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Úvod 

Peníze jsou až na prvním místě, říká se. Lidé, kteří věří, že peníze jsou 

kořenem všeho zla, budou jistě protestovat, ale podívejme se pravdě do očí. Ať 

se nám to líbí nebo ne, peníze jsou důležitou součástí našich životů. Určují 

kvalitu života, rozdělují lidi na chudé a bohaté. V dnešním světě není nic 

zadarmo, dokonce ani zdraví či láska. Někdo může namítnout, že plná 

peněženka vám nezaručí, že se nenakazíte nějakou vážnou chorobou či 

neutrpíte těžký úraz. Na druhou stranu, když budete mít peníze, budou vaše 

šance na uzdravení a zmírnění následků vždy vyšší. Navíc lze pozorovat, že 

lidé s vyššími příjmy mají často méně riziková zaměstnání, řídí bezpečnější 

auta apod. A co se týče lásky, stačí se jen podívat na nejčastější důvody 

rozvodů, kde finanční problémy podle většiny průzkumů obsazují první pozice, 

a s dalšími důvody často peníze nepřímo souvisí.1 

Nezáleží na tom, v jaké fázi života se zrovna nacházíme, peníze budeme 

potřebovat vždy. Chcete založit rodinu? Připravte si na to dostatek financí. 

Chcete svým potomkům zajistit vzdělání? Pak počítejte, že studium na vysoké 

škole vyjde zhruba na pět až osm tisíc měsíčně.2 A život obecně přináší 

spoustu dalších situací, kdy je třeba s penězi nějakým způsobem pracovat – 

od řešení vlastního bydlení, přes klasickou režii rodinného rozpočtu až třeba 

po zajištění důstojného důchodu. 

Pokud jsou tedy peníze tak důležité, automaticky zde vyvstává minimálně 

jedna otázka: proč nás nikde neučí s nimi pracovat? Myslím, že je dost zvláštní, 

až možná alarmující, že finanční gramotnost není povinnou součástí školních 

osnov. Jednoduše řečeno, pracovat s penězi se musíme naučit každý sám. 

Nejčastěji navíc přebíráme finanční návyky našich rodičů, což není vždy 

nejlepší cesta. A aby toho nebylo málo, při práci s penězi se nevyhneme ani 

vstupu na finanční trh. A to ať už se jedná o výběr bankovního úču, povinného 

ručení, bez kterého prostě auto mít (legálně) nemůžeme, nebo třeba úvěru 

                                                 
1 Deník.cz. [online]. [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/duvod-rozvodu-

nejcasteji-nevera-a-financni-problemy-20120328.html 
2 Kolik stojí vysoká škola?. FinExpert.cz. [online]. 17.5.2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: 

http://finexpert.e15.cz/kolik-stoji-vysoka-skola 
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na bydlení, jenž je pro většinu mladých lidí jedinou cestou, jak si pořídit vlastní 

bydlení. 

A proto mimo jiné i z těchto důvodů vzniklo v 70. letech minulého století 

privátní finanční poradenství. Posláním finančního poradce je připravit své 

klienty na všechny zmíněné i další životní situace a naučit je správně na ně 

reagovat z hlediska jejich financí. Finanční trh je obecně dost komplikovaný 

a ne každý se v něm dokáže dost dobře vyznat. Jen v České republice je 

(k listopadu 2015) 44 bank3, 53 pojišťoven4, 8 penzijních společností5 a např. 

28 investičních společností6 nabízejících celkem 199 podílových fondů7. 

Pro neinformovaného klienta může být už výběr vhodné společnosti tvrdým 

oříškem, a to jsem ani nezmínil počet různých produktů, které tyto společnosti 

nabízejí. A když si navíc uvědomíme, jak často se objevují nové produkty nebo 

se mění podmínky těch stávajících, je pro průměrného člověka prakticky 

nemožné se v tom všem stoprocentně orientovat. Většina lidí bohužel 

před tímto problémem zavírá oči, čímž mohou zbytečně uškodit vlastnímu 

rodinnému rozpočtu. 

A aby toho nebylo málo, prakticky každý rok probíhá alespoň jedna 

významná změna v legislativě a nespočet změn drobnějších. V letošním roce 

za nejvýznamnější změnu považuji schválení nového zákona o spotřebitelském 

úvěru. Když se pak ohlédnu jen za posledních pár let, v roce 2014 to byla např. 

novela zákona o dani z příjmů (účinná od 1. 1. 2015), jež se nejvíce dotkla 

                                                 
3 Banky a pobočky zahraničních bank. CNB.cz. [online]. 2.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM

=02.11.2016&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=1 
4 Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven. CNB.cz. [online]. 2.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné 

z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM

=02.11.2016&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=17 
5 Penzijní společnosti. CNB.cz. [online]. 2.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM

=02.11.2016&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=223 
6 Investiční společnosti. CNB.cz. [online]. 2.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM

=02.11.2016&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=53 
7 Podílové fondy. CNB.cz. [online]. 2.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM

=02.11.2016&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=82 
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zaměstnanců, kterým zaměstnavatel přispívá na životní pojištění.8 Na přelomu 

let 2012 a 2013 zase na základě rozhodnutí Soudního dvora EU9 došlo 

k zrovnoprávnění cen pojištění pro obě pohlaví, což se v praxi projevilo mírným 

zdražením u žen a mírným zlevněním u mužů. Významné změny nejen 

v pojištění (zejména odpovědnosti) přinesl také nový občanský zákoník.10 

V neposlední řadě je nutné také zmínit kontroverzní důchodovou reformu, jež 

zavedla třípilířový důchodový systém.11 

Spolupráce s finančním poradcem může mít tedy pro klienta spoustu 

výhod, přinejmenším v úspoře času a peněz. Ale stejně jako v každé profesi, 

i mezi finančními poradci můžete vsadit na špatného koně. V lepším případě 

navážete spolupráci s nezkušeným poradcem, v tom horším s vypočítavým, 

který si na vás bude chtít jen vydělat. Aby se minimalizovala pravděpodobnost 

obou, ale zejména druhé varianty, je nutná určitá právní regulace této oblasti. 

A právě té se budu věnovat ve své diplomové práci. 

Jako hlavní cíl jsem si stanovil analyzovat současnou právní úpravu 

jednotlivých skupin činností finančního poradce, vytyčit jejich kladné i záporné 

stránky a u těch záporných navrhnout způsob nápravy. Práci jsem se rozhodl 

rozčlenit do tří kapitol. První věnuji historii a vzniku finančního poradenství, 

protože to považuji za důležité pro pochopení dalších souvislostí. V druhé 

kapitole pak vymezím definici pojmů finančního poradenství a finančního 

poradce a přiblížím význam této profese pro klienty. V poslední kapitole poté 

zanalyzuji právní úpravu jednotlivých oblastí, kde se finanční poradce pohybuje. 

Nejpodrobněji se zaměřím na oblast pojištění, protože právě tato hraje při práci 

finančního poradce největší roli. 

                                                 
8 Daně a pojistné. Finanční správa. [online]. 2.6.2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-

sdeleni/2014/nejvyznamnejsi-zmeny-u-fyzickych-osob-a-platcu-dane-od-1-1-2015-5540 
9 InfoCuria – Judikatura Soudního dvora. [online]. 2.6.2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd714277ad18694a80b930d4

9d97283ae8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQahv0?text=&docid=82589&pageIndex=0&doclang=CS&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371164 
10 O pojištění. [online]. 2.6.2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.opojisteni.cz/kdo-je-

kdo/rozhovory/prikryl-novy-obcansky-zakonik-je-revoluci-v-pojisteni-odpovednosti/ 
11 Důchodová reforma. Ministerstvo financí ČR. [online]. 2.6.2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/penzijni-sluzby-a-systemy/duchodova-reforma/zakladni-

informace 
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Oblast finančního poradenství jsem si zvolil především proto, že v ní sám 

již sedmým rokem podnikám. Významným zdrojem informací tedy budou i mé 

vlastní zkušenosti a poznatky z praxe či různých školení. Vzhledem 

k nedostatku literárních zdrojů pak budou druhým nejpoužívanějším zdrojem 

různé internetové portály.  
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1 Historie finančního poradenství 

Finanční poradenství je poměrně mladý obor, který se do podoby, jak jej 

známe dnes, nejvíce rozvíjel až v posledních několika desetiletích. Jeho úplné 

počátky bývají často spojovány s vývojem pojišťovnictví a bankovnictví. 

1.1 Počátky pojišťovnictví 

Není možné přesně datovat vznik pojišťovnictví, avšak určité počátky je 

možné pozorovat již před pěti tisíci lety. Nejčastěji bývá zrod moderního 

pojišťovnictví spojován s námořní dopravou a ochranou před piráty. Např. 

ve starověké Číně vymysleli obchodníci řešení, které jim levně pomohlo 

minimalizovat ztráty. Počítali s tím, že piráti nemohou napadnout každou loď. 

Před vyplutím tak obchodníci rozdělili svůj náklad na několik stejných částí 

a každý z nich pak na svou loď naložil jen jednu část z každého nákladu. Když 

se pak jedna z lodí stala terčem útoku pirátů, žádný z nich nepřišel o všechno.12 

Ve starověkém Egyptě již okolo roku 2500 př. n. l. existovalo pojištění 

týkající se krytí nákladů na pohřeb. Stavebníci platili příspěvky do společného 

fondu, a když jeden z nich zemřel, z fondu se mu uhradily náklady na pohřeb.13 

Zhruba ve stejné době se dají počátky pojištění objevit i v Mezopotámii. 

Obchodníci si zde na nákup zboží půjčovali od babylónských „bankéřů“ 

a stávalo se, že karavana se zbožím byla přepadena pouštními beduíny. Pokud 

pak obchodník bankéři odpřisáhl před bohy, že byl okraden, byl mu dluh 

odpuštěn, což bylo později zakotveno i v Chammurapiho zákoníku.14 To se 

samozřejmě bankéřům příliš nevyplácelo, a tak přišli s důmyslným řešením: 

začali od kupců, jejichž zboží dorazilo v pořádku, vybírat zvláštní příplatek. Tyto 

příplatky pak v souhrnu pokryly ztrátu z půjček obchodníkům, jejichž karavany 

                                                 
12 finmag.penize.cz. [online]. 6.6.2010 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: http://finmag.penize.cz/financni-

poradenstvi/264466-dejiny-pojisteni-od-hrdlorezu-k-sazeni-na-smrt 
13 KARFÍKOVÁ M., PŘIKRYL V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 352 s. ISBN 978-

80-87212-45-5. str. 18. 
14 KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci. Praha: Academia, 1979, str. 

202-205. 
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byly přepadeny. Takto bankéři minimalizovali riziko a pro obchodníky bylo stále 

lepší zaplatit za půjčku vyšší úrok, než riskovat např. dlužní otroctví.15 

1.2 Rozvoj pojišťovnictví v Evropě 

„V Evropě začíná rozvoj pojištění společně s rozvojem obchodu a řemesel. 

Vznikají gildy, které již ve stanovách měly zabezpečeno vytvoření společné 

pokladny, z níž se vyplácela pojistná plnění, jestliže došlo k vymezené pojistné 

události.“16 První pojistné smlouvy se objevují především v oblasti námořního 

obchodu, nejstarší z nich byla podepsána v Pise 13. 4. 1379. První dochovaná 

smlouva z oblasti životního pojištění však pochází již z roku 1308 a byla 

sepsána mezi opatem kláštera sv. Denise v Paříži a arcibiskupem kolínským. 

V 17. století v kavárně Edwarda Lloyda v Londýně vznikla dodnes působící 

pojišťovna Lloyd’s, která se tehdy zaměřovala na námořní pojištění. V 18. 

století pak vznikaly soukromé i veřejné požární pojišťovny. V roce 1705 dal 

pruský král Bedřich I. podnět k vytvoření pruské veřejné požární pojišťovny. 

Roku 1786 londýnská pojišťovna Phoenix začala podnikat i v Hamburku, čímž 

jako první překročila hranice své země. 

Spolu s rozvojem pozemní dopravy se objevuje i pojištění odpovědnosti. 

Odpovědnost za škodu v souvislosti s koněspřežnou dopravou lze poprvé 

spatřit ve Francii v roce 1825. Největšího rozvoje ale dosáhlo v Anglii spolu 

s železniční dopravou. 

V 19. století dále vzniklo zajištění (např. zajišťovna v Kolíně založená 

v roce 1852).17 

1.3 Pojišťovnictví v České republice 

Za počátek pojišťovnictví na území našeho státu se nejčastěji datuje 

přelom 17. a 18. století. Většina autorů se shoduje názorem, když za počátek 

českého pojišťovnictví označují rok 1699, kdy Jan Kryštof Bořek podal návrh 

                                                 
15 KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci. Praha: Academia, 1979, str. 

229-235. 
16 KARFÍKOVÁ M., PŘIKRYL V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 352 s. ISBN 978-

80-87212-45-5. str. 18. 
17 Tamtéž, str. 18-19. 
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na povinné požární pojištění budov v Čechách – a to i přesto, že tento návrh 

nakonec nebyl realizován.18 

Dalším důležitým mezníkem je rok 1776 a založení pojišťovny v Brandýse 

nad Labem, která řešila škody „z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí 

a dobytku.“19 Po roce 1822 pak u nás zahájily činnost dvě „zahraniční“20 

pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu.21 

Všeobecný zákoník občanský (ABGB), přijatý v roce 1811, řadí pojistné 

smlouvy mezi smlouvy odvážné, které definuje v § 1267 jako smlouvy „slibující 

a přejímající naděje ještě nejistého prospěchu.“22 Další právní úpravy se 

pojištění dočkalo 4. září 1819 patentem císaře Františka I., jenž vyhradil 

pojištění pouze soukromým podnikatelům. Toto potvrdila i císařská rezoluce 

z roku 1821. 

První česká vzájemná pojišťovna byla zřízena v roce 1827 a Moravsko-

slezská vzájemná pojišťovna následovala o tři roky později. V druhé polovině 

19. století bylo již české pojišťovnictví tak silné, že ustálo i značné škody 

z požárů mlýnů Čejticích, ve Vojkovicích. Po požáru Národního divadla v Praze 

12. srpna 1881 ustála První česká vzájemná pojišťovna největší náhradu škody 

19. století, když částkou 297.869 zlatých rakouské měny „přispěla“ na jeho 

obnovu.23 

Po vzniku Československé republiky nejprve docházelo k recepci 

rakousko-uherského práva a postupně vznikaly nové normy. Od října 1922 

platilo nařízení vlády č. 307/1922 Sb., které upravovalo státní dozor 

                                                 
18 KARFÍKOVÁ M., PŘIKRYL V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 352 s. ISBN 978-

80-87212-45-5. str. 20. 

A dále třeba na: FinančníVzdělávání.cz. . [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: 

http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394 
19 KARFÍKOVÁ M., PŘIKRYL V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 352 s. ISBN 978-

80-87212-45-5. str. 20. 
20 Pozn.: Čechy byly v té době stejně jako Vídeň a Terst součástí Rakouského císařství  

(Rakouské císařství. Wikipedia. [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Rakousk%C3%A9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD) 
21 FinančníVzdělávání.cz. . [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/ 

webmagazine/page.asp?idk=394 
22 KARFÍKOVÁ M., PŘIKRYL V. a kolektiv: pozn. 8. str. 20. 

Ju§line. [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: http://www.jusline.at/1267_ABGB.html 
23 FinančníVzdělávání.cz. . [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/ 

webmagazine/page.asp?idk=394 

Rakouské%20císařství.%20Wikipedia.%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202015-03-04%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD
Rakouské%20císařství.%20Wikipedia.%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202015-03-04%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394
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v pojišťovnictví. Stát reguloval zakládání (vydáváním koncesí) i hospodaření 

pojišťoven, a dále např. schvaloval pojistné podmínky a sazby pojistného. 

Podrobné zásady činnosti tuzemských pojišťoven i pravidla pro podnikání 

cizozemských pojišťoven na našem území upravily zákon č. 145/1934 Sb., 

o pojistné smlouvě, a zákon Národního shromáždění č. 147/1934 Sb., 

o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru 

na soukromé pojišťovny. 

Další zásadní změnou právní úprava pojištění prošla už vládním nařízením 

č. 331/1942 Sb., které např. přesunulo dozor z Ministerstva vnitra 

na Ministerstvo hospodářství. 

Po 2. světové válce působilo na území Československa 733 pojišťoven, 

pojišťovacích spolků a různých zahraničních zastoupení. Dekretem prezidenta 

republiky č. 103/1945 Sb., došlo v rámci znárodnění průmyslu, bank 

a spořitelen i ke znárodnění soukromého pojištění. Pro účely jednotného vedení 

pojišťovnictví byla vytvořena Pojišťovací rada podřízená Ministerstvu financí. 

Od 1. ledna 1947 tedy v Československu působilo jen pět pojišťoven 

a po únoru 1948 již fungovala jen Československá pojišťovna, národní podnik. 

Tato pojišťovna byla k 1. lednu 1968 v souvislosti s federativním uspořádáním 

Československa rozdělena na dva samostatné subjekty – Českou státní 

pojišťovnu se sídlem v Praze a Slovenskou státní pojišťovnu se sídlem 

v Bratislavě. 

Monopolní období československého pojišťovnictví končí až zákonem 

ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, který ruší monopolní postavení České 

státní pojišťovny.24 Samostatný rozvoj českého pojišťovnictví pak začíná 1. 1. 

1993 rozdělením České a Slovenské federativní republiky. 

V 90. letech 20. století docházelo k postupnému dotváření legislativního 

prostředí pojišťovacího práva a s nástupem 21. století a vstupem do Evropské 

unie se naše právo přibližovalo legislativě Evropských společenství. Velkým 

přínosem vstupu do EU je princip jednotného evropského pasu, na základě 

kterého stačí pojišťovnám členských států získat povolení k činnosti od svého 

                                                 
24 Pozn.: na Slovensku to bylo zákonem č. 24/1991 Zb., o poisťovníctve. 
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domovského státu a následně mohou podnikat v celém Evropském 

společenství.25 

1.4 Stručný vývoj bankovnictví 

Historie bankovnictví je spjata s rozvojem oběhu peněz. Již ve starověku 

se někteří „podnikatelé“ zabývali půjčováním a směnou peněz. Především 

v oblasti Středozemního moře, kde byl starověký mezinárodní obchod 

nejrozvinutější, se objevují první směnárenské služby a půjčky na nákup zboží. 

S tím, jak zahraniční obchod rozkvétal, zvyšovaly se i bankovní transakce. 

Pro malé obchodníky tak rostlo i riziko, a proto vznikaly první bankovní domy 

provozované celými rodinami nebo účelně založeným společnostmi. 

Ve středověku obchod a s ním propojené bankovnictví rozkvétaly 

především v bohatých italských městech.26 Dalším důležitým mezníkem pak 

bylo období kolonizace a průmyslová revoluce ve Velké Británii. Oba tyto 

faktory měly významný vliv na rozvoj zámořského obchodu a tím 

i na bankovnictví. Ve Velké Británii byla také v roce 1694 založena první 

akciová banka (Bank of England). Až do 19. století převažovaly v anglickém 

bankovnictví soukromí bankéři a společnosti s různými statuty. V 19. století se 

pak postupně měnily na akciové společnosti. 

V kontinentální Evropě je v souvislosti s rozvojem bankovnictví nejvíce 

skloňována dynastie Rothschildů. Mayer Amsel Rothschild založil ve Frankfurtu 

nad Mohanem bankovní dům a zřejmě i díky tomu se z tohoto města stalo vedle 

Londýna další důležité finanční centrum Evropy.27 

Na našem území byla zpočátku (1. pol. 19. století) nejvíce rozvinuta 

směnárenská činnost. První banka u nás byla založena v roce 1824 v Praze 

pod názvem Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy, 

                                                 
25 KARFÍKOVÁ M., PŘIKRYL V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 352 s. ISBN 978-

80-87212-45-5. str. 22-28 
26 Historie bankovnictví. Bankovní gramotnost. [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 

http://www.bankovnigramotnost.cz/gramotnost_vstup-do-banky_historie 
27 MERVART Josef: České banky v kontextu světového vývoje. Praha: Lidové noviny, 1998, ISBN 80-

7106-236-7. str. 15-17 
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spíše známá jako Česká spořitelna.28 Do 70. let 19. století pak vzniklo mnoho 

dalších bank, úvěrových družstev (tzv. kampeliček) a občanských záložen. 

Burzovní krach z 9. května 1873 ale přežily jen ty nejsilnější z nich (do roku 

1877 postihl proces likvidace 15 z 19 pražských bank). Oživení bankovnictví 

pak znovu nastalo po roce 1890.29 

S další krizí ve 30. letech se české bankovnictví vyrovnalo o něco lépe, 

avšak v roce 1938 nastal útlum ještě podpořený znárodněním bank dekretem 

prezidenta republiky č. 102 z roku 1945. Počátek současného bankovnictví je 

tedy možné datovat až bankovní reformou z roku 1990, kdy byl vytvořen 

dvoustupňový bankovní systém. Podle principu tržních ekonomik dochází 

k rozvoji bankovní regulace a dohledu. 

„V současné době je bankovní systém ČR považován za stabilní 

a moderně fungující odvětví s velkým potenciálem růstu. Nebyl zasažen krizí, 

která otřásla bankami v USA a jinde na světě v letech 2008-2009.“30 

1.5 Vznik finančního poradenství v Evropě a v ČR 

S rychlým rozvojem finančního trhu, především po 2. světové válce, 

a rostoucím počtem nových finančních institucí se zvětšoval i počet produktů, 

které byly klientům nabízeny. Toho si všiml i Otto Wittschier, když si v 60. letech 

20. století v Kolíně nad Rýnem vybíral úvěr na dům. Tenkrát navštívil několik 

společností, ale dojem z každé návštěvy byl víceméně stejný. Každá instituce, 

popř. každý jednotlivý pracovník na pobočce, se snažila především propagovat 

svůj vlastní produkt. Nikde nedostal žádné objektivní srovnání s konkurencí. 

Jen informace typu: nabízíme nejnižší úrokovou sazbu, nejnižší poplatky 

a vůbec nejvýhodnější podmínky. A tehdy dostal Otto Wittschier nápad. Spojil 

se s Bertem Schwarzem a Brunem Tönnesem a v roce 1970 společně vytvořili 

sdružení podnikatelů na náměstí Ursulaplatz v Kolíně nad Rýnem. Jeho cílem 

                                                 
28 Vladislav Burian. Minulost bankovnictví: která byla první česká banka?. infip.cz. [online]. 1.8.2013 

[cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://infip.cz/clanek/503/dejiny-bankovnictvi-ktera-byla-prvni-ceska-

banka-xxxx 
29 MERVART Josef: pozn. 16. str. 18-20 
30 Historie českého bankovnictví. Bankovní gramotnost. [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 

http://www.bankovnigramotnost.cz/gramotnost_vstup-do-banky_historie-cr 
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bylo zákaznicky orientované poskytování poradenských služeb soukromým 

domácnostem v oblasti stavebního spoření. 

Tato nově vytvořená společnost dostala nejprve název „Organisation 

zur Vermittlung von Bausparverträgen“ (Organizace pro zprostředkování smluv 

o stavebním spoření), z čehož dodnes zůstala zkratka OVB. Postupem času 

společnost rozšiřovala své produktové portfolio a význam zkratky se změnil 

na „Objektive vermögensberatung“ (Objektivní majetkové poradenství).31 

Společnost OVB tedy jako první v Evropě přišla s konceptem poskytování 

nezávislých zákaznicky orientovaných služeb finančního plánování. Nejprve její 

poradci radili klientům jen s produkty stavebních spořitelen, ale brzy se přidaly 

i další produkty, jako hypoteční úvěr, pojištění nebo investice. Tomuto pojetí 

komplexního finančního poradenství napříč celým finančním trhem se říká 

„allfinanz koncept“. 

Další společnosti v Evropě začaly vznikat s celkem velkým časovým 

odstupem. V roce 1982 byl po 3 letech spolupráce vyloučen z OVB Carsten 

Maschmeyer a reagoval na to založením další významné finančně-poradenské 

skupiny v roce 1988 –AWD Holdingu.32 

V České republice pak v roce 1998 vznikla společnost Broker Consulting33, 

o dva roky později založili Petr Stuchlík a Martin Nejedlý Fincentrum34 a v roce 

2007 odešel z OVB zemský ředitel Radim Lukeš a ve spolupráci s Pavlem 

Kohoutem a Petrem Borkovcem založil společnost Partners Financial Services, 

a.s.. Jméno Radima Lukeše však nefigurovalo mezi zakladateli Partners, 

protože tak chtěl obejít konkurenční doložku s OVB. Přesto je však dodnes 

jedním z hlavních akcionářů. 

V současné době na evropském trhu působí několik velkých a mnoho 

malých společností zabývajících se finančním poradenstvím. Co se týče 

                                                 
31 OVB Journal. . [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.ovbjournal.cz/cs/clanky/431-ovb-

slavi-40lete-vyroci-zalozeni-.shtml 
32 Wikipedia. . [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Maschmeyer 
33 investujeme.cz. . [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/adresar/broker-

consulting/ 
34 Wikipedia. . [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fincentrum 
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velikosti a obratu, prvenství si stále drží OVB Holding, který působí 

ve 14 zemích Evropy a od roku 2014 se připravuje na vstup i na ruský trh. 

Jak již jsem nastínil, finanční poradenství jako služba se vyvinulo 

z finančního zprostředkování. Nejprve šlo zejména o produkty stavebních 

spořitelen, ale s postupem času se přidaly i všechny typy pojištění, hypoteční 

úvěry, penzijní a investiční fondy. Některé společnosti (např. ZFP akademie 

a.s.35) se i dnes prezentují spíše jako zprostředkovatelské a je to znát i při práci 

s klienty, kteří se zde cítí spíše jako v nějaké finanční samoobsluze než jako 

v péči odborníků. Většina společností tohoto typu se však snaží minimálně tvářit 

jako reprezentanti finančního poradenství, tedy kombinují „prodej produktů“ 

s odbornou péčí o klienta a individuálním řešením jeho potřeb. Většina z nich 

pak klade důraz zejména na dlouhodobou spolupráci. 

Zjednodušeně by se dalo říct, že finanční poradenství je zprostředkování 

s přidanou hodnotou, kterou je odborná rada při výběru vhodného produktu, 

dlouhodobý servis a zastupování klienta při jednání na finančním trhu. 

Podrobněji se významu finančního poradenství jako pojmu i jako služby budu 

věnovat v následující kapitole. 

  

                                                 
35 O ZFP akademii. ZFP Akademie. [online]. 2.6.2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: 

http://www.zfpa.cz/o-spolecnosti/o-zfp-akademii/ 
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2 Pojem finančního poradenství 

2.1 Definice finančního poradenství 

2.1.1 Legální definice 

Přestože má v České republice finanční poradenství již více než 

dvacetiletou tradici, dosud neexistuje žádná legální definice této činnosti. A je 

dost pravděpodobné, že ještě nějakou dobu existovat nebude. Jednou z příčin 

může být i to, že ani sami poslanci většinou neznají rozdíl mezi finančním 

poradcem a pojišťovacím makléřem, a obě skupiny ztotožňují. To bylo možné 

pozorovat například v závěru roku 2015 při jednáních poslanecké sněmovny 

o novele zákona o pojišťovnictví, jíž se budu věnovat ve třetí kapitole této 

práce. 

Problém absence legální definice tohoto pojmu tedy především vidím 

v tom, že klient často neví, s kým ve skutečnosti svou situaci probírá. Přijetí 

jednotné definice tohoto pojmu by tento problém značně omezilo. Pokud bych 

měl tuto situaci přirovnat k právnické oblasti, je to podobné, jako by svoji definici 

v zákoně neměl pojem advokát. Ten je definován v hlavě I., § 4 zákona 

o advokacii č. 85/1996 Sb. obecně jako ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů 

vedeném Českou advokátní komorou. V následujících paragrafech je pak 

definice rozšířena o další podmínky, jako svéprávnost, vysokoškolské vzdělání 

a další. Pokud tedy v praxi vyhledá klient služby advokáta, pak si může 

v rejstříku vedeném komorou36 snadno ověřit, zda osoba, s níž jedná, skutečně 

advokátem je, a na základě toho může očekávat určitou úroveň služeb. 

U finančního poradce tyto možnosti klient nemá. Česká národní banka vede jen 

rejstřík pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců, do něhož se ale 

kromě finančních poradců zapisují i zaměstnanci pojišťoven, penzijních či 

investičních společností, nebo také různí nezávislí pojišťovací poradci. Tedy 

klient si sice může tyto osoby v rejstříku najít, ale samotný zápis mu už 

neřekne, s kým vlastně jedná ani jakou kvalitu služeb může očekávat. 

                                                 
36 ČAK. . [online]. [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx 
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Díky absenci úpravy se tedy běžně za finanční poradce označují i zástupci 

některých pojišťoven, stavebních spořitelen i dalších finančních institucí. Jako 

příklad uvedu třeba webové stránky stavební spořitelny Komerční banky – 

Modré pyramidy, kde je hned na vstupní stránce uvedena reklama na finanční 

poradenství Modré pyramidy.37 Při prokliku se klient dozví, že má u této 

společnosti k dispozici 1100 finančních poradců, jež jsou připraveni mu zdarma 

poskytnout finanční plán a v jeho rámci mu poskytnout úvěry na bydlení, 

spoření, investice i pojištění. K tomu, aby se tato služba dala nazývat finančním 

poradenstvím, ale chybí jeden důležitý znak – nezávislost. Pokud finanční 

poradce hledá řešení pro klienta jen v jedné společnosti, pak přeci není jeho 

práce nijak odlišná od klasického zaměstnance dané banky či třeba pojišťovny. 

Pro klienta zde zkrátka není žádná přidaná hodnota. 

Pro porovnání a zachování objektivity ještě dodám, že své zaměstnance 

nazývá finančními poradci i Raiffeisen stavební spořitelna38. Oproti tomu 

Českomoravská stavební spořitelna od používání tohoto pojmu v roce 2015 

upustila a nahradila ho podle mě přesnějším pojmem „obchodní zástupce“39. 

A např. Wüstenrot stavební spořitelna používá termín „poradce“40. 

Jak už jsem naznačil, označení „finanční poradce“ také často užívají 

pojišťovací či hypoteční makléři, kteří sice mají uzavřenou smlouvu o spolupráci 

s více společnostmi, z nichž klientům vybírají vhodné produkty, ale zaměřují se 

pouze na jeden nebo dva segmenty finančního trhu (např. pojištění či hypotéky 

nebo oboje). Finanční poradenství tak, jak je popisuji v této práci, je přitom 

činnost mnohem širší než jen samotné zprostředkování smluv. Nejde jen o to, 

že finanční poradce může nabízet svým klientům produkty z většího portfolia. 

V praxi ale odlišit finanční poradenství od poradenských oblastí zaměřených 

na určitou část finančního trhu není pro klienty zrovna jednoduché. Nijak to 

neulehčuje ani fakt, že někteří poradci, pracující pro libovolnou nezávislou 

                                                 
37 Modrá pyramida. . [online]. 17.1.2016 [cit. 2016-01-17]. Dostupné z: 

https://www.modrapyramida.cz/o-nas/financni-poradenstvi 
38 RSTS. . [online]. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: https://www.rsts.cz/poradenska-mista/ 
39 ČMSS. . [online]. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: https://www.cmss-

oz.cz/?_ga=1.244667461.157293559.1453572837 
40 Poradci. wuestenrot.cz. [online]. 9.11.2016 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: 

https://www.wuestenrot.cz/kontakty/poradci 



- 15 - 

 

finančně-poradenskou společnost, nevyužívají veškerý potenciál své firmy, ale 

opět s klienty řeší jen zlomek toho, co by mohli. Nejčastějším důvodem jsou 

bohužel nízké provize v určitých oblastech finančního trhu. 

Přitom odlišovat finanční poradenství od bankovního, pojišťovacího či např. 

investičního poradenství je podle mě důležité, někdy dokonce zásadní. Finanční 

poradenství všechny tyto pojmy zahrnuje nebo může zahrnovat. Logicky tedy 

finanční poradce hledá pro své klienty řešení v daleko širší oblasti a je tedy 

větší šance, že nalezne řešení nejvhodnější. A právě to, s kým své finance 

klient probírá, má tedy vliv i na to, jakých rad se mu dostane. Pokud se klient 

půjde poradit o vhodném řešení financování svého bydlení např. k již 

zmíněnému „finančnímu poradci Modré pyramidy“, pravděpodobně se mu 

dostane řešení v podobě úvěru ze stavebního spoření od Modré pyramidy nebo 

případně hypotéky od Komerční banky. Je také možné, že jeho finanční plán 

bude obsahovat i životní pojištění od Komerční pojišťovny. A protože mu 

poradce „zařídí“ slevu z úrokové sazby, přemluví klienta, aby si posílal nějaké 

peníze i do jednoho z podílových fondů Investiční společnosti Komerční banky. 

Nechci říct, že by tyto produkty nebyly vhodné, ale rozhodně nebudou vhodné 

v každém případě a pro každého. 

2.1.2 Vlastní definice 

Teď, když jsem popsal, co finanční poradenství není, je na čase se 

podívat, co vlastně finanční poradenství je. Pokoušet se tuto službu komplexně 

definovat jednou větou není dost dobře možné – vždyť průměrná „seznamovací 

schůzka“ finančního poradce s klientem, při které poradce vysvětluje pravidla 

a fungování své služby, zabere průměrně půl hodiny. 

Jedná se tedy komplexní činnost, která zahrnuje řadu dalších činností, jež 

je možné provozovat i samostatně. Obecně je možné za finanční poradenství 

označit činnost finančního poradce, při níž vypracovává analýzu finanční 

situace klienta se zaměřením na jeho bilanci (příjmy a výdaje) a portfolio již 

využívaných finančních produktů, dále zjišťuje, jaké jsou klientovy priority, cíle, 

potřeby a jaké má od spolupráce očekávání obecně. Na základě této analýzy 

pak vytváří řešení neboli finanční plán. 



- 16 - 

 

Vzhledem k tomu, že finanční poradci neprodávají (nebo by alespoň 

v ideálním případě prodávat neměli) vlastní produkty, můžeme tuto činnost 

definovat jako zprostředkovatelskou službu, kdy poradci zprostředkovávají 

produkty jiných společností. To vyplývá i z faktu, že základním předpokladem 

pro výkon této činnosti je živnostenské oprávnění v oboru zprostředkování 

obchodu a služeb. Tedy z pohledu zákona je v současnosti většina poradců 

zprostředkovateli. Dále je pak zřejmé, že se bavíme o službách finančních – 

tedy z oblasti peněz. A protože se bavíme o finančním poradenství, je možné 

odvodit, že jde o službu komplexní, tedy skrz celý finanční trh. Je tedy důležité 

odlišovat finanční poradenství od např. bankovního, pojišťovacího či 

investičního poradenství, což bohužel pro klienta není v praxi vždy jednoduché. 

Finanční poradenství všechny tyto pojmy zahrnuje nebo může zahrnovat. 

Na druhou stranu sem ovšem nepatří např. daňové poradenství, jak se lidé 

často také mylně domnívají. 

Pokud se bavíme o privátním finančním poradenství, je třeba zmínit ještě 

jednu podstatnou vlastnost finančního poradce – a to jeho nezávislost. Pokud 

má být finanční poradce odborník, který klientům dokáže na základě jejich 

požadavků vytvořit finanční plán, jenž by dokonale reflektoval jejich finanční 

situaci, nemůže být vázán žádnou konkrétní společností, aby více preferoval 

právě její produkty. A je to vcelku logické. Pokud by např. nějaká poradenská 

společnost vytvořila produkt, dejme tomu úrazové pojištění, bude zcela jistě 

vyvíjet tlak na své poradce, aby toto pojištění u klientů preferovali před jinými 

produkty, protože jí z toho plynou vyšší zisky, než kdyby poradci prodávali 

úrazové pojištění jiných pojišťoven. To by sice nemuselo vést přímo 

k poškození klienta, avšak je pochopitelné, že ne pro každého by právě tento 

produkt byl nejlepším řešením. Poškozeno by tedy bylo zejména finanční 

poradenství jako služba. 

Dalším aspektem nezávislosti finančního poradce je nezávislost finanční. 

To je myšleno tak, že by se každá finančně poradenská společnost měla 

postarat o to, aby poradce za srovnatelné produkty u všech společností dostal 

zaplacenou stejnou provizi. Tím se vyhneme situacím, kdy by poradci spíše 

doporučovali lépe zaplacené produkty. V ideálním případě by poradci neměli 
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mít možnost ani doporučit produkt z provizně lépe ohodnocené skupiny, který 

by sice také z části řešil klientovu situaci, ale zdaleka ne tak efektivně, jako hůř 

zaplacený produkt. Asi nejčastější příklad z praxe je doporučování investičního 

životního pojištění jako univerzálního spoření – a to klidně i na střednědobý 

horizont například za účelem pořízení vlastního bydlení, i když by tuto situaci 

daleko lépe řešilo právě k tomu určené stavební spoření. Zde už můžeme 

hovořit vyloženě o úmyslném poškození klienta. 

Jako příklad nevhodnosti využít právě investiční životní pojištění 

na šestiletém horizontu místo zmíněného stavebního spoření přikládám výpis 

z mého životního pojištění založeného v roce 2010 (předpokládaný konec 

v roce 2043) k 18. 09. 2016 tedy více než po 6 letech od založení.41 Od celkové 

hodnoty fondu 36.310 Kč by při zániku smlouvy byl odečten poplatek 

za nesplacené počáteční náklady ve výši 28.561 Kč a dále poplatek za 

předčasné ukončení smlouvy 2.491 Kč. Odkupné by se tedy rovnalo částce 

5.258 Kč, tedy ztráta by byla 31.052 Kč – a to nepočítám, kolik jsem již za šest 

let placení pojištění na poplatcích zaplatil. Zřejmě jediným způsobem, jak 

zabezpečit, že poradce vždy klientovi doporučí nejvhodnější řešení bez ohledu 

na typ produktu, by bylo zavedení poradenství paušálně placeného klientem. 

V poslední řadě je pak důležitou – a dle mého názoru nejpodstatnější – 

součástí práce finančního poradce právě servis. Jak jsem již nastínil v úvodu, 

finance řeší každý z nás prakticky celý život a s životem přicházejí různé 

situace, na které je třeba reagovat. Bylo by tedy naivní doufat, že si své finance 

vyřešíme za jedno setkání s finančním poradcem tak, aby nastavený finanční 

plán fungoval dobře po celý život. Servis tedy pro klienta znamená z jednoho 

pohledu možnost kdykoliv se na svého poradce obrátit s aktuálními problémy, 

potřebami či přáními. Z druhé strany je to pak odpovědnost poradce za to, že 

jeho klient bude kvalitně informovaný o podstatných změnách na trhu či 

v legislativě a zejména o tom, jak na tyto změny adekvátně reagovat. Pokud 

finanční poradce odvádí svou práci dobře, pak právě při servisu klientům vydělá 

                                                 
41 Viz příloha č. 1 
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a ušetří nejvíce peněz, nikoliv při prodeji prvního finančního plánu, jak by se 

mohlo zdát.42 

Mezi nejdůležitější prvky finančního poradenství tedy patří zpracování 

finanční analýzy klienta, tvorba finančního plánu a následný servis. Hlavní 

vlastnosti finančního poradce pak jsou především nezávislost a objektivita 

ve smyslu orientace na celý finanční trh, nikoliv zaměření jen na některé jeho 

části (např. pojištění). V případném zákoně by se tedy dalo finanční poradenství 

jednoduše definovat jako činnost vykonávaná finančním poradcem ať už 

samostatně jako živnost nebo jako zaměstnání na základě pracovní smlouvy 

s některou z finančně-poradenských společností (tato možnost se však v praxi 

téměř nevyskytuje). 

Definice finančního poradce by se mohla inspirovat právě ve zmíněném 

Zákoně o advokacii. Finanční poradce by pak mohl být definován jako ten, kdo 

je zapsaný v rejstříku finančních poradců, jejž by zřejmě vedla Česká národní 

banka, jakožto regulátor trhu. Dále by pak byl prostor pro další požadavky 

na výkon této činnosti, které by se zkoumaly před zápisem do registru. 

Samozřejmostí by byly podmínky jako svéprávnost či bezúhonnost. Vzhledem 

k současnému trendu v jednotlivých oblastech by jistě přibyla i nutnost 

středoškolského vzdělání s maturitou. Co se týče oprávnění k jednotlivým 

činnostem, nabízí se dvě možnosti. Buď by zápis do registru finančních poradců 

znamenal vstupní bránu do oboru a jakési povolení nazývat se finančním 

poradcem s tím, že by si poradce pro všechny konkrétní činnosti musel ještě 

vyřídit další potřebné certifikace a zkoušky. 

Druhá možnost, která by podle mě současnou situaci řešila lépe, je taková, 

že by mezi podmínkami pro zápis do registru bylo i získání všech certifikací 

a oprávnění pro jednotlivé činnosti. V tomto případě by bylo vhodné nastavit pro 

začínající poradce nějakou dobu na zaučení, kdy by fungovali jako tzv. tipaři 

tak, jak to dnes funguje např. u pojištění a zprostředkování investičních 

produktů. Tipař má oprávnění pouze pro jiného finančního poradce získat 

informace potřebné k vypracování analýzy a zbytek práce je pak již na poradci. 

                                                 
42 MORRIN, Dennis L.: The good financial advisor. Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2008. 978-

159858-626-8, str. 287 
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V tomto období, např. šestiměsíčním, by se tipař zaškolil do základů práce 

a vyřídil si všechna potřebná oprávnění, aby se poté mohl stát plnohodnotným 

finančním poradcem. Tím by se nutně zvýšil důraz na vzdělání poradců a tedy 

i na kvalitu jejich práce. Nedělám si příliš iluze, že by již nedocházelo 

k žádnému poškozování klientů, protože to je spíše o charakteru poradce. 

Avšak tím, že by se cesta k tomuto oboru o něco ztížila, by nemusely být 

negativní zkušenosti klientů tak časté. 

2.1.3 Situace na Slovensku 

Slovenští zákonodárci jsou s legální definicí pojmu finančního poradce 

oproti těm našim poněkud napřed, ačkoliv jejich pojetí považuji za poněkud 

nešťastné. Od 1. ledna 2010 je na Slovensku účinný zákon o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 Z. z.43 Tento zákon 

obsahuje zejména rozlišení finančního poradenství a finančního 

zprostředkování. Již jsem vysvětlil, v čem osobně spatřuji hlavní rozdíl mezi 

finančním poradcem a zprostředkovatelem. Slovenská úprava na to jde ale 

z jiného pohledu a rozlišuje tyto profese především podle způsobu odměňování. 

Finanční zprostředkovatel je tedy podnikatel, který je placen provizním 

systémem přímo společnostmi, s nimiž spolupracuje, zatímco finanční poradce 

poskytuje své služby klientovi na základě smlouvy o finančním poradenství a je 

placen přímo klientem. Pokud by tato definice platila i v České republice, rázem 

by se z drtivé většiny finančních poradců stali oficiálně finanční 

zprostředkovatelé. 

Za nešťastný považuji tento způsob rozlišení právě proto, že dává 

přednost způsobu odměňování, přestože pro klienta je rozhodující způsob, 

jakým bude s poradcem či zprostředkovatelem spolupracovat. Takto chybně 

zavedená definice by mohla vést ke snížení atraktivity finančního poradenství 

jako takového. Ovšem je vždy na trhu, jak si s podobnými změnami poradí, 

a ani na Slovensku se vlastně žádná tragédie kvůli nové normě nekonala. 

                                                 
43 Zákony.judikáty.info. [online]. 11.9.2016 [cit. 2016-09-11]. Dostupné z: 

http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-186/2009 
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Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve avšak 

přinesl i změnu, kterou naopak vnímám velice pozitivně. Ve svém druhé části 

zřídil registr finančních poradců a finančních zprostředkovatelů s několika 

„podregistry“ vedené Slovenskou národní bankou. Poradci (i zprostředkovatelé) 

se tedy zapíšou do příslušného registru a dále si vyberou příslušené podregistry 

podle oblastí, v nichž se při své práci pohybují. Zápis do jednotlivých 

podregistrů je podmíněn mimo jiné splněním odborné zkoušky. Oproti české 

úpravě tedy stačí poradcům (a zprostředkovatelům) zápis do jediného registru, 

kde si klienti mohou zkontrolovat, zda má dotyčný všechna potřebná oprávnění. 

Navíc je nutné každé čtyři roky znovu absolvovat odborné zkoušky, aby poradci 

potvrdili, že jsou stále kvalifikovaní k vykonávání své profese. 

 

2.2 Význam finančního poradenství 

2.2.1 Finanční gramotnost 

Jedním z důvodů, proč vlastně vzniklo finanční poradenství, je všeobecně 

nízká gramotnost. Poradci se začali vzdělávat v oblasti finančního trhu, kde má 

spoustu lidí mezery, a začali jim nabízet své služby. Spolupráce s finančním 

poradcem by však neměla být jen o tom, že někdo prodává klientovi své 

znalosti, které si klient sám nechce osvojit. Dlouhodobým cílem každého 

finančního poradce by mělo být celkové zvyšování finanční gramotnosti klientů 

– jednoduše řečeno, měl by je učit o penězích přemýšlet. 

 Na téma finanční gramotnosti existuje celá řada průzkumů a jejich 

výsledky by se daly shrnout tvrzením, že lidé neumí příliš efektivně zacházet 

s penězi. Ze zmíněných průzkumů jsem si vybral jeden, který podle mě dává 

nejširší přehled o finanční gramotnosti v ČR – jde o průzkum, který 

pro Ministerstvo financí vytvořila společnost STEM/MARK v roce 2010,44 avšak 

na základě vlastních zkušeností předpokládám, že výsledky by se příliš nelišily, 

ani pokud  by se podobný průzkum zrealizoval v současnosti. 

                                                 
44 Výzkumy k finanční gramotnosti. mfcr.cz. [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2012/vyzkumy-k-financni-gramotnosti-

9406 
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Z průzkumu např. vyplývá, že jen 37 % domácností plánuje své finance 

(sestavuje rozpočet) a jen tři čtvrtiny z nich následně kontrolují jeho dodržování. 

Příliš optimistický není ani fakt, že jen 64 % z domácností, které si sestavují 

rozpočet, plánuje své výdaje alespoň na jeden měsíc dopředu. Další alarmující 

údaj je, že jen 60 % si odkládá peníze na stáří, zbytek tedy zřejmě spoléhá 

na stát. Zajímavé je, že téměř polovina obyvatel starších 60 let dosud 

nepřemýšlela nad tím, jak se zajistit na stáří. 

Co se týče rozhodování při výběru finančních produktů, zvažuje nabídky 

více poskytovatelů něco mezi třetinou až polovinou klientů (v závislosti na typu 

produktu). Otázkou ovšem zůstává, k jakým informacím se běžně klienti 

dostanou. Je totiž celkem pochopitelné, že např. na pobočkách a internetových 

stránkách daných společností budou produkty prezentovány především 

s účelem prodat – tedy těžko zde zjistíme nevýhody konkrétního produktu (nebo 

jsou často bagatelizovány) či objektivní srovnání s konkurencí. 

V případě rozhodování o spotřebitelském úvěru si na základě své praxe 

myslím, že dnes už je situace o něco lepší, než byla v době průzkumu – ten 

uvádí, že jen 58 % lidí zohlední při výběru RPSN i výši měsíční splátky. Ovšem 

jen 32 % dotazovaných odpovědělo, že zná význam zkratky RPSN a jen 17 % 

skutečně její význam zná. 

S finančním plánováním a úvěry souvisí i další část průzkumu. Jen každý 

druhý člověk dříve, než si něco koupí, zvažuje, zda si to může dovolit. Přitom by 

se dalo očekávat, že je takové uvažování samozřejmostí. O tom, že v tomto 

bodě není průzkum zkreslený, svědčí i dlouhodobě vysoký počet nařízených 

exekucí45 a vyhlášených osobních bankrotů46. 

                                                 
45 hypoindex.cz. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.hypoindex.cz/za-rok-2014-bylo-

narizeno-celkem-878-496-exekuci/ 
46 E15.cz. Byznys. hypoindex.cz. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 

http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/crif-pocet-osobnich-bankrotu-loni-klesl-o-dve-

procenta-na-18762-1152944 
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Poslední bod, který zde rozvedu, souvisí s inflací. Jen 60 % lidí rozumí 

tomu, co v praxi znamená inflace. Zřejmě proto mají u nás lidé na běžných 

účtech uloženo zhruba 1,9 bilionu Kč za prakticky nulové zhodnocení47. 

Další relevantní výstupy z průzkumu uvedu již jen bodově: 

 60 % pravidelně odkládá část příjmu jako rezervu 

 25 % skutečně zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou 

 85 % by reagovalo správně v případě ztráty nebo odcizení debetní 

karty 

 65 % platí své účty včas (20 % platí většinou včas) 

 51 % sledují svoji finanční situaci 

 42 % by důvěřovalo nabídce investice s vysokým výnosem bez 

rizika a okamžitou likviditou 

 36 % si přečte smlouvu pečlivě na místě před podpisem 

Z uvedených informací je zřejmé, že lidé nejsou příliš finančně gramotní 

a potřebují s rozhodováním na finančním trhu pomoct. Tuto pomoc by jim měl 

poskytnout právě kvalifikovaný finanční poradce. Jako hlavní smysl finančního 

poradenství osobně vnímám právě zvyšování finanční gramotnosti klientů 

a pomoc tam, kde mají mezery. 

2.2.2 Orientace na finančním trhu 

Dnešní svět - a ten finanční obzvláště - se velice rychle mění. Orientovat 

se mezi velkým množstvím společností a produktů či služeb, které nabízejí, 

není pro člověka, jenž se v této oblasti příliš nepohybuje, vůbec jednoduché. 

Navíc tato problematika je pro spoustu lidí těžce srozumitelná nebo 

přinejmenším nezáživná. 

Nejčastější faktor, který bohužel ovlivňuje naše rozhodování na finančním 

trhu je marketing. Problém zde vidím v tom, že reklama má jediný úkol – prodat 

produkt. Pokud si pustíte televizi a uvidíte reklamu na libovolný produkt 

                                                 
47 Hospodářské noviny. www.ihned.cz. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-

63628770-konzervativni-cesi-drzi-polovinu-majetku-na-uctech-s-temer-nulovym-vynosem 
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jakékoliv společnosti, budete z ní mít pocit, že ten produkt je nejkvalitnější, že 

daná společnost je jednička na trhu. Když se na tento produkt půjdete zeptat 

na pobočku, ještě vás v této domněnce utvrdí. Rozhodně nemůžeme čekat, že 

by nás poslali do ústavu naproti, protože tam mají výhodnější podmínky. 

Další možnost je zkusit hledat informace na internetu. Zde máme trochu 

větší šanci, zejména díky rozšířeným možnostem sdílení reálných zkušeností 

jiných klientů. Ovšem i zde je občas těžké najít skutečně objektivní informace, 

protože ani na stránkách, které se navenek tváří nezávisle a objektivně, nevíte, 

kdo konkrétně za obsahem stojí. Nehledě na to, že i zde najdete mnoho 

zaplacených PR článků, a že i pozitivní hodnocení se dá koupit. Můžeme se 

také podívat přímo na webové stránky společnosti, o jejímž produktu 

uvažujeme. Každá seriózní společnost má ke stažení všeobecné i zvláštní 

podmínky všech svých produktů, takže pokud má klient chuť se prokousávat 

obsáhlými a pro laika těžce srozumitelnými dokumenty, tu možnost má. 

Jedna z posledních možností je zajít přímo na pobočku a informovat se 

zde. Zde klient riskuje dvě věci. Zaprvé bude dost pravděpodobně vystaven 

tlaku na „nákup“ produktu. Bohužel pro klienty totiž většina bank i pojišťoven 

platí své zaměstnance nejen fixní mzdou, ale zejména variabilní složkou, jež je 

závislá na počtu a druhu prodaných produktů v daném měsíci. Navíc musí 

zaměstnanci plnit normy a platí pravidlo, že kdo  častěji neplní, přijde o práci.  

Podobným způsobem z těžce pochopitelného důvodu funguje i Česká 

pošta, která by s finančním trhem neměla mít mnoho společného.48 Minimálně 

je namístě pochybovat o tom, jak kvalitně jsou o produktech, které jsou nuceni 

prodávat, zaměstnanci pošty proškoleni. Druhé riziko pak spočívá v tom, že se 

klient může setkat s nezkušeným zaměstnancem, který mu stejně s produktem 

příliš neporadí. Stačí si uvědomit, jak často se mění váš osobní bankéř u banky, 

kde máte svůj účet. 

V čem je tedy výhodnější využít spíše služeb nezávislého finančního 

poradce než další zmíněné zdroje informací? A jsou zde nějaká rizika? V první 

řadě je třeba si uvědomit, že finanční poradce je člověk – a lidé mohou 

                                                 
48 Peníze.cz. [online]. 26.5.2014 [cit. 2016-09-08]. Dostupné z: http://www.penize.cz/pojisteni/286198-

prodej-financnich-produktu-na-poste-sikana-a-zhuverilost-rika-postacka 
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chybovat nebo v horším případě nehrát férově. To platí ve finančním 

poradenství stejně jako v ostatních oborech. Proto bych každému klientovi 

doporučil být obezřetný. V žádném případě není ostuda si informace ověřit ještě 

někde jinde, zejména pokud se vám něco na jednání poradce nezdá. V každém 

případě je lepší být opatrný před jakýmkoliv podpisem než potom hledat cestu, 

jak se dostat z průšvihu. Přeci jen jde především o vaše peníze. 

Hlavní výhodou spolupráce s finančním poradcem je jeho orientace 

na finančním trhu celkově. Díky tomu, že je nezávislý na konkrétních finančních 

ústavech, musí kromě obecné finanční gramotnosti také dobře rozumět 

produktům většiny společností na trhu a znát podstatné rozdíly mezi nimi. 

Samozřejmě nemůžete čekat, že by poradci znali kompletní podmínky všech 

produktů to na trhu – to je prakticky nemožné jednak proto, o jaké množství dat 

se jedná, a jednak proto, že se tyto podmínky neustále mění. Ke srovnání 

ovšem často stačí jejich obecná znalost. Konkrétní informace pak poradce 

získá vždy individuálně podle toho, co zrovna s klientem řeší. 

Nespornou výhodou spolupráce s finančním poradcem tedy je, že se 

na finančním trhu z velké části může orientovat za klienta. Tím se zvýší 

pravděpodobnost nalezení nejefektivnějšího řešení napříč celým trhem. 

To navíc souvisí s dalším důvodem pro spolupráci a tedy úsporou času 

a peněz. 

2.2.3 Úspora času a peněz 

Myslím, že nebudu daleko od pravdy, pokud uvedu, že většina klientů 

využívá služeb finančního poradce zejména proto, aby šetřili vlastní čas. 

Úspora peněz pak bývá častým motivem pro začátek spolupráce. Z vlastní 

praxe mám zkušenost, že když se po první schůzce klienta zeptám, jaká jsou 

jeho očekávání od naší spolupráce, nejčastější odpověď bývá snížení 

měsíčních nákladů. To skutečně bývá první přínos, který si klient umí 

představit. Další pozitiva většinou objeví až s další spoluprací, následným 

servisem a zejména s rostoucí důvěrou. 

Úspora času pak vyplývá z dalších již zmíněných výhod. Klient již prakticky 

nemá potřebu navštěvovat pobočky pojišťoven, stavebních spořitelen a dalších 
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společností, protože vše vyřídí u svého poradce. Nemusí ani ztrácet čas 

hledáním a srovnáváním informací, to vše udělá finanční poradce za něj. A to 

bych řekl je výhoda, které si většina klientů cení nejvíce. 

2.3 Systém práce finančního poradce 

Pokud má finanční poradce poskytovat své služby kvalitně, je nutné 

dodržovat určitý systém práce. Z rozhovorů s dalšími podnikateli v oboru a i 

z vlastní praxe jsem zjistil, že systém je velice podobný napříč všemi 

společnostmi. Z toho odvozuji, že by nemělo příliš záležet na tom, s jakou 

společností finanční poradce spolupracuje, pokud dodržuje daný systém. Pokud 

by s jedním klientem pracovalo více kvalitních poradců, jejich řešení by měla 

být velice podobná. 

Mezi poradci je velmi rozšířené přirovnání k práci lékaře. Tak, jako je lékař 

odpovědný za fyzické zdraví svých pacientů, by se měl finanční konzultant cítit 

odpovědný za finanční zdraví svých klientů. Než se lékař dostane k samotné 

léčbě, musí nutně předcházet několik kroků. Nejprve otázkami zjišťuje důvod 

pacientovy návštěvy a poté probíhá vyšetření. Před stanovením samotné 

diagnózy ještě často probíhá rozbor různých odebraných vzorků. Teprve pak 

může vyvodit diagnózu a na jejím základě stanovit léčbu. 

První fáze spolupráce s finančním poradcem je tedy jakési seznámení. 

Poradce představuje svoji službu a zjišťuje, s čím by klientovi mohl pomoct. Po 

první schůzce by měl mít klient jasnou představu o tom, co od spolupráce 

očekávat. Poradce by měl naopak zjistit, jaké oblasti jsou v současnosti pro 

klienta zajímavé a jaký je jeho hlavní cíl, který by měl být v budoucím finančním 

plánu řešen. Řeší se i klientovy dosavadní zkušenosti s finančním trhem – tedy 

především, jaké smlouvy již platí nebo platil, proč je uzavřel a zejména jak je 

spokojen s jejich fungováním. 

Po této úvodní schůzce pak následuje zpracování finanční analýzy klienta. 

Provede se podrobný rozbor rodinného rozpočtu klienta z hlediska jeho příjmů, 

výdajů a případných rezerv. Dále poradce s klientem projde smlouvy, které 

aktuálně klient platí, a podstatné údaje se zapisují do složky klienta. 
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V rámci vyhodnocení analýzy pak poradce zkoumá podmínky související 

s klientovými smlouvami a ověřuje, zda smlouvy skutečně řeší situaci, kterou 

klient řešit chtěl. Primární cíl této kontroly by rozhodně nemělo být najít prostor 

pro zrušení smluv a uzavření nových, přestože většina poradců bohužel právě 

takto postupuje. Je vhodné klienta upozornit např. na to, že má u pojištění 

nedostatečně krytí, neaktuální pojistné podmínky, nebo že by mohl za stejně 

kvalitní smlouvu platit u jiné společnosti podstatně nižší pojistné. Avšak často 

se také stane, že klientovo přání nejvhodněji vyřeší jedna ze smluv, kterou již 

má uzavřenou. Např. v případě, kdy má klient naspořené peníze na stavebním 

spoření, které už si platí několik let, se může stát, že v případě financování 

bydlení bude výhodnější využít právě toto stavební spoření (respektive úvěr 

z něj) než třeba hypotéku. Právě tak může být u pojištění výhodnější starou 

smlouvu jen upravit než kompletně zrušit a uzavřít novou. 

Toto tzv. „přesmluvňování“ může v některých případech klienta značně 

poškodit. Zejména předčasné ukončení investičního životního pojištění je ve 

většině případů spojeno s tak vysokými poplatky, že klient často přijde o většinu 

vložených peněz – především u výpovědi do pěti let po uzavření. U 

přepracování rizikových pojistek je pak třeba klienta upozornit na tzv. čekací 

doby u některých pojištění – to jsou doby od uzavření smlouvy, po které 

pojišťovna za určitá rizika nebude plnit. Podrobněji se této problematice budu 

věnovat ve třetí kapitole. 

Na základě vypracované analýzy poté připraví poradce finanční plán, který 

obsahuje řešení klientovy situace. Jeho součástí  bývá několik variant, jak splnit 

přání a požadavky klienta a především srovnání různých variant napříč 

finančním trhem. Nyní je na klientovi, zda se rozhodne finančním plánem řídit či 

nikoliv. Pokud se rozhodne finanční plán využít, začíná skutečná spolupráce 

s poradcem – klient má nyní nárok na pravidelný servis. Pokud se mu ho od 

poradce nedostává alespoň ve formě jednoduchých informací dvakrát do roka o 

tom, že je vše v pořádku a není třeba nic upravovat, přemýšlel bych nad 

změnou. 

Mám-li tedy shrnout obecný systém práce společný většině finančních 

poradců, je nutné dodržet minimálně čtyři zmíněné kroky. Při první schůzce 
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probíhá prvotní seznámení a výměna vzájemných očekávání o spolupráci. Poté 

se zpracuje podrobná analýza, na základě které finanční poradce připraví 

finanční plán. Po schválení plánu klientem se mu pak dostává pravidelného 

servisu. Pokud jeden z těchto kroků chybí, dával bych si pozor na kvalitu 

takového poradenství. 

2.3.1 Odměňování finančního poradce 

Abychom pochopili motivaci některých poradců k vědomému poškození 

klienta, je nezbytné se podívat, jakým způsobem jsou placeni. Existují dva 

možné způsoby odměňování finančních poradců -  provizní a paušální. U 

provizního poradenství klient poradci za jeho služby nic neplatí. Ten je 

odměněn provizí od konkrétních společností, u kterých s klientem uzavře nějaký 

produkt. Výhodou je dostupnost pro klienty, avšak nevýhodou může být právě 

to, že poradce může klientovi doporučit produkt, který neřeší jeho situace 

nejlépe, ale náleží mu za něj vyšší provize. Může také nastat situace, kdy by 

klient ani žádný nový produkt nepotřeboval, ale poradce se mu stejně nějaký 

pokusí prodat, protože jinak by za svou práci nedostal zaplaceno. 

Z těchto důvodů je velice důležitá role právní regulace tohoto odvětví. Další 

nevýhodou pak je to, že poradce ve většině případů poradí klientovi produkt jen 

ze společností, s nimiž spolupracuje (opět, jinde by za radu nedostal 

zaplaceno). To ovšem nutně neznamená, že by mu díky tomu poradil špatně. 

Tento fakt však nahrává větším poradenským společnostem, které obvykle mají 

nasmlouváno více partnerů. Naprostá většina finančních poradců je 

v současnosti odměňována provizně. 

Další způsob odměňování, který se u nás zatím příliš nevyskytuje, je 

paušální – tedy klient si sám platí finančnímu poradci podobně, jako třeba platí 

za služby daňového poradce nebo právníka. Může si jeho služby předplácet 

paušální měsíční částkou nebo ho platit ad hoc za konkrétní konzultaci či 

službu. V této oblasti vnímám jako velkou nevýhodu především nedostatek 

právní regulace. Finančním poradcem se může stát prakticky kdokoliv 

na základě živnostenského oprávnění „Poradenská a konzultační činnost, 

zpracování odborných studií a posudků“. Jediná oblast se speciální úpravou je 



- 28 - 

 

investiční poradenství, které se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. 

Ochranu klientům proti paušálně placeným poradcům v současné době 

poskytuje pouze občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. 

Poradenství placené klientem se může na první pohled jevit jako 

rozumnější volba. I zde je ovšem několik nevýhod – a některé jsou tak velké, že 

právě kvůli nim se tento způsob u nás dosud příliš nerozšířil.  Již jsem nastínil 

problém všeobecné nízké finanční gramotnosti. Lidé s minimálními znalostmi 

o tom, jak pracovat s penězi, by služby finančního poradce buď vůbec nechtěli 

využít, nebo by si ji prostě nemohli dovolit. Poradenské společnosti, které by 

chtěly přejít z provizního systému na poradenství placené přímo klienty, by se 

nepochybně potýkaly s výrazným úbytkem zájmu o jejich služby. Řekl bych, že 

právě to je důvod, proč se žádná z těch větších do podobné změny zrovna 

nehrne. 

Další nevýhodou paušálně placeného poradenství je již zmíněný 

nedostatek právní regulace. Bariéry vstupu do tohoto podnikání jsou minimální, 

není nutná ani maturita, nejsou stanoveny žádné podmínky vzdělání a odborné 

způsobilosti – na rozdíl od provizně placených poradců, kteří ke své činnosti 

musí projít různými odbornými zkouškami nejen pro vstup do různých odvětví 

(např. pojišťovnictví), ale často i přímo u konkrétních společností, jejichž 

produkty chtějí sjednávat. 

Některé společnosti používají kombinaci obou způsobů odměňování. Tedy 

nechají si za svou práci klientem zaplatit a zároveň ve společnosti, jejíž produkt 

doporučí, inkasují provizi. Tento postup nepovažuji za příliš proklientský. Takto 

pracující poradci se už ani nesnaží skrývat, že blaho klienta je pro ně až 

na druhém místě. 
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3 Veřejnoprávní regulace finančního poradenství 

Finanční poradenství je poměrně široká oblast a proto i její regulace má 

hned několik podob. Finanční produkty, které může finanční poradce nabízet, 

se v základu dají rozdělit na dvě skupiny – a to na produkty, jejichž distribuce je 

upravena zvláštním zákonem (investice, pojištění, penzijní produkty 

a spotřebitelské úvěry) a pak na ty ostatní, kde žádná zvláštní úprava není. Zde 

se zprostředkování řídí obecnou úpravou, zejména živnostenským zákonem. Je 

však třeba zmínit, že s vývojem tohoto odvětví dochází k neustálému 

rozšiřování regulace (a to i během období psaní této práce). Trend vývoje spěje 

ke stavu, kdy každá oblast bude upravena zvláštním zákonem. V 90. letech 

finanční poradci nepotřebovali ani živnostenský list. Pak stačil jen živnostenský 

list, avšak poradci dlouhou dobu sjednávali jen produkty související se 

stavebním spořením.  

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů poprvé upravil zákon 

o pojišťovnictví z roku 1999 (č. 363/1999).49 Upravoval ovšem pouze 

pojišťovací agenty a makléře, kteří se museli registrovat u ministerstva financí. 

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví tedy ještě zůstala v rámci 

živnostenského zákona. To se změnilo až se zákonem č. 38/2004 Sb. 

o pojišťovnictví, který zřídil registr za účelem evidence pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.50 Tím byli 

pojišťovací zprostředkovatelé vyňati z působnosti živnostenského zákona, 

respektive od té doby není možné tuto činnost vykonávat na základě 

živnostenského listu, nýbrž na základě zápisu do registru ČNB. 

Podobná situace nastala v oblasti investic implementací evropské normy 

MiFiD51 v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zde nově 

vznikl institut vázaného zástupce jako distributora investičních produktů 

(zejména podílových fondů), zastupujícího investičního zprostředkovatele. 

                                                 
49 Zákon o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb.. [online]. 1.3.2016 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=363&r=1999 
50 epravo.cz. . [online]. 7.3.2016 [cit. 2016-03-07]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-

zakonu-c-382004-sb-pojistovacich-zprostredkovatelich-a-likvidatorech-pojistnych-udalosti-32917.html 
51 eur-lex.europa.eu. . [online]. 7.3.2016 [cit. 2016-03-07]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0039:20110104:CS:PDF 
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I vázaní zástupci musí být zapsáni do registru ČNB. Od roku 2013 vznikl ještě 

institut tzv. rozšířeného vázaného zástupce, a to zákonem č. 427/2011 Sb. 

o doplňkovém penzijním spoření. Tím se povinnost registrace u ČNB rozšířila 

i na poradce, kteří chtějí svým klientům nabízet i produkty 2. a 3. důchodového 

pilíře. 

V současné době se připravuje i registr zprostředkovatelů spotřebitelských 

úvěrů, kam budou nově spadat i hypoteční úvěry, a podle současného trendu 

pravděpodobně brzy dojde i na zprostředkovatele stavebního spoření, kterých 

se zatím žádná speciální certifikace netýká. 

V dalších podkapitolách nastíním úpravu všech zmíněných produktových 

skupin, nejvíce se však zaměřím především na oblast pojištění. 

 

3.1 Společná regulace 

3.1.1 Živnostenský zákon 

Drtivá většina finančních poradců pracuje jako osoba samostatně 

výdělečně činná (dále OSVČ). Nejobecnější úpravu činnosti finančního poradce 

proto najdeme v Zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jak jsem 

ovšem nastínil v úvodu kapitoly, z živnostenského oprávnění se postupně stává 

pouhá platforma pro vstup do podnikání ve finančním poradenství. Pomalu ale 

jistě se blíží stav, kdy kromě živnostenského listu bude finanční poradce 

potřebovat ke každému odvětví své činnosti speciální povolení či certifikaci. 

Podobná situace již v současné době funguje na Slovensku a osobně ji vnímám 

pozitivně. Klient má díky tomu větší jistotu, že poradce byl proškolen 

(a v některých případech dokonce i prozkoušen) v oblasti, o které se spolu baví, 

a tedy by jí měl skutečně rozumět. 

Finanční poradce potřebuje podle úpravy platné v současnosti dvě 

živnostenská oprávnění. Základní rámec tvoří volná živnost zprostředkování 

obchodu a služeb a od roku 2012 je též nezbytná vázaná živnost poskytování 

nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. K druhé zmíněné je nutné mít 

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo alespoň tříletou praxe 
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v oboru. Dále je také možné tuto živnost získat na základě osvědčení 

o rekvalifikaci nebo jiného dokladu o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní 

činnost vydaného zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 

živnost provozována. 

3.1.2 Dohled ČNB 

Česká národní banka je integrovaným orgánem vykonávajícím dohled 

nad finančním trhem v České republice, a to na základě zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance. V oblasti ochrany spotřebitele je ještě tato působnost 

rozšířena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména jeho 

novelou z roku 2008. Do působnosti ČNB tedy spadá i činnost finančních 

poradců a to v souvislosti s jednotlivými službami, jež klientům poskytují 

(zprostředkování pojištění atd.). ČNB také vede registr subjektů finančního trhu, 

kde je možné dohledat finanční poradce nejčastěji jako podřízené pojišťovací 

zprostředkovatele v oblasti pojištění a dále jako vázané zástupce v oblasti 

investic a doplňkového penzijního spoření. 

Hlavní činnosti České národní banky v oblasti dohledu nad finančním 

trhem mají mnoho podob. Ve spolupráci s Ministerstvem financí spolupracuje 

národní banka na přípravě legislativy, dále vykonává přímý dohled nad 

finančním trhem (na dálku nebo v rámci kontrol na místě). V rámci licenčních 

a povolovacích činností pak určuje, které subjekty mohou na finančním trhu 

podnikat. 

ČNB také provádí namátkové kontroly dodržování předpisů mezi finančně-

poradenskými společnostmi i mezi konkrétními poradci. Ovšem nejvýznamnější 

podíl mají kontroly na základě stížností, jež je možné podávat přímo 

na stránkách národní banky.52 Z finančních poradců je nejznámější 

a nejmedializovanější případ Lukáše Štorka, jenž v roce 2014 dostal nejvyšší 

pokutu, kterou kdy ČNB udělila jednotlivému poradci, a to 6 milionů Kč. Zde je 

ovšem vidět, jak pomalu regulace funguje. Štork byl za své praktiky již v roce 

                                                 
52 cnbprovsechny.cnb.cz. [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné z: 

http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/dohled/zasilani_stiznosti_do_CNB.html 
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2008 vyloučen z asociace finančních poradců AFIZ53, v roce 2012 stihl 

přestoupit z OVB do Broker consulting a až v roce 2014 byl sankcionován ČNB 

(po nesplnění opatření k nápravě udělených v roce 2010)54. Chvíli pak ještě 

podnikal pod novým jménem Lukáš Mikula, než své působení na finančním trhu 

ukončil.55 

Dále je hodně známý případ udělení pokuty ve výši 5 milionů společnosti 

OVB Allfinanz za zprostředkování investičního životního pojištění v letech 2010-

2013, udělené 2. 11. 2015 (pravomocně 3. března 2016).56  

Je tedy zřejmé, že kontrolní mechanismy fungují, i když lze občas 

pochybovat o jejich rychlosti. Obávám se, že tím, jak sankce přicházejí pozdě, 

pomalu ztrácí svou represivní funkci. Je pochopitelné, že u tak velké 

společnosti, jako je právě OVB, je rychlejší postup šetření dost komplikovaný, 

ale u konkrétních poradců by se mělo postupovat rychleji. Vždyť na Lukáše 

Štorka se množily stížnosti klientů už okolo roku 2008 a trvalo dalších 8 let, než 

byl nějak citelněji postižen. 

Česká národní banka také usměrňuje trh vydáváním různých úředních 

sdělení, kterými prostřednictvím výkladových stanovisek vyjadřuje svá 

očekávání ohledně chování subjektů finančního trhu. Pro finanční poradenství 

bylo poměrně zásadní např. úřední sdělení ČNB ze dne 19. září 2014 k řízení 

a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele. V tomto 

sdělení národní banka apelovala na vnitřní kontrolní mechanismy poradenských 

společností, jimiž by měly hlídat kvalitu práce svých podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Mimo jiné upozorňuje na to, že pokud je poradce kromě 

zprostředkování pojištění také oprávněn poskytovat investiční sužby 

a zprostředkovávat doplňkové důchodové spoření, měl by při jednání se 

                                                 
53 Investujeme.cz. . [online]. 19.02.2008 [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/lukas-

stork-vyloucen-a-jede-dal/ 
54 Pravomocná rozhodnutí. cnb.cz. . [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna

_rozhodnuti/prilohy/Sp_2011_172_573.pdf 
55 Investujeme.cz. . [online]. 16.05.2014 [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/lukas-

stork-neskoncil-klienty-obira-dal/ 
56 CNB.cz. . [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocn

a_rozhodnuti/prilohy/Sp_2014_60_573.pdf 
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zákazníkem, jenž má zájem především o zhodnocení volných finančních 

prostředků, preferovat tyto produkty. Investiční životní pojištění je produkt 

pojistný, nikoliv spořící či investiční. Proto by se v tomto případě měl poradce 

sjednání takového produktu vyvarovat.57 

V úředních sděleních a také další komunikací s poradenskými 

společnostmi dále ČNB specifikuje, jak se mají projevit novely zákonů 

na dokumentaci, již finanční poradci podepisují s klienty, a podoby jednotlivých 

formulářů jim schvaluje. Většina poradenských společností používá jeden 

obecný záznam z jednání s klientem, který slouží především pro souhlas 

s užitím osobních údajů ke zpracování analýzy. Dalo by se říct, že podpisem 

tohoto formuláře se stanete klientem dané společnosti. Ke všem investičním 

produktům se dále vyplňují investiční dotazníky, kde se zjišťuje, jaké má klient 

zkušenosti s investováním a jaké jsou jeho představy. V oblasti pojištění jsou 

často používané i formuláře pro tzv. tipaře, kteří od klienta získají základní 

informace (právě v rozsahu tohoto formuláře), jež pak předávají svému 

nadřízenému s oprávněním od ČNB zprostředkovávat pojištění. Ten poté vede 

další jednání s klientem až k případnému podpisu smlouvy. 

Na základě mých zkušeností pozoruji, že prakticky s každou novelou 

dotýkající se finančního trhu dochází k významné úpravě dokumentace, kterou 

poradce při jednání s klientem používá. Zhruba každý rok pak přibyde jeden 

nový formulář. Vůči podobným „řešením“ jsem vzhledem k mé praxi v oboru 

poněkud skeptický, a to z jednoho důvodu – každý formulář, jejž musí klient 

k produktu podepsat, podle mě spíše chrání společnost, která produkt 

poskytuje, nebo finančního poradce, nikoliv však klienta, jak by tomu mělo být. 

Napadají mne hned dva důvody: prvním z nich je neochota lidí číst smlouvy 

a doplňující formuláře. Klienti někdy dokonce protestují, i když se jim poradce 

snaží jejich alespoň shrnout jejich podstatné body. Pokud ovšem dojde 

k poškození klienta, v tomto případě má nepochybně na vině svůj vlastní podíl. 

Druhý důvod je pak na straně poradců. Ti často, aby ušetřili čas, pravidelně 

                                                 
57 Věstník. cnb.cz. [online]. 24.9.2014 [cit. 2016-09-17]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2014/download/vestnik_2014

_16_22214580.pdf 
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využívají na formulářích (především na záznamech o jednání) možnost 

zaškrtnout, že klient odmítá odpovědět na otázky. Na tom není nic špatně, 

pokud o to klient požádá sám. Ovšem často se v praxi setkávám s tím, že 

poradce všechny formuláře předpřipraví s již vyplněnými odpověďmi, kde 

vyplnit formulář „odmítne“ za klienta, a tomu pak u podpisu bez bližšího 

vysvětlování sdělí, že se jedná o zbytečnou administrativu, kterou vyžaduje jeho 

společnost nebo Česká národní banka. A tak se může stát, že klient často ani 

neví, co všechno vlastně podepsal – a především, jakých práv se vzdal (když 

např. podepsal, že mu vše bylo vysvětleno a se vším souhlasí). 

S klienty přicházím do styku prakticky každý den a bohužel bych spočítal 

na prstech jedné ruky případy, kdy se klient chtěl důkladně seznámit se vším, 

co podepisoval. Vztah mezi poradcem a klientem je založený především 

na důvěře – většinu zákazníků zajímá jen, zda vybraný produkt bude řešit jeho 

situaci, jaké jsou jeho náklady (RPSN), jak ovlivní rodinný rozpočet (výše 

splátky), jak dlouho bude platit (splatnost) a jak jsou zajištěna případná rizika 

(pojištění). Někdy je zajímá i srovnání nabídky s konkurencí. Všechny ostatní 

informace považují za zbytečné, respektive se jimi nechtějí zabývat – proto 

přece využívají služeb finančního poradce, aby to ostatní znal za ně. 

Automechanik vám většinou také příliš nevysvětluje, v čem konkrétně spočívala 

oprava a jak při ní postupoval. Nejčastěji se dozvíte jen cenu a případně, který 

díl bylo nutné vyměnit. I zde to tak většině lidem stačí – ovšem dokud oprava 

poruchu skutečně vyřešila a auto jezdí. Samozřejmě by bylo trochu přehnané, 

kdyby to stejně fungovalo i při sjednávání finančních produktů a to 

z pochopitelných důvodů. 

Jsem toho názoru, že klient by měl pokaždé vědět, co a proč podepisuje, 

i když to třeba slyšet nechce. Ovšem je důležité si uvědomit, že s přibývající 

administrativou související s jednotlivými produkty klesá zájem klienta se 

s obsahem každého formuláře detailněji seznámit. Ve finále se můžeme dostat 

i do situace, kdy budou mít podobná opatření opačný efekt, než byl ten 

zamýšlený (tedy ochrana klienta). 
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3.1.3 Finanční arbitr 

Působnost finančního arbitra je dána zákonem č. 229/2002 Sb., 

o finančním arbitrovi. Jedná se o státem zřízený mimosoudní orgán příslušný 

k rozhodování některých sporů na  finančním trhu. Jeho cílem je především 

mimosoudní dohoda mezi stranami a dosavadní praxe ukazuje, že se tomu daří 

ve více než polovině případů.58 

V oblasti finančního poradenství nás bude zajímat oblast řešení sporů mezi 

spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování 

nebo zprostředkování životního pojištění; zprostředkovatelem při nabízení, 

poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření; vázaným zástupcem 

při poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 

písm. c) až f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech 

a dále sporů mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem při nabízení, poskytování 

nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či 

obdobné finanční služby.59 

Na činnost finančních poradců (a to v oblasti životního pojištění) se 

působnost finančního arbitra rozšířila novelou provedenou zákonem 

č. 278/2013 Sb., ze dne 21. srpna 2013, účinnou od 1. 11. 2013.60 Do této 

novely byla jediná šance poškozených klientů na odškodnění obrátit se 

na civilní soud, což byl také důvod, proč se většina těchto klientů rozhodla 

rezignovat a o svá práva nebojovat. Z hlediska ochrany spotřebitele vnímám 

právě finančního arbitra jako jeden z nejefektivnějších nástrojů. Na rozdíl 

od soudního řešení sporu nabízí finanční arbitr možnost domoci se náhrady 

škody bez rizika hrazení soudních poplatků a nákladů právního zastoupení 

protistrany v případě prohry. Další výhodou tohoto řízení je jeho rychlost – 

finanční arbitr rozhoduje ve věci samé nálezem ve lhůtě 30 dnů. Proti tomuto 

rozhodnutí lze podat námitku, o které opět rozhoduje arbitr. V případě 

                                                 
58 finarbitr.cz. [online]. [cit. 2016-09-13]. Dostupné z: 

http://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Vyrocni_zprava_2014.pdf 
59 finarbitr.cz. . [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-

sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html 
60 pravniprostor.cz. . [online]. 1.2.2016 [cit. 2016-09-16]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/vyvoj-pusobnosti-financniho-arbitra 
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nesouhlasu jedné ze stran s nálezem však lze podat žalobu u civilního soudu 

podle V. části občanského soudního řádu.61 

Z výroční zprávy finančního arbitra za rok 2014 vyplývá, že nejčastěji se 

rozhodované spory týkaly spotřebitelských úvěrů (v roce 2014 směřovalo 

nejvíce podání na neplatnost poplatků za správu úvěru – ovšem všechny tyto 

návrhy arbitr zamítl, protože neshledal neplatnost sjednání poplatku). Druhou 

nejvytíženější oblastí pak byly spory při zprostředkování životního pojištění 

(celkem 236 vyřízených podání za rok 2014). Zde se spory týkaly nejčastěji 

chybné prezentace produktu jako spoření nebo podstatného zamlčení 

poplatkové struktury.62 

Trend z roku 2014 pak pokračoval i v roce 2015, kdy se počet zahájených 

řízení zvýšil o 35 %. V roce 2015 se pak finančnímu arbitru podařilo dovést 

strany ke smíru ve více než dvou třetinách případů. Ve výroční zprávě za rok 

2015 je zajímavá informace o tom, že chyba je často i na straně klienta, který 

podepíše smlouvu, aniž by si ji předem přečetl.63 To je bohužel fakt, který můžu 

potvrdit i ze svého působení na finančním trhu. Většina klientů, jež za mnou 

přišli s pocitem, že je někdo poškodil, se mohli této situace vyvarovat pouhým 

přečtením smlouvy před jejím podpisem. Přitom se v praxi již tak často nestává, 

že by podstatné informace byly skryté miniaturním písmem ve smlouvě nebo 

v obsáhlých všeobecných podmínkách. Sám jsem se v praxi setkal s případem, 

kdy klient podepsal smlouvu o půjčce ve výši 15.000 Kč nebankovní 

společnosti, i přesto, že na první stránce smlouvy byl zřetelně napsaný údaj 

o poplatku za poskytnutí smlouvy ve výši 15.000 Kč a dále RPSN ve výši 

99,99 %. 

Řízení u finančního arbitra považuji za jeden z nejefektivnějších 

a nejpřístupnějších způsobů, které má spotřebitel domáhající se odškodnění 

                                                 
61 pravniprostor.cz. [online]. 20.03.2014 [cit. 2016-09-13]. Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/odpovednost-pojistovacich-zprostredkovatelu-a-

pusobnost-financniho-arbitra 
62 finarbitr.cz. [online]. [cit. 2016-09-13]. Dostupné z: 

http://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/Vyrocni_zprava_2014.pdf 
63 finarbitr.cz. [online]. [cit. 2016-09-13]. Dostupné z: 

http://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20o%20

%C4%8Dinnosti%20finan%C4%8Dn%C3%ADho%20arbitra%20za%20rok%202015.pdf 
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za nekalé obchodní praktiky k dispozici. Ideální by sice byl stav, kdy se 

prevence  ve formě dobře zpracované legislativy a kvalitního dozoru České 

národní banky dostala na takovou úroveň, že by k poškození klientů prakticky 

nedocházelo – ovšem to je zřejmě utopie. Proto je dobře, že máme k dispozici 

nejen preventivní opatření pro ochranu klientů, ale i prostředky ochrany práva 

v případech, kdy prevence selže. 

 

3.2 Stavební spoření 

U stavebního spoření lze hovořit o dvou typech produktů – klasickém 

stavebním spoření a o úvěrech s ním souvisejícím, tedy překlenovacím 

a řádném. Stěžejní norma upravující stavební spoření a činnost stavebních 

spořitelen je zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření. Ten však neupravuje zprostředkování produktů stavebních 

spořitelen. Použije se proto tedy obecná úprava v živnostenském zákoně. 

Ke zprostředkování stavebního spoření postačí volná ohlašovací živnost 

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“. Podle současně účinné úpravy se pak podle živnostenského zákona 

řídí i zprostředkování úvěrů ze stavebního spoření zajištěných nemovitostí. 

Nezajištěné úvěry však od roku 2012 spadají pod úpravu zákona č. 145/2010 

Sb., o spotřebitelském úvěru. K jejich zprostředkování je tedy nutná vázaná 

živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, pro kterou 

je požadovaná odborná způsobilost v podobě středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci 

pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří 

odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 3 roky praxe v oboru.64 

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru však byl zrušen 

s účinností od 1. 12. 2016 a nahrazen novým zákonem č. 257/2016 Sb., 

                                                 
64 Nová úprava spotřebitelského úvěru. glatzova.cz. [online]. 9.11.2016 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: 

http://www.glatzova.com/files/download/automoto-newsletter-article-nova-uprava-poskytovani-

spotrebitelskeho-uveru.pdf 
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o spotřebitelském úvěru. Od jeho účinnosti se tedy seznam produktů, k jejichž 

zprostředkování budou finanční poradci potřebovat maturitu (a živnost 

„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“), rozroste o úvěry 

ze stavebního spoření zajištěné nemovitostí (a hypotéky). To vnímám jako 

pozitivní krok k profesionalizaci této profese. Podrobněji se problematice věnuji 

v samostatné kapitole. 

V současnosti pozoruji velký pokles zájmu o stavební spoření65 vzhledem 

k dlouhodobě nízkým úrokovým sazbám na trhu.66 Stavební spoření tak 

preferují spíše velmi konzervativní klienti. Při financování bydlení pak často 

klienti upřednostňují hypotéky, které se stále dají bez problému sjednat 

s úrokovou sazbou pod 2 %. Na druhou stranu úvěrové produkty stavebních 

spořitelen stále využívají klienti, které trápí nedostatek vlastních prostředků – 

třeba v případě, kdy banka klientovi poskytne hypotéku jen do 70 % hodnoty 

zástavy, může si klient chybějících 30 % půjčit právě prostřednictvím 

nezajištěného úvěru ze stavebního spoření. Navíc nízké úrokové sazby hypoték 

tu nebudou věčně a potom spousta klientů jistě ocení možnost úvěru 

ze stavebního spoření s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení. 

 

3.3 Úprava spotřebitelského  úvěru 

Historicky se za spotřebitelské (nebo též spotřební) úvěry označovaly tzv. 

maloobchodní úvěry typicky na nákup spotřebního zboží (elektronika, vybavení 

domácnosti, automobil) nebo též na konsolidaci jiných (spotřebitelských) úvěrů. 

Po novele zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru v roce 2013 

a schválení nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

s účinností od 1. 12. 2016 však legální definice spotřebitelského úvěru zahrnuje 

všechny úvěry kromě podnikatelských. 

 

                                                 
65 Vývoj stavebního spoření. cnb.cz. [online]. 17.2.2016 [cit. 2016-09-17]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/stavebni-sporeni/vyvoj-stavebniho-sporeni/2015/vyvoj-

stavebniho-sporeni-q4-2015-24025 
66 acss.cz. [online]. 25.1.2016 [cit. 2016-09-17]. Dostupné z: http://www.acss.cz/cz/stavebni-

sporeni/vyvoj-statistik/ 
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3.3.1 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

Současná úprava spotřebitelského úvěru se řídí zákonem č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru a řídí se jí všechny odložené platby, půjčky, úvěry nebo 

jiné obdobné finanční služby poskytované nebo přislíbené spotřebiteli věřitelem, 

nebo zprostředkovatelem. Výjimky z působnosti zákona pak upravuje § 2. 

V současnosti se tedy zákon nedotýká např. úvěrů na bydlení zajištěných 

nemovitostí či půjček do 5.000 Kč (mikropůjček). 

Před tímto zákonem byl spotřebitelský úvěrový trh regulován zákonem 

č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. 

Ten byl však velice stručný (obsahoval jen 16 paragrafů a přílohu se vzorcem 

pro výpočet roční procentuální sazby nákladů, neposkytoval spotřebitelům 

dostatečnou ochranu a zprostředkování prakticky nijak neupravoval. V oblasti 

zprostředkování upravoval pouze povinnost v reklamě či nabídce, jež obsahuje 

úrokovou sazbu či výpočet nákladů úvěru, uvést i RPSN.67 

Nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru byl výsledkem 

transpozice směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/48ES ze dne 23. 

dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Z hlediska jeho působnosti 

bylo významnou změnou zejména zahrnutí nezajištěných úvěrů na bydlení. Tím 

vznikla povinnost finančním poradcům opatřit si nově vzniklé živnostenské 

oprávnění v oboru „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. 

Zákon dal zprostředkovatelům lhůtu 1 roku od účinnosti (tedy do 1. 1. 2012), 

po kterou mohli pokračovat ve zprostředkování spotřebitelských úvěrů v rámci 

živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona“. Do konce této lhůty si však museli opatřit novou 

živnost nebo tuto činnost ukončit. 

Dále se poprvé objevila i úprava zprostředkování samotného. Věřitelům ale 

právě i zprostředkovatelům přibyly nové povinnosti zejména informačního 

                                                 
67 MFCR.cz. [online]. 22.2.2010 [cit. 2016-09-16]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAvKmd0pPP

AhUCOJoKHd3VA50QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mfcr.cz%2Fassets%2Fcs%2Fmedia%2F

Spotrebitelsky-uver_2010-09_Duvodova-zprava-MF-k-navrhu-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-a-o-

zmene-nekterych-

zakonu.pdf&usg=AFQjCNH6BTY3rcsmuR5x_BX1BZ6f3lqKWw&sig2=qsFpP3Q416zTk3xOwlFFeQ 
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charakteru. Při zprostředkování spotřebitelského úvěru je zprostředkovatel 

povinen poskytnout s dostatečným předstihem před uzavřením samotné 

úvěrové smlouvy tzv. „předsmluvní informace“. Ty by měly mimo jiné obsahovat 

úrokovou sazbu, výpočet celkových nákladů za úvěr (RPSN) nebo třeba 

splátkový kalendář. Dále zde musí být informace o možnosti do 14 dnů 

od uzavření od smlouvy odstoupit, kterou tento zákon nově spotřebitelům 

umožnil. 

Zákon č. 145/2010 Sb. byl poté novelizován 31. ledna 2013 (s účinností 

od 25. února 2013) – a to zákonem č. 43/2013 Sb. novelou zákona 

o spotřebitelském úvěru. Pro finanční poradce (a zprostředkovatele obecně) 

znamenala největší změnu nutnost písemné formy u smlouvy o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru a dále právo klienta od této smlouvy odstoupit bez 

jakéhokoliv důvodu a jakékoliv sankce, pokud ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření 

nedošlo na jejím základě ke sjednání spotřebitelského úvěru.68 

Pokud bych měl zhodnotit současnou úpravu na základě mých zkušeností 

s činností finančního poradce, myslím, že zajišťuje dostatečnou ochranu 

spotřebitele ve většině oblastí. V rámci finančního poradenství k poškození 

klientů v této oblasti dochází jen zřídka. Jedním z důvodů může být i fakt, že 

většina finančně-poradenských společností vůbec nezprostředkovává spotřební 

úvěry, jelikož tyto produkty vnímají jako cestu k zadlužení klienta, a nesetkal 

jsem se s žádnou společností, jež by v oblasti úvěrů spolupracovala 

s nebankovním sektorem. Soustředí se spíše na hypotéky a úvěry 

ze stavebního spoření. Výjimku snad tvoří SMS finanční poradenství, jež 

od roku 2016 spolupracuje se společností Zonky69, která zprostředkovává tzv. 

peer-to-peer půjčky, kde jednoduše řečeno lidé (investoři) půjčují jiným lidem.70 

Nejčastějším důvodem stížností klientů na finanční poradce bývá delší doba 

vyřízení úvěru, což může být způsobeno nezkušeností poradce, ale také třeba 

složitostí případu, liknavostí klienta v souvislosti s dodáním potřebných 

                                                 
68 epravo.cz. . [online]. 13.3.2013 [cit. 2016-09-16]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-

zakona-o-spotrebitelskem-uveru-89937.html 
69 SMS-as.eu. . [online]. [cit. 2016-09-16]. Dostupné z: http://sms-as.eu/klient/partneri 
70 zonky.cz. . [online]. [cit. 2016-09-16]. Dostupné z: https://zonky.cz/#vyhody 
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dokumentů či delším vyjednáváním ve více bankách o lepších podmínkách 

pro klienta. 

Kde se však v praxi se setkávám s největšími problémy, je právě 

nebankovní sektor, především pak tzv. půjčky do výplaty nebo též mikropůjčky. 

Na trhu jsou tisíce společností, které tyto úvěry sjednávají, současná úprava 

spotřebitelského úvěru se na ně nevztahuje a Česká národní banka na tyto 

subjekty nestačí efektivně dohlížet.71 To by se však mělo změnit s účinností 

nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., účinného 

od 1. prosince 2016. 

3.3.2 Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

Konec roku 2016 bude pro úvěrový trh ve znamení několika významných 

změn spojených s účinností nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 

úvěru, který nahradí dosud platný zákon  č. 145/2010  Sb. Tento nový zákon se 

bude vztahovat i na úvěry na bydlení zajištěné nemovitostí, což znamená, že 

živnostenské oprávnění na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 

úvěru budou finanční poradci nově potřebovat i pro tuto oblast. Od 1. 12. 2016 

tedy již nebudou finanční poradci bez maturity zprostředkovávat ani hypotéky 

a zajištěné úvěry ze stavebního spoření. 

Nový zákon o spotřebitelském úvěru bude mnohem obsáhlejší než oba 

předešlé (bude obsahovat celkem 179 paragrafů). Významný prostor dostala 

v zákoně úprava nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru a došlo 

také k podstatnému rozšíření deliktů a sankcí. I úprava zprostředkování se 

dočkala výrazných změn. V § 3 odst. 1 písm. b, je poprvé podrobněji 

definováno samotné zprostředkování a to následujícími činnostmi: 

1. nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr jménem a na účet 

poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, 

2. předkládání návrhů na sjednání spotřebitelského úvěru jménem 

a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, 

                                                 
71 mfcr.cz. [online]. 4.12.2015 [cit. 2016-09-16]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/uvery-pro-spotrebitele/spotrebitelsky-uver/distribuce-uveru-pro-spotrebitele/vlada-schvalila-

navrh-zakona-o-spotrebit-23233 
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3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání 

spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele nebo 

jménem a na účet spotřebitele, včetně poskytování doporučení 

vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru, 

4. s jednávání spotřebitelského úvěru jménem a na účet 

poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, nebo 

5. výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru osobou, která smlouvu o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru se spotřebitelem uzavřela. 

Nejde tedy jen o samotné zprostředkování podpisu smlouvy 

o spotřebitelském úvěru, ale také o všechny činnosti, které mu přímo předchází. 

Nejvíce se finančního poradenství dotkne část třetí tohoto zákona – osoby 

oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Za podmínek tohoto zákona 

bude moct zprostředkovávat spotřebitelské úvěry jako podnikatel pouze 

samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného 

spotřebitelského úvěru nebo zahraniční zprostředkovatel. Nejčastější situace 

na trhu pak bude taková, že finančně-poradenská společnost získá oprávnění 

od České národní banky k výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele 

a finanční poradci s ní spolupracující budou zapsáni v registru vázaných 

zástupců vedeného opět ČNB. 

Vázaní zástupci budou moct vykonávat činnost výhradně pro jednoho 

zastoupeného na základě písemné smlouvy. Zápis vázaného zástupce 

do registru pak probíhá na základě oznámení České národní bance podaného 

zastoupeným prostřednictvím elektronické aplikace pro registraci subjektů. Toto 

oznámení musí mimo jiné obsahovat i údaje o splnění podmínek činnosti 

vázaného zástupce údaje o splnění podmínek činnosti vázaného zástupce 

podle zákona č. 257/2016 Sb. Samotné oprávnění k činnosti vázaného 

zástupce pak vzniká právě zápisem do registru. Toto oprávnění trvá do konce 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden 

zápis do registru, a lze je prodloužit o dalších 12 měsíců. Prodloužení bude 

podmíněno správním poplatkem. 
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Předpokladem činnosti vázaného zástupce je odborná způsobilost, jejíž 

součástí jsou obecné znalosti prokazované min. maturitním vysvědčením 

a odborné znalosti prokazované vykonáním odborné zkoušky. V přechodném 

období 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona je možné zkoušku nahradit 

čestným prohlášením (alespoň co se týče podnikatelů, kteří již spotřebitelské 

úvěry zprostředkovávají, a tedy mají praxi). Současní zprostředkovatelé 

registrovaní v živnostenském rejstříku budou mít povinnost se do 3 měsíců 

od účinnosti zákona zapsat do registru zprostředkovatelů spotřebitelského 

úvěru, jinak jejich oprávnění zanikne.72 

Domnívám se, že zákon č. 257/2016 Sb. bude mít pozitivní vliv nejen 

na trh finančního poradenství. Jedná se o další krok k profesionalizaci této 

profese. Tím, že ke komplexnímu výkonu činnosti finančního poradce bude 

třeba projít další certifikací a zároveň bude nutná registrace v novém registru, 

jejíž prodloužení bude zpoplatněno, by mohlo dojít k dalšímu pročištění trhu 

od nepoctivých poradců, a dále těch, kteří se tomuto podnikání nevěnují naplno. 

To by mohlo časem vést ke zvýšení důvěry klientů v nezávislé finanční 

poradenství. 

Z hlediska případných poškozených klientů pak považuji za správný krok 

nastavení odpovědnosti zastoupeného za správní delikty vázaného zástupce. 

Samostatní zprostředkovatelé budou mít navíc povinnost uzavřít pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou porušením některé z povinností 

samostatného zprostředkovatele stanovených zákonem č. 257/2016 Sb. Jediný 

případ, kdy za správní delikt odpovídá přímo vázaný zástupce, stanovuje § 150. 

Správního deliktu se dopustí vázaný zástupce, který přestane splňovat 

podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce, a přesto 

neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení nebo pokud provozuje 

svoji činnost prostřednictvím jiné osoby než pracovníka – za tyto mu hrozí 

pokuta do 5 milionů Kč. 

Za nejvýznamnější krok z hlediska ochrany spotřebitele však považuji 

zahrnutí tzv. mikropůjček - tedy půjček částek do 5.000 Kč Zde se v praxi 

                                                 
72 Interní materiály poskytnuté společností OVB Allfinanz 
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setkávám s poškozenými klienty nejčastěji. Díky novému registru nebankovních 

poskytovatelů spotřebitelského úvěru a podmínkám, které musí tito 

poskytovatelé splnit, očekávám úbytek podobných společností a tím i snížení 

počtu poškozených klientů. Návrh zákona např. také zakazuje zajištění 

směnkou či šekem, a za zmínku stojí i jeho § 129, který zakazuje používat 

telefonní čísla s vyšší než běžnou cenou, což je poměrně běžná praktika 

poskytovatelů mikropůjček. 

 

3.4 Hypoteční úvěry 

Pojem hypotéka pochází z řečtiny a jeho původní význam je zástavní 

právo k nemovitosti.73 Z toho lze odvodit, že hypoteční úvěry jsou úvěry 

zajištěné nemovitostí. Jejich účel nejčastěji souvisí s bydlením, avšak existují 

i tzv. americké hypotéky, kde účel není třeba prokazovat. Některé banky však 

vyžadují čestné prohlášení klienta, že prostředky použije v souvislosti 

s bydlením nebo že je nepoužije k financování podnikatelské činnosti. 

Co se týče právní úpravy hypotečních úvěrů, použije se obecná úprava 

úvěrové smlouvy z Občanského zákoníku. Na zajištěné úvěry ze stavebního 

spoření se vztahuje zákon o stavebním spoření. Hypotéky svou samostatnou 

úpravu zatím nemají. To se ale změní 1. 12. 2016 účinností zákona č. 257/2016 

Sb. o spotřebitelském úvěru. Tento zákon je výsledkem implementace směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES 

a 2013/36/EU a nařízení č. 1093/2010 (dále hypoteční směrnice).74 V srpnu 

2016 vláda definitivně schválila návrh nového zákona o spotřebitelských 

úvěrech, který nahradí dosud platný zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 

úvěru. Nový zákon upravuje úvěrovou problematiku komplexně, tedy kromě 

klasických spotřebitelských úvěrů zde budou upraveny také všechny úvěry 

ze stavebního spoření, hypotéky, leasing, ale např. i velmi problematické 

                                                 
73 slovnik-cizich-slov.abz.cz. [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/hypoteka 
74 EUR-Lex. [online]. 22.2.2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

CS/TXT/?uri=CELEX:32014L0017&from=EN 
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mikropůjčky. Jediná oblast, jež zůstala z působnosti zákona vyloučena, jsou 

podnikatelské úvěry.75 

Mezi nejdůležitější novinky, které nová úprava přinese, patří zejména 

omezení úroků z prodlení, větší důraz na ověření bonity klienta či snížení 

sankcí za předčasné doplacení hypotéky mimo fixaci nebo možnost jejího 

doplacení v případě těžkých životních situací. Změny dopadnou i na finanční 

poradce. Zřejmě největší změnou bude již zmíněná nutnost registrace 

zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů v nově vytvořeném registru České 

národní banky. V důsledku rozšířené informační povinnosti a důkladnějšího 

posuzování bonity klienta poradcům zajisté opět přibyde administrativa. 

Co ovšem považuji za pozitivní, je regulace podmínek předčasného 

doplacení úvěru a úroků či pokut z prodlení. Zákon nově stanoví (mírněji) limity 

pro výši úroků z prodlení a smluvních pokut z prodlení. Největší vliv na práci 

finančních poradců ovšem bude znamenat razantní snížení poplatků 

za doplacení hypotéky mimo fixaci. § 117 nového zákona nově stanoví právo 

spotřebitele kdykoliv úvěr předčasně splatit a zároveň právo na odpuštění úroků 

a jiných nákladů, které by platil, pokud by úvěr předčasně nesplatil. Dosud se 

(zejména v oblasti mimo hypotéky) nezřídka stávalo, že klient při předčasném 

doplacení úvěru zaplatil víc, než by zaplatil jeho řádným splácením. Nejčastěji 

tomu tak bylo u různých splátkových produktů. V případě předčasného splacení 

úvěru bude mít nově věřitel právo na úhradu jen účelně vynaložených nákladů 

v souvislosti s doplacením úvěru, maximálně však ve výši 1 % z předčasně 

splacené jistiny. 

Možnost výhodnějšího předčasného doplacení hypotečních úvěrů mimo 

fixaci nabídne klientům možnost jednodušeji refinancovat úvěr k jiné bance, 

která mu nabídne lepší podmínky. Dosud toto většinou nebylo výhodné právě 

z důvodu vysoké sankce s předčasným doplacením spojené. Zde tedy vidím 

velký prostor pro finanční poradce, kteří nebudou muset nutně čekat do fixace, 

než klientovi nevýhodný úvěr budou moct refinancovat. Na druhou stranu to 

                                                 
75 finance.idnes. . [online]. 23.2.2016 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/novinky-2016-

novela-zakona-o-spotrebitelskych-uverech-pce-/pujcky.aspx?c=A151221_140324_pujcky_sov 
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zřejmě způsobí i větší konkurenční boj mezi bankami, které se budou migrující 

klienty snažit udržet. 

Důrazem na pečlivější zkoumání bonity klienta se ale také refinancování 

hypoték poněkud zkomplikuje. Dosud většina bank umožňovala klientům 

s čistými úvěrovými registry refinancování bez dokládání příjmů (na základě 

čestného prohlášení) pokud výše nové splátky nepřevýšila tu původní. To už 

ovšem nebude možné. 

Pravděpodobně největší změnou, kterou přinese nový zákon finančním 

poradcům, je rozšíření nutnosti vázané živnosti „Poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru“ i na hypotéky a zajištěné úvěry 

ze stavebního spoření, jež bylo dosud možné sjednávat i bez této živnosti. Ve 

své třetí části zákon vyjmenuje osoby oprávněné zprostředkovávat 

spotřebitelský úvěr (samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, 

zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel) 

a stanoví podmínky udělení oprávnění k činnosti. Nově bude tedy k této činnosti 

povinnost zápisu do registru, která bude zřejmě zatížena správním poplatkem. 

Většina finančních poradců zřejmě využije možnost zápisu jako vázaný 

zástupce spolupracující pod některým ze samostatných zprostředkovatelů (to 

budou poradenské společnosti, v nichž poradci pracují). K zápisu do registru 

bude navíc třeba složit písemnou odbornou zkoušku, čímž se úprava 

spotřebitelského úvěru přiblíží pojištění či důchodovým produktům. 

Finanční poradce bez maturity již tedy nově nebude moct zprostředkovávat 

ani hypoteční úvěry či zajištěné úvěry ze stavebního spoření. To hodnotím jako 

pozitivní krok z hlediska ochrany klienta. Co se týče zkoušky odborné 

způsobilosti nutné k zápisu do registru, i ta může vyfiltrovat zcela 

nekompetentní osoby. A v poslední řadě správní poplatek odradí osoby, které 

se činnosti finančního poradce (nebo třeba jen zprostředkovatele 

spotřebitelského úvěru) nechtějí věnovat naplno. To považuji za nejvýznamnější 

krok k ochraně klienta. Nedělám si však iluze, maturitu si dnes dokáže pořídit 

prakticky každý a žádná odborná zkouška, se kterou jsem se dosud setkal, 

ve skutečnosti zase tolik odborná nebyla. Jediný způsob, jak finanční poradce 

může zvýšit kompetenci, je neustálé vzdělávání a především praxe. 
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3.5 Penzijní produkty 

Oblast zabezpečení na důchod je z hlediska zprostředkování (ale i zájmu 

klientů) v posledních letech poněkud v úpadku. Může za to především nepříliš 

povedená penzijní reforma z let 2012 a 2013. Vzhledem k demografickému 

vývoji a stárnutí populace se však jedná o oblast, která jistě ještě bude hrát 

v portfoliích finančních poradců důležitou roli. V současné době opravují oblast 

penzijních produktů především tři zákony: 

 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; 

 Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. 

Poslední zmíněný zákon byl však zrušen k 1. 1. 2018 a důchodové spoření 

(tzv. II. pilíř) se již tedy nesjednává. Podrobněji se důchodovému spoření budu 

věnovat v následující podkapitole. 

Ke sjednávání doplňkového penzijního spoření a změnám penzijního 

připojištění potřebují finanční poradci minimálně maturitní vysvědčení 

a registraci v registru České národní banky jako tzv. vázaný zástupce 

investičního zprostředkovatele (jedná se o rozšíření registrace vázaného 

zástupce pro sjednávání investičních produktů). Tato registrace je dále 

podmíněna složením odborné zkoušky u akreditované zkušební komise 

a uhrazením správního poplatku. 

3.5.1 Penzijní reforma 

V roce 2012 proběhla penzijní reforma provedená dvěma zákony – a to 

zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákonem č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření. Hlavní důvod potřeby reformy penzijního 

systému je dlouhodobá neudržitelnost státního důchodového systému. 

Vzhledem k tomu, že státní důchod je založen na tzv. průběžném financování – 

tedy z odvodů na sociální zabezpečení současných ekonomicky aktivních 

obyvatel se platí jednotlivé důchodové dávky současným důchodcům – 

a vzhledem k postupnému stárnutí populace hrozí, že tento systém již nebude 

nadále fungovat. Dosud se to řešilo především posouváním hranice 

důchodového věku, ale větší penzijní reforma byla bezesporu nevyhnutelná. 
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V roce 2012 se tedy důchodový systém rozdělil na tzv. tři pilíře – první tvoří 

stávající státní důchodový systém, druhý nově vytvořené dobrovolné 

důchodové spoření a do třetího spadají původní penzijní fondy (po reformě 

„transformované“) a doplňkové penzijní spoření nabízené nově vzniklými 

penzijními společnostmi. 

Důchodové spoření nabízelo klientům možnost snížit své odvody 

na sociální pojištění a „uspořené“ prostředky si spolu s dalšími 2 % z hrubé 

mzdy (celkem tedy 5 %) posílat do II. pilíře.76 V důchodovém spoření nebyla 

žádná státní podpora ani garance výnosů. Prostředky se investovaly 

do několika typů podílových fondů (od konzervativních až po dynamické) a tedy 

bylo reálné riziko kolísání hodnoty prostředků, především u dynamičtějších 

portfolií. Navíc jakmile se klient rozhodl vstoupit do II. pilíře, nemohl již 

vystoupit. Toto vše (a možná také špatná příprava reformy) zapříčinilo, že 

o důchodové spoření nebyl příliš velký zájem, což ve finále vedlo ke zrušení 

tohoto produktu. Dobrým prodejním výsledkům jistě nepomohlo ani 

zastropování maximální výše provize finančních poradců na 3,5 % průměrné 

mzdy (cca 850 korun). 

Doplňkové penzijní spoření nahradilo od ledna 2013 původní penzijní 

připojištění. Nový produkt přinesl hned několik významných změn. Zmizela 

zákonná garance nezáporného zhodnocení, čímž se otevřel prostor 

k dynamičtějším investicím. Na druhou stranu si již klienti nebudou moct sjednat 

výsluhovou penzi (možnost výběru poloviny prostředků nejdříve po 15 letech 

spoření). Další nevýhodou bylo posunutí konce spoření ze stávajících 60 let 

věku na dosažení důchodového věku. Vzhledem k tomu, že penzijní připojištění 

využívali spíše konzervativnější klienti, využilo v roce 2012 rekordní množství 

klientů poslední možnost uzavřít tento produkt ještě za „starých podmínek“. 

Penzijní připojištění bylo možné uzavírat do konce listopadu 2012 a tuto 

možnost využilo celkem 1.128.020 klientů (z toho 617.000 jen za říjen 

                                                 
76 duchody-duchodci.cz. . [online]. 21.7.2016 [cit. 2016-09-23]. Dostupné z: http://www.duchody-

duchodci.cz/druhy-pilir-duchodove-sporeni.php 
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a listopad), což je více než za předchozí dva roky dohromady.77 Nejedná se 

však jen o čistě nové smlouvy, ale i smlouvy převedené z jiných společností. 

Zájem o nové doplňkové penzijní spoření byl už od počátku podstatně 

menší. Za období 2013 – 2015 bylo uzavřeno jen 361.395 smluv.78 Na příčině 

jsou dva faktory. Prvním je obava konzervativních klientů z možnosti kolísání 

investice. Druhým pak je malá motivace zprostředkovatelů v důsledku již 

zmíněného omezení provize. Ti pak radši klientovi doporučí třeba investici 

do podílových fondů, která se jeví jako nejvhodnější alternativa. Výhoda 

pro klienta je, že se k penězům může dostat prakticky kdykoliv a může snáze 

měnit investiční strategii v průběhu investování. Nevýhodou pak jsou o něco 

vyšší poplatky. Ve srovnání s doplňkovým penzijním spořením zde poradce 

při stejné výší měsíční investice může dostat až 15x vyšší provizi.79 

Po novele schválené na konci roku 2015 přišly drobné změny, které měly 

za cíl zvýšit atraktivitu tohoto produktu nejen pro klienty, ale také pro poradce. 

Nárok na výběr celé naspořené částky se opět vrátil na 60. rok života, bylo 

umožněno zakládat doplňkové penzijní spoření i pro děti (ty mají možnost si 

v 18 letech část prostředků vybrat) a rozšířily se možnosti daňových úlev. 

Pro zprostředkovatele pak došlo ke zvýšení maximální výše provize 

na dvojnásobek a snížení poplatku za prodloužení registrace u ČNB 

na polovinu. Povinnost této registrace přitom také znamenala významné snížení 

počtu zprostředkovatelů v této oblasti. Důvod je prostý, většině poradců se tato 

registrace nevyplatí. Za zkoušku u komise se v průměru platí poplatek okolo 

2000 Kč a za zápis do registru ČNB se platí 1000 Kč ročně (po novele 1000 Kč 

na dva roky).80 

Další změnou, již penzijní reforma přinesla, je rozšíření informační 

povinnosti zprostředkovatele. Ke každé smlouvě III. pilíře (a do jeho zrušení 

                                                 
77 mfcr.cz. [online]. 21. 2. 2013 [cit. 2016-09-27]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/penzijni-sluzby-a-systemy/penzijni-pripojisteni-doplnkove-sporeni/vyvoj-penzijniho-

pripojisteni/2012/zakladni-ukazatele-vyvoje-penzijniho-pri-10411 
78 mfcr.cz. [online]. 20. 5. 2016 [cit. 2016-09-27]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/soukrome-penzijni-systemy/iii-pilir-doplnkove-penzijni-sporeni-a-p/vyvoj-penzijniho-

pripojisteni/2016/zakladni-ukazatele-vyvoje-penzijniho-pri-24961 
79 Interní materiály společnosti OVB 
80 penize.cz. [online]. 11. 5. 2016 [cit. 2016-09-27]. Dostupné z: http://www.penize.cz/starobni-

duchod/311276-inventura-jak-duchodova-komise-meni-penzijni-system 
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i druhého) tak musí poradci vyplnit ještě jeden formulář navíc. Zde klienta 

informují o poradenské společnosti, se kterou spolupracují, a také o své osobě 

a oprávnění k činnosti. Dále jsou součástí formuláře informace o podstatných 

náležitostech produktu, poplatcích a jiných souvisejících nákladech penzijní 

společnosti a také o výši provize za zprostředkování. 

Osobně jsem zastáncem názoru, že III. pilíř by měl mít své místo v portfoliu 

každého dobrého finančního poradce. Vzhledem k možnosti získání státní 

podpory či příspěvku zaměstnavatele a případné daňové úlevy se jedná 

o celkem zajímavý produkt především pro konzervativnější klienty. A právě díky 

zkomplikované cestě k uspořeným prostředkům před dosažením 60 let věku 

(klient přijde o státní podporu, musí dodanit příspěvky zaměstnavatele) může 

být doplňkové penzijní spoření dobrou volbou přípravy na penzi. 

 

3.6 Investice 

Stěžejní normou, která stanovuje podmínky zprostředkování investičních 

produktů a jiné investiční služby, je zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání 

na kapitálovém trhu. Finanční poradce může s investicemi radit klientům dvěma 

způsoby: jako investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce investičního 

zprostředkovatele. Většina poradců pracuje v souladu s druhou variantou, kdy 

nadřízeným investičním zprostředkovatelem je poradenská společnost, s níž 

spolupracují. Proto se budu dále zabývat jen zprostředkováním z pohledu 

vázaného zástupce. 

Dohled nad kapitálovým trhem opět vykonává Česká národní banka, která 

vede registr investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců. Zápis 

do registru vázaných zástupců je jako jediná oblast dosud bez správního 

poplatku. K výkonu této činnosti postačí poradci mít dokončené středoškolské 

vzdělání (není nutná maturita, stačí výuční list). Také je nutné projít základním 

školením, které většinou pořádá některá z investičních společností. Ovšem není 

tu žádný standardizovaný test jako je tomu v oblasti pojištění, a tak se složitost 

testů liší v závislosti na školiteli. Ovšem ze svých zkušeností vím, že spousta 

poradců získá certifikát o odborném vzdělání jen za samotnou účast na školení 
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a případné testy jsou tak jednoduché, že úspěšnost se blíží 100 %. Dalšími 

podmínkami zápisu do registru jsou pak, stejně jako v dalších oblastech, 

dosažení 18 let věku, plná svéprávnost a bezúhonnost. Zajímavou podmínkou 

je důvěryhodnost, která se zřejmě nedá prokázat jinak, než výpisem z rejstříku 

trestů. 

Co se týče investičního portfolia, s finančním poradcem může klient 

investovat prakticky jen do otevřených podílových fondů. Z investičních služeb 

pak mohou poradci pouze poskytovat investiční poradenství týkající se 

investičních nástrojů. Vázaný zástupce má poněkud zúžené možnosti, jak 

s klientem komunikovat. Správně by mu neměl doporučit žádnou konkrétní 

investici, ale jen odprezentovat možnosti s jejich výhodami a nevýhodami, 

a klient by si měl zvolit sám. Zde mu zákon určuje poměrně široké informační 

povinnosti. Finanční poradce zde opět předkládá informace o sobě a své 

společnosti, dále o povaze a vlastnostech konkrétního investičního nástroje, 

rizicích spojených s investicí a kolísavosti cen. Samozřejmostí je klientovi sdělit 

také výši poplatků a dalších nákladů včetně své provize. To vše by měl vysvětlit 

jednoduše, aby to pochopila i „osoba s průměrnou inteligencí“. Nutností je také 

předložit klientovi minimálně tři investiční varianty. 

Před zprostředkováním jakékoliv investice má finanční poradce povinnost 

s klientem vyplnit investiční dotazník, který zjišťuje klientovy zkušenosti, znalosti 

a očekávání v oblasti investic. Investiční dotazník poté poradce vyhodnotí 

a na základě toho zařadí klienta do jedné z kategorií (konzervativní, vyvážený 

nebo dynamický profil). Může se stát, že klientovi z dotazníku vyplyne 

konzervativní profil, ale přesto si bude přát např. investici do akciového fondu. 

Pro tento případ je možné ve formuláři podepsat, že si přeje jinou investiční 

strategii, než která mu vyšla v dotazníku. 

Nejslabší stránkou v oblasti investic je podle mě snadný přístup poradců 

k zápisu do registru vázaných zástupců. Radit tak klientům může prakticky 

kdokoliv a v praxi se nezřídka setkávám s tím, že poradci absolutně dané 

problematice nerozumí. Dalším negativním jevem, který je možné 

u zprostředkovatelů podílových fondů nezřídka pozorovat, je sjednávání tzv. 

předplaceného poplatku na určitou dobu investování u většiny klientů. Tedy 
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klient, místo aby standardně hradil vstupní poplatek ze skutečně investovaných 

prostředků, zaplatí dopředu poplatek vypočítaný z odhadované cílové částky – 

a to bez ohledu na to, jestli nakonec prostředky v dané výši zainvestuje. 

Poplatek mu v případě nevyužití cílové částky vrácen nebude, ale poradce 

dostane vyšší provizi a navíc zaplacenou ihned na rozdíl od varianty, kdy by byl 

poplatek klientovi strháván z jednotlivých plateb. 

Předplacení vstupního poplatku je výhodné zejména pro klienty, kteří 

skutečně budou dlouhodobě pravidelně investovat, protože by se tímto 

způsobem měli na konci investičního horizontu dostat na vyšší částku, než 

kdyby se jim poplatek strhával postupně z prvních investovaných prostředků 

např. během prvních dvou let investování. A to díky složenému úročení, které 

u této varianty začne fungovat dříve. Zde by tedy doporučení předplacení si 

poplatku bylo na místě. Ovšem v případech, kdy je zřejmé, že klient bude 

v nejbližší době své peníze opět potřebovat, nebo je reálná šance, že 

nedosáhne cílové částky, by toto doporučení mohlo být chápáno jako 

poškození klienta. 

Jako pozitivní však vnímám fakt, že za případnou škodu způsobenou 

klientovi neodpovídá přímo vázaný zástupce, ale investiční zprostředkovatel, 

jehož jménem investiční poradenství poskytuje. Tedy je větší šance, že se klient 

domůže náhrady. 

 

3.7 Pojištění 

Ze všech oblastí, které finanční poradci řeší, tvoří životní a neživotní 

pojištění více než 50 % jejich práce, což z pojištění činí nejčastěji řešené 

produkty. Je tomu tak hned z několika důvodů. Nějaký typ pojištění potřebuje 

řešit většina klientů – ať už se jedná o povinné ručení, odpovědnost vůči 

zaměstnavateli či úrazové pojištění. Např. majetkové pojištění je pak třeba 

poměrně často upravovat – třeba v závislosti na postupném snižování (nebo 

i zvyšování) hodnoty pojištěného předmětu. Je tedy logické, že pojištění se 

bude nějakým způsobem řešit u většiny analýz, zatímco např. hypotéku bude 
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potřebovat jen menší část klientů. Navíc se moc často nestává, že by se 

s jedním klientem řešilo v průběhu spolupráce hypoték více. 

Pokud dojde ve spojitosti s finančním poradenstvím k poškození klienta, 

ve většině případů je to v souvislosti se zprostředkováním pojištění - právě 

proto, že se jedná o nejvytíženější oblast. I proto je zde poměrně široká 

regulace a v posledních letech jsou novely pojišťovnictví poměrně dost 

skloňovaným tématem. Bohužel jako člověk z praxe vnímám většinu změn jako 

poněkud nešťastné. Vzhledem k tomu, že v pojišťovnictví velice dobře funguje 

lobbing pojišťoven, většina novel nepřináší žádné výjimečné změny v ochraně 

klienta. Naopak mají a budou mít za následek spíše stagnaci vývoje pojistného 

trhu (a tím sníženou migraci klientů mezi společnostmi) a větší náklady 

na straně klienta – tím pádem větší a snadnější zisk pro pojišťovny. 

Na zprostředkovatele pojištění mají největší vliv dvě normy, a to zákon 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Oběma 

(a jejich nedávno schváleným i připravovaným novelám) se budu věnovat 

v následujících podkapitolách. 

3.7.1 Vstup do pojišťovnictví 

Pokud chce finanční poradce podnikat také v oboru pojišťovnictví, musí 

splnit podmínky stanovené zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích. 

Teoreticky připadá v úvahu podnikat jako pojišťovací agent, podřízený 

pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací makléř, avšak nejčastější volba 

finančních poradců je právě podřízený pojišťovací zprostředkovatel (většinou 

navázaný na pojišťovacího agenta). Dále se budu zabývat právě podmínkami 

podnikání podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele. 

 K výkonu této činnosti musí poradce splnit podmínky stanovené zákonem 

o pojišťovacích zprostředkovatelích. I v případě pojištění je třeba prokázat 

všeobecné a odborné znalosti. Všeobecné se prokazují maturitním 

vysvědčením nebo vysokoškolským diplomem, a odborné certifikátem 

o absolvování odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné 

způsobilosti. Tuto zkoušku lze vykonat v instituci, která je oprávněna poskytovat 
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vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti a je uvedena 

v seznamu České národní banky. Zkouška se provádí formou písemného testu 

s 50 uzavřenými otázkami. Ty jsou náhodně vybrány z veřejně dostupného 

seznamu otázek (tedy podobně jako u zkoušek v autoškole). Pokud uchazeč 

v časovém limitu 60 minut dosáhne nejméně 40 správných odpovědí, zkoušku 

splnil. Pokud správně odpověděl na 30 – 39 otázek, postupuje ještě k ústní 

zkoušce.81 U tohoto testu vnímám dva problémy. Za prvé je velice jednoduchý 

a otázky jsou předvídatelné. Příprava zabere průměrně inteligentnímu člověku 

maximálně dvě hodiny. Za svoji praxi jsem se setkal jen se dvěma lidmi, kteří 

testem neprošli napoprvé. Druhým problém je fakt, že test je společný 

pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 

To pak vede k situaci, kdy obě skupiny mají v testu otázky, které vůbec 

nesouvisí s jejich budoucí činností. 

Pokud uchazeč úspěšně získá certifikát o absolvování odborné zkoušky, 

může zažádat Českou národní banku o zápis do registru pojišťovacích 

zprostředkovatelů. K zápisu bude ještě potřebovat doklad o nejvyšším 

dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů bez jakýchkoliv záznamů. Zákon 

totiž vyžaduje bezúhonnost ale také důvěryhodnost zprostředkovatelů. Osoby 

s jakýmkoliv záznamem v rejstříku pak ČNB automaticky posuzuje jako 

nedůvěryhodné a jejich zápis odmítá. 

Za zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů vybírá ČNB správní 

poplatek ve výši 10.000 Kč.82 Před 1. 7. 2011 byl tento poplatek pouze 2000 Kč. 

Jeho zvýšení mělo snížit počet pojišťovacích zprostředkovatelů, případně 

odradit zprostředkovatele, kteří by se této činnost nechtěli věnovat naplno. 

V nedávné době bylo aktuální téma změny tohoto poplatku, když se jednalo 

o jeho snížení na 2000 Kč, ale zároveň o zavedení každoročního obnovovacího 

poplatku ve výši 1000 Kč. Tuto formu poplatku považuji za lepší krok k vyčištění 

registru od neaktivních poradců. Problém neaktivních poradců spočívá 

především v tom, že jejich oprávnění stále trvá, přestože se naprostá většina 

                                                 
81 koop.z. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné z: http://study.koop.cz/zoz_koop/spr/pdf/zkusrad.pdf 
82 investujeme.cz. [online]. 1.7.2011 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/cnb-

zdrazila-registrace-pojistovacich-zprostredkovatelu/ 
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z nich nijak nevzdělává a ani si příliš nenavyšuje praxi. Zde hrozí, že takový 

neproškolený poradce poradí klientovi špatně. Navíc by nižší náklady 

na začátku podnikání mohly mít pozitivní vliv i přímo pro poradce 

či zprostředkovatele. Zamezilo by se totiž zbytečnému zadlužení poradců, kteří 

s činností skončí chvíli po začátku (někteří bez jediné vydělané koruny). V praxi 

se navíc často setkávám se situací, kdy se poradce rozhodne svou praxi 

ukončit, ale nechce odcházet, aniž by si vydělal alespoň na správní poplatek 

národní bance. Takový poradce se poté snaží vydělat si za každou cenu, a to 

bohužel i na úkor klienta. Ani toto by po změně poplatku již prakticky nehrozilo. 

Bohužel, diskuze o případné novele vyšuměly stejně rychle, jako se objevily. 

3.7.2 Novela zákona o pojišťovnictví 

V roce 2015 bylo velmi diskutované téma novely zákona č. 277/2009 Sb. 

o pojišťovnictví, jejímž primárním cílem byla transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/138/ES. Tato novela měla reagovat na zásadní změny 

provedené směrnicemi Solventnost II a Omnibus II. Hlavním cílem bylo posílení 

finanční stability pojišťoven a zajišťoven a dosažení vyšší ochrany pojištěných 

osob před neobezřetným postupem těchto institucí, který by ohrožoval jejich 

schopnost dostát svým závazkům. Současně se měla sjednotit pravidla výkonu 

těchto činností v rámci jednotného evropského trhu tak, aby tato ochrana 

a podmínky byly rovnocenné pro všechny občany EU. A v poslední řadě mělo 

dojít i k rozšíření pravomocí ČNB jako dohledového orgánu a posílení její 

odpovědnosti za stabilitu pojistného trhu.83 

Tato novela neměla mít na činnost finančních poradců příliš velký dopad, 

avšak zhruba v polovině roku 2015 k návrhu připojil poslanec Ladislav Šincl 

přílepek o regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů a zároveň o úpravě 

výpočtu odkupného, který by obsahem spíše patřil do zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích. Zajímavé je, že dlouho nikoho z poslanců příliš nepálilo, že 

by se tato cesta dala považovat za protiústavní nejen formou, ale i po obsahové 

stránce. Přílepky k zákonům za protiústavní prohlásil Ústavní soud již v roce 

2007 svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 77/06. Co se týče obsahu, přílepek 

                                                 
83 Úřad vlády. . [online]. 20.2.2016 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9LVJ4GWL 
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obsahoval i stanovení maximální výše provize za životní pojištění, což je 

v rozporu s Občanským zákoníkem (§ 2499), který otázku provizí ponechává 

na vůli smluvních stran. I zde se ovšem objevily pochybnosti o možné 

protiústavnosti takové regulace.84 

Zejména spory o tento přílepek nakonec přispěly k neschválení novely 

v listopadu 2015. Neprovedení implementace evropské směrnice Solventnost II 

však mohlo způsobit uvalení sankce České republice Evropskou unií. Nemluvě 

o tom, že dle stanoviska Ministerstva financí nepřijetí novely „zkomplikuje 

přizpůsobení českých pojišťoven požadavkům nové evropské legislativy, 

zejména pokud jde o jejich řídicí a kontrolní systém, solventnostní kapitálové 

požadavky, tvorbu technických rezerv, skladbu a výši kapitálu apod. Kromě 

toho zkomplikuje i výměnu informací a výkon dohledu nad pojišťovnami, které 

jsou členy nadnárodních skupin, protože český systém dohledu nebude 

odpovídat postupům v ostatních státech EU. Ve vztahu ke spotřebitelům 

nebudou včas implementovány povinnosti pojišťoven uveřejňovat informace 

týkající se jejich finanční situace.“ 85 

Zákon o pojišťovnictví byl nakonec definitivně novelizován k 23. 9. 2016 

zákonem č. 304/2016 Sb. Novelou došlo jen k úpravě činnosti pojišťoven 

v souvislosti s evropskou směrnicí a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů se 

tedy vůbec nedotkla. 

3.7.3 Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 

K regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů nakonec došlo v září 

2016 s účinností od 1. 12. 2016 a to v zákoně o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, kam tato regulace svým obsahem patří. Došlo tak 

k uzákonění povinného pětiletého ručení zprostředkovatelů za provize 

za životní pojištění.86 Dosud bylo toto ručení závislé na domluvě mezi 

pojišťovnou a zprostředkovatelem a pohybovalo se nejčastěji mezi dvěma 

                                                 
84 Investujeme.cz. . [online]. 20.2.2016 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://www.investujeme.cz/snemovnu-ceka-souboj-o-provize-z-pojisteni/ 
85 MFCR.cz. . [online]. 20.2.2016 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2015/stanovisko-mf-k-neschvaleni-novely-zakon-23031 
86 Denik.cz. [online]. 6.09.2016 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/prezident-

podepsal-zakon-ktery-reguluje-provize-u-pojisteni-20160906.html 
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a třemi lety. I způsob počítání storna se mezi pojišťovnami lišil. Nejčastější byl 

model, kdy se storno snižovalo s každým uplynulým měsícem o poměrnou část 

(u dvouletého ručení vždy o 1/24). Některé pojišťovny měly nastavené storno 

ve výši 100 % v prvním roce trvání smlouvy, 50 % ve druhém a 25 % ve třetím. 

Po novele se tato úprava sjednotila pro všechny pojišťovny i zprostředkovatele 

na pětiletém ručení za provizi s postupným snižováním storna o poměrnou část 

za každý měsíc. 

Hlavním důvodem této novely mělo být zabránění častého přesmluvňování 

především u investičního životního pojištění, kde klienti při předčasném 

ukončení smlouvy především v prvních letech jejího trvání často přicházeli 

o peníze.87 Regulace se ovšem bude týkat i čistě rizikového životního pojištění, 

což veřejně publikovaný smysl novely poněkud popírá. Novela navíc přišla 

trochu pozdě, vzhledem k tomu, že v současnosti již většina poradců investiční 

životní pojištění klientům neuzavírá.88 Na toto reagují v posledních letech 

i pojišťovny, které přichází s novými čistě rizikovými produkty, a některé 

dokonce investiční životní pojištění ze své nabídky vypouštějí úplně. 

Nad skutečným motivem této novely lze tedy polemizovat. Objevují se 

názory, že finanční poradci budou více motivovaní ke kvalitnímu servisu a péči 

o klienta. Problém je, že tyto názory většinou nezaznívají od lidí, kteří mají 

s činností finančního poradce praktické zkušenosti. Myšlenka je to samozřejmě 

chvályhodná, pravidelný servis by měl být jedním ze základních pilířů 

finančního poradenství. Avšak finanční trh (a pojistný především) se velice 

rychle vyvíjí. Mění se pojistné podmínky a pojišťovny se předbíhají v počtu 

připojištění, ceně a dalších výhodách. Nezřídka je tedy možné po několika 

letech sjednat stejnou nebo i lepší rizikovou pojistku u jiné společnosti. 

Vzhledem k tomu, že klient ve smlouvě neinvestuje a ani si ji nemůže odečítat 

z daní, jejím zrušením a uzavřením nové prakticky nic neriskuje. Je třeba si dát 

pozor jen na tzv. čekací doby u některých připojištění, kdy v prvních měsících 

není klient na určitá rizika (především nemocenská) pojištěn. I toto dnes ale 
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pojišťovny umí řešit započtením uplynulé čekací doby v předchozí smlouvě 

(i konkurenční). Tedy novela na jednu stranu donutí poradce zůstávat 

s klientem v užším kontaktu, aby o něj nepřišel, ale na stranu druhou mu 

v určitých ohledech svazuje ruce, co se servisu pojištění týče. Málokterý 

poradce doporučí např. po třech letech klientovi přepracovat smlouvu 

na výhodnější, pokud to pro něho bude znamenat storno ve výši dvou pětin 

původní provize. Dostane sice zaplaceno za novou smlouvu, ale nedělám si 

iluze o tom, kolik poradců se s tímto řešením spokojí. V konečném důsledku 

tedy odhaduji, že budou klienti zbytečně déle drženi v nevýhodných smlouvách. 

Poradci jejich přepracování budou doporučovat spíše po 4. roce trvání nebo 

nejčastěji až po ukončení doby ručení. Je tedy zřejmé, že zde si pojišťovny opět 

přilepší na úkor klientů, protože se jim sníží fluktuace a poleví i tlak 

na snižování cen a vylepšování produktů, aby stíhaly konkurenci. 

Dalším negativním jevem je fakt, že se regulace nedotkne zaměstnanců 

pojišťoven, kde k přesmluvňování dochází také poměrně často.89 To vše velmi 

zvyšuje podnikatelské riziko všem finančním poradcům a pojišťovacím 

zprostředkovatelům. Navíc se v praxi až příliš často setkávám s případy, kdy 

zaměstnanci pojišťoven oslovují klienty pro danou pojišťovnu získané finančním 

poradcem, a snaží se jim smlouvu přepracovat (myšleno zrušit a uzavřít novou 

za účelem získání provize). Nyní tedy bude pro poradce daleko větší riziko, že 

klient během období ručení podlehne nátlaku konkurence nebo dokonce 

subjektu, u kterého již má smlouvu uzavřenou. Vše zmíněné může mít 

za následek úbytek počtu zprostředkovatelů a poradců na trhu. Vzhledem 

k tomu, jak velký podíl na uzavřených smlouvách především životního pojištění 

poradci mají, tak může dojít v tomto odvětví k velkému poklesu. Myslím, že to 

nebude trvat dlouho, a pojišťovny budou opět lobovat za novou úpravu zákonu 

či dokonce za navrácení původní úpravy. 

3.7.4 Regulace výše provizí za životní pojištění 

Dalším často diskutovaným tématem v oblasti životního pojištění je 

regulace výše provizí za jeho zprostředkování. Nejčastějším argumentem zde 
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bývá fakt, že právě jejich výše motivuje poradce ke klamání klientů v této 

oblasti. S tím se dá jedině souhlasit. Ovšem je třeba zvážit, zda právě snížení 

provizí zprostředkovatelů tomuto zabrání. Jsem přesvědčený, že by omezení 

maximální výše provize mělo spíše negativní dopad na kvalitu finančního 

poradenství. Když budu o finančním poradci uvažovat jako o člověku, který se 

tomuto podnikání věnuje na plný úvazek a potřebuje uživit sebe a svou rodinu, 

je logické, že potřebuje dosáhnout určitých minimálních příjmů. Průměrný 

poradce (bez podřízených) na nějaké průměrné pozici může zvládnout za jeden 

měsíc uzavřít zhruba tři riziková pojištění (průměrná platba 500 Kč měsíčně), 

jednu hypotéku (výše úvěru 1 milion korun), tři majetková pojištění (průměrná 

platba 3000 Kč ročně) a dvě pravidelné investice do podílových fondů (500 Kč 

měsíčně). Za  tyto smlouvy může v závislosti na společnosti, s níž spolupracuje, 

a na své pozici v ní, dostat zaplaceno částku zhruba od 23.625 do 37.125 Kč. 

Ve finančním poradenství je však třeba počítat ještě s tzv. proplaceností, jež se 

průměrně pohybuje okolo 70 %. V praxi to znamená, že z hrubého obratu může 

poradce počítat přibližně s částkou odpovídající jeho 70 %. Ne všechny 

smlouvy se totiž nakonec skutečně zrealizují. Může dojít např. k odmítnutí 

klienta pojišťovnou kvůli zdravotnímu stavu nebo může klient sám od smlouvy 

z různých důvodů odstoupit. Ne všechny smlouvy navíc „přežijí“ období, kdy 

poradce ručí za svou provizi. Tím se tedy předpokládaná výplata snižuje 

na rozmezí od 16.537 do 25.987 Kč. A z této částky je ještě třeba zaplatit 

zákonné odvody a např. obnovovací poplatky za různé licence.90 

V případě, že by došlo k regulaci vyplácení provizí tak, jak navrhoval 

Ladislav Šincl (tedy vyplácení poměrných částek v 60 měsících), přišel by 

v prvním roce po účinnosti takové novely popisovaný poradce zhruba o 55 % 

příjmu. U většiny poradců a především u pojišťovacích poradců by byl tento 

propad daleko výraznější (až o 80 %), protože většina poradců se zaměřuje 

především na pojištění. Tento stav by znamenal vyčištění trhu od méně 

aktivních poradců. To může být pozitivní zpráva především pro ty poradce, kteří 

by zůstali, protože se jim sníží konkurence. Bylo by to pozitivní i pro oblast 

                                                 
90 Výpočty na základě interních materiálů společnosti OVB Allfinanz, a.s. 
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finančního poradenství celkově, protože by „přeživší“ poradci byli nuceni 

poskytovat skutečně komplexní službu, nikoliv jen zprostředkovávat pojištění. 

Je důležité si ještě uvědomit, že poradce, který není příliš aktivní, ještě 

nutně nemusí svou práci odvádět špatně. Pokud by se ale poradci, kteří 

zůstanou, chtěli nadále uživiti, budou muset minimálně zdvojnásobit svou 

produkci. V praxi pozoruji, že prakticky každý tlak na vysokou produkci snižuje 

výslednou kvalitu služby. Tedy je zde reálná šance, že výsledný efekt případné 

novely by nakonec mohl být úplně opačný, než je zamýšleno. 

Jako největší problém u regulace provizí vnímám tedy fakt, že by jejich 

omezení nemělo mít prakticky žádný pozitivní vliv na kvalitu finančního 

poradenství. Ve skutečnosti by tato regulace způsobila pozastavení vývoje 

pojistného trhu. V konečném důsledku by nebyli poškozeni jen poradce, ale 

bohužel i klienti. 
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Závěr 

Jako hlavní cíl této diplomové práce jsem si zvolil analýzu současné právní 

úpravy jednotlivých skupin činností finančního poradce se zaměřením na oblast 

pojištění. První kapitolu jsem věnoval historii této oblasti, což považuji 

za důležité k pochopení jejího nynějšího stavu. Historie finančního poradenství 

je úzce spjata s historií pojišťovnictví a bankovnictví, proto jsem nastínil i vývoj 

těchto oblastí. 

Ve druhé kapitole jsem analyzoval celkově finanční poradenství jako obor. 

Nejprve jsem analyzoval přímo pojmy finanční poradce a finanční poradenství, 

protože jejich legální definice dosud chybí. Sám jsem tedy finanční poradenství 

definoval jako činnost finančního poradce, při níž zpracovává analýzu finanční 

situace klienta, vytváří pro něho finanční plán a dále mu poskytuje pravidelný 

a dlouhodobý servis. Inspiraci pro legální definici finančního poradce jsem našel 

v zákoně o advokacii. Doporučil jsem vytvoření registru finančních poradců 

a finančního poradce jsem definoval jako osobu zapsanou v tomto registru. 

Jako požadavky na výkon této činnosti jsem poté uvedl svéprávnost, 

bezúhonnost a středoškolské vzdělání s maturitou. V poslední řadě jsem 

přiblížil úpravu platnou na Slovensku, kde je finanční poradenství definováno 

v zákoně o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve podobně, jak 

jsem vymezil pojem zprostředkovatele. 

Ve zbytku druhé kapitoly jsem se poté věnoval problematice smyslu 

a významu služby finančního poradce pro klienta a také jsem vysvětlil způsoby 

odměňování finančních poradců a jejich vliv na kvalitu služeb. Mimo jiné jsem 

uvedl, že cílem finančního poradce by mělo být zvyšovat finanční gramotnost 

svých klientů, avšak důvodem, proč se většina klientů rozhodne s finančním 

poradcem spolupracovat, je nejčastěji úspora peněz a času. 

Za stěžejní část této práce považuji kapitolu třetí, která se týká samotné 

právní regulace zkoumaného oboru. V jejím úvodu jsem rozdělil právní úpravu 

na dvě skupiny – a to na regulaci společnou pro finanční poradenství jako celek 

a na regulaci jednotlivých částí finančního trhu. Jako nejobecnější úpravu jsem 

uvedl úpravu v živnostenském zákoně. Základní požadavek na výkon činnosti 
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finančního poradce je totiž živnostenské oprávnění zprostředkování obchodu 

a služeb a od roku 2012 je též nezbytná vázaná živnost poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru. V současné době již však finanční 

poradci na základě živnostenského listu mohou sjednávat pouze stavební 

spoření a po omezenou dobu vykonávat tzv. tipařskou činnost v pojišťovnictví 

a v oblasti investic. Vzhledem k trendu posledních let předpokládám, že brzy se 

z živnostenského listu stane jen platforma po vstup do odvětví a pro každou 

dílčí činnost bude nutné vlastnit příslušné oprávnění či certifikaci. 

 Ze společné regulace pokládám za nejvýznamnější roli České národní 

banky a finančního arbitra. ČNB jako integrovaný orgán vykonávající dohled 

nad finančním trhem nějakým způsobem zasahuje do všech oblastí činnosti 

finančního poradce. Jako nejdůležitější zde vnímám právě činnosti v rámci 

dohledu a dále komunikaci se subjekty na finančním trhu prostřednictvím 

úředních sdělení. 

Z hlediska ochrany klienta jsem pak zdůraznil roli finančního arbitra, která 

pomalu roste na významu především v oblasti řešení sporů z pojištění 

a spotřebitelských úvěrů. Cílem finančního arbitra je dovést strany 

k mimosoudní dohodě a ve více, než polovině případů se to podaří. Díky tomuto 

institutu mají klienti mnohem širší možnosti domáhání se náhrady škody – a to 

zejména pro rychlost a bezplatnost řízení. Dříve se klienti radši svých práv 

vzdali, než aby riskovali hrazení vysokých soudních nákladů v případě prohry. 

V druhé části 3. kapitoly jsem se poté věnoval jednotlivým oblastem 

finančního trhu. Nejprve jsem se věnoval stavebnímu spoření, jež je poslední 

oblastí, která dosud nemá speciální úpravu zprostředkování. Výjimku tvoří 

zajištěné úvěry ze stavebního spoření – ty již spadají do úpravy zákona 

o spotřebitelském úvěru. Od 1. 12. 2016 sem budou spadat také nezajištěné 

úvěry ze stavebního spoření. V kapitole jsem dospěl k názoru, že současně 

trvající nízký zájem klientů především o spořící produkty stavebních spořitelen 

by se měl opět zvyšovat, jakmile začnou růst úrokové sazby na trhu. 

Významnou část dostala úprava hypotečních úvěrů a spotřebitelského 

úvěru – a to v souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který 



- 63 - 

 

vstoupí v účinnost 1. 12. 2016. Při činnosti finančního poradce se nová úprava 

projeví především větším důrazem na zjišťování bonity klienta. Úpravu nového 

zákona o spotřebitelském úvěru jsem hodnotil spíše kladně, ale její skutečný 

dopad ukáže až praxe minimálně v prvním roce. 

V části o penzijních produktech jsem vysvětlil důchodovou reformu 

a důvody, proč podle mě nebyla příliš úspěšná. Jako největší problém jsem zde 

z hlediska finančního poradenství uvedl vysokou nákladovost potřebných 

oprávnění pro poradce spolu se zákonem omezenými provizemi, což vede 

k situaci, kdy spousta finančních poradců tuto oblast do svých portfolií 

nezahrnují a preferují např. investice do podílových fondů. 

Dále jsem se věnoval i investičním produktům, z nichž však finanční 

poradci mohou s klienty sjednávat pouze podílové fondy. Jako negativní jev, 

který se zde objevuje nejčastěji, jsem označil doporučování předplacení 

vstupního poplatku i klientům, pro které tato varianta není nejvhodnější. Děje se 

tomu tak především z důvodu zajímavější provize. Dalším nedostatkem v právní 

úpravě zprostředkování investic je pak až příliš snadný přístup k registraci 

vázaného zástupce. Zkoušky jsou primitivní a je spousta případů, kdy jsou 

vázaní zástupci zapisováni jen na základě absolvovaného školní bez 

jakéhokoliv ověření skutečných znalostí. Věřím, že především oblast certifikace 

a odborného vzdělávání bude v brzké budoucnosti lépe upravena. 

Nejvýznamnější část v mé práci dostala oblast pojištění a to zejména 

z důvodu, že tuto oblast řeší finanční poradce při své práci nejčastěji. Zde jsem 

se věnoval podrobněji nejen současné právní úpravě, ale přiblížil jsem i novely, 

o kterých se dlouho diskutuje. Uvedl jsem kritéria získání oprávnění 

ke zprostředkování pojištění. Dospěl jsem k názoru, že jsou odpovídající, avšak 

uvažoval jsem nad možnými dopady zvažované úpravy poplatku za zápis 

do registru ČNB. V poslední době probíhaly diskuze o změně poplatku 

z jednorázové platby 10.000 Kč na poplatek 2.000 Kč za registraci a dále každý 

rok obnovovací poplatek 1.000 nebo 2.000 Kč. Tento krok by měl podle mě 

pozitivní dopad na pojišťovací trh, protože by došlo k pročištění od neaktivních 

poradců. 
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Dále jsem se zmínil o novele zákona o pojišťovnictví, kam se v průběhu 

legislativního procesu pokusil neúspěšně poslanec Ladislav Šincl přidat 

přílepek, který by reguloval provize zprostředkovatelů. Tato novela ve své 

schválené podobě ovšem na činnost finančních poradců významný dopad 

neměla. Naopak novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích na finanční 

poradenství dopad mít bude – a to s účinností od 1. 12. 2016. Nově bude zákon 

totiž upravovat dobu ručení za provize. Ta bude zákonem stanovena na pět let. 

V této kapitole jsem ovšem dospěl k názoru, že nejen prodloužení doby ručení, 

ale i často zvažovaná regulace výše provizí, bude mít více negativních než 

pozitivních důsledků. Způsobí zamrznutí trhu, klienti budou déle drženi 

v nevýhodných smlouvách a v případě zastropování výše provizí by zřejmě 

docházelo častěji k přesmluvňování mezi konkurenčními poradci, kteří by se 

snažili uživit i s nižšími provizemi. Není snadné předvídat, co přinese další 

vývoj, ovšem oblast zprostředkování pojištění rozhodně ještě větší změny 

čekají. 

Finanční poradenství je v České republice stále ještě poměrně mladý obor, 

který má před sebou ještě spoustu změn nejen po legislativní stránce. Jsem 

však přesvědčený, že služba finančních poradců je v dnešním světě velice 

potřebná a nic nenaznačuje tomu, že by tomu v nejbližších letech mělo být 

jinak. Je ovšem mít stále na paměti, že za vlastní peníze a svou finanční 

gramotnost jsme odpovědni především sami sobě. Nikdo by neměl v této oblasti 

100% spoléhat na někoho jiného a nijak se v ní sám nevzdělávat. Jak jsem již 

zmínil, peníze stále hrají v našich životech velice důležitou roli, a proto je 

nezbytné znát alespoň základní principy, jak s nimi pracovat. 
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Anotace: 

Diplomová práce Právní regulace činnosti finančního poradce vysvětluje 

pojem finančního poradenství v České republice, a pojmy s ním související, 

z pohledu člověka s reálnými zkušenostmi z tohoto oboru. Cílem práce je 

definovat pojmy finančního poradenství a finančního poradce a dále analyzovat 

jednotlivé oblasti finančního trhu z hlediska právní regulace. Nejpodrobněji 

popsaná oblast v práci je oblast pojištění. 

 

Klíčová slova: 
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Summary 

Title: Legal regulation of activities of financial advisor 

The master’s thesis Legal regulation of activities of financial advisor 

explains the term of financial advisory in the Czech Republic and other relative 

terms from perspective of a man who actually has experience with this field. 

The goals of the thesis are to define terms of financial advisory and financial 

advisor, and then to analyze individual fields of financial market from legal 

perspective. The most described field in master’s thesis is the field of insurance.  
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