Zjednodušený Finanční plán – rychlý návod
Osobní údaje

Jméno klienta
 Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti)
 Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta
Stav
 Rodina / Samoživitel
 Tento údaj je důležitý pro nastavení pojistek
 Rodina – někdo je na klientovi závislý (typicky partner a děti nebo pouze děti)
 Samoživitel – není na něm nikdo finančně závislý. Tento klient zpravidla nepotřebuje
životní pojištění. V případě smrti není nikdo, kdo je závislý na jeho příjmu
Váš věk
 Potřebujeme znát z důvodů nastavení pojistek
Vaše pohlaví
Věk Vašeho partnera
 Potřebujeme znát z důvodů nastavení pojistek
Pohlaví Vašeho partnera
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Strategické cíle

Název cíle
 Název cíle, pod kterým se bude cíl v plánu objevovat
 Doporučujeme volit různé názvy cílů (např. škola Jeníček, škola Mařenka)
 Doporučujeme zadat název cíle přesně tak, jak to řekl klient
Typ cíle
 Bydlení
o Cíl bydlení se řeší hypotékou ve výši 100 % z ceny zadaného cíle
o Plán pro splnění tohoto cíle alokuje cash flow, které je potřeba pro splácení
hypotéky
o Pokud je cíl spojený s bydlením, ale nebude se řešit hypotékou, zadejte ho do
cíle ostatní. (Např. rekonstrukce za 200 000 Kč, kterou budete hradit z vlastních
peněz)
 Ostatní
o Všechny ostatní cíle, které se plní z vlastních prostředků
o Typicky vzdělání dětí, koupě auta, vybavení bytu a vše další, na co je potřeba
mít připravené vlastní zdroje
Za kolik let
 Kdy se má daný cíl splnit
 Pokud se jedná o studia dětí, zadejte začátek studií. Plán připraví prostředky k tomuto
datu
Kolik Kč
 Kolik Kč bude cíl stát
 Pro studia dětí zadejme celkovou částku. (Např. 500 000 Kč, pokud plánujeme studium
za 100 000 Kč po dobu 5 let)
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Finanční nezávislost

Renta – za kolik let
 Kdy si myslíte, že je reálné dosáhnout renty
 Od tohoto data chcete mít možnost žít ze svého majetku
Renta – měsíční výše renty
 Rentu, kterou chcete pobírat
 Výše renty by měla odpovídat dnešním výdajům (dnešní životní úrovni)
 Do výše renty nepočítejte splátky úvěrů a spoření. To nejsou výdaje, kterými
financujete vlastní životní úroveň

Majetek - aktiva

Celkový majetek, který lze okamžitě zpeněžit bez výrazných sankcí
 Zadejte majetek, který je možné okamžitě zpeněžit a použít pro splnění cílů
 Majetek, který sem uvedete, bude přidělen jednotlivým cílům.
 Majetek se použije např. pro splnění finanční rezervy nebo pro splnění cíle za 1 rok
 Příklady:
o Běžné účty
o Termínované vklady
o Otevřené podílové fondy
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o Spořicí účty
o Stavební spoření. Ano, stavební spoření dáváme do majetku, který je možné
zlikvidnit bez výrazných sankcí. Plán majetek ve SS použije na splnění cílů.
Nebude tento majetek ponechávat až do doby finanční nezávislosti.
Celkový majetek, který nelze okamžitě zpeněžit bez výrazných sankcí
 Majetek, který máte a budete používat pro splnění cílů
 Majetek je ale vázán, proto bude v plánu použit až pro financování renty. Nepoužije se
tedy pro likvidní rezervu a krátké cíle. Majetek je totiž nelikvidní.
 Plán nebude doporučovat tento majetek alokovat do investic (např. do fondů)
 Příklady:
o Penzijní připojištění
o Investiční životní pojištění
o Nemovitost, kterou jednoho dne budeme prodávat
o Firma, kterou vlastníme

Majetek – dluhy

Celkový aktuální zůstatek Vašich dluhů, kterými financujete Vaše nemovitosti
 Součet zůstatku úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů
 Tyto úvěry bude plán ponechávat, nebude je splácet jednorázově. Budou se splácet
pravidelně z Vašeho cash flow
Celkový aktuální zůstatek všech ostatních dluhů
 Jedná se o tzv. „špatné“ dluhy (drahé dluhy)
 Tyto dluhy bude plán doporučovat splatit
 Příklady takových úvěrů:
o Spotřebitelský úvěr
o Dluh na kreditní kartě
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Příjmy

Příjmy z práce
 Čisté příjmy
 Příjmy včetně bonusů (pro roční bonusy počítejme měsíční průměr)
 Tyto příjmy závisí na práci
Příjmy partnera
 Stejné jako předchozí řádek, ale týká se partnera
Ostatní příjmy
 Ostatní příjmy, které zpravidla nezávisí na práci
 Příklad:
o Pronájem nemovitostí
o Pasivní příjmy z podnikání
o Důchody…

Výdaje – živobytí a dluhy

Splátka dluhů, kterými nefinancujete své nemovitosti:
 Splátka „špatných“ dluhů, které bude finanční plán splácet
 Po splacení dluhů se tato splátka objeví jako „volné cash flow“
Měsíční výdaje
 součet výdajů za jídlo, oblečení, nájem, dovolená, cestovní náklady, telefon, vzdělání,
splátky hypotéky a jiné ... přepočtené na měsíční průměr
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Jsou to výdaje na „živobytí“ + splátky úvěrů
Roční výdaje uvádějte jako měsíční průměr (např. dovolenou za 60 000 Kč ročně
uveďte jako výdaj 5 000 Kč měsíčně.
Do těchto výdajů neuvádějte spoření a pojistky

Výdaje – spoření

Spoření – nelikvidní produkty
 Zadejte součet výdajů do spořících produktů, které nemůžete okamžitě zpeněžit bez
vážnějších sankcí
 Program tyto produkty ponechává a zároveň ponechává platbu na tyto produkty.
 Pokud platíte 500 Kč penzijního připojištění a budete ji platit i nadále, program platbu
ponechá a prostředky nepoužije na jiný cíl (např. na studia dětí)
 Příklad:
o Penzijní připojištění
o Životní pojištění
Spoření – likvidní produkty
 Zadejte součet výdajů do spořících produktů, které můžete okamžitě zpeněžit bez
výrazných sankcí
 Program tyto prostředky považuje za „volné cash flow“. Pokud je potřeba, použije je
pro splnění cílů – například pro studia dětí
 Program tyto prostředky rozdělí pro jednotlivé cíle a rozdělí je do investičních strategií:
peněžní trh a podobné, dluhopisové a podobné a akciové a podobné. Například
stavební spoření bude patřit do kategorie „dluhopisové a podobné“.
 Příklad:
o Běžné účty
o Termínované vklady
o Otevřené podílové fondy
o Spořicí účty
o Stavební spoření
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Odeslání zadání
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