
Úvodní slovo

Letos ve společnosti Pultar a partneři oslavíme 12 let působení na trhu financí. Máme přes 2 tisíce klientů, z toho přes 400 klientů využívá 
naší plné správy rodinných financí. Naši privátní finanční poradci poskytují servis na pobočkách v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, 
Dobrušce a Opočně. Ušli jsme pořádný kus cesty. A dále rosteme. 

Přesto se stále setkáváme s lidmi z blízkého či vzdálenějšího okolí, kteří netuší, co děláme 
a co umíme. Lidé se velmi často finančních záležitostí bojí. Bojí, protože jim nerozumí. Dal 
jsem si odvážný cíl: zkusit se na svět financí podívat očima klienta a jeho řečí vysvětlit, co 
jsou ty nejdůležitější principy a zákonitosti. Máme tu květen, příroda se ukazuje v novém 
hábitu, a tak ani my v Pultar a partneři nechceme být pozadu. Přicházíme s novými nástroji. 
Neustále se snažíme vylepšovat servis a přinášet nové služby. Moderní doba si také žádá 
moderní přístupy. Vstoupili jsme do online světa. Připravili jsme aktivní webové stránky, 
píšeme příspěvky na sociální sítě, točíme vzdělávací videa. Proč to všechno děláme? 
Chceme vám říct, co všechno umíme a co si u nás vyřídíte. Chceme také předat zkušenosti 
z každodenní práce. Na co si máte dát pozor, co naopak funguje a je dobré využít. Proto 
přinášíme ZPRAVODAJ, který bude přinášet novinky z oblastí zhodnocování a ochrany 
peněz, pojištění, hypoték, realitního světa a také z oblasti právní ochrany klientů. Máte před 
sebou první číslo a každý měsíc přineseme další. Toto bude o představení služeb. Budu moc 
rád, když se vám bude ZPRAVODAJ líbit. Budu se snažit psát srozumitelně a čtivě. Prý jsem 
měl být spisovatelem. Tak jsem svůj osud trochu naplnil. Těším se i na vaše nápady, o čem 
byste rádi četli. Přeji vám hezký májový čas.
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Servisní poradenství 

Servisní poradenství je oblast, která v naší zemi začíná mít 
stále větší význam. Klienti se velmi často přestávají orientovat 
ve všech legislativních změnách. Řada z nich nemá ani chuť 
a ani čas tyto změny sledovat a notabene ještě obíhat instituce 
a stále řešit nové a nové produkty. Proto hledá někoho, komu 
by tyto své starosti a přání předal. Hledá někoho, komu by dal 
svou důvěru. A to je často kámen úrazu. Stává se, že se často 
klient stane obětí nekalých praktik rádoby finančních poradců, 
často přichází i o své prostředky. Frustrace a naštvání 
na kohokoli, kdo se nazývá finanční poradce, roste. A současně 
s tím, ale roste i touha se celého břímě zbavit.

V roce 2015 nás tito klienti dovedli k myšlence sestavit a začít 
dělat profesionální poradenský servis. Dnes již společnost 
Pultar a partneři patří do špičky moderních poradenských 
firem s takovým servisem. Kompletní servis v pojetí Pultar 
a partneři znamená, že klient dává plnou důvěru našim 
privátním finančním poradcům. Předává nám všechny své 
produkty do péče. Pokud bych to měl přirovnat, tak se 
chováme podobně jako účetní firmy. Klient má svůj šanon, kde 
jsou jeho smlouvy uložené. Má sestavený svůj FINANČNÍ PLÁN, 
jehož součástí je také INVESTIČNÍ PLÁN. Na základě vzájemně 
uzavřené servisní smlouvy mezi klientem a námi se potom 
o veškeré produkty staráme. Chcete vědět, jak to vypadá 
v praxi? Rádi vám tuto službu podrobně představíme.



Právní ochrana

Určitě to znáte. Podepsat pojistnou 
smlouvu, získat provizi a tradááá, 
lovit dalšího klienta. To je velmi 
častý obrázek na poradenském 
trhu. Takový „finanční poradce“ by 
pro klientův podpis na smlouvě jel 
světa kraj. Jenže po podpisu ouha, 
po poradci se slehla zem. Ohlásí se až 
v momentu, když chce podepsat další 

smlouvu. U nás v Pultar a partneři podpisem smlouvy teprve 
všechno začíná. Víme, že jsme si do názvu firmy dali naše 
jména a není se kam schovat. Chceme nést zodpovědnost 
nejen za výběr produktů, ale i za plnění ze strany pojišťoven. 
Proto ve spolupráci s partnerskou společností EUCS nabízíme 
klientům i kompletní zastupování při jednání s pojišťovnami 
v případě pojistné události. Co mám dělat, když se mi stane 
třeba dopravní nehoda? Kam mám zavolat? Jak to mám 
nahlásit? Co mám vyplnit? Mám volat policii? Jak mám jednat 
s viníkem? Sám jsem viník? Kde mám pojistnou smlouvu? 
Jsem vůbec pojištěný? Toto vše řeší za klienta naši finanční 
poradci ve spolupráci se specialisty z EUCS. Případ zadáme 
do systému, abychom měli přehled o postupu jeho řešení. 
Klienta potom kontaktuje specialista na danou oblast, ve které 
se stala škoda. Potom již postupují společně až do vyřešení 
případu. Řešíme nejen nehody a škody. Pomáháme klientům 
s převody rodinných majetků, připravujeme kupní smlouvy, 
řešíme pracovní spory. Chcete vědět, jak to všechno probíhá? 
Rádi vysvětlíme.

Pojištění

Pojištění je velmi široká oblast, ve které se klienti velmi 
lehce a často ztratí. Kvalitní a správně nastavené pojištění 
je dobrým sluhou a bezpečnou rezervou prostředků 
pro případy nenadálých událostí. Nejčastěji se pojištění 
vztahuje na ochranu zdraví, domů, bytů, vnitřního vybavení 
domácností, vozidel a také odpovědnosti za škodu 
způsobenou v občanském životě a také odpovědnost za škodu 
způsobenou zaměstnavateli. Ta byla dříve známá jako pojistka 
„na blbost“. Pojištění je kategorie, kterou nemá nikdo rád. 
Stojí nás peníze. Když se nic nestane, má klient pocit, že 
peníze vyhodil z okna. Když se naopak něco uděje, tak i když 
pojišťovna škodu nahradí, stejně z toho nikdo radost nemá. 
Pojištění je klientem vnímáno jako nutné zlo. 

V Pultar a partneři se snažíme, abychom klientům poskládali 
pojistné smlouvy co možná nejefektivněji. Je důležité platit 
jen to podstatné, abychom zbytečně nedávali peníze za něco, 
co nepotřebujeme. O to důležitější je potom vědět, jak 
takové pojištění funguje, z čeho se skládá a co vlastně chrání. 
Proto jsou naši privátní finanční poradci specializovaní 
na vybrané oblasti pojištění a jsou připraveni klientům 
připravit nezávazné nabídky. Samozřejmostí je i posouzení 
smluv, které si lidé donesou na pobočky našim finančním 
poradcům k posouzení. Velmi často zjistíme, že donesené 
pojistné smlouvy ležely několik let bez povšimnutí, a tudíž už 
dávno ochranu neposkytují. Jen malá část klientů své smlouvy 
pravidelně aktualizuje. V Pultar a partneři provádíme tuto 
aktualizaci jako součást celkového poradenského servisu. 



Bydlení

Důchod, renta aneb  
jak chránit své peníze

Spoření, investice, finanční rezerva, stavební spoření, 
investiční životní pojištění, penzijní spoření, spořicí účty, 
nedej bůh pak ještě investice, podílové fondy, FKI, dluhopisy 
atp. Spousta termínů, spousta možností, jak zhodnotit, 
ale také jak o peníze přijít. A do toho inflace. Kdo se v tom 
má vyznat. Z klientů málokdo. A tak většinou slýcháme že: 
teta v bance říkala…, známá nám poradila..., kamarád dělá 
ve financích..., a tak podobně. Po těchto úvodech se vždy 
začnu obávat, co uvidím a jak klientovi opatrně říct, že to 
není ono a že bychom to měli vzít celé z gruntu. Ptáme se: 
CO chcete v životě prožít za radosti? Jaké máte cíle? Bydlení? 
Dětem na studia a do života? Dovolené? Nové auto? A co 
jednou, až nebudete pracovat? Kolik budete potřebovat 
každý měsíc peněz, abyste si mohli užít času „po práci“? KDY 
všechny ty radosti mají nastat? KOLIK budou radosti stát? 
KDE na to vezmeme? 

Velmi často jsou to otázky, na které klienti v první chvíli 
neumí odpovědět. Nejsou zvyklí plánovat. Řešíme stylem „až 
to přijde“. To není dobré. U nás v Pultar a partneři pomáháme 
tuto skládačku sestavit. Říkáme tomu vzletně INVESTIČNÍ 
PLÁN. Jak takový plán vypadá? Máte vy svůj plán? Jak by měl 
vypadat? Jaké spořící a investiční produkty by měl obsahovat? 
Rádi vám to ukážeme.

Každý chce někde bydlet. Mít svou střechu nad hlavou. 
Tedy kromě mileniálů, kteří by „mamahotel“ neopustili 
za nic na světě. Jaké nejčastější otázky na našich schůzkách 
s klienty padají a s čím klienti přicházejí: Musí být nemovitost 
opravdu moje? Nebo chci mít raději svobodu v rozhodování 
a budu řešit bydlení formou nájmu? Chci bydlet v bytě nebo 
si pořídím dům? Starší dům nebo budu stavět? Kolik to 
bude stát? Mám na to? Nebo si půjčím od banky? Jaké jsou 
možnosti financování? Hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, 
stavební spoření, začnu, až si naspořím, půjčka od rodičů. 
Kolik musím mít vlastních zdrojů, aby mi banka půjčila? Je 
lepší si naspořit a zbytek si půjčit, nebo si co nejvíc půjčit 
a zbytek dát ze svého? Co se stane, když na splátku úvěru 
nebudu mít peníze? Nejčastějším předsudkem je následující 
hypotéza: co nejvíce si naspořím a zbytek si půjčím. Klienti 
se velmi často vydají ze všech rezerv a doufají, že si časem 
rezervy dospoří. 

V Pultar a partneři jim ukazujeme a dopočítáváme, že, pokud 
je to možné, tak je lepší varianta si maximum prostředků 
za výhodných podmínek půjčit a zbytek dát ze svého. Co 
zbude z vlastních peněz, tak uložíme s dobrým výnosem. Tím 
zajistíme klientovi dostatečnou rezervu pro případ nepohody 
a zároveň mu ukážeme, že jeho prostředky mohou vydělat 
více peněz, než kolik zaplatí bance na úrocích za úvěr. Jak to 
máte vy?
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Reality

Komplexní administrativní práce

Family office management

Péče o profesionální sportovce

Právní servis

Realitní služby

Tvorba renty

Osobní a rodinné finance

Nevíte o nějakém dobrém, a hlavně slušném realitním 
makléři? Doporučíte nám někoho? Už ani nespočítám, jak 
často jsme takovou otázku od našich klientů slyšeli. Začali 
jsme takového makléře hledat. Bohužel jsme nikoho nenašli. 
Jen jsme zjistili, že trh realitních makléřů je ještě větší džungle 
než ten náš, trh finančních poradců. Co naplat, odříkaného 
chleba největší krajíc. A tak jsme do světa realit nakročili 
i v Pultar a partneři. Již přes dva roky sbíráme zkušenosti, 
rozkoukáváme se a hledáme nejlepší cestu, jak tento servis 
klientům nabídnout. Logiku to má. Z již realizovaných 
realitních obchodů vidíme, že klienti oceňují kompletní servis 
od jednoho stolu. 

Přijdou za námi do kanceláře, popovídáme o situaci, 
o klientových cílech a přáních. Potom je to již jen na nás. 
Prodává nemovitost? Poprvé v životě? Neví, jestli je cena 
správná? Jak ji nastavit? Jak nemovitost nafotit, natočit, 
prostě vymazlit k nabídce? Jak a kde inzerovat? Jak posoudit, 
že kupec je solidní, že nikde nedluží? Jak zajistit financování 
v případě, že se mi nějaká nemovitost líbí a chci si ji koupit? 
Kdo mi sepíše kupní smlouvy? Kam se skládá záloha? Co 
katastr nemovitostí? Jednání s bankou? Tak to jsou všechno 
záležitosti, které jsme se už naučili. Přidáme k tomu poctivý, 
pečlivý a otevřený přístup našeho realitního makléře a je 
to. Už zbývalo jen sehnat zkušeného partnera, který by 
nám pomohl s dalším rozvojem. Podařilo se. Více o našem 
realitním servise se dozvíte již brzy, v květnovém speciálním 
vydání Zpravodaje. Je se na co těšit.

https://pultarapartneri.cz/
mailto:info%40pultarapartneri.cz?subject=
https://cz.linkedin.com/company/pultarapartneri
https://www.facebook.com/pultarapartneri

