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KFPonline.cz = to nejlepší
z KFP v online světě
VícE nEž 14 LEt KnOW-HOW VE VzděLáVání A rOzVOji FinAnčnícH PrOFEsiOnáLů
PřEnášímE dO OnLinE sVětA. sPustiLi jsmE nOVý WEb A Firmu KFPOnLinE.cz

Co je KFP online?
Nová online vzdělávací platforma, dostupná

na webu www.kfponline.cz. Jde o finančně do-
stupné, kvalitní vzdělávání, ke kterému se mů-
žete opakovaně vracet a které můžete zároveň
replikovat a přenášet je do svého týmu, případně
využít pro vzdělávání svých klientů.

Proč vzniklo KFP online?
Doba se zrychluje. Poradci mají stále méně

času. Najít si čas jezdit na kurzy na klasické pre-
zenční vzdělávání je stále obtížnější. Ale prů-
běžné vzdělávání je samozřejmě nutné. Proto
se snažíme to nejlepší z KFP přenášet do online
světa.

Komu je toto vzdělávání určeno?
Finančním poradcům, bankéřům a dalším fi-

nančním profesionálům, kteří jsou zaměřeni na
komplexní finanční poradenství pro bonitní kli-
enty a zaměřují se především na investice a fi-
nanční plánování.

Co konkrétního KFP online poradcům
přináší?

Postupně se snažíme vybírat to nejlepší ze 14leté
praxe KFP a zpracovat ta nejdůležitější témata
v nové, moderní formě a využít současné mož-
nosti vzdělávání (výuková videa, MP3 záznamy
a jejich textový přepis, prezentace v PDF ke sta-

žení, dynamické testy, které ověřují, zda jste po-
chopili klíčové principy atd.). To vše navíc za vý-
razně nižší ceny než klasická školení, ve špičkové
kvalitě a navíc s významnou úsporou času.

Jaké jsou výhody KFP online vzdělávání? 
Je toho více, ale tři nejvýznamnější výhody

jsou úspora časových a finančních nákladů,
možnost si vše kdykoli zopakovat, EFA a EFP
poradci mohou navíc získat povinné kredity ná-
sledného vzdělávání z pohodlí domova nebo své
kanceláře. 

Jaké vzdělávací programy a nástroje dnes
KFP online nabízí?

Jedním z hlavních tvůrců produktů a můj part-
ner v KFP online je Petr Syrový, který má obrov-
ské zkušenosti ve vzdělávání poradců a umí slo-
žité a komplexní věci vysvětlit a připravit
srozumitelně, což je v dnešní komplexní době
velmi důležité. Akuálně připravujeme videopro-
gram ke zkouškám na pojištění. Pro rok 2020
už máme i další připravené produkty.

Prozradíte, co to bude?
Zatím bych si to nechal pro sebe, ale jsem si

jistý, že se poradci mají na co těšit.

V čem jednotlivé online programy pomohou
poradcům? 
> ZPKT je nesrovnatelně rychlejší a efektivnější

příprava na zkoušky ČNB než se pokoušet na-
učit 5600 odpovědí na testové otázky zpaměti
bez chápání souvislostí. Následně slouží po-
radcům i společnostem jako součást adaptač-
ního vzdělávání pro nováčky. Zkušení lektoři
vysvětlují i pro začátečníky složité věci velmi
jednoduše a na příbězích.

> Jedná se o komplexní nástroj, který obsahuje
10 hodin video záznamu, který je rozdělen do
kapitol a rozsekán na uchopitelné kratší části.
Doplněn je o textový přepis, prezentaci i zvu-
koou stopu třeba pro poslech do auta a testy
k ověření pochopení probraného.

Do 31. 12. 2019
plati ́
slevovy ́ kod́
„fifnest2019“,
ktery ́ vyŕazně
produkty
zlevnǔje.

O společnosti
KFP online, s.r.o. vznikla v roce 2018 a přenáší to nejlepší z firmy 
KFP trénink, s.r.o. do online. KFP trénink vznikla v roce 2005 a za dobu 
své existence proškolila více než 13 500 finančních profesionálů, 
5600 studentů a pedagogů, úspěšně připravila na zkoušky 165 EFA
poradců a 17 EFP poradců. Lektoři a majitelé KFP napsali více než 
500 odborných článků, 7 knih o finančním poradenství, natočili více než
1000 hodin vzdělávacích videoprogramů a vyvinuli 23 finančních
kalkulaček a 6 poradenských software na zpracování finančního plánu.
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Pro čtenáře a další pravi-
delné zákazníky máme pro
rok 2019 zaváděcí ceny.
Časová náročnost a výroba
je dražší než aktuální tržby. 

> Produkt je připraven jako příprava na zkoušku
ZPKT, ale také ho dnes firmy využívají jako
součást adaptačního procesu nováčka
a vhodně kombinují online obsah a klasický
„offline“ proces adaptace.

> Investiční kalkulačka KFP v sobě spojuje dvě
historicky nejpopulárnější kalkulačky KFP, vy-
víjené již od roku 2008. Jde o kalkulačku pra-
videlných a jednorázových investic, která 
finančním poradcům umožní modelovat jed-
norázové a pravidelné investice na reálných
historických datech od roku 1920 až do sou-
časnosti. Poradce může zkoušet různé alo-
kační poměry (akcie – dluhopisy – peněžní
trh), modelovat reálné a nominální výnosy,
tisknout simulace jako obchodní výstup pro
klienty a mnoho dalšího.

> Finanční plán „v tužce“ vám pomůže získat
nadhled a souvislosti při zpracování celkové
investiční strategie pro klienta. Navíc zde zí-
skáte mnoho konkrétních praktických tipů, co
je důležité při prvním rozhovoru klienta (jak
se odlišit od konkurence a klienta zaujmout)
a jak by měl poradce finanční plán klientovi
prezentovat obchodním a srozumitelným způ-
sobem, který klienta motivuje k realizaci na-
vržených řešení. 

> Videozáznam přednášky Petra Syrového z kon-
ference FINfest/EFPA, která je nabitá daty,
čísly a grafy, zahrnuje v koncentrované podobě
nejdůležitější principy pro nastavení a správu
portfolií klientů. 

> Blog – přináší poradcům průběžné vzdělávání.
Na rozdíl od většiny zdrojů dostupných v češ-
tině na českém internetu se jedná o nezávislé
a nadčasové vzdělávání a informace.

Jaké jsou ceny?
Něco je zdarma, něco je za stokoruny. Nej-

dražší – více než 10hodinový – trénink stojí
3770 Kč. Do konce roku 2019 je možné získat
online kurzy s významnou zaváděcí slevou. Stačí
vložit slevový kód „finfest2019“, platný je do 
31. 12. 2019.

To zní velmi levně! Vyplatí se vám to? 
Zatím ne. Pro čtenáře a další pravidelné záka-

zníky máme pro rok 2019 zaváděcí ceny. Časová
náročnost a výroba je dražší než aktuální tržby.
Navíc máme zásadu, že online produkty musí
poradcům přinést mnohonásobně větší hodnotu,
než za kolik si je pořídí. Ale víme, že do bu-
doucna bude online vzdělávání převažující
forma výuky. Základní věci se poradce naučí na
mobilu či tabletu a se svým koučem/mentorem
bude řešit spíše složitější věci a zapojení nauče-
ného do praxe. Do budoucna vidíme v kombi-

naci online kurzů a „offline“ mentoringu velký
potenciál. 

Využívají vaše online programy i velké
firmy?

Ano, již spolupracujeme i s několika institu-
cionálními firmami, které naše vzdělávací online
programy implementují do svého firemního
vzdělávání. Je to pro ně efektivnější než si vše
vyvíjet interně. Většinou jsou to firmy, které mají
dobrou zkušenost s naší firmou KFP trénink
z prezenčních kurzů.

Jak si mohou naši čtenáři KFP online
vyzkoušet?

Na www.KFPonline.cz je možno se přihlásit
k bezplatnému odběru vzdělávacích článků,
které vychází na blogu KFP online. Jsou zde
i ukázková videa s představením produktů a také
možnost vyzkoušet demoverze zdarma. Do 
31. 12. 2019 platí slevový kód „fifnest2019“, který
výrazně produkty zlevňuje. |

Děkuji za rozhovor.

Ing. Petr Pavlásek, EFP, EFA
Petr Pavlásek, má 22 let praxe ve vzdělávání finančních profesionálů
zaměřených na komplexní finanční poradenství pro bonitní klienty
a podnikatele. umí skvěle propojovat odborné dovednosti v investicích
s využitím v obchodní praxi poradců a bankéřů.

základní principy začal používat ve své poradenské praxi již v roce 1994.
Postupně je doplnil o metodiku Fichtner s.r.o. a s úspěchem ji používá na
obchodních schůzkách dodnes. A dále ji neustále vylepšuje a vybrušuje.
co Petra opravňuje tvrdit, že programy KFP online jsou praktické? 
díky postupům, které sám používá, prodal (a dále prodává) finanční
a vzdělávací produkty v hodnotě více než jedné miliardy korun.
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