
Webinář Datum 

webináře 

Autor Název knihy Proč knihu doporučuji 

7 kroků, jak uklidnit 
klienty (i sebe ☺) 

19. 3. 2020 xxx xxx xxx 

Tipy KFP pro 
komunikaci s klienty 
(nejen) v době krize 

26. 3. 2020 T. Harv Eker Jak myslí milionáři Najdete zde jednoduchý a fungující návod, jak 
řídit rodinný rozpočet (a mnoho dalšího). 
Předejte ho svým klientům a řiďte se jim i Vy!). 

Hans Rosling  
(Jan Melvil) 

Faktomluva Bill Gates rozdává knihu americkým 
vysokoškolákům a každému ji doporučuje. 
Připojujeme se. Kniha učí kritickému myšlení na 
základě faktů. 

Význam finančního 
plánu při poklesech 
trhu 

2. 4. 2020 Petr Syrový,  
Tomáš Tyl 

Osobní finance Filozofie KFP v kostce. Napsaná jednoduše a 
srozumitelně, tak jak to Petr Syrový umí. 

George S. Clason Nejbohatší muž v Babylóně Stručné i naprostým laikům srozumitelné 
povídky, jak šetřit, investovat, splácet dluhy a 
chovat se zodpovědně k rodinnému rozpočtu. 
Doporučuji i jako vhodný vánoční či narozeninový 
dárek klientům. 

Základ investiční 
pyramidy – 
neprůstřelné 
pojištění za 
minimální cenu 

9. 4. 2020 Gordon Thomas a 
Max Morgan Witts 

Den, kdy praskla bublina Inspirativní čtení líčí krach na newyorské burze na 
Wall Streetu v roce 1929 z pohledu různých osob 
(prezidenta newyorské burzy, zakladatele Bank of 
America, Henryho Forda, Joe Kennedyho, 
Winstona Churchilla a mnoha dalších). 

3 tipy KFP, jak udělat 
prodejní výroční 
schůzku online 

16. 4. 2020  FOND SHOP (čtrnáctidenník) Časopis, který odebírám 24 let a v každém čísle 
najdu zajímavé náměty na téma „investice“. 

RENTIÉR - měsíčník 
inteligentního investora 
Fichtner sro 

Časopis, který dostávají klienti Fichtner sro/Frank, 
a.s. a který přečtu vždy od začátku až do konce. 
Chytré úvahy na téma wealth protection. 

NÁMITKY a jak je 
efektivně zvládat 

23. 4. 2020 Tomáš Tyl 10 způsobů, jak se 
(ne)nechat připravit o 

10 pastí na Vaše peníze a jak se jim vyhnout. 
Každá kapitola obsahuje shrnutí, jak poznat daný 



přístupem WIN-WIN peníze problém a nenaletět (např. letadlo/Ponziho 
schéma“ atd.). 

Kouzla finanční 
matematiky 

30. 4. 2020 Benjamin Graham Inteligentní investor Podle Warrena Buffetta: „zdaleka nejlepší kniha o 
investování“. Souhlasím ☺ a každý rok na 
dovolené se k ní znovu vracím a stále něco 
objevuji. 

Finanční plánování 14. 5. 2020 Mark Vicor Hansen a 
Robert G. Allen 

Milionářem rychle a snadno Kniha, která nás v KFP silně inspirovala a 
motivovala. Strhující příběh + byznys metodika. 

Thomas J. Stanley, 
Ph.D., William D. 
Danko, Ph.D. 

Váš soused je milionář Zajímavé a poučné závěry z 20ti letého výzkumu 
amerických milionářů a jejich chování. 

Finanční matematika 21. 5. 2020 Jeremy Siegel Investice do akcií – běh na 
dlouhou trať 

Tip Karla Kořeného obsahuje více než stoleté 
časové řady výnosů jednotlivých aktiv a jejich 
srovnání. 

Makroekonomie 28. 5. 2020 Robert T. Kiyosaki, 
Sharon L. Lechter 

Chudý táta, bohatý táta Klasika o přemýšlení finančně negramotných (byť 
akademicky vzdělaných) lidí a naopak. 

Robert T. Kiyosaki, 
Sharon L. Lechter 

Cash flow kvadrant Čtyři způsoby vydělávání peněz na cestě 
k finanční nezávislosti. Jejich výhody a nevýhody. 

Cenné papíry 4. 6. 2020 Robert G. Allen Mnohonásobný zdroj příjmů Ukázka, jak diverzifikovat své příjmy a jak 
budovat pasivní příjmy. 

OPF, ETF, náklady, 
poplatky 

11. 6. 2020 Og Mandino Největší obchodník na světě Bestseller, který doporučuji všem obchodníkům. 
K dispozici i v audio formě. 

Jak správně 
investovat do akcií 

18. 6. 2020 Daniel Kahneman,  
Jan Melvil 

Myšlení rychlé a pomalé Čtenářsky náročnější, ale moc zajímavé. Mnoho 
příkladů z teorie i praxe, jak děláme zásadní 
chyby v úsudku díky našemu způsobu myšlení. 

Metodiky, jak vybírat 
OPF/ETF 

25. 6. 2020 Pavel Kohout Investiční strategie pro třetí 
tisíciletí 

Podle mne nejlepší kniha Pavla Kohouta, která by 
měla být v knihovně každého poradce. 

Jednorázové a 
pravidelné investice, 
měny, realokace 

2. 7. 2020 Jean Giono kniha/film Muž, který sázel 
stromy 

Skvělý film, kniha i audio o tom, co dokáže 
systematická dlouhodobá činnost (pravidelná 
„investice“) v čase. 



Deriváty 9. 7. 2020 Kenneth Blanchard, 
Spencer Johnson 

Minutový manažer Chcete efektivně řídit svou asistentku, tým, 
firmu? Přečtěte si jednoduchá pravidla 
minutového manažera. 

Penze, DPS, důchod, 
renta 

16. 7. 2020 Petr Syrový Jak si spořit na důchod Inspirace Petra Syrového, jak budovat svoji 
konečnou či nekonečnou rentu. 

Alternativní investice 23. 7. 2020 Tony Buzan Myšlenkové mapy Metoda, která mi pomáhá již mnoho let 
připravovat důležité obchodní prezentace pro 
banky, nové školení pro poradce nebo jen 
shrnout myšlenky. 

Pojištění 30. 7. 2020 Dušan Šídlo Život jako riziko Srozumitelně popsané všechny důležité principy 
pojištění, které musí znát každý finanční poradce, 
který pro klienty dělá pojistky nebo finanční 
plány. 

 


