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● Dvě pětiny (40,2 %) respondentů vidí ve svém okolí, že jednotliví 
finanční poradci opouštějí svůj obor kvůli propadu hypotečního trhu. 
Více než dvacetina (5,9 %) pak zaznamenává odchody poradců v 
masivní míře.

● Finanční poradci ze strukturálních společností (8,8 %) zaznamenávají 
masivní odchody svých kolegů kvůli propadu hypotečního trhu četněji 
než poradci z broker poolů (1,9 %).

● Finanční poradci, kteří současnou ekonomickou situaci vnímají jako 
hrozbu, zaznamenávají významně četněji masivní (12,5 %) i 
jednotlivé (50 %) odchody kolegů kvůli propadu hypotečního trhu než 
poraci, kteří současnou situaci vnímají jako příležitost (3,8 %, resp. 
37,2 %).

“Manažerské shrnutí”



1. Struktura respondentů
2. Odchody finančních poradců
3. Odchody finančních poradců a tržní sentiment
4. Odchody finančních poradců a hrozby a příležitosti

“Obsah studie”



● výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů
● respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts
● sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022

“Vzorek dat a metodika”



1. Struktura respondentů



Polovina (51 %) respondentů působí v oboru finančního poradenství 10 a více let 
a čtvrtina (26,5 %) 3 až 10 let.

“Délka profesní praxe”



Čtvrtina (27,5 %) respondentů má provizní obrat od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč, 
čtvrtina (25,5 %) od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč a čtvrtina (24,5 %) od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč.

“Provizní obrat”



Polovina respondentů působí pod broker pooly (52 %) a třetina ve strukturálních společnostech (33,3 %).

“Typ poradenské společnosti”



Tři pětiny respondentů působí na poradenských pozicích (62,7 %) 
a dvě pětiny na manažerských a vyšších pozicích (37,3 %).

“Poradenská pozice”



2. Odchody finančních 
poradců



Dvě pětiny (40,2 %) 
respondentů vidí ve 

svém okolí, že jednotliví 
finanční poradci 

opouštějí svůj obor kvůli 
propadu hypotečního 

trhu. Více než dvacetina 
(5,9 %) pak 

zaznamenává odchody 
poradců v masivní míře.

“Téměř polovina poradců vnímá ve svém okolí,
že lidé opouštějí činnost kvůli propadu hypotečního trhu”

O: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



Finanční poradci s praxí 
do 3 let (65,2 %) četněji 

než ostatní 
nezaznamenávají 

odchody svých kolegů 
kvůli propadu 

hypotečního trhu.

“Nejméně četně zaznamenávají odchody kolegů
poradci s nejkratší praxí”

Ox: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
Oy: Jak dlouho se věnujete finančnímu poradenství?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



Finanční poradci 
s provizním obratem do 

500 tis. Kč (67,6 %) 
četněji než ostatní 
nezaznamenávají 

odchody svých kolegů 
kvůli propadu 

hypotečního trhu.

“Nejméně četně zaznamenávají odchody kolegů
poradci s obratem do 500 tis. Kč”

Ox: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
Oy: Jaký je váš roční provizní obrat?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



Finanční poradci ze 
strukturálních společností 

(8,8 %) zaznamenávají 
masivní odchody svých 

kolegů kvůli propadu 
hypotečního trhu četněji 

než poradci z broker 
poolů (1,9 %).

“Poradci ze strukturálních společností zaznamenávají 
masivní odchody kolegů četněji než z poolů”

Ox: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
Oy: V jakém typu finančně poradenské společnosti pracujete?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



Respondenti na 
manažerských a vyšších 

pozicích (7,9 %) 
zaznamenávají masivní 
odchody svých kolegů 

kvůli propadu 
hypotečního trhu četněji 

než dotázaní na 
poradenských pozicích 

(4,7 %).

“Poradci na manažerských pozicích zaznamenávají masivní 
odchody kolegů četněji než lidé na poradenských pozicích”

Ox: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
Oy: Jaká je vaše poradenská pozice?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



3. Odchody finančních 
poradců a tržní sentiment



Polovina dotázaných 
finančních poradců 

(52 %) očekává 
v následujících dvanácti 

měsících růst svého 
provizního obratu a 

třetina 
(31,4 %) očekává pokles.

“Očekávání vývoje obratu finančních poradců”

O: V následujících 12 měsících očekáváte u vašeho provizního obratu ze zprostředkování finančních produktů: (Růst/Pokles/Nevím)
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



Finanční poradci, kteří 
očekávají v následujících 
12 měsících růst svého 

provizního obratu 
(56,6 %), nevnímají 

odchod svých kolegů 
z oboru kvůli propadu 

hypotečního trhu mírně 
četněji než poradci, kteří 
očekávají pokles obratu 

(50 %).

“Poradci, kteří očekávají růst obratu, nevnímají odchody 
kolegů četněji než poradci očekávajícíc pokles”

Ox: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
Oy: V následujících 12 měsících očekáváte u vašeho provizního obratu ze zprostředkování finančních produktů: (Růst/Pokles/Nevím)
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



4. Odchody finančních 
poradců a hrozby a 

příležitosti



Pouze čtvrtina 
dotázaných finančních 

poradců (23,5 %) vnímá 
současnou ekonomickou 
situaci jako hrozbu. Tři 
čtvrtiny respondentů 
(76,5 %) současnou 
situaci vnímají jako 

příležitost.

“Pouze čtvrtina poradců vnímá současnou situaci 
jako hrozbu”

O: Vnímáte současnou ekonomickou situaci pro vaši práci finančního poradce spíše jako hrozbu, nebo příležitost?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022



Finanční poradci, kteří 
současnou ekonomickou 

situaci vnímají jako 
hrozbu, zaznamenávají 

významně četněji 
masivní (12,5 %) i 
jednotlivé (50 %) 

odchody kolegů kvůli 
propadu hypotečního 
trhu než poraci, kteří 

současnou situaci 
vnímají jako příležitost 

(3,8 %, 37,2 %).

“Poradci, kteří vnímají současnou situaci jako hrozbu,
zaznamenávají četněji odchody kolegů”

Ox: Vidíte ve vašem okolí, že by lidé obor finančního poradenství opouštěli kvůli propadu hypotečního trhu?
Oy: Vnímáte současnou ekonomickou situaci pro vaši práci finančního poradce spíše jako hrozbu, nebo příležitost?
N = 103, sběr dat 31. 10. - 25. 11. 2022




