




› Průvodce kariérou ‹



› VIZE ‹



Svoboda –  finanční a časová nezávislost

Pospolitost –  vzájemná podpora

Odpovědnost –  vzhledem ke klientovi

Loajalita –  k hodnotám společnosti

Erudice –  skutečné znalosti a odbornost

Koncentrace –  soustředění na individuální

potřeby klienta

Osobní přístup – USUS PERSONALIS

Klientům i našim partnerům nabízíme totéž.  Odbornost, čas a sou-

středění. Protože čas je víc než peníze a soustředění znamená, že 

je čas plně využitý. Ve SPOLKU se soustředíme na lidi.

Věnujeme se klientům i našim spolupracovníkům, jako bychom 

se věnovali sobě. SPOLEK je pospolitost lidí, kteří znají své cíle.  

Zaměřujeme se na to, co je opravdu důležité, a nemarníme zbyteč-

ně čas, kterého jsme každý dostali omezené množství.

Co je opravdu důležité, záleží na každém z nás. Určité hodnoty 

jsou ale společné. 

Záleží na vás, jestli se chcete přidat ke SPOLKU. 

Otvíráte průvodce kariérou ve SPOLKU
- Společnosti svobodných lidí.

„Kravata dobrého 
poradce nedělá.“



› NAŠE SLUŽBY ‹



Služby soukromé klientele

Optimalizace financí, která vyřeší starosti klientů v co nej-

kratší možné době. 

Nabídka veškerých finančních produktů na trhu je samo-

zřejmostí, ale jsou i jiné způsoby, jak dosáhnout cíle.

Dokážeme zmapovat možnosti, jak ušetřit na běžných 

domácích výdajích, jako jsou energie, telefonní poplatky 

a podobně.

Pomůžeme klientovi dívat se na jeho život z jiné perspekti-

vy. Najít možnost, jak si odpočinout a víc si užívat života.

Na prvním místě nejsou prostředky, ale cíle klienta. 

Poradenství pro právnické osoby

Přijdeme na to, jak po finanční stránce osamostatnit vaši 

firmu. Nejlepší podnik je takový, který se postará sám  

o sebe. Aby se mohly firmy plně soustředit na svoje zá-

kazníky, nabízíme jim kompletní zajištění. Od financování

jednotlivých projektů přes pojištění zaměstnanců a ma-

jetku po vyhledávání investičních příležitostí a zaměstna-

necké benefity.

Najdeme rezervy, kde se dá ušetřit, aby mohli naši klienti 

svůj podnik dál rozvíjet.

„Pokud si můžete zvolit čas 
a místo, vaše peníze mají  
trojnásobnou hodnotu.“ 

Tim Ferris 

Přemýšlíte o penězích jako 

prostředku k naplnění vašich 

cílů a cílů vašich klientů? 

My přemýšlíme na prvním 

místě o cílech samotných. 



› KARIÉRA ‹



Práce finančního poradce postupem času a působením českých  

i mezinárodních multilevelových společností získala podezřelou po-

věst v očích většiny skutečných a potencionálních zákazníků. Před-

stava typického poradce jako člověka bez vzdělání a zkušeností, 

který jen přeprodává bankovní produkty, inkasuje provize a urputně 

vymáhá po svých klientech kontakty, je pro nás nepřijatelná.

Bohužel se takoví pořád vyskytují. Většina je pod tlakem multileve-

lové struktury, která je nutí uzavírat co nejvíce dlouhodobých smluv, 

jaké skýtají jim samým i jejich nadřízeným co největší provize. Úko-

lem jednotlivých členů pyramidy je shromáždit pod sebou další patra 

struktury lidí, kteří vidí v práci finančního poradce šanci rychle zbo-

hatnout.

VE SPOLKU JE TO PŘESNĚ NAOPAK.

Nejste tlačeni předem definovanou strukturou postupu. Sami si zvolí-

te svoji specializaci, podle vašich skutečných představ a zaměření.

„Kdykoliv zjistíte, že jste  
jako většina ostatních,  
nastal čas zastavit se  
a začít přemýšlet, co dál.“ 

Mark Twain

Buďte k sobě upřímní a roz-

hodněte se sami za sebe. 



› Vyberte si sami, co Vám sedí. ‹



Zůstat stát vede k mnoha 

špatným krokům.  

Hledáme ty, kdo mají  

odvahu postavit se na start 

a vyrazit.



› KARIÉRA vs. PRAVIDLA ‹



SPOLEK nemusí investovat  

do drahých kanceláří  

a marketingových kampaní. 

Základem SPOLKU jsou lidé 

– klienti a spolupracovníci –

a na ně se také plně

soustředíme.

SPOLEK se řídí jednoduchými a logickými pravidly, 

která umožňují získat našim spolupracovníkům odmě-

nu za jejich práci podle zkušenosti a nasazení každého 

z nich. 

Zároveň tato pravidla umožní SPOLKU vytvářet odpo-

vídající pracovní a odborné zázemí. 

Pokud se rozhodnete, že finanční poradenství, jak 

ho chápe SPOLEK, je vaše cesta k cíli, bude pro vás 

snadné tyto limity překonat a vydělat si peníze, s nimiž 

budete spokojeni. SPOLEK vám k tomu zajistí veške-

rou možnou podporu – jak odbornou, tak osobní.



› PODPORA SPOLKU ‹



Procesní podpora a zázemí kanceláří
– rychlé zpracování vaší produkce a včasná výplata provizí

– on-line přístup k potřebným informacím ze SPOLKU

– zajištění veškeré komunikace s finančními organizacemi

–  odpovídající vybavení kanceláří s komfortním zázemím

pro vás a vaše klienty

Vzdělávání a odborná podpora
– služby odborného asistenta

–  softwarové nástroje a dokumentace pro vytváření nabídek

řešení pro vaše klienty

– pravidelná školení (v celkovém součtu více než 250 dnů ročně)

– vzdělávací videoportál, který můžete využívat odkudkoliv

– vstup zdarma na Broker kongres

Compliance a legislativa
– záruka souladu vašeho podnikání s platnou legislativou

– právní servis

Partnerské výhody
–  výhodný telefonní tarif pro poradce a jejich blízké příbuzné

(voláte v rámci firmy i se svými nejbližšími zdarma)

– záruka osobního přístupu k vám a vašim potřebám

Pospolitost u nás znamená 

vzájemnou podporu.  

Pomůžeme Vám najít  

vlastní cestu.



› TO NEJDůLEŽITĚJŠí NA KONEC ‹



„S“ je první písmeno hodnot SPOLKU, znamená

SVOBODU – skutečnou nezávislost,

která je v oboru fi nančního poradenství (a nejen zde) 

to nejdůležitější. Poradce se nemůže rozhodnout 

správně pro klienta, když je pod tlakem fi rmy a jejích 

obchodních partnerů. 

SPOLEK nemá žádné preference z hlediska 

výběru fi nančních produktů nebo jiných řešení 

navrhovaných klientovi k dosažení jeho cílů.

SPOLEK dává svým spolupracovníkům naprostou 

volnost v tom, jaký způsob kariéry si zvolí. Jediným 

požadavkem je právně a eticky čisté podnikání 

v souladu s hodnotami SPOLKU.

SPOLEK nepodepisuje se svými spolupracovní-

ky žádné konkurenční doložky. SPOLEK kaž-

dý den odvádí tu nejlepší práci, aby si zaslou-

žil důvěru svých poradců a klientů. Pokud se 

rozhodnete SPOLEK opustit, odvedete si s se-

bou svoje klienty i případné členy týmu, pokud 

budou chtít. Respektujeme, že tato aktiva patří vám.

SPOLEK je pospolitost svo-

bodných lidí, kteří se navzájem 

podporují ve svém podnikání.

Každý, kdo chce dělat fi nanční 

poradenství poctivě a s ohle-

dem pouze na zájmy klienta, 

je ve SPOLKU vítán.



SPOLEK CZ s.r.o. 

Smilova 381

530 02 Pardubice

Mobil: +420 777 772 260 

E-mail: info@spolek.biz

› Kontakty ‹





SPOLEK CZ s.r.o.
Smilova 381, 530 02 Pardubice

e-mail: info@spolek.biz

WWW.SPOLEK.BIZ




