
 

Česká akademie finančního plánování přichází 

Tisková zpráva, Praha dne 3.4.2018 

Na trh finančního vzdělávání pro profesionály vstoupil dnešním dnem nový silný hráč: Česká 

akademie finančního plánování (ČAFP). Jde o společný projekt Unie společností finančního 

zprostředkování a poradenství (USF ČR), nejsilnějšího profesního sdružení finančních 

poradců, a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), významné české soukromé univerzity. 

Nová instituce nabídne už od května letošního roku profesionálům v oblasti finančního 

poradenství a plánování náročný certifikační program Master of Financial Planning (MFP).  Ten 

bude pokrývat všechny aspekty, s jakými se v oblasti rodinných financí setkáme, ať už jde o 

sestavení investičního portfolia, pojistného plánu, financování bydlení ale i řešení 

nestandardních situací v podobě dědictví anebo rozvodu manželů. To vše s jednotným cílem: 

budovat kompetenci k vysoce odbornému sestavení finančního a investičního plánu 

jednotlivce i rodiny, která bude pro udělení titulu MFP určující. 

Jiří Šindelář, předseda představenstva USF ČR, k cílům programu dodává: „Naším záměrem je 

vytvořit certifikační program, jaký dosud na trhu nebyl a není. V tomto ohledu půjde o analogii 

prestižních programů Master of Business Administration (MBA), jak evokuje i podobnost 

názvů. Cílíme na zkušené finanční či bankovní poradce, pro které bude získání titulu 

představovat potvrzení jejich pracovních schopností, ale i na začínající kolegy, kteří si chtějí 

utřídit dosavadní znalosti a posunout se na novou úroveň. Jde o program, který náš trh opravdu 

potřeboval a který na základě zkoušky potvrdí, že finanční poradce je mistrem ve svém oboru 

v tom pravém slova smyslu.“ 

Činnost nové instituce i vlastní program MFP zaštítí špičkoví odborníci z akademického 

prostředí ve spojení se zkušenými školiteli a finančními poradci z praxe. Program je otevřen 

všem profesionálům působícím na finančním trhu, kteří úspěšně absolvovali základní zákonné 

zkoušky a dosáhli alespoň roční praxe ve finančním poradenství či plánování. 

Petr Budinský, prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost, k fungování nové instituce doplnil: 

„ČAFP vnímáme jako přirozené pokračování naší spolupráce s praxí a odvětvím finančního 

poradenství. V rámci programu Master of Financial Planning nabídneme jak vlastní náročnou 

zkoušku, tak i specializovaný přípravný kurz a dokonce také možnost pro spolupracující 

společnosti nechat si akreditovat své interní vzdělávací systémy. Zaměříme se na reálné 

znalosti šité na míru poradcům v jejich každodenní praxi.“ 

 

 

 



 
 

Programu Master of Financial Planning bude pro veřejnost spuštěn v květnu 2018. Veškeré 

podrobnější informace naleznete na  

- webové adrese: www.cafp.cz 

- Facebookovém profilu: https://www.facebook.com/ČAFP-Česká-akademie-

finančního-plánování-156528741701715/     

 

Kontakty pro média: 

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.     doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.  

mediální komise USF     prorektor pro vzdělávací činnost 

e-mail: info@usfcr.cz                       e-mail: magdalena.kolarova@vsfs.cz 

mobil: +420 731 537 207    tel.: +420 724 129 745 

 

           

USF ČR 

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. 

Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území 

České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou 

společnosti ALLFIN PRO Holding, Broker Consulting, Comfort servis Plzeň, DataLife, F E D S, 

FINVISION, F & P Consulting, Froglet, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, Lekvi & Partners s.r.o., 

M.S.QUATRO, MONECO, NWD Private Asset Management, OVB Allfinanz, RUBIKONFIN, Swiss 

Life Select Česká republika a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit 

vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie 

prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců a kontinuální 

zvyšování jejich odbornosti. 

 

VŠFS 

Vysoká škola finanční a správní patří k několika málo českým soukromým univerzitám. Nabízí 

všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul 

Ing. a Mgr.) a doktorské (titul Ph.D.). Za 18 let její existence ji vystudovalo téměř 16 000 

absolventů, v současnosti na ní studuje přes 4000 studentů. Její studijní střediska naleznete  

v Praze, Karlových Varech a v Mostě. 

VŠFS je současně institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti dle 

zákona o spotřebitelském úvěru a o doplňkovém penzijním spoření. V Institutu celoživotního 

vzdělávání VŠFS již řadu let realizuje vzdělávací programy pro komerční sféru, a to převážně 

v oblastech ekonomického a finančního vzdělávání, práva a v oblasti osobního rozvoje.  

http://www.cafp.cz/
https://www.facebook.com/ČAFP-Česká-akademie-finančního-plánování-156528741701715/
https://www.facebook.com/ČAFP-Česká-akademie-finančního-plánování-156528741701715/
mailto:info@usfcr.cz

