
Urychlete svou finan ční nezávislost 
 
Jednou po školení jsme na večeři vybrali dražší restauraci a seděli u řeky Berounky. Jeden 
účastník si objednal večeři asi za 300 Kč, spokojeně si pochutnával a k ceně večeře 
poznamenal, že tímto se mu finanční nezávislost vzdálila o 3 minuty. 
 
Nedalo mi to, a zkontroloval jsem, o kolik tato večeře vzdálila jeho finanční nezávislost. O 
kolik by se mu finanční nezávislost přiblížila, kdyby oněch 300 Kč ušetřil? Pojďme se na to 
podívat. 
 
Po složitých a finančně náročných kalkulačkách přichází jedna jednoduchá a příjemně 
„oddechová“. Kalkulačka Urychlení finanční nezávislosti vám může pomoc při motivaci 
klientů i vás samotných. Ukazuje vám, jak se blížíte (nebo vzdalujete) k finanční nezávislosti 
a můžete si díky ní všechny příjmy přepočítat na dobu do finanční nezávislosti. 
 
Když ušetříte na pojistce 300 Kč měsíčně, přiblížíte nezávislost skoro o jeden rok. 
Máte tak další obchodní argument pro zvažování, jestli je pojistka nutná nebo není. Zvažujete: 
Je dobré použít u pojistky spoluúčast, zvýšit tak riziko a nepohodlí, ale zároveň přiblížit 
finanční nezávislost o rok? Někdy dojdete k tomu, že ano, jindy že ne. Ale máte se při 
rozhodování čeho chytit. 
 
O kolik se přiblížíte, když si koupíte o 100 000 Kč levnější auto? 
Co když si koupíte o 100 000 Kč levnější auto? O kolik vás to přiblíží? 
To už vás přiblíží k nezávislosti o 1 rok. A tak máme o brouka do hlavy více: Je lepší mít 
luxusnější auto nebo je lepší být o rok dříve nezávislý? Co nám přinese větší užitek? 
 
O kolik se přiblížíte, pokud získáte jeden obchod navíc s odměnou 15 000 Kč? 
Tento jeden obchod vás přiblíží skoro o 2 měsíce. Takže nebudete nezávislí „až“ v září, ale 
„už“ v červenci. Budete mít navíc léto, kdy už nebudete muset pracovat. 
 
A co když se podaří získat jeden obchod navíc každý měsíc? 
Tak tohle by vás posunulo o 10 let. Dosáhli byste tak finanční nezávislost za poloviční dobu. 
Teď je potřeba podívat se na to, co je potřeba udělat pro to, aby se to povedlo. 
 
A o kolik poradce oddálila večeře za 300 Kč? To si teď snadno spočtete sami… 
 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php 
 
Autor: Petr Syrový, KFP 
 
K čemu kalkulačku používat: 

• Pro motivaci a zajímavosti 
• Kalkulačka umí spočítat, o kolik se přiblíží finanční nezávislost. 
• Výpočty ale stojí na předpokladech zhodnocení a předpokladech pravidelných investic. 
• Data, kdy budete finančně nezávislí nejde brát smrtelně vážně ☺ 


