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Finan ní plánování II. - Zdroje p íjm

Finan ní plánování se vždy týká p íjm  a zárove  výdaj . Podívejme se nejd íve na p íjmy.

Zdroje získávání pen z jsou v zásad  dva:
1) vyd lávání pen z vlastní prací (zam stnanci nebo podnikatelé);

2) íjmy z majetku (pronájem nemovitostí, výnosy z portfolia) – dle hesla „peníze
lají peníze“.

Do výnos  z portfolia budeme po ítat všechno, co náš majetek zv tšuje: pronajaté nemovitosti,
peníze uložené v cenných papírech (v portfoliu), p íjmy z úrok , státní podpory u stavebního
spo ení nebo penzijního p ipojišt ní… Do výnos  portfolia bychom m li po ítat také zaplacené
úroky z p ek. Ty zase hodnotu našeho majetku snižují. Každý m síc musíme platit úroky za to,
že jsme si p ili. M žeme tak utratit mén , než kolik jsme vyd lali.

ležité  je  podívat  se  na  to,  v  jakém  pom ru  jsou  oba  zdroje  pen z.  Pro  v tšinu  lidí  platí,  že
drtivá v tšina p íjm  se generuje z vlastní práce. P íjem z majetku je zanedbatelný nebo spíše
nulový. Co se vyd lá, to se také utratí.
U  n koho  jsou  dokonce  „p íjmy  z  portfolia“  záporné.  Nemá  žádná  aktiva  a  má  dluhy.  Musí  u
nich splácet úroky, které ho zat žují a ubírají mu peníze, které by mohl utratit jinak.
Pro n koho je sen dosáhnout finan ní nezávislosti. Tedy stavu, kdy mu jeho majetek vygeneruje
tolik prost edk , které pot ebuje pro svoji spot ebu. Nepot ebuje získávat peníze prací. K tomu je
pot eba mít dostate  velký majetek, ale také mít ho dob e uložený. Aby p inášel zajímavý
výnos a zárove  aby byl uložený dostate  jist  a nehrozilo, že o n j jeho majitel p ijde.
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Nemusíme dosáhnout úplné finan ní nezávislosti, p esto pro nás vždy bude zajímavé mít n jaký
íjem z našeho majetku. Je zajímavé mít p íjem, který není závislý na naší práci. Zabezpe ení

sebe a své rodiny tak stojí na dvou nohách: p íjem z práce a p íjem z majetku. Díky tomu se lépe
eší r zné životní situace „co kdyby nastalo…“. (Výpadek p íjmu z práce z d vod  nemoci,

zm ny práce, pokles ceny portfolia, pokles p íjmu ze zam stnání…)

Budování majetku závisí na tom, jaký dnes zvolíme pom r mezi spo ením a spot ebou. Dále
závisí na tom, jakým zp sobem spravujeme sv j majetek.

Pouze na nás záleží, jaký je zvolený pom r mezi spo ením a spot ebou a dá se t žko radit, kolik
by to m lo být. Jednoduše eno, jestli se chci dnes uskrovnit, abych se m l pozd ji lépe. Je pro

 lepší utratit dnes 1000 K  nebo za 20 let utratit 3000 K ? Toto si musí každý vy ešit sám, dle
svých preferencí. Finan ní poradci mohou dle mého názoru klientovi ukázat, kolik pen z m že
mít, pokud spot ebu odloží. Na klientov  rozhodnutí z stává, jestli je pro n j lepší utratit 20 000

 za dovolenou ve svých 20 letech nebo jestli je lepší peníze uložit a utratit za dovolenou 60
000 K , ovšem až ve 40 letech.
Pokud se n kdo rozhodne, že je pro n ho zajímavé vytvá et finan ní rezervy, budovat majetek a
snažit se o zajišt ní p íjm  z majetku v budoucnosti, je pot eba zvolit zp sob, jak to ud lat. Jak
zacházet se svým majetkem, aby se co možná nejlépe zhodnocoval. Jinými slovy, jak dosáhnout
velkého majetku, ale aby nás to stálo co nejmén  (co nejmén  ukládat, tedy se co nejmén
uskrovnit.)

O zacházení s majetkem budou následující kapitoly. Jak p im t svoje peníze, aby nám co nejvíce
vyd laly.

Petr Syrový
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