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Veškerá práva vyhrazena.

5 v cí, které by se m ly u it ve škole!

Za átek nového školního roku je vždy napínavý. Vím to. Mám d ti školou povinné. A také jsem kdysi
dávno cht l být u itelem.

Rád bych se s Vámi pod lil o 5 d ležitých v cí o kterých si myslím, že by m ly být sou ástí školní
výuky. Tak, aby naše d ti neztratily tolik pen z a asu, jako v minulosti my.

1) Neexistuje zázra ný finan ní produkt. Kouzelníci jsou skute  jenom v pohádkách. Pokud
Vám n kdo nabídne finan ní produkt s vysokým výnosem a nulovým rizikem, nedejte se
nachytat. Takový produkt neexistuje. Kdyby skute  existoval, myslíte, že by se s Vámi n kdo o

j cht l pod lit?

2) Zázraky p ináší systém. Ne ekejte dobré výsledky, pokud se o svá finan ní ešení nebudete
starat systematicky. Pokud budete o pen zích p emýšlet jen ve chvíli, kdy se setkáte s nabídkou

jakého produktu, Vaše výsledky asi nebudou p íliš dobré. Peníze máte jen jedny. Pokud je
investujete do n eho, co je zajímavé, ale pro Vás ne zcela efektivní, nezbydou Vám na n co
skute  d ležitého.

3) Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Stará, ale ov ená pravda. Každý finan ní produkt
má své výhody i omezení. Jedin  vhodnou kombinací r zných produkt  se lze nejlépe p iblížit ke
svému cíli. Rozložení pen z má ješt  další výhodu. Pokud n který z produkt  p estane existovat,
Vy nep ijdete o všechno.

4) Využijte toho, že peníze umí také pracovat. Co byste íkali tomu, kdybyste na svou doživotní
rentu museli naspo it jenom 1/3 pot ebné ástky a zbytek by Vám n kdo dal. Líbilo by se Vám
to? Tak pro  to neud láte? Jenom musíte se šet ením za ít v as. Zbytek Vám dá as a výnosy
z Vašich úspor a investic.

5) Žádné ešení není navždy. Monitorujte, vyhodnocujte a m te svá finan ní ešení. Podle zm n
ve svém život  i zm n ve sv  financí. Každý m síc i alespo  každé tvrtletí si na svá finan ní
ešení najd te as. Pokud si ho nenajdete, vy ítejte p ípadné ztráty (nebo ušlé zisky) p edevším

sami sob .

A ješt  jedna d ležitá v c na záv r.

Co je dobré pro souseda, nemusí být dobré pro Vás.

V d ležitých v cech je dobré se alespo  ob as poradit i s n kým jiným než se sousedem. Pokud zrovna
on není zkušeným finan ním poradcem.

Vladimír Fichtner


