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Veškerá práva vyhrazena.

7 tip , jak nau it d ti zacházet s pen zi!

1) Za te již ve 4 – 5 letech dít te. Využijte toho, že si d ti rády hrají na obchod. P idejte jim do
obchodu „d tské“ peníze. Tak za nou poznávat, že do života pat í nejen to, co nakupujeme, ale i
ZA CO nakupujeme. Nau í se p itom i po ítat do deseti nebo do dvaceti.

2) Od 1. t ídy dávejte d tem kapesné. Pravideln  a m sí . Pro  m sí ? D ti se díky tomu
nau í lépe plánovat. Nechte je také u McDonalds nebo v  jiných jimi oblíbených restauracích
zaplatit. Pokud to dob e zvládnou, nechte jim drobné. A  ví, že si mohou p ilepšit, když budou
šikovné.

3)  si doplatí ze svého, pokud cht jí n co speciálního. Když jim n co kupujete, ne íkejte NE,
když cht jí n co dražšího. Namísto toho jim nabídn te, a  si rozdíl v cen  doplatí ze svého. Nau í
se tak lépe zvažovat hodnotu v cí. Pokud jim díky jejich rozhodnutí dojdou peníze, nesmíte je ale
hned doplnit formou mimo ádného kapesného.

4) Od jejich 8 nebo 9 let jim už m žete za ít i p ovat. Nau te je, že Vám peníze musí vrátit i
s úrokem. Tak poznají, jak drahé mohou být peníze, které si samy jednou vyp í.

5) Od 10 nebo 11 let už mohou za ít vyd lávat. M žete stanovit odm nu za aktivity, na kterých by
se jinak nemusely podílet. Pomoc p i umytí auta, práci na zahrad , odnášení t íd ného odpadu.
Ur it  Vás napadne mnoho dalších inností, za které chcete své d ti odm nit. Nezapome te ale
do svého bonusového schématu za adit na 1. místo studijní výsledky svých d tí. To je jejich
nejd ležit jší práce.

6) Na letní brigádu mohou za ít chodit už ve 13 letech. Jen si vzpome te, co daly letní brigády
Vám. Museli jste si najít r zné možnosti, vybrat tu správnou, jít se p edstavit a brigádu skute
dostat. Ur it  to byla zkušenost, která se Vám neztratila. A možná Vás také motivovala k ješt
lepším studijním výsledk m. Potom ta první výplata – jenom Vaše! Pamatujete na ten pocit?

7) Ve 13 letech už m žete svému potomkovi založit bankovní ú et. I ú et investi ní. A
nezapome te s ním každý m síc projít výpis z ú tu – p íjmy i výdaje. Vysv tlete mu, kolik
vyd lal na úrocích i kolik zaplatil za vedení ú tu. pravideln  spole  sledujte vývoj jeho investic
– také alespo  jednou za m síc.

A ješt  jedna d ležitá rada na záv r – doporu te svým klient m, a  svého náctiletého potomka vezmou
ob as na sch zku s Vámi - jejich poradcem.

 vidí, kdo se i o jejich finan ní ešení m že dob e postarat.

Vladimír Fichtner


