
    KFP - Ko ený Fichtner Pavlásek, s.r.o., I O 26866994, sídlo ernolice 49, 252 10  Mníšek pod Brdy
www.kfp.cz  - bezplatné zasílání tip  z oblasti finan ního poradenství a plánování.

Veškerá práva vyhrazena.

Finan ní nezávislost v polo ase

Pro mnohé m že být otázka dosažení finan ní nezávislosti asov  tak vzdálená, že m že být až
demotivující.

Finan ní nezávislost je daleko

Finan ní nezávislosti chce v tšina lidí dosáhnout za 15 let. Ve více než 1000 finan ních plán , které jsme
lali, je výsledkem to, že pr rný požadavek na dosažení finan ní nezávislosti je práv  za 15 let.

Mladší klienti ale zpravidla uvád jí, že cht jí finan ní nezávislosti dosáhnout pozd ji. Klienti do 35 let -
za 20 let, mladší klienti (do 30 let) - až za dlouhých 22 let.

A zde m že nastat problém: Jsem mladý: Jak mohu plánovat na 22 let dop edu? Toto období je tak
vzdálené, že p i nejlepší v li nejsme schopni tak daleko dohlédnout. Je to dál než maturita d tí, které jsme
ješt  ani nepo ali.

Pochopiteln  se nabízí otázka: Má pro m  cenu plánovat v bec na tak dlouho? Co z toho budu mít?

Cesta k nezávislosti je zajímavá
Možná nám k tomu pom že p edstava, jak by situace mohla vypadat t eba v polovin  cesty k finan ní
nezávislosti. Jak to tedy bude vypadat za 10 let, pokud se vydám touto cestou?

Situace na startu

Typická situace mladého lov ka vypadá asi takto:

Minimální úspory, protože vše pohltilo bydlení a cestování. Navíc na vytvá ení úspor prost
nebyl as a byly jiné priority.
Solidní p íjmy a malé výdaje na živobytí.
Dobré možnosti spo it.
Splácení hypotéky

Situace je velice nebezpe ná a riziková. Velmi t žko se nám bude ešit výpadek p íjm . Co když t eba
budeme chtít zm nit práci? M žeme si dovolit n kolik m síc  hledat jinou? Jak potom zaplatíme
hypotéku, když rezerv je poskrovnu?

Situace v polo ase

Pokud se vydáme cestou k finan ní nezávislosti, pak za 10 let bude situace vypadat asi takto:

Budeme mít v rezervách n kolikanásobek ro ního p íjmu
Když budeme chtít, m žeme polovinu výdaj  pokrýt z pasivních p íjm .

To povede k tomu, že nebudeme existen  a bezvýhradn  závislí na svém p íjmu.

Budeme si moci dovolit chvíli nepracovat, a p itom se uživíme a budeme mít i na splátku hypotéky.
Budeme moci hledat práci t eba p l roku, až najdeme tu pravou. Budeme moci odjet i na rok do zahrani í
a nemusíme se starat o peníze. Anebo m žeme pracovat jenom na p l plynu – jenom 3 dny v týdnu i
pracovat v práci, kde máme klid a pohodu, ale za to také mén  pen z.

I když je Vaše p edstava o finan ní nezávislosti moc vzdálená, b žte tímto sm rem.

Má to smysl. Už v polovin  cesty Vám to p inese sladké plody.

Petr Syrový
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