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13 největších chyb investorů – Chyba č. 9:  

Investují méně, než sami mohou 
 

Dnes vám přinášíme 2 rady, jak konečně začít investovat tolik, kolik jste si sami ve svém 

finančním plánu stanovili. 

Jednou manželé Stowersovi navštívili v Bostonu slavný módní salón. Manželce pana Stowerse se 

velmi líbily šaty, které byly zlevněné ze 700 dolarů na pouhých 70 dolarů. A prodavačka jim 

řekla, že pokud si dnes šaty nikdo nekoupí, zlevní je zítra na 35 dolarů. Kopit hned nebo počkat 

do zítřka a riskovat, že je dnes večer ještě někdo koupí? Paní Stowersová se rozhodla riskovat a 

druhý den ráno tam opět zajeli. A šaty tam byly! Paní Stowersová měla velkou radost z výhodné 

koupě, přivezla je domů a … v životě je na sobě neměla.* 

Kolik dolarů ušetřila paní Stowersová? 665 dolarů nebo naopak 35 dolarů utratila? 

Zdá se vám příklad přehnaný? Zamyslete se nad tím, kolik peněz měsíčně utratíte za věci ,které 

nepotřebujete nebo které mají pro vás nižší hodnotu než cenu, kterou zaplatíte. Tyto peníze už 

nikdy nemůžete investovat, jsou nenávratně pryč. Jsou to peníze, které každý měsíc těžce 

vyděláváme, abychom se jich vzápětí lehce zbavili.  

Jak dostat výdaje pod kontrolu a neutrácet za malichernosti? Než se rozhodnete něco koupit, 

zeptejte se sami sebe: 

CO SE STANE, KDYŽ SI TO NEKOUPÍM? 

Tato otázka je velmi silná, pomůže vám odlišit koupi věcí důležitých od málo důležitých. 

Zjistíte, kolik zbytečností nám každý měsíc tahá peníze z kapes.  

Částky, kterou tímto ušetříte, si poznamenejte a na konci měsíce je sečtěte. Polovinu této sumy 

investujte, druhou polovinu máte k dispozici, spotřebujte ji a odměňte se za svou rozvážnost a 

silnou vůli. 

Druhý způsob, jak navýšit částku, kterou můžeme měsíčně investovat, je změnit dobu, kdy 

peníze investujeme. Většina investorů investuje peníze, které neutratí, které se jim postupně 

hromadí na běžném účtu. Mezitím se ale část těchto peněz rozkutálí. Jak tomu zabránit? 

NEJDŘÍVE PLAŤTE SOBĚ, PAK OSTATNÍM. 

Určete si rozumnou částku, kterou jste schopni každý měsíc investovat (pomůže vám váš 

finanční plán). Nastavte trvalé příkazy ne později než 3 – 4 dny po datu, kdy vám peníze na účet 

pravidelně přicházejí. Z účtu zmizí dříve, než je dokážete utratit. 

A co s nepravidelnými příjmy? U nich platí tato zásada ještě více. Než tyto peníze vrhnete do 

spotřeby, oddělte z ní část, bez které se obejdete a investujte ji dříve, než se stane součástí 

běžného rodinného rozpočtu. Tak platíte nejdříve sobě, ve prospěch budoucnosti své a svých 

blízkých. 

Chcete-li být finančně nezávislí, tak: 

 dostaňte své výdaje pod kontrolu, kupujte jen to, co potřebujete, 

 plaťte nejdříve sobě. 
 

Držím vám palce. 

Karel Kořený  

 

* z knihy J.E. Stowers: Jak dosáhnout finanční nezávislosti, GRADA Publishing, 1996, str. 206, upraveno 


