


Vážení čtenáři,

jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční
svět, kterou jste si právě otevřeli. 

Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co
zažíváme a ať chceme nebo ne, od mládí až po seniorský věk
ovlivňují naše životy. Peníze mají také jednu nenahraditelnou
a fascinující společenskou funkci: pokud se dodržují etické
a právní normy, peníze vyjadřují to, jak ostatní lidé, které ve
své většině ani neznáme, hodnotí užitečnost naší práce a jsou
nám ochotni za ni, za naši službu nebo výrobek, zaplatit. Je
proto pro každého z nás nejen důležité, ale i poučné a zajímavé
se ve finančním světě orientovat.

Vzhledem k tomu, že v České spořitelně sloužíme největšímu
počtu klientů v České republice, uvědomujeme si naši povinnost
podílet se na růstu finanční vzdělanosti celé společnosti. Věříme,
že tato publikace tomuto cíli dobře poslouží. 

Publikace Dnešní finanční svět se dívá na peněžní tématiku
širokoúhlou optikou, přináší i netradiční témata, například
o historii peněz, nabízí přehledné praktické informace o tom,

jak fungují banky, jaké produkty nabízejí, kam se obrátit ve
finanční tísni nebo co nás čeká s připravovanou důchodovou
reformou. Je vodítkem při rozhodování, jak zhodnotit své
peníze, jak si v dobrých časech vytvořit rezervu pro období,
kdy mohou vaše příjmy poklesnout, nebo kdy nečekaně
vzrostou vaše výdaje. To vše Dnešní finanční svět nabízí
srozumitelnou formou a s bohatým grafickým doprovodem.

Po přečtení Dnešního finančního světa získáme základní
představu, jak ekonomika a bankovnictví fungují, poznáme,
že se lze celkem dobře v tomto zdánlivě nepřehledném
prostoru zorientovat a osvojíme si hlavní principy toho, jak
efektivně nakládat se svými finančními prostředky
a odpovědně řídit hospodaření své domácnosti.

Přeji vám příjemnou a inspirativní četbu,

Pavel Kysilka
Předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny

Slovo úvodem
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Platidla a obchod v čase
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Peníze hrají v hospodářství a v obchodě nezastupitelnou roli.
Před vznikem peněz probíhalo obchodování pouze v podobě
naturální směny (barterový obchod). Při té se zboží nebo
služby vyměňovaly za určité množství jiného zboží nebo
služeb. Tento způsob ovšem vyžadoval, aby se sešli vždy dva
lidé s oboustrannou shodou potřeb, případně muselo být
provedeno několik transakcí v jednom čase a na jednom místě.
Takové obchodování bylo pochopitelně velmi časově náročné
a pro lidi málo přínosné. Až následná, časově i místně
oddělitelná, a tedy pružnější peněžní směna umožnila lidem
specializaci na jednotlivá řemesla a v konečném  důsledku
i rozvoj společnosti. V moderním obchodování byl barter
brzdou rozvoje, proto bylo nutné zavést obecně přijímané
platidlo. Nejprve se jednalo o tzv. zbožové (komoditní) peníze.
V různých kulturách fungovala různá platidla, například sůl,
delfíní zuby, kožešiny a podobně. Ve střední Evropě se jako
platidlo používaly také kousky plátna, z čehož se následně
odvodilo české sloveso „platit“. Prvním univerzálním
platidlem se ale stalo až zlato. Bylo obecně přijímáno díky
svým vhodným vlastnostem jako dělitelnost, stálost, vzácnost
či skladovatelnost, a protože všichni věděli, že od nich bude
také vždy přijato.

Funkcí peněz není jen nám dobře známá směna zboží
a služeb. Slouží také jako jednotka zúčtování vyjadřující
ocenění zboží a služeb, které umožňuje ceny nejen
porovnávat, ale i evidovat a účtovat. Peníze slouží také jako
forma majetku. Reálná hodnota hotovosti se v průběhu času
mění jen na základě inflace.
Pro peníze vydávané centrálními bankami, jejichž oběh je
uzákoněn na území určitého státu (případně skupiny států),
se užívá výrazu měna. Názvy a rozšíření jednotlivých měn
v řadě případů i dnes odrážejí historický vývoj jednotlivých
států. Za hlavní světovou měnu je považován americký dolar,
který je zákonnou měnou několika nezávislých států
i závislých území. Dolar je jméno pro oficiální měnu také
v mnoha dalších státech světa. Jeho název pochází
z německého označení stříbrných mincí, ražených v českém
Jáchymově, které se nazývaly Joachimstaler, zkráceně taler.
Stejný původ názvu měny měl také ve Slovinsku dříve užívaný
Tolar. Koruna je v současnosti stále ještě rozšířena vedle Česka
také v zemích severní Evropy. V posledních letech zanikly
koruny estonská a slovenská. Euro je v současnosti oficiálním
platidlem v 17 z 27 států Evropské unie a v šesti dalších
zemích.

Peníze
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Názvy měn světa



Závislost nabídky a poptávky na ceně
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Ekonomicky smýšlející člověk vždy porovnává při svém
jednání náklady svého jednání a užitky z něho plynoucí.
Výjimkou není ani nákup potravin, hledání podnájmu či
cestování. Cena zboží a služeb se vytváří na trhu. Prodávající
přichází na trh s určitým počtem výrobků a služeb, které chce
prodat za určitou cenu. Toto zboží představuje nabídku. Čím
je cena zboží vyšší, tím více prodávajících přichází na trh
a nabízené množství roste. Naopak, je-li cena nízká, výrobci
nemají zájem prodávat své výrobky a nabízené množství
klesá. Proto má křivka nabídky v grafu nabídky a poptávky
rostoucí trend a nabízené množství je přímo úměrné ceně.
Zájem kupujících o výrobky představuje poptávku. Kupující
má opačný zájem než prodávající, chce koupit zboží za co
nejnižší cenu. Čím bude cena vyšší, tím méně kupujících
bude ochotno si takové zboží koupit. Také bude stále méně
kupujících, kteří mají na takové zboží peníze. Křivka
poptávky v grafu tedy s rostoucí cenou klesá. Poptávané
množství je nepřímo úměrné ceně. Tržní cena představuje
jakýsi kompromis mezi poptávajícími a nabízejícími. Je to
cena, za kterou se na trhu uskutečňuje obchod. Ceny tak
vlastně stanovují prodávající i nakupující společně. Příliš
vysoké ceny se neudrží, protože pak není o zboží zájem. Příliš
nízké ceny se neudrží, protože zájem o ně je příliš velký.

Existuje tedy stálá tendence k vyrovnávání a slaďování cen.
Situaci, kdy se poptávané množství zboží za určitou cenu
rovná množství nabízeného zboží za tu samou cenu, se říká
tržní rovnováha.
Cena zboží je složena z mnoha částí. Především je třeba
stanovit takovou cenu, aby firma na výrobku vydělala
a zároveň, aby byl zákazník ochoten zboží koupit. Cenu
výrobce stanovuje na základě nákladů na výrobu a prodej
daného statku (zboží, služby). Cena musí pokrýt náklady na
materiál (nákupní cena surovin, doprava, skladování), osobní
náklady (mzda), náklady na služby (elektřina, úklid,
informační technologie) či náklady na opotřebení majetku
(odpisy). K nim se pak připočte požadovaný zisk (marže), dále
také daň z přidané hodnoty (DPH), u některých výrobků i daň
spotřební. Cena téhož výrobku může být jiná v různých
částech světa, v rámci jednoho státu nebo dokonce jednoho
města. Například v Řecku budou olivy levnější než u nás,
protože do cen oliv v Česku je třeba započítat vyšší přepravní
náklady než v Řecku, kde se olivy přímo pěstují apod. Je taky
běžné, že u stejného druhu výrobku je vyšší cena spojována
s vyšší kvalitou nebo s dobrým jménem výrobce. Odpovědnost
za nákup a právo volby, kolik zaplatit, však vždy leží na
zákazníkovi. Jde o jeho volbu.

Cena
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Struktura ceny produktů

Vývoj ceny nafty v Česku



Spotřebitelský koš
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Cenová hladina je dána úrovní cen všech výrobků a služeb,
které se v určité ekonomice v daném okamžiku nakupují
a prodávají. Například zdražování, které se projevuje rostoucí
cenou potravin, bydlení a dalšího zboží a služeb, je změnou
(zvyšováním) cenové hladiny. Pro zjištění změn cenové
hladiny v čase slouží spotřební koš, představující
reprezentativní skupinu zboží a služeb, za které běžně utrácí
průměrný spotřebitel.
Růst cen (cenové hladiny), a tedy zmenšování hodnoty síly
peněz (kupní síly peněz), se nazývá cenová inflace. Vzniká,
je-li tok peněz do ekonomiky silnější než objem zboží a služeb.
Příčinou je tedy tisknutí dalších a dalších bankovek a stále
rostoucí množství peněz v oběhu. Jinými slovy, zdražování
zboží nevyřeší tisknutí nových peněz, to je naopak příčinou
zdražování. Zatímco pokles cenové hladiny (zlevnění zboží
a služeb) způsobuje konkurence a růst produktivity.
Inflace postihuje především občany s úsporami a s pevnými
příjmy. Pokud výše příjmů nevzroste v souladu s inflací,
dochází k poklesu jejich reálné hodnoty a v tomto případě
i kupní síly obyvatel. Za 100 Kč si totiž po inflaci koupíme
méně než před inflací. Inflace také znehodnocuje vklady
a půjčky. Je-li totiž míra inflace vyšší než úroková sazba,
hodnota vkladu poklesne. U úvěrů je tomu naopak, inflace
může potěšit dlužníka, který tak reálně vrátí nižší hodnotu

peněz. Banky tedy v reakci na růst inflace zvyšují úrokové
sazby u poskytovaných půjček. Reakcí podniků na zvýšení
inflace je zdražení nabízených produktů a služeb. Obyvatelé
na inflaci reagují vyvíjením úsilí o zvýšení vlastní mzdy atd.
Inflace se objevuje zpravidla v zemích, kde probíhá překotný
ekonomický růst, naopak při hospodářské krizi klesá, až se
může dostat do záporných čísel.
Extrémním případem růstu cen, větším než 1000 % ročně, je
hyperinflace. Pro ekonomiku to znamená zhroucení
obchodních vazeb i rozpad peněžního systému. Peníze jsou
natolik znehodnocené, že přestávají plnit svoji funkci
uchovatele hodnoty a ze směnných procesů jsou vytlačovány
směnou zboží (barterovým obchodem). Nejznámějším
příkladem hyperinflace je situace v Německu po první světové
válce. Obnovu zničené země a placení válečných reparací
řešila vláda jednoduše tisknutím nových peněz. To ovšem
naopak způsobilo obrovský růst cen, denně až o pětinu.
Peníze dramaticky ztrácely svoji hodnotu, lidé přicházeli o své
úspory, což přispělo k radikalizaci obyvatelstva a pozdějšímu
nástupu nacionálních socialistů včele s Adolfem Hitlerem
k moci. Hyperinflace nicméně není jen historickou
vzpomínkou z učebnic, v nedávné době jsme ji mohli
pozorovat v Zimbabwe. Zde se v roce 2008 pohybovala až
v astronomickém řádu stovek tisíc milionů procent.

Inflace
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Vývoj inflace v Česku

Inflace v zemích světa



Princip banky

Strana 8 | Banky

Bankovní systém tvoří páteř ekonomiky. Samotné slovo
„banka“ má původ v italském slově „il banco“, což znamená
lavice nebo stůl. Pochází z dob, kdy se ještě neobchodovalo ve
velkých budovách jako dnes, ale na tržištích pod širým nebem,
kam si směnárník přinesl lavici a na ní se odehrávaly veškeré
finanční transakce. 
U banky má klient svůj účet, může k němu využít platební
kartu a s ní vybírat z bankomatu, platit v obchodech i na
internetu nebo k účtu využívat internetové bankovnictví a tak
dále. Takovému typu banky se říká obchodní banka. Její první
základní činností je přijímání vkladů na bankovní účty.
Protože v bankovním sektoru existuje konkurence a protože
banky prostřednictvím vložených peněz od klientů samy
vydělávají, je obvyklé, že i vklady na účtech u bank jsou
úročeny. Jinými slovy, banka dává odměnu svým klientům za
to, že jí svěří peníze.
Druhou důležitou činností bank je poskytování půjček
a úvěrů. Když člověk nebo firma potřebují půjčit peníze,
automaticky zamíří do banky. Je to totiž časově mnohem
jednodušší, než složitě obcházet přátele, sousedy nebo
neznámé lidi a prosit je o půjčku. Banky v dnešní době
poskytují různé typy úvěrů, od drobných půjček na nákup
oblečení nebo mobilu, větších půjček na auta, velkých půjček

na domy (tzv. hypotéky) až po mnohamiliardové úvěry na
stavby továren či bytových domů. Podle typu úvěru i podle
důvěryhodnosti člověka, který si od banky půjčuje, pak bankéři
požadují různě velký úrok za poskytnutí úvěru. Provozování
těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice
potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá
bankovnímu dozoru, který vykonává centrální banka. 
Centrální banka v Česku se jmenuje Česká národní banka
(ČNB). Mezi její funkce patří dohlížení na bankovní trh. Snaží
se starat o to, aby obchodní bankou byla jen taková instituce,
která je důvěryhodná a která nepodvádí své klienty. V případě
problémů může i centrální banka půjčit některé obchodní
bance peníze, tak jako si lidé půjčují peníze u obchodních
bank. Je proto jakousi „bankou bank“. Centrální banka je také
„bankou státu“, ovšem s tím rozdílem, že nesmí přímo státu
půjčovat peníze, pouze pro stát prodává jeho dluhopisy
a spravuje jeho účty. Spravuje také devizové rezervy (cizí
měnu). Centrální banka rovněž zajišťuje fungování platebního
systému, tedy to, že když pošlete někomu peníze, nakonec
k němu skutečně dorazí. Další funkcí je tisk papírových peněz,
ražba mincí a jejich distribuce – souhrnně emise oběživa.
Centrální banka spolu s desítkami  obchodních bank tvoří
bankovní soustavu.

Banky
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Největší české banky

Působnost Erste Group



Typy úvěrů
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Úvěr (někdy také nazýván jako půjčka) je užitečný nástroj,
s jehož pomocí lze řešit deficitní finanční situaci. Při
rozhodování o tom, kde vzít peníze na krytí svých potřeb, je
dobré nejprve si položit otázku, zda opravdu peníze chybějí.
Nestačí jen odložit spotřebu? Nelze snížit vlastní výdaje? 
Pokud je opravdu nutné shánět peníze z cizích zdrojů, je třeba
si důsledně rozmyslet, která půjčka bude nejvýhodnější.
Bankovní úvěry je možno získat v jedné z desítek obchodních
bank, které na našem území působí. Protože jsou obchodní
banky v Česku podrobně sledovány Českou národní bankou,
má žadatel v bance záruku, že jednání o úvěru bude probíhat
standardně, předvídatelně a bez velkých překvapení. Druhým
typem institucí poskytujícím úvěry jsou nebankovní finanční
společnosti, tedy firmy, které nemají licenci na to používat
označení banka, nemohou například přijímat vklady, ale
poskytovat úvěry mohou. I na ně se vztahují určité regule,
i když mírnější než na banky. Třetí skupinou jsou pak všichni
ostatní věřitelé. Mohou to být půjčky od rodinných
příslušníků, známých nebo kamarádů, ale také úvěry od
pochybných existencí – lichvářů. U lichvářů nikdy nevíte,
odkud jejich peníze pocházejí, často požadují obrovský úrok
a navíc pro ně prakticky neplatí žádné finanční zákony.
Důležitým pojmem je právě úroková míra, která ukazuje,
o kolik procent z celkové půjčené částky se ročně navýší náš

dluh. V poslední době už musejí banky u většiny nabízených
produktů jasně a zřetelně vyhlašovat sazbu RPSN, což je roční
procentní sazba nákladů, která vyjadřuje celkové průměrné
náklady na daný úvěr za rok.
Před uzavřením smlouvy o půjčce se žadatel musí ujistit, zda
bude mít v budoucnu dostatečné příjmy a dokáže úvěr splácet.
Neschopnost splácení totiž není nebezpečná pouze pro
věřitele, který tak přichází o včasný příliv svých slíbených
splátek, ale také pro dlužníka. Ten si často začne půjčovat na
splacení jednoho dluhu jiným dluhem a hrozí mu, že se
dostane do takzvané dluhové spirály – i když si najde práci,
nezbudou mu z výdělku žádné peníze, veškeré prostředky dává
na splátky narůstajících dluhů. Musí si znovu půjčit, a dostane
se do ještě větších potíží. V případě neschopnosti splácet je
třeba neprodleně informovat poskytovatele půjčky a domluvit
se na jiných možnostech splácení tak, aby nedošlo až na
exekuční řízení (zabavení majetku v hodnotě nesplacené
půjčky). 
Vhodným řešením pro nepředvídatelné životní situace, kvůli
kterým člověk nebude schopen splácet své závazky, je
pojištění schopnosti splácet, které lze sjednat téměř ke všem
úvěrům. U některých úvěrů je možné pojištění schopnosti
splácet zřídit jen při sjednání úvěru (spotřebitelské úvěry),
u jiných i kdykoli v průběhu splácení (hypoteční úvěry).

Úvěry a půjčky
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Rozhodování o úvěru
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Když v životě nastane období, kdy příjmy převyšují výdaje,
existují dvě základní možnosti, jak s přebytky peněz naložit.
Jednak je možné peníze investovat (více na stranách 18-19)
a jednak spořit. Spoření představuje cílené shromažďování
peněz, které pak můžeme v budoucnu utratit za modernější
a díky úrokům třeba i mnohem nákladnější věci.
Role úroku je totiž ve spoření opačná než u úvěru. Zatímco
u úvěru jsme byli v roli dlužníků a bance či jiné finanční
instituci jsme platili za poskytnuté úvěry stanovený úrok,
u spoření se tyto role obracejí. Do úlohy věřitele se dostává
člověk, který si do banky ukládá své aktuálně nepotřebné
peníze. Banka (nebo jiná finanční instituce) s těmito penězi
může nakládat a za to střadateli přiděluje odměnu (úrok).
Mezi výhody spoření patří také získání prostředků „pro
strýčka příhodu“. Ten, kdo si pravidelně odkládá část peněz
bokem, není překvapen, když náhle musí uhradit nečekaně
vzniklý výdaj. Díky spoření si také uvědomujeme skutečnou
hodnotu peněz. Člověk, který si uspoří na vytouženou věc
prostřednictvím vlastních sil, si této věci více váží. 
U spoření vždy platí, čím je větší výnosnost spoření, tím nižší
je likvidita uložených peněz. Likvidita představuje snadnost,
s jakou lze peněžní prostředky okamžitě použít k placení.
Nejsnadnější formou spoření je nechat si peníze doma
v šuplíku nebo pod matrací. Jejich likvidita je sice maximální,
výnos však není žádný. 
Na trhu existuje řada produktů určených ke spoření či
k jednorázovému zhodnocení peněz. Pro založení spořicích
účtů není většinou potřeba příliš velká částka prvního vkladu.

Peníze na spořicím účtu má klient zpravidla vždy okamžitě
k dispozici. Na trhu existují různé typy spořicích účtů. Některé
jsou určeny pouze pro pravidelné spoření různých částek, na
jiné je možné vložit jakoukoliv jednorázovou částku
a pravidelně na ně spořit. 
Termínované vklady jsou účty určené zejména ke zhodnocení
jednorázového vkladu. Pro jeho založení stačí většinou uložit
např. 5 000 Kč. Při založení termínovaného vkladu si klient
určí dobu uložení peněz, která se pohybuje od 7 dní až po 
4 roky. Během doby existence vkladu je možné na
termínovaný vklad přidávat další finanční prostředky formou
příkladů. Vklad je úročen roční úrokovou sazbou, která je
připisována buď k 31. 12., nebo k datu splatnosti vkladu.
Některé termínované vklady umožňují bezplatný výběr části
vkladu (až do výše 25% z uložených peněz) kdykoli v průběhu
trvání vkladu. Pokud klient chce vybrat vyšší částku, je mu za
takový výběr účtován poplatek.
Tradičním produktem pro spoření s velice dlouhou historií
jsou vkladní knížky. Tento produkt je určen pro spoření
fyzických osob. Identifikace majitele vkladní knížky je
uváděna přímo do tiskopisu vkladní knížky a veškeré pohyby
na vkladní knížce – vklady, výběry či připsání úroků je
prováděno zápisem do tohoto tiskopisu. Ke vkladním
knížkám není vyhotovován žádný výpis z účtu. V případě, že
chce klient s penězi na vkladní knížce manipulovat, stačí,
když předloží tiskopis na jakékoliv pobočce banky a po
provedení ověření může na vkladní knížku peníze vkládat,
nebo je z ní vybírat.

Tradiční spoření

Zhodnocení při spoření



Strana 13 | Tradiční spoření

Výnos a likvidita
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Mezi produkty spoření můžeme zařadit také stavební spoření
či penzijní připojištění. Stavební spoření představuje
specifický produkt, který vznikl, aby si lidé mohli financovat
bydlení, na jehož pořízení jako jednotlivci neměli dostatek
peněz. Lidé začali dohromady spořit a z naspořených peněz
si postupně jeden po druhém půjčovali na výstavbu nebo
koupi domků. Stavební spoření tedy zahrnuje jak spoření, tak
poskytnutí účelového úvěru. Nabízí nejen zajímavé
zhodnocení, ale také možnost získat státní podporu. Její výši
stanovuje zákon, v současnosti je to 10 % z ročně uspořené
částky, nejvýše z částky 20  000 Kč. Stavební spořitelny
poskytují ke stavebnímu spoření výhodné úvěry. Vyznačují se
nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu splácení
a nejlépe se hodí k financování rekonstrukcí bydlení. Výhodou
stavebního spoření je jeho značná variabilita. Stavební
spořitelny jsou schopny nabídnout prakticky každému
klientovi možnost výhodně financovat bydlení v závislosti na
jeho finančních možnostech. Stavební spoření je tedy
vhodným nástrojem i pro občany s nižšími příjmy. Stavební
spoření patří k nejbezpečnějším finančním produktům
a mohou ho provozovat jen specializované banky. V současné

době vlastní licenci pět stavebních spořitelen, které jsou
všechny členy Asociace českých stavebních spořitelen. Jejich
podnikání je od samého počátku působení na trhu upraveno
pravidly, která omezují rizikové obchodní aktivity. Vklady jsou
navíc ze zákona pojištěny.
Penzijní připojištění představuje výhodnou formu
dlouhodobého spoření, jehož smyslem je zajistit si doplňující
finanční rezervu v době, kdy jediným příjmem lidí je státem
vyplácený důchod. Na penzijní připojištění přispívá významně
i stát a vztahují se na něj i daňové výhody, a to po celou dobu
spoření. Zřídit si ho mohou všechny osoby starší 18 let, a to na
neomezenou dobu. Placení příspěvků je možno v průběhu
spoření přizpůsobovat vlastní aktuální finanční situaci, tedy
snížit, zvýšit nebo zažádat o přerušení nebo odklad placení.
Našetřené úspory lze vyčerpat jednorázově nebo formou
doživotní penze. Vedle placení vlastních příspěvků je tento
produkt podporován také státními příspěvky a podíly na zisku
penzijního fondu, které penzijní připojištění zajišťují.
V současnosti je po realizovaných fúzích sdruženo v Asociaci
penzijních fondů České republiky 9 členů. Ti představují všechny
penzijní fondy aktivní na finančním trhu České republiky. 

Účelové spoření

Účelové využití stavebního spoření
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Zájem o penzijní připojištění

Současný důchodový systém v Česku
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Důchodová reforma

Důležité dny pro vaše rozhodování

Jaké peníze získáte ze státního rozpočtu

Nový systém důchodového zabezpečení
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Srovnání jednotlivých produktů
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Zhodnotit co nejlépe své volné prostředky je cílem každého
člověka. Velmi efektivním způsobem je investování. Na rozdíl
od klasického spoření na depozitních bankovních produktech
umožňuje investování dosáhnout výrazně lepšího
zhodnocení. K investování se však váží určitá tržní rizika,
podle toho, do jakých aktiv a produktů se člověk rozhodne
investovat. Míra tržních rizik však může být velmi rozdílná.
Záleží na povaze investora. Zda je konzervativní a očekává
především ochranu vlastních prostředků, nebo je osobnost
dynamická, očekává a požaduje výnos vyšší, ale je za něj
ochoten tolerovat případné vyšší kolísání hodnoty investice
či její případný pokles. Investování není jen doménou
profesionálních investorů či právnických osob, investovat
může každý (fyzická osoba). Nabídka investičních produktů
pro běžné občany je totiž velmi bohatá, zahrnuje
konzervativní, smíšená či dynamická řešení a investovat je
možné již v řádech stokorun.
Pro „konzervativní investory“, kteří preferují především
ochranu prostředků a kteří jsou ochotni podstupovat jen
minimální kolísání hodnoty jejich investice, jsou určeny
především tzv. „zajištěné produkty“. Mezi ně patří
Prémiové vklady, které v sobě kombinují výhody vkladových
produktů (pojištění vkladů) a potenciál výnosu
dynamických aktiv s vysokým výnosem. Výnos Prémiových
vkladů je totiž od těchto aktiv odvozen, a investor se tak
může podílet na vývoji akciových, komoditních či měnových
trhů bez rizika ztráty. Nic však není zadarmo, což platí
i u Prémiových vkladů. Jejich potenciál výnosu je totiž
omezen výměnou za „zajištění návratnosti“ minimálně
investované částky.
Ten, kdo očekává výnos o něco vyšší, přesto však nechce
podstupovat rizika dynamických trhů, jako jsou akciové či
komoditní, může své prostředky investovat do dluhopisů či
dluhopisových investičních produktů. Nabízejí již vyšší
potenciál pro zhodnocení, jejich návratnost však není
zajištěná. Nabídka těchto produktů je velmi bohatá.
Investovat tak lze do jednoho dluhopisu, např. státního, či
vydaného například bankou.
Pro běžného občana – investora jsou pak optimálním
investičním řešením podílové fondy. Umožňují totiž
i s velmi malou částkou v řádech stokorun investovat na
všech trzích – dluhopisových, akciových, komoditních či
nemovitostních. Podílové fondy shromažďují majetek od
drobných investorů, který pak profesionálně investují –
rozkládají na těchto trzích do mnoha cenných papírů, čímž
významně omezují tržní rizika. Podle toho pak můžeme
rozlišovat jednotlivé fondy – konzervativní fondy peněžního
trhu, dluhopisové či nemovitostní. Jejich výnosový potenciál

je sice nižší, na druhou stranu je kolísání jejich hodnoty
relativně nízké. Mezi dynamické pak patří fondy akciové
a komoditní, určené především pro ty, kteří očekávají
zhodnocení vysoké, jsou ale ochotni podstupovat vyšší tržní
rizika a kolísání hodnoty své investice. Specifickou kategorií
jsou pak fondy smíšené, které jak z názvu patrno, míchají ve
svých portfoliích všechna aktiva a podle jejich zastoupení se
odlišují mírou své konzervativnosti a výnosového
potenciálu.
Především pro investory zkušené či pro ty, kteří očekávají
vysoké zhodnocení, je zajímavá investice do jednotlivých
akcií. Jsou to přímé majetkové podíly v dané firmě, které
majiteli akcie, tedy akcionáři, umožňují podílet se na zisku
a výnosech společnosti. Výnos investora tak může být jak
z pohybu ceny dané akcie (tržní rozdíl mezi nákupní
a prodejní cenou akcie), tak z vyplacené dividendy, kterou
některé firmy vyplácejí jako podíl na svém zisku. Každý, kdo
se rozhodne investovat do akcií, by si však měl být vědom toho,
že tyto patří mezi investice s nejvyšší mírou kolísání hodnoty,
a tedy i s rizikem jejího poklesu. 
S akciemi se obchoduje na speciálním místě, kterému se říká
burza. Pokud se člověk rozhodne vstoupit do těchto vod
kapitálového trhu, zjistí, že se cena akcií vyvíjí na základě
mnoha faktorů. Například na základě toho, jak se daří tomu
kterému podniku či danému odvětví, v jaké fázi se světová
ekonomika zrovna nachází apod. Je tedy normální, že během
jednoho dne se cena akcie několikrát promění, nebo že běžně
dochází k tomu, že akcie, které investor se ziskem prodá, za
pár hodin zase nakoupí zpátky.
Optimální cestou pro investování do akcií jsou pak on-line
platformy umožňující prakticky okamžitě reagovat na změny
jejich cen a nakoupit tak či prodat danou akcii. Pod pojmem
„online investování“ rozumíme moderní způsob investování
prostřednictvím internetu. Mezi výhody online investování
patří nízký poplatek za realizaci obchodu, díky kterému dnes
mohou investovat i investoři s malým majetkem. Dále pak
jednoduchost a možnost zadávat pokyny k obchodu kdykoliv
a z libovolného počítače. Je vhodné především pro investory,
kteří si o svých investicích rozhodují sami a nevyžadují žádné
poradenství.
Cest a způsobů pro zhodnocování volných prostředků je
mnoho. Pro výběr nejoptimálnějšího řešení je dobré spojit se
s kvalitním a profesionálním partnerem, který investorovi
pomůže identifikovat jeho potřeby, preference v oblasti výnosu
v kontextu jeho vztahu k možným tržním rizikům, které by
s sebou dané investiční řešení neslo, a přizpůsobí výběr
produktu době, na kterou chce investor své prostředky
investovat.

Investování
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Výnos a riziko
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Pojištění je systém, v němž se lidé, rodiny i firmy snaží předejít
negativním dopadům určitých událostí. Funguje tak, že
pojistník (klient) platí pojistiteli pravidelné pojistné za to, že
v případě pojistné události bude pojištěnému vyplaceno
pojistné plnění. Smysl pojištění je v tom, že nás zabezpečuje
proti následkům na zdraví nebo majetku, které přinášejí
neočekávané životní situace. Pojištění nelze zaměňovat se
spořením a člověku nemá sloužit k tomu, aby na něm
vydělával.
Pojistná událost je  nenadálá a náhodná situace v životě
pojištěného, na kterou se pojistil (autonehoda, zlomenina,
vykradení). Například otec (pojistník) sjedná u pojišťovny
(pojistitel) úrazovou pojistku pro své dítě (pojištěný). Jedná se
tedy o případný úraz (pojistná událost) dítěte, nikoliv rodiče,
který pojistné platí. Pouze na základě úrazu dítěte bude moci
být vyplacena smluvená částka (pojistné plnění). Placené
pojistné od všech subjektů plyne do tzv. pojistného fondu
zřízeného pojišťovnou, odkud je vypláceno pojistné plnění. 
Pojištění je celá řada a při jeho výběru vždy záleží na tom, co
člověk potřebuje a upřednostňuje. Je zbytečné platit pojištění,

které člověk nevyužije, naopak riskantní je nepojistit se proti
takové pojistné události, která evidentně může nastat (např.
úraz - cestovní pojištění před dovolenou). Vedle výběru
vhodné pojistky je také důležité porovnat nabídky různých
pojišťoven. V Česku existují kromě tuzemských pojišťoven
také pobočky zahraničních pojišťoven. Některé druhy
pojištění (hlavně životní pojištění) jsou jakousi formou
spoření, kdy část odvedeného pojistného plyne do pojistného
fondu a část se úročí. 
Pojistná smlouva a její podmínky bývají velmi složitým
dokumentem. Pojišťovny se předhánějí ve výhodách, které
nabízejí při uzavření pojistky (pojištění čelního skla
u povinného ručení, asistenční službu zdarma u havarijního
pojištění apod.). U pojistky nezáleží jen na výši
pravidelných plateb, důležitá je i výše pojistného plnění.
Tedy například u úrazového pojištění je dobré mít díky
pojištění zajištěn příjem, který by pokryl ztrátu z doby, kdy
by nemohl pojištěný vydělávat prací. Obecně je vhodné
pojistit se proti velkým škodám. Malé škody se obvykle
nepojišťují.

Pojištění

Pojistné pojmy
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Autonehody v Česku

Druhy pojištění
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Možností, jak finanční prostředky používat, je vícero –
k placení hotovostí v obchodech, výběrech kartou
v bankomatu, placení složenek na poště, převádění peněz přes
internet atd. Všechny tyto transakce, které spojují dvě strany,
plátce a příjemce, se souhrnně nazývají platební styk. 
Hotovostní styk představuje placení s hotovostí. Tedy
transakce mezi dvěma subjekty, ve kterých hrají hlavní roli
peníze ve své hotovostní formě – bankovky a mince.
Například, když rodiče dávají dětem kapesné, když se na
bankovní účet vkládají peníze, či se kupují lístky do divadla.
Mezi hotovost patří bankovky (peníze ve formě papírových
listů) a mince (peníze ve formě kovových mincí – mají menší
hodnotu, více se používají, a musejí tak více vydržet).
V běžném životě je nejčastější použití hotovosti k placení
v obchodech, restauracích, nebo třeba v kinech. Dnes již
velká část obchodníků přijímá platební karty, ale hotovost
stále utváří podstatnou část platebního styku. Hotovostní
platební styk v bance představuje v podstatě tři možnosti, a to
výběr hotovosti z účtu, vklad hotovosti na účet a výměnu
bankovek nebo mincí. Všechny tyto transakce jsou naprosto
běžnými úkony, které bankovní klienti v bankách vykonávají,
ovšem pozor – jsou s nimi spojeny nemalé poplatky. Platební

styk na poště znamená především platby poštovní
poukázkou. Jsou to situace, kdy si jde člověk peníze vybrat
(někdo mu je přes poštovní poukázku posílá), nebo když jde
za něco platit. Na poukázku vyplní platební údaje a pošta za
něj platbu provede. Levá třetina poukázky se při zaplacení na
poště odtrhne a zůstane plátci jako doklad o zaplacení (je
dobré ji uschovat).
Výhody hotovostního styku jsou jednoznačné – hotovost
přijímají (a musejí přijímat) v každém obchodě. Jenže
s hotovostním platebním stykem jsou spojeny i nevýhody.
Nosit peníze při sobě může být dobrá věc, ale v takovém
případě se zvyšuje riziko jejich ztráty, případně ukradení.
Proto by každý měl zvážit, jak velké množství peněz s sebou
má nosit. Další nevýhodou hotovosti je, že nepřináší žádný
výnos. Zatímco bankovní účty ve většině případů nabízejí
vkladatelům nějaký úrok (i když není na běžných účtech moc
velký), hotovost v kapse se nijak neúročí.
Vlivem stále intenzívnějšího používání počítačových
technologií se vliv hotovosti ve vyspělých zemích začíná
snižovat, protože bankovky a mince pomalu, ale jistě,
nahrazuje placení platebními kartami, či přes internet –
bezhotovostní platební styk.

Hotovostní platební styk

Jak používat bankomat
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Ochranné prvky bankovek

České mince  a bankovky
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Bezhotovostní platební styk je charakteristický tím, že
k přesunu peněz dochází, aniž kdokoliv vzal do ruky bankovky
či mince. Provádí se totiž na základě příkazů plátce, který dává
někomu (zpravidla své bance) příkaz, aby vyplatila peníze
příjemci (na jeho bankovní účet).
Příkazy k bezhotovostnímu převodu lze podávat jak přes
počítače nebo telefony, tak fyzicky, tedy na papírovém
dokumentu s připojením podpisu. Příkaz k úhradě je
klasický dokument, kdy se bance sdělí, kolik peněz má poslat
na účet příjemce. Může být jednorázový (1 platba) nebo trvalý
(více stejných plateb v pravidelných intervalech). Příkaz
k inkasu je dokument, kterým člověk potvrzuje, že si z jeho
účtu někdo další může měsíčně strhávat prostředky za
poskytnuté služby. Používá se u plateb, jejichž výše není
dopředu známá (např. platby mobilním operátorům).
Speciálním příkazem je SIPO (soustředěné inkaso plateb
obyvatelstva) umožňující sdružení několika pravidelných
inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon,
nájem, televizi apod.) do jediné platby.
Hlavním prostředkem běžných bezhotovostních plateb jsou
platební karty. Používají se k výběru hotovosti z bankomatů

(bezhotovostní peníze z účtu proměňujeme na peníze
hotovostní) a k bezhotovostní úhradě zboží a služeb
v obchodech. Každá karta má svůj PIN kód, který slouží
k identifikaci majitele a potvrzení, že majitel souhlasí
s převodem peněz při použití karty. Někdy je třeba k identifikaci
plátce i jeho podpis.  Nejběžnějším typem platebních karet jsou
debetní karty. Jsou spojeny s běžným účtem a při platbách
nebo výběrech z bankomatů tak klient čerpá vlastní peníze.
Pokud na jeho účtu není dostatek finančních prostředků,
nemůže platba či výběr proběhnout. Často se tyto debetní karty
nesprávně označují za karty kreditní. Kreditní kartou se však
čerpají prostředky, které poskytuje banka. Jde tedy o formu
půjčky, kterou je nutno v bezúročním období (zpravidla do 45
dnů) splatit, jinak přijdou na řadu ještě vysoké úroky. K výběru
z bankomatu pak kreditní karta není vhodná vůbec. 
Výhodou bezhotovostního styku je rychlost, jakou je možné
platit. Není třeba hledat peníze, nebo se dohadovat, zda
obchodník má na vrácení. V případě internetového
bankovnictví je zase možno ihned zkontrolovat, kolik peněz
zbývá na účtu. Placení je bezpečnější, nehrozí ztráta nebo
ukradení hotovosti. 

Bezhotovostní platební styk

Co na kartě najdeme
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Vývoj moderních platebních prostředků

Platba kartou na internetu
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Porovnáním výdajů a příjmů domácnosti vznikne rozpočet
domácnosti. Jeho tvorba není důležitá jen pro obecný přehled
toho, kolik peněz si domácnost vydělá a kolik peněz utratí. Má
přehled také o tom, odkud k ní peníze plynou a především kam
peníze vynakládá – domácnost má kontrolu nad svou
finanční situací. S rodinným rozpočtem je tedy člověk schopen
efektivněji nakládat s vlastními finančními prostředky
a snadněji se přizbůsobovat různým životním událostem
i nenadálým změnám. Rozpočet lze sestavit velmi jednoduše.
Stačít vzít papír, rozdělit jej na dvě poloviny, a na jednu stranu
sepsat příjmy a na druhou stranu výdaje.
Hlavním peněžním zdrojem domácnosti jsou čisté příjmy (ty,
které zůstanou po odečtení všech daní a dalších povinných
odvodů státu) dospělých osob, které v sobě zahrnují čisté
mzdy, čistý zisk z vlastního podnikání či sociální podpory.
Všechny tyto příjmy by měly vystačit na veškeré nezbytné
výdaje. Určitě by se z nich mělo i něco ušetřit na nenadálé
události, jako například na nákup nové ledničky v případě, že
se ta dosud sloužící pokazí. Zdrojům, které pokrývají takové
nenadálé výdaje, se říká rezervy. Dále se zdroje použijí i na
úspory, které slouží k financování věcí dlouhodobé spotřeby.

Průměrná česká domácnost vydá nejvíce peněz za náklady na
bydlení (nájemné, topení, vodu, energie) a potraviny (včetně
nápojů). Tyto výdaje, spolu s výdaji na dopravu nebo zdraví,
představují náklady nezbytné. Zbylé náklady za zboží
a služby, jejichž nákup lze odložit nebo úplně vynechat, pokud
je rodina nebo osoba ve finanční tísni, představují náklady
zbytné. Sem patří například elektronika, cestování,
alkoholické nápoje, kultura nebo sport.
Každý finančně gramotný občan by měl být schopen sestavit
si vlastní osobní nebo rodinný rozpočet a plán příjmů
a výdajů. Důležitá je kontrola plánu na konci měsíce nebo
roku. Pozor na střízlivost svých odhadů příjmů i výdajů.
Člověk by měl své příjmy o něco podhodnotit a výdaje
nadhodnotit, což podle zkušeností následně v praxi
představuje reálnější hodnoty. Své finance je tedy nutno
naplánovat tak, aby byl člověk vždy schopen plnit finanční
závazky (splácet půjčky, platit nájem) i v případě
neočekávaného snížení příjmů, například při ztrátě
zaměstnání. Pro plynulé zabezpečení nenadálých výdajů je
vhodné držet v hotovosti nebo na běžném účtu
několikanásobek čistého měsíčního příjmu. 

Hospodaření domácnosti

Typy rozpočtu
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Finanční toky domácností
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I obyčejný nákup zboží v obchodě je způsobem uzavírání
kupní smlouvy. Pro stranu prodávající i kupující tedy
vyplývají nějaká práva, závazky či povinnosti. Kupní smlouvou
se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě
a kupující se zavazuje tento předmět převzít a zaplatit za něj
prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupní smlouvou přechází
vlastnické právo k věci z prodávajícího na kupujícího.
Za vady na zboží odpovídá prodávající v záruční lhůtě. Pokud
se nějaká závada objeví a záruční lhůta stále běží, je možné
uplatnit záruku a zboží reklamovat. Minimální záruční lhůta
u spotřebního zboží je dva roky. Výjimkou je pochopitelně
prodej potravinářského zboží, krmiv či zvířat, kde je záruční
lhůta v řádu dnů či týdnů, případně je například na obalu
přímo vyznačeno datum k použití věci, a záruční lhůta tak
končí k tomuto dni. V případě reklamace stačí předložit doklad
o zaplacení zboží, kde je vidět, jaké zboží a kdy bylo koupeno.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace. U odstranitelných vad má kupující právo na
včasné, řádné a bezplatné odstranění vad, u neodstranitelných

vad má právo na výměnu věci nebo odstoupení od kupní
smlouvy.
Zatímco u nakupujících je hlavní snahou zpravidla co
nejlevněji nakoupit, u prodávajících je hlavní snahou co
nejvíce na prodeji vydělat. I proto se můžeme setkat s různými
lákadly obchodníků, která mají spotřebitele přesvědčit
o nákupu právě jejich zboží. Jedná se o různé nápisy
a upoutávky v běžných obchodech. V řadě případů však může
jít o tzv. klamavé cenové praktiky, tedy zavádějící interpretaci
skutečné ceny výrobku.
Nákup zboží, proces reklamace či setkání s klamavou cenovou
praktikou je běžnou součástí každodenního života. Co ale
dělat, když se člověk dostane do finančních potíží, se kterými
dříve zkušenost neměl? Pokud již nepomáhá ani upravení
osobního rozpočtu (zvýšení příjmů, snížení výdajů), je na čase
se s někým poradit. Doporučení proto směřuje ke včasné
reakci na první náznaky možných problémů – rychlé
komunikaci se specializovanými poradci (například Poradna
při finanční tísni, o.p.s.), s jejichž pomocí lze prohlubování
problémů s financemi předejít.

Práva spotřebitele

Poradna při finanční tísni
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Klamavé cenové praktiky

Nástrahy při reklamaci
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Slovníček pojmů
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Jak nejlépe měřit užitečnost České spořitelny? Ano, bylo by
možné vyčíslit všechny prostředky, které banka věnuje na
sponzoring a dobročinné účely. Je to bez diskuse záslužné,
nicméně užitečnost banky s největším počtem klientů v České
republice tento rámec daleko přesahuje.
V pravém slova smyslu je Česká spořitelna užitečná činností,
kterou vyvíjí. Třeba jen tím, že zajišťuje řadu samozřejmostí,
které nám všem dnes a denně usnadňují život. Je to prosté.
Potřebujete hotovost? Snadno si ji vyberete z bankomatu.
Nechcete u sebe nosit plnou peněženku? Jednoduše zaplatíte
kartou, díky bezkontaktním platbám klidně i ty nejmenší
částky. Potřebujete poslat někomu peníze? Sednete k počítači
a za pár minut si přes internetové bankovnictví zajistíte
prakticky cokoli.
K tomu se můžete kdykoli obrátit na kamenné pobočky, které
má Česká spořitelna ve 478 městech a obcích České republiky.
Služby pro občany, firmy i města
Možností platit kartou, obsluhovat účet z klidu svého domova
nebo si bez problému prakticky kdekoli vybrat hotovost ale
služby České spořitelny zdaleka nekončí. Díky hypotékám
a stavebnímu spoření přispívá Česká spořitelna ke zlepšení
kvality bydlení. Když je potřeba, mohou si naši klienti sjednat
úvěr prakticky na cokoli, mohou spořit, investovat, a tak by se
dalo pokračovat. Kvalitu vašeho života ale zvyšuje Česká
spořitelna i tím, že podporuje firmy. Financovala například
výstavbu Terminálu 2 na pražském letišti, podílí se na
financování obměny vozového parku Českých drah nebo
kupříkladu poskytuje prostředky na výstavbu obchodních

domů. Podpora ale míří třeba i do zemědělství. Věděli jste
například, že Česká spořitelna financovala již více než sto
bioplynových stanic? Řada projektů se díky České spořitelně
realizovala i na komunální úrovni. Namátkou financuje
projekty kanalizací, výstavby domovů pro seniory, opravy
historických objektů a tak dále. Řada dalších aktivit probíhá
na celostátní úrovni.
Pomáháme tam, kde je to potřeba
Pokud ale i přes výše uvedené vnímáte užitečnost České
spořitelny spíše skrze její sponzorské a filantropické aktivity,
pak i v této oblasti je banka více než aktivní. A to v celé škále
oblastí. Podporuje sociální podnikání, vznik a rozvoj
občanských sdružení a obecně prospěšných společností. Již
deset let pomáhá prostřednictvím Nadace České spořitelny.
Banka je lídrem na poli financování neziskového sektoru.
V této oblasti poskytla již 250 úvěrů na projekty v celkové výši
téměř 400 milionů korun. 
Výrazně je Česká spořitelna vidět i v oblasti podpory kultury
a sportu. Je partnerem festivalů Pražské jaro a Smetanova
Litomyšl, příznivcům moderní hudby zase přináší zážitky
prostřednictvím letních hudebních festivalů. Jako partner
fotbalové reprezentace Česká spořitelna například
každoročně umožní téměř tisícovce dětí z dětských domovů
zahrát si fotbal a setkat se s reprezentanty. Podobně u atletiky
se díky projektu Dětská atletika podílela na vyškolení více než
dvou set trenérů a rozhýbala více než deset tisíc dětí.
A cyklistika? Populárního seriálu Kolo pro život se účastní
téměř dvacet tisíc závodníků.

Česká spořitelna užitečná

Věděli jste, že...
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