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10	  RAD:	  JAK	  OVLÁDNOUT	  SVÉ	  FINANCE?	  	  
	  

1. Využívejte bankovní účty bez poplatků 
Vedení nízkonákladového bankovního účtu nám může často dopomoci k tomu, 
abychom ušetřili nejenom několik desítek korun. Často jde i o stovky měsíčně. A ty 
vyhazujeme zbytečně, jde to totiž i jinak – stačí jen vybrat ten správný účet u správné 
banky. Většinou je tato možnost k mání jen pro osobní účty a v rámci základního 
balíčku, který ale i tak nabízí dostatek služeb. Můžeme tak mít zdarma, krom založení 
a vedení účtu, i internetové bankovnictví, provedení transakcí a výběry z bankomatů 
dané banky.  
 
A které banky nám nabízejí takový základní balíček zdarma? Jde třeba o: 

ü mKonto – nejlepší bankovní účet zdarma  
(http://pujcko.cz/bankovni-ucty-zdarma-ceskem-trhu/) 

ü Spořicí účet ING konto (bezplatné vedení účtu, transakce z/na účet, internetové 
bankovnictví) 

ü Osobní účet Fio banka (bezplatné vedení účtu a internetové bankovnictví) 
ü Podnikatelský účet Fio banka (bezplatné založení i vedení účtu, příchozí platby 

ze Slovenska, příchozí i odchozí platby v rámci Fio banky, výběr v hotovosti 
na pobočce nad 1000 Kč, vklad na pobočce) 

ü Studentský účet GE Money Bank 
ü Obyčejný osobní účet Genius GE Money Bank 

          Srovnání bankovních účtů zdarma naleznete zde:  

http://pujcko.cz/bankovni-ucty-zdarma-ceskem-trhu/ 

 
2. Vytvořte si finanční rezervu 

Určitě jste už slyšeli o odložení finančních prostředků na tzv. horší časy. A rozhodně 
to není na škodu. Pokud každý měsíc budeme odebírat nějakou část z našich příjmů a 
ukládat je na běžný či spořicí účet, dostaneme časem finanční hodnotu, která pro nás 
bude jistotou v případě nepředvídatelné události. Jít může kupříkladu o úraz v rodině, 
rozbití drahého spotřebiče, automobilu či ztrátu zaměstnání nebo živelnou katastrofu.  
 
Finanční rezerva by měla představovat výši šestiměsíčního obratu rodinného rozpočtu. 
Pokud tedy například rodina měsíčně utratí 25 tisíc korun, optimální finanční rezerva 
uložená na spořicím či běžném účtu by měla být 150 000 Kč.  
 
Příklady spořicích účtů:  

ü ČSOB Spořicí účet, úrok 0,65 %, vedení účtu zdarma, peníze kdykoliv 
k dispozici, možnost vedení účtu v cizích měnách, ovládání přes internet 
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ü Komerční banka Spořicí konto, úrok 0,60 %, při zůstatku nad 500 000 Kč úrok 
0,90 %, čtvrtletní úročení, elektronické měsíční výpisy zdarma, pojištění 
vkladu, peníze kdykoliv k dispozici 

ü Raiffeisenbank Ekonto Flexi, 1,5 % úrok, výpovědní lhůta 21 dní, pojištění 
vkladu ze zákona, bez poplatků za zřízení a vedení účtu 

 
3. Myslete včas na důchod 

Společně s medializovanou důchodovou reformou se stále více objevuje i otázka 
týkající se našich vlastních starobních důchodů. Jak si užít poklidného stáří bez 
existenčního rizika? Jako jediné řešení se začíná jevit zajištění financí ještě 
v produktivním věku. Variant je však mnoho a vhodné jsou třeba spořicí účty či 
investice – do podílových fondů, akcií, dluhopisů a investičních certifikátů či 
nemovitostí. Uvést si můžeme i příklad:  
 
Spořicí účet Prima UniCredit Bank 
- Založení i vedení účtu zdarma.  
- Možnost okamžitého přístupu k financím.  
- Úroková sazba až 0,9 % ročně.  
- Internetové bankovnictví.  
- Čtvrtletní připisování úroků.  
- Žádná výpovědní lhůta.  
- Libovolný minimální zůstatek.  
- Pouze jeden účet na jedno rodné číslo.  

Příklad investice do nemovitosti 
Kupní cena bytové jednotky: 2 000 000 Kč 
Měsíční nájemné (čistý zisk, po odečtu energií): 12 000 Kč 
Návratnost investice za: 13, 8 let (v případě, že hned seženeme nájemníka) 
Nutné je samozřejmě připočítat i náklady na rekonstrukce a drobnější opravy. Pokud 
tedy máme možnost v pravou dobu investovat do solidní nemovitosti, nabízí se nám 
slušné zajištění na důchod.  

 
4. Změňte pojišťovnu 

Neplatíte příliš mnoho za zdravotní pojištění? Pokud máte pocit, že ano, je 
pravděpodobně na místě zauvažovat nad změnou pojišťovny. Lze to provést pouze 
jednou ročně, a to vždy k prvnímu lednu následujícího pojistného období. Přihlášku 
k nové pojišťovně je však třeba podat již 6 měsíců předem, tedy vždy do 31. června.  
 
Minimální výše záloh za pojištění je pro OSVČ v roce 2014 1752 Kč, 1148 Kč pak 
pro osoby bez zdanitelných příjmů. Každému přitom může vyhovovat pojišťovna jiná 
a záleží jen na tom, co od ní očekáváte. Uvést si můžeme i malý příklad:  
 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
- Uhrazení očkování proti sezónní chřipce pro seniory nad 65 let věku.  
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- Příspěvek na zakoupení jakékoli očkovací vakcíny pro děti a mladistvé do 18 let až 
do výše 1500 Kč.  

- Příspěvek 80 Kč na vitamíny a doplňky stravy po každém dárcovství krve, kostní 
dřeně či krevní plazmy.  

- Bonusy za nové přivedené pojištěnce – příspěvek do výše 500 Kč na léčebný 
tělocvik a regeneraci organismu.  

- Bodový systém Bonus Plus, ve kterém lze získávat slevy na plavání, aerobik, jógu a 
další sportovní aktivity.  

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
- Nejširší síť smluvních lékařů.  
- Bonusy a slevy na cestování, nákup vitamín a potravinových doplňků, brýlí a 

zdravotní obuvi v rámci Klubu pevného zdraví.  
- Bonusy pro dárce krve – krátkodobé cestovní pojištění zdarma, příspěvky na 

očkování nebo pohybové aktivity.  
- Příspěvek na odběr pupečníkové krve.  
- Příspěvek na předporodní kurzy cvičení a plavání.  
- Organizace ozdravných pobytů u moře pro nejmladší klienty.  
 

5. Ušetřete na energiích 
To, že jsou platby za energie asi tou nejvýznamnější položkou v rozpočtu domácnosti, 
víme všichni. Pomoci výrazně může i změna dodavatele, jejichž porovnání najdeme 
bez problémů na internetu. Spolu s ním je však k mání i spousta tipů týkajících se 
toho, jak na energiích ušetřit:   

ü Vyměňte klasické žárovky za LEDky, které mají pětinovou spotřebu oproti 
žárovkám normálním.  

ü Vyzkoušejte tzv. hlídače – zařízení, která nám ohlídají spotřebu energií v celé 
domácnosti. Některé z nich jsou velice drahé, existují však i levnější 
ekvivalenty, které mimo jiné umí i zamezit ztrátám při návratu elektřiny do sítě.  

ü Pokud patříte mezi zákazníky ČEZ, můžete si zcela zdarma v zákaznickém 
centru půjčit měřič spotřeby, kterým zjistíte, který spotřebič je pro vaši 
domácnost energeticky nejnáročnější.  

ü Pokud chcete trochu renovovat domácnost, nechtě si udělat energetický 
posudek domu. Zjistíte, jestli je lepší vyměnit okna, zajistit zateplení zdi, 
střechy či podlahy či změnit zdroje tepla. Zkrátka uvidíte, čím lze spotřebu 
energií co nejvíce snížit.  

 
6. Půjčujte si jen u důvěryhodných společností 

Pokud se rozhodnete pro půjčku, sázejte jen na ověřené a recenzované společnosti, 
které už mají něco za sebou. Nemusí jít přitom nutně o banky. I nebankovní 
společnost může nabídnout výhodnou půjčku. A její plus? Má nižší nároky na bonitu 
klienta, díky čemuž si snadněji půjčí nezaměstnaní, maminky na mateřské dovolené, 
senioři v důchodu či živnostníci. I všichni ti by ale měli být schopni půjčku splácet a 
zůstat klienty bonitními.  
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A jak poznat nedůvěryhodnou firmu?  

ü Společnost chce poplatek za schválení úvěru.  
ü Na webové stránce firmy nejsou kontaktní údaje ani adresa, pouze formulář 

pro žádost.  
ü Telefonní linka k vyřízení půjčky je nadstandardně zpoplatněna, stejně tak i 

SMS.   
ü V inzerátu nebo na webové stránce se objevují gramatické chyby.  
ü Na diskuzních fórech jsou k nalezení negativní recenze a zkušenosti.  

 
7. Konsolidujte své půjčky 

Pokud jste se ocitnuli v tíživé situaci s několika půjčkami na krku a nestíháte splácet, 
ještě není nutné všechno vzdávat. Řešením totiž může být (a často opravdu je) 
konsolidace úvěrů (http://pujcko.cz/category/konsolidace/)= nová zastřešující půjčka 
s delší splatností a nižším úročením, která vám pomůže splatit stávající dluhy. 
V úvěrech díky konsolidaci navíc nebudete mít chaos.  
Několik společností i bank navíc nabízí speciální půjčku, která je pro konsolidaci jako 
šitá na míru. Například:  
 

ü Česká spořitelna sjednocuje všechny úvěry, kreditní karty i kontokorenty až do 
výše 600 000 Kč. Pokud se dohodneme s poradcem České spořitelny a budeme 
se mu zdát být důvěryhodným klientem i přes naše problémy, můžeme získat 
úvěr bez ručitele a nutnosti zajištění.  

ü Konsolidační úvěr nabízí také GE Money Bank, a to s podmínkou minimálního 
měsíčního příjmu 5000 Kč. Celkově je možné sjednotit půjčky do výše 600 000 
Kč, přičemž je u částek nad 300 000 Kč nutný spolužadatel – manžel/ka či třetí 
osoba.  

ü Nebankovním poskytovatelem konsolidačního úvěru je pak třeba ACEMA 
Credit, která nabízí spojení půjček od 100 000 Kč až do 5 milionů korun. Není 
třeba dokládat příjem a není prověřován registr dlužníků, zásadním kritériem 
je však ručení nemovitostí.  

 
 

8. Ušetřete na povinném ručení 
Povinné ručení je nezbytností pro každého majitele motorového vozidla, a pokud jej 
včas neuzavřeme, hrozí nám pokuta až do výše čtyřiceti tisíc korun. Povinné ručení 
nás chrání před škodami způsobenými provozem našeho motorového vozidla a hradí 
tzv. věcné škoda – škody vzniklé na zdraví, náklady na léčení, náklady na právní 
zastoupení poškozeného. A jak vypadá nabídka povinného ručení na českém trhu?  
 
Mezi zajímavé patří třeba: 
Povinné ručení Allianz 

ü Nejnižší limit plnění: 35 milionů korun 
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ü Nejvyšší limit plnění 150 milionů korun 
ü Platí pro všechny země systému Zelené karty 
ü Platba živelných škod, i těch, které jsou způsobené zvířetem 
ü Půjčení náhradního vozidla 
ü Zaplacení letenky či jízdenky na vlak či autobus 

 
Česká pojišťovna 

ü Nejnižší limit plnění: 35 milionů korun 
ü Nejvyšší limit plnění: 150 milionů korun 
ü Platí pro všechny země v systému Zelené karty 
ü Nabízí zapůjčení automobilu 
ü Nenabídne letenku ani jízdenku na vlak/autobus 

 
9. Najděte si finančního poradce 

Nevíte, jak ukočírovat své finance, zvládnout rodinný rozpočet? Jak spořit či 
investovat? Tohle všechno vám může ukázat finanční poradce, vy však rozhodně 
nechcete jen tak nějakého. Vysněným ideálem je nezávislý finanční poradce se 
širokým spektrem znalostí, přehledem o všech produktech tohoto trhu a schopností, 
díky které opravdu ušetříme. Stovky i tisíce měsíčně.  
 
Pokud chcete najít někoho, kdo vám vysvětlí, jak efektivně nakládat s penězi a 
pomůže sestavit chytrý finanční plán, rozhodně si prohlédněte recenze a výhody i 
nevýhody společností. Mezi ty patří třeba:  
 
AWD finanční poradenství: Rychlé jednání, na první schůzce dostaneme informace o 
firmě a funkci finančního plánu, vše vysvětlují do detailu, což dělá poměrně dobrý 
dojem.  
Broker Consulting: Velmi dobře vyškolení poradci, každopádně mají nejméně detailní 
plány, celkově nejvíce vyvíjejí nátlak na klientelu.  
Partners: Kreativní přístup, rady navíc, mínusem je však velká snaha získat nové 
kontakty a dostat se ke klientovi přes jeho známé a kamarády.  
 
 

10. Změňte mobilní tarif 
Ani za telefon není třeba utratit nehorázné částky, a to i v případě, že si rádi a dlouze 
popovídáte se svými známými či si potřebujete vyřídit firemní hovory. Zvláště 
v současné době jsou populární tarify s neomezeným voláním, za které lze utratit 
měsíčně třeba jen 700 Kč. A to s nabízenými službami vůbec není špatné:  
 

ü Telefonica Free CZ: Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR, 1 GB 
internetu v mobilu – cena 749 Kč při závazku na 24 měsíců.  

ü Vodafone RED: Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR, 1,5 GB internetu 
v mobilu – cena 699 Kč při závazku na 24 měsíců.  
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ü T-mobile S námi Síť nesíť: Neomezené volání a SMS do všech sítí, internet 
v mobilu 1,5 GB – cena 749 Kč při závazku na 24 měsíců.  

http://pujcko.cz/

 


