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Jak lze v současné složité 

době uspořit peníze?

„Dávat si peníze stranou vlastně 
znamená neutratit je hned. 
Rozdělte si měsíční příjem 
na pomyslné hromádky – napří-
klad na běžný chod domácnosti, 
okamžité výdaje pro radost, 
splátky, nakonec si nechte něco 
do rezervy. Ta může mít podobu 
pravidelné investice do kapitá-
lového trhu, penzijního spoření 
(což je vlastně také investice), 
termínového vkladu nebo 
separé běžného účtu. Při dnešní 
inflaci spíše doporučuji větší 
nákupy neodkládat. Přesto bys-
te i v krátkodobé rezervě měli 
mít zhruba dvoj až trojnásobek 
měsíčních výdajů. Je potřeba si 
rozmyslet, proč a na co vlastně 
šetříte – na dovolenou, nějaký 
zážitek, nové auto, vybavení 
domácnosti… V rámci šetře-
ní peněz se lze poohlédnout 
po levnějších alternativách, ať 
už potravin, dopravy nebo tele-
komunikačních tarifů. Našetřit 
si nelze bez určité zdrženlivosti, 
dobrovolného sebeomezení 
ve výdajích. Stojí to však za to, 
protože finanční rezerva přispí-
vá k dobrému pocitu bezpečí 
v budoucnosti.“
David Šmejkal, ředitel Poradny při 
finanční tísni

Může nám ušetřit peníze půjčování nebo sdílení věcí?

„Pronájem věcí je v některých případech výhodný, protože tak ušet-
říte nejen peníze na jejich pořízení, ale i peníze a čas za péči o ně či 
jejich uskladnění. Místo mnoha druhů sportovního vybavení si napří-
klad můžete půjčit, co zrovna potřebujete, a to za zlomek ceny oproti 
nákupu nového. Dále doporučuji tzv. SWAP akce, kde se vyměňuje 
pěkné a použitelné oblečení, květiny i vybavení domácnosti. V posled-
ní době zaplavila Česko tzv. re-use centra. Tady za symbolické ceny 
najdete to, co se jiným nehodí – od nábytku přes hračky až po knihy. 
Sami v nich pak můžete odložit, co neslouží vám. Místem, kde se 
prodávají a zpětně odkupují dětské a mateřské věci, je ebuu.cz.  
Skvělá je také Knihovna věcí (libraryofthings.cz) s elektronikou, 
nářadím, se sportovním vybavením, k dispozici je tu ale třeba i gril 
nebo kompletní kempinková výbava za pár korun. Na výlety můžete 
využít služby sdílené dopravy Rekola, pro delší trasy hůře dostupné 
veřejnou dopravou auto z Autonapůl.“
Soňa Jonášová, zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

Jsou nákupy online opravdu vždy tak výhodné a na co je 

dobré při nich pamatovat?

„Nákup v e-shopu nemusí automaticky znamenat nejvýhodnější 
nabídku. Při pátrání po zboží je dobré využít cenové srovnávače. 
Nezapomeňte, že do celkové sumy se promítne i cena dopravy, která 
se může lišit o desítky korun. Cenu obvykle sníží vyzvednutí objed-
návky na výdejním místě. Ohlídejte si, za jak dlouho může být  
zboží odesláno. Položky uvedené skladem e-shopy běžně expedují 
do 1–2 dnů. Vybíráte dražší věc a nemůžete se rozhodnout? Nápo-
mocný vám může být nákupní rádce s informacemi o produktech. 
Doporučuji přečíst si recenze a hodnocení e-shopu od ostatních 
zákazníků. Všímejte si, jestli jsou recenze aktuální a jak na ně e-shop 
reaguje. Poznávacím znamením spolehlivosti jsou také certifikáty 
kvality, například na základě recenzí udělovaný certifikát Ověřeno zá-
kazníky. Díky tomu si uděláte obrázek, je-li daný e-shop spolehlivý.“
Veronika Molčanová, vedoucí oddělení péče o zákazníky nákupního rádce 
Heureka.cz

Štěstí je krásná věc, ale… 
Udělat si pořádek ve financích 

a ohlídat, aby vám takzvaně 
nelétaly oknem, můžete právě 

teď díky našim radám.  
PŘIPRAVILA: RENATA KUČEROVÁ

ZAJÍMÁ NÁS

Peníze 
se hodí!
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