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První dojem prodává
     Chystáte svou nemovitost k prodeij 
nebo pronájmu? Přemýšlíte, jak mít co 
nejvyšší zisk? Vsaďte na první dojem. 
  Připravte svou nemovitost k focení i 
na prohlídku - tzv. Home staging. Jak 
na to? Dívejte se očima zájemce. Ten 
nechce kupovat váš osobní život, rodinné 
fotky, vytavené vzpomínky z dovolené ani 
hračky vašich dětí. Chce pouze váš dům či 
byt. Představte si místnost tak, jak by 
vypadala v obchodním domě Ikea, nebo 
hotelový pokoj.
  Zájemci o prohlídku nebudou mít 
pochopení pro váš nepořádek  z důvodů, 
že zde stále bydlíte - ukliďte.  Žádné boty  
a kabáty v předsíni. Z kuchyně odstaňte 
nádobí, domácí spotřebiče (rychlovarná 
konvice, toustovač, mixér...), utěrky, 
z lednice sundejte magnety a obrázky 
od vašich ratolestí. V ložnici dejte přes 
ustlanou postel přehoz neutrální barvy, 

přidejte dekorativní polštáře, z nočních 
stolků odstraňte budíky a skleničky. 
V obývacím pokoji naaranžujte polštáře, 
schovejte ovladače, noviny a časopisy. 
V koupelně odstraňte šampony a jiné 
lahvičky, ručníky, žínky... V dětském pokoji  
raději schovejte hračky, urovnejte poličky 
a na postel  dejte  opět přehoz. 
      Schovejte všechny  fotografie a osobní 
věci. Nakupte voňavé svíčky  a provoňte 
vaši nemovitost - zvláště pokud máte 
zvířata. Vybírejte spíš neutrální, lehké a  
svěží  vůně. Ošetřete květiny - odstraňte 
oschlé a nevzhledné části. Upravte 
prostor před domem, odstraňte 
nepořádek, Posekejte trávník a ošetřete 
rostliny. Umyjte vstupní dveře a vyčistěte 
rohožku.
    Kvalitní realitní kancelář nabízí  Home 
staging jako jednu ze svých služeb.
                                              Jitka Antušková

Vážení klienti, čtenáři,

jsem ráda, že vám mohu představit 
„letní“ číslo Ekoma Magazínu. Většina 
z nás se těší na odpočinkovou dovo-
lenou, prázdniny či slunné dny. Pro nás 
poradce začíná období, kdy převážně 
s klientem řešíme cestovní pojištění, 
plnění za úrazy, čerpání a vyřizování 
hypoték, úpravy dětských pojistných 
smluv (v případě, že se ze studenta po 
prázdninách stává „pracující“). Zkrátka 
se nenudíme a naše služby jsou stále 
potřeba. A to nejen služby finančního 
poradenství.

Veřejností je velice kladně hodnoceno i 
naše finanční vzdělávání, které 
poskytujeme široké veřejnosti a stu-
dentům. Osobně mám velikou radost 
z výborné zpětné vazby U3V v rámci 
Fakulty managementu v J. Hradci. Velké 
díky patří našim lektorům/poradcům 
Mgr. Lence Malé a Mgr. Haně Benešové, 
které se zodpovědně a pečlivě zhostily 
kurzu „Finanční gramotnost“!

Přeji všem krásné letní dny a hodně 
správných finančních rozhodnutí.

                                    Karolína Bedáňová

Léto začíná...

Karolína Bedáňová
jednatelka společnostiNejčastější finanční omyly Čechů

Finanční gramotnost Čechů je na 
katastrofálně nízké úrovni. Potvrzuje to 
například výzkum ING Pojišťovny 
(2013). V něm jsme skončili mezi třemi 
nejhoršími ze 44 zemí. Jaké finanční 
chyby nejčastěji pácháme? 

Nečteme smlouvy. Jen málo z nás si 
prostuduje celý dokument včetně všech 
dodatků, výluk či ceníků služeb. 

 Myslíme si, že nejnižší úrok je ten 
nejlevnější . Necháváme se zlákat 
příznivými úrokovými sazbami v re-
klamách.  Přitom tím nejdůležitějším, co 
by nás mělo zajímat, je RPSN. Zde jsou 
promítnuty veškeré další náklady 
spojené s úvěrem. 

Myslíme si, že pojištění „jen tak” 
zanikne. Opak je pravdou. Pokud 
přestaneme smlouvu platit, pojišťovna ji 
sice po čase může vypovědět, bude 
po nás ale požadovat neuhrazené platby.

 Neaktualizujeme smlouvy. U ži-
votního i neživotního pojištění je třeba 
pravidelně kontrolovat, zda nastavení 
odpovídá aktuálnímu stavu. Pokud tomu 
tak není, pojišťovna nám v případě

pojistné události nemusí vyplatit 
odpovídající krytí. 

Jsme přesvědčeni, že úrazové po-
jištění kryje všechna rizika. Invalidita, 
smrt nebo pracovní neschopnost v důs-
ledku nemoci jsou přitom události, které 
se stávají častěji než úrazy a zároveň 
ve lmi výrazně zasáhnou rodinný 
rozpočet.

Při investování se řídíme podle médií. 
Necháme se snadno ovlivnit informace-

mi, které nejsou relevantní, místo toho, 
abychom používali zdravý rozum.

Chyb, které Češi páchají, je celá řada a 
toto rozhodně není kompletní výčet. Jak 
jim předcházet? Smysl vidíme ve finan-
čním vzdělávání. Proto Ekoma Finanční 
poradna pravidelně pořádá semináře 
finanční gramotnosti pro základní, 
střední a vysoké školy i pro širokou 
veřejnost. 

                                                 Lenka Malá

 Každý rodič chce svým dětem dopřát to nejlepší. Proto by měl vybrat ze všech způsobů spoření ten nejefektivnější.

Nečteme pořádně smlouvy, nezajímá nás 
RPSN úvěrů, neaktualizujeme své pojistky. 
Věříme všemu, co se říká v mediích. Tyto a 
mnohé další chyby nás pak přivádějí 
do velmi nepříjemných  finančních situací. 

           Finančních chyb pácháme celou řadu. Kvalitní finanční vzdělání by mělo lidem pomoci se těchto omylů vyvarovat.

spoření
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 VÍTE, ŽE.. .

Pavel Novák

Začněte investovat - je to tak snadné!
Jak se nedostat do finančních 

problémů? Stačí dodržovat několik

jednoduchých pravidel:

1. finanční bilance -  jednou ročně (a 

při každé životní změně) je třeba si 

sednout a sepsat si všechny své výdaje 

a příjmy. Udělat si přehled o tom, 

za co a kolik utrácím.

2.plánování - je  velice důležité vědět, 

kam směřuji (Kdy plánuji rodinu? Chci 

bydlet ve vlastním bytě nebo domku? 

Dovolená? Kdy budu potřebovat nové 

auto, domácí spotřebiče? Odchod 

do penze?) Zaměřím na to, kdy má 

událost nastat a co je třeba udělat 

pro to, aby se stala skutečností.

3.rezervy -  je lepší si spořit, nebo být 

dlužníkem?  Základem je likvidní 

(rychle dostupná) rezerva ve výši 

alespoň trojnásobku platu.

4.zajištění - pojištění (mé i mého 

majetku) musí být správně nastavené. 

Musí krýt proti rizikům, která mi hrozí.

5.základní finanční gramotnost - 

nenechejte se opít rohlíkem. Zajímejte 

se o vaše smlouvy, než je podepíšete. 

Ptejte se, pokud vám není něco jasné, 

a ověřujte si informace.

6.finanční poradce - dobrý finanční 

poradce je jako navigace. Bez něj 

budete ve finanční džungli  bloudit. 

Určitě se nakonec dostanete k vytou-

ženému cíli, ale se slušným finančním 

poradcem budete ušetřeni zbytečných 

ztrát v podobě špatných smluv...       

                                         Jitka Antušková

Investice. V řadě lidí toto slovo stále 
ještě vzbuzuje hrůzu, rychle ale přibývá 
těch, kteří o zhodnocení svých peněz 
prostřednictvím investování vážně 
uvažují. Přinášíme Vám jednoduchý 
návod, jak postupovat v případě, že se 
chcete do investování pustit. Pokud jej 
dodržíte, zcela jistě budete s výsledkem 
spokojeni. 

V prvé řadě je třeba podotknout, že se 
budeme bavit o investování do po-
dílových fondů, které je pro investora - 
začátečníka nejvhodnější. Necháme 
stranou investice do umění, nemovitostí 
či komodit a také přímé obchodování 
na burze, které se hodí spíše pro zkušené 
investory.

Prvním krokem při investování by 
mělo být stanovení cíle, na který 
budeme chtít peníze využít. Studium 
dětí, doplacení hypotéky, zajištění 
na stáří,... Podle toho pak volíme 
investiční horizont, tedy dobu, po kte-
rou budeme investovat.

Výhodou investic je, že peníze nejsou 
nijak vázané. Pokud však nedodržíme 
naplánovaný investiční horizont, může 
se stát, že peníze vybereme v nevhod-
nou dobu. Abychom maximálně snížili 
riziko, je velmi důležité investiční hori-
zont dodržet. 

V dalším kroku bychom se měli 

rozhodnout, zda budeme investovat 
pravidelně nebo jednorázově. Pravi-
delná investice opět snižuje riziko ztráty. 
Navíc umožňuje investovat již od stoko-
runových částek měsíčně, takže je 
dostupná opravdu pro každého.

Dalším krokem je určení typu inves-
tora. Musíme si ujasnit, jaký  je náš 
postoj k riziku, jaký očekáváme výnos, 
jak potřebujeme, aby byly peníze 
likvidní. Pomůže nám v tom investiční 
dotazník, který se vyplňuje při sjed-
návání každé investice. Odpovídá se 
v něm na otázky ohledně našich zkuše-
ností, znalostí a postojů k investování. 

Výsledky investičního dotazníku nám 
následně napoví, jakou bychom si měli 
zvolit investiční strategii. Pokud nejsme 
ochotni podstoupit riziko, požadujeme 

vysokou likviditu prostředků a akcep-
tujeme nižší výnos, je vhodná konzer-
vativní strategie. Investor, který je 
ochoten podstoupit určité riziko, 
nepotřebuje vysokou likviditu a poža-
duje zajímavější zhodnocení, by měl 
volit vyváženou strategii. Pro koho je 
na prvním místě výnos, nehledí příliš 
na riziko a je ochoten investovat na delší 
dobu, pro toho je určena strategie 
dynamická.

Investiční společnosti dnes nabízejí 
celou řadu podílových fondů, ze kterých 
si vybere každý investor. Pokud si s vol-
bou nevíte rady, obraťte se na zku-
šeného investičního poradce, který vás 
investováním provede. Nebojte se 
investovat, je to snadné! 

                                                Lenka Malá

   Investovat můžete, i když nemáte žádný kapitál. Na pravidelné investice lze posílat částky v řádu stokorun.

Změny v penzijním spoření

VYDÁVÁ: Ekoma Finanční poradna s.r.o. , Pravdova 1113/I I , 377 01 Jindř ichův Hradec, www.ekoma.cz

MÁTE ZÁJEM O ZASÍLÁNÍ MAGAZÍNU E-MAILEM? Napište na peceokl ienty@ekoma.cz nebo volej te 724 819 381. 

Penzijní spoření nemusí nyní sloužit jen k tvorbě rezerv na stáří. Můžete s jeho pomocí také spořit svým dětem.

 Od počátku roku 2016 došlo u spo-
ření na stáří (doplňkové penzijní 
spoření - DPS) opět ke změnám.   

Zásadní změnou je zrušení podmínky 
minimálního věku 18-ti let při sjednání 
smlouvy DPS. Nově mohou rodiče 
sjednat toto spoření i svým dětem.

 Státní příspěvky zůstávají stejné. 
Pokud budou rodiče spořit dětem 
alespoň 300 Kč, bude státní příspěvek 
90 Kč. Rodiče, kteří budou chtít 
maximální státní příspěvek, musí spořit 
1000 Kč. Pozor ale při změně - navýšení 
částky. Pokud navýšení spoření 
neoznámí penzijní společnosti písemně 
(neprovede se změna částky ve 
smlouvě), nedostanou vyšší státní 
příspěvek.

 Ve věku 18-ti let (ne později) si dítě 
bude moci vybrat až 1/3 naspořených 
peněz, tzv. částečný odkup. Ale bez stát-
ních příspěvků, ty dostane až při ukon-
čení smlouvy v 60-ti letech. A vybrané 
p e n í z e  p o d l é h a j í  1 5 %  d a n i  
z výnosů. Podmínkou je, že smlouva 
trvala alespoň 10 let a poslední 2 roky 
spoření jste nezměnili penzijní spo-
lečnost. 

 K uzavření a změnám smlouvy 
nepotřebují rodiče svolení opat-
rovnického  soudu.

 Pokud chcete opravdu efektivně 
spořit svým dětem, kontaktujte naše 
finanční poradce. Poradí vám, jaké 
spoření je pro vás nejvýhodnější.

.                                       Jitka Antušková

Vysoký výnos, nízké riziko a peníze kdykoli 
k dispozici. Pokud vám někdo nabízel 
takovouto investici, lhal. Vždy je nutné 
někde udělat ústupek. Kde, to bychom si 
měli ujasnit před začátkem investování. 
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