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Nikdo nepotřebuje poradce, rádce, radílky.
Ptala se mě před šesti lety moje kamarádka: „Hele, proč bych vlastně měla spolupracovat s váma finančníma poradcema, když 
všechno o produktech si dneska najdu na internetu?“

Polkl jsem a pak na mě dolehlo to ticho, 
které ve skutečnosti trvalo pár vteřin, 

ale mně přišlo jako věčnost. Jakoby zdál-
ky jsem slyšel svou nepřesvědčivou od-
pověď: „No, protože my jsme jiný.“ Ale 
nebyli jsme! Byli jsme běžní finanční 
poradci, jakých jsou v Čechách tisíce. 

O rok později jsme založili novou fir-
mu a já už nikdy nechtěl zažít to ticho. 
Tak vznikl v Čechách úplně nový obor - 
finanční koučink.

Kdyby se mě dneska ta kamarádka 
zeptala znovu, dozvěděla by se: „Víš, 
poradce radí. Ale člověk většinou nepo-
třebuje radu zvenčí. Jak moc máš ráda ra-
dílky, co ti mluví do života? Každý z nás 
podvědomě ví, co je pro něj dobré. Jen si 

to občas nechceme přiznat - neuděláme 
si na svoje záležitosti čas, uhýbáme před 
protivnou pravdou, nemáme dobře seřa-
zené priority nebo bychom jen potřebo-
vali někoho, komu si můžeme postěžovat, 
probrat s ním svou situaci. 

Kouč ti klade otázky a nechává tě, aby 
sis na odpovědi přišla sama. Ty odpovědi 
máš v sobě. Kouč je jenom ten, kdo ti po-
může projít skrz mraky vlastních výmluv, 

strachů a ospravedlnění až ke skutečným 
praktickým řešením tvojí finanční situa-
ce a tvých plánů. Tímhle se lišíme. Kolik 
takových poradců jsi už potkala? 

Jako bonus máme to, co umí i jiné 
firmy. Protože jsme vzešli z finančního 
poradenství, rozumíme i finančním pro-
duktům. Proto jsme pro tebe vydupali 
úspory pár tisíc na pojištění auta, zajistili 
nejlepší sazbu u hypotéky, zkontrolovali 
pojištění nemovitosti atd. To celé, když 
se to spojí, ti pomůže brzy dosáhnout fi-
nanční stability.“

Tak mě napadá, že si s tou známou 
musím dát schůzku. A vám teď přeju 
hezké čtení.

- Pavel Mudra -

uživit stát - kolik to dá práce?
Možná i vy si kladete otázku: Kde se ty miliardy, kterými se politici ohání na všechny 
strany, vlastně berou?

Asi se shodneme na tom, že politi-
ci sami je těžko vydělají. Sociální 

příspěvky, zdravotnictví, školství, úřady 
a mnoho dalších výdajů, které stát každo-
ročně má - to všechno je potřeba z něčeho 
platit. Je na nás, daňových poplatnících, 
abychom na tyhle výdaje vydělali.

Kolik práce nás to každoročně sto-
jí? S odpovědí na tuto otázku přišel 
v roce 1948 floridský obchodník Dallas 

Hostetler. Je otcem myšlenky Dne da-
ňové svobody. Stanovil způsob jeho vý-
počtu a sám ho po více než 2 desetiletí 
počítal pro USA. 

Den daňové svobody dělí rok na 
dvě pomyslné části. Nejprve všechno, 
co vyděláváme, vyděláme pro stát. Ode 
dne daňové svobody všechno, co vydě-
láme, patří nám. Tento den se nevypočí-
tává jen tak pro nic za nic. Může pomoci 

ke snadnému porovnání daňové zátěže 
v jednotlivých letech.

V České republice vyděláváme 
na stát zhruba 160 dní v roce. Loni při-
padl tento den na 11. června a letos to 
bude podobné, proto dejte chladit bublin-
ky a pojďte to oslavit.

- Adéla Lamačová -
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Počet dní, které jsme pracovali pro stát 
v letech 2009 až 2013.
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Proč je na světě 
povinné ručení? 

Když se řekne povinné ručení, naježí se hodně lidem 
vlasy hrůzou. Má to smysl, nebo je to další „buzerace“ 
ze strany zákonodárců ČR? Podívejme se na fakta.  

Proč existuje povinné ručení? Chrání 
všechny, kdo se pohybují na silnicích 

a v okolí. Povinné ručení nezabrání ne-
hodám, ale když způsobíte nehodu, ne-
musíte škodu ostatním platit vy, zaplatí ji 
pojišťovna. Naopak, když vás někdo na-
bourá, víte, že škodu dostanete zaplace-
nou. Proto je povinné ručení tak důležité.

Proč nepodcenit povinné 
ručení?

Pokud by si kdokoliv pořídil vozidlo 
a nepojistil ho, vystavuje se obrovskému 
nebezpečí, které by pro něj mohlo mít 
fatální následky. Stejně jako pro tohoto 
patnáctiletého mladíka. Jedná se bohužel 
o skutečný příběh.

„Patnáctiletý mladík na nepojiště-
ném motocyklu Jawa 50 vyjel v ne-
přiměřené rychlosti mimo vozovku 
do lesa. Havaroval a při nehodě se 
těžce zranil jeho sedmnáctiletý spo-
lujezdec, který je nyní plně invalidní. 
Způsobená škoda na zdraví u spolu-
jezdce se vyšplhala na 20 390 485 Kč. 

Mladík a jeho rodiče budou tuto ško-
du splácet celý život. Přitom povinné 
ručení na jeden rok by vyšlo zhruba 
na 300 korun.“

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Na co si dát pozor?
Hlavním kritériem při výběru povin-

ného ručení by měl být limit pojistného 
plnění. Je to věc, ve které lidé mnohdy 
nemají jasno. Někdy mají dojem, že je 
úplně jedno, jaký limit si zvolí, ale je to 
jedna ze zásadních věcí, na kterou by měl 
být kladen důraz při sjednání povinného 
ručení. Proč? Pokud při plnění z pojistné 
události bude překročen maximální limit, 
mohou zbylou část všichni poškození 
požadovat po viníkovi dopravní nehody. 
Nejnižší možný limit stanovuje zákon 
na 35 milionů na škodu na zdraví a 35 mi-
lionů na škodu na majetku. Bohužel, po-
jistné plnění se může vyšplhat i daleko 
výše. Třeba u hromadné dopravní nehody, 
při níž navíc ještě někdo zemře.

- Tomáš Rusňák -

7 kroků, jak dostat prašule pod kontrolu
Víte, kam všechny vaše peníze odtékají? Pokud se vám zdá, že máte děravé kapsy (ale jejich kontrola nezjistila 
díru), že peníze někam mizí bez vašeho dovolení, pak následující řádky jsou přesně pro vás. 

Řešením je – 
ROZPOČET. 

Rozpočet je od slo-
va roz-počítat, tedy 
roz-dělit ... zkrátka 
udělat plán, kolik 

toho každý měsíc utratíte a za co.
Myslíte si, že udělat rozpočet je 

složité? Odkládáte to už dlouho? Patříte 
k většině lidí, kteří rozpočet nemají? Tak 
tentokrát se do toho pusťte teď hned. No 
ano, teď hned! Kdy jindy? Přinese vám 
to neocenitelné údaje, které vám nikdo 
jiný nedá. S takovými údaji pak dokážete 
zkrotit své peníze.

Nechtějte mít kategorie hned doko-
nalé a úplné. To nejde. Postupně to bu-
dete upravovat a ono si to časem sedne.

Proč nejdřív jeden týden? Protože 
kdybych vám řekl jeden měsíc, možná 
byste se mi tady zhroutili. Jeden týden se 
to dá zvládnout. 

Nejspíš se do částek, které jste si sta-
novili, nevejdete všude. To vůbec nevadí. 
I tak právě získáváte základní životně 
důležitou představu o svých výdajích. 

Je to jednoduché, tak do toho. 
Více informací najdete  

na www.FinancniStabilita.cz/rozpocet
- Pavel Mudra -

Lze prožít dětství 
bez úrazů?

V každodenním životě se lidé 
běžně setkávají s lehkými úrazy, ale 
jen málokdo si uvědomuje, že úra-
zy nejsou jen zlomenina či odřeni-
na. Úrazy mohou ovlivnit budoucí 
život celé rodiny.

Běžné, ale také MYLNÉ názory jsou:
• Úrazy se stávají a patří k životu.
• Úrazy se stávají náhodou, tudíž 

jim není možno zabránit.
• Pokud se úraz stal, lékaři vše 

spraví a dítě se vrátí zpět ke své-
mu běžnému životu.

Skutečnost je jiná. Každý úraz 
má své příčiny a nestává se náhodou. 
Úrazu předchází riziková situace, 
kterou můžeme rozpoznat a vyhnout 
se jí. To znamená, že úraz se nemusí 
stát a není nevyhnutelný. 

V příštích číslech Vám na tom-
to místě budeme postupně předávat 
praktické tipy a rady, jak úrazům 
dětí předcházet. Nezapomeňte, úraz 
není náhoda, lze mu předejít.

Více na: www.DetstviBezUrazu.cz

1. Vezměte si tužku a papír.
2. Sepište si kategorie svých výdajů. 

(např. jídlo, bydlení, doprava, zábava, 
telefon, internet, dovolená, oblečení, 
spoření, pojištění …)

3. Od teď po dobu jednoho týdne si 
k jednotlivým kategoriím zapisujte, 
kolik a za co jste utratili.

4. Za týden to sečtěte po kategoriích.
5. Podle výsledků za uplynulý týden si 

nastavte částky pro další týden - to 
je základ rozpočtu.

6. Pokračujte v zapisování výdajů.
7. Sledujte, jestli jste se vešli do částek 

stanovených rozpočtem.

Úraz není náhoda

Akademie peněz

Pod povrchem

http://www.FinancniStabilita.cz/rozpocet
http://www.DetstviBezUrazu.cz
http://www.FinancniStabilita.cz/rozpocet
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Kde na linii finanční 
stabilita - nestabilita  

se nacházíte? 

Koučovací otázka pro tento 
měsíc je trochu netradiční. A jest-
li jste jako já, budete mít snahu si 
ji přečíst a pak ji 
neudělat. Ale to 
by byla škoda! 
Bude se vám 
hodit v příštích 
měsících. Proto 
čtěte a rovnou 
konejte.

Na přepů-
lený papír si 
nakreslete šip-
ku, jako to vidí-
te na obrázku.

1. Teď si nalevo napište, co všech-
no pro vás znamená finanční 
nestabilita. Napište si toho víc. 
Všechno, co vás napadne. Ven 
s tím. Uvolněte si hlavu. Alespoň 
pět věcí.

2. Hotovo? Pokud vás už nic nena-
padá, pustíme se do pravé strany. 
Už asi tušíte, že sem si napíšete, 
co pro vás znamená finanční 
stabilita. Zase všechno, co vás 
napadne. Že už vás nic nenapa-
dá? Tak se ještě jednou zamys-
lete. V těchto chvílích člověka 
napadají ty nejcennější věci.

3. Nyní si na šipku nakreslete znač-
ku, kde se nacházíte. Jste blíž 
k finanční stabilitě nebo nesta-
bilitě? Jste v polovině? Napravo 
nebo nalevo od poloviny? 
Najděte se!

Přeji vám hodně úspěchů při vašem hle-
dání  - Pavel Mudra - ředitel K2 Finance

Vyfoťte svou šipku 
Finanční stability 

a pošlete mi ji 
na pmudra@k2finance.cz 

Nejvíce inspirativní 
výtvory zveřejním a jejich 
autory odměním malým, 
ale hodnotným dárkem.

Z Plzně na nejtěžší horu 
světa Honza „Tráva“ Trávníček

Plzeňský dobrodruh, cestovatel, horolezec, 
geodet, učitel a vegetarián Honza “Tráva” 
Trávníček absolvuje letos v létě výstup 
na jednu z nejobtížnějších a druhou nejvyšší 
horu světa - K2. Vrchol této osmitisícovky 
zdolali zatím pouze 3 Češi. K2 bude Honzova 
čtvrtá osmitisícovka. Tentokrát v pohoří 
Karákorám v Pákistánu.

Honzo, kdo vlastně jsi?
Tráva :-) Jsem plzeňskej cestovatel 
a kopcolezec. Já o sobě neříkám, že jsem 
horolezec, protože moje lezení na vysoký 
kopce je formou hledání nejsnazší 
a nejbezpečnější cesty. Na osmy 
jsem začal jezdit v roce 2009. První 
byl Gašerbrum a od té doby jsem 
měl obrovské štěstí, že jsem se 
na 3 pokusy dostal 3krát na vrchol.

Jak se připravuješ na K2?
Příprava je široká a probíhá dlouhodobě. 
Například letos mám najeto 4 000 km na 
kole, pak brusle, běžky, v zimě skialpy, 
běhání, běhání do schodů v našem pa-
neláku, plavání, posilovna, fotbálek. Já 
tomu sportu věnuju každý den přibližně 
5-6 hodin a občas si dám volný den, kdy 
si jdu jen třeba zaplavat. 
Až se vrátím z K2, dám si 
chvilku pauzu, třeba mě-
síc a omezím to na cca 3 
hodiny denně. Pak budu 
pokračovat dál ve vrcho-
lové přípravě na příští rok. 

Jak ses dostal k horolezení?
Původně jsem dělal atle-
tiku ve Stříbře a tam nás 
pan trenér vytáhl všechny 
do hor. V 17 letech jsem 
byl na Mt. Blancu. Pak 
se to zlomilo, začali jsme 
jezdit Dolomity, leze-
ní, pak Pamír a pak jsme 
v roce 2009 vyrazili na Gašerbrum.

Co považuješ za nejzákladnější věc Tvého 
úspěchu?
Hlavu. Že dokážeš překonat to, co Tě 
tam čeká. Já vím, do čeho jdu, vím, že 
se tam tejden, deset dní nevyspím, že mě 
bude zima, že budu na hraně svých sil. 

Mít tu hlavu na to a chtít do toho jít a i to, 
že se rozhodneš klidně 100 metrů pod vr-
cholem „já to otočim a pojedu sem jindy,“ 
protože těch hrdinů, co vylezou na vr-

chol a pak zůstanou 
sedět 50 metrů pod 
vrcholem, je spousty. 
Takže fakt ta palice 
a mít to v hlavě srov-
naný. Samozřejmě 
ta fyzická příprava 
je nezbytná.

Co Tě nahoru táhne?
Vždycky jsem to spojoval s trekem, 
s něčím pěkným. Když jsem byl popr-
vé na “Gaši”, kde je jeden z nejhezčích 
treků, který je ve výšce kolem 5 000 m, 
tak jsme si řekli, zkusíme to udělat jinak 

a pak jsme vylezli 
až na vrchol.

To je ale asi velký 
rozdíl, pohybovat 
se v pěti nebo osmi 
tisících…
Určitě, každých 100 
metrů nahoru je 
hodně znát. Úplně 
jiná příprava, tak-
tika, jiný pohyb… 
je to velký rozdíl. 
Nahoře jsou super ty 
výhledy. Ono to zní 
blbě, že si člověk 
řekne, no jo výhledy, 

ty jsou všude stejný... Ale je to tak, ty vý-
hledy takhle vysoko za to stojí. A taky, že 
si člověk chce něco dokázat.

Jaký máš další cíl?
Chtěl bych pokračovat dál, v příštím roce 
chci vylézt na Čo Oju.

- Jan Štěpánek -

finanční 
stabilita

finanční 
nestabilita

2 otázky na tělo
Honzo, co pro Tebe znamená 
finanční stabilita?
Právě tu možnost věnovat se 
tomu, co mě baví. Ve chvíli, 
kdy budu mít na účtě 20 000 
tak si tohle nemůžu dovolit.

Co pro Tebe znamenají peníze?
Prostředek … Věc, kterou čas-
to posílám do Pákistánu a do 
Nepálu :-)

... vím, že se tam 
nevyspím, že mě 

bude zima, že 
budu na hraně 

svých sil ...

Koučovací otázka měsíceNa kávě u ...

mailto:pmudra%40k2finance.cz?subject=kou%C4%8Dovac%C3%AD%20ot%C3%A1zka%20m%C4%9Bs%C3%ADce
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Potřebujete si srovnat myšlenky ohledně peněz, vyřídit hypotéku, zlevnit pojištění 
nebo si ujasnit názor na nějaký finanční produkt?

 Kontaktujte nás: mobil: 603 296 292 Centrála: Kalikovský Mlýn
 e-mail: info@k2finance.cz Radčická 40; Plzeň
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Doplňte do prázdných polí čísla 
od 1 do 9 tak, aby v každém řádku, 
sloupci, i každém menším čtverci 3x3 
pole bylo každé číslo pouze jednou.

Čísla z vyznačených polí zadejte na:
www.financnistabilita.cz/sudoku

a dozvíte se tajenku.

5 7 9 1
9 1 5 6 8
3 8 7

7 9 2
6 a b c 7 9
1 7 8 3

9 6 4 8 2
4 1 9 6

6 8 7 3

Jiří Cimpel
Co je pro tebe pořádnej balík peněz?
Ten, který je dobře investovaný a vy-
dělává menší balíky peněz pravidel-
ně. I s klienty vždy řeším, že peníze 
pod polštářem sice dobře vypadají, 
ale nic nevydělávají.

Jaký největší trapas se ti stal u klientů?
Když jsem se klientky zeptal, jestli 
u schůzky bude i její tatínek, který 
tam s ní seděl, a ona mi řekla, že to 
je její manžel :-)

Na co jsi ve svém životě nejvíc hrdý?
Určitě jsem hrdý na své děti, které 
mi dělají každý den radost. A také 
jsem velmi hrdý na to, jakou firmu 
se nám podařilo vybudovat.

Do práce bez praxe
V minulých letech jsme si zvykli na silný hospodářský růst, který s sebou nesl nárůst 
příjmů. Mnohdy i o 10 % ročně. Práci tehdy získal kdokoli, kdo chtěl pracovat. 

Jaká je ale situace dnes? Po období 
růstu vždy následuje období oslabení, 

které se často velmi dramatizuje a me-
dializuje. Ale není na něm nic nepřiro-
zeného. Stejně jako po 
nádechu následuje vý-
dech, tak i po růstu musí 
ekonomika mít možnost 
si trochu vydechnout.

Toto období s sebou 
přináší některé negativ-
ní jevy. Jedním z nich 
je i nižší zaměstnanost 
a větší vybíravost za-
městnavatelů při náboru 
nových lidí. Jeden z po-
žadavků zaměstnavate-
lů, který mladým lidem 
komplikuje život nejví-

ce, je požadavek praxe!
Jediný způsob jak tento problém 

vyřešit je potřebnou praxi získat. 
Jak na to? Existuje například velké 
množství neziskových organizací, 
které bezplatnou pomoc přivítají 

a umožní Vám sbírat zkušenosti a získá-
vat potřebnou praxi. Nebo můžete oslovit 
zaměstnavatele a nabídnout jim svou po-
moc bezplatně (takovou variantu konzul-

tujte i s úřadem práce, 
abyste se nedostali do 
rozporu se zákoníkem 
práce). 

My program stáží 
ve firmě již několik let 
úspěšně používáme 
a každý má možnost 
se do tohoto programu 
přihlásit a začít tak sbí-
rat tolik potřebnou pra-
xi a zkušenosti. Tímto 
programem již prošli 
desítky mladých lidí. 
I ve svém oboru jistě 

najdete zaměstnavatele, který vaši ini-
ciativu a chuť pomáhat v rámci stáže 
a praxe rád využije. Prosadit se na trhu 
práce už pro vás bude s takto získanou 
praxí mnohem snazší.

- Jiří Cimpel -

Nejdražší káva světa 
se vyrábí z bobků.
Ať se to zdá jakkoliv šílené, je 

tomu vážně tak. Nejdražší káva svě-
ta nazývaná Kopi Luwak je zajíma-
vá nejen svou cenou, ale i způsobem 
zpracování. 

Kávová zrna se vybírají z výka-
lů sumatránské cibetky, která žije 
od Asie přes Afriku po jižní Evropu. 
Živí se hmyzem a tropickými plody 
včetně plodů kávovníku. Sběrači 
v lese pátrají po jejich trusu, z něhož 
zrna kávy vybírají. Díky vlastnos-
tem jejich trávicího ústrojí jsou i po 
jeho průchodu zrna neporušená.

Z těchto zrn vzniká nejdražší káva 
na světě. Jeden kilogram kávy stojí 
v přepočtu 13 303 Kč a každý rok se 
na trh dostane pouhých 227 kg.

- Dominika Planetová -

54,5 %
méně než  
3 měsíce 20,5 %

3-6 měsíců

12 %
víc než 

rok
13 %

6-12 měsíců

Jak dlouho hledají absolventi
první zaměstnání?

Věděli jste, že ...

Kouč měsíce

Sudoku

Úspěch není náhoda

http://vybirame.HypotekaVKlidu.cz
http://www.financnistabilita.cz/sudoku 
http://www.financnistabilita.cz/sudoku 

