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Jak se připravit na mateřskou
Přišli jste o práci a nemáte na splátky? Chcete kupovat byt nebo stavět dům a nemáte dostatek
vlastních peněz? Kam investovat, abyste vydělali bez rizika? Plánujete rodinu a bojíte se poklesu
příjmů? Jak docílit toho, aby o studiu vašich dětí nerozhodoval stav vašeho konta? Na tyto otázky a
mnohé další budeme na tomto místě odpovídat a pravidelně přinášet příběhy z naší praxe. Dozvíte se
spoustu tipů a rad, jak řešit nenadálé situace a především - jak jim předcházet.
Radostná novina „Miláčku, budeš tatínek!“ – po dvou letech manželství se to konečně povedlo a
Aleš s Marcelou jsou teď ten nejšťastnější pár na světě. Vlnu nadšení ovšem střídá prozření – Marcela
tím přijde o větší část svého příjmu a výdaje domácnosti spíše vzrostou. Když si před dvěma roky brali
hypotéku na rodinný dům, nenapadlo je ponechat si nějakou rezervu a raději si půjčit více. Veškeré
své volné peníze dali do stavby a od banky si půjčili jen to nejnutnější. Dnes tak stojí tváří v tvář kruté
pravdě – bance sice dluží méně, ale z jednoho platu a rodičovského příspěvku domácnost a splátky
hypotéky neutáhnou.
Radovat se nebo plakat? Pokud by si nastávající rodiče chtěli zachovat svou současnou životní
úroveň, mohlo by jim chybět až půl miliónu. To kdyby se po dalších dvou letech opět zadařilo a
Marcela tak strávila na rodičovské dovolené pět let. Měsíčně by chybělo více než osm tisíc korun.
Buď by si musela Marcela něco přivydělat, Aleš požádat v práci o přidání nebo se uskromnit či
požádat v bance o změnu smlouvy směřující k nižším splátkám, třebas za cenu natažení délky
splatnosti. Naštěstí Aleš s Marcelou nemusí k žádnému drastickému opatření přistoupit, první rok a
půl je podpoří prarodiče a poté jim doběhnou stavební spoření, ze kterých pár let vyžijí, měsíčně se
musí omezit o „pouhé“ dva tisíce korun.
Plánujete rodinu? Založení rodiny patří k těm nejzásadnějším krokům v životě vůbec, tím spíše
z pohledu plánování osobních a rodinných financí. Nelze proto podcenit přípravu. Na místě je udělat si
finanční bilanci toho, jak taková změna provětrá vaši peněženku a železné zásoby. Dostatečná finanční
rezerva je skutečně to jediné, co budete potřebovat. Kdy rodina doopravdy přijde, v jakém počtu či po
kolika letech se narodí další potomek, to z větší části neovlivníte, jedno ale máte bezpečně ve svých
rukou – zvyšování šancí, že až to přijde, budete finančně připraveni.
Odpovědi na jakékoliv výše zmíněné nebo související otázky vám rádi pomůžeme nalézt v našich
kancelářích společnosti Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově. Stejně tak
vám rádi vypracujeme bezplatný audit vašich smluv nebo vám pomůžeme s optimálním nastavením
Vašeho zajištění. Uvítáme i případné náměty, jejichž možnosti řešení by vás zajímaly. Dotazy je
možné zasílat na e-mail: josef.uchytil@partners.cz nebo volejte na číslo 724 689 278.

