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Peníze jako vstupenka na VŠ
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.
Krutá realita „Víš, Matýsku, jsme moc rádi, že ti to učení tak jde, nejsme ale teď v situaci, kdy
bychom si mohli dovolit platit ti studium na vysoké škole...“ říká tatínek Zdeněk svému synovi, který
mu přišel ukázat v Učitelských novinách, jaké obory by si rád vybral. V ten samý okamžik jen o dvě
ulice vedle přemýšlí rodiče Matějovy spolužačky, zda zvolí státní nebo soukromou školu. Uvažují
dokonce o studiu v zahraničí. Cítíte ten rozdíl? Zásadní rozdíl je ve svobodě rozhodování – v prvním
případě totiž rozhodují o osudu dítěte peníze, nikoli jeho studijní dispozice.
Má Matěj šanci? Během prázdnin těžko najde takovou brigádu, aby si vydělal dostatečný balík
peněz na kolej, menzu, dopravu atd. Zbývá tak poslední možnost – úvěr na studium. Ten zpravidla
bývá se zvýhodněnou úrokovou sazbou oproti běžnému spotřebitelskému úvěru, často není potřeba
ručitele a je možné odložit splácení až po studiu, tj. lze platit jen úroky. A ty zaplatí Matěj nebo rodiče
určitě. To je i důvod, proč doporučujeme raději si peníze postupně připravovat a nechat je
zhodnocovat, než děti hned na začátku jejich pracovního procesu zadlužit a třeba jim tak přivřít
pomyslná dvířka k úvěru na vlastní bydlení.
Jak prostředky na studium připravit? Je to stejné jako připravit si peníze na větší dovolenou, na
rekonstrukci domu, na mateřskou nebo směrem k důchodu. Záleží tedy na několika aspektech – za jak
dlouho bude dítěti osmnáct nebo devatenáct let, jaké riziko jste ochotni připustit a kolik vlastně budete
potřebovat, případně kolik jste schopni a ochotni dávat měsíčně stranou.
Stavební spoření nebo pravidelná investice? Stavební spoření čeká v blízké budoucnosti
legislativní úprava, která by měla zpřísnit získání státní podpory – návrhy ovšem počítají s možností
využít prostředky právě na studium dětí. Pokud je dítěti třináct let, pak je stavební spoření
nejvhodnějším způsobem, jak balík na studium připravit. Pokud bude maturovat za dva roky, pak se
jako nejbezpečnější jeví odkládat peníze na spořicí účet nebo investovat do konzervativního
podílového fondu, např. fondu peněžního trhu. Jste-li naopak čerstvě po mateřské, pak lze doporučit
agresivnější pravidelnou investici s očekávaným výnosem nad 7% p.a., který při odkládané
tisícikoruně měsíčně může v úhrnu znamenat až 140.000,- Kč k Vašim zainvestovaným 192.000,- Kč.
Na školu nakonec nemusí. Je velmi důležité si uvědomit, že připravené prostředky nakonec
nemusí sloužit na financování studia, dají se použít na cokoli. Z čistě praktických důvodů je ovšem
výhodnější, aby peníze střádali rodiče a oni pak rozhodli, jak s penězi naložit. Osmnáctiletý syn by si
totiž za ně mohl koupit třeba motorku a ještě se na ní zmrzačit. Ať se připravené peníze použijí na
cokoli, dopřejte si tuto svobodnou volbu a buďte to vy, kdo rozhodne o budoucnosti vašich dětí – ne
stav vašeho konta...
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 doporučíme nejvhodnější způsob
profinancování studia vašich dětí. 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.

