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Pro děti to nejlepší
Nic levného. Škola začala a mnozí rodiče si museli sáhnout hlouběji do kapsy. Učebnice, psací
potřeby, školní pomůcky a jiné radosti spojené se začátkem školního roku jsou stále samozřejmostí,
jejich ceny ovšem rok od roku stoupají. Jaké náklady nás budou čekat, až půjdou děti na střední nebo
dokonce vysokou školu? Kolik jim budeme chtít dát jako start do života? Jak vůbec zatíží rodinný
rozpočet narození dítěte? A co konkrétně pro rodinnou kasu znamená, když bude naše dítě mít úraz?
Na spoustu otázek týkajících se dětí a našich peněz naleznete odpovědi v následujících řádcích.
„Pořizovací cena dítěte“. První rok života vašeho dítěte je z mnoha pohledů úžasný – je to zázrak,
který se děje právě vám, zároveň ale přicházíte o část svých příjmů a náklady zpravidla rostou.
Náklady na první rok dítěte se dle statistik pohybují kolem 60 tisíc korun. Připravte se proto na zhruba
pětitisícové navýšení měsíčních nákladů.
Investice nebo antikoncepce? Dle údajů Českého statistického úřadu činí náklady na výchovu
dítěte do jeho dospělosti něco kolem 1,5 mil. Kč. Takto vysokou investici vkládáte do budoucnosti
svého dítěte. Chcete-li mu dopřát i studium na vysoké škole, přičtěte minimálně 300.000,- Kč, a to
ještě v případě veřejné školy a za současných podmínek, kdy se například neplatí školné.
Jak připravit peníze na VŠ? Pokud chcete sobě i svým dětem jednou zajistit, že o jejich vzdělání
nebude rozhodovat stav vašeho konta, ale čistě jejich schopnosti, pak je potřeba začít dostatečně
dopředu a prostřednistvím pravidelného investování vytvořit takový balík peněz, abyste se mohli
svobodně rozhodnout, zda zafinancovat vysokou školu, dát nějaké prostředky do startu života vašeho
dítěte nebo za ně nakonec pořídit něco pro sebe. To už bude na vás, jak s penězi naložíte, důležité je,
že budou na vašem kontě.
Na co děti pojistit? Postupujte dle jednoduchého pravidla – pojistěte děti jen pro případy, které
budou znamenat finanční újmu pro rodinný rozpočet. Pokud si dvouleté dítě zlomí ručičku, je to
nepříjemná situace, ale pokud je s ním tak jako tak maminka doma, pak to pro rodinu neznamená
žádnou finanční ztrátu. Pokud by jeden z rodičů v takové situaci nemohl jít do práce a musel zůstat
doma na nemocenské, pak je na místě ošetřit případný úraz dítěte denními dávkami, které by
dorovnaly měsíční příjem rodiny. Dobře promyslet je potřeba i situaci, kdy by si úraz nebo nemoc
dítěte vyžádal dlouhodobější hospitalizaci. Samotný poplatek, ať už bude činit 60,- nebo 100,- Kč, vaši
kasu nezruinuje, za stravování dítěte byste možná doma dali i víc. Pokud ovšem budete muset nebo
budete chtít zůstat s dítětem v nemocnici, pak lůžko pro vás navíc bude stát mnohem více. Na co
rozhodně nezapomeňte, jsou případné trvalé následky úrazu, tj. něco, s čím by vaše dítě muselo žít, i
když tu už třeba ani nebudete – to je riziko, které v pojištění nesmí chybět a které by mělo být
zajištěno na milionové částky.
Co nejlepšího mohu pro své dítě udělat? Postarejte se především sami o sebe. Ať jednou
neskončíte dětem na krku jen proto, že jste „celý život jen dávali dětem“ a přitom si nevytvořili
dostatečný polštář pro své vlastní stáří. Pokud budete mít ve stáří peníze, děti se o Vás rády postarají.
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