
Hlásíte se z 5. třídy na
gymnázium? Vyzkoušejte si
test nanečisto

Hlásíte se z 9. třídy na
střední školu? Vyzkoušejte
si test nanečisto

Hlásíte se z 9. třídy na
střední školu? Prověřte si,
jak jste na tom se znalostmi
v opakovacím testu

Hlásíte se z 5. třídy na
gymnázium? Prověřte si, jak
jste na tom se znalostmi v
opakovacím testu

Hlásíte se z 9. třídy na
střední školu? Prověřte si,
jak jste na tom s procenty

Hlásíte se z 5. třídy na
gymnázium? Procvičte si
geometrické úlohy

Pronájmy budou ještě
dražší, zájem je velký.
Přinášíme velký přehled
aktuálních cen

Ceny bytů se zlomí, nejspíš
už letos. Kolik peněz vás
bude stát nemovitost?

Největší rizika na finančním
trhu? Expert vysvětluje,
proč dávat pozor
na korporátní dluhopisy

Jak zhodnotit peníze. Je
stavební spoření opravdu
výhodné?

Růst důchodů poráží i
inflaci. Polepší si hlavně lidé
s nižší penzí

Poradíme vám, jak vybrat
účet, aby peníze neztrácely
hodnotu

Rostoucí mzda inflaci
nepokryje. Které profese si
polepší nejvíce?

PŘEHLEDNĚ: Jak pomůže
stát rodinám s dětmi a
seniorům. Na co mají nárok
nejohroženější?

Získat příspěvek na bydlení
je snazší. Co dělat, když
vám výše dávky nestačí?

Spotřebiče i odpadní teplo
jdou využít chytře.
Poradíme, jak můžete ušetřit

Chcete ušetřit peníze za
zateplení? Pomůže vám stát

Návod, jak v domácnosti
ušetřit na energiích.
Poradíme, jak si spočítat
zálohy a snížit účty

2023: potřebuje více
Ukrajina svobodu, nebo svět
stabilitu?

Hodně hudby i bez covidu.
Přesunuté koncerty už
„docházejí“, do Česka ale
dorazí Kiss či Diana Krallová

„V příštím roce poroste
napětí ve společnosti.“
Lékaři i lékárníci vidí nový
rok černě

Jedna premiéra stíhá
druhou, divadla chtějí v
příštím roce dohnat i
odsunuté projekty

Do kin míří Mašínové i
Indiana Jones. Jaký bude
rok 2023 na plátnech i
streamovacích platformách?

Špitály budou modernizovat,
investovat se bude do
nových specializovaných
center

PRÁVĚ ČTETE MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Očkovaných proti klíšťové encefalitidě je málo, u dětí přetrvávají
příznaky

Fiala se postavil proti účasti sportovců z Ruska a Běloruska na
olympiádě

Hotel Přibyslav má po měsících nejistoty nového nájemce a
bude opět hasičský

Svědectví z turecké apokalypsy. Strašné, padají věci, líčí český
fotbalista

V Chrastavě začala demolice ubytovny Kovák, první cihlu shodil
starosta

V plzeňských tramvajích řádil vandal, stropy zřejmě prokopl
botou

Pagáčovou hnát holí! Patricie čelí nesmyslné kritice kvůli
zacházení se zvířaty

Smutný příběh hokejisty Sýkory: Dluží miliony slavným, kamarádi
ho teď ženou před soud!

Muradov si má užívat v Dubaji se Sabinou z Love Islandu. Ta to na
sítích nenápadně naznačuje

Trojan, Vetchý a Ramba vypálili konkurenci rybník: Diváci jsou z
Docenta nadšení!

Zneužíváš nešťastnou holku, to je na trestňák! Vojnar jde zase do
Soukupa a je s tím úplně mimo

Ceny filmové kritiky: Šéf ČT Dvořák o berlích, kriminalista Mareš za
proseccového barmana
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Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

 DOPORUČUJEME

Stavební spoření patří mezi tradičně velmi oblíbené produkty, jejich smysluplnost je ale

nyní v ohrožení. Podobné je to i s výnosností doplňkového penzijního spoření, jehož

podmínky se nejspíš budou v dohledné době měnit.

7. ledna 2023 13:00

    0 příspěvků

Hlavní výhoda stavebního spoření vždy

spočívala ve státním příspěvku, o jehož zrušení

se ale už delší dobu mluví. Největší výhoda

tohoto typu spoření by tak byla rázem pryč.

Přestože v této době má „stavebko“ podobnou

výhodu jako termínované vklady – vysoké

úročení –, jeho výhodnost je nyní značně

diskutabilní. 

Při tříprocentním úroku z vkladu, měsíční

úložce 1740 korun a ročním poplatku 320

korun (což jsou dnes běžné a ideální

podmínky), za šest let vloží klient do takového

spoření 125 tisíc korun. „Za takovýchto

podmínek bude mít po odečtení srážkové daně

a dalších poplatků jen 20 tisíc navíc, tedy 1,16násobek toho, co do spoření vložil.

Za mne je to velmi málo a na trhu jsou dnes jiné možnosti, jak spořit. A i bez

státní podpory vykazují vyšší výnosy,“ upozorňuje ekonom Jiří Rotschedl.

Z uvedených důvodů proto stavební spoření klientům nedoporučuje a motivuje je

k jiným střednědobým investicím. Stejný názor má i Jiří Kovács z Partner Bank

AG: „Stavební spoření bych v této situaci a současně s parametry, které nabízí,

zcela vynechal.“

Rotschedl varuje i před dalším aspektem: guvernér ČNB otevřeně avizuje, že

bude dělat maximum pro to, aby lidé i vláda více šetřili a vznikal kapitál pro

firemní investice vedoucí k rostoucí produktivitě. Guvernér tak chce obnovit tzv.

konvergenční trend české ekonomiky a měny, který fakticky skončil finanční krizí

v roce 2009. Pokud se to ale podaří, můžeme očekávat v horizontu deseti let

zvýšení produktivity, životní úrovně a hlavně posilující měnu.

Vysoké výnosy mohou skončit

„Dokážu si představit, že se euro může dostat až na 22 korun,“ předpovídá

Rotschedl. To má své výhody, ale i nevýhody zejména pro domácnosti investující

do akcií v cizích měnách. Ty by navíc mohly být rizikovější než dříve. „Právě teď

je však skvělá příležitost využít produkty s fixními výnosy a zajistit si je na co

nejdelší dobu. Tím myslím klidně i pět a více let, protože takhle vysoké výnosy

se nemusí opakovat klidně čtvrt století,“ říká Jiří Mesároš, majitel portálu

dluhopisy.cz. „Dlouhodobě se nyní vyplatí využít sílu složeného úročení a

sáhnout po akciích, fondech a podobných produktech,“ dodává.

Co dělat, pokud si chcete začít spořit na důchod? Hlavně dlouho neotálet,

shodují se oslovení odborníci. Pokud je vám 40 a teprve řešíte, jak si zajistit

klidné stáří, určitě se neomezujte jen na doplňkové penzijní spoření, které se od

roku 2024 nejspíš bude měnit, a státní příspěvek bude až o 12 procent nižší, než

je nyní. Nyní se pohybuje mezi 23–30 procenty, nově by měl být jednotně 18

procent.

Toto snížení procentní sazby pro státní příspěvek je podle Asociace penzijních

společností ČR zásadní problém. „Samotné sjednocení procentuální výše pro

všechny úložky je správné a vítáme ho, produkt bude přehlednější. Zásadním

problémem je navrhovaná výše příspěvku. To by v reálu pro většinu aktuálně

spořících účastníků znamenalo nominální snížení státního příspěvku, což bude

působit demotivačně,“ říká Aleš Poklop, prezident asociace. Podle pět let

starého průzkumu agentury STEM/MARK byl totiž státní příspěvek největší

motivací, proč si do penzijního spoření peníze ukládat.

Když je do důchodu daleko

„Ve věku čtyřiceti let je časový horizont tak dlouhý, že ani není jisté, jak budou

důchody v té době vypadat. Navíc je to tak dlouhá doba, že si investor může

dovolit jít i do dynamičtějších produktů,“ podotýká Andrea Štefanová ze

společnosti K a Partneři.

„Záleží tedy na osobních preferencích a výši pravidelně investované částky. Do

úrovně, která je státem podporována, dává smysl zejména doplňkové penzijní

spoření,“ dodává. Při úložce nad 1000 Kč měsíčně státní příspěvek nyní činí 230

korun. Poradci tak doplňkové penzijní spoření obvykle radí obohatit o investování

do fondů, které odpovídají investičnímu horizontu a profilu klienta i jeho ochotě

jít do zvýšeného rizika, neboť investiční výnos může značně kolísat.

Zaměstnancům na tento typ spoření navíc jako benefit mohou přispívat i

zaměstnavatelé, z pohledu daní se to vyplatí do 50 tisíc korun za rok.

Právě nejčtenější Premium články:

NEFF: Že nemáme osobnosti? V přímé
volbě by no name neměl šanci, Pavlova
nástupce známe už dnes

Rusové mají v záloze své supertanky.
„Noví západní obrněnci proto nebudou
hrát ve vývoji války roli,“ věří si

Rakovina v Česku: jestli přežijete, závisí
také na vaší adrese. Kde je péče nejlepší?

Potvrzeno, na Hradě budou dva
generálové. Nový prezident Pavel si s
sebou bere Hasalu

SERIÁL
NOVINKY 2023
Jak se změní hypotéky,

penzijní spoření či

důchody? Podívejte se na

novinky pro rok 2023 ve

školství, zdravotnictví,

kultuře i ekonomice.

Stárnutí není hlavní příčinou vrásek a povislé pleti! (Dělejte
toto 2x denně)

sponsored by: Golden TREE

Hledáte alternativu ke spořicím účtům? Stavební
spoření se vrací do módy, banky zvýšily úroky

Spodní prádlo Treat Wear ideální na
vrstvení pro podzimní dny. Hřeje pouze
kde je potřeba.

Chytré hodinky ARMODD kompletně v
češtině. Funkční se všemi telefony
Android a iPhone.

1. DÍL  

Kalendář školních prázdnin,
přijímaček a maturit v roce 2023.
Deváťáci se příští rok zapotí

2. DÍL  

Senioři si příští rok polepší o stovky
korun. Penze se všem zvedne
automaticky

3. DÍL  

Nové stíhačky, tanky i obrněnce.
Českou armádu čekají tučné roky

4. DÍL  

Nejlepší motivace je vnitřní. V
tělocviku by si děti měly užívat
radost z pohybu, říká děkan PedF
Ostravské univerzity

5. DÍL  

Loučení s velkým techničákem či 143
kilometrů rozestavěných dálnic. Co
nás čeká příští rok v dopravě?

6. DÍL  

Na dávky v roce 2023 dosáhne víc lidí,
řada příspěvků se zvýší. Přinášíme
přehled změn

7. DÍL  

Lékař bude muset vzít dohodnutý
počet pacientů, pojišťovny přispějí
víc. Zdravotnictví čeká řada změn

8. DÍL  

Nejprve doping, teď válka. Rusko je v
klatbě, jenže olympiáda se blíží, vrátí
se zpět na sportovní mapu?

9. DÍL  

Špitály budou modernizovat,
investovat se bude do nových
specializovaných center

10. DÍL  

Do kin míří Mašínové i Indiana Jones.
Jaký bude rok 2023 na plátnech i
streamovacích platformách?

11. DÍL  

Jedna premiéra stíhá druhou, divadla
chtějí v příštím roce dohnat i
odsunuté projekty

12. DÍL  

„V příštím roce poroste napětí ve
společnosti.“ Lékaři i lékárníci vidí
nový rok černě

13. DÍL  

Hodně hudby i bez covidu. Přesunuté
koncerty už „docházejí“, do Česka ale
dorazí Kiss či Diana Krallová

14. DÍL  

2023: potřebuje více Ukrajina
svobodu, nebo svět stabilitu?

15. DÍL  

Návod, jak v domácnosti ušetřit na
energiích. Poradíme, jak si spočítat
zálohy a snížit účty

16. DÍL  

Chcete ušetřit peníze za zateplení?
Pomůže vám stát

17. DÍL  

Spotřebiče i odpadní teplo jdou
využít chytře. Poradíme, jak můžete
ušetřit

18. DÍL  

Získat příspěvek na bydlení je snazší.
Co dělat, když vám výše dávky
nestačí?

19. DÍL  

PŘEHLEDNĚ: Jak pomůže stát
rodinám s dětmi a seniorům. Na co
mají nárok nejohroženější?

20. DÍL  

Rostoucí mzda inflaci nepokryje.
Které profese si polepší nejvíce?

21. DÍL  

Poradíme vám, jak vybrat účet, aby
peníze neztrácely hodnotu

22. DÍL  

Růst důchodů poráží i inflaci. Polepší
si hlavně lidé s nižší penzí

23. DÍL  

Jak zhodnotit peníze. Je stavební
spoření opravdu výhodné?

24. DÍL  

Největší rizika na finančním trhu?
Expert vysvětluje, proč dávat pozor
na korporátní dluhopisy

25. DÍL  

Ceny bytů se zlomí, nejspíš už letos.
Kolik peněz vás bude stát
nemovitost?

26. DÍL  

Pronájmy budou ještě dražší, zájem je
velký. Přinášíme velký přehled
aktuálních cen

To nejzajímavější z Lidovek
do vašeho e-mailu

Mám zájem

Špaček: Pavel je nový model
prezidenta, takového jsme ještě
neměli. Z Hradu se stalo mrtvé a
zatuchlé místo

NEFF: Že nemáme osobnosti? V přímé
volbě by no name neměl šanci, Pavlova
nástupce známe už dnes

Stárnutí není hlavní příčinou
vrásek a povislé pleti! (Dělejte toto

2x denně)
-

Golden TREE READ MORE

Kdo je Pavlův přítel po boku Kolář?
Zkušený diplomat i „sarajevský
atentátník“

Rusové mají v záloze své supertanky.
„Noví západní obrněnci proto nebudou
hrát ve vývoji války roli,“ věří si

Hradní tým se rýsuje, prosakují první
jména. Vojenskou kancelář může
dostat na starost ostřílený generál

Rakovina v Česku: jestli přežijete,
závisí také na vaší adrese. Kde je péče
nejlepší?

ROUBÍČKOVÁ: Nevyzývejme Pavlovu
mluvčí Řehákovou k rezignaci, ale...
Další šanci od lidí už nedostane

Potvrzeno, na Hradě budou dva
generálové. Nový prezident Pavel si s
sebou bere Hasalu

Stárnutí není hlavní příčinou vrásek a
povislé pleti! (Dělejte toto 2x denně)

sponsored by: Golden TREE READ MORE

Kriminalista Karel Tichý: Jestli se
Radovan Krejčíř vrátí, budu první
mrtvý

Trable s láskou v posteli. Když chce
jeden z partnerů víc než ten druhý

Závislost na alkoholu? Při odvykání
můžete vidět bílé myši, vysvětluje
odbornice

Deníčková soutěž: Vyhrajte čtení na dlouhé
zimní večery
dílejte příběh ze života, napište deníček a vyhrajte
skvělou sérii knih od Jo Nesba, ve kterých své detektivní
schopnosti předvádí sám rozervaný...

Turecko a Sýrii zasáhlo ničivé zemětřesení
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Komerční sdělení

Věnujte odemčený článek přátelům
Pošlete jim odkaz, email nebo jim ho nasdílejte přes sociální sítě.

Odemknout a nasdílet článek přátelům

NEJČTENĚJŠÍ

OBRAZEM

SERIÁLY

Jak zhodnotit peníze. Je stavební spoření
opravdu výhodné?

Pondělí 6. února 2023, svátek má Vanda   1 nová zpráva Můj účetPremium
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