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03 Moudří myslí na budoucnost: učební list 

Většina moudrých lidí myslí na budoucnost. Zajímá je navyšování svých příjmů, 
aby měli co nejvíce peněz na ostatní výdaje. V ostatních výdajích vidí svoji 
budoucnost. 

Navyšování příjmů: Vyšší vzdělání (SŠ, VŠ) = větší plat, odborné kurzy = vyšší 
kvalifikace; podnikání při zaměstnání; dvě zaměstnání; autorské peníze. 

Většina moudrých lidí si váží svých peněz a přemýšlí o výdajích. Proto mají tři druhy 
ostatních výdajů. 

1. Spoření na zvyšování životní úrovně. Sem můžeme zařadit životní jistoty, jako 
je pojištění rodinných příslušníků a majetku. Nebo spoření na ledničku, televizor. 
Zkrátka penězožrouty. 

2. Spoření na investice. To znamená spoření na budoucnost. Spoření na 
zabezpečení svého stáří. 

3. Nezapomínají na výdaje na dobročinnost. Přispívají potřebným, kteří pro nemoc 
nebo z jiných důvodů nemají možnost pracovat. 

 
Obrázek 1: Ostatní výdaje 

Vysoká životní úroveň s sebou přináší velký výběr jídla (maso, sušenky, ….), pití 
(minerální vody, šťávy, pivo, …), spotřebiče (ledničky, televize, myčky, …). Každé 
zboží má své obaly. 

Komfort a velká spotřeba přináší mnoho odpadu. 
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Obrázek 2: Výdaje 

Jak se naučíme být moudří? Nejlépe na svém kapesném! 

Nutné výdaje obvykle platí rodiče. To znamená, že kapesné je určeno na ostatní 
výdaje. Připravte si tři hrníčky (nebo obálky) a na první napište „Spoření na životní 
úroveň - DNES“. Na druhý „Spoření na investice – BUDOUCNOST - penězonosiče.“ 
Třetí hrníček věnujte na „DOBROČINNOST“. 

Rozvrhněte si, kolik budete pravidelně dávat do jednotlivých hrníčků. Nezapomeňte 
na dobročinnost. 

Kolik peněz z kapesného budete dávat do hrníčku Dnes, kolik do hrníčku Budoucnost 
a kolik do hrníčku na Dobročinnost? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.: Kapesné a jeho tři položky 
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Rozumné plánování výdajů. K přežití nepotřebujeme mnoho. Skromným životem 
můžeme docílit budoucí finanční úspěch - prosperitu. 

Výdaje můžeme rozdělit na NUTNÉ = zajištění základních životních potřeb a 
OSTATNÍ. OSTATNÍ výdaje můžeme rozdělit na spoření (životní úroveň), spoření na 
investice a dobročinnost.  

 

Moudří lidé 

Plánovitě navyšují své příjmy a snaží se mít co nejvíc peněz v ostatních výdajích. 
Jsou tři možnosti: 

• Malé nutné výdaje – „Skromnost sluší naší budoucnosti“ 
• Více peněz v ostatních výdajích – „Navyšování příjmů“ 
• Malé nutné výdaje a více peněz v ostatních výdajích   

Jak se naučíme MOUDŘE hospodařit s penězi: 

• Navyšováním příjmů. 
• Rozumným plánováním výdajů. 

Moudří lidé snižují svůj odpad a třídí ho. 


