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05 Penězožrouti a penězonosiči: učební list 

Pronájmem bytu, garáže, pozemků získáváme další peníze, které nazýváme 
„Penězonosiči“. Opakem penězonosičů jsou peníze, kterými hradíme nákupy jídla, 
náklady na bydlení, vzdělání, cestování. Nazýváme je „Penězožrouty“. 

V případě, že ve vlastní garáži máme 
zaparkované vlastní auto, tak takto 
využívaná garáž je penězožrout. Jestliže 
vlastní garáž pronajímáme, jedná se 
o penězonosiče.  

Toužíme po vyšší životní úrovni a tím více 
peněz utrácíme. Moudří lidé šetří peníze na INVESTICE - na nákup PENĚZONOSIČŮ, 
tím si vytváří další zdroje příjmů. 

Neměli bychom zapomenout na dobročinnost. 
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Co jsou penězožrouti? 

Penězožrouti představují majetek, který si koupíme, 
spotřebováváme a vzniknou nám z něj pouze výdaje.  

Takovým majetkem uspokojujeme své potřeby – hlad, žízeň, 
bydlení, vzdělání, cestování, zábavu. Velmi často penězožrouti 
dokonce potřebují ke své činnosti další peníze, takže například 
auto spotřebovává pohonné hmoty, televize spotřebovává 
elektřinu a je třeba z ní platit televizní poplatek atd. 

Co jsou penězonosiči? 

Abychom penězonosiče získali, musíme věnovat svůj čas například 
na vybudování vlastního podniku, postavení domu, zrealizování 
vlastní myšlenky (patenty, vynálezy) anebo investovat své peníze 
do stavebního spoření, pojištění, akcií. 

 

Příklady penězonosičů 

• Napíše-li autor úspěšnou knihu (Rowlingová: Harry Potter). Vyplácí nakladatel 
autorovi smluvní částku z prodeje knih. Obvykle se jedná o desetinu z prodejní 
ceny knihy. 

• Rozhodne-li se někdo natočit podle knihy film nebo napsat divadelní hru, musí 
od autora knihy koupit licenci. 

• Napíše-li scénárista scénář nebo muzikál, dostává podle smlouvy peníze 
z jednotlivých představení. 

• Hudebníci a zpěváci nahrávají CD a DVD disky, z prodaných kusů mají příjem 
peněz. 

• Vynálezce si přihlásí svůj patent a výrobní podnik, který patent využívá, mu 
vyplácí peníze. 

• Student napíše diplomovou 
práci, z ní část použije jiný 
autor ve společné knize, 
stává se honorovaným 
spoluautorem. 

• Reklama může pravidelně 
přinášet peníze. 

Manželé mají domek při hlavní silnici. Na svůj plot si sjednali reklamu na jízdní kola. 

Firma jim platí 1 000 Kč měsíčně. 
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Příklady penězožroutů 

• Zakoupení nového auta z našetřených peněz, které je využíváno pro potřeby 
rodiny. 

• Zakoupení modernějšího televizoru s větší úhlopříčkou pro sledování 
sportovních programů. 

• Pronájem většího bytu v moderním domě. 

• Školné na soukromé škole s výukou předmětů 
v angličtině a španělštině. 

• Zakoupení rodinné dovolené v Egyptě za účelem 
rekreace. 

• Zakoupení lístků na koncert Justina Biebera v Praze. 


