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To jsou teď v obchodech 
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sleva pouze tváří...
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7. JAK UŠETŘIT NA POTRAVINÁCH 
A JINÝCH NÁKUPECH

Výdaje na  stravování patří k  těm největším položkám v  domácím roz-
počtu. U průměrné domácnosti činí 30 až 40 % veškerých výdajů. A pro-
tože lze za nákupy potravin utratit skutečný majlant, věnujme úsporám 
na jídle podstatnou část této kapitoly. 

Kdo „nežere“, vydělá dvakrát
Před lety se v novinách objevovaly inzeráty, které za stokorunu slibovaly 
zaručený recept na zhubnutí. Za poslané peníze však zájemcům přišel 
dopis s  lakonickou odpovědí „Nežer!“. Jíst však musí každý – pro tuto 
chvíli neberme v úvahu existenci nepočetné skupiny jedinců, která tvrdí, 
že nejí a živí se takzvanou pránou ze vzduchu („breathariáni“). Názory 
na půst se mezi lékaři různí, proto hladovka není právě tou ideální ces-
tou k finančním úsporám. Ani stále více populární „freeganismus“, který 
spočívá v konzumaci pouze vyřazených potravin, není pochopitelně tou 
vhodnou cestou. Jak tedy ušetřit? Kdo chce snížit výdaje za potraviny, 
nakupuje chytře. Jak? Především využíváním akčních cenových nabídek. 
Pomůže také úprava skladby konzumovaných jídel, střídmé stravování 
a méně častá návštěva restaurací. 

Upečme si chleba, postavme třeba zeď
Mezi základní potraviny, které nakupujeme nejčastěji, patří chléb. Na pří-
kladu této potraviny se můžeme podívat, z čeho všeho se může skládat 
jeho cena. Ta je závislá jednak na  kvalitě, jednak na  obchodní politice 
řetězců, které někdy chléb dotují, aby přilákaly zákazníky kvůli koupi ji-
ného zboží. Ceny se liší také podle rozdílného složení a hmotnosti chleba 
u jednotlivých výrobců. Více než pekaři ovšem vydělávají na chlebu ob-
chodníci a řetězce. Pekaři obchodníkům musí za dodávky pečiva platit 
ještě takzvané zalistovací poplatky (odměna za zařazení zboží do prode-
je), bonusy, takzvané regálné (poplatek za lepší umístění zboží v obcho-
dě) a na své náklady si také odvážejí neprodané zboží. Marže v obcho-
dech tak rostou na úkor pekařů – u chleba jde v průměru o marži 40 % 
a u dalšího pečiva přes 60 %. U některých typů housek a rohlíků nejsou 
výjimkou dokonce ani stoprocentní marže. V absolutních částkách však 
kvůli nízkým cenám ale nejde o nijak závratné sumy.
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8. JAK UŠETŘIT NA PLATBÁCH 
ENERGIÍ A VODY

Rodinnou kasu mohou také zatížit drahé energie, tedy plyn a elektři-
na. Přestože například cena elektrické energie na burzách v poslední 
době poklesla, do  účtů domácností se toto snížení prakticky nepro-
mítlo. Dlouhou dobu cena elektřiny pro domácnosti totiž rostla, a  to 
mimo jiné díky nárůstu příspěvků na obnovitelné zdroje (důsledek tak-
zvaného „solárního boomu“, tedy štědrých státních dotací na stavbu 
solárních elektráren). 

Kolik dnes za elektřinu platíme? Téměř 13 tisíc korun za rok si musí při-
pravit domácnosti s  nízkou průměrnou spotřebou kolem 2  200 kilo-
watthodin. Jde o domácnosti, které nevyužívají elektrickou energii ani 
k  vytápění ani k  ohřevu vody. Mnohem hlouběji do  kapsy pak musí 
sáhnout rodiny, které topí elektrickými přímotopy, a v důsledku toho 
spotřebují až 15 tisíc kilowatthodin elektřiny. Roční účet za „proud“ se 
tak vyšplhá na  více než 45 tisíc korun. Výdaje za  platby energií tedy 
nejsou žádné zanedbatelné částky a vyplatí se více přemýšlet o mož-
nostech úspor. 

Neplatíme jen za silovou elektřinu, ale i řadu poplatků
Kolik konkrétně platíme za  elektřinu? To se dozvíme z  faktury od  na-
šeho dodavatele. Cena elektřiny se skládá ze dvou složek, a to z platby 
za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „silovou elektřinu“) a z regulované 
platby za distribuci elektřiny elektrickou sítí do našich domácností, tedy 
z  poplatků za  použití energetické sítě. Začněme u  té jednodušší části, 
tedy u neregulované platby, která se týká silové elektřiny. Ta se skládá 
z pevného měsíčního poplatku a z ceny za odebranou elektřinu, která 
se měří v kilowatthodinách. Měsíční poplatek se pohybuje mezi 10 až 90 
korunami a musíme ho platit, ať již elektřinu spotřebováváme, či nikoliv. 
Pokud tedy máme minimální spotřebu, měli bychom se zajímat o tarif 
s  nejnižším možným měsíčním poplatkem. Druhá část neregulované 
platby již pochopitelně závisí na naší spotřebě. Za jednu kilowatthodinu 
aktuálně zaplatíme zhruba 1,70 korun. Cena silové elektřiny a účtovaný 
poplatek se různí v závislosti na zvoleném dodavateli. Právě v těchto po-
ložkách mají dodavatelé schovanou svou ziskovou marži. 
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9. JAK NAKUPOVAT NEMOVITOSTI 
A SNÍŽIT NÁKLADY NA BYDLENÍ 

Vlastní bydlení je naše základní jistota. Koupit hezkou nemovitost v pěk-
né lokalitě je tak pro mnoho z  nás jeden ze základních životních a  fi-
nančních cílů. Nákup rodinného domku či bytu však není zcela jednodu-
chá a bezriziková záležitost. Toto rozhodnutí nás může zadlužit na dosti 
dlouhou dobu. Pokud tedy uvažujeme o  koupi jakékoliv nemovitosti, 
měli bychom jejímu výběru dát dostatek času a  důkladně zkoumat, 
jaká je tržní nabídka. Zkrátka, čím více času si na  hledání nemovitosti 
necháme, tím lépe. Statistici tvrdí, že výběr nemovitosti v průměru trvá 
minimálně pět měsíců. Najít nepředraženou nemovitost na  vhodném 
místě může pochopitelně trvat i  mnohem déle, proto je dobré nákup 
nemovitosti dopředu naplánovat. Již při výběru nového bydlení bychom 
měli myslet na jeho „nízkonákladovost“, tedy nejen na jeho vzhled, ale 
i na možnost energetických úspor, tedy na přijatelné provozní náklady 
a na to, jak se nám v něm bude bydlet, až budeme starší (zda například 
několikrát denně vyjdeme schody do patra). Na druhou stranu například 
byty v prvních patrech v některých městech již téměř nikdo nekupuje. 

Nevybírejme nemovitost jen podle nabídky na internetu a v časopisech 
realitních společností. Sami si nejdříve musíme odpovědět, co od tako-
vé nemovitosti očekáváme. Jen někdo zná své potřeby a priority zcela 
přesně, jiný je musí nejprve poznat a udělá proto lépe, když si nejdříve 
vyhlédnutou nemovitost dočasně pronajme. Například pro někoho, kdo 
tráví hodně času v  práci a  chce ušetřit náklady na  dopravu, se vyplatí 
pronájem nemovitosti v co největší blízkosti pracoviště. 

Pokud plánujeme nákup nemovitosti, stanovme si cenový limit, tedy 
nejvyšší cenu, kterou jsme nejen ochotni, ale i schopni zaplatit. Počítej-
me přitom nejenom se splátkami hypotéky, ale i s dodatečnými náklady, 
jako jsou náklady na vybavení nemovitosti, náklady na energie, případ-
né příspěvky do fondu oprav, poplatky za služby a tak dále. 

Hypotéku není těžké si vzít, ale splatit!
Neberme si nejvyšší možnou hypotéku. Zní to samozřejmě, že? Mno-
ho lidí však nákup nemovitosti neplánovalo, požaduje rychle bydlet 
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12.  JAK SI UŽÍT LEVNĚJŠÍHO 
CESTOVÁNÍ 

Cesty na dovolenou, za poznáním nových míst, za  relaxací či sportem 
se staly neodmyslitelnou a příjemnou součástí našich životů. Jsou však 
také nezanedbatelnou položkou v  každém rodinném rozpočtu. Proto 
bychom měli výběru dovolené věnovat odpovídající pozornost a stejně 
jako v předchozích případech ji více plánovat. V této kapitole se ale po-
díváme i na další způsoby, jak výdaje za dovolenou snížit, aniž bychom 
se museli nějak výrazně uskrovnit. 

Nejčastější formou nákupu dovolené je, že zajdeme do cestovní agentury 
či kanceláře, porovnáme pár nabídek a nakonec koupíme vybraný zájezd. 
To je bezpochyby ta nejpohodlnější a nejrychlejší cesta k nákupu dovole-
né, ovšem také jedna z nejdražších. I před nákupem dovolené bychom se 
proto měli zamyslet a jasně si odpovědět na otázku, co od ní vlastně oče-
káváme. Pro jednoho cestovatele je důležitý kvalitní hotel s all-inclusive 
stravou, pro jiného poznávání místní kultury a prožité dobrodružství, jiný 
požaduje čisté moře s vlnami a jemný písek bez kamínků, další zase bo-
haté možnosti výletů nebo nejlépe vše výše uvedené dohromady. Teprve 
když si ujasníme, jakou dovolenou vlastně chceme, můžeme začít hledat 
cesty, jak ji pořídit, a to s co nejnižšími možnými náklady. 

Výměnné pobyty místo klasické dovolené 
Máme rádi dobrodružství? Tak přesně pro nás jsou určeny takzvané ko-
munitní servery, jako je Couchsurfing.org. Prostřednictvím těchto spole-
čenství si můžeme domluvit bezplatné ubytování u někoho, kdo nabízí 
„volný gauč“. Na oplátku bychom i my měli nabídnout ubytování nebo 
aspoň popovídání u kávy. Tento web provozuje mezinárodní nezisková 
organizace, která spojuje cestovatele po celém světě a díky které ušetří-
me nejen za ubytování, ale poznáme také místní kulturu. Tato komunita 
je tak vhodnou příležitostí pro lidi, kteří chtějí cestovat, užít si dobrodruž-
ství a  současně nevydělávají tolik peněz jako manažeři banky. Možná 
však máme problém přijmout představu, že si cizího člověka pozveme 
k nám domů nebo že se naopak k někomu takovému vydáme! Co když 
to bude „úchyl“ nebo zloděj? Toto riziko tu pochopitelně je, ale při dodr-
žování několika zásad nijak velké. Veškerá komunikace mezi hostitelem 


