
Vá!ení klienti,

na!e listopadové Novinky v"nujeme finan"ní gramotnosti. Znám 
spoustu lidí, kter#m d"lá starost, $e nemají dost pen"z. Dále mám ve 
svém okolí n"kolik lidí, kte%í mají pen"z p%íli!, a p%iná!í jim to starosti. 
Up%ímn", kdo z nás m&$e %íct, $e má pen"z tak akorát a je spokojen# 
s tím, co má?

Setkání s Marcelou Hrubo#ovou zm"nilo m&j pohled na peníze. Velmi 
m" zaujala my!lenka Financí pro radost. Absolvoval jsem krátk# a pro 
m" srozumiteln# kurz. Za'al jsem si více v!ímat sv#ch v#daj&. $lov%k 
není tak bohat&, kolik vyd%lá, ale tolik, kolik u#et'í. Moje babi'ka má 
d&chod 9 tisíc korun m"sí'n" a doká$e si vytvá%et finan'ní rezervu. Znám 
ale banké%e, kter# z platu 180 tisíc korun m"sí'n" plus ro'ní bonusy $il 
na dluh. Kdy$ p%i!el o práci, jeho d"ti musely opustit soukromé !koly, za 

dva m"síce p%i!el o auto na leasing a do p&l roku prodával pod cenou 
svou nemovitost zatí$enou hypotékou.

Politici a státy utrácejí více, ne$ na co mají. (ím dál tím více lidí rezignuje 
na své finance a také $ije na dluh. Úrokové sazby jsou te) velmi nízké. 
Pokud se v budoucnu zv#!í, stane se splácení dluh& obtí$n"j!ím. Tento 
stav nem&$e skon'it dob%e. Proto jsem rád za ka$dého, kdo se chová 
zodpov"dn". Vá$ím si Marcely Hrubo!ové za to, $e opustila hv"zdnou 
kariéru ve velk#ch korporacích a za'ala radit lidem, co d"lat, aby jim 
finance p%iná!ely radost. Doufám, $e i Vám p%inese dne!ní vydání 
Novinek inspiraci.

Vladimír Br(na
v#konn# %editel 
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Jak to vypadá, kdy! dluhy lidem p'erostou p'es hlavu, ví 
Marcela Hrubo#ová víc ne! dob'e. P'es dvacet let stála 
na stran% v%'itel(. M%la na starosti ekonomiku velk&ch 
institucí, starala se o jejich ú"etnictví a hlavn% vymáhala 
pohledávky. Nyní se sna!í sv&ch zku#eností vyu!ít  
k tomu, aby lidem pomáhala zorientovat se ve sv%t%  
financí a finan"ních institucí. 

Zlom pro Marcelu p%i!el po roce 2008, kdy pracovala pro 
Stavební spo%itelnu (eské spo%itelny jako %editelka úseku 
vymáhání pohledávek. V té dob" propukla ekonomická 
krize a lidé p%estávali zvládat splácet velké mno$ství úv"r&. 
„Mou povinností bylo vymáhat pohledávky u p!ti tisíc klient"  

s hypotékami za dv! miliardy. Dostávala jsem se do situace, 
kdy jsem musela lidem prodávat st#echu nad hlavou,“ popisuje 
ekonomka. Prost%ednictvím toho mohla vid"t, kolik závazk& 
jsou lidé schopni si na sebe nabrat, ani$ by m"li !anci je splatit. 
Po n"jaké dob" proto cítila pot%ebu lidem poradit, jak si v!e 
dob%e spo'ítat a nezadlu$ovat se. 

Na za'átku m"ly b#t Finance pro radost pouze informa'ním 
portálem. Vzáp"tí ale p%i!ly pozvánky na r&zné p%edná!ky  
a besedy, aby Marcela mohla své zku!enosti lidem p%edávat 
osobn". Z banky proto ode!la, zalo$ila si vlastní spole'nost 
a vytvo%ila ucelen# vzd"lávací koncept na podporu finan'ní 
gramotnosti. 

To, $e má její „osv"tová“ 'innost smysl, vidí i p%i práci ve vlastní 
maklé%ské spole'nosti, kde prodává poji!t"ní. „Podle zákona 
jsem povinna klient"m podávat ohromné mno$ství informací, 
kter%m ale oni nejsou schopni porozum!t. Musím vysv!tlovat 
termíny, které by m!li znát ze &koly,“ upozor*uje Marcela na 
to, $e je d&le$ité lidi vzd"lávat, ne pouze informovat. Sama 
se sna$í fakta podávat co nejjednodu!eji – selsk#m rozumem. 
Na webu financeproradost.cz mohou nap%íklad zájemci najít 
u$ite'né rady, na co si dávat ve smlouvách pozor, kdy je 
nepodepisovat, jak správn" s pen"zi hospoda%it nebo jak se 
nau'it !et%it.

Lidi je pot'eba vzd%lávat, nejen informovat



Ku'átko Pípo poradí 

Finance pro radost u'í v!echny v"kové skupiny, od 
d"tí v první t%íd" a$ po seniory. D"tem na základních 
!kolách p%edná!ela Marcela nejd%íve sama, hledala 
ale zábavn"j!í a pro d"ti poutav"j!í formu. „Mám 
&estiletou hol'i'ku a vidím, jak jsou d!ti hravé a mají 
rády r"zné kreslené postavi'ky, tak vzniklo ku#átko 
Pípo,“ p%edstavuje sv&j nejnov"j!í projekt. Pípo je 
ve skute'nosti o!kubaná slepice, která se od svého 
narození chovala tak, $e o v!echno pe%í p%i!la. Jako 
o!kuban# ku%ecí junior pak p%edává d"tem svou 
zku!enost a radí, jak nenalet"t a nenechat se také 
obrat.  

Cílem projektu je vytvo%it kompletní materiály pro d"ti, 
kde budou vysv"tleny r&zné situace na p%íb"zích  
a bajkách. V!e má pak podle Marcely vyjít nejen  
v podob" u'ebnic, ale i jako tabletové hry nebo t%eba 
puzzle. Pípo je v!ak spí!e charitativní zále$itostí, ne$ 
za'ne $ít vlastním $ivotem autorsk#ch práv. 

Dal!í aktivitou Financí pro radost je Podnikatelská 
akademie. Radí hlavn" $enám znev#hodn"n#m na 
trhu práce, jak si postavit úsp"!nou a prosperující 
firmu, jak se chovat a p%em#!let jako podnikatelky  
a b#t finan'n" nezávislé. 
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Pro" je podle Vás d(le!ité, aby lidé spo'ili?
Hned ze dvou d&vod&. Prvním je vytvo%ení finan'ní jistoty, 
abychom byli p%ipraveni i na ty nejhor!í scéná%e. A za druhé, 
peníze odlo$ené v rezerv" jsou skv"l#m zdrojem pasivních 
p%íjm&. Platí, $e peníze d"lají dal!í peníze. Nemusím b#t díky 
tomu závislá na státním d&chodu. Mohu se rozhodnout odejít 
do penze t%eba v padesáti a b#t rentiérkou. Není p%itom t%eba 
odkládat $ádné vysoké 'ástky. Sta'í si od mládí dávat stranou 
t%eba p"tistovku m"sí'n". 

Jakou roli by podle Vás m%lo hrát ve spo'ení zlato? 
Zlato nehodnotím z pozice investora, nezajímá m", jaké bude 
mít zhodnocení. Pro m" jako oby'ejného 'lov"ka má v#hodu 
jistoty. Zlato je zkrátka zlato. Je to omezen# zdroj, je stejné jako 
lidská práce nebo p&da. Kdyby p%i!la n"jaká krizová situace, 
nap%íklad válka nebo hyperinflace, pak peníze ztratí hodnotu. 
Zlato ji ale dr$í po%ád. 

Investujete sama do drah&ch kov(? 
Ano. Dodr$uji základní pravidlo t%í loukotí: mít 'ást majetku  
v nemovitostech, 'ást v pen"zích a n"co ve zlat". Zlato mám 
také proto, $e p%íli! ned&v"%uji pen"z&m. Bez ohledu na to, 
jestli jde o euro, nebo korunu. Peníze nejsou dnes kryté zlatem 
a nemám zaru'eno, $e za dvacet let budou mít stejnou cenu. 
A také proto$e jsem ekonom a ú'etní, vím, jak zkreslené 
mohou b#t auditní zprávy velk#ch korporátních firem nebo 
velk#ch bank. 

Tak!e bychom nem%li slep% d(v%'ovat bankám, i kdy! 
mají navenek ekonomiku v po'ádku?
B"hem krize v roce 2008 krachovaly velké americké banky, 
které u nás p%edtím nakupovaly obrovská portfolia pohledávek, 
a p%esto padly. Zdraví t"chto spole'ností pro m" není 'itelné, 
navíc nev"%ím tomu, kdy$ státy za'nou tisknout peníze. Mo$ná 
to pom&$e nastartovat ekonomiku, ale já se rad"ji zajistím 
drah#mi kovy. Ne'ekám, $e mi budou p%iná!et n"jak# velk# 

pasivní p%íjem. Vym"nila jsem peníze za zlato, proto$e mu víc 
v"%ím a je to pro m" jistota.

A jak hodnotíte investice do realit?
Nemovitost je skv"lá, ale v okam$iku, kdy ji nepronajímáte nebo 
nemáte dostate'n" kvalitní nájemníky, kte%í by v'as platili, tak 
je to v podstat" nákladová polo$ka. O byt nebo d&m se musím 
starat. O zlato nemusím. Koupím ho a dám do trezoru. Mám 
takto vlastn" zakonzervované peníze. 

Jak se díváte na produkty ur"ené k dlouhodobému 
spo'ení, jako jsou t'eba penzijní fondy? 
Tam, kde mi kdokoliv slíbí peníze zdarma za spln"ní minimálního 
vkladu, tak to stoprocentn" vyu$ívám. Tak$e mám stavební 
spo%ení i penzijní p%ipoji!t"ní. Nechápu je ale jako produkty, 
které by m" m"ly zajistit na stá%í. P%ispívám si minimum, které 
stát po$aduje, abych m"la co nejv"t!í p%ísp"vek, nic navíc. 

Dnes stejn% v%t#ina bank nenabízí u spo'icích produkt( 
p'íli# vysoké úroky. Nevyplatí se proto lidem spí#e si 
peníze p(j"it? 
Podle mého názoru ne. Jsem velk#m odp&rcem v!ech dluh&, 
i hypoték. Pro hypotéku jsem v n"jakém krátkém 'asovém 
horizontu, kdy$ chybí jen malá 'ást prost%edk&. Pokud cht"jí 
lidé bydlet ve svém, znamená to si u$ od mládí odkládat 
peníze stranou. I kdy$ je nemovitost ur'ena spekulativn" na 
pronájem, m"l by mít 'lov"k naspo%enou v"t!í 'ást. Mám také 
jedno svoje pravidlo z vymáhání: kdo neumí !et%it, nebude ani 
um"t splácet. 

Co je na hypotéce tak #patného?
Lidé si ji v"t!inou berou na dvacet p"tadvacet let. Nemohou 
ale p%ece v&bec v"d"t, jak na tom za tak dlouhou dobu budou. 
Pokud u$ si ji chci vzít, tak maximáln" na p"t let, kdy mi banka 
nabízí fixaci úrok&. Za deset dvacet let mi v!ak nikdo nezaru'í, 
$e úroky nebudou t%eba dvacet procent. Hypotéka nás ale 

Zlato je investice do jistoty – rozhovor s Ing. Marcelou Hrubo#ovou



m&$e svazovat a ni'it i lidsky. Lidé si dr$í zam"stnání, které 
je nebaví, z obav, $e nezvládnou splátky. Nebo ze stejného 
d&vodu z&stávají ve vztahu, ve kterém nejsou spokojeni. 

V sou"asnosti se v%nujete hlavn% vzd%lávání ve'ejnosti  
v oblasti financí. Vidíte n%jak& pozitivní trend? Za"ínají se 
lidé chovat v("i pen%z(m zodpov%dn%ji? 
Ani ne. Zatím je to po%ád stejné. Po'et insolvencí a osobních 
bankrot& neklesá. Lidé ani po%ádn" nev"dí, jak funguje banka 
nebo poji!+ovna. (asto v"%í, $e banka je správcem pen"z 
a poji!+ovna nabízí investování a spo%ení, tak to ale v&bec 
není. Banka je podnikatel a její hlavní 'inností je p%ijímání 
vklad& a poskytování úv"r&, poji!+ovna se naopak v"nuje 
pouze poji!+ovací 'innosti. Na trhu se velmi 'asto pou$ívají  
v rámci prodeje finan'ních produkt& dv" velké l$i. Jedna %íká, 
$e poji!t"ní je spo%ení. To je ale nesmysl. Poji!t"ní kryje rizika 
na $ivot" a majetku a je na zalo$eno na principu nahodilosti. 
Druhá le$ z bankovního sektoru tvrdí, $e hypotéka je investice 
do vlastního bydlení. Není. Dokud není hypotéka splacená 
a nemovitost je zastavená ve prosp"ch banky, bydlení není 
moje. Já jsem tam jen v „nájemním vztahu“ nebo v roli správce 
a nemovitost vlastn" zhodnocuji. Mou snahou je uvád"t tyto 
omyly na pravou míru.

Jsou podle Vás je#t% n%jaké jiné d(vody, pro" se lidé 
bezmy#lenkovit% zadlu!ují? 

Je za tím i obrovská manipulace lidí ze strany velk#ch  
finan'ních hrá'&. ,kolení obchodník& v prodeji finan'ních 
produkt& a slu$eb není ani tolik zam"%eno na produktovou 
nabídku jako na obchodní dovednosti a psychologii prodeje. 
Lidé jsou pak manipulováni do nákupu produkt& a slu$eb, 
které v&bec nepot%ebují nebo které se dají %e!it zcela jinou 
'i levn"j!í formou. Finan'n" vzd"lan# 'lov"k pak t"mto 
nástrahám nepodléhá tak snadno.

Jak je to s v&ukou finan"ní gramotnosti ve #kolách? 
Na v!ech stupních je povinná od roku 2013. Ale jako 
samostatn# p%edm"t neexistuje a není k tomu ani oficiální 
osnova. Finan'ní gramotnost se vyu'uje v rámci matematiky, 
ob'anské nauky a podobn". Vznikly sice n"jaké u'ebnice  
v rámci r&zn#ch grantov#ch projekt&, ale tyto knihy jsou psané 
spí!e pro dosp"lé. ,estileté dít" nerozumí tomu, co znamená 
p%ebytkov# a schodkov# rozpo'et, nechápe slo$ité grafy.
 
D%ti se sna!íte vzd%lávat hrou, pomocí postavi"ky ku'átka 
Pípa. Co je podle Vás to nejd(le!it%j#í, aby se d%ti nau"ily?
Pípo na svém osobním $ivotním p%íb"hu ukazuje d"tem, jak 
p%i!lo o v!echno v'etn" svého pe%í, a p%edstavuje jednotlivé 
oblasti a nástroje finan'ního trhu. Jen$e teorie je krásná, ale 
a$ praxí se získá nejvíce zku!eností – a to je hlavní úloha Pípa, 
vtáhnout d"ti do reálného $ivota. V sou'asné dob" pracujeme 
na vytvo%ení nov#ch knih pro d"ti. Vzniknou P%íb"hy ku%átka 
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Marcela Hrubo#ová se cel# sv&j profesní $ivot v"nuje 
financím. Vystudovala Vysokou !kolu finan'ní a správní, obor 
poji!+ovnictví. Za'ínala ve státní správ", kde se specializovala 
na kontrolní 'innost v oblasti daní a vymáhání pohledávek. Od 
roku 2000 p&sobila na v#znamn#ch mana$ersk#ch pozicích  
v nejv"t!ích poji!+ovnách na 'eském a slovenském trhu a jako 
generální %editelka vedla nadnárodní inkasní spole'nost. Jejím 
posledním zam"stnáním ve sv"t" velk#ch korporací byl post 
%editelky úseku vymáhání pohledávek ve Stavební spo%iteln" 
(eské spo%itelny. Nyní se sna$í v!echny nabyté zku!enosti 
vyu$ít k tomu, aby ve%ejnost nau'ila, jak zacházet s pen"zi.

Finance pro radost vznikly p&vodn" jen jako informa'ní portál. 
Jednoduchou formou radí, jak nakládat s rodinn#m a osobním 
rozpo'tem a neskon'it v dluzích. Velk# zájem o poradenství pak 
Marcelu Hrubo!ovou p%ivedl k vytvo%ení uceleného konceptu 
finan'ního vzd"lávání pro v!echny generace. Zalo$ila Finan'ní 
a Podnikatelskou akademii, kde u'í, jak %ídit vlastní finance 
a jak si postavit úsp"!nou a prosperující firmu. Nejnov"j!ím 
projektem je ku%átko Pípo, které formou hry u'í d"ti finan'ní 
odpov"dnosti. Více informací na www.financeproradost.cz.
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Pípa, kde Pípo vypráví, jak p%i!lo o své pe%í. P%ipravujeme hrací 
pracovní se!ity, kde se bude Pípo u'it hospoda%it, investovat, 
%e!it dluhy, volit si práci, podnikat a %adu dal!ích 'inností. 
Chystáme i tabletové a iPadové hry a v roce 2015 plánujeme 
velké cyklistické putování s ku%átkem Pípem za d"tmi po 
(eské republice.

Máte n%jakou jednoduchou radu, aby nám byly na#e 
finance pro radost? 
Neztratit zdrav# selsk# rozum a mít stále v!ech deset 
pohromad". Mám na to své vlastní jednoduché pravidlo 1-7-2.  
Ukazuje, jak#m zp&sobem si máme rozd"lit sv&j pravideln# 
m"sí'ní p%íjem. Jedna znamená 10 procent z na!eho p%íjmu  
a je to odm"na pro nás samotné za to, $e chodíme cel# m"síc 
do práce. Za tyto peníze si m&$eme ud"lat radost 'ímkoliv, 
co nás skute'n" pot"!í. Sedm neboli 70 procent z platu je 
ur'eno na re$ii ka$dodenního $ivota, jako je nájem, energie, 
jídlo, oble'ení, poji!t"ní, v#daje spojené s autem, s d"tmi, 
p&j'ky, hypotéka a jiné. Dvojka znamená, $e bychom si m"li 
ka$d# m"síc odlo$it stranou 20 procent jako nutnou rezervu 

na období nenadál#ch $ivotních situací. Pokud si doká$eme 
své finance takhle jednodu!e %ídit a budeme s nimi hospoda%it, 
pak bude radost n"kolikanásobná. Deset procent p%íjmu nám 
p%inese radost okam$itou a 20 procent v rezervách bude na!í 
$ivotní jistotou.

V roce 2009 jste se zú"astnila sout%!e krásy Pretty 
Woman, kde jste se také velmi slu#n% umístila. Co Vás 
vedlo k ú"asti v sout%!i tohoto typu? 
Cht"la jsem si vyzkou!et odli!né prost%edí, které je oproti 
nudnému finan'nímu sv"tu úpln" na jiném pólu. Celá sout"$ 
trvala p&l roku a nau'ila jsem se spoustu nov#ch dovedností, 
které jsem nikdy p%edtím ned"lala. Modeling, herectví, mediální 
trénink a spoustu dal!ích v"cí. Sout"$ mi dala velmi mnoho. 
Nejen$e mi umo$nila poznat zákulisí showbyznysu, ale 
ukázala mi, jakou moc mají média. U$ tehdy jsem se zab#vala 
my!lenkou vzd"lávání na poli finan'ní gramotnosti a hledala 
jsem, zda i tato oblast mi m&$e b#t nápomocná. Myslím, $e 
ano, ale je!t" si nejsem úpln" jista jak. V!e chce z%ejm" sv&j 
'as.

POZOR, sout%!!  
Chcete se nau"it, jak úsp%#n% podnikat? Odpov%zte správn% na na#e t'i sout%!ní otázky 
a získáte #anci zú"astnit se zdarma seminá'e Marcely Hrubo#ové v p'í#tím roce.
Sout%!ní otázky:  
1. Jak se jmenuje vlastní m"na ku%átka Pípa?
2. Jak velkou 'ást platu by si m"l 'lov"k podle Marcely Hrubo!ové dávat stranou? 
3. Jak#m dv"ma hlavním oblastem se v"nují Finance pro radost v rámci svého vzd"lávání? 
  
Své odpov"di nám zasílejte do 12. 12. 2014 na e-mail info@goldengate.cz. V!echny správné odpov"di budou za%azeny do slosování o p%t 
poukaz( na seminá' Marcely Hrubo#ové s názvem Jak si postavit úsp%#né a prosperující podnikání.


