
PŘEDSTAVTE SI  
ÚSPĚCH SVÝCH DĚTÍ



NAPŘÍKLAD:
Když budete každý měsíc pravidelně investovat 1 500 Kč,  

za 18 let budete mít k dispozici  525 986 Kč. A to už za to stojí!

BYDLENÍVZDĚLÁNÍ CESTOVÁNÍ

VŠEM RODIČŮM ZÁLEŽÍ  
NA BUDOUCNOSTI JEJICH DĚTÍ 

Přirozenou ambicí rodičů je kromě dobré výchovy zajistit svým potomkům co nejlepší výchozí podmínky  
pro jejich budoucnost. Představte si sebe jako rodiče, kteří usnadní svým dětem start do života financemi  
a v pravý okamžik rozhodnou, na co bude nejlepší je použít.



VÝHODY PRAVIDELNÉHO 
INVESTOVÁNÍ

Z dlouhodobého hlediska je výnosový potenciál pravidelných investic  
do podílových fondů vyšší než u často využívaných spořicích účtů,  
kde úspory znehodnotí inflace, či stavebního spoření, které nabízí jen 
omezenou míru výnosu.

Při pravidelném investování do podílových fondů nejste omezeni ničím,  
ať už se v budoucnu rozhodnete přispět dětem na cokoli.



PRAVIDELNĚ INVESTOVAT  
JE OPRAVDU SNADNÉ

Pravidelné investice jsou opravdu pro každého. Můžete začít již od 500 Kč 
měsíčně a částku v budoucnu kdykoli navýšit nebo snížit. Průměrná částka, 
kterou naši klienti pravidelně měsíčně investují, činí 1 500 Kč.

Ze široké nabídky podílových fondů společně vybereme takové řešení,  
které bude přesně podle Vašich představ.

Přehled o vývoji svých pravidelných investic budete mít kdykoli po ruce 
prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví.

Přestože investujete dlouhodobě, jsou Vám Vaše prostředky v řádu dní  
k dispozici. 



Pokud začnete investovat už nyní, stačí Vám odkládat menší částky. 

Víte, jakou částku je třeba měsíčně investovat k dosažení částky 500 000 Kč,  
která představuje průměrný náklad na pětileté studium na vysoké škole?

NEJLEPŠÍ ČAS  
ZAČÍT JE NYNÍ

Pokud začnete pro své dítě investovat v útlém věku,  
stačí Vám k dosažení cíle výrazně menší pravidelná 
investice. 

Platí jednoduchá úměra, že čím dříve začnete 
pravidelně investovat, tím vyšší částky dosáhnete  
a současně to bude pro rodinný rozpočet menší zátěž. 
Nikdy ale není pozdě začít.

od narození
1 313 Kč

od 5 LET
2 052 Kč

od 10 LET
3 660 Kč

od 19 LET  
8 333 Kč  

po dobu 5 let studia

MĚSÍČNÍ VÝŠE INVESTIC MĚSÍČNÍ VÝŠE ČERPÁNÍ



PŘEDSTAVTE SI,  
JAK STUDUJÍ

Náklady na život během vysokoškolského studia 
neustále rostou, a to bez ohledu na bezplatný koncept 
vzdělávání v ČR. V případě studia v zahraničí jsou 
náklady ještě mnohonásobně vyšší.

Pokud začnete pravidelně investovat včas, můžete  
svým dětem dopřát vzdělání, které jim v budoucnu zajistí 
prokazatelně vyšší plat.

Průměrná hrubá měsíční mzda  
v ČR dle vzdělání:

Střední bez
maturity

Vyšší odborné
a bakalářské

Vysokoškolské

54 399 Kč  
měsíčně

39 242 Kč
měsíčně

25 724 Kč  
měsíčně

Průměrný náklad na pětileté vysokoškolské 
studium v ČR je 500 000 Kč.

Vysokoškolsky vzdělaný člověk si vydělá průměrně o 111 %  
více než středoškolsky vzdělaný bez maturity.



Pokud budete svému dítěti pravidelně investovat 1 500 Kč měsíčně, bude při dosažení  
dospělosti připraveno zaplatit 20 % jistiny hypotéky na byt za průměrnou cenu v ČR.

Průměrná cena za nový byt a 20 % jistiny hypotéky v CZK:

Praha
5,1 mil. / 1 mil.

Jihomoravský
3,9 mil. / 780 tis.

Vysočina
2,3 mil. / 460 tis.

Jihočeský
2,6 mil. / 520 tis.

Středočeský
3,1 mil. / 610 tis.

Plzeňský
2,5 mil. / 490 tis.

Karlovarský
2 mil. / 400 tis.

Liberecký
2,3 mil. / 460 tis.

Královéhradecký
2,7 mil. / 530 tis.

Moravskoslezský
1,7 mil. / 340 tis.

Olomoucký
2,7 mil. / 530 tis.

Pardubický
2,5 mil. / 500 tis.

Zlínský
2,5 mil. / 500 tis.

Ústecký
1,3 mil. / 250 tis.

PŘEDSTAVTE SI,  
JAK BYDLÍ VE SVÉM 

Pořízení nemovitosti je důležité životní rozhodnutí, které 
ovlivní finanční situaci na desítky let. 

Pro většinu mladých lidí je bez finanční pomoci  
na počátku kariéry nedosažitelné. Buďte připraveni 
pomoci svým dětem k vlastnímu bydlení.



PŘEDSTAVTE SI,  
JAK POZNÁVAJÍ SVĚT

Ať už Vaše děti vycestují v průběhu vysokoškolských 
prázdnin, nebo po ukončení vzdělání, pokaždé jim 
cestování rozšíří obzory. Dopřejte jim, aby si v rámci 
programů například typu Work & Travel ověřily,  
že se o sebe dokážou postarat samy, zlepšily  
se v cizích jazycích, a navíc si vydělaly peníze  
na cestování po světě. 

Průměrné vstupní výdaje na program 
Work & Travel včetně 3měsíčního 
pobytu v USA:

Při investování 1 500 Kč měsíčně může Vaše dítě již po 6 letech
pravidelného investování získávat zkušenosti v USA.

rok 2014 rok 2016 rok 2018

120 000 Kč

100 000 Kč
90 000 Kč



Ve kterékoli pobočce nebo na naší bezplatné NONSTOP 
infolince Vám rádi zodpovíme veškeré dotazy.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.

www.rb.cz
800 900 900

Výpočet částek vychází z předpokládaného výnosu 5 % p. a. a z pravidelných investic  
po dobu celého období investování a není spolehlivým ukazatelem výnosu v budoucnu.

Zdroji dat použitých v tomto dokumentu jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Raiffeisenbank a.s.

Investice jsou realizovány prostřednictvím podílových fondů, které obhospodařuje 
Raiffeisen investiční společnost a.s. Úplné názvy fondů a další informace, včetně 
informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací  
a statuty fondů, jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz.

2015–2018
KLIENTSKY NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ BANKA ROKU


