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Děti, vzdělání, ale i bydlení – to jsou podle Čechů nejlepší životní investice
Jen 13 % z nás by se však dokázalo vzdát garantovaného výnosu ve prospěch charity
Za nejlepší životní investici považuje více než polovina Čechů vložení peněz do dětí, v těsném
závěsu s investicí do vzdělání, ať už svého vlastního nebo svých potomků. Vyplynulo to
z aktuálního průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments. Za životní investici Češi rovněž
považují investici do bydlení a více než třetina z oslovených také do partnerského vztahu. Pro
15 % respondentů je nejlepší volbou finanční investice s vysokým výnosem. Avšak v případě,
že by měli garantován 10% úrok, jen zhruba 13 % Čechů by se dokázalo bez výhrad vzdát
třetiny ve prospěch charity.
„Je v pořádku, že investice do dětí a vzdělání vnímáme jako ty nejdůležitější pro život. Ukazuje to na
dobrý investorský základ ve většině z nás, ačkoliv to, jak se naše investice do dětí či vzdělání
v budoucnu zhodnotí, nelze předem odhadnout. V tom vidím jistou paralelu k dlouhodobému
investování na finančním trhu. I v těchto případech se jedná o vklad s dlouhým časovým horizontem a
o naši důvěru ve výnosový potenciál,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments v ČR.
Graf – Považujete následující druh investování za svoji nejlepší životní investici?

Investici do dětí s určitostí vnímá jako svou nejlepší ţivotní investici 51 % Čechů, k témuţ názoru se
spíše kloní další čtvrtina z nich. Druhou v pořadí významnosti je pro 49 % Čechů určitě investice do
vzdělání, spíše pak pro více neţ třetinu (34,6 %). Smysl dotazovaní vidí také v investování do bydlení
(44,4 % určitě ano; 40 % spíše ano) či do partnerského vztahu (36,4 % určitě ano; 34,8 % spíše ano).
Investování do svého hobby vnímá jako ţivotní investici určitě jen asi 15 % dotazovaných, tedy stejně
jako v případě finanční investice s vysokým výnosem (15 %).

„Ačkoliv investici do dětí snad každý rodič považuje za svou životní prioritu, k dlouhodobému
finančnímu investování pro děti se v ČR, ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi a USA, zatím
stavíme spíše pasivně. Přitom, pokud by rodiče svým potomkům založili spořící plán na pětistovku
měsíčně hned po narození či v raném věku, ušetřili by je nutnosti založit si spořící plán na několik tisíc
korun měsíčně v době, kdy se rozhodnou řešit svou finanční budoucnost samy,“ komentuje Šimčák.
„Dobrou alternativou mohou být produkty životního cyklu, jako je například RENTIER 3S od skupiny
Pioneer Investments, které nabízejí zhodnocování peněz v konzervativních či dynamických portfoliích
v souladu s rizikovým profilem investora,“ uzavírá Šimčák.
Na dotaz, zda by se Češi dokázali při garanci 10% úroku vzdát třetiny výnosu ve prospěch charity,
odpovědělo 13,3 %, ţe v takovém případě by se rádi rozdělili a podpořili dobrou věc. Šest z deseti
dotazovaných by peníze na charitu věnovalo, ale zajímal by je konkrétní účel a podpořený projekt,
zbývající čtvrtina respondentů by se o zisk s nikým nedělila a ponechala si vše pro sebe.
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Průzkum realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou STEM/MARK
v červnu 2015 na vzorku 500 můţu a ţen ve věku 18 – 65 let.
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Informace pro média:
O Pioneer Investments
Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na
světovém trhu působí jiţ více neţ 85 let. Historie Pioneer Investments sahá aţ do roku 1928, kdy byl zaloţen třetí
nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve
28 zemích a pracuje pro ni více neţ 2 070 zaměstnanců, včetně 360 investičních profesionálů.
Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních sluţeb. Investiční filozofie skupiny je
zaloţena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému
investičnímu přístupu zkušených portfolio manaţerů. Díky tomu můţe Pioneer Investments svým klientům z řad
institucí, firem, zprostředkovatelů a soukromých investorů z celého světa nabídnout pestrou škálu produktů napříč
tradičními i netradičními třídami aktiv. Konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly
obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie
v globálním měřítku skupina vyuţívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.
Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více neţ 218,59 miliard EUR (k 31. 8. 2015). V České
republice poskytuje sluţby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

