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V minulém roce se tvůrci pořadu Suma 

sumárum aneb Kde jsou mé pení-

ze snažili divákům ukázat, že se zájem 

o  vlastní fi nance vyplatí. Lidé se tak do-

zvěděli, kde a na čem mohou ušetřit, jak 

se nenechat nachytat, jak své vydělané 

peníze neutrácet zbytečně, jak si je nene-

chat tahat z kapes jen kvůli tomu, že ne-

rozumí různým smlouvám, podmínkám, 

odborným a pro laika často nepochopitel-

ným výrazům. 

Tvůrci pořadu se snažili vysvětlit, co nás 
všechny čeká, jak naše životy v  budoucnu 
ovlivní například důchodová anebo zdra-
votní reforma. První díl nové – jarní série po-
řadu Suma sumárum přináší souhrn příbě-
hů a také tipů a rad, jak se naučit hospodařit 
s rodinnými fi nancemi.
Jak to tenkrát vlastně bylo

Oblíbený pořad České televize – Suma su-
márum aneb Kde jsou mé peníze si zaslou-
ží malé ohlédnutí za tím, co se mu povedlo 
prostřednictvím příběhů „lidí z ulice“ vyřešit, 
změnit nebo posunout k lepšímu. 
Ale zpět k příběhům

Úplně první díl tvůrci natáčeli v malé vesnič-
ce u Rožmitálu, kde bydlí mladá vdova, která 
má dvě děti a na krku nesolidní úvěr, který se 
tvářil jako hypotéka. Paní Fulínová potřebo-
vala po tragické smrti manžela peníze na do-
mek, který manžel pro rodinu ještě za svého 
života začal opravovat. Když zůstala na  vše 
sama, jako z nebe se najednou objevila paní 
z Rožmitálu a nabídla vdově „výhodnou“ hy-
potéku. A jak to dopadlo? Když fi nanční po-
radce pořadu Suma sumárum Patrik Nacher 
probral smlouvy paní Fulínové, nevěřil svým 
vlastním očím. Nejen, že se nejednalo o hy-
potéku, ale domek, který by za  normálních 

podmínek u slušné fi nanční společnosti paní 
Fulínová mohla zaplatit za dvacet let, za stá-
vající smlouvy s  paní „podivnou“ se domek 
přeplatí třikrát! Paní Fulínová nevěřícně krou-
tí hlavou. „Byla tak příjemná, věděla, že jsem 
na  všechno sama. Mám dvě děti, které ne-
mají tátu, zneužila mou situaci. Díky tomu, že 
jste přijeli, kontaktovali jste paní, co mi úvěr 
nabídla, mám pocit větší jistoty, že za mnou 
někdo stojí.“ Velmi často se ovšem nepovede 
z  takové smlouvy vyvázat, tyto společnosti 
mají v ústech sankce, zastrašují klienty, zdů-
razňuje právě Patrik Nacher.
Za hranice všedních dnů

Mladá rodina, kterou tvůrci pořadu Suma su-
márum navštívili loni na  jaře, vypadá spo-
kojeně. Je totiž šťastná, že bydlí sto metrů 
za  hranicemi Česka. Proč? Pár s  malou hol-
čičkou chtěl podnikat. Tak se rozhodli, ješ-
tě v Čechách, koupit si pozemek a vybudo-
vat penzion. Oba vystudovali cestovní ruch, 
a tak měli ty nejlepší předpoklady pro tako-
vé podnikání. A  do  začátku měli i  něco na-
šetřeno, stavební spoření a něco dostali da-
rem od rodičů ke svatbě. „Hledali jsme vhod-
ný pozemek, a  protože jsme oba ze Želez-
né Rudy, mysleli jsme si, že tam zůstaneme 
navěky,“ říká mladý sympatický pár. „Ceny 
za cokoliv byly ovšem tak šílené, že jsme sen 
o podnikání začali vzdávat. Protože jsme by-
dleli na  hranicích s  Německem, měli jsme 
tam pár přátel, kterým jsme se svěřili. A oni 
hned, proč se nepřestěhujete k  nám, vždyť 
je to pár metrů. Začali jsme hledat a najed-
nou jsme zjistili, že na život a podnikání v Ně-
mecku máme! Penzion i pozemek stál o po-
lovinu méně, než u nás doma, navíc jsme se 
vlastně nikam nestěhovali, jen pár set met-
rů za hranice. Místní nám pomáhali…I když 
nám je z toho smutno, že to tak musíme říct, 

ale tady je vše lepší, vládne řád. 
Vyřizování na  úřadech postrá-
dá byrokracii, lidé se k sobě cho-
vají lépe, jsou více přející. Máme 
rodiče přes potok a  pořád slyší-
me, co se zase u nás stalo, co se 
zdražilo, co se hroutí. Tady když 
jeden politik nezaplatil pokutu 
za parkování, odstoupil z kandi-
dátky. Je to vše více o pravidlech 
a  morálce.“ Tuto rodinu tvůrci 
pořadu opouštěli smutní, pořád 
si opakovali, proč to někde jde 
a někde ne. 
Manuál na život v krizi

Paní Polochová je na  svá šesti-
letá dvojčata sama. Rozverní lo-
tříci jí dají pořádně zabrat. Ale 
je šťastná. Umí totiž vyjít i s má-
lem: „Odmala jsem se učila šet-
řit, nejprve do  kasičky, pak růz-
nými druhy spoření. Důležité je 
si vytvořit rezervy a to každý ne-
umí.“ Paní Šárka Polochová je 
manuál na  život v  krizi. Sama dětem i  sobě 
založila stavební i  životní spoření, raději si 
něco nekoupí a  dětem to vysvětlí, třeba že 
když chtějí vidět moře, musí šetřit i na zmrz-
linách. A  dvojčata jen kulí oči. Maminka to-
tiž slib splnila a u moře byli. „Víte, je důležité 
si všechny nabídky přečíst, nic hned nepo-
depsat a po telefonu, když stále někdo něco 
nabízí, nic nepřislíbit. Často je to už bráno, 
jako objednávka,“ připomíná moudrá paní 
Polochová.
Poučení z krizového vývoje

Pořad Suma sumárum se natáčí více než rok, 
řada lidí zjistila, jak díky příběhům lidí, kte-
ří se dostali do  pasti různých fi nančních lá-
kadel, si sami tvůrci začínají i  v  jejich štá-

bu rovnat život. Aby nebylo hůř, budeme se 
pravidelně jednou za  týden setkávat již od 
4. března 2012 na ČT 2 vždy v 18.55 hod.

Příště uvidíte…

Kdy si pořizovat vlastní bydlení? Jak řešit pro-
blém s bydlením v důchodu? A jak si v těch-
to otázkách můžeme pomoci stavebním 
spořením nebo hypotékou? Dobrou radu 
přidá fi nanční analytik a  ochránce spotřebi-
telů Patrik Nacher a  nezbytnou glosou po-
řad ozvláštní i  makroekonom Tomáš Sedlá-
ček (na snímku).
Více na www.sumasumarum.cz a 
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Výherci soutěže Od  8. prosince probíhala na  stránkách novin 

Kaufl and soutěž s  Rauchem o  tři lyžařské do-

volené. Štěstí se nakonec usmálo na  Drahomí-

ru Strnadovou z Klatov, Alenu Müllerovou z Ústí 

nad Labem a Zdeňku Divokou z Orlové Lutyně. 

 Výherkyním srdečně gratulujeme!


