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Když v životě nastane období, kdy příjmy převyšují výdaje,
existují dvě základní možnosti, jak s přebytky peněz naložit.
Jednak je možné peníze investovat (více na stranách 18-19)
a jednak spořit. Spoření představuje cílené shromažďování
peněz, které pak můžeme v budoucnu utratit za modernější
a díky úrokům třeba i mnohem nákladnější věci.
Role úroku je totiž ve spoření opačná než u úvěru. Zatímco
u úvěru jsme byli v roli dlužníků a bance či jiné finanční
instituci jsme platili za poskytnuté úvěry stanovený úrok,
u spoření se tyto role obracejí. Do úlohy věřitele se dostává
člověk, který si do banky ukládá své aktuálně nepotřebné
peníze. Banka (nebo jiná finanční instituce) s těmito penězi
může nakládat a za to střadateli přiděluje odměnu (úrok).
Mezi výhody spoření patří také získání prostředků „pro
strýčka příhodu“. Ten, kdo si pravidelně odkládá část peněz
bokem, není překvapen, když náhle musí uhradit nečekaně
vzniklý výdaj. Díky spoření si také uvědomujeme skutečnou
hodnotu peněz. Člověk, který si uspoří na vytouženou věc
prostřednictvím vlastních sil, si této věci více váží. 
U spoření vždy platí, čím je větší výnosnost spoření, tím nižší
je likvidita uložených peněz. Likvidita představuje snadnost,
s jakou lze peněžní prostředky okamžitě použít k placení.
Nejsnadnější formou spoření je nechat si peníze doma
v šuplíku nebo pod matrací. Jejich likvidita je sice maximální,
výnos však není žádný. 
Na trhu existuje řada produktů určených ke spoření či
k jednorázovému zhodnocení peněz. Pro založení spořicích
účtů není většinou potřeba příliš velká částka prvního vkladu.

Peníze na spořicím účtu má klient zpravidla vždy okamžitě
k dispozici. Na trhu existují různé typy spořicích účtů. Některé
jsou určeny pouze pro pravidelné spoření různých částek, na
jiné je možné vložit jakoukoliv jednorázovou částku
a pravidelně na ně spořit. 
Termínované vklady jsou účty určené zejména ke zhodnocení
jednorázového vkladu. Pro jeho založení stačí většinou uložit
např. 5 000 Kč. Při založení termínovaného vkladu si klient
určí dobu uložení peněz, která se pohybuje od 7 dní až po 
4 roky. Během doby existence vkladu je možné na
termínovaný vklad přidávat další finanční prostředky formou
příkladů. Vklad je úročen roční úrokovou sazbou, která je
připisována buď k 31. 12., nebo k datu splatnosti vkladu.
Některé termínované vklady umožňují bezplatný výběr části
vkladu (až do výše 25% z uložených peněz) kdykoli v průběhu
trvání vkladu. Pokud klient chce vybrat vyšší částku, je mu za
takový výběr účtován poplatek.
Tradičním produktem pro spoření s velice dlouhou historií
jsou vkladní knížky. Tento produkt je určen pro spoření
fyzických osob. Identifikace majitele vkladní knížky je
uváděna přímo do tiskopisu vkladní knížky a veškeré pohyby
na vkladní knížce – vklady, výběry či připsání úroků je
prováděno zápisem do tohoto tiskopisu. Ke vkladním
knížkám není vyhotovován žádný výpis z účtu. V případě, že
chce klient s penězi na vkladní knížce manipulovat, stačí,
když předloží tiskopis na jakékoliv pobočce banky a po
provedení ověření může na vkladní knížku peníze vkládat,
nebo je z ní vybírat.
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Výnos a likvidita


