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PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) 

aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI 

 

Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti. Vaším úkolem je provést 

tuto rodinu všemi nástrahami i příležitostmi, které ji v životě mohou potkat a úspěšně ji dovést ke splnění jejích cílů a dosažení 

finanční nezávislosti. 

Hra má deset kol, ve kterých můžete měnit využití finančních prostředků rodiny podle momentálních potřeb. Cestu ke splnění 

cílů vám budou zpříjemňovat, ale také znepříjemňovat různé události, které běžnou rodinu potkávají. Jak se vám podaří cílů 

rodiny splnit, to záleží především na tom, jakým způsobem nastavíte její finanční hospodaření. Přejeme vám hodně štěstí při 

dosahování finanční nezávislosti! 

 

 

OBSAH HRY 

 

1x pravidla 

1x hrací plocha 

7x posuvník (magnetka – kolo, A 2x, D 2x, P 2x) 

1x šestistěnná hrací kostka 

12x karta rodiny 

12x fix pro zápis na kartu rodiny 

30x karta pohybu trhů 

106x karta události 

420x karta podílového listu (50x 1A, 20x 5A, 50x 10A, 20x 50A, 50x 1D, 20x 5D, 50x 10D, 20x 50D, 50x 1P, 20x 5P, 50x 10P, 20x 

50P) 

190x karta spořicího účtu (50x 10.000, 20x 50.000, 50x 100.000, 20x 500.000, 50x 1.000.000) 

190x karta termínovaného vkladu (50x 10.000, 20x 50.000, 50x 100.000, 20x 500.000, 50x 1.000.000) 

120x karta spotřebitelského úvěru (50x 10.000, 20x 50.000, 50x 100.000) 

550x bankovka (50 od každé hodnoty: 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000) 
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PŘÍPRAVA HRY 

 

Rozviňte hrací plátno a umístěte na něj magnetky následujícím způsobem: 

Posuvník hry umístěte na zelené pole s číslem 30 – start. 

Posuvník „A 1x“ umístěte na počáteční hodnotu akcií na počátku hry (0 - 10.000).  

Posuvník „D 1x“ umístěte na počáteční hodnotu dluhopisů na počátku hry (0 - 10.000).  

Posuvník „P 1x“ umístěte na počáteční hodnotu peněžního trhu na počátku hry (0 - 10.000).  

Posuvník „A“ umístěte na výchozí hodnotu výplaty pravidelné investice do akcií (0 - 18.000) 

Posuvník „D“ umístěte na výchozí hodnotu výplaty pravidelné investice do dluhopisů (0 - 18.000) 

Posuvník „P“ umístěte na výchozí hodnotu výplaty pravidelné investice do peněžního trhu (0 - 18.000) 

Před hrací plátno umístěte balíček karet pohybů trhů, karty událostí, bankovky, karty podílových listů, spořicích účtů, 

termínovaných vkladů, spotřebitelských úvěrů a hrací kostku. 

Každý hráč obdrží jednu kartu rodiny a fixu. 

Každý hráč dostane tolik karet spotřebitelských úvěrů, aby úhrn jejich hodnot odpovídal počáteční hodnotě spotřebitelského 

úvěru rodiny (viz karta rodiny). 

Každý hráč dostane z banku tolik peněz, kolik odpovídá počáteční hodnotě úspor rodiny (viz karta rodiny). 

 

 

SEZNÁMENÍ S KARTOU RODINY 

 

Každý hráč obdrží jednu „kartu rodiny“. V horní části karty jsou uvedeny základní údaje o 

finanční situaci rodiny a sepsány cíle, kterých chce rodina během svého ekonomicky 

aktivního života dosáhnout. 

Vezměte fix a v části „FINANČNÍ 

SITUACE“ zapište do sloupečku 

„aktuální“ stejné hodnoty, jako jsou 

ve sloupci „počáteční“. Aktuální 

finanční situace se může během hry 

měnit. 

Každý hráč nyní má takové 

množství karet „spotřebitelský 

úvěr“, že jejich úhrn odpovídá 

hodnotě uvedené na kartě rodiny 

v části „POČÁTEČNÍ FINANČNÍ 

MAJETEK“. Následně dostane také tolik peněz, kolik činí výše počátečních 

úspor rodiny. 

Vaším cílem je v průběhu hry splnit cíle svěřené rodiny. Jde o pořízení 

vlastního bydlení, spoření pro děti a rentu. Kolik peněz vaše rodina 

potřebuje pro splnění těchto cílů, najdete opět v kartě rodiny. V části 

„CÍLE“ budete v průběhu hry zapisovat také věk, ve kterém se rodině 

podařilo daný cíl splnit. 
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Zbylá část karty rodiny slouží k zaznamenávání finančních produktů, které rodina využívá pro práci se svými volnými finančními 

zdroji. Nejdříve se budeme zabývat volným cashflow, tedy penězi, které rodině zbudou z jejích příjmů po zaplacení výdajů rodiny 

včetně nájemného, a to pravidelně každý měsíc. Tyto peníze lze použít k pravidelným úložkám do různých finančních produktů. 

 

Finanční produkty dělíme do tří základních skupin: 

1) spoření a investice: tyto produkty slouží ke 

zhodnocování peněz, které má rodina k dispozici 

2) zabezpečení: pojistné smlouvy slouží 

k zabezpečení příjmů rodiny v případě rizikové 

události 

3) úvěry: tyto produkty nám umožňují realizovat 

finanční cíle dříve, než pro ně máme k dispozici 

vlastní našetřené peníze 

 

Nyní zapište do kolonky „NEVYUŽITÉ 

CASHFLOW“ částku rovnající se hodnotě 

aktuálního volného cashflow rodiny. Na začátku 

hry rodina nevyužívá žádné produkty, které by 

platila pravidelnými měsíčními platbami, tedy 

z volného cashflow. 

 

Poslední část slouží k zaznamenávání finančního 

majetku, tedy peněz, které jsou k dispozici 

jednorázově. Tuto část rozdělujeme na dvě 

složky: 

1) aktiva: jde o produkty, ve kterých máme 

uloženy naše úspory 

2) pasiva: jde o dluhy, které musíme v budoucnu 

zaplatit 

 

Nyní vezměte karty spotřebitelských úvěrů vaší 

rodiny a přiložte je ke spodní části karty rodiny 

ke kolonce „SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY“. 

 

Ke kartě rodiny položte také hotovost (peníze), 

kterou máte nyní k dispozici. 

 

        Nyní jste připraveni ke hře. 

 

 

 

9 500 

22 000 

16 500 

16 000 

 

13 000 

 

9 500 

Petr Novák 
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HERNÍ KOLO A JEHO PRŮBĚH 

 

Každé herní kolo odpovídá třem letům života naší rodiny. Začínáme ve věku 

30 let a postupujeme v čase až do 60 let, kdy rodina odchází na zasloužený 

odpočinek. Naším úkolem je pomoci rodině zajistit vlastní bydlení (nejpozději 

ve věku 39 let, naspořit peníze pro jejich děti (ve věku rodiny 48 let) a také 

připravit dostatek prostředků na jištění spokojeného stáří – rentu (ve věku 60 

let). 

Herní kolo se skládá ze čtyř fází: 

1) finanční transakce: v této fázi můžete ovlivnit to, jakým způsobem bude 

rodina využívat své volné cashflow (budoucí pravidelné měsíční úspory) a jak 

využije svůj finanční majetek (již existující úspory) v průběhu následujících tří 

let 

2) událost: existuje řada událostí, které mohou mít malý, nebo také zcela 

zásadní vliv na život naší rodiny – jak se s nimi rodina vypořádá, to záleží 

především na vás, tedy na tom, jakým způsobem jste doporučili rodině 

pracovat se svými penězi 

3) vývoj trhů: některé finanční produkty odvozují své výnosy od vývoje 

finančních trhů, v této fázi tedy určíme, jak se tyto trhy vyvíjely za poslední tři 

roky 

4) vyhodnocení kola: pokud v tomto věku má být splněn některý cíl, je třeba 

zaplatit prostředky pro jeho splnění. Pokud nemá rodina dostatek prostředků, 

může čerpat úvěry nebo cíl odložit na později. 

 

FINANČNÍ TRANSAKCE 

 

V této fázi můžete měnit využití cashflow a finančního majetku rodiny. Můžete tedy provádět následující transakce, a to 

v libovolném pořadí a počtu: 

Nákup podílových listů (akcie, dluhopisy, peněžní trh): každý jeden podílový list stojí tolik peněz, kolik je jeho aktuální hodnota 

na trhu (označená posuvníkem na hrací ploše – na počátku hry 

je to 10.000). Zaplaťte aktuální hodnotu podílových listů, které 

chcete kupovat. Za ně obdržíte odpovídající počet karet 

podílových listů, které přiložíte ke spodní části karty rodiny. 

Prodej podílových listů (akcie, dluhopisy, peněžní trh): každý jeden podílový list lze prodat za 

tolik peněz, kolik je jeho aktuální hodnota na trhu (označená posuvníkem na hrací ploše). 

Odevzdejte podílové listy, které chcete odprodat. Dostanete za ně hotovost odpovídající jejich 

aktuální hodnotě. 

Nákup termínovaných vkladů: každý termínovaný vklad stojí 10.000. Termínované vklady nelze zpětně odprodat, jakmile je tedy 

koupíte, musíte je držet až do konce kola, kdy vám budou 

vyplaceny včetně výnosů. 

 

 

 


