
1) TRVALÁ ADRESA
Musím si zajistit trvalou adresu bydliště tak, abych si mohl/a vyzvednout případné dopisy. V případě, že budu mít 
adresu trvalého pobytu na městském či obecním úřadě, musím si na poště zřídit přeposílání pošty jinam - tzv. dosílku. 
Je to důležité, abych obdržel/a veškerou korespondenci.

2) REGISTRACE NA ÚŘADU PRÁCE
Pokud nemám práci, musím se ihned registrovat na Úřadu práce. V opačném případě mi začne vznikat dluh na 
zdravotním a sociálním pojištění.

3) FINANČNÍ PRODUKTY
Musím si založit účet v bance, kam mi bude moct chodit výplata. Vyvaruji se nabídkám kontokorentu a kreditní karty 
– jedná se o nevýhodné produkty. 
Pokud nemám finanční rezervu, zvážím pojištění odpovědnosti, pojištění invalidity a pojištění pracovní neschopnosti.

4) BYDLENÍ A NÁJEMNÉ
Je nutné si připravit 1 – 2 nájmy jako vratnou kauci (skládá se jako záloha – vrací se při ukončení nájmu nebo pokryje 
poslední dva nájmy).
Vždy si nájemní smlouvu pořádně přečtu. Pokud něčemu nebudu rozumět, poradím se.

5) POPLATKY SPOJENÉ S BYDLENÍM 
Je nutné platit poplatky za odvoz popelnic, za TV i rozhlas. Samozřejmostí jsou poplatky za odběr energie, plynu, vody, 
tepla nebo psa.

6) CO S NAŠETŘENÝMI PENĚZI 
Dávám si velký pozor na půjčování známým, kamarádům, rodině. Pozor na uzavírání dlouhodobých smluv např. paušály 
apod. Většina běžných účtů má k sobě přidružený tzv. spořící účet, kam si můžu naspořené peníze vložit.

7) ZAMĚSTNÁNÍ
Vždy se nechám zaměstnat oficiální cestou = mám pracovní smlouvu. 
HPP – Hlavní pracovní poměr. Pracovní smlouva na dobu určitou či neurčitou, měsíční mzda. Povinné odvody (pojištění 
+ daně) řeší můj zaměstnavatel.
DPP – Dohoda o provedení práce. Je vhodná například na brigádu. Je omezena maximálním možným počtem 
odpracovaných hodin (pozor, pouze 300 hodin/rok). To, co si vydělám, to taky dostanu, ale musím za sebe platit 
povinné odvody – sociální a zdravotní pojištění (pokud nejsem na mateřské/rodičovské dovolené nebo student).
DPČ – Dohoda o provedení pracovní činnosti. Totéž jako DPP, ale hodinově neomezeno (omezeno pouze na 20 hodin 
týdně s nepravidelnou pracovní dobou). Povinné odvody za mě řeší zaměstnavatel a jsou zohledněny v mé výplatě. 
Dávám si pozor na zaměstnání formou OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná). Nejsem v tomto případě ničím 
chráněn/a, a za vše zodpovídám sám/sama.

8) HODNOTA VLASTNÍHO PODPISU A DOKLADŮ TOTOŽNOSTI (OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST).
Pro mě nejdůležitější doklady. Reprezentují mou totožnost. Nedávám je z ruky, mohlo by dojít ke zneužití a následky by 
šly za mnou. Takže pozor na možné podvodníky.

9) CO SE STANE, KDYŽ PŘIJDE PROBLÉM
Přijdu o práci – neprodleně navštívím Úřad práce.
Zadlužil/a jsem se a nezvládám splácet – snažím se dohodnout na splátkovém kalendáři (když už si musím půjčit, 
zvolím ověřeného poskytovatele půjček – ten má vždy prostor pro to se se mnou dohodnout). Vždy se snažím svůj 
závazek splatit.
Při jiných problémech – finanční arbitr, občanské poradny atd.

10) PRAVIDELNÝ KONTAKT S PRŮVODCEM 
Udržuju kontakt vždy dle dohody. Průvodce je tady pro mě a je na mé straně.

Desatero aneb na co nezapomenout,
až budu tam venku.
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