
JAK ZAČÍT INVESTOVAT A

BUDOVAT FINANČNÍ SVOBODU

PRŮVODCE PRO ZAČÁTEČNÍKY

Upozornění: Tento e-book, stejně jako veškeré informace na webu svetjecool.cz, slouží pouze ke

vzdělávacím účelům. Nejsme finanční poradci, informace neslouží jako investiční doporučení. Vždy mějte

na paměti, že investování je rizikové a minulé výnosy nezaručují budoucí zisky.



Pár slov na úvod

V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Kvůli neustále rostoucí inflaci je potřeba
našetřené peníze zhodnocovat minimálně tak, aby neztrácely na hodnotě. Jak toho docílíte?
Investováním!

Žádná investice není bez rizika, finanční trhy někdy klesají a někdy zase rostou. Z
historických dat ale vyplývá, že trhy mají dlouhodobě růstový charakter.

Co to znamená?

Pokud budete investovat dlouhodobě, pravidelně a s dostatečnou diverzifikací, je riziko
neúspěchu nízké. Když víte, že trh má dlouhodobě růstový charakter, budete se zaměřovat
na investování do celého trhu. Jak? Pomocí ETF.

Když koupíte akcii jedné firmy, vsázíte na úspěch jediné firmy. Když tato firma bude
neúspěšná, o svou investici přijdete. Když ale koupíte ETF, kupujete tím kousíček ze stovek
firem. Nevsázíte tak na jedinou firmu, ale na stovky firem najednou. V případě, že se
některé z nich nebude dařit, vynahradí to úspěch jiných.

Každá investice má svůj předpokládaný výnos, ale také riziko. Obecně platí, čím vyšší výnos,
tím vyšší riziko a obráceně. Existuje nespočet nástrojů, jak a do čeho investovat. My vás
seznámíme s těmi nejznámějšími investičními instrumenty a krátce vysvětlíme jak fungují.
Potom vám ukážeme, jak jednoduše začít investovat do ETF.

2



CO JE FINANČNÍ SVOBODA

Finanční svoboda je ten okamžik, kdy budete moci z vašich uspořených a
zhodnocených peněz čerpat měsíční pasivní příjem donekonečna. Pasivní příjem z
investic vám pokryje náklady na život a vy už nebudete muset chodit do práce.

V cizojazyčné literatuře se v souvislosti s finanční svobodou setkáváme se zkratkou FIRE.

Znamená Financial Independence Retire Early. Česky něco jako “předčasně do důchodu
jako finančně nezávislý“. Kolem takzvaného hnutí FIRE se vytvořila obrovská skupina lidí,
kteří se snaží docílit finanční nezávislosti co nejdříve a odejít do předčasného důchodu tak,
že získají pasivní příjem ze svých investic (nejčastěji z ETF). Pro někoho to znamená v mládí
hodně pracovat a velkou část svých výdělků investovat. S dobrou prací a vysokým
procentem ušetřených peněz člověk dokáže v krátkém čase ušetřit a investovat dost na to,
aby zbytek života nemusel pracovat a pobíral jen pasivní příjem ze svých investic.

Kolik peněz musíte ušetřit a investovat záleží na vašich životních nákladech. Pokud vám na
pokrytí nákladů stačí méně peněz, dosáhnete finanční svobody dříve.

Příklad. Honza začne ve 20 letech pravidelně investovat 10 000 Kč měsíčně, v 50 letech
může odejít do “důchodu” a pobírat rentu v hodnotě 40 000 Kč měsíčně. Na jeho
investičním účtu bude 12 000 000 Kč.
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Kdyby ale Honza na život potřeboval více než 40 000 Kč, musel by měsíčně investovat více
peněz nebo investovat delší dobu.

Při investici 20 000 Kč měsíčně by Honza dosáhl své finanční svobody za 22 let.

Ne vždy je však tento scénář reálný a dlouhodobě udržitelný. Dosáhnutí úplného FIRE
obnáší hodně disciplíny, co se šetření týká a ne každý je ochoten obětovat 10, 20 nebo 30
let svého života přípravou na “důchod”.

Jak to celé funguje

Řekli jsme si, že finanční svoboda je ten okamžik, kdy budete moci z vašich uspořených a
zhodnocených peněz čerpat měsíční pasivní příjem donekonečna. Tady je důležité slovíčko
donekonečna. Když si například ušetříte milion korun a tyto peníze necháte ležet na spořícím
účtu, pak si také můžete říct, že z nich budete pobírat měsíční rentu. Ta ale bude mít
omezenou dobu. Pokud byste chtěli z takového účtu vybírat 20 000 Kč měsíčně, vydržel by
vám tento pasivní příjem něco málo přes 4 roky.

Náš cíl je vybírat měsíční rentu až do smrti a pořád mít na účtu dostatek peněz pro další
generaci. Jak to udělat? Peníze nesmíte nechat jen ležet, musíte je zhodnocovat. To
znamená, pobírat z nich úrok. Jak toho docílíte? Investováním!

Pro mnoho lidí slovo investování znamená riziko, nejistotu, ztrátu peněz. Když slyší, že někdo
investuje, představí si složité grafy, muže v oblecích na Wall Street a řeknou si, že je to moc
složité a že to není pro ně. Patříte do takové skupiny lidí? Tak to jste tady správně, my vám
ukážeme, že investování není tak složité, jak se na první pohled může zdát a už vůbec ne tak
rizikové, jak si možná myslíte.
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CO JE INVESTOVÁNÍ

Investování je vše, co děláte za účelem zisku v budoucnu. Nemusí to být však jen zisk
finanční. Každý se s investováním potkává na denní bázi, jen si to mnohdy ani
neuvědomuje. Tím, že si připlatíte za zdravé jídlo, investujete do svého zdraví za účelem
zisku delšího a kvalitnějšího života. Tím, že dítěti zaplatíte dobrou školu, investujete do jeho
vzdělání za účelem získat pro něj šanci na dobrou práci v budoucnu. Investice je například
také koupě semínek a zasazení rajčat na zahradě. Investujete také vodu, kterou rajčata
zaléváte. Návrat vaší investice očekáváte v podobě krásně šťavnatých a zdravých domácích
rajčat.  Každý také denně investuje svůj čas. Ten, kdo ho investuje správně - třeba do
sebevzdělání, tomu se investice v budoucnu vrátí.

Proč je investování důležité

Peníze, které necháte ležet na běžném nebo spořícím účtu, pomalu ztrácí na hodnotě. A to
díky inflaci. V případě, že se míra inflace pohybuje okolo 5 % a vy své úspory necháte ležet
na běžném účtu, ročně přijdete o 5 % svých úspor. Pokud takto necháte ležet 200 000 Kč,
ročně se ochudíte o 10 000 Kč.

Investování vám pomůže s inflací bojovat. A to tak, že své peníze budete zhodnocovat. I ty
nejméně rizikové investiční nástoje by vám měly pomoci překonat inflaci a zachovat
hodnotu peněz. Pomocí investování si také můžete spořit na důchod nebo budovat pasivní
příjem.

Proč se lidé bojí investovat

Hlavním důvodem je pravděpodobně strach, že o investované peníze přijdou. Většina
strachů, co nás v životě provází, je spojena s něčím neznámým, neprozkoumaným. Ve světě
investování je tomu stejně. Možná máte strach, že je investování složité, že mu dostatečně
nerozumíte a to vás drží zpátky. Ano, investování může být složité, ale také nemusí. Můžete
se rozhodnout investovat do celého trhu a vsadit na to, že trh poroste a s ním i vaše
investované peníze.

Pokud jsou obavy ze ztráty peněz hlavnímem důvod, proč jste ještě nezačali investovat,
pokuste se tyto obavy eliminovat tím, že pochopíte, jak funguje trh a ekonomika. Když se
seznámíte s historií trhu, zjistíte, že navzdory všem historickým událostem v posledních 100
letech (Velká hospodářská krize v 30. letech, světové války, 11. září, finanční krize 2008,
covid) má světová ekonomika stále rostoucí tendenci.
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Proč trh dlouhodobě roste

Když mluvíme o trhu, myslíme tím jednoduše celou ekonomiku. Důvody dlouhodobě
rostoucí ekonomiky:

● Neustále se zvyšující ceny zboží, které přináší vyšší zisky pro společnosti.
● Stále rostoucí světová populace, což vytváří větší kupní sílu a tím vyšší zisky pro

prodávající společnosti.
● Neustále se vyvíjející technologie -  roste naše efektivnost produkovat více a levněji.

Dochází tedy k dalšímu zvyšování zisků společností.

Může se stát, že se dlouhodobě nebude dařit určité zemi, určitému sektoru nebo konkrétní
společnosti, je ale málo pravděpodobné, že celá ekonomika zkolabuje a už se z toho
nevzpamatuje. A jestli ano, tak budeme nejspíše řešit úplně jiné problémy, než jsou naše
investované peníze.

Když mluvíme o dlouhodobě rostoucí ekonomice, nechceme tím říci, že nikdy neklesá.
Ekonomický vývoj se pohybuje v cyklech. V důsledku různých ekonomických událostí
dochází i k výkyvům směrem dolů. I přes všechny krize se trh doposud dokázal vždy
vzpamatovat. Podívejte se, jaký vliv na vývoj trhu měly ty nejvýznamnější krize posledních
let.

Vývoj SPDR S&P 500 ETF Trust, největšího ETF na světě

6



Jak komerční banky nakládají s našimi penězi

Jakmile vložíte peníze na běžný nebo spořící účet, banka vezme 98% z vašeho vkladu a
rozpůjčuje ho nebo investuje. Komerční banky jsou povinny držet 2% vkladů jako povinnou
minimální rezervu u České Národní banky.

Tímto způsobem banka vydělává na úrocích z vašich peněz, ale o zisk už se s vámi
nerozdělí. Proč tedy pomáhat bankám zbohatnou, když můžeme pomoc sami sobě?

Složené úročení

Jakmile vložíte peníze na běžný nebo spořící účet, banka 98 % z vašeho vkladu rozpůjčuje
nebo investuje. Zbylé 2 % vkladu musí komerční banky držet jako povinnou minimální
rezervu u České národní banky.

Tímto způsobem banka vydělává na úrocích z vašich peněz, ale o zisk už se s vámi
nerozdělí. Proč tedy pomáhat bankám zbohatnout, když můžete pomoci sami sobě?

Naučte se rozumět penězům tak, aby pracovaly pro vás, ne vy pro ně.

Složené úročení

Jestli jste ochotni vzdát se okamžité spotřeby vašich peněz s vidinou toho, že jich v
budoucnu budete mít více, jste na správné cestě začít s investováním.

Na cestě za zhodnocením vašeho majetku vám výrazně pomůže složené úročení.

“Složené úročení je tak silný nástroj, že i Albert Einstein o něm jednou řekl, že jde o
nejvýznamnější vynález v celé lidské historii.“

U složeného úročení dochází k úročení nejen vložené částky, ale i připsaného úroku.
Samotný úrok časem nabývá na hodnotě a pomáhá urychlovat vaše zhodnocení. Podívejte
se, jak úrok postupně roste při jednorázovém vkladu 100 000 Kč s úrokem 5 %.
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Uveďme si investiční příklad:

Každý měsíc pravidelně investujete 10 000 Kč (120 000 Kč ročně) po dobu 30 let s
průměrnou úrokovou mírou 7 % ročně. Pojďme se podívat, co se bude dít s vašimi
pravidelně investovanými penězi v průběhu 30 let.

8



Hodnota vaší investice po 30 letech bude 12 128 765 Kč. Všimněte si, kolik peněz jste za
tuto dobu do investice vložili vy sami a kolik vám vydělalo složené úročení.

Celkové hodnota vašich vkladů je 3 600 000 Kč, zatímco složené úročení přispělo částkou
8 528 765 Kč. Úroky nabývají na síle v průběhu času. Všimněte si, že od 18. roku úroky tvoří
větší část podílu na zisku než naše vklady. Čas v tomto případě hraje významnou roli, proto
doporučujeme začít s investováním co nejdříve. Z takového portfolia byste mohli čerpat
nekonečný měsíční pasivní příjem v hodnotě 40 000 Kč.

DO ČEHO INVESTOVAT

Možností, do čeho investovat je opravdu spousta. Než vám ukážeme, jak začít jednoduše

investovat do ETF nebo P2P půjček, seznámíme vás v krátkosti s nejznámějšími

investičními instrumenty jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy a kryptoměny.

Při výběru vhodné investice vždy zvažujeme tyto tři faktory:

Výnos = roční výnosové procento. Vypočteno na základě historických dat.

Riziko = žádná investice není bez rizika. Obecně platí: požadujete-li vysoký výnos, musíte

obvykle podstoupit i vyšší riziko.

Likvidita = schopnost, jak rychle můžete investici přeměnit na peníze. Vysoká likvidita

znamená, že pokud budete chtít své peníze zpět, můžete investice jednoduše prodat. Málo

likvidní je naopak např. stavební spoření, kdy na peníze nemůžete pár let sáhnout.
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AKCIE

Koupí akcií firmy se stáváte spoluvlastníkem dané firmy a získáváte tím i právo na podíl
ze zisku. Chcete vlastnit kousek Applu a těžit z jeho výnosů? Za zhruba 3200 Kč (1/2022) si
jednu akcii Applu můžete koupit. Cena akcie je závislá na mnoha faktorech. Záleží např. na
tom, jak se dané společnosti ekonomicky daří, na dosahovaných výnosech, očekávání do
budoucna, ekonomické situace ve světě, atd.

Jeden rok může být průměrný výnos na akcii +15% a následující - 30%.

S hodnotou vašich investic to může slušně zamávat. Když nakoupíte akcie v hodnotě
100.000 Kč a jejich cena náhle klesne o 30%, najednou jste o 30.000 Kč chudší. Tuto ztrátu
můžete dohnat až třeba po dvou letech. Proto se doporučuje na akcie pohlížet jako na
finanční instrumenty k dlouhodobému investování.

U investice do akcií nesmíte zapomenout na dostatečnou diverzifikaci. Měli byste
nakoupit alespoň několik desítek akcií, nejlépe z odlišných sektorů a regionů tak, aby vám
pokles ceny jedné akcie, vynahradil růst cen akcií jiných společností. Pro dostatečnou
diverzifikaci budete tedy potřebovat větší množství finančních prostředků. Protože investice
do jednotlivých akcií nebo dluhopisů vyžaduje určitou odbornou znalost daných produktů
a taky podrobnou finanční analýzu daných společností, nemyslíme si, že jsou tyto
produkty vhodné pro začínající investory.
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DLUHOPISY

Koupě dluhopisů zjednodušeně znamená poskytnutí půjčky na předem stanovenou dobu a
s předem stanoveným úrokem.

Můžete nakoupit státní dluhopisy, čímž financujete stát. Tyto dluhopisy jsou téměř
bezrizikové (s výjimkou nestabilních států, u kterých hrozí bankrot), ale zároveň s nízkým
výnosem (0-2%).

Dluhopisy vydávají také soukromé firmy, které si tak nemusí půjčovat v bance. Nabízí
většinou vyšší výnos (3-10%), ale v případě krachu firmy, investor přichází o všechny své
investované prostředky. Měli byste si tak před koupí dluhopisu udělat podrobnou analýzu
dané firmy, která dluhopis vydává. Ta může být pro začínajícího investora však velmi
náročná.
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PODÍLOVÉ FONDY

Dlouhou dobu byli populární podílové fondy, které vám zajišťovali dostatečnou
diverzifikaci s minimálním vkladem.

V případě, že si chcete koupit akcie známých společností jako je Apple, Microsoft nebo
Google, ale nemáte dostatek finančních prostředků, můžete zainvestovat skrz fond.

U fondu jde totiž o takzvané kolektivní investování, kde se na investici podílí více investorů.
Můžou tak společně nakoupit více akcií či dluhopisů, což vede jednak ke snížení rizika,
protože nesázíte na jednu kartu (akcii, dluhopis), ale zároveň můžete začít investovat už s
málem a pravidelně. Podílový fond lze koupit v bance nebo u investiční společnosti.

O fond se aktivně stará portfolio manažer, který vybírá konkrétní akcie nebo dluhopisy a
stará se o jejich správu. Tato aktivní správa se bohužel neobejde bez poplatků, ty se můžou
pohybovat kolem 1-3% ročně. Navíc musíte být obezřetní s výběrem portfolio manažera, ne
všichni dokáží vybírat dlouhodobě výnosné tituly akcií a dluhopisů. Jestliže se rozhodnete
svůj podíl ve fondu odprodat, většinou musíte vyčkat pár dnů až týdnů.
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KRYPTOMĚNY

Kryptoměny lákají na vysoké zisky, proto se do investic pouští široká veřejnost bez
sebemenších zkušeností s investováním. Paradoxně je investování do kryptoměn asi
nejnáročnější, co se odhadů vývoje trhu týká. Jak rychle můžete zbohatnout, tak rychle
můžete o všechny své peníze taky přijít.

My považujeme investování do kryptoměn jako zajímavou příležitost, ale nedoporučujeme
investovat velké částky, ledaže jste kryptoměnový expert. My krypto experti rozhodně
nejsme, a proto nám z dlouhodobého hlediska pořád dávají větší smysl jiné investiční
produkty. Vždy mějte na paměti známé pravidlo: "investujte jen tolik, o co můžete
přijít". A u kryptoměn to platí dvojnásob.

Pokud chcete zkusit štěstí a nahlédnout do kryptoměnového trhu, máme pro vás 10 EUR
jako dárek k prvním krypto nákupům na největší online směnárně Coinbase.
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P2P PŮJČKY

Peer-to-peer půjčky je forma investování zejména pro drobné investory, kde investor
půjčuje peníze žadateli o půjčku přes online platformu a následně je mu vyplácena jistina s
úrokem. Určitě znáte české Zonky - lidé půjčují lidem.

My upřednostňujeme největší evropskou platformu Mintos. Funguje na podobném
principu jako Zonky, ale s mnohem většími výnosy a zcela bez poplatků.

Největším mínusem investování do P2P půjček je vysoké riziko. Peníze půjčujeme lidem,
kteří nemusí být schopni půjčku splácet. Proto doporučujeme investice značně
diverzifikovat a neinvestovat veškeré vaše volné prostředky jen do P2P půjček. Naopak se
doporučuje takto investovat jen okolo 10% vašich úspor.

Mintos se snaží riziko eliminovat např. Závazkem zpětného odkoupení. V případě, že
dlužník přestane splácet, poskytovatel úvěru je povinen investici odkoupit zpět. Pozor, ne
všechny nabízené úvěry tento závazek poskytují. V době koronakrize také došlo až k
úpadku některých poskytovatelů půjček, se kterými Mintos spolupracuje, investoři tak
čekají na zpětné odkoupení i několik měsíců a není jisté, že své peníze dostanou zpět.

P2P půjčky považujeme jako dobrou vstupní bránu do světa investic, kde můžete začít s
opravdovým minimem. Navíc zisky konkrétně na Mintosu se pohybují kolem 12% ročně, což
je hezké zhodnocení. Investování na Mintosu jsme podrobně popsaly v článku Jak začít
investovat na Mintos v roce 2022
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ETF

ETF neboli burzovně obchodované fondy zažívají v poslední době velký boom.

Jde o velmi jednoduchý a nenáročný způsob, jak kolektivně investovat do akcií, dluhopisů,
komodit či měn, aniž byste museli být finančními experty.

Koupí jednoho ETF se stáváte vlastníkem až několika stovek akciových titulů, což vám zajistí
potřebnou diverzifikaci. Například nejvíce skloňovaný index dnešní doby ETF S&P 500 v
sobě sdružuje akcie největších 500 firem v USA. Investicí do tohoto ETF bychom si koupili
kousíček akcie z každé zastoupené firmy v tomto fondu. Index, podle kterého fond akcie
nakupuje je pravidelně aktualizovaný investiční bankou, takže pořád držíte akcie těch 500
momentálně největších firem v USA.

Investování do ETF je automatizované, akcie nebo dluhopisy jsou ve fondu zastoupeny
podle předem daného algoritmu. Zamezíte tak riziku lidského pochybení. Jde o pasivní
investování. Žádný portfolio manažer o skladbě akcií a dluhopisů nerozhoduje ani fond
neřídí. Proto se vám značně sníží náklady na poplatcích. Navíc v posledních letech se
aktivně řízeným podílovým fondům nedaří překonávat výkonnost pasivních ETF.

Do ETF můžete začít investovat velmi jednoduše, pravidelně a s minimální částkou. Tím,
že jsou ETF, na rozdíl od podílových fondů, obchodované na burze, můžete je kdykoliv v
rámci obchodních hodin na burze, prodat či nakoupit.
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INVESTOVÁNÍ DO ETF

1. ETF můžete nakoupit přes české investiční platformy (např. Fondee, Portu, aj.), které si
účtují roční poplatek 0.6% - 1.05% z investované částky. Na začátku vyplníte finanční
dotazník, který by měl vyhodnotit váš postoj k riziku. Podle výsledku vám platforma
následně doporučí finanční portfolio, do kterého, po vašem souhlasu, investují vaše volné
finanční prostředky, jednoduše a bez starostí.

2. Nákup ETF můžete také provést rovnou přes online brokera (např. Degiro, Interactive
Brokers, Lynx, Patria finance) u kterého si založíte investiční účet. Pak už jen nakupujete a
rebalancujete dle vlastního uvážení. Poplatky se budou pohybovat do 0.5% ročně z
investované částky, o vše se však staráte sami, proto bychom tuto možnost doporučovaly
až zkušenějším investorům.

Jestli si založíte Interactive Brokers účet přes náš referral link získáte zdarma IBKR akcie.
Ano i akcie Interactive Brokers se obchodují na burze. Za každých vložených 100$ na váš
investorský účet nebo ekvivalent v jiné měně, obdržíte IBKR akcie v hodnotě 1$. Takhle
můžete zdarma získat akcie IBKR až do výše 1000$.

3. Také můžete využít služeb finančního poradce, který vám rád vše vysvětlí, naplánuje a
poradí a bude vám stále k dispozici. Musí vám však umět naslouchat a nejlépe být
odměňován z vašeho zisku, tak abyste měli nastavené stejné cíle. Tato varianta bývá
nejdražší, měli byste však za ní získat odpovídající servis. Jen neskočte na lep nějakému
podvodníkovi, který vám bude nabízet konkrétní produkt, za jehož prodej získá tučnou
provizi a vaše investice už ho více zajímat nebude.

Při hledání vhodného finančního poradce by vám mohla pomoc Asociace finančních
poradců České republiky, která sdružuje komunitu profesionální finanční poradců
pracujících na bázi placeného poradenství, nikoli provizního.

4. ETF si můžete koupit také v bance. Ne všechny banky tuto možnost nabízejí, ale za
určitých podmínek to jde. Protože jsou ETF nízkonákladovým produktem bez vysokých
provizí, nebude to první věc kterou vám v bance nabídnou. Když se však nenecháte odbýt,
ETF byste měli být schopni přes banku nakoupit.
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INVESTOVÁNÍ DO ETF POMOCÍ INVESTIČNÍCH PLATFOREM

Nejjednodušší způsob, jak začít s investováním do ETF je, podle nás, prostřednictvím
investiční platformy. Díky těmto platformám budete mít své investice ve svých rukou, ale
pod dohledem profesionálů.

Na českém trhu se momentálně nachází 3 online investiční platformy, které nabízí
moderní, jednoduchý a efektivní způsob investování pro každého. Jedná se o
společnosti Portu, Fondee a Indigo.

Podrobné srovnání jsme zpracovaly v článku Která investiční platforma je nejlepší?

Nám se líbí Portu a Fondee díky jejich transparentnosti a nízkým poplatkům.

První, co vás ve spolupráci s těmito platformami čeká, je ověření vaší totožnosti a vyplnění
finančního dotazníku. Abyste mohli začít investovat, musí vás nejdříve více poznat a zjistit
jaké zkušenosti a vztah máte k investování. Podle vašich odpovědí vám doporučí konkrétní
portfolio.

Vy jim pak jen pravidelně posíláte peníze (můžete i jednorázově) a o víc se už nemusíte
starat. Vaše úspory tak zhodnotíte 4-8% ročně.

Návod na registraci na platformě Fondee najdete v článku Jak začít investovat na Fondee
v roce 2022.

Při vložení referenčního kódu SVETJECOOL při registraci, dostanete navíc 3 měsíce investování
zdarma.
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Zajímá vás víc?

Nebojte se na nás obrátit s vašimi dotazy. Pokud budeme vědět, rády vše zodpovíme a
pomůžeme vám s investičními začátky.

Nejsme ale žádní finanční poradci a proto, berte vše výše uvedené jako vzdělávací materiál,
ne investiční doporučení.

Doufáme, že jste se v této příručce dozvěděli něco nového a přejeme vám úspěšný start
cesty za finanční svobodou!

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím stránek svetjecool.cz, na emailu
info@svetjecool.cz nebo na jedné ze sociálních sítí - facebook, instagram.

HA�� & NI��
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