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Jak nastavit pojistnou částku? 
 
Otázka, jak nastavovat pojistné částky, vyvolává hodně diskuzí. Je lepší zvolit geniální, ale 
složité řešení a nebo jednoduché, avšak nedokonalé? 

Přístupy k výpočtu pojistné částky 

1. Podle výše úvěru 
Tento přístup má svou logiku, protože výše úvěru částečně vypovídá o závazcích klienta. 
Postup je ale dost nedokonalý a přináší mnoho nepřesností - co když se např. jedná o klienta 
bez úvěru? Tento přístup také nebere v úvahu příjem partnera, počet dětí atd. 

2. Pojištění jako násobek příjmu 
Další velice jednoduchý přístup je pojištění podle výše příjmu. Např. pojištění smrti = 
3násobek ročního příjmu, pojištění invalidity = 5násobek ročního příjmu. 
Problém tohoto postupu tkví v tom, že nezohledňuje výdaje, závazky a majetek klienta. Dává 
stejnou pojistnou částku tomu, kdo má miliony na účtu i tomu, kdo nemá nic. 

3. Na pokrytí výdajů po určitou dobu 
Pojistná částka se dá stanovit tak, aby se pokryly výdaje na určitou dobu. Aby rodina měla dost 
peněz např. na 3 roky nebo na 5 let. 
Tento postup opět nezohledňuje majetek klienta nebo výši závazků. Dává stejnou pojistku 
tomu, kdo splácí hypotéku 10 000 Kč měsíčně ještě dalších 5 let nebo dalších 30 let. 

Doporučený postup 
Podle nás by klient měl mít vyřešeno pokrytí: 

 Běžných výdajů rodiny a to až do důchodu (resp. do finanční nezávislosti). Běžné 
výdaje v případě úmrtí klesají. 

 Renty pozůstalému (v případě smrti) nebo oběma (v případě invalidity). (Renta bude 
v případě smrti ponížena, protože náklady klesají) 

 Cílů – např. cíle spojené se vzděláním dětí 
 Splacení dluhů 

 
Pojistka ale není jediný zdroj, který pokrývá výdaje a závazky. Proto by pojištění mělo ještě 
zohlednit: 

 Příjem pozůstalého partnera 
 Sociální dávky 
 Pasivní příjmy 
 Naspořený majetek, který se dá v případě katastrofy použít. 

 
Pokud je zdrojů málo, pak je potřeba doplnit je pojistkou. 
 
Tento postup výpočtu umožňuje Kalkulačka 17: Jak nastavit pojistnou částku (k dispozici 
na http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php). 
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Příklad výpočtu pojistných částek 
 

Klient Partner
Věk klienta 30 30

Cíl 1 Cíl 2
Hodnota cíle (Kč) 500 000 Kč      Kolik (Kč) Kdy (splnění)
horizont cíle (roky) 10 25 000 Kč                 20
Procento splnění cílů 100%

Měsíční výdaje 25 000 Kč Výše dluhů (zůstatek) 2 000 000 Kč 
Příjem klient (měs.) 40 000 Kč Splátka úvěru 12 200 Kč      
Příjem partner (měs.) 15 000 Kč Splatnost (let) 30
Pasivní příjmy 0 Kč
Souč. objem majetku 700 000 Kč

Klient

Finanční nezávislost

DluhyPříjmy a výdaje

Vstupní údaje

 
 
 
Pro takto zadané vstupní údaje doporučujeme pojistné částky: 

Muž Žena Muž Žena
Potřebné PČ 1 477 000 Kč 0 Kč 3 494 000 Kč 0 Kč

SMRT INVALIDITA
Pojistné částky Pojistné částky

Doporučené pojistné částky

 
 
 
Jak výsledné pojistné částky chápat? 
 
Pojištění v případě smrti je jasné. Potřebujeme uzavřít pojistku na částku, kterou jsme si 
spočítali. Typicky to může být riziková životní pojistka s klesající pojistnou částkou. 
V případě invalidity také potřebujeme takovouto částku, pokud budeme trvale práce neschopní. 
Zde ale musíme rozluštit ještě další otázky: Budeme používat pouze pojištění invalidity nebo 
budeme používat TNÚ? Další otázka je otázka progrese. Pokud použijeme progresi, 
nepotřebujeme uzavírat tak vysokou pojistnou částku. 
 
Koho zajímají další detaily výpočtu, nalezne je v další tabulce. Pro lepší pochopení situace si je 
postupně probereme a vysvětlíme: 
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Průměrná sociální dávka 11 000 Kč 11 000 Kč 9 500 Kč 9 500 Kč
Výdaje "po katastrofě" 17 500 Kč 17 500 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
Chybějící příjem -8 500 Kč -33 500 Kč 500 Kč -24 500 Kč

Kapitál "na uživení se" -1 402 686 Kč -5 528 232 Kč 82 511 Kč -4 043 036 Kč
Kapitál pro rentu 1 241 517 Kč 1 241 517 Kč 1 773 595 Kč 1 773 595 Kč
Kapitál pro cíle 337 782 Kč 337 782 Kč 337 782 Kč 337 782 Kč
Kapitál pro splacení dluhů 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Potřebný objem majetku 2 176 613 Kč -1 948 933 Kč 4 193 888 Kč 68 342 Kč

SMRT INVALIDITA

Detaily k výpočtu

 
 
Sociální dávka – zde se jedná o invalidní důchod nebo o vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod. 
Ve výpočtech počítáme s průměrnými hodnotami. Počítat přesnou výši důchodu je složité a 
bylo by k tomu potřeba více údajů. Třeba počet dětí a jejich věk (pro sirotčí důchody) 
 
Výdaje po katastrofě – snižujeme výdaje rodiny. V případě úmrtí počítáme s poklesem 
výdajů o 30 %, v případě invalidity počítáme s tím, že výdaje zůstávají stejné. 
 
Chybějící příjem znamená, jestli budeme schopni pokrýt své běžné výdaje nebo nikoli. „+“ 
znamená, že nám příjem chybí, „-„ znamená, že máme vyšší příjmy než výdaje azide nám ještě 
trochu na spoření. Příjmy v tomto případě jsou: příjem partnera + sociální dávky + pasivní 
příjmy. 
 
Kapitál na „uživení se“ říká, kolik potřebujeme peněz na pokrytí běžných výdajů. Pokud je 
číslo záporné, pak nám peníze zbývají a jsem schopni spořit. Tento kapitál je pouze do doby 
finanční nezávislosti. Pak přicházíme o příjem partnera, protože chceme čerpat rentu. 
 
Kapitál pro rentu říká, kolik potřebujeme peněz k tomu, abychom si zajistili rentu, jakou jsme 
chtěli. 
 
Kapitál pro cíle je částka na financování cílů, které jsme chtěli 
 
Kapitál pro splacení dluhů často odpovídá aktuální výši dluhu. Pro levné dluhy ale bude 
nižší. Pokud máme třeba bezúročnou půjčku, stačí nám na její splácení méně peněz. 
 
Potřebný objem majetku je částka, kterou potřebujeme na všechny výše uvedené položky. 
Nějaký kapitál už máme. Proto výsledná pojistná částka je ponížena o náš vlastní kapitál. 
 
 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php 
 
Autor: Petr Syrový, KFP 
 
 


