
Strana 1
    KFP - Ko ený Fichtner Pavlásek, s.r.o., I O 26866994, sídlo ernolice 49, 252 10  Mníšek pod Brdy

www.kfp.cz  - bezplatné zasílání tip  z oblasti finan ního poradenství a plánování.
Veškerá práva vyhrazena.

Finan ní plánování III. – P íjmová rizika

i sestavování finan ního plánu se pochopiteln  snažíme omezovat finan ní rizika. Proto si pojiš ujeme
majetek a uzavíráme pojistky kryjící výpadek p íjm  pro p ípad nemoci nebo invalidity. P i investování
pen z rozkládáme riziko a „nedáváme všechna vejce do jednoho košíku“.  Bojíme se toho, že by hodnota
našeho portfolia mohla poklesnout.

asto je pro nás nep ijatelná p edstava, že by portfolio ztratilo 5 % ze své hodnoty a my bychom tak p išli
nap íklad o 10 000 K , Vždy  tyto peníze jsme t žce vyd lali a te  bychom o n  m li p ijít?

Pokud ovšem porovnáme možnou ztrátu z našeho portfolia v horizontu jednoho roku se ztrátou, kterou
žeme utrp t ztrátou našeho p íjmu, je ztráta 10 000 K  v investi ním portfoliu asto menší.

Dokážeme odhadnout svoje p íjmy v zam stnání v p íštím roce? Vždy  je zde mnoho prom nných
faktor , které nejsme schopni p ímo ovlivnit.

Bude zam stnavatel letos vyplácet 13. nebo 14. plat? Jaké navýšení mezd vyjednají státním
zam stnanc m odbory? Jakého zisku dosáhne moje firma a kolik z toho rozd lí zam stnanc m? M že ale
nastat  také opa ná situace. M žeme onemocn t a p íjem rázem klesne.

To všechno jsou budoucí p íjmy, které nedokážeme odhadnout. A to nemluvíme o nejistot  p íjm
spojenou s podnikáním nebo se zm nou zam stnání.

i zamýšlení se nad vlastními financemi se zkuste inspirovat následujícími otázkami:

Zkuste si odhadnout, jaký bude Váš plat v p íštím roce.

Zkuste ur it toleranci odhadu (nap íklad p íjem v p íštím roce bude 240 000 K , možná 260 000 K ).

Zkuste p edpokládanou ztrátu (zisk) porovnat se svým „finan ním plánem“ (finan ními produkty).
Kolik mohu ztratit, tím, že jsem se nepojistil, a kolik naopak mohu ztratit, když poklesne moje
portfolio.

Nejistota p íjm  roste s asem. P i uvažování o tom, kolik vyd láme za rok, jsme schopni ástku relativn
dob e odhadnout. Jaké ale budou p íjmy za 5 nebo dokonce za 10 let? Snad máme tušení, ale rozptyl,
kolik by to mohlo být, je hodn  velký. (Už asi možná nebudeme u sou asného zam stnavatele, možná se
budeme živit v jiném oboru…)

eno investi ní terminologií, máme n jaké o ekávané p íjmy. Skute né p íjmy se pohybují v ur itém
rozmezí okolo této o ekávané hodnoty.

i investici 1 mil. K  do fondu pen žního trhu mohu o ekávat, že za rok vyd lám 15 000 K , ale také to
že být 20 000 K , nebo také jen 10 000 K . Kolik to nakonec bude, nezáleží na našich schopnostech a

nem žeme to dost dob e ovlivnit

Doporu ení:

Naše p íjmy z práce jsou v budoucnu nejisté.

tšinou musíme po ítat s tolerancí v ádu desítek tisíc b hem n kolika málo let.

itom ale od našich investovaných pen z požadujeme daleko v tší jistotu.

istupme k ob ma p íjm m (z práce i z investic) podobn . Cht jme od nich podobnou jistotu.

Za p ijaté vyšší riziko se nám investované peníze mohou královsky odm nit
v podob  vyššího výnosu.

Petr Syrový
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