Výdajová rizika
Pro n které výdaje se rozhodneme neplánovan t eba proto, že si chceme dop át (dovolená,
lepší oble ení, více zábavy nebo v tší investice do svého koní ka). N které výdaje p ijdou
samy a nenadále.
Asi nemá cenu vypisovat všechny možné katastrofy, které nás mohou potkat a které nám
inesou vyšší výdaje. Každý z nás si sám dokáže p edstavit situaci, kdy mu n co (n kdo)
vytáhlo z pen ženky peníze, aniž by se to dalo dop edu p edvídat.
Jenom pro p íklad: oprava pra ky nebo televize, ukradený nebo ztracený mobil, drobná
oprava auta, zdražení benzínu apod.
Kdo n kdy kupoval n jakou velkou a drahou v c (t eba auto nebo byt), bude mít
s odhadem kone né ceny jist vlastní zkušenosti. P i koupi bytu máme n jakou p edstavu o
zdánliv maximální cen , podle které vybíráme. Potom ale p ijde koup samotná a cena se
najednou zvedne. T eba jenom proto, že se nám líbí byt ve vyšším pat e, do kuchyn
bychom si rádi nechali položit jinou, dražší dlažbu, dop ejeme si lepší vanu apod. Dále se
cena m že zvednout tím, že p ijdou n které další poplatky – odhad ceny nemovitosti,
právní poradenství p i sepisování smluv í honorá pro realitní kancelá .
V p ípad pojiš ování chceme mít asto pojišt no všechno. Abychom dostali i poslední
korunu, když nám n kdo poškrábe auto nebo utrhne zrcátko. P itom je mnoho situací, které
nás mohou potkat a nedostaneme od nikoho nic. Musíme si sáhnout sami do vlastní kapsy.
Chtít mít pojišt no všechno do poslední koruny je v c, která je nákladná. A z hlediska
našich financí nepodstatná.
Stejn musíme být p ipraveni na to, že je mnoho situací, které musíme krýt z vlastních
zdroj .
Pojiš ovat úpln všechno tak, abychom dostali peníze za každých okolností, je nákladné.
U nepojistitelných v cí dokonalé jistoty stejn nedosáhneme. Náš rodinný rozpo et musí
být p ipraven pokrýt nenadálé výdaje.

ležitou sou ástí finan ního plánování je i vytvo ení dostate
likvidní finan ní rezervy.

velké

Obvykle posta í suma, která se rovná trojnásobku standardních m sí ních
výdaj .
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