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Veškerá práva vyhrazena.

Nep ipustit p íliš velké ztráty

V p edchozích kapitolách jsme psali o tom, že p ijetí mírného rizika vede v pr ru a
v delším asovém horizontu k vyšším výnos m a v tším úsporám.

Samoz ejm  to ovšem neznamená, že se máme bezhlav  poušt t do všech rizik. Že bychom
snad m li zrušit všechny uzav ené pojistky nebo že bychom m li všechny vlastní peníze
vložit do akciových obchod  nebo ješt  lépe do obchod  s deriváty.
Riziko pochopiteln  musíme neustále hlídat a musíme být p ipraveni vy ešit každou situaci,
která m že nastat. Nesmíme p ipustit taková rizika, která nás mohou totáln  zruinovat.

Vždy bychom m li po ítat s n kterou z následujících situací:

akciové trhy poklesnou o 30 %

koruna oslabí (posílí) o 10 %

žeme p ijít o st echu nad hlavou vlivem p írodní katastrofy

ztráta p íjmu z d vodu smrti živitele rodiny nebo jeho invalidity.

Žádná z t chto katastrof pro nás nesmí znamenat krach.
A proto si op t musíme odpov t na otázku, kolik si m žeme dovolit ztratit. Jestliže naše
finan ní situace unese ztrátu v ádu 100 000 K , je nezbytné využít pojišt ní pro ztrátu
st echy nad hlavou,  je nutné pojistit naše nové auto v hodnot  500 000 K , je na míste
uzav ít životní pojišt ní pro živitele rodiny, stejn  jako pojišt ní invalidity…
Jestliže máme v investi ním portfoliu velký majetek (nap . 2 000 000 K ) a m žeme prod lat
jenom 100 000 K , musíme investovat opatrn . Nem žeme vše vrhnout do akcií. Naopak
portfolio v objemu 100 000 K  m žeme klidn  do akcií zainvestovat, protože v tomto

ípad  ztráta 100 % „nehrozí“.
Co však nemusíme pojiš ovat, jsou všechny škody, které jsou nižší, než náš stanovený limit
(nap . 100 000 K ). Proto m žeme volit vyšší spoluú ast na pojišt ní majetku. Možná
nemusíme pojiš ovat auto, pokud má nižší hodnotu. Rovn ž asi nemusíme pojiš ovat denní
dávky v p ípad  pracovní neschopnosti nebo je m žeme pojistit s dlouhou karen ní lh tou.
Tím vším na sebe bereme ást rizika.

Takového rizika, které uneseme a které pro nás znamená úsporu náklad .

Petr Syrový


