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Jak jsme to dělali v minulém století…? 



Doba přinesla nové možnosti… 

Jezdíme podle navigací… 

Používáme mobilní telefony… 

Místo dopisů posíláme e-maily… 

Místo tabulek notebooky… 

…a místo tužky a kalkulačky sofistikované softwary 



Máme k dispozici pojištění nových rizik… 

Můžeme je libovolně kombinovat… 

Lze je nastavovat na různou dobu… 

Můžeme využít klesající částky… 

Celá rodina v jedné smlouvě není problém… 

Nemusíme prostřednictvím smluv spořit nebo 
investovat… 



…a přesto všechno se děje tohle: 
… máte tu pojištěnou smrt ve vozidle, vy jste řidič? 

Ne. 

Tak dojíždíte autem do zaměstnání? 

Ne, chodím pěšky, nemám to daleko. 

Aha, tak jezdíte častěji někam jinam? 

Ne, já nemám auto. 

A jaké máte povolání? 

Já jsem koksař. 

Asi jste chtěl zajistit rodinu… 

Já žiju sám. 

A proč teda ten milion nemáte raději v pojištění trvalých následků? 

To je prý moc drahý a že takhle víc naspořím… 



Změnila se doba a používané prostředky 

Někteří ale nezměnili nic v sobě 



Jaká rizika tedy pojistit a z čeho vyvodit výši pojistné částky 

Za stěžejní považuji tzv. „likvidační rizika“, tedy ta, která 
mohou ohrozit další fungování rodiny nebo člověka… 

Smrt 

Neschopnost člověka dále vykonávat výdělečnou    
činnost a zajistit si tak dostatečný příjem 



Pojištění pro případ smrti 

Existují dva hlavní důvody, proč se pojistit na riziko smrti 

1. Pojištění svého závazku (úvěr, hypotéka, leasing….) 

2. Pojištění budoucích příjmů (peníze, které již nikdo 
nevydělá…) 

Pojďme se podívat na důsledky toho, když taková 
událost nastane… 



Příjem on Příjem ona Příjem rodina Výdaje Bilance 

29 000 15 000 44 000 44 000 0 

Co se stane v případě, že muž zemře? 

0 15 000 15 000 44 000 -29 000 

Manželka dostane vdovský důchod 

8 000 15 000 23 000 44 000 -21 000 

Děti dostanou sirotčí důchod 

21 000 15 000 36 000 44 000 -8 000 

Změní se výdaje rodiny 

21 000 15 000 36 000 39 000 -4 000 

Pokud se nezmění výplaty důchodů (snižování, valorizace), je předpoklad, že do doby 
dokončení studia dětí se výrazně nezmění bilance příjmů a výdajů, (za předpokladu, že 
rodina ve výdajích měla započtena studia, jako cíl, na který odkládala prostředky). 

Po dokončení studií se bilance výrazně změní, děti se stávají soběstačnými, mizí sirotčí 
důchod, ale také náklady spojené s dětmi.  Zaniká ale též vdovský důchod. 

-4 000 



Vdovský důchod 
Kdy vniká nárok? 

Jestliže zemřelý… 

Zemřel na následky pracovního úrazu 

Pobíral starobní nebo invalidní důchod 

Ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní nebo předčasný starobní důchod 

Ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod   

Jak dlouho se pobírá? 

Standardně pouze jeden rok, po uplynutí této doby při splnění dalších podmínek: 

Péče o nezaopatřené dítě 

Péče o bezmocnou osobu 

Dosažení potřebného věku 



Kdy není nárok na vdovský důchod? 

Když zemřelému ke dni jeho smrti nevznikl nárok na invalidní důchod  

Pokud je pozůstalým druh nebo družka 

Kdy zanikne nárok na vdovský důchod? 

Pokud se příjemce dávky znovu ožení nebo provdá 

Pokud po roce nesplní podmínky (např. 50letá vdova, jejíž děti jsou již 
výdělečně činné) 



Sirotčí důchod 

Kdy vzniká nárok na sirotčí důchod? 

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se 
soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku… 

26 let 

Co je soustavná příprava dítěte na budoucí povolání? 

Studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v ČR nebo 
studium na středních a vysokých školách v cizině, ovšem jen tehdy, pokud 
je to podle rozhodnutí ministerstva školství postaveno na roveň  středních 
a vysokých škol v ČR 

Za nezaopatřené dítě, se též považuje, jestliže se nemůže soustavně připravovat na 
budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz nebo z 
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
výdělečnou činnost 



Kdy není nárok na sirotčí důchod? 

Nárok nevzniká po pěstounovi 

Kdy nárok na sirotčí důchod zaniká? 

Osvojením 

Skončením přípravy na budoucí povolání 

Dosažením věku 26 let 



Pojištění pro případ schopnosti vydělávat 

Co klienta ohrožuje? 

Závažný úraz 

Závažná nemoc 

Důvody proč se proti tomu pojistit: 

1. Zajištění závazku (úvěr, hypotéka. Leasing…) 

2. Pojištění budoucích příjmů  

3. Prostředky na podporu zdolání nemoci, či úrazu 

4. Prostředky na zajištění péče při zdrav. handicapu nebo nemohoucnosti 



Co nám nabízí pojišťovny na krytí tohoto rizika? 

Pojištění invalidity 

Pojištění trvalých následků 

Pojištění závažných onemocnění 

Pojištění pracovní neschopnosti 

Pojďme se opět podívat na  finanční důsledky takové události 

Na rozdíl od smrti, která je z pohledu dopadů na rodinu definitivní, u schopnosti 
vydělávat se můžeme pohybovat v různých časových intervalech a v různých 
stupních schopnosti být výdělečný… 



Příjem on Příjem ona Příjem rodina Výdaje Bilance 

29 000 15 000 44 000 44 000 0 

Co se stane v případě, že muž se stane invalidním? 

16 000 15 000 31 000 44 000 -13 000 

Změní se výdaje rodiny 

16 000 15 000 31 000 49 000 -18 000 

Zvýší se náklady na život (bydlení, zdravotní pomůcky, léky, asistence…) 

Pokud porovnáme případ plné invalidity s případem úmrtí, je patrné, že náklady 
na další život rodiny se oproti prvnímu případu, kde došlo ke snížení nákladů, 
naopak zvedly a celková  záporná bilance rodiny je několikanásobná… 

Pokud bychom tedy chtěli nahradit příjem např. do doby, než děti ukončí vzdělání, 
bude tato chybějící částka činit přes 3 miliony korun. 

+5 000 



Kdy vzniká nárok na invalidní důchod? 

Jestliže pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal 
potřebnou dobu pojištění 

Pokud se stal invalidním následkem pracovního úrazu 

Pokud vnikla invalidita 3. stupně před dosažením 18 let věku 

Kdy je pojištěnec klasifikován jako invalidní? 

Jestliže z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho 
pracovní schopnosti o více než 35% 

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla  

Nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu 1. stupně  

Nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu 2. stupně  

Nejméně o 70%, jedná se o invaliditu 3. stupně  



Dočasná neschopnost zajištění požadovaného příjmu 

Pojištění pracovní neschopnosti pro případ dlouhodobého 
léčení úrazu nebo nemoci 

Zaměstnanec – cca 40% propad příjmu 

OSVČ –  až 100% propad příjmu  



Pro podrobnější náhled do problematiky nastavení pojištění jednotlivých rizik, 
doporučuji nechat se vyškolit u specialistů 

Tomáš Podoba Milan Troščák 
milan@troscak.cz 

603 707 617 

tomas@podoba.cz 

773 978 110 

www.zajistenyzivot.cz 



Závěrem 

Žádný software nedokáže do nastavení vnést lidský pohled 

Je vhodné pojistnou ochranu nastavovat vůči budoucím cílům 

Dělejme to jinak, než v minulém století 

Ať to uděláme sebelépe, nikdy nemůžeme předvídat skutečnou realitu, 
můžeme se jí snažit jen co nejvíce přiblížit 

Finanční plán je jako navigace, občas ji ale musíte přenastavit 

Nemusíme znát všechno, stačí používat spolehlivé věci 

Děkuji za pozornost 

Roman Kolář 

roman.kolar@trinitos.cz 

602 361 271 


