Životní situace, které vás mohou finan

zni it

Napadlo vás n kdy, že ve stá í nebudete mít na jídlo? D sivá p edstava, že? Jak ukazují
americké pr zkumy, lidé odcházejí do d chodu s úsporami ve výši 2000 USD, tedy
prakticky bez ušet eného dolaru. Kam se jejich peníze b hem života pod ly? Jist , celý
život poctiv pracovali, platili penzijní pojišt ní a šet ili. I když nám dnes m že být krajn
nep íjemné si takový životní stav p edstavit, každý z nás se m že ocitnout v mezní
finan ní situaci. Sou asný státní systém (a nejen eský) totiž není schopen jedince
zajistit tak, aby mohl být v d chodovém v ku na stejné životní úrovni, na jaké byl b hem
produktivního v ku. Domnívám se tedy, že je lepší se na státní podporu nespoléhat a vzít
svoji finan ní situaci do vlastních rukou.
hem naší životní cesty existují mezníky, které mohou naši finan ní situaci negativn
ovlivnit. Dnes vám p ináším ty nejzásadn jší z nich, abyste se jich mohli v budoucnosti
vyvarovat:
Nesprávné ukon ení pracovního pom ru
Zm na zam stnání je na t etím míst v žeb ku nejvíce stresujících životních událostí.
Neradi m níme zam stnavatele a v p ípad , že musíme pracovní pom r ukon it,
obáváme se jeho reakce. N kdy jsme pracovní pom r nuceni ukon it a dochází tak k další
stresující situaci – dvoum sí ní výpov dní lh ta a právo na t ím sí ní odstupné. Mnozí
z nás pod nátlakem podepisují ukon ení pracovního pom ru bez odstupného a p icházejí
tak o velké množství pen z. Osobn jsem zažila vyhrožování jednatelem spole nosti
typu: „Když nep jdeš, dáme ti hrubé porušení pracovní kázn a neškrtneš si“ . Pokud se
nenecháte zastrašit a budete chyt í, m žete i takovou situaci ustát. Sta í nap íklad, když
si takový manipulativní a zákon porušující rozhovor s nad ízeným nahrajete (dnes má
tuto funkci každý telefon) a p edáte nahrávku právníkovi.
Manželství bez p edmanželské smlouvy
Do manželství vstupujeme v tšinou z up ímné lásky a touhy sdílet celý život se svým
vyvoleným. Avšak více než polovina z nás se rozvede. Rozvod však nemá dopad jen na
naši psychiku, velký vliv má i na naši pen ženku. Pokud jeden z partner vyd lává více
pen z a neuzav el s drahou polovi kou p edmanželskou smlouvu, p i rozvodu vždy ztratí.
Konkrétn polovinu všeho, co po svatb finan
vyprodukoval. N kdy to mohou být
desetitisíce, n kdy desítky milion , finance z podíl ve spole nostech, akcie, nemovitosti,
auta. Pokud chcete do manželství vstoupit a cítíte, že by vám eventuáln hrozila finan ní
újma, nebojte se navrhnout drahé polovi ce p edmanželskou smlouvu. Bere si vás p ece
kv li tomu, jaký/á jste, nikoliv kv li pen
m. A pokud narazíte na odpor, zamyslete se

ješt jednou, zda má svazek reálný základ. Vstup do manželství je nejen vyjád ením
lásky, je hlavn reálným, zásadním a zodpov dným krokem dvou dosp lých lidí.
Soužití bez manželství
Pokud se dnes každé druhé manželství rozvede, jist existuje velké množství pár , které
žijí tzv. na hromádce. Po negativní zkušenosti již nemáme chu znovu okusit „svátost
manželství“, a tak spolu žijeme „bez papíru“. Zamysleli jste se však nad tím, co by
zp sobilo úmrtí vašeho partnera? Pokud má váš partner nezletilé d ti, veškerý jeho
majetek by náležel jim (jejich opatrovníkovi, který by m l celou záležitost na starost).
dický zákon dokonce íká, že není možné podíl d tí do doby jejich zletilosti ani nijak
omezit. V p ípad zletilých d tí již m že váš prot jšek podíl d tí omezit ve váš prosp ch,
musí to však u init za ú asti notá e formou záv ti. Pokud jste tedy dnes v pozici
„p ítele/kyn “ , myslete na vaše záv ti, a také na dopady otcovství (mate ství) vašeho
partnera. Veškerý majetek a finance, které dnes totiž máte spole né, pat í z poloviny
jeho d tem (rodi m), pokud partner neur il jinak. Nezapomínejte také na sv j podíl ve
spole né firm . Spole enská smlouva ur uje, zda se podíly d dí i p echázejí na další
spole níky ve firm . V p ípad , že se d dí, mají potomci zesnulého nárok na podíl ve
firm , který mohou chtít za ú elem zisku prodat apod. V mnoha p ípadech to znamená
konec jinak výd le né firmy a bankrot z stávajícího podílníka, partnera zesnulého, který
je ze zákona povinen podílníky vyplatit.
Nesprávn stanovené výživné
Pokud jste p ed rozvodovým ízením a eká vás vým r aliment , dbejte na jejich správné
vym ení. Jak se ukazuje, v tšina žen po rozvodu ztrácí svoji životní úrove . Protože jsou
ti v jejich pé i, starají se o jejich rozvoj, ale platby na d ti nepokrývají jejich životní
pot eby. Pokud jste v pozici plati e aliment , platí pro vás stejné upozorn ní. Znám
ípady, ve kterých byly alimenty vym eny na základ domn nky „Až se vám firma
rozjede, ur it budete vyd lávat hodn “. Daný m l platit vysoké alimenty i p esto, že mu
to jeho finan ní situace nedovolovala.
dictví po rodi ích
dictví bývá v mnohých rodinách zápalným momentem pro rodinné hádky ústící
v mnohaleté odlou ení len a nenávist sourozenc . O d dictví je dobré v rodin mluvit a
také v pozici rodi e init rozumná rozhodnutí. D lit spravedliv a jasn . I když se
sourozenci milují, nespravedlivé rozhodnutí je m že odlou it a zp sobit dlouholeté
otazníky. Pobavte se tedy s rodi i, jak hodlají d dictví ešit a zda o tom mají písemný
záznam (dbejte na notá ské ov ení).
Zdají se vám tyto ádky morbidní a zvedají vás ze židle? V te, že mnoho z nás eší
dictví v dob nejbolestiv jší, po ztrát blízkého. Bohužel však v tomto moment m že
ijít další rána – nejasn napsaná, nespravedlivá nebo žádná záv , která nás m že stát
nejen roky trvání d dického ízení p ed soudem, ale ve finále i obrovské množství pen z,
na které máme nárok.
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