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Do krizové finanční situace se může dostat každý z nás. Že tomu 

nevěříte ? Zkusíme Vás o tom přesvědčit. Řekněme si nejhlavnější 

příčiny takových situací, ale hlavně jak je řešit. 
 

Rodina obvykle hradí automaticky ze svého 

stálého příjmu své běžné výdaje, jako jsou 

např. byt, nájem, telefon, auto, internet školné 

na děti a pochopitelně jídlo.                

      Existují však situace, které dokáží tento 

celkem stabilní stav rozkolísat nebo třeba i 

trvale poškodit. Pojďme si nyní ukázat 

nejčastější příčiny této nepříjermné záležitosti. 

nemoc 
 

ROZVOD 
 

ztráta partnera -
živitele 
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Velmi často nás k takovýmto situacím vede 

náš klamný pocit vlastní nenahraditelnosti, 

a to jak v profesním tak osobním životě. 

Skutečnost je bohužel většinou odlišná. 

Život je už takový, že váš zaměstnavatel 

vás dokáže plně nahradit do pár dní. Když 

odejdete z práce, do pár týdnů už tam po 

vás “ani pes neštěkne”. Jak potom řešit dál 

povinné splátky, jídlo ? 

 

Začněme klasickou poučkou, že štěstí 

přeje připraveným. To znamená, že 

ideální je mít připravenou rezervu na 

nečekané situace. Ta se pochopitelně špat-

ně vytváří, pokud žijeme od výplaty k 

výplatě. Je dobré se tedy učit už od mladého 

věku tzv. finanční disciplíně. 

 

Velmi častým řešením bývají půjčky, 

často od pochybných osob či “institucí”, 

pochopitelně s vysokým úrokem. Vyřešíte 

sice zdánlivě svou současnou situaci, prob-

lém ale ve skutečnosti jen oddálíte, navíc 

někdy značně zhoršíte. Půjčku  

(zejména pokud je „rychlá“, případně „bez 

ručitele“) proto tedy rozhodně n e b r a t. 

 

Další cesta je snažit se opravdu zvýšit  

( i krátkodobě) své příjmy. Zkuste se tře-

ba ve svém zaměstnání zeptat, zda by bylo 

možné dostat za splnění nějaké potřebné 

práce navíc nějakou mimořádnou odměnu. 

Zkuste si najít nějakou třeba i krátkodobou 

brigádu. Nemáte něco, co můžete 

postrádat a bylo by možné to prodat (třeba 

v internetové aukci)? Nemohl by někdo 

využít vaši placenou pomoc? Zkuste se 

kolem sebe porozhlédnout, je dost možné, 

že nějakou možnost příjmu najdete. 
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ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

 

Nejdůležitější pravidlo uvádím záměrně 

jako závěrečnou radu. Žádný univerzální 

návod totiž na řešení rodinné finanční krize 

neexistuje. Nejdůležitější je myslet na své 

finance už předem, ne až když nastanou 

problémy. Najít si své vlastní možnosti, jak 

peníze udržet, ne jej jen utrácet. Když se 

vám to povede, nebudete muset hledat 

návody na to, jak řešit špatnou finanční 

situaci. 

 

Každý člověk se ve svém životě 

může setkat s nepříznivými 

situacemi. Může prožívat tak 

obtížné období, že není schopen 

hradit ze svých běžných příjmů 

všechny své náklady tak, aby 

nestrádal či podstatně 

nezhoršil svou životní úroveň. 

Na některé situace je možné se 

připravit již v období produk-

tivního věku a stabilní 

životní úrovně (např. stáří, 

mateřství), jiné nelze dopředu 

předvídat (úraz, nemoc, inva-

liditu). Stát a vláda v so-

ciálním státě se tedy snaží, 

aby jedinci, kteří se  

o sebe nemohou z uvedených 

důvodů postarat sami, pociťova-

li tuto okolnost příliš silně. 
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Sociální zabezpečení je 

hlavním nástrojem sociální 

politiky. Tento nástroj je používán  

k vyrovnání sociálních nerovností, 

resp. k řešení sociálních konfliktů.  

Je příjmem i výdajem státního 

rozpočtu. 

 Jedná se tedy o soubor právních 

norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž 

účelem je předcházet možným sociálním 

rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, 

které vzniknou jedincům v důsledku soci-

álních událostí, které mohou vyplývat jak 

z běhu života všeobecně, tak z podmínek 

moderní civilizace. Bývají zpravidla spo-

jeny s nepříznivými ekonomickými dopa-

dy, které občan buď vůbec, nebo obtížně 

může překonat sám, bez pomoci zvenčí. 

Sociální zabezpečení existuje ve 3 formách 

 

Pojistné pro případ indis-

pozice získat důchod z 

důvodu nemoci, ztráty 

zaměstnání nebo dosažení 

důchodového věku. 

 

Způsob zabezpečení pro 

případ ztráty domova. 

 

Služby určené k ulehčení 

života občanů. 
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... a ve 3 úrovních 

 

 

 

 

 

 

pojistné na důchodové zabezpečení (28 %) 

 

(4,4 %) 

 

(1,7 %) 

 

adresná nebo univerzální-zaměřená  

na specifické potřeby (dětské přídavky)  

 

pomoc službou postiženým lidem s tělesnou 

nebo duševní vadou 
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Které nečekané události mohou způsobit krizi rodinného nebo osob-

ního finančního rozpočtu ? 
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Obrazový materiál je majetkem autora a pochází z jeho vlastního archivu. 

 

 


