FINANČNÍ PLÁN
pro
Janu Brzybohatou

"I ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde
stále ještě rychleji, než ten, který bloudí bez cíle."
Gotthold Ephraim Lessing

ZDRAVÝ FINANČNÍ PLÁN TO JSOU SPRÁVNĚ NASTAVENÉ PRIORITY
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ÚVOD
Vážená Jano,
právě držíte v rukou FINANČNÍ PLÁN své aktuální finanční situace, který pro vás vypracovala společnost
Moneytree s.r.o. na základě vzájemné dohody. Tento plán analyzuje možné dopady na váš rozpočet v takových
případech, kdy Vaše zapojení do pracovního procesu nebude moci být 100 %.
Věříme, že přečtením naší analýzy Vám bude více jasné k čemu produkt ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ slouží a jakým
způsobem by měl nastaven na potřeby Vašeho rozpočtu.
Za společnost MONEYTREE s.r.o. Vám mnoho šťastných chvil ve Vašem
životě přejí jednatelé společnosti,
Ing. Vladimír Bárta, €FA™ €uropean Financial Advisor

&

Mgr. Petr Vlasák

JAK PRO VÁS V TÉTO FÁZI PRACUJEME A Z ČEHO
JSME VYCHÁZELI
Než pro vás najdeme správné řešení, provádíme několik základních kroků a druhů výpočtů. Aby naše úvahy
byly srozumitelné, tak vám na následující grafice ukážeme, jak jsme uvažovali:
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE FINANČNÍM PLÁNOVÁNÍ
ANEB
CO BYCOM MĚLI DĚLAT JINAK
PODCEŇUJEME RIZIKA
Nám se přeci nemůže nic stát. Věřte, že vám to ze srdce přejeme, ale
spoléhat pouze na náhod u často mívá za následek nehodu. Daleko více
chráníme vlastní majetek než vlastní zdraví. A i u toho majetku máme co
vylepšovat. Nastavte si správně po jištění vašeho a vašich blízkých zdraví.
Mějte správné limity n a pojištění invalidity, odpovědnosti, ale i vaše ho
majetku.

MINIMAL IZUJTE RIZIKA

Nastavte si správně po jištění vašeho a vašich blízkých zdraví.
Mějte správné limity n a pojištění invalidity, odpovědnosti,
ale i vaše ho majetku.

HLEDÁME J ISTOTU "DESETINÁSOBKU"
Všechny peníze dáváme do bank na běžné a spořící účty v
domnění, že jedině zde nepřijdu o své peníze. Jedino u jistotu
však máte, ž e vám peníze nevydělávají a zatímco spíte, tak vám je
potichu krade stát a inflace.
CHRAŇTE SVÉ BOHATSTVÍ
Nejde o to, aby vaše peníze vydělávaly horentní částky. Ve skutečnosti jde
především o to, aby vám především neubývaly a pokud možno i vydělávaly.
Tedy aby porážely inflaci a měly nulové zdanění.

DÁVÁME VŠECHNA VEJCE DO JEDNOHO KOŠÍKU
Nejdříve jsme věřili jenom bankám a jejich vkladním knížkám.
Pak jsme uvěřili finančním poradcům a jejich "spoření" přes
životní pojistky. Abychom nakonec skončili opět u bank a
jejich spořících účtech, stavebním spoření anebo penzijních
fondech.
ROZDĚLTE, PANUJTE A HLAVNĚ UŽÍVEJTE
Rozdělte si svůj majetek tak, abyste s ním měli minimální starosti a
přinášel vám radost. Diverzifikujte rizika, rozdělte si majetek na
hromádky podle času, kdy ho budete potřeba využít. Rezervu mějte
na běžném účtu, naopak spoření na finanční nezávislost uložte do
akcií.

JAKÉ JSOU VAŠE CÍLE A KOLIK
VÁS TO BUDE STÁT?
VYTVOŘENÍ FINANČNÍHO POLŠTÁŘE NA DŮCHODOVÝ VĚK
Požadujete vytvoření finančního polštáře, abyste měla zajištěný příjem minimálně 30 tisíc korun měsíčně.
PROČ SI TENTO CÍL PŘEJETE
Do důchodu požadujete odejít ideálně ve svých 62 letech, nejpozději však v 65 letech. A protože jste OSVČ, pak víte, že se
musíte spoléhat především sama na sebe.
KONSOLIDACE ÚVĚRŮ – SOUČASNÁ A BUDOUCÍ HYPOTÉKA
Požadujete konsolidaci současného úvěru, který máte společně s bývalým manželem. Do 3 let plánujete pořídit novou hypotéku
a tuto původní splatit.
PROČ SI TENTO CÍL PŘEJETE
Tento požadavek máte proto, aby došlo k plynulému vypořádání vaše společného jmění a vy jste tak mohla založit své nové
bydlení.
SPOŘENÍ PRO HUGA
Již dnes pro Bernarda spoříte a chcete v tom pokračovat.
PROČ SI TENTO CÍL PŘEJETE
Aby měl Bernard dostatek prostředky na start do svého vlastního života (studium, cestování, jiný účel).

Cíl
spoření pro Bernarda
nové bydlení - hypotéka
konsolidace současné hypotéky úvěrů
Finanční nezávislost

Časový horizont
8
3
1
15

Požadovaná částka
300 000 Kč
3 000 000 Kč
900 000 Kč
30 000 Kč/měsíčně

Věděla jste, že inflace za rok 2019
byla 2,8 % kdežto úročení spořících
účtů bylo v průměru kolem 1 % p.a.?
V našich uvahách vycházíme z faktu, že v ČR je
dlouhodobě plánovaná inflacee 2 %. . Dnes je aktuální
inflace dokonce 3,1 %. Tento faktor a její veličina jsou
vždy základním předmětem úvah o ýhodnosti a
nevýhodnosti nabízeného zhodnocování peněz. Ruku
v ruce s tím se zaměřujeme na minimalizaci rizik,
respektive mít schopnost riziko smysluplně řídit.

SOUČASNÝ STAV PORTFOLIA A ROZPOČTU
DOMÁCÍ ROZPOČET
Vaše příjmy jsou nadprůměrné a do toho jste schopná stlačit náklady na minimum. Celkově nám
vychází, že by váš rozpočet měl vykazovat měsíční přebytek ve výši cca 5.640, - Kč. Vycházíme z
výpočtu vašich příjmů (mzda 22.700, - Kč, OSVČ 40.000, - Kč a alimenty 5.500, - Kč). a vámi
vyplněných měsíčních nákladů ve výši 62.600, - Kč. K těmto číslům jsme se dopočítali proto, že
výdaje na školné a ostatní výdaje. Tyto výdaje jsou rozpuštěny ve vašich ročních odměnách.
Výsledná pozitivní bilance je zmiňovaných 5.640, - Kč měsíčně plus. S tímto výsledkem vašeho
hospodaření můžeme navrhnout konkrétní řešení. Základní kostrou řešení, jako u většiny z nás je
zvýšení efektivity a zajištění stability v případě nečekaných havárií.

Věděli jste, že za nejvíce peněz a přitom nejpohodlněji můžeme ušetřit na výdajích za
energie? Stačí poptat správného obchodníka a ten už se o snížení těchto výdajů postará.

DOMÁCÍ ROZPOČET - KDE LZE NEJVÍCE USPOŘIT ?
Každý máme v rozpočtu možnosti, kde uspořit. A to i přestože si myslíme, že to již není možné.
Někdo může uspořit stovky, jiný tisíce. Z našich zkušenosti vyplývá, že nejvíce lze uspořit v níže
uvedených oblastech.

VÝDAJE ZA JÍDLO
Ať už se jedná o jídlo v restauracích, fast-foodech anebo obyčejné nákupy v supermarketech. Za jídlo v průměru 20 % našich
rozpočtů. Je mnoho receptů, jak se dá na jídle uspořit (zavařovat, nekupovat bio potraviny, místo kečupu mít rajčata). Za nás
jsme vybrali tři základní, které s jistotou uspoří měsíčně tisícikoruny.
• Vařte si nejen doma, ale i do práce. Měsíčně se dá takto uspořit cca 2.000, Kč.
• Omezte jídla mimo domov na maximum.
• Nakupovat choďte nasycení, bez dětí a s předem sestaveným nákupním seznamem.
VÝDAJE ZA ENERGIE
V této kategorii můžeme uspořit, ale už to nemusí tolik "bolet". Stačí si najít ověřeného (!) dodavatele energií, který vám
minimálně jednou za 2 roky sestaví novou nabídku srovnání plateb za energie. Průměrně lze za jeden byt uspořit na elektřině
a plynu měsíčně 1.500, - Kč. Za rodinný dům až 3.000, - Kč měsíčně.
• OPTIMAL ENERGY - KLIF ověřil za vás - léty a zkušenostmi prověřený obchodník s energiemi
VÝDAJE ZA INTERNET, TV A MOBIL
I v tomto případě dělají halíře talíře. Na druhou stranu většina z nás chce být online. Proto mít dobře postavené tarifní
smlouvy se vyplatí. Ideální je mít jednu rodinnou smlouvu na mobily a domácí internet. Z této akumulace bychom měli od
poskytovatele mít zajištěné nejen neomezená mobilní data a vysokorychlostní internet, ale zároveň mít jistotu, že
nepřeplácím.
POJIŠTĚNÍ
V této disciplíně kulháme nejvíce. Buď pojištění nemáme anebo jsme velmi často podpojištění. Což u majetkového pojištění
znamená, že budeme automaticky ze zákona kráceni v pojistném plnění o 1/2 ze sjednaného pojistné částky. U životních
pojistek to znamená, že často buď nejsme pojištěny na ty správná rizika (např. invaliditu) anebo spíše platíme pojišťovně na
"spoření", které je však v tomto případě zatraceně drahé. Případně je v jedné rodině více. Statistika mluví jasně - měsíčně
můžete takto uspořit až 1.500, -Kč.
APLIKACE NA SLEDOVÁNÍ KAŽDODENNÍCH VÝDAJŮ
Nejlépe se výdaje sledují na denní bázi. A kde jsou ty časy, kdy jste si museli výdaje každý den zapisovat do svých deníčků a
excelů. Dnes máme mobilní a webové aplikace, které díky možnosti napojit se na transakčních historie bank sledují naše
výdaje za nás. My jsme za vás vybrali aplikaci českého původu, kterou si po celém světě stáhlo více jak 3,5 milionu lidí. Odkaz
na stažení tomto odkazu: https://budgetbakers.com/

Než si zakoupíte placenou verzi (129,- Kč měsíčně), tak se přesvědčte, že aplikace podporuje vaši banku!

K ČEMU JE DOBRÉ MÍT FINANČNÍ PLÁN?
Finanční plán je jako loď, která vás má dovézt k vašim cílům. Díky němu získáte jednoznačné odpovědi,
zda na vaše vytyčené cíle dosáhnete a jak rychle a efektivně se k nim přiblížíte. Finanční trenér je váš
kormidelník, jehož úkolem je neustále držet vaši loď ve správném směru a to za každého finančního
počasí. Pokud budeme konkrétní, tak váš FP by vám měl odpovědět na tyto otázky:

Dokáží můj současný příjem, majetek a náklady splnit má přání.
Jinými slovy, jsou mé cíle realistické?
Pokud dokážu cíle naplnit, kdy a jakou strategií se mi to podaří?
Jaké konkrétní kroky mám udělat proto, abych dosáhl
vytyčeného?
Jsem dostatečně zajištěn v případě nečekané havárie?
Přiloženou grafikou chceme sdělit, že vzít si hypotéku nemusí být rozhodně špatná věc. Ale
pokud není řádně zajištěna majetkem, životní pojistkou, pravidelnou investicí, pak se jedná o
zbytečný hazard.
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Složení finančního majetku

Majetek summary
Celková hodnota Vašeho majetku je 4.936.089, - Kč

Složení finančního majetku

O děti je postaráno...,ale co s vámi...??

JAK SPOŘÍ ČEŠI & JAK OKOLNÍ SVĚT
ČEŠI - NÁROD SPOŘ ÍNKŮ....
Rádi o sobě tvrdíme, že umíme
spořit. Z našich dlouholetých zkušen
ostí a
statistik vyplývá, že si maximálně
umí me odkládat stranou . Ale
neumíme
spořit tak, aby nám peníze dělaly
zase peníze.
....KTERÝ VŠAK NEUMÍ SPOŘIT
TAK, ABY PENÍZE DĚLALY PENÍZE.
Rádi o sobě tvrdíme, že umíme
spořit. Z našic h dlouholetých
zkušeností a statistik vyplývá, že si
maximálně umíme odkládat stranou.
Ale neumím spo řit tak, aby nám
peníze dělaly zase peníze.
NORSKÝ ROPNÝ FOND
Norský státní fond, který investuje příjmy z prodeje ropy,
spravuje už rekordních deset bilionů norských korun (25
bilionů korun českých). Vyplývá to z jeho pátečního
sdělení. Znamená to, že na každého obyvatele
pětimilionové země včetně dětí připadá v přepočtu 4,6
milionu českých korun. Zásluhu na růstu prostředků
fondu zal oženého v roce 1996 pro uchování zisků z těžby
ropy i pro budoucí norské generace má růst cen
globálních akcií a silné euro a dolar.

ANGLIKÁNSKÁ CÍRKEV
Prezentuje mateřskou státní církev
anglikánského společenství podřízenou
panovníkově moci. Nejvíce rozšířenou je v
An glii, ve Skotsku a Walesu. Počet věřících
je 27 milionů. A patří nejvíce konzervativním
investorům. Přesto i tento konzervativní
investor investuje do akcií.

NOBELOVA NADACE
Každý už asi slyšel o Nobelových cenách. Jde o jedno z
nejprestižnějších ocenění na světě, které uděluje a
vyplácí Nobelova nadace. Pomyslným záchranným
kruhem se pro Nobelovu nadaci stalo rozhodnutí švédské
vlády, která v roce 1954 schválila novou investiční
strategii. Nadace tak mohla vložit více než polovinu
svého majetku do akcií převážně globálních firem a také
nemovitostí a hedgeových fondů.

SPRÁVNĚ ROZLOŽENÉ BOHATSVÍ

Důležité je, aby byl majetek dobře rozložen v souladu s Vašimi cíli. Pokud bude rozložení jiné,
než jaké odpovídá Vašim cílům, bude Vám majetek špatně sloužit. Buď budete podstupovat
vysoké riziko nebo se budete šidit o výnosy.
Spoříme na BÚ/SÚ úrok od 2 % - 3% p.a.
PENÍZE DĚLAJÍ
PENÍZE

ČESKÁ SPOŘICÍ
KLASIKA

ŽIVOT NA
DLUH
Platíme úrok od 2 % - 30 % p.a.

CÍL
1
(Pořízení
auta)

CÍL
2
(Vlastní
bydlení)

CÍL
3
(Zajištění na
stáří)

Peníze odkládáme podle toho, kdy je budeme potřebovat. Úrok od 2 % - 7 %

NENÍ DLUH JAKO DLUH
Špatným dluhem rozumíme dluh, který je drahý nebo který příliš zatěžuje cash flow. Dobrým dluhem rozumíme dluh,
který je levný a který uvolňuje naše vlastní prostředky pro investování a pro zhodnocování.
Špatný dluh
Špatným dluhem je typicky spotřebitelský úvěr nebo úvěr na kreditní kartě (po uplynutí bezúročného období).
Špatný dluh je drahý. Za půjčené peníze platíme více, než kolik dokáží naše peníze vydělat jinde (např. akciové fondy) a
špatný dluh nám tak vytahuje z kapsy další peníze.
Částky, jenž dáváme do těchto špatných dluhů chybí při plnění cílů. Špatný dluh navyšuje riziko naší finanční situace.
Protože je dluh, nejsme schopni vytvořit likvidní rezervu. Tím tento dluh zatěžuje náš rozpočet vlastně dvojnásobně.
Splácíme více a zároveň nejsme schopni tvořit rezervy.

Dobrý dluh
Dobrý dluh je typicky úvěr na bydlení. Doporučujeme zpravidla používat úvěry na bydlení a uvolnit tak vlastní prostředky.
Vlastní prostředky pak doporučujeme použít pro:
•
investice nebo
•
splnění jiných cílů nebo
•
vytvoření likvidní rezervy
Vlastní peníze za pomocí profesionálů často dokážeme zhodnotit lépe, než za kolik si můžeme půjčit na bydlení.
Vlastní peníze nám také mohou sloužit jako rezerva. Naše finanční situace nebude tak náchylná na výkyvy. Budeme umět
řešit situace, když vypadnou příjmy nebo nečekaně vzrostou výdaje.

Ukázka jak může sloužit DOBRÝ DLUH v našem rozpočtu . Místo drahého podnájmu si levně půjčíme na vlastní
bydlení (hypotéka). Volné peníze z nájmu, pokud zbyly, ukládáme do svých rezerv.
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STRUČNÝ PŘEHLED VAŠÍ SOUČASNÉ SITUACE A
NAŠE DOPORUČENÍ
Požadujete zpracování FP, abyste věděla, co a jak se svými financemi. Finanční bilanci máte
pozitivní, umíte velmi dobře spořit. Doposud jste nejen dokázala splácet hypotéku, ale i uspořit 1
milion korun. To je úctyhodné a my vám gratulujeme! Na druhou stranu zvolený způsob spoření
není efektivní. Velkou část peněz máte uložené v peněžních fondech (spořící účty, stavební
spoření), které nepřekonávají ani inflaci.

OCHRANA PŘÍJMU

Málokdo z nás si uvědomuje, že v rámci životních pojistek mám pojištěnou především invaliditu, tj.
dlouhodobou a mnohdy i trvalou ztrátou podávat maximální výkony. Proto invalidita není "pouze"
fyzické poškození těla, ale celková ztráta schopnost pracovat na 100 %. Pokud byste nešťastnou
náhodou byla dnes invalidní na první anebo druhý stupeň, pak vám měsíčně bude chybět 36.000, Kč respektive 49.000 ,- Kč.

FINANČNÍ NEZÁVISLOST
Splácet hypotéku dokážete. A nebude pro vás ani problém dosáhnout na novou. Synovi také s
přehledem naspoříte požadovaných 300 tisíc. Na co byste se však měla zaměřit je na svou finanční
nezávislost. Zde máte největší rezervy myšleno ve změně strategie spoření a k tomu vhodných
finančních produktů.

DOPORUČENÍ ČÍSLO 1 - SNÍŽENÍ RIZIK
Z uspořených peněz si odložte 6 měsíčních výdajů, což je ve vašem případě cca 370.000, - Kč. Tyto
peníze pomůžou v případě krátkodobého výpadku příjmu (zdraví, covid...) anebo v případě
nečekaných výdajů (auto, pračka, střecha....).
Pro dlouhodobý výpadek příjmů si zajistěte pořádnou rizikovou pojistku, neboť ta vám pomůže
pokrýt výdaje v případě invalidity, či jiných dlouhodobých zdravotních potíží.

DOPORUČENÍ ČÍSLO 2 - ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI
Do důchodu máte 15 let. To už je celkem krátká doba. Proto si pravidelné spoření nastavte tak,
abyste měla na toto období dostatečný finanční polštář. Spočítali jsme, že když si nastavíte investici
ve výši 2.7 milionu korun jednorázově a 4.500, - Kč pravidelně, tak svého cíle stihnout dokážete.

DOPORUČENÍ ČÍSLO 3 - SPOŘENÍ HUGOVI

Spoření již máte celkem splněné. Každopádně za 8 let bude dnešní hodnota 300 tisíc ponížena o
inflaci. Zároveň tím, že stavební spoření "přeplácíte" (platíte déle jak 6 let), tak ztrácí míru
efektivity. A to až ke 2 %. Přitom i tyto peníze lze daleko lépe zhodnocovat.

OCHRANA PŘÍJMŮ
Doposud nevlastníte žádnou životní pojistku. Doporučujeme vám co nejdříve produkt tohoto
typu založit, neboť v případě nečekaných zdravotních komplikací (invalidita) můžete přijít o
velkou část současných příjmů. Abyste nám lépe porozuměla proč, zpracovali jsme pro naše
klienty následující infografiku.

Jak by vypadal váš invalidní důchod od státu můžete vidět zde na tomto grafu. Graf ukazuje
náhradový poměr. Jako vstupní hodnotu současného platu dali minimální mzdu ve výši 14.440,- Kč
hrubého. Je to dáno tím, že jako OSVČ při paušálu 60 % odvádíte státu prakticky částky ve výši
minimální mzdy.
Při invaliditě druhého stupně vás může čekat měsíční výpadek
příjmu v celkové výši 49 .000, - Kč měsíčně.

Naše doporučení - jakmile si vezmete hypotéku, půjdete na
mateřskou anebo se vám změní výše příjmů, je nutné provést
aktualizaci výpočtů.

OCHRANA PŘÍJMU PŘÍMO NA TĚLO
Dnes máte rizikovou smlouvu, kterou jsme však doposud neviděli. Přesto si troufáme tvrdit,
že vaše rizikové pojištění nepokrývá vaše rizika 100 %. Vycházíme z ceny, kterou měsíčně
za tuto pojistku platíte, což je 1.700,- Kč/ 142, - Kč měsíčně.

ANALÝZA STAVU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
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DOPAD DO ROZPOČTU
Stát vyplácí příspěvky, ale výše
nestačí pokrýt všechny výdaje.
Významné výkyvy ve výši
současného příjmu – vyčerpáte
dlouhodobé úspory.

Některé údaje jsme nebyli
schopni u původní pojistky ověřit.

Invalidita I.–III. stupeň klesající částka.
Doporučujeme navýšit na 100 %.

Dlouhodobý výpadek současného
příjmu - přestáváte mít schopnost
splácet úvěry.
Výše současného příjmu již není
možná, vyčerpáte všechny úspory,
prodej majetku, změna životního
stylu.

Z GRAFIKY JE PATRNÉ, ŽE SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ MÁTE VE TŘECH ZÁKLADNÍCH RIZICÍCH:
1) POJIŠTĚNÍ V PŘÍPADĚ KRÁTKODOBÉ NEMOCI
Příjem z pojištění nebude dostatečně pokrývat chybějící příjmy.
V případě dvou a více měsíčního onemocnění budete muset významně sáhnout do svých rezerv.
2) ZÁVAŽNÉ NEMOCI
U léčby závažného onemocnění (např. rakovina) se budete muset spolehnout čistě na své vlastní prostředky.
Pokud se léčba protáhne na více jak jeden rok, pak se s největší pravděpodobností bude jednat o desítky tisíc korun
měsíčně.
3) INVALIDITA PRVNÍHO STUPNĚ
Zde dochází k největšímu propadu příjmů.
Ve vašem případě jde o 86 % propad příjmů. Konkrétně pak ze 68.000,- Kč hrubého na částku 8 965, - Kč MĚSÍČNĚ.

Jak je patrné, tak starost o rozpočet by s pořízení hypotéky rozhodně neměla končit
měsíční splátkou hypotéky. A zároveň by mělo být i zřejmé, že nastavení životní pojistky
jen podle ceny také není zcela ideální přístup.

OCHRANA PŘÍJMU PŘÍMO NA TĚLO
Ochranu příjmu navrhujeme mít nastavenou podle následujících parametrů. Pokud
nastavíte přesně podle našeho doporučení, pak jsme si jisti, že ochranu příjmu máte
nastavenou velmi dobře. Měsíční cena za takto nastavenou pojistku je 2.382,- Kč.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
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DOPAD DO ROZPOČTU
Stát vyplácí příspěvky, ale výše
nestačí pokrýt všechny výdaje.
Významné výkyvy ve výši
současného příjmu – vyčerpáte
dlouhodobé úspory.

Krátkodobé nemoci budeme
hradit z rezerv

Invalidita I.–III. stupeň klesající částka
po dobu 15 let

Dlouhodobý výpadek současného
příjmu - přestáváte mít schopnost
splácet úvěry.
Výše současného příjmu již není
možná, vyčerpáte všechny úspory,
prodej majetku, změna životního
stylu.

Z GRAFIKY JE PATRNÉ, ŽE SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ MÁTE VE TŘECH ZÁKLADNÍCH RIZICÍCH:
1) POJIŠTĚNÍ V PŘÍPADĚ KRÁTKODOBÉ NEMOCI
Toto pojištění by bylo pro vás zbytečně drahé a zbytečně by tak zvyšovalo už dost vysokou cenu za pojistku. Mimoto
máte dostatek vlastních rezerv, které by případné výpadky příjmů dokázaly pokrýt.
2) ZÁVAŽNÉ NEMOCI
Toto pojištění by bylo pro vás zbytečně drahé a zbytečně by tak zvyšovalo už dost vysokou cenu za pojistku. Mimoto
máte dostatek vlastních rezerv, které by případné výpadky příjmů dokázaly pokrýt.
3) INVALIDITA DRUHÉHO AŽ TŘETÍHO STUPNĚ
Zde dochází k největšímu propadu příjmů.
Ve vašem případě jde o 87 % propad příjmů. Konkrétně pak ze 68.000,- Kč hrubého na částku 8 965, - Kč MĚSÍČNĚ.

V navržené ceně pojistky je pojištění i pro Bernarda. Dále je dobré
vědět, že pokud si budete brát novou hypotéku, měla byste si nechat
provést aktualizaci těchto výpočtů.

FINANČNÍ NEZÁVISLOST
DŮCHOD
Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že ideální velikost příjmu v důchodu je 75 % současných příjmů. Což by ve
vašem případě bylo úctyhodných 51.800, - Kč. Když započteme inflaci, tak to prakticky znamená, že za 20 let byste měla
mít 74.000, - Kč. Celá ekonomická konstrukce pak vypadá následovně:

Jsme si vědomi, že to jsou obrovská čísla. Proto jsme v našich úvahách pracovali se všemi vstupy, které můžeme do
výpočtů zahrnout. První místo, kde jsme upravovali výpočty je samotná výše renty. Tu jsme snížili na 41.000, - Kč.
Důvody máme dva:
• Při simulaci rozpočtu, který budete mít za 15 let vychází, že budete mít výdaje ve výši 39.800, - Kč. Budete mít
měsíční rezervu cca 1.000, - Kč.
• Pokud vydrží státní důchodový systém, budete vám stát odhadem přispívat 18.000, - Kč.

Ukázka simulace vašeho rozpočtu v roce 2035, jak jsme si troufli sami odhadnout.

Co je už dnes dobré vědět ?
V této životní fázi sice nebudete mít hypotéky, ale s největší pravděpodobností
se budete muset více starat o své tělo a duši.
Vaše děti budou mít tolik starostí sami se sebou, že vaše zdraví pro ně bude
velkou devizou.
Budete chtít cestovat.
Užívat si vnoučat neznamená jen hlídat, ale také kupovat dobroty, zvát do kina ,
dávat dárky....

FINANČNÍ NEZÁVISLOST
STÁTNÍ DŮCHOD
V rámci našich výpočtů nám vychází, že ačkoliv pracujete jako OSVČ a tím pádem určitě daňově optimalizujete, tak
přesto nějaký důchod dostanete. V případě, že se současný důchodový systém nerozpadne anebo nebude rozkraden,
pak od státu můžete získat rentu ve výši 18 tisíc korun. To by byla velmi hezká suma, která vám mohla pomoci zajistit
slušné stáří. Achillovou patou těchto výpočtů (ostatně jakýchkoliv jiných predikcí) jsou dva faktory:

Prozatím žádná generace, která pracovala neměla takové důchody, jaké jim
vlády v produktivním věku slibovali.
Inflace dokáže za 15 let snížit hodnotu 18 tisíc na pouhých 13 tisíc.
Z výše uvedeného pak výpočty vypadají následovně:

SPOŘENÍ PRO HUGA
ZOPAKOVÁNÍ NÁZVU CÍLE
Požadujete mít naspořený 300 tisíc, aby měl syn nějaký vstupní kapitál na své budoucí studium. Z podkladů, které jste
nám dodala a z našich výpočtů nám vychází, že současné spoření na SÚ má i při započtení státních příspěvků efektivní
úrok pouhých 1,10 %. To je žalostně málo. Dále je dobré si uvědomit, že dnešních 300 tisíc bude mí za 8 let hodnotu
pouze 255.000, - Kč. Z uvedených důvodů proto navrhujeme následující:
• Ukončit současné STAVEBNÍ SPOŘENÍ - pokud nebude ukončení pod vysokou pokutou.
• Založit konzervativní investici s 8-letým horizontem.
• Vložit zůstatek ze SS a měsíční úložku vkládat do této investice.

Hodinky anebo holinky, obojí se natahuje.... S inflací je to však jiné. Pokud to s
penězi myslíte vážně, tak s inflací počítat musíte.
Ale nebojte, my už si s ní za vás poradíme!

DOPORUČENÁ FORMA INVESTICE
SPOŘENÍ PRO HUGA
Navrhované portfolio vychází z časem prověřené strategie All Seasons, kterou více než 25 let využívá Ray
Dalio, správce největšího hedgeového fondu na světě. Je postavena na vyvážení 4 hlavních investičních
kategoriích - akcií, dluhopisů, komodit a zlata - v takových poměrech, aby bylo dosaženo co nejmenšího
kolísání celkové hodnoty portfolia. Více než polovina peněz bude investována do dluhopisových nástrojů,
zejména státních dluhopisů, které budou v portfoliu vyváženy investicemi do akciových fondů (zhruba
1/3 portfolia) a komoditních fondů a zlata (celkem zhruba 15%). Strategie předpokládá metodu "koupit a
držet" a pouze disciplinovaně udržovat nastavené poměry. Nicméně výběr konkrétní strategie závisí na
diskusi s vámi a na vyplněném investičním dotazníku.
VÝHODY – mezi nesporné výhody patří možnost téměř neomezené diverzifikace a vysoké likvidity. V
případě zvolení ETF a nízko poplatkových fondů i nákladovost. Celková nízká nákladovost ve srovnání
s kvalitou
diverzifikace a celkovou nákladovostí fondů v ČR. Průměrná výše poplatků se pohybuje od 0,64 % až
po 1,2 % TER. Což je hluboko pod průměrem v ČR (3 %).
NEVÝHODY – v prvních deseti letech nižší výkonnost (3,93 %)
Samotná hodnota investice je 1.800, - Kč pravidelně a 190.000, - Kč jednorázově.

DOPORUČENÁ FORMA INVESTICE
FINANČNÍ NEZÁVISLOST
U investic je především důležité zvolit vhodnou strategii. Ve vaším případě navrhujeme zvolit dvě
investiční strategie. Nicméně výběr konkrétní strategie závisí na diskusi s vámi a na vyplněném
investičním dotazníku.
Pro splnění prvního cíle FINANČNÍ NEZÁVISLOST navrhujeme RŮSTOVOU S PŘÍJMEM . Tuto
strategii volí i NOBELOVA NADACE a jedná se o strategii s vyšším podílem akciové složky, vyšším
rizikem, ale vyšším očekávaným průměrných výnosem (až 7,66 %). Prakticky se jedná o strategii, která
ideálně vyvažuje podíl mezi rizikem a výnosem. Vyšší strategie je čistě akciová. Nižší pak čistě na
udržení hodnoty portfolia.
VÝHODY – mezi nesporné výhody patří možnost téměř neomezené diverzifikace a vysoké likvidity. V případě zvolení ETF a
nízko poplatkových fondů i nákladovost. Celková nízká nákladovost ve srovnání s kvalitou
diverzifikace a celkovou nákladovostí fondů v ČR. Průměrná výše poplatků se pohybuje od 0,64 % až po 1,2 % TER. Což je
hluboko pod průměrem v ČR (3 %).
NEVÝHODY – v prvních deseti letech vyšší volatilita a nižší výnosnost. Vyšší vstupní poplatky.

Samotná hodnota investice je 4.500,- Kč pravidelně a 2,7 mio jednorázově. Důvodem k pravidelné
výši investici v dané výši je minimalizace poplatků, rizik a maximalizace dosažení výše popsaných
cílů.

BYDLENÍ

Do tří let plánujete pořídit nové vlastní bydlení. Pokud se budou úrokové sazby hypotéčních úvěrů
pohybovat v rozmezí 2 až 3 % pak tento přístup můžeme doporučit. V současné době můžete počítat s
následujícími vstupními parametry.
• Úrokové sazby jsou hluboko pod úrovní inflace - na 5 letém fixu můžete dnes získat úrok 1,79 %
p.a. Inflace za rok 2019 byla 2,8 % p.a.
• Při pořízení bytu na hypotéku (80 % LTV) v hodnotě 5 milionu korun bude měsíční splátka
14.368, - Kč.
• Průměrné roční zhodnocení bytu v Praze je v meziročním srovnání 2006-2020 ve výši 6.1% p.a. •
Pro možnost získat hypotéční úvěr ve výši 4.000.000, - Kč (1 mio musíte mít z
vlastních zdrojů) je nutné mít čisté, respektive přiznané příjmy ve výši 36.000,- Kč.

SHRNUTÍ A DALŠÍ KROKY
Díky nadprůměrným příjmům váš plán vychází velmi dobře. Naše hlavní doporučení se týká v
přenastavení priorit. Obecné názory a naše zkušenosti nám říkají, že nejdříve je důležité zajistit
především sám sebe a až následně řešit zajištění dětí. Jinými slovy nastavte si priority tak, jak se nasazují
kyslíkové masky při havárii letadla. Nejdříve dospělí a až potom děti, případně řešit zavazadla. Nicméně
tento „nešvar“ je obecným problémem většiny českých domácností.
SCHOPNOST SPLNĚNÍ CÍLŮ
V případě, že si v přístupu k plnění vašich cílů ponecháte vaši současnou strategii, pak vaše schopnost
splnění příjmů v období penze je 49 %. A to při průměrných výnosech. Pokud akceptujete naše
investiční doporučení, pak by vaše šance na úspěch při průměrných výnosech měla být prakticky 100 %,
v horším případě pouze 64 %.
V rámci současného spoření navrhujeme tyto úpravy a změny:
o ZŘÍZENÍ VLASTNÍ ŽIVOTNÍ POJISTKY - spoření do tohoto produktu v maximální výši
1.500,- Kč měsíčně.
o ROZLOŽENÍ 1 MILIONU KORUN NA TŘI DÍLY - abyste měla jistotu, že uspořený milion
korun neztrácí na své hodnotě a zároveň máte dostatečnou rezervu pro nečekané výdaje,
navrhujeme rozložení dnes uspořeného 1 milionu korun na tři hromádky:
REZERVA -6 měsíčních výdajů, tj. cca 370.000, - Kč si ponechte na spořícím účtu.
a. KRÁTKODOBÁ INVESTICE - 130.000, - Kč založte jako konzervativní investici s
investičním horizontem na 5 let.
a. DLOUHODOBÁ INVESTICE - zbylých 0,5 milionu vložíme jako první vklad na splnění
cíle pro vaši FINANČNÍ NEZÁVISLOST.
o ZALOŽENÍ INVESTOVÁNÍ PRO FINANČNÍ NEZÁVISLOST – založte si jednorázovou a
pravidelnou investici. Jednorázová bude tento rok složena z 0,5 milionu a pravidelná ve výši
4.500,- Kč měsíčně.
o SPOŘENÍ PRO HUBERTA - pokud je naplněn program SS pro Huberta, pak tento program
ukončete a založte mu nový. Buď jako investice opět přes SS anebo formou samostatné investice.
o ČÁSTKU Z PRODEJE DOMU INVESTUJTE VÝHODNĚ - za nás navrhujeme investovat
částku ve dvou tranších:
 První tranše - přiložení k investice na vaši FINAČNÍ NEZÁVILOST.
 Druhá tranše - vložit jako svůj vklad k hypotéce na nové vlastní bydlení.
o

AHOOOOJ! AHOJ. SLYŠÍTE TEN ROZDÍL?

SHRNUTÍ
Po zvážení různých variant investování a po konzultaci s vámi jsme vybrali možnost investice
do finančního trhu. Díky vašim nadprůměrným příjmům, ale zejména díky příkladné disciplíně
v odkládání a investování volných peněz vychází, že pokud nenastanou na trzích nečekané
události, podaří se vám vašich cílů dosáhnout.
Gratulujeme vám - jste na správné cestě.
V Praze, dne 17.11.2020

DALŠÍ KROKY ANEB CO VÁS PO PŘEČTENÍ ČEKÁ
JEDNEJTE!
ZPŮSOB ŘEŠENÍ - K vybrané variantě je potřeba zvolit způsob řešení. Zda si vyberete všechna doporučení
anebo pouze jedno je na vás. Za nás doporučujeme jít variantou komplexního řešení.
VYBRAT SI KONKRÉTNÍ PRODUKT - Vybrat správný finanční produkt. U tohoto kroku dokážeme dát dvě
rady. Vě-nujte se pečlivě podmínkám, hodnotícím ukazatelům, poplatkům a v neposlední řadě i ceně. Anebo
všeho zanechte a dovolte nám udělat návrh výběru za vás. Ušetříte si opravdu moře času a nám bude velkou ctí.
VYTVOŘIT SI A UDRŽOVAT 6 MĚSÍČNÍ LIKVIDNÍ REZERVU - Do svého rozpočtu si prosím zafixujte 6
měsíční likvidní rezervu. Tato rezerva má za úkol vás chránit v případě jakékoliv nečekané události.
Pokud se při výběru produktu vydáte po své vlastní ose, pak doporučujeme přečíst náš ebook.
Ten můžete nalézt na našich webových stránkách www.klif.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V tomto dokumentu vám bylo představeno vaše osobní investiční portfolio sestavené podle vašich cílů, podle času, který máte na jejich
dosažení, a podle vaší tolerance k riziku. Spolu s vaším finančním poradcem jste tak udělali významný krok k úspěšnému dosažení svých
dlouhodobých finančních cílů.
Nedílnou podmínkou úspěchu je disciplína investora spočívající v závazku držet se stanovené strategie a ovládat své emotivní reakce,
tedy vyvarovat se chybných rozhodnutí, která by mohla být inspirována aktuálním děním na trzích. Veškeré kroky, které v budoucnu
podniknete ohledně vašich investic, byste proto měli konzultovat s vaším finančním poradcem.
Pokud naleznete některé nesrovnalosti v tomto dokumentu nebo pokud některé uvedené údaje, tvrzení a informace neodpovídají vaší
situaci, cílům nebo názorům, prosím oznamte to neprodleně vašemu finančnímu poradci.
Jakákoliv informace obsažená v tomto dokumentu, která se vztahuje k historické výkonnosti, by neměla být interpretována jako
směrodatná pro to, co se může stát v budoucnu. Berte také v úvahu fakt, že měnové výkyvy mohou podstatně ovlivnit výkonnost některých
investic.
Udávané výnosy jednotlivých investičních kategorií jsou založeny na publikovaných historických datech. Ačkoliv byly provedeny důkladné
výpočty, výnosové míry, volatilita a korelační koeficienty použité ve výpočtech nejsou absolutní stálé hodnoty, a proto nemohou být
budoucí výsledky určovány s jistotou.

PROHL ÁŠENÍ
Já níže podepsaný potvrzuji výše uvedená fakta, rozumím a schvaluji výsledek analýzy.
Zároveň jsem srozuměn, že výběr konkrétního produktu mohu provést sám ANO/NE.
Pakliže nechám zpracovat i tyto výstupy společnost MONEYTREE, pak vybraní obchodní zástupci společnosti
MONEYTREE vypracují doporučení konkrétního produktu zcela zdarma, respektive za příslušnou provizi.

Jméno a příjmení klienta: ………………………..……………..……………..

V ………………………..……………..…………….. dne: ………………………

Podpis: ………………………………………………………

PODĚKOVÁNÍ
Vážený paní Klapková,
závěrem nám dovolte vám poděkovat, že jste si pro řešení svých finančních potřeb vybrali právě Moneytree s.r.o.
Rádi bychom připomněli, že za svými výstupy stojíme a na naše řešení dáváme roční záruku.
V případě jakýchkoliv potřeb nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se a přejeme krásné dny a klidné spaní!
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