
Těžký úraz či nemoc připraví rodinu o osm tisíc měsíčně
Barbora Buřínská

Dlouhodobá nemoc, těžký
úraz, péče o nemohoucího člena
rodiny či smrt partnera patří me-
zi vážné životní situace. Ty ne-
jenže výrazně ovlivní finanční
stabilitu domácnosti, ale zároveň
prověří i vztahy s nejbližšími.

Osm tisíc korun měsíčně, to je

nejčastěji zmiňovaná částka,
o kterou domácnostem poklesne
příjem. V těžké situaci pak nejví-
ce dokázaly pomoci děti.

Vyplývá to z aktuálního prů-
zkumu agentury Ipsos pro Pojiš-
ťovnu České spořitelny (PČS)
mezi lidmi, kteří v posledních
pěti letech zažili vážnou životní
situaci. Buď se sami minimálně

půl roku léčili z vážné nemoci či
úrazu, nebo po stejnou minimál-
ní dobu pečovali o nemohoucí-
ho blízkého člověka, nebo jim
zemřel partner.

„Nejčastěji byli lidé v pracov-
ní neschopnosti 11 měsíců, cel-
ková léčba a rekonvalescence by-
la však delší, většinou probíhala
17 měsíců. Péče o nemohoucího

trvala nejčastěji rok, nejvíce lidí
má zkušenost s péčí o onkologic-
ké pacienty,“ uvedla Martina
Švábová z PČS.

Nejvíc tíží hypotéky
Nejčastěji lidé pečovali o rodi-

če, a to sami, jen tři lidé z deseti
měli po ruce pečovatele. V jedné
třetině případů došlo kvůli zajiš-

tění péče k sestěhování. „Prů-
zkum také ukázal poměrně velké
procento lidí, kteří se dlouhodo-
bě léčí z vážné nemoci nebo úra-
zu, v naší populaci je to téměř
každý desátý,“ doplnila Švábová.

Vážné životní situace měly vliv
na finanční situaci téměř každé-
ho dotazovaného. Jako zásadní
ho označila více než polovina re-

spondentů. „Příjem se nejčastěji
snížil o osm tisíc korun, pro nor-
mální fungování pak scházelo
domácnostem 6500 korun. Roz-
počet jim nejvíce zatěžovaly ná-
klady na bydlení a lékařskou pé-
či, nezanedbatelné však v takové
situaci byly i výdaje za jídlo,“
uvedla Švábová.

(Pokračování na str. 4)



(Pokračování ze str. 1)
Problematická životní situace,

do které se lidé dostali, ukázala,
že nemocenská či invalidní dů-
chod na pokrytí výdajů nestačí.
Největší potíže jim nastaly
u splátek hypoték. Finanční
problémy pak nejčastěji řešili
útratou naspořených peněz, růz-
nými přivýdělky, půjčkami nebo
prodejem majetku.

Své si s hypotékou užil i pár,
který kvůli mužově úrazu musel
nakonec prodat chalupu, aby mě-
li na splátky. „Žil jsem aktivně,
pracoval jsem. Kvůli těžkému
úrazu jsem ale skončil na něko-
lik měsíců v pracovní neschop-
nosti. Musel jsem podstoupit
operaci a poté jsem opět delší do-
bu strávil na nemocenské,” svěřil
se třiačtyřicetiletý Pavel.

Jeho manželka pracovala, na-
štěstí mužův stav nevyžadoval
její celodenní péči. Ovšem ztráta
jednoho příjmu měla zásadní vliv
na splácení hypotéky. „Nejdříve
jsme splátky hradili z úspor. Na-
konec jsme ale museli prodat
chalupu a tím jsme hypotéku
splatili,” dodal Pavel.

Po vážné životní situaci lidé
často přišli o svou dosavadní prá-

ci a museli si najít nový způsob
obživy. Po vyléčení mnohdy už
nemohli vykonávat svoji původ-
ní profesi, a tak hledali alterna-
tivní zaměstnání, které by bylo
v jejich fyzických silách.

Podobnou situaci museli řešit
i někteří z respondentů, kteří se
dlouhodobě starali o nemohoucí-

ho člena rodiny. „Musela jsem si
najít novou práci, abych mohla
být doma a pracovat z domu. Ne-
mohli jsme být bez příjmu. Stá-
valo se nám, že od druhé polovi-
ny měsíce jsme neměli na
nákup,“ svěřila se čtyřiačtyřice-
tiletá žena, která dlouhodobě pe-
čuje o svou nemocnou matku.

Každý druhý člověk v těžké ži-
votní situaci požádal někoho
o pomoc, lidé se obraceli přede-
vším na členy rodiny či přátele.
Nejčastěji žádali o finanční výpo-
moc. Psychologa či psychiatra
vyhledala zhruba třetina, čtvrtina
lidí pak užívala antidepresiva.

Svou oporou nejčastěji příjem-

ně překvapily vlastní děti. Naopak
zklamání přišlo především od lé-
kařů, v případě nemocných nebo
lidí po úrazu, ale i od zaměstnava-
tele a někdy také od partnerů.

Vážné životní situace mají vliv
na stabilitu rodiny, dochází k na-
rušení vztahů a k novému uspo-
řádání. Často proměňují i role

členů domácnosti a dělbu práce
v rodině. „Táta podnikal sám na
sebe jako řemeslník, něco jako
hodinový manžel. Když one-
mocněl, byla jsem naštvaná, že
rodiče nemají žádnou rezervu na
hypotéku. Z maminčina platu se
pokryla jen ta hypotéka a já jsem
dělala na recepci a živila celou
domácnost,“ posteskla si sedma-
dvacetiletá respondentka.

„Syn odešel z vysoké školy,
aby vydělával,“ popsala situaci
ve své rodině devětačtyřicetiletá
žena, která kvůli těžké nemoci
nemohla pracovat.

Harmonické vztahy
posílí, špatné skončí

„U rodinných vztahů výzkum
ukázal následující pravidla: Po-
kud byly vztahy harmonické
a stálé ještě před událostí, mají
tendenci vydržet a nerozpadnout
se, naopak se posílí. Pokud však
byly problematické, nevydrží
a rozpadají se,“ doplnila Švábová.

„V roce 2016 jsem měla nepří-
jemný úraz s rukou, pád na ledě.
Byla jsem v nemocnici a do toho
se na mě vykašlal přítel. Vyhra-
bala jsem se z toho, potom byl
nový přítel. Jenže pak se do mě
pustily nemoci, borelióza, játra,
mononukleóza a přítel mě zase
opustil. Když jste na to sám, je to
hodně náročný,“ svěřila se v prů-
zkumu se svou špatnou zkuše-
ností třiatřicetiletá žena.

„Jsem dlouhodobě nemocná,
mám rakovinu, ale manželství mi
vydrželo. Naopak nás to ještě víc
stmelilo, vážíme si víc jeden dru-
hého,“ zmínila čtyřiačtyřicetiletá
žena.
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Nejvíce zatěžovaly
rozpočet náklady na
bydlení a lékařskou
péči, ale i výdaje 
za jídlo

Martina Švábová,
Pojišťovna České

spořitelny


