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1 ÚVOD 

Životní úroveň člověka bývá často posuzována podle kvality domu, bytu a prostředí, 

ve kterém žije. Většina lidí vnímá své obydlí jako základní lidskou potřebu, avšak dostupnost 

bydlení není pro každého stejná. Žijeme ve světě, kde sociální rozdíly mohou být 

nepředstavitelné. Ekonomická dostupnost jedince bývá určena nejen na základě lidských 

schopností a dovedností, ale odvíjí se i od ekonomického prostředí, ve kterém se pohybuje. 

Existuje mezi námi řada lidí, která si ze svých vlastních zdrojů není schopna zajistit důstojné 

bydlení. V takovýchto případech lidé přistupují k využití hypotečního úvěru, který je jednou 

z nejdostupnějších forem k profinancování bydlení. Nikdo nechce přijít o střechu nad hlavou, 

proto je v zájmu každého jedince, aby svůj dluh spolu s úroky co nejdříve splatil.  

 Lidé si také často kladou otázku, jestli je výhodnější si pořídit vlastní dům či byt na 

hypotéku, nebo raději zvolit nájemní bydlení. Na tuto otázku samozřejmě nenajdeme žádnou 

univerzální odpověď, protože každý člověk se rozhoduje individuálně. Můžeme však říci, že 

společnost více upřednostňuje koupi vlastního bydlení. Důvodem je předpoklad, že lepší je 

vkládat peníze do něčeho, co jednou bude naše. Jedním z faktorů, které mohou ovlivnit toto 

rozhodnutí je riziko splácení. U hypotečních úvěrů jsou splátky relativně stabilní a není nutné 

se obávat nějakých větších změn ve splácení. V případě nájmu je situace splátek zcela jiná, 

protože nám nikdo nedá záruku, jaká bude jeho výše v budoucnu. Je možné, že bude docházet 

ke zvyšování splátek, ale naopak může dojít i k jejich snížení. Dalším faktorem může být 

závazek dlouhodobého splácení. Lidé se obávají dlouhodobosti splácení u hypotečních úvěrů, 

i když u nájmu musí být také dlouhodobě splácena dohodnutá částka. Problém však nastává 

v případě neschopnosti splácet, kdy nám u nemovitosti odpadnou starosti s prodejem 

nemovitosti a splácením hypotéky. Nájem je však nutné platit celý život, kdežto splátky 

hypotéky v určitý okamžik skončí. Velkou výhodou nájemného je, že se můžeme poměrně 

snadno přestěhovat, a tak zůstat mobilní. Výhodou je také to, že pokud jsme v nájmu, 

nemusíme se starat o opravy, pojištění nebo daň z nemovitosti. Faktorů je mnoho a záleží jen 

na konkrétním jedinci, k jaké formě bydlení se přikloní. 

Cílem práce je výběr hypotečního úvěrů pro manželský pár středního věku pomocí 

metod vícekriteriálního hodnocení variant.  
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Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována charakteristice hypotečních 

úvěrů. Stručně je popsáno prostředí, do kterého hypoteční úvěry patří, vývoj trhů 

s hypotékami a samozřejmě také popis samotného hypotečního úvěru. 

 Ve druhé části je podrobněji popsán postup vybraných metod vícekriteriálního 

hodnocení variant.  

 Třetí část zahrnuje výběr konkrétního produktu hypotečního úvěru. Aplikace 

vybraných metod, popsaných ve druhé části práce, je řešena na modelovém příkladu, kdy 

vybíráme účelový hypoteční úvěr pro manželský pár středního věku. Produkt je vybírán z pěti 

variant, nabízených různými bankovními institucemi. 
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2 CHARAKTERISTIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 

2.1 Bankovní soustava v ČR 

V České republice funguje dvoustupňová bankovní soustava. Pomyslný první stupeň 

tvoří centrální banka, jejíž funkce v České republice zastává Česká národní banka (ČNB). 

Druhým stupněm jsou obchodní banky a finanční instituce. 

2.1.1 Česká národní banka 

Česká národní banka je ústřední bankou v České republice, proto bývá často 

označována jako „Banka bank“. Sídlo ústřední ČNB je v Praze a dalších 7 regionálních 

poboček se nachází v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a 

v Ústí nad Labem. Činnost České národní banky je upravena zákonem č. 6/1993 Sb. 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, která je složená z guvernéra, dvou 

viceguvernérů a čtyř členů bankovní rady. Guvernéra, viceguvernéry a členy bankovní rady 

jmenuje prezident republiky na 6 let. Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou 

stabilitu, kterou se snaží zajistit hlavně prostřednictvím cílování inflace. Pokud to není 

v rozporu s jejím hlavním cílem, podporuje ČNB hospodářskou politiku vlády a vykonává 

další činnosti. [4, 11] 

 

Mezi další funkce České národní banky patří: 

 určování měnové politiky, 

 vydávání bankovek a mincí, 

 řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank, 

 řízení plynulosti, hospodárnosti, efektivnosti a rozvoje platebních systémů, 

 provádění bankovního dohledu nad činnostmi obchodních (komerčních) bank, 

 vydávání opatření a vyhlášek, které určují pravidla pro vstup do bankovního 

sektoru a pro podnikání v jednotlivých činnostech obchodních bank, 

 vedení účtů organizacím napojeným na státní rozpočet, 

 a vykonávání jiných činností, například podle zákona č. 21/1992 Sb., 

 o bankách.  
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2.1.2 Obchodní banky 

Funkci obchodních bank upravuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, podle kterého je 

„banka“ právnická osoba založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Aby 

mohly komerční banky vykonávat svoji činnost, musí mít bankovní licenci, o jejímž vydání 

rozhoduje Česká národní banka. Základními funkcemi obchodní banky je příjímání vkladů od 

veřejnosti a poskytování úvěrů. Pokud je má povoleny v bankovní licenci, může vykonávat i 

další činnosti jako je: 

 bezhotovostní platební styk,  

 směnárenská činnost, 

 obchodování s cennými papíry, 

 poskytování bankovních záruk, 

 otevírání akreditivů, 

 pronájem bezpečnostní schránky. [4] 

2.1.3 Hypoteční banky 

Hypoteční banky jsou specializované bankovní ústavy, zabývající se úvěrováním 

nemovitostí v oblasti bydlení a financováním nemovitostí v podnikatelské sféře. Dle míry 

specializace můžeme rozdělit hypoteční banky na banky specializované, smíšeného typu a 

univerzální. 

Specializované hypoteční banky jsou specifické tím, že se orientují výhradně na 

poskytování, správu a financování hypotečních úvěrů. Financování hypotečních úvěrů se 

provádí z výnosů z emisí hypotečních zástavních listů. Tento systém hypotečních bank je 

charakterizován vysokou profesionalitou a produktivitou. Výhodou je velká pružnost při 

poskytování služeb klientům, přestože tyto banky nemají rozsáhlou pobočkovou síť. Za 

nevýhodu se dá považovat skutečnost, že ostatní bankovní služby, jako je platební styk 

související s čerpáním a splácením úvěru musejí být provedeny prostřednictvím jiné instituce. 

Hypoteční banky smíšeného typu svým klientům poskytují, kromě aktivit přímo 

vyplývajících z podstaty hypotečních úvěrů, také další služby navazující na hypoteční 

obchody, sloužící k podpoře a usnadnění operací s nimi spojených. Nevýhodou je, že při 

poskytování dodatečných služeb bance vznikají další náklady. Důvodem těchto dodatečných 
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nákladů je, že pro realizaci dalších služeb je potřeba více poboček a více kvalifikovaných 

pracovníků. [2] 

Univerzální hypoteční banky svým klientům, vedle hypotečních obchodů, poskytují i 

všechny ostatní bankovní služby, bez ohledu na to, zda souvisejí nebo nesouvisejí se 

samotnými hypotečními obchody. Univerzální hypoteční bankovnictví mohou úspěšně 

provádět pouze ty banky, které:  

 jsou dostatečně velké, 

 mají dostatečně rozvinutou síť poboček, 

 mají velký počet klientů, 

 a mají rozvinuté bankovnictví pro drobnou klientelu.  

2.2 Hypoteční úvěry 

Hypoteční úvěr je definován zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který říká, že: 

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k 

nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní 

hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních 

účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z 

hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních 

listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“
1
 Tento zákon také 

nařizuji, že se nemovitost musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské 

unie nebo na území jiného státu, který tvoří Evropský hospodářský prostor. U hypotečních 

úvěrů stojí věřitel (banka) na straně jedné a dlužník (klient) na straně druhé. [1, 4] 

Mezi lidmi se často zaměňují pojmy hypotéka a hypoteční úvěr. Jak je už výše 

zmíněno, hypotečním úvěrem rozumíme pohledávku zajištěnou reálným či finančním 

majetkem, kdežto hypotéka představuje pouhé zajištění pohledávky reálným či finančním 

majetkem. 

Obvykle hypoteční úvěry dělíme podle způsobu jejich užití na residenční hypoteční 

úvěr, který je také označován jako úvěr na bydlení a obchodní hypoteční úvěr neboli úvěr na 

podnikání. V případě rezidenčního hypotečního úvěru věřitel financuje koupi rezidenční 

                                                             
1
 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 
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nemovitosti. Tyto úvěry bývají poskytovány fyzickým osobám za příznivějších uvěrových a 

úrokových podmínek, než úvěry podnikatelské. U obchodního hypotečního úvěru se jedná 

buď o projektové financování nemovitostí pro developery a investory, kdy tyto rodinné domy 

a byty jsou určeny k prodeji či k pronájmu. Nebo se jedná o hypoteční úvěry pro podniky, 

které pořízené nemovitosti samy užívají. V těchto případech se hodnotí schopnost podniku 

dlouhodobě splácet své závazky. [1, 2, 4] 

 

Hypoteční úvěry jsou nejčastěji používaný pro: 

 koupi nemovitosti či výstavbu nové nemovitosti, 

 dostavby, opravy, modernizace stávajících nemovitostí, 

 získání podílu na nemovitosti, 

 splacení dalšího, dříve poskytnutého hypotečního úvěru.[4] 

2.2.1 Pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů 

Pro poskytování hypotečních úvěru, jsou obchodními bankami obvykle dodržována 

tato pravidla. 

 Nemovitosti, sloužící jako zástava hypotečních úvěru, nesmí být použity pro 

jištění jiných bankovních aktivit. 

 Na zastavované nemovitosti nesmí v době podpisu smlouvy váznout žádné 

další zástavní právo. 

 Hypoteční úvěry jsou obvykle poskytovány do 60 – 80 % ceny zastavených 

nemovitostí.[4] 

2.2.2 Výše hypotečního úvěru 

Pokud se jedná o stanovení výše hypotečního úvěru, vycházíme ze skutečnosti, že 

hypoteční úvěr je z hlediska svého zajištění těsně spojen s nemovitostí sloužící jako zástava. 

Na základě toho předpokladu je maximální výše hypotečního úvěru omezena výší 

disponibilních zdrojů klienta a cenou zástavy. Podobně jako jiné druhy úvěrů, musí být i 

hypoteční úvěry spláceny z příjmů klienta. Tyto zdroje musí být v takové výši, aby zajistily 

řádné splácení úvěru po celou dobu jeho splatnosti. Důležitým faktorem u stanovení výše 

nemovitosti je výše tzv. zadlužitelné hodnoty nemovitosti, jež představuje částku, za kterou by 
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bylo možné danou nemovitost prodat v případě nesplácení hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr 

musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kdy výše nemovitosti musí převyšovat 

výši hypotečního úvěru poskytnutého bankou. Banka požaduje, aby cena nemovitosti při jejím 

prodeji pokryla splacení poskytnutého úvěru včetně příslušenství. U hypotečních úvěrů 

sloužících ke krytí pohledávek z emitovaných hypotečních zástavních listů, by výše 

poskytnutých úvěrů neměla převýšit 70% ceny zastavené nemovitosti. Cena nemovitosti je 

obvykle stanovena hypoteční bankou, podle jí schválené metodiky. 

 Je-li hypoteční úvěr poskytnut jako účelový úvěr, musí být čerpán pouze do 

výše ceny toho, co je předmětem financování hypotečním úvěrem. [2, 7] 

2.2.3 Doba splatnosti hypotečních úvěrů 

Doba splatnosti hypotečních úvěrů je úzce spjata s dlouhodobou životností zastavené 

nemovitosti, proto je deklarovaná jako dlouhá doba splatnosti. Tato doba je dále 

determinována podle schopností klienta splácet úvěr po celou dobu splatnosti a podle 

ekonomické výhodnosti pro příjemce úvěru. Při delší době splatnosti, výše jednotlivých 

splátek hypotečního úvěru klesá a zvyšuje se jeho dostupnost. Ale na straně druhé, dlouhá 

doba splatnosti zvyšuje celkový objem placených úroků. Doba splatnosti by měla být delší, 

než je doba, po kterou bude klient schopen hypoteční úvěr splácet. [2, 7] 

2.2.4 Způsoby čerpání hypotečních úvěrů 

Podle účelu, na který je hypoteční úvěr poskytnut rozlišujeme čerpání jednorázové a 

čerpání postupné. Jednorázové čerpání se používá tehdy, když je z úvěru financována koupě 

již existující nemovitosti, nebo pokud je hypoteční úvěr použit ke splacení jiného úvěru 

použitého na financování investic do nemovitostí či k získání majetkového podílu na 

nemovitosti. Postupné čerpání hypotečního úvěru se sjednává v případě, že je z úvěru 

financována výstavba nové nemovitosti nebo je provedeno zhodnocení již existující 

nemovitosti prostřednictvím rekonstrukce, oprav apod. U postupného čerpání je úvěr 

poskytován postupně na úhradu nákladů spojených s výstavbou či rekonstrukcí. Nemovitost, 

která je financována hypotečním úvěrem a současně slouží k jeho krytí, musí mít vyšší 

hodnotu než je výše poskytnutého úvěru. [2, 7] 
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2.2.5 Způsoby splácení hypotečních úvěrů 

Splácení hypotečních úvěru je podobné jako jejich čerpání. Můžeme splácet 

jednorázově, postupně nebo v kombinaci obou metod.  

Jednorázové splácení se používá jen ve speciálních případech hypotečních úvěrů, a to 

u těchto typů: 

 termínované hypoteční úvěry, 

 hypoteční úvěry s neurčitou dobou splatnosti, 

 hypoteční úvěry splatné na viděnou. 

 

Termínované hypoteční úvěry jsou spláceny v kombinaci se stavebním spořením nebo 

s životním pojištěním. Dlužník po celou dobu splácení platí pouze úroky z úvěru a vedle toho 

si vytváří fondy, ze kterých je v okamžiku splatnosti uhrazena dlužná částka. Výhodou je, že 

si dlužník může zaplacené úroky odčíst od základu daně nebo přímo z daní a tvorba fondu je 

výhodně úročena. V případě úmrtí dlužníka má banka jistotu, že dlužná částka bude uhrazena 

prostřednictvím životní pojistky. U hypotečních úvěrů s neurčitou dobou splatnosti dlužník 

splácí jen úroky a nesplácí jistinu. V případě smrti dlužníka na sebe přebírá dluh dědic, nebo 

je jistina splacena z výnosu z prodeje zadlužené nemovitosti. Pro banku tento hypoteční úvěr 

představuje investici věčného úroku. Hypoteční úvěry splatné na viděnou poskytují klientovi 

možnost, aby kdykoli splatil dosud nesplacenou část jistiny. Tento typ úvěru je však ve své 

podstatě používán jen u hypotečních úvěrů, které budou splaceny z životní pojistky. [2, 7] 

Postupné splácení je nejrozšířenější formou splácení hypotečních úvěrů. Jedná se o 

splácení pomocí konstantních měsíčních pravidelných plateb. Postupné splácení bývá 

realizováno pomocí: 

 degresivních splátek, 

 konstantních splátek, 

 progresivních splátek. 

 

„Při degresivním splácení splácí dlužník pravidelně konstantní, neměnnou částku úmoru a 

úměrně poklesu doposud nesplacené jistiny snižující se částku úroku. Splátky tedy mají trvale 
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klesající charakter.“
2
 Tyto metody jsou vhodné zejména u podnikatelských hypotečních 

úvěrů, kdy může podnikatel zahrnovat úroky do svých nákladů. U konstantního splácení 

dlužník platí vždy stejnou neměnnou částku, vždy v dohodnutých termínech. Tato splátka se 

nazývá anuita a obsahuje v sobě jak splátku dluhu, tak i splátku úroku. Anuita se v průběhu 

splácení nemění, ale mění se v ní podíl úmoru a úroku. Nejprve je převažující složkou podíl 

úroku, ale ke konci splácení připadá větší část úmoru. Úmorem se rozumí splacená část 

doposud nesplaceného dluhu. Tato forma splácení je výhodná zejména pro úvěry 

nepodnikatelského charakteru, kdy si dlužník do nákladů nezahrnuje úroky z přijatých úvěrů. 

V případě progresivního splácení je splácen v pravidelných intervalech rostoucí úmor a 

klesající částky úroků, které se snižují úměrně s klesající jistinou. Splátky rostou pomaleji, 

než rostou částky úmoru, což je označováno jako retardovaně rostoucí charakter. Tento 

způsob splácení se téměř nepoužívá. [2, 7] 

2.2.6 Úroková sazba z hypotečních úvěrů 

Výše úrokové sazby z hypotečních úvěrů je, ve srovnání s ostatními úrokovými 

sazbami jiných alternativních úvěrů, relativně nízká. Nízká výše úrokové sazby se odvíjí od 

způsobu zajištění hypotečních úvěrů, jež jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. 

U úrokových sazeb z hypotečních úvěrů, které jsou poskytovány fyzickým osobám na 

bydlení, dochází k jejich snížení v důsledku státní podpory. 

 Úroková sazba z hypotečních úvěrů může mít po celou dobu splatnosti podobu pevné 

úrokové sazby či pohyblivé úrokové sazby, která se mění v závislosti na změnách tržních 

úrokových sazeb. Používá se i kombinace těchto dvou sazeb, kdy z počátku platí pevná 

úroková sazba a po několika letech se začne používat úroková sazba pohyblivá. [7] 

V grafu je možné pozorovat vývoj průměrných úrokových sazeb od roku 2003 do 

současnosti. Můžeme si všimnout, že na nejnižší úrovni byla průměrná úroková míra v druhé 

polovině roku 2005. V lednu roku 2012 dosahovala výše průměrné úrokové míry 3,59 %. 

  

                                                             
2 SŮVOVÁ, H.; PAVELKA, F.; DEGEN, Z.; NĚMCOVÁ, L.; NÁLEVKOVÁ, L. Specializované 

bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 398 s. ISBN 80-902243-2-6 (str. 168) 
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Graf 2.1 Vývoj úrokových sazeb hypoték 

 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz 

 

 V meziročním porovnání došlo ke změně o 3 bazické body, kdy se souhrnný ukazatel 

Fincentrum Hypoindex zvýšil z hodnoty 3,56 % na hodnotu 3,59 %. Z pohledu úrokových 

sazeb je nejvýhodnější hypotéka s pětiletou fixací úrokové míry, která se pohybuje v průměru 

na hodnotě 3,46 %. Výhodná je i tříletá fixace úrokové míry s hodnotou 3,79 %. Přestože 

objemy hypoték v lednu nepřesáhly ani 10 miliard korun, v tomto měsíci se dají považovat za 

rekordní. [10] 

2.2.7 Státní finanční podpora v ČR 

Zadlužování lidí hypotečními úvěry je podporováno i českými politiky. Pokud je 

hypoteční úvěr poskytnut a použit pro potřebu financování bytových potřeb, může si 

domácnost od základu daně z příjmu odečíst placené úroky až do výše 300 000 Kč ročně. 

Tuto podporu upravuje zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu. [1, 2, 9] 
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Další výhodou je poskytování příspěvku k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. 

Podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., je mladým lidem 

poskytován státní příspěvek k hypotečnímu úvěru, pokud je použit na financování bytových 

potřeb. Žadatel o tento příspěvek musí splnit následující podmínky: 

 

 žadatel o příspěvek (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání 

žádosti dovršit věku 36 let, 

 žadatel (v případě manželů ani jeho partner) nesmí být v době podání žádosti o 

poskytnutí příspěvku majitelem ani spolumajitelem bytu, bytového domu nebo 

rodinného domu vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož 

koupi je podpora žádána, 

 byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádán tento 

příspěvek, musí být starý nejméně dva roky od kolaudace a musí se nacházet 

na území České republiky, 

 byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato 

podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit jen k trvalému bydlení 

žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (v případě manželství 

ve společném jmění manželů).  

 

Dotace se poskytuje pouze na dům do výše 1 500 000 Kč a na byt je do výše 800 000 Kč. 

Písemná žádost o úvěrovou dotaci musí podána u úvěrové banky, ve které žadatel uzavřel 

smlouvu o poskytnutí úvěru nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a 

nejpozději v době započetí jeho čerpání. Banka však musí být ministerstvem zmocněna k 

přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory. Úroková dotace je poskytována 

po celou dobu splácení úvěru, nejdéle však po dobu 10 let. V případech, kdy přesáhne 

průměrná úroková míra vybraných hypotečních úvěrů 5%, stát začne poskytovat dotaci ve 

výši 1 až 4 procentních bodů. Výše těchto bodů je vyhlášena vždy 1. února následujícího 

roku. Pokud je průměrná úroková míra hypotečních úvěrů nižší než 5 %, státní podpora je od 

1. února dalšího roku nulová. Takže od 1. února 2011 do 31. prosince 2012 je tato podpora 

nulová. 
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Tab. 2.1 Výše státní podpory pro mladé žadatele 

Úroková sazba v uplynulém roce Výše státní podpory 

5 – 6 % 1 % 

6 – 7 % 2 % 

7 – 8 % 3 % 

8 % a více 4 % 

Zdroj: [1, 10] 

 

Výši úrokové dotace upravuje smlouva o úvěru, která je sjednána mezi klientem a 

hypoteční bankou. Nejdéle je úroková dotace poskytována na 5 let a po uplynutí této doby 

musí být výše dotace nově stanovena. [1, 2, 9] 

2.3 Vývoj hypotečního trhu v ČR 

Počátky hypotečního bankovnictví na území České republiky se datují už od druhé 

poloviny 19. století, kdy v Čechách vznikla první skutečně fungující hypoteční banka. Tento 

vývoj byl pozastaven německou okupací a po skončení druhé světové války na více než 

padesát let přerušen. Současné hypoteční bankovnictví se začalo vyvíjet v devadesátých 

letech minulého století, v souvislosti s transformací české ekonomiky a vytvořením 

kapitálového trhu. 

Milníkem byl rok 1995, kdy vešel v platnost zákon č. 85/1995 Sb., který vstoupil 

do povědomí veřejnosti jako hypoteční zákon. Hypoteční úvěry byly tehda poskytovány jen 

těm domácnostem, které prokázaly dostatečně vysoké příjmy. [1, 2] 

K výraznému nárůstu počtu poskytnutých hypotečních úvěrů došlo v České republice 

v roce 2003. Hypoteční bankou byl nově zaveden 100 % hypoteční úvěr, místo původně 

stanovených 70 či 80 % ceny nemovitosti. Po tomto kroku se i ostatní banky snažily 

vymyslet, jak lépe uspět při stále rostoucí konkurenci. Velmi se změnil pohled na bonitu 

klientů. Banky začaly poskytovat hypoteční úvěry i žadatelům, kteří neprokázali své příjmy, 

důchodcům či lidem z nižších příjmových skupin. Doba splatnosti se posunula na 40 let a věk 
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dlužníka, kterému banka poskytne úvěr, je i 70 let. To má za následek stále se zvyšující 

zadluženost domácností. [1] 

V posledních letech by se vývoj hypotečních trhů dal označit za stabilní. S výjimkou 

roků 2008 a 2009, kdy počty i objemy poskytnutých hypotečních úvěrů klesaly v důsledku 

světové hospodářské krize. [9, 10] 

 

Tab. 2.2 Vývoj počtu a objemu poskytnutých hypotečních úvěrů pro jednotlivé segmenty v letech 

 2000 – 2011 

 
Občané Podnikatelské subjekty Municipality 

 
Počet HÚ 

celkem 

(v ks) 

Smluvní 

jistina celkem 

(v tis. Kč) 

Počet HÚ 

celkem 

(v ks) 

Smluvní jistina 

celkem 

(v tis. Kč) 

Počet HÚ 

celkem 

(v ks) 

Smluvní 

jistina 

celkem 

(v tis. Kč) 

31. 12. 2000 29 560 28 963 045 1 978 26 330 447 372 3 130 608 

31. 12. 2001 43 810 43 691 468 2 435 35 252 748 502 4 290 197 

31. 12. 2002 64 812 66 223 778 2 865 41 796 193 615 5 524 646 

31. 12. 2003 96 290 102 436 172 3 491 52 377 110 676 6 328 281 

31. 12. 2004 137 275 154 395 653 4 265 67 868 006 732 7 003 909 

31. 12. 2005 188 301 226 464 465 5 588 93 492 125 771 7 631 377 

31. 12. 2006 255 645 327 304 152 7 395 132 899 760 809 8 043 835 

31. 12. 2007 338 989 469 593 073 9 778 174 385 660 839 8 321 963 

31. 12. 2008 406 519 589 683 303 11 897 239 119 412 860 8 483 333 

31. 12. 2009 450 770 663 534 781 12 829 254 460 834 906 9 040 228 

31. 12. 2010 501 545 748 307 636 14 085 265 385 834 923 9 203 956 

31. 12. 2011 572 633 867 384 776 15 708 287 392 878 933 9 317 162 

Zdroj: http://www.mmr.cz – vlastní úprava 

  

http://www.mmr.cz/
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Tab. 2.3 Celkový vývoj počtu a objemu hypotečních úvěrů poskytnutých v letech 2000 – 2011  

 Celkem 

 Počet HÚ celkem 

(v ks) 

Smluvní jistina celkem 

(v tis. Kč) 

31. 12. 2000 31 910 58 424 100 

31. 12. 2001 46 747 83 234 450 

31. 12. 2002 68 292 113 544 616 

31. 12. 2003 100 457 161 141 563 

31. 12. 2004 142 272 229 267 568 

31. 12. 2005 194 660 327 587 967 

31. 12. 2006 263 849 468 247 747 

31. 12. 2007 349 606 652 300 696 

31. 12. 2008 419 276 837 286 048 

31. 12. 2009 464 505 927 035 843 

31. 12. 2010 516 553 1 022 897 341 

31. 12. 2011 589 274 1 164 094 816 

Zdroj: http://www.mmr.cz – vlastní úprava 

V Tab. 2.3 můžeme sledovat vývoj počtu a objemu poskytnutých hypotečních úvěrů 

ve všech segmentech. Z posledních dvou let je patrné, že počet i objem hypotečních úvěrů 

rostl. Důvodem bylo zejména snižování úrokových sazeb. V roce 2011 došlo k nejvyššímu 

nárůstu z několika důvodů. Hlavními příčinami bylo snižování úrokových sazeb, očekávaný 

nárůst DPH z 10 na 14 % v roce 2012 a stabilní ceny nemovitostí. [9] 

http://www.mmr.cz/
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3 POPIS VÍCEKRITERIÁLNÍCH METOD 

Rozhodování je nedílnou součástí života každého jedince, ať už se jedná o obyčejného 

občana nebo o člověka, který svým rozhodnutím může změnit životy nás všech. To znamená, 

že některá rozhodnutí jsou banální a některá mohou velmi významně ovlivnit naši 

budoucnost. Mezi důležitá rozhodnutí můžeme přiřadit například volbu profese, vhodné 

investování finančních prostředků nebo výběr bankovních produktů. Určitá rozhodnutí 

provádíme velmi rychle, přičemž se často stává, že přehlížíme důležitá fakta. Jindy se naopak 

rozhodujeme pomalu, nebo se neumíme rozhodnout vůbec. Ať už si to uvědomujeme, nebo 

ne, vícekriteriální rozhodovací úlohy řešíme v běžném životě velmi často.  

3.1 Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování 

Rozhodovací úlohy, kde se výsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií, se 

nazývají úlohami vícekriteriálního rozhodování. Pro vícekriteriální rozhodování také 

používáme výraz multikriteriální rozhodování, který pochází z anglického jazyka. 

Rozlišujeme dvě skupiny modelů, podle toho jak jsou vícekriteriální úlohy zadány. Jestliže je 

množina přípustných variant zadána jako konečný seznam, jedná se o úlohu vícekriteriálního 

hodnocení variant. U této skupiny se hodnocení variant provádí na základě jednotlivých 

kritérií. Pokud existuje soubor podmínek, které přesně vymezují množinu přípustných variant 

rozhodovací úlohy, hovoříme o úloze vícekriteriálního programování. V tomto případě 

hodnotíme varianty s nekonečného seznamu prvků, pomocí kriteriálních funkcí.  

 Rozhodování v úlohách vícekriteriální optimalizace spočívá v transformaci informací 

o rozhodovacích variantách a cílech, kterých chce rozhodovatel dosáhnout. Informace lze 

získat ze zadání úlohy nebo v průběhu jejího řešení. Podle způsobu získání těchto informací 

pak můžeme rozhodovací úlohy rozdělit do čtyř kategorií. 

 Úlohy s informací umožňující skalarizaci optimalizačního kritéria. Tuto kategorii 

můžeme také nazvat jako úlohu s kardinální informací o kritériích. Jelikož se jedná o 

úlohu jednokriteriální, může se zdát nelogické, že jí řadíme mezi úlohy 

multikriteriálního hodnocení. Tato úloha je však formulovaná jako vícekriteriální a 

pracuje s informací, která umožňuje shrnutí více kritérií do jednoho kritéria 

skalárního. Aplikace vícekriteriálního rozhodování je zde nezbytná proto, aby při 

redukci na skalár nedošlo ke ztrátě nebo ke zkreslení původních informací. 
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 Úlohy bez informace umožňující skalarizaci optimalizačního kritéria. Ať už mluvíme 

o teorii či praxi, můžeme v této kategorii úloh prohlásit, že se jedná o samé jádro 

vícekriteriálního rozhodování. Jako základní pojem je zde považováno nedominované 

řešení. V zásadě je velmi obtížné určit optimální řešení, protože nedominovaných 

řešení je obecně příliš mnoho a informace, kterou máme k dispozici, neumožňuje další 

rozlišení těchto řešení. 

 Úlohy s informací získanou v průběhu řešení. Často je velmi těžké získat potřebné 

informace předem tak, aby se nedalo pochybovat o jejich relevantnosti. Proto byly 

časem vyvinuty postupy, které umožňují získání informace v průběhu řešení. Tyto 

informace se zpravidla získávají prostřednictvím komunikace uživatele s počítačovým 

programem. Největším problémem při užití těchto interaktivních metod je fakt, že 

člověk často neumí správně odpovědět na otázky kladené počítačem. Další problém 

představuje zkreslování informací prostřednictvím počítačové logiky, kdy výsledek 

může být velmi vzdálený od požadované optimální varianty. 

 Parametrická řešení. Může nastat situace, kdy se řešení odvíjí od nespolehlivé 

počáteční informace. Uživatelé si tuto možnost většinou dobře uvědomují, a proto se 

snaží uplatnit širší náhled na danou problematiku před jednoznačným doporučením 

k akci. Parametrická řešení uvádí optimální řešení jako funkci vložené informace. Tato 

řešení jsou v mnoha případech dosti nepřehledná. [3] 

 

Úlohy vícekriteriálního rozhodování se dále rozlišují podle požadovaného cíle. 

 Úlohy, jejichž cílem je výběr jedné varianty označené jako kompromisní. Jde o to, 

vybrat z množiny variant tu variantu, která je podle zadaných kritérií nějakým 

způsobem nejlepší. 

 Úlohy, jejichž cílem je úplné uspořádání množiny variant. Varianty jsou obvykle 

seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nejprve určíme nejlepší variantu, přiřadíme jí pořadí 

a vyloučíme jí z dalšího rozhodování. V dalším kole hodnocení již s vyloučenou 

variantou nepracujeme a následné nejlepší variantě přiřadíme druhé místo. 

 Úlohy, jejichž cílem je rozdělení množiny variant na efektivní a neefektivní. V tomto 

případě nejde jen o pořadí variant, ale hlavně o rozhodnutí, zdali je posuzovaná 

varianta „dobrá“ nebo „špatná“. [8] 
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3.2 Základní pojmy 

Rozhodovací problém lze popsat jako situaci, kdy si musíme vybrat jedno řešení z více 

možných variant. 

Rozhodovatel je subjekt, který musí učinit rozhodnutí. Při řešení vícekriteriální 

analýzy variant rozhodovatel vybírá z konečné množiny m variant, které jsou hodnoceny 

podle n kritérií. 

Cílem je rozhodnout, která varianta je podle daných kritérií nejlepší. Takto zvolená 

nejlepší varianta je označována jako tzv. optimální varianta.  

Varianty vyjadřují konkrétní rozhodovací možnosti (alternativy), pro které se můžeme 

rozhodnout. Varianty budeme značit ai (pro i=1,2,…m). Množina všech variant bude označena 

písmenem A.  

Varianty se speciálními vlastnostmi 

Mezi speciální druhy variant můžeme zařadit ideální variantu, bazální variantu, 

dominovanou variantu, nedominovanou variantu, kompromisní variantu a optimální variantu. 

Ideální varianta je hypoteticky či reálně nejlepší možnou variantou. Dosahuje ve 

všech kritériích nejlepší možné hodnoty. Kdyby ideální varianta existovala, představovala by 

jednoznačně optimální variantu. Opakem ideální varianty je bazální varianta.  

Bazální varianta je hypoteticky či reálně nejhorší možnou variantou. Ve všech 

kritériích je ohodnocena nejhorší možnou hodnotou. 

Dominovaná varianta může nastat jen za předpokladu, že jsou všechna kritéria 

maximalizační povahy. Varianta ai dominuje variantu aj, pokud existuje alespoň jedno 

kritérium f1, že yi1 > yi2, a zároveň pro ostatní kritéria platí, že 

)....,(),...,,( ,2121 jkjjikii yyyyyy   K dominované variantě musí existovat taková varianta, 

která má všechny hodnoty alespoň stejně dobré a minimálně jednu lepší. 

Nedominovaná varianta je taková varianta, která není dominována žádnou jinou 

variantou z množiny přípustných variant A. Nedominovaná varianta bývá také označována 

jako paretovská varianta nebo efektivní varianta. Množinu všech nedominovaných variant 
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budeme označovat AN. Doporučit variantu, která není dominovaná jinou přípustnou variantou, 

je hrubá chyba.  

Jeli v množině A pouze jedna nedominovaná varianta, můžeme ji označit jako 

optimální variantu. Optimální varianta je taková varianta, která je relativně jednoznačně 

doporučená ke konečnému výběru nebo realizaci. Ve většině případů je však nedominovaných 

variant více a často se setkáváme i s případem, že A = AN. V případě, že je situace 

přehledná, je možné dominované varianty předem vyloučit. Pokud je v množině AN více 

variant, je nutné aplikovat metody a doporučit k realizaci pouze jednu reprezentativní 

variantu. Kompromisní varianta je právě taková varianta, která byla vybrána jako reprezentant 

množiny AN.   

Kompromisní varianta je tedy nedominovaná varianta doporučená k řešení, jež byla 

vybrána podle různých pravidel. Vlastnosti, které by kompromisní varianta měla mít: 

 nedominovanost - varianta nesmí být dominována jinou variantou, 

 jednoznačnost – zvolený postup dává jednoznačný výsledek, jednu variantu označí 

jako kompromisní, 

 determinovanost – podle každého přístupu musí být nejméně jedna varianta vybrána 

jako kompromisní, 

 invariance vzhledem k měřítku kriteriálních hodnot – pokud ke všem prvkům přičteme 

stejné kladné číslo nebo je vynásobíme stejným číslem, vybraná varianta nebo 

množina vybraných variant se nesmí změnit, 

 invariance vzhledem k pořadí kritérií – výběr kompromisní varianty neovlivňuje 

pořadí kritérií, 

 nezávislost na identických hodnotách téhož kritéria – v případě, že se vyskytne 

kritérium, jehož hodnoty jsou pro všechny varianty zhruba stejné, množina vybraných 

variant se nesmí změnit, 

 invariance vzhledem k přidaným dominovaným variantám – jestliže přidáme k 

množině variant A dominovanou variantu, vybraná kompromisní varianta se nesmí 

změnit. 

 

Vybraná kompromisní varianta musí vždy splnit podmínku nedominovanosti. Pokud je 

varianta dominovaná, nemá smysl o ní uvažovat jako o kompromisní variantě. [3] 



  

23 
 

3.3 Kritéria a kriteriální matice 

Kritéria 

Kritéria jsou hlediska, podle kterých jsou varianty posuzovány. Kritéria budeme značit 

fj (pro j=1,2, …n). Dále kritéria klasifikujeme podle povahy kritérií a kvantifikovatelnosti 

kritérií.  

Dle povahy rozdělujeme: 

 maximalizační kritéria, kde platí, že čím vyšší je hodnota kritéria, tím lepší je daná 

varianta, 

 minimalizační kritéria, u kterých je nejlepší ta varianta, jejíž kritéria dosahují co 

nejnižší hodnot.  

Kritéria jsou vždy buď minimalizačního nebo maximalizačního charakteru. V praxi je 

však obvyklé, že jsou stanovena kritéria minimalizační i maximalizační, a proto je nutné 

převést je na stejný typ. Pro výpočty je zpravidla nutné, aby zadané hodnoty kritérií yij byly 

normalizovány do jednotkového intervalu, tedy  1;0ijx . Obecně lze tyto hodnoty získat 

z dílčích funkcí utility takto,  ijij yux  . Jednotlivé funkce utility mohou být lineární, 

progresivní nebo degresivní. [6] 

 

Dle kvantifikovatelnosti dělíme: 

 kvantitativní kritéria jsou vyjádřena číselně, a proto je lze objektivně měřit, 

 kvalitativní kritéria jsou ohodnocena slovně, a pro jejich změření je nutné užít různé 

bodové stupnice či relativní hodnocení variant. 

Kriteriální matice 

Po úvodních úkonech, jako je určení hodnotících kritérií a metody získání 

kvantitativních údajů o hodnotách těchto kritérií pro jednotlivé rozhodovací varianty, je 

možné charakterizovat kriteriální matice. Je-li hodnocení variant kvantifikováno podle 

kritérií, údaje uspořádáváme do kriteriální matice Y, kde prvek yij představuje hodnocení i-té 

varianty podle j-tého kritéria.  
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Řádky v této matici odpovídají variantám a sloupce kritériím. Prvky kriteriální matice 

yij, i = 1,2,…m, j = 1,2,…n, lze zapsat takto:   

  

                     f1  f2       …     fn 

 Y
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Prvky kriteriální matice zpravidla nemusí být čísla. Obecný ekvivalent této matice je možné 

označit termínem matice hodnot atributů variant. [3, 9] 

3.4 Metody stanovení vah kritérií 

Téměř všechny metody vícekriteriálního rozhodování vyžadují odlišení jednotlivých 

kritérií z hlediska jejich významnosti. Tuto významnost je možné vyjádřit pomocí vektoru vah 

kritérií  nvvvv ,...,, 21 , kde 



n

j

jj vv
1

0,1 . Čím vyšší je důležitost kritéria, tím větší je i 

jeho váha.  Váha kritéria jf   bude značena 
jv , nj ,...,2,1 , kde n je počet všech uvažovaných 

kritérií. V následujících podkapitolách budou uvedeny nejpoužívanější metody stanovení vah 

mezi kritérii seřazené podle informace, kterou tyto metody požadují na vstupu. [8] 

3.4.1 Stanovení vah kritérií z ordinální informace o preferencích kritérií  

V případě těchto metod vycházíme z předpokladu, že rozhodovatel je schopen vyjádřit 

důležitost jednotlivých kritérií tak, že přiřadí všem kritériím jejich pořadová čísla nebo při 

porovnání všech dvojic kritérií určí, které kritérium z dané dvojice je důležitější. V obou 

případech je možné označení dvou či více kritérií jako rovnocenných. Nejčastěji používané 

metody, u kterých se pracuje s ordinální informací o preferencích kritérií, jsou metoda pořadí 

a metoda párového srovnání (Fullerova metoda). [8] 
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Metoda pořadí 

U metody pořadí musí být kritéria uspořádaná podle důležitosti, přičemž jednotlivým 

kritériím jsou přiřazeny body n, 1,...,1n . Nejdůležitějšímu kritériu patří n bodů a nejméně 

důležitému kritériu je přiřazen jeden bod. Obecně je i-té kritérium ohodnoceno bj body a váha 

i-tého kritéria je stanovena vzorcem: 

 

 nj
b

b
v

j

n

j

j

j ,...,1,
1


 

. (3.2) 

 

Prostřednictvím výše uvedeného vzorce dochází k normalizaci informace o preferenci kritérií, 

postup se proto nazývá normalizace vah kritérií. [3, 8] 

 

Metoda párového srovnání 

Tuto metodu můžeme použít v případě, kdy ordinální informace vyjadřuje pouze vztah 

mezi každou dvojicí hodnocených kritérií. Postupně jsou mezi sebou porovnávána každá dvě 

kritéria, takže počet srovnání je: 

 

 
 
2

1


nn
N , (3.3) 

 

Kritéria se očíslují od 1 do n a zapíší se do tzv. Fullerova trojúhelníku. Ve schématu 

trojúhelníkového tvaru jsou postupně srovnávány jednotlivé dvojice kritérií, jak můžeme vidět 

v Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Schéma Fullerova trojúhelníku 

1 1 1 … 1 

2 3 4 … n 

 
2 2 … 2 

 
3 4 … n 

   
… … 

   
… … 

   
n-2 n-2 

   
n-1 n 

    
n-1 

    
n 

 

U každé dvojice hodnotitel označí číslo toho kritéria, které považuje za důležitější. Počet 

označení j-tého kritéria označíme nj a váhu tohoto prvku vypočítáme podle vzorce: 

 

 .,...,2,1, nj
N

n
v

j

j   (3.4) 

 

Nevýhodou tohoto postupu je, že hodnota váhy pro nejméně důležité kritérium je vždy 

rovna nule. Této situaci se lze vyhnout zvýšením četností preferencí každého kritéria o 

jedničku, ale zároveň musí být odpovídajícím způsobem zvýšena i hodnota jmenovatele N. 

Vyloučení nulových vah však může vést ke zkreslení výsledku. [8] 

3.4.2 Stanovení vah z kardinální informace o preferencích kritérií 

U těchto metod se předpokládá, že je uživatel schopen a ochoten určit nejen pořadí 

důležitosti kritérií, ale také poměr důležitosti mezi všemi dvojicemi kritérií. Způsob, jak tuto 

skutečnost vyjádřit, bude popsán u nejčastěji používaných metod, kterými jsou metoda 

bodovací a Saatyho metoda kvantitativního párového porovnání.  
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Bodovací metoda 

Pomocí bodovací metody transformujeme bodové ohodnocení důležitosti kritérií do 

podoby váhového vektoru. V rámci určené bodovací stupnice vyjádříme důležitost každé 

z variant tak, že jí přiřadíme určitý počet bodů. Body mohou být rozděleny například podle 

tzv. Metfesselovy alokace, kdy je mezi jednotlivá kritéria rozděleno celkem 100 bodů. Při 

bodování je možné používat i desetinná čísla. Čím důležitější je kritérium, tím vyšší je bodové 

ohodnocení.  Výpočet vah bude proveden podle vzorce (3.2), stejně jako u metody pořadí. [8] 

Saatyho metoda 

Kromě výběru preferovaného kritéria určíme také velikost preference pro každou 

dvojici kritérií. Pro určení jednotlivých stupňů preferencí mezi kritérii se doporučuje 

devítibodová stupnice s verbálním ohodnocením, 

1 – rovnocenná kritéria i a j, 

3 – slabě preferované kritérium i před j, 

5 – silně preferované kritérium i před j, 

7 – velmi silně preferované kritérium i před j, 

9 – absolutně preferované kritérium i před j. 

Pro více citlivé vyjádření preferencí je možné použít i mezistupně 2, 4, 6, 8. Velikost 

preferencí i-tého kritéria proti j-tému kritériu zapíšeme do Saatyho matice S  
ijs , 
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. (3.5) 

 

Každá dvojice kritérií se porovnává a zvolená preference se zapíše do Saatyho matice. Matice, 

na jejíž diagonále jsou 1, musí být čtvercového řádu nn  . Jestliže preferujeme j-té kritérium 



  

28 
 

před i-tým kritériem, zapíšeme do matice převrácenou hodnotu. Prvky sij představují odhady 

podílů vah kritérií,  ,
j

i
ij

v

v
s  kde nji ,...,2,1,  . 

Pro prvky matice S platí, 

 ,1iis   ,,...,2,1 ni    

 ,
1

ij

ji
s

s   .,...2,1, nji   

 

Podmínkou relevantního hodnocení je, že prvky v Saatyho matici musí být 

konzistentní, neboli lineárně nezávislé, což většinou neplatí. Míru konzistence posuzujeme 

pomocí koeficientu konzistence, který Saaty definoval takto: 

 

 ,
1

max






n

n
I S


 (3.6) 

 

kde max je největší vlastní číslo matice S a n je počet kritérií. Matic je dostatečně 

konzistentní, pokud 1,0SI . Kdybychom sestavili matici V  ijv , jejíž prvky by byly 

skutečné podíly vah, 

 
j

i
ij

v

v
v  , kde nji ,...,2,1,  , 

platilo by, že ijhihj vvv   pro všechna njih ,...,2,1,,  . 

 

 Váhy by se daly odhadnout za podmínky, že matice S se bude, co nejméně lišit od 

matice V. Následně by bylo nutné minimalizovat součet čtverců odchylek stejnolehlých prvků 

obou matic. Pro jejich výpočet by musel být vyřešen optimalizační model: 
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za podmínky:   

 



n

j

iv
1

1 . 

 

Tento model nekonvexního kvadratického programování mnohdy působí při výpočtu potíže. 

Proto bylo Saatym navrženo několik početně jednoduchých způsobů, pomocí kterých lze 

odhadnout váhy vj. [6,8] 

Nejčastěji používaným postupem k výpočtu vah je normalizovaný geometrický 

průměr řádků Saatyho matice, 

 

 n

n

j

iji Sb 



1

. (3.8)  

 

Váhy kritérií se vypočtou normalizací hodnot bi, 

 

 

 


n
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i
i

b

b
v
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. (3.9) 

 

U rozsáhlejších úloh se může stát, že je matice nekonzistentní. V případě 

nekonzistence Saatyho matice je nutné na základě odhadů vah překvantifkovat matici tak, aby 

podmínku konzistence splňovala. [3] 
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3.5 Souhrnné hodnocení variant využívající kardinální informace o 

kritériích 

Tyto metody vyžadují zadání kardinální informace o kritériích v podobě vah a o 

variantách v podobě kriteriální matice s kardinálními hodnotami. Rozlišujeme tři základní 

přístupy k vyhodnocení variant: 

 maximalizace užitku, 

 minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, 

 preferenční relace. 

3.5.1 Metody založené na výpočtu hodnot funkce užitku 

Maximalizace užitku předpokládá, že každá varianta přinese při své realizaci určitý 

užitek, který lze vyčíslit na škále od 0 do 1. Abychom mohli vyčíslit celkový užitek 

z realizace varianty, je nutné stanovit pro každé kritérium dílčí funkci užitku. Kardinální 

hodnocení variant podle všech kritérií nahradíme hodnotami dílčí funkce užitku, 

 

  
ijjij yuu  , nj ,...,2,1 ,  

 

kde  yijuij , nj ,...,2,1  je funkční závislost mezi hodnotami v původní kriteriální matici a 

hodnotami dílčí funkce užitku. Obecně pro variantu, která nabývá ideální hodnotu podle 

kritéria j, je dílčí funkce užitku rovna 1 a pro variantu, která nabývá bazální hodnotu,  

je rovna 0. Existují tři základní funkce užitku: 

 lineární funkce užitku – vyjadřuje proporcionální zvyšování užitku se zlepšováním 

kriteriálních hodnot, 

 progresivní funkce užitku – předpokládá neproporcionální vztah mezi užitkem a 

kriteriálními hodnotami, kdy při zlepšování hodnot se neustále zvyšuje tempo růstu, 

 degresivní funkce užitku – vyjadřuje neproporcionální vztah mezi kriteriálními 

hodnotami a jejich užitkem, přičemž tempo růstu se při zlepšování hodnot neustále 

snižuje. [8] 
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Metoda váženého součtu 

Metoda váženého součtu předpokládá lineární závislost užitku na hodnotách kritéria, 

přičemž se dopouští určitého zjednodušení. Tato metoda vyžaduje kardinální informace, 

kriteriální matici a vektor vah kritérií. Je speciálním případem metody funkce užitku a 

vychází z principu její maximalizace. Jestliže dosáhne varianta ai podle kritéria j určité 

hodnoty yij, přináší tak uživateli užitek, který je možné vyjádřit pomocí lineární funkce užitku. 

Základní kriteriální matice Y  ijy  je sestavena dle vzorce (3.1). 

 Celkový užitek je pak vyjádřen váženým součtem hodnot dílčích funkcí užitku, 

 

    



m

i

ijjji yuvau
1

, (3.10) 

 

kde vj jsou váhy kritérií a uj jsou dílčí funkce užitku jednotlivých kritérií. 

 Nejprve si určíme ideální variantu Hj a bazální variantu Dj. Dále si vytvoříme 

normalizovanou kriteriální matici R )( ijr , jejíž prvky získáme z kriteriální matice Y, kterou 

transformujeme pomocí vzorce: 
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Prvky matice R jsou transformovanými kriteriálními hodnotami tak, že 1;0ijr . Ideální 

variantě odpovídá hodnota 1 a bazální variantě odpovídá hodnota 0. Pro jednotlivé varianty 

musí být vypočtena agregovaná funkce užitku, 

 

   



n

j

ijji rvau
1

. (3.12) 



  

32 
 

 Varianty jsou seřazeny sestupně podle hodnot u(ai) a za řešení problému je považován 

potřebný počet variant s nejvyššími hodnotami užitku. 

3.5.2 Metody založené na výpočtu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty 

 Tyto metody posuzují varianty z hlediska jejich vzdálenosti od fiktivní ideální nebo 

bazální varianty. Jejich nejvýznamnějším představitelem je metoda TOPSIS. 

 

Metoda TOPSIS 

 Touto metodou jsou varianty posuzovány z hlediska jejich vzdálenosti od ideální a 

bazální varianty. U metody TOPSIS je poskytováno úplné uspořádání množiny všech variant 

a následně dochází k výběru jedné ideální varianty. Vstupními údaji jsou požadované 

kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty a pro váhy jednotlivých kritérií.  

Nejprve v kriteriální matici Y=(yij) uspořádáme kriteriální hodnoty pro jednotlivé 

varianty, viz vzorec (3.1). Normalizovanou kriteriální matici R=(rij) pak zkonstruujeme podle 

vzorce: 
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V takto transformované matici R jsou sloupce vektory jednotkové délky. 

 V dalším kroku je nutné vypočítat váženou kriteriální matici W=(wij), tak že každý 

sloupec normalizované kriteriální matice R násobíme odpovídající váhou vj, dle vztahu: 

 

 ijiij rvw   (3.14) 
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Následně je proveden výběr varianty, která je nejblíže ideální variantě 

 mhhhH ,...,, 21  a nejdále bazální variantě  mdddD ,...,, 21  vzhledem k hodnotám 

matice W. Vzdálenosti jednotlivých variant od ideální varianty jsou vypočteny, dle vzorce: 
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jiji hwd , (3.15) 

 

a od bazální varianty, dle vzorce: 
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U obou výpočtů je použita Euklidova míra vzdálenosti. 

Dále vypočteme ukazatele vzdáleností jednotlivých variant do bazální varianty: 
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Hodnoty těchto ukazatelů se pohybují v rozmezí od 0 do 1, přičemž hodnotu 0 nabývá bazální 

varianta a hodnotu 1 ideální varianta. 

 Nakonec varianty seřadíme sestupně podle hodnot ci a potřebný počet variant 

s nejvyššími hodnotami tohoto ukazatele je považován za řešením úlohy. [3, 8] 
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3.5.3 Metody založené na konstrukci preferenční relace 

Metody založené na vyhodnocení pomocí preferenční relace vycházejí ze vztahu mezi 

dvojicemi variant vzhledem k jednotlivým kritériím. Agregační procedury jsou většinou 

založeny na porovnání určitých stupňů preference a indiference s prahovými hodnotami.  

 Celková párová relace je závislá na hodnotě prahu, pro různé prahové hodnoty 

dostáváme různé relace. Pokud se mění prahové hodnoty, mění se i relace. Podle těchto změn 

je možné si udělat představu o citlivosti problému a jeho řešení. Výhodou těchto metod je, že 

nevyžadují žádnou normalizaci kriteriální matice, jež by mohla ovlivnit výsledky metody. 

Výsledná párová relace nemusí být tranzitivní, a proto jsou metody doplněny dalším 

postupem, který nalézá celkové uspořádání variant nebo varianty rozdělí do několika 

indiferenčních tříd. Mezi nejznámější metody, využívající konstrukci preferenční relace, patří 

například metoda AGREPREF a metoda PROMETHEE. Porovnávány jsou hodnoty všech 

dvojic variant podle všech kritérií. Stanovením preferenční funkce jsou odvozeny dílčí i 

celkové preference všech variant, které vytvářejí základ pro výběr kompromisní varianty.  
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4 VÍCEKRITERIÁLNÍ VÝBĚR VYBRANÝCH PRODUKTŮ 

Cílem je výběr hypotečního úvěru dle zadaných parametrů pro konkrétní subjekty 

pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Podle daných metod má být zjištěno, který 

hypoteční úvěr je pro daný subjekt rozhodování nejvhodnější.  

Metody budou aplikovány na modelovém přikladu, který řeší výběr klasického 

hypotečního úvěru pro manželský pár středního věku. Příklad je řešen metodou váženého 

součtu a metodou TOPSIS. Váhy jednotlivých metod byly stanoveny pomocí metod pořadí, 

bodovací, Fullerovy a Saatyho. Hodnoty vah jednotlivých kritérií byly navzájem srovnány. 

Jelikož u metody váženého součtu a metody TOPSIS nebylo pořadí variant pro všechny váhy 

shodné, pomocí dalšího vícekriteriálního výběru jsme určili jednu nejvhodnější kompromisní 

variantu. 

4.1 Standardní hypotéka pro manželský pár středního věku 

Konkrétním subjektem rozhodování je manželský pár, který si chce pořídit hypotéku 

na koupi rodinného domu. Potřebují 3 000 000 Kč a společně mají uspořeno 1 000 000 Kč. 

Žena pracuje jako referentka na úřadě sociální správy, její čistý příjem je 20 500 Kč. Muž 

pracuje jako technický dispečer strojírenské výroby a jeho čistý příjem je 28 500 Kč. Jejich 

pravidelné měsíční výdaje jsou ve výši 13 000 Kč. Měsíční disponibilní důchod žadatelů je ve 

výši 36 000 Kč. Chtějí si zažádat o hypoteční úvěr ve výši 2 000 000 Kč. Úvěr chtějí splatit za 

19 let, při pětileté fixací úrokové míry. Požadovaný úvěr chtějí jistit zástavním právem do 

70% hodnoty nemovitosti. Ručit budou pořizovaným rodinným domem, který byl oceněn na 

3 000 000 Kč.  

Rozhodují se mezi bankami Československá obchodní banka, a. s., Ge money bank, a. 

s., UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Raiffeisenbank, a. s., mBank - retailové 

bankovnictví BRE Bank S. A. Jednotlivé varianty se manželé rozhodli hodnotit podle pěti 

kritérií. Za kritéria si zvolili výši výpůjční úrokové sazby, výší měsíční anuitní splátky, výši 

poplatku za zpracování úvěru, poplatku za čerpání úvěru, poplatků za správu a vedení účtu. 

Informace jsou obsaženy v Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Základní informace o poskytovatelích jednotlivých hypoték 

Banka 

Výpůjční 

úroková 

sazba v % 

Měsíční 

anuitní 

splátka v % 

Poplatek za 

zpracování 

úvěru v Kč 

Poplatek za 

čerpání 

úvěru v Kč 

Poplatky za 

správu a vedení 

účtu Kč/měsíc 

ČSOB 3,89 12423 12000 800 150 

Ge money bank 3,79 12320 16000 500 150 

mBank 3,96 12496 0 0 0 

Raiffeisenbank 4,39 12948 0 500 150 

UniCreditBank 3,65 12176 2500 0 150 

Označení kritérií f1 f2 f3 f4 f5 

 

V Tab. 4.2 je vyobrazeno označení jednotlivých hypotečních úvěrů. 

Tab. 4.2 Označení hypotečních úvěru používané ve výpočtech 

Označení variant 

ČSOB a1 

Ge money bank a2 

mBank a3 

Raiffeisenbank a4 

UniCreditBank a5 

 

K výpočtu budou použity komplexní metody váženého součtu a TOPSIS, u kterých se 

využívají kardinální informace. 

4.2 Metody stanovení vah kritérií 

Jednotlivé váhy budou vypočteny pomocí metody pořadí, metody bodovací, metody 

párového srovnání a kvantitativního párového srovnání. 
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4.2.1 Metoda pořadí 

Manželé si stanovili pořadí kritérií, podle toho jakou důležitost jím přikládají. Jako 

nejdůležitější zvolili kritérium f1 – výše výpůjční úrokové sazby, za druhé nejdůležitější  

je zvoleno f2 – výše měsíční anuitní splátky, třetí je f5 – výše poplatků za správu a vedení účtu, 

čtvrté je f3 – výše poplatku za zpracování úvěru a nejméně důležité je f4 – výše poplatku za 

čerpání úvěru. Váhy vi byly vypočítány podle vzorce (3.2). Výsledky jsou zaznamenány 

v Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Stanovení vah kritérií metodou pořadí

 

 f1 f2 f3 f4 f5 

pořadí 1 2 4 5 3 

bi 5 4 2 1 3 

vi 0,3333 0,2667 0,1333 0,0667 0,2000 

 

4.2.2 Metoda bodovací  

Důležitost kritérií byla ohodnocena v intervalu <0;100>. Celkem bylo rozděleno 290 

bodů. Váhy jednotlivých kritérií byly stanoveny podle vzorce (3.2). 

Tab. 4.4 Hodnoty vah stanovené metodou bodovací

 

 f1 f2 f3 f4 f5 

bi 100 85 35 15 55 

vi 0,3448 0,2931 0,1207 0,0517 0,1897 

 

4.2.3 Metoda párového srovnání (Fullerova metoda) 

U této metody nejprve dosadíme jednotlivá kritéria, očíslovaná pořadovými čísly do 

Fullerova trojúhelníku. Dále vzájemným porovnáním určíme, které kritérium je důležitější. 
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Celkový počet srovnání N je při 5 kritériích 10, tato hodnota byla stanovena pomocí vzorce 

(3.3). Váhu jednotlivých kritérií získáme ze vzorce (3.4). 

Tab. 4.5 Fullerův trojúhelník 

1 1 1 1 

2 3 4 5 

 
2 2 2 

 
3 4 5 

  
3 3 

  
4 5 

   
4 

   
5 

 

Tab. 4.6 Váhy kritérií stanovené metodou párového porovnání pro N=10 

Kritéria nj Váhy vj kritérií 

f1 4 0,4 

f2 3 0,3 

f3 1 0,1 

f4 0 0 

f5 2 0,2 

 

Přidáním jedničky ke všem hodnotám zobrazujícím kolikrát je dané kritérium 

důležitější v porovnání s ostatními nj a k celkovému počtu srovnání N, vyloučíme nulovou 

váhu, kterou má kritérium f4. Nové hodnoty vah pro všechna kritéria získáme podle vzorce 

(3.4). Upravené hodnoty vah kritérií jsou zaznamenány v Tab. 4.7. 
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Tab. 4.7 Upravené váhy vi kritérií pro N=11 

Kritéria ni Upravené váhy vi kritérií 

f1 5 0,4545 

f2 4 0,3636 

f3 2 0,1818 

f4 1 0,0909 

f5 3 0,2727 

 

4.2.4 Saatyho metoda 

Podle navržené stupnice byla v Saatyho matici porovnána všechna kritéria mezi sebou 

a z této vyplněné matice byly stanoveny váhy kritérií podle vzorce (3.5). Prvky matice Sij jsou 

interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria. Geometrický průměr byl 

stanoven podle vzorce (3.8). A normované váhy kritérií byly vypočítány podle vzorce (3.9). 

Tab. 4.8 Váhy kritérií stanovené Saatyho metodou 

 f1 f2 f3 f4 f5 
Geometrický 

průměr bi 

Normované 

váhy vi 

f1 1 1 8 9 5 3,2453 0,4176 

f2 1 1 7 9 3 2,8529 0,3671 

f3 1/8 1/7 1 2 1/3 0,4123 0,0530 

f4 1/9 1/9 1/2 1 1/5 0,2620 0,0337 

f5 1/5 1/3 3 5 1 1 0,1287 

∑ x x x x x 7,7725 1 

Konzistentnost matice, měřená indexem konzistence podle vzorce (3.6) je 0,023435, což 

znamená, že matice splňuje podmínku konzistence. 



  

40 
 

4.2.5 Vyhodnocení metod stanovení vah kritérií 

Váhy jednotlivých kritérií, určené jednotlivými metodami, jsou zaznamenány  

v Tab. 4.9. Přestože se hodnoty vah pro každé kritérium liší, pořadí důležitosti kritérií  

dle jednotlivých vah bylo u všech metod shodné. Toto pořadí proto není citlivé na způsob 

výpočtu vah. Nejdůležitějším kritériem bylo podle všech metod zvoleno kritérium f1 – výše 

výpůjční úrokové sazby, druhé nejdůležitější bylo f2 – výše měsíční anuitní splátky, třetí bylo 

f5 – výše poplatků za správu a vedení účtu, čtvrté bylo f3 – výše poplatku za zpracování úvěru 

a nejmenší důležitost byla přidělena kritériu f4 – výše poplatku za čerpání úvěru. 

Tab. 4.9 Srovnání vah kritérií stanovených jednotlivými metodami 

Kritérium Metoda pořadí Bodovací metoda 
Fullerova 

metoda 
Saatyho metoda 

f1 0,3333 0,3448 0,4545 0,4176 

f2 0,2667 0,2931 0,3636 0,3671 

f3 0,1333 0,1207 0,1818 0,0530 

f4 0,0667 0,0517 0,0909 0,0337 

f5 0,2000 0,1897 0,2727 0,1287 

 

Pro větší přehlednost byly váhy jednotlivých metod zobrazeny graficky. Z daného 

grafu můžeme vyčíst, že nejvyšších hodnot dosahovaly váhy, určené Fullerovou metodou, 

kromě kritéria f2 – kde byla hodnota nepatrně nižší, než u vah stanovených Saatyho metodou.  

Metodou pořadí bylo dosaženo druhých nejvyšších hodnot u kritérií f3 – výše poplatku 

za zpracování úvěru, f4 – výše poplatku za čerpání úvěru a f5 – výše poplatků za správu  

a vedení účtu. U kritérií f1 – výše výpůjční úrokové sazby a f2 – výše měsíční anuitní splátky, 

nejvyšších hodnot dosahovaly váhy stanovené Saatyho metodou. 
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Graf 4.1 Grafické znázornění stanovených vah dle jednotlivých metod 

 

4.3 Metody vícekriteriálního vyhodnocení variant 

Pro vícekriteriální vyhodnocení variant hypotečních úvěrů použijeme metodu 

váženého součtu, která znázorňuje princip maximalizace užitku a metodu TOPSIS, jež 

vyjadřuje minimalizaci vzdálenosti od nejhorší varianty. 

U obou metod využijeme všech vypočtených vah, které jsou uvedeny v Tab. 4.9.  

a zjistíme kompromisní varianty. V případě různých kompromisních variant, vypočtených pro 

jednotlivé váhy, stanovíme v rámci každé metody jednu nejvhodnější variantu. Pro stanovení 

výsledné kompromisní varianty bude proveden další vícekriteriální výběr pro metodu 

váženého součtu i metodu TOPSIS.  

4.3.1 Metoda váženého součtu 

Při vyhodnocení pomocí metody váženého součtu, nejprve sestavíme základní 

kriteriální matici Y podle vzorce (3.1). 

Dále je nutno určit o jaký druh kritéria se jedna, jestli jde o kritérium maximalizační, 

či minimalizační povahy. 
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Kriteriální matice 
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Jelikož jsou všechna kritéria minimalizační povahy, můžeme si určit bazální variantu 

Dj a ideální variantu Hj, které jsou zaznamenány v následující tabulce. 

Tab. 4.10 Ideální a bazální varianta z kriteriální matice 

Varianty 

Kritéria 

f1 f2 f3 f4 f5 

Hj 3,65 12176 0 0 0 

Dj 4,39 12848 16000 800 150 

 

Následně byla dle transformačního vzorce (3.11) vytvořena normalizovaná kriteriální 

matice R, jejíž prvky vyjadřují hodnoty užitku dané varianty podle určitého kritéria. 

Normalizovaná kriteriální matice 
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Vynásobením jednotlivých prvků normalizované kriteriální matice s danou kriteriální 

váhou, zjistíme užitek jednotlivých variant. Agregovaný užitek v dané variantě pak získáme 

součtem stanovených hodnot ve všech kritériích, viz vzorec (3.12). 

Nakonec varianty seřadíme podle agregované funkce užitku - u(ai) a varianta, která 

dosáhne maximální hodnoty užitku je vybrána jako řešení rozhodovací úlohy. 

Tab. 4.11 Pořadí variant podle metody váženého součtu 

 

Metoda pořadí 
Bodovací 

metoda 

Fullerova 

metoda 
Saatyho metoda 

pořadí 
užitek 

u(ai) 
pořadí 

užitek 

u(ai) 
pořadí 

užitek 

u(ai) 
pořadí 

užitek 

u(aj) 

ČSOB 4. 0,4399 4. 0,4625 4. 0,5998 5. 0,5451 

Ge money bank 3. 0,5122 3. 0,5374 3. 0,6984 3. 0,6499 

mBank 2. 0,7498 2. 0,7341 2. 1,0224 2. 0,6730 

Raiffeisenbank 5. 0,1583 5. 0,1401 5. 0,2159 4. 0,0656 

UniCreditBank 1. 0,7789 1. 0,7914 1. 1,0624 1. 0,8631 

 

V Tab. 4.11 můžeme pozorovat, že pořadí variant není pro všechny váhy shodné. Jako nejlepší 

variantu však můžeme již nyní určit variantu a5 - UniCredit Bank Czech Republic, a. s. a druhou 

nejlepší variantu a2 – mBank - retailové bankovnictví BRE Bank S. A., které podle všech 

metod dosahovaly nejvyšších hodnot. U ostatních variant se pořadí dle jednotlivých vah liší.  

Z toho důvodu bude proveden další vícekriteriální výběr metodou váženého součtu, kdy 

budeme vycházet z výše důležitosti daných metod pro stanovení vah kritérií. 
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4.3.2 Výběr výsledné kompromisní varianty pro metodu váženého součtu dle metod 

Jelikož pořadí variant není pro všechny váhy shodné, pomocí dalšího vícekriteriálního 

výběru určíme jednu nejvhodnější kompromisní variantu. Nejprve pomocí Saatyho metody 

vypočítáme váhy jednotlivých kritérií, viz Tab. 4.9. Pro stanovení vah kritérií byl použit 

vzorec (3.5). 

Tab. 4.12 Stanovení vah kritérií Saatyho metodou pro konečnou kompromisní variantu  

 
f1 f2 f3 f4 

Geometrický 

průměr bi 

Normované 

váhy vi 

f1 1 0,3333 4 0,1429 0,6606 0,1022 

f2 3 1 5 0,2000 1,3161 0,2036 

f3 0,2500 0,2000 1 0,1111 0,2730 0,0422 

f4 7 5 9 1 4,2129 0,6519 

∑ x x x x 6,4626 1 

 

Konzistentnost matice měřená indexem konzistence podle vzorce (3.6) je 0,086849, což 

znamená, že je splněna podmínka konzistence. 

Podle vzorce (3.1) sestavíme novou základní kriteriální matici Y, kde kritérii jsou 

jednotlivé metody stanovení vah a hodnotami jsou užitky z daných produktů, dle tabulky Tab. 

4.11. 

Kriteriální matice pro výslednou kompromisní variantu 
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Za předpokladu, že všechny hodnoty jsou maximalizačního charakteru, vybereme z 

 kriteriální matice nejvyšší Hj hodnotu a nejnižší Dj hodnotu a pomocí vzorce (3.11) 

sestavíme normalizovanou kriteriální matici R.  

Tab. 4.13 Ideální a bazální varianta 

Varianty 

Kritéria 

f1 f2 f3 f4 

Hj 0,7789 0,7914 1,0624 0,8631 

Dj 0,1583 0,1401 0,2159 0,0656 

 

Normalizovaná kriteriální matice 
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Podle vzorce (3.12) zjistíme agregovaný užitek a následně konečné pořadí 

jednotlivých produktů, které je vyobrazeno v Tab. 4.14. 

Tab. 4.14 Výsledné pořadí variant podle metody váženého součtu 

Banka užitek pořadí 

ČSOB 0,558253 4. 

Ge money bank 0,684156 3. 

mBank 0,819808 2. 

Raiffeisenbank 0 5. 

UniCreditBank 0,9999 1. 
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Za pomoci metody váženého součtu, jsme jako nejlepší variantu stanovili  

a5 - UniCredit Bank Czech Republic, a. s., která přináší největší možný užitek. Druhý nejvyšší 

užitek přináší varianta a2 – mBank - retailové bankovnictví BRE Bank S. A. Naopak jako 

nejhorší je stanovena varianta a4 - Raiffeisenbank, a. s. 

4.3.3 Metoda TOPSIS 

Jestliže k výpočtu využijeme metodu TOPSIS, budeme opět vycházet z již 

vypočtených vah, viz Tab. 4.9 a ze základní kriteriální matice.  

Pomocí transformačního vzorce (3.13) byla nejprve vytvořena normalizovaná kriteriální 

matice R. 
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Následně pomocí stanovených vah a vytvořené normalizované matice, vypočítáme 

váženou kriteriální matici, viz vzorec (3.14). 

U této metody jsme opět využili všech vypočtených vah, viz příloha č. 1. Pro lepší 

transparentnost je metoda TOPSIS popsána na variantě s váhami, získanými pomocí metody 

kvantitativního párového srovnání, dle Tab. 4.9.  
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Vážená kriteriální matice 
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Z takto vytvořené vážené kriteriální matice vybereme z každého kritéria nejlepší a 

nejhorší hodnotu, které stanovíme jako ideální a bazální variantu, viz Tab. 4.15. 

Tab. 4.15 Ideální a bazální varianta z vážené kriteriální matice 

Varianty 

Kritéria 

f1 f2 f3 f4 f5 

Hj 0,1728 0,1602 0 0 0 

Dj 0,2079 0,1704 0,0421 0,0253 0,0644 

 

Z vážené kriteriální matice, ideální a bazální  hodnoty zjistíme vzdálenost jednotlivých variant 

od nejlepší a nejhorší varianty, dle vzorce (3.15) a (3.16). 

Za pomoci dílčích vzdáleností vypočítáme relativní vzdálenosti od bazální varianty ci, 

viz vzorec (3.17) 

Pořadí variant seřadíme pomocí ukazatele vzdálenosti, kde nejvyšší hodnota znamená 

největší vzdálenost od nejhorší varianty. Kompromisní varianta je varianta, která je 

ohodnocena nejvyšší hodnotou. 
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Tab. 4.16 Pořadí variant, stanovené pomocí relativní vzdálenosti od bazální varianty 

Varianta 

Vzdálenost varianty od 

ci Pořadí variant ideální varianty 

di
+
 

bazální varianty 

di
-
 

ČSOB 0,0770 0,0268 0,2584 5. 

Ge money bank 0,0789 0,0311 0,2829 4. 

mBank 0,0153 0,0837 0,8454 1. 

Raiffeisenbank 0,0757 0,0432 0,3631 3. 

UniCreditBank 0,0647 0,0569 0,4677 2. 

 

Tab. 4.17 Pořadí variant podle metody TOPSIS 

Varianta 

Metoda pořadí Bodovací metoda Fullerova metoda Saatyho metoda 

ci pořadí ci pořadí ci pořadí ci pořadí 

ČSOB 0,1929 4. 0,1998 4. 0,1933 4. 0,2584 5. 

Ge money bank 0,1676 5. 0,1712 5. 0,1678 5. 0,2827 4. 

mBank 0,9275 1. 0,9184 1. 0,9274 1. 0,8454 1. 

Raiffeisenbank 0,4972 3. 0,4861 3. 0,4971 3. 0,3631 3. 

UniCreditBank 0,5120 2. 0,4958 2. 0,5120 2. 0,4677 2. 

 

V Tab. 4.17 si můžeme všimnout, že pořadí variant není pro všechny váhy shodné. 

Z výsledků je však patrné, že všechny metody dosahovaly nejvyšších hodnot u varianty a5 - 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. a druhých nejvyšších hodnot u varianty a2 – mBank - 

retailového bankovnictví BRE Bank S. A., které bychom již nyní mohli označit za nejlepší. U 

ostatních variant se pořadí dle jednotlivých vah liší. Proto bude proveden další vícekriteriální 

výběr, přičemž budeme vycházet z míry důležitosti daných metod pro stanovení vah kritérií. 
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4.3.4 Výběr výsledné kompromisní varianty pro metodu TOPSIS dle metod 

V případě metody TOPSIS také nedošlo k jednoznačně shodné kompromisní variantě, 

takže jsme pro stanovení nejvhodnější varianty opět využili dalšího vícekriteriálního výběru 

metodou TOPSIS. Váhy jednotlivých kritérií, vypočítané pomocí Saatyho metody, jsou 

zaznamenány v Tab. 4.12.  

Za kritéria jsme si zvolili výsledné vzdálenosti, zjištěné metodou TOPSIS. Informace 

jsou obsaženy v Tab. 4.18. 

Tab. 4.18 Základní informace pro výslednou kompromisní variantu metodou TOPSIS 

Banka Pořadí Bodovací Fullerova Saatyho 

ČSOB 0,1929 0,1998 0,1933 0,2584 

Ge money bank 0,1676 0,1712 0,1678 0,2827 

mBank 0,9275 0,9184 0,9274 0,8454 

Raiffeisenbank 0,4972 0,4861 0,4971 0,3631 

UniCreditBank 0,5120 0,4958 0,5120 0,4677 

Označení kritérií f1 f2 f3 f4 

 

Dle vzorce (3.13) vypočítáme normalizovanou kriteriální matice R a následně 

pokračujeme sestavením vážené kriteriální matice W, podle vzorce (3.14). 

Normalizovaná kriteriální matice 
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Vážená kriteriální matice 
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Když vezmeme v úvahu, že všechna kritéria jsou maximalizační povahy, vybereme 

nejvyšší Hj hodnotu a nejnižší Dj hodnotu. 

Tab. 4.19 Bazální a ideální varianta 

Varianty 

Kritéria 

f1 f2 f3 f4 

Hj 0,0791 0,1583 0,0327 0,5006 

Dj 0,0143 0,0295 0,0059 0,1530 

 

Podle vzorce (3.15) a (3.16) jsme vypočítali jednotlivé vzdálenosti od ideální a bazální 

varianty. Dále jsme pomocí vzorce (3.17) vypočítali relativní vzdálenosti od bazální varianty 

ci a tyto hodnoty jsme seřadili v Tab. 4.20. 
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Tab. 4.20 Pořadí variant, stanovené pomoci relativní vzdálenosti od bazální varianty 

Varianta 

Vzdálenost varianty od 

ci Pořadí variant ideální varianty 

di
+
 

bazální varianty 

di
-
 

ČSOB 0,1408 0,0000 0,0143 5. 

Ge money bank 0,1325 0,0002 0,0380 4. 

mBank 0 0,1423 1 1. 

Raiffeisenbank 0,0887 0,0077 0,2278 3. 

UniCreditBank 0,0568 0,0195 0,3695 2. 

 

Metodou TOPSIS jsme stanovili jako nejlepší variantu a2 – mBank - retailové 

bankovnictví BRE Bank S. A, která je nejméně vzdálena od ideální varianty. Druhou nejlepší 

variantou byla určena varianta a5 - UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Nejhorší variantou  

je a1 - Československá obchodní banka, a. s. 

4.4 Zhodnocení výsledků 

Zjistili jsme, že v rámci jednotlivých metod není žádné variantě určeno stejné 

preferenční pořadí. Důvodem těchto výsledků je, že obě tyto metody pracují na odlišném 

principu určení kompromisní varianty. V případě metody váženého součtu hodnotíme velikost 

agregovaného užitku, kdy je žádoucí, aby tento užitek byl co nejvyšší. Kdežto u metody 

TOPSIS sledujeme vzdálenost varianty od nejhorší varianty, kdy chceme, aby tato vzdálenost 

byla co nejnižší.  

Obecně by se však dalo stanovit, že nejlepšími variantami jsou a2 – mBank – retailové 

bankovnictví BRE Bank S. A. a a5 - UniCredit Bank Czech Republic, a. s. A nejhoršími 

variantami jsou a1 - Československá obchodní banka, a. s. a a4 - Raiffeisenbank, a. s. 
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5 ZÁVĚR 

Ne každý člověk má možnost si pořídit bydlení z vlastních finančních zdrojů, proto 

lidé často přistupuji k financování bydlení pomocí hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry jsou 

jedny z nejrozšířenějších produktů na českém finančním trhu, pomocí kterých mají lidé 

možnost financovat své bydlení. Institucí, které poskytují hypoteční úvěry, je mnoho a situace 

na hypotečním trhu je v současné době příznivá. Klienti si mohou vybírat z pestré nabídky 

hypotečních úvěrů, a proto je někdy velmi obtížné, zvolit si konkrétní produkt.   

Velmi dobrou možností, jak toto rozhodnutí realizovat, je aplikovat metody 

vícekriteriálního hodnocení variant. Pomocí vícekriteriálního rozhodování je možné 

v různých situacích učinit i velmi složitá rozhodnutí. Díky vysoké variabilitě těchto metod, je 

možné pracovat s různými druhy informací, a pro každou úlohu by měl být praktikován 

odlišný postup. K upřesnění konkrétních požadavků se určují kritéria, pomocí kterých může 

být definována nejvhodnější varianta. Pro správný výběr je důležité určení preferencí mezi 

kritérii. Preference o kritériích mohou být určeny pomocí kardinální, ordinální nebo 

nominální informace.  Úlohy vícekriteriálního hodnocení variant mohou být rozděleny podle 

mnoha hledisek. Dělíme je zejména podle typu informace o preferencích, kterou vyžadují, 

podle cíle, kterého má být dosaženo a podle způsobu zadání dané úlohy.  

 Cílem bakalářské práce byl výběr hypotečního úvěru pro manželský pár středního 

věku, který si chce pořídit účelový hypoteční úvěr ke koupi rodinného domu. Variantami byly 

jednotlivé typy hypotečních úvěrů u různých bank. Rozhodovalo se mezi bankami 

Československá obchodní banka, a. s., Ge money bank, a. s., UniCredit Bank Czech Republic, 

a. s., Raiffeisenbank, a. s., mBank - retailové bankovnictví BRE Bank S. A. Produkty byly 

porovnány dle výše výpůjční úrokové sazby, výše měsíční anuitní splátky, výše poplatku za 

zpracování úvěru, poplatku za čerpání úvěru, poplatků za správu a vedení účtu. Váhy byly 

stanoveny čtyřmi různými metodami, a to metodou pořadí, metodou bodovací, Fullerovou 

metodou a Saatyho metodou. Vypočtené váhy byly dále použity při výpočtu metod 

vícekriteriálního hodnocení variant. K vícekriteriálnímu vyhodnocení variant byla použita 

metoda váženého součtu a metoda TOPSIS.  

U metody váženého součtu nebylo pořadí variant pro všechny váhy shodné. Proto byl 

touto metodou následně také proveden výsledný výběr kompromisní varianty, přičemž kritérii 

byly výsledné agregované funkce užitku dle stanovených vah. Váhy byly určeny Saatyho 
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metodou. Za stanovených podmínek byl jako nejlepší produkt vyhodnocen hypoteční úvěr od 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s., jako nejhorší se ukázal hypoteční úvěr od 

Raiffeisenbank, a. s. 

 V případě metody TOPSIS také nebyly výsledky pro různé stanovení vah shodné. 

Proto byl rovněž proveden výsledný výběr kompromisní varianty metodou TOPSIS, kde 

kritérii byly výsledné vzdálenosti dle metod stanovení vah. Váhy byly určeny Saatyho 

metodou. Jako nejlepší varianta, za podmínek, které byly stanoveny, byla vyhodnocena 

nabídka od mBank - retailového bankovnictví BRE Bank S. A. Naopak jako nejhorší produkt 

byl vyhodnocen hypoteční úvěr od Československé obchodní banky, a. s. 

Ukázalo se, že v rámci jednotlivých metod není žádné variantě určeno stejné 

preferenční pořadí, protože obě tyto metody pracují na odlišném principu určení kompromisní 

varianty. Obecně bychom však mohli jako nejlepší varianty doporučit produkty od 

 mBank – retailového bankovnictví BRE Bank S.A. a UniCredit Bank Czech Republic, a. s.  
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Příloha č. 1 

Postup výpočtů u metody TOPSIS, při použití jednotlivých vah metody pořadí, bodovací a 

Fullerovy. 

Metoda TOPSIS s vahami určenými pomocí metody pořadí 

Kritérium f1 f2 f3 f4 f5 

Metoda pořadí 0,3333 0,2667 0,1333 0,0667 0,2000 

 

Vážená kriteriální matice 





























1,000165,01164,01380,0

1,00312,001238,01659,0

0001195,01497,0

1,00312,01058,01178,01433,0

1,00500,00794,01188,01470,0
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     min min min min min 

 

Bazální a ideální varianta 

Varianty 
Kritéria 

f1 f2 f3 f4 f5 

Hj 0,1380 0,1164 0 0 0 

Dj 0,1659 0,1238 0,1058 0,0500 0,1 
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Vzdálenost od bazální a ideální varianty 

Varianta 

Vzdálenost varianty od 

ci 

Pořadí 

variant 
ideální varianty 

di
+ 

bazální varianty 

di
- 

ČSOB 0,1374 0,0329 0,1929 4. 

Ge money bank 0,1490 0,0300 0,1676 5. 

mBank 0,0121 0,1548 0,9275 1. 

Raiffeisenbank 0,1087 0,1075 0,4972 3. 

UniCreditBank 0,1014 0,1063 0,5120 2. 

 

Metoda TOPSIS s vahami určenými pomocí metody bodovací 

Vážená kriteriální matice – Bodovací metoda 

Kritérium f1 f2 f3 f4 f5 

Fullerova metoda 0,3448 0,2931 0,1207 0,0517 0,1897 

 

Vážená kriteriální matice 





























0949,000150,01279,01427,0

0949,00242,001361,01716,0

0001313,01548,0

0949,00242,00958,01294,01482,0

0949,00387,00719,01305,01521,0

54321
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2

1

fffff

a

a

a

a

a

W
                                  

 min min min min min 
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Bazální a ideální varianta 

Varianty 
Kritéria 

f1 f2 f3 f4 f5 

Hj 0,1427 0,1279 0 0 0 

Dj 0,1716 0,1361 0,0958 0,0387 0,0949 

 

Vzdálenost od bazální a ideální varianty 

Varianta 

Vzdálenost varianty od 

ci Pořadí variant ideální varianty 

di+ 

bazální varianty 

di- 

ČSOB 0,1256 0,0313 0,1998 4. 

Ge money bank 0,1371 0,02833 0,1712 5. 

mBank 0,0126 0,1414 0,9184 1. 

Raiffeisenbank 0,1024 0,0969 0,4861 3. 

UniCreditBank 0,0961 0,0945 0,4958 2. 
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Metoda TOPSIS s vahami určenými pomocí Fullerovy metody 

 

Vážená kriteriální matice – Fullerova metoda 

Kritérium f1 f2 f3 f4 f5 

Fullerova metoda 0,4545 0,3636 0,1818 0,0909 0,2727 

 

Vážená kriteriální matice 





























1364,000225,01587,01881,0

1364,00426,001688,02263,0

0001629,02041,0

1364,00426,01443,01606,01953,0

1364,00681,01082,01619,02005,0

54321
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fffff
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a

a

a

W

 

 min min min min min 

Bazální a ideální varianta 

Varianty 

Kritéria 

f1 f2 f3 f4 f5 

Hj 0,1881 0,1587 0 0 0 

Dj 0,2263 0,1688 0,1443 0,0681 0,1364 
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Vzdálenost od bazální a ideální varianty 

Varianta 

Vzdálenost varianty od 

ci Pořadí variant ideální varianty 

di
+ 

bazální varianty 

di
- 

ČSOB 0,1874 0,0449 0,1933 4. 

Ge money bank 0,2032 0,0410 0,1678 5. 

mBank 0,0165 0,2112 0,9274 1. 

Raiffeisenbank 0,1483 0,1465 0,4971 3. 

UniCreditBank 0,1382 0,1450 0,5120 2. 

 

 

Metoda TOPSIS s vahami určenými pomocí Saatyho metody 

Vážená kriteriální matice – Saatyho metoda 

Kritérium f1 f2 f3 f4 f5 

Saatyho metoda 0,4176 0,3671 0,0530 0,0337 0,1287 

 

Vážená kriteriální matice 





























0644,000066,01602,01728,0

0644,00158,001704,02079,0

0001645,01875,0

0644,00158,00421,01621,01795,0

0644,00253,00316,01635,01842,0

54321
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 min min min min min 
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Ideální a bazální varianta z vážené kriteriální matice 

Varianty Kritéria 

 f1 f2 f3 f4 f5 

Hj 0,1728 0,1602 0 0 0 

Dj 0,2079 0,1704 0,0421 0,0253 0,0644 

 

Pořadí variant, stanovené pomocí relativní vzdálenosti od bazální varianty 

Varianta 

Vzdálenost varianty od 

ci Pořadí variant ideální varianty 

di
+
 

bazální varianty 

di
-
 

ČSOB 0,0770 0,0268 0,2584 5. 

Ge money bank 0,0789 0,0311 0,2829 4. 

mBank 0,0153 0,0837 0,8454 1. 

Raiffeisenbank 0,0757 0,0432 0,3631 3. 

UniCreditBank 0,0647 0,0569 0,4677 2. 
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Příloha č. 2  

Přehled o základních informacích pro stanovení konečné kompromisní varianty metodou 

váženého součtu. 

 

Základní informace pro stanovení konečné kompromisní varianty u WSA 

Banka Pořadí Bodovací Fullerova Saatyho 

ČSOB 0,4399 0,4625 0,5998 0,5451 

Ge money bank 0,5122 0,5374 0,6984 0,6499 

mBank 0,7498 0,7341 1,0224 0,6730 

Raiffeisenbank 0,1583 0,1401 0,2159 0,0656 

UniCreditBank 0,7789 0,7914 1,0624 0,8631 

Označení kritérií f1 f2 f3 f4 
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Příloha č. 3  

Míra konzistence vypočítaná pomocí koeficientu konzistence pro stanovení vah v Saatyho 

matici. 

 

Konzistentnost pro stanovení vah v Saatyho maticí 

  
f1 f2 f3 f4 f5 GM 

normov = 

vi 
Q  . vi 

(Q .v) 

/vi 

f1 

 
1 1 8 9 5 3,2453 0,4175 2,1556 5,1625 

f2 1 1 7 9 3 2,8529 0,3671 1,8452 5,0271 

f3 0,125 0,1429 1 2 0,3333 0,4123 0,0530 0,2680 5,0525 

f4 0,1111 0,1111 0,5 1 0,2 0,2620 0,0337 0,1731 5,1362 

f5 0,2 0,3333 3 5 1 1,0000 0,1287 0,6622 5,1467 

 

     

 

 

7,7725 1,0000 λmax= 5,1050 

 
     RI= 1,1200 CI= 0,0262 

 
     N= 5,0000 CR=CI/RI= 0,023435 
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Příloha č. 4 

Míra konzistence pro stanovení vah v Saatyho matici, vypočítaná pomocí koeficientu 

konzistence, pro výslednou metodu váženého součtu a metodu TOPSIS. 

Konzistentnost pro stanovení vah v Saatyho matici, pro výslednou metodu váženého součtu  a 

metodu TOPSIS. 

  
f1 f2 f3 f4 GM 

normov = 

vi 
Q  . vi (Q  . v)/vi 

f1 1,0000 0,3333 4,0000 0,1429 0,6606 0,1022 0,4322 4,2281 

f2 3,0000 1,0000 5,0000 0,2000 1,3161 0,2036 0,8519 4,1834 

f3 0,2500 0,2000 1,0000 0,1111 0,2730 0,0422 0,1810 4,2836 

f4 7,0000 5,0000 9,0000 1,0000 4,2129 0,6519 2,7659 4,2429 

     

 

6,4626 1,0000 λmax= 4,2345 

     
RI= 0,9000 CI= 0,0782 

     
N= 4,0000 CR=CI/RI= 0,086849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


