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Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhy osobních finančních plánů. Úkolem teoretické části je 

objasnění historie finančního poradenství a také pojišťovnictví, které je s touto tématikou 

spojeno. Následuje vysvětlení pojmů finančního poradenství a srovnání základních finančních 

produktů. Na základě skutečností zjištěných v teoretické části jsou v praktické části práce 

navrženy návrhy osobních finančních plánů. 
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Abstrakt 

This thesis deals with the design of personal financial plans. The task is to clarify the 

theoretical part of the history of financial advice and insurance, which is associated with this 

theme. The following is an explanation of terms of financial advice and comparison of the 

basic financial products. Based on the facts established in the theoretical part is the practical 

part of the work proposed draft personal financial plans. 
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1 ÚVOD 

Finanční poradenství lze definovat jako poskytování individuálního poradenství 

fyzickým a právnickým osobám v oblasti financí. Řeší otázky z různých oblastí rodinných či 

firemních financí klienta. Toto odvětví má v České republice velkou budoucnost, neustále se 

rozrůstá, přibývá počet finančních poradců a zvyšují se i jejich odborné znalosti a kvalifikace. 

Také se velmi rozšířil trh finančních produktů, proto je zde větší konkurence, což je pro 

klienty velice příjemné. Lidé si začínají vybírat finanční poradce, aby jim poradili, jak šetřit a 

kam dávat své peníze, aby se co nejlépe zhodnotily.  

Cílem práce je vypracování návrhů osobní finanční strategie na základě vysvětlení 

jednotlivých finančních produktů a zpracování finančního plánu vybraného klienta. Jako 

podklad pro naplnění uvedeného cíle budou sloužit data a informace získané od poradenských 

společností a z odborných publikací. Téma finance je důležité pro každou rodinu i jednotlivce.  

 Diplomová práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. Úvod obsahuje přesnou 

formulaci cíle práce a přiblížení oblasti jejího zaměření.  

Druhá kapitola je teoretická a poukazuje na informace o historii finančního 

poradenství ve světě i v České republice. Je v ní popsáno, kdy se finanční poradenství 

vyčlenilo z pojišťovnictví a jak je regulováno státem. Úkolem teoretické části je také vysvětlit 

základní pojmy finančního plánování k pochopení řešené problematiky. 

Následující kapitola se zabývá základními finančními produkty, které jsou aplikovány 

v praktické části. V práci jsou použity základní finanční produkty, jako je např. stavební 

spoření, penzijní připojištění a životní pojištění, protože s těmito produkty se pravděpodobně 

setká každý člověk. V kapitole je provedeno celkové srovnání těchto vybraných produktů.  

Čtvrtá kapitola se věnuje vypracováním návrhů osobních finančních plánů. 

Při zpracování osobních finančních plánů se finanční poradci setkávají s celou řadou klientů. 

Odlišují se příjmem, životním stylem nebo cíli, které si chtějí splnit. To vše a celá řada dalších 

aspektů může ovlivňovat, jaké řešení je pro klienta nejvhodnější, které cíle si může dovolit 

a co pro ně musí udělat. Každý klient je jiný, ale každý si zaslouží, aby mu byla věnována 

náležitá péče. Znamená to profesionální sestavení finančního plánu. Praktická část je 

zaměřena na dva typy klientů. Prvními klienty jsou mladí lidé, kteří si chtějí pořídit 

nemovitost do soukromého vlastnictví a druhými klienty jsou starší manželé s dětmi, 

připravující se na důchodový věk. Je jim sestaven finanční plán, na jehož základě jim je 

zpracována konkrétní investiční strategie včetně smluv zajišťujících splnění cílů klientů.  

Následuje doporučení a užitečné rady pro správu rodinných financí.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Pro pojem finanční poradenství není žádná všeobecně uznávaná definice. Jednoduše 

lze říci, že finanční poradenství by mělo radit, jak nakládat s financemi. Mnoho lidí tento 

pojem nezná nebo si myslí, že jsou tyto služby poskytovány jen osobám s vysokými příjmy. 

Skutečností je, že finanční poradenství pomáhá všem, aby se lidé uměli starat o své peníze. 

Zvýší si své příjmy a budou moci zrealizovat své cíle. Finanční poradenství nabízí své služby 

jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Hlavní oblasti finančního poradenství je spoření, 

bydlení, renta a zabezpečení. Tyto čtyři oblasti na sebe vzájemně navazují. 

 Finanční trh je velice složitý a nepřehledný. Pro jedince je velice namáhavé a někdy 

až nemožné, aby se na trhu orientoval. Tudíž rada nezávislého finančního poradce může být 

velice užitečná.  Služby nezávislého finančního poradce lze přirovnat ke službě lékaře. Někdo 

se léčí sám, jiný chodí k lékaři a ta poslední část myslí na prevenci. Lékař ani finanční 

poradce by neměl vydělávat z toho, jaké léky předepíše. Finanční poradenství může zlepšit 

finanční situaci, ale nevhodně vybranými produkty ji může také zhoršit. Dobré finanční 

poradenství by mělo ušetřit čas i peníze. 

Pro lepší seznámení s finančním plánováním je nejprve uvedena historie a počátky 

samotného vzniku finančního poradenství. Jelikož je tento vývoj úzce spjat s historií 

pojišťovnictví, bude jí také věnována část. 

 

2. 1 Historie finančního poradenství ve světě 

Kolem roku 2 500 př. n. l. se poprvé objevují zmínky o pojišťovnictví ve starém 

Egyptě. Pojištění se týkalo zajištění prostředků na pohřeb, například při stavbách pyramid, 

kdy se kameníci dohodli pravidelně vybírat příspěvky na pohřeb. V Athénách asi kolem roku 

400 př. n. l. vznikaly první sociální pojištění pro případ vážného poškození zdraví 

ve válce (Syrový, Novotný, 2003). 

S rozvojem námořního obchodu vznikly námořní půjčky. Jednalo se o neživotní 

pojištění. Kupec, majitel zboží, obdržel půjčku od pojišťovací instituce v přepravované 

hodnotě zboží. Kdyby zboží nebylo přepraveno, kupec by nemusel půjčku splatit. V opačném 

případně by splatil půjčku, spolu s ní i náklady na přepravu, plus odměna za poskytnutou 

službu. 
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V 10. Století se začalo rozšiřovat námořní pojištění, majitel nákladu si pojistil hrozící 

rizika, např. pirátství, nedokonalost lodí, omezené navigační řízení atd. Důkazem je nejstarší 

dochovaná pojistná smlouva, která byla vydána notářem v Pise roku 1385. 

Prvotním cílem smluv bylo specifické pojištění smrti. O století později začaly vznikat 

pojišťovací instituce podobající se těm dnešním. Rozšiřující pojistný trh začal nabízet více 

a více pojistných produktů. S rozvojem pojišťovnictví souvisí i rozvoj zprostředkovací 

činnosti a pomalé vyčlenění finančního poradenství jako nového odvětví.1 

První požární pojišťovna vznikla v roce 1676 v Hamburku jako Generální požární 

pokladna. Největší pojišťovací systém LLOYDS vznikl 1687 z kavárny pana Edvarda Lloyda, 

kde se scházeli makléři, kupci a námořníci. Na základě těchto informací vybudoval pan Lloyd 

největší informační centrum o pohybu zboží, lidí, o haváriích a jejich pojišťování. Vznikla 

tedy největší pojišťovací burza na světě (Novotný 2007). 

V 18. Stolení začaly vznikat první životní pojišťovny. Nejstarší pojišťovna na světě 

s více než 300letou historií, je Aviva. Dnes již největší pojišťovna ve Velké Británii. Má 

dlouholetou tradici, je velice silná, ukázkovým příkladem se stalo, že přežila potopení 

Titaniku, jelikož právě ona byla pojistitelem jeho nákladu. Je jedna ze třech největších 

poskytovatelů životního pojištění v Evropě. Na celosvětovém žebříčku zaujímá mezi 

pojišťovacími skupinami 5. místo. Spravuje aktiva společností přesahující 290 miliard 

britských liber. Pracuje pro ni 60 tisíc zaměstnanců ve více než 80 společnostech v mnoha 

zemích světa. Podle hodnocení ratingové agentury získaly hlavní britské společnosti skupiny 

Aviva rating AA/AA-, celá skupina Aviva plc je hodnocena ratingem A+. 

Další dlouholetou tradici, přesněji 160 let, má pojišťovna, teď již pod novým názvem 

AEGON, který vznikl v roce 1983 z počátečních písmen pěti zakládajících pojišťoven: 

A – Algemeene Friesche – vnikla r. 1844, E – Eerste Nederlandsche – vznikla r. 1882, 

G – Groot-Noordhollandsche – vznikla r. 1845, O – Olveh – vznikla r. 1879, 

N – Nillmij – vznikla r. 1859. V České republice je od roku 2005. Hlavní sídlo má 

v holandském Haagu. Po světě má více než 40 milionů klientů. Celkový objem spravovaného 

majetku je 368 miliard EUR. Hlavní zastoupení má v Evropě, Severní Americe a Asii. 

S akciemi holdingu AEGON se obchoduje na burzách v Amsterodamu, Londýně, New Yorku 

i Tokiu. Rating A+. 

  

                                                           
1
 Zdroj: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394, 2. 4. 2012 
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2. 2 Historie finančního poradenství v České republice 

První zmínky o pojišťovnictví na území České republiky se objevují již na konci 

17. století. Roku 1699 představil Jan Kryštof Bořek originální návrh na zavedení povinného 

požárního pojištění budov v Čechách. V každém městě byl založen protipožární fond, který 

měl být vytvářen příspěvky občanů. Bohužel však k realizaci nedošlo. V roce 1977 byla 

zřízena pojišťovna proti škodám z ohně, neměla však dlouhé trvání. Postupně se začaly 

zakládat mistrovské a tovaryšské pokladnice sloužící jako podpora v případě nemoci 

a na zajištění nákladů s pohřbem (Syrový, Novotný, 2003). 

Na začátku 19. století (r. 1931) zahájily činnost dvě zahraniční pojišťovny a v Praze 

byla založena pobočka Generali, která byla založena roku 1831 v Terstu v Italii. Dnes již patří 

mezi sto největších společností světa. V tomto období vznikla také První česká vzájemná 

pojišťovna v Praze a Moravskoslezská vzájemná pojišťovna v Brně. Pojišťovny nejdříve 

provozovaly požární pojištění nemovitostí, pak ale začaly nabízet i pojištění movitých věcí 

a krupobitní pojištění. S těmito institucemi jsou spojovány zmínky o finančním poradenství 

v České republice. Od poloviny 20. století dochází k rozvoji pojišťovnictví, které je v období 

Protektorátu utlumeno. Před obdobím komunismu se začal rozvíjet finanční sektor. Vznikaly 

bankovní a pojišťovací instituty. Mezi nejvýznamnější patřily: Česká spořitelna, Živnostenská 

banka či Městská spořitelna pražská. Po roce 1948 došlo k znárodnění pojišťoven a vznikl 

monopol státní pojišťovny. Až roku 1991 došlo ke zrušení monopolu a pojistný trh se začíná 

opět rozvíjet (Syrový, 2007). 

V období centrálně řízeného hospodářství se pro běžného občana omezily možnosti 

ve výběru finančních produktů, mohli vybírat jen z České pojišťovny a České spořitelny. 

O finančním poradenství, tak jak ho známe dnes, můžeme mluvit od 90. Let minulého století. 

Po uvolnění režimu si lidé dávali do souvislosti finanční poradenství s pojišťovnictvím. Začal 

se prosazovat neznámý model výdělku tzv. Ponziho systém financování, dnes ho známe 

pod pojmem pyramida nebo letadlo. Jedná se o systém, ve kterém investoři svěřují své peníze 

za účelem jejich dalšího investování provozovateli. Ten však tyto peníze dále neinvestuje 

do žádného legitimního ziskového podniku, místo toho vybrané prostředky předává zpět 

investorům s předstíráním, že se jedná o zisky z investic. Jedná se však pouze o malé části 

investovaného kapitálu.2 

                                                           
2Zdroj: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394, 2. 4. 2012 
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2. 2. 1 Vznik České republiky 

Po vzniku České republiky roku 1993 se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj 

českého pojistného trhu. Od roku 1997 se dostávají české finanční instituce do rukou 

zahraničních finančních institutů. Funkci dohledu nad finančním trhem byla pověřena Komise 

pro cenné papíry a Ministerstvo financí České republiky. Obecně se rozšířila mezinárodní 

spolupráce. Nastává období prosperity a hospodářské růstu. 3  Finanční poradci se museli 

registrovat u Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva 

financí. Registrace souvisela s tím, že poradci pracují s produkty pojišťoven, stejně jako 

pojišťovací agenti. 31. 3. 2006 však ukončil tento úřad svou činnost a Česká národní banka 

převzala povinnost Ministerstva financí podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. 

Stejného dne převzala Česká národní banka dohled nad celým finančním trhem v České 

republice. K integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky došlo 1. dubna 

2006. Česká národní banka převzala povinnosti Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dozor 

nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním Ministerstva financí a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami a dohled nad institucemi elektronických peněz. Stanovuje pravidla 

pro ochranu finančního trhu, reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a postihuje nedodržování 

stanovených pravidel. Snaží se o stabilitu finančního systému, bezpečný a plynulý rozvoj 

finančního trhu.4 

Od 1. 4. 2006 musí každý začínající finanční poradce dělat zkoušky z pojišťovnictví 

u České národní banky. Po úspěšném absolvování je zapsán do registru pojistných 

zprostředkovatelů. Poté může provozovat poradenskou činnost. 

Roku 2009 vydala ČNB povinnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných 

likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurz podle zákona č. 38/2004 Sb., 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. 

Stanovuje povinnost průběžně doplňovat svoje odborné znalosti a po 5 letech absolvovat 

doškolovací kurz.  

 

 

 

                                                           
3
 Další informace naleznete na stránkách: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394 

4 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/, 2. 4. 2012 
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2. 2. 2 Vstup do Evropské unie 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se stává český trh součástí evropského. 

Vstupuje k nám spousta nových finančních společností. V současné době na tuzemském trhu 

nalezneme okolo 5 stavebních spořitelen, 10 hypotéčních bank, 11 penzijních fondů, 37 bank, 

49 pojišťoven, nad 100 investičních společností, v každém segmentu působí desítky institucí 

a celkem na něm existuje přes 600 společností, které nabízejí cca 4000 možností, jak naložit 

se svými penězi. 

Finanční poradenství se ve vyspělých zemích začalo rozvíjet mnohem dříve 

než v České republice. Bylo to způsobeno rozdílným politickým vývojem. Vstup do Evropské 

unie otevřel dveře společnostem zabývajícími se finančním poradenstvím. Ani dnes není 

na takové úrovni jako západní země, teprve se rozvíjí.5 

 

2. 3 Pojmy finančního poradenství 

V následující části práce jsou uvedeny základní pojmy finančního poradenství. 

 

2. 3. 1 Bankovní poradce versus finanční poradce 

Bankovní poradce se dělí do dvou základních skupin. Do první skupiny patří bankovní 

poradci. To jsou ti, kteří již mají o klientech nějaké informace (protože jsou klienty jejich 

banky) a kteří postupným zvyšováním tzv. křížovým prodejem dosahují růstu svého portfolia. 

Využívá ve své praxi finanční produkty banky nebo bankovní skupiny, pro kterou pracuje. 

Proto se nestane, že by klientovi nabídl finanční produkt, který patří konkurenční společnosti.  

Druhou skupinu nazýváme finanční poradci. Finanční poradce většinou pracuje 

na živnostenský list a své portfolio si tvoří způsobem, jaký je běžný pro všechny obchodníky. 

Začíná u svých nejbližších. Přes rodinu, přátele a známé se dostává k dalším lidem, kterým 

nabízí své služby. Oproti bankovnímu poradci je nezávislý. Má možnost vybrat klientovi, 

pro něj tu nejlepší možnost na trhu. Nepracuje pro konkrétní bankovní skupinu. 

 

                                                           
5 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/, 2. 4. 2012 
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2. 3. 2 Formy odměňování poradců 

I v tomto se poradci odlišují. Bankovní poradce je placen jak fixním, tak i variabilním 

způsobem. U finančních poradců je to jiné. „Mezi nejrozšířenější druhy jejich odměňování 

patří provozní systém. Provize je vyjádření peněžní odměny, kterou každý poradce získá, 

uzavře-li smlouvu s klientem na nějaký finanční produkt. Další formou odměny může být 

paušální částka za poradenskou činnost při sestavování finančního plánu nebo také podíl 

na výnosech (tzn., že se klient zaváže vyplatit předem dohodnutý podíl z výnosu finančnímu 

poradci, který mu sestaví finanční portfolio). Poslední dva typy odměňování patří spíše 

k výjimkám na českém trhu. Řešením někdy bývá i jejich kombinování. V praxi to znamená, 

že finanční poradce poskytne klientovi finanční plán za paušální částku a přímo naznačí, že je 

u něho možné požadované produkty koupit, a tím realizovat finanční plán.“6 

Pro bankovního poradce je systém odměňování jednodušší. Produkt, který klientovi 

doporučuje, totiž vychází přímo z banky nebo bankovní skupiny. Většinou se jedná o jeden 

produkt na jeden typ životní situace. Velkým problémem bývá, že produkt je zaměřen 

na většinového zákazníka a bankovní poradce nemá příliš možností tento produkt upravit 

nebo doporučit vhodnější alternativu v podobě jiného produktu pro stejnou životní situaci. 

I zde ovšem může dojít k tomu, že bankovní poradce doporučí klientovi nevhodný produkt. 

Typickým příkladem může být situace, kdy poradce nabídne klientovi, který chce uložit 

určitou částku peněz na několik let, termínovaný vklad. Jediná věc, která ho k tomu vede je, 

že jeho finanční skupina nenabízí podílové fondy. 

Na rozdíl finanční poradce má pro svého klienta připraveno více možností, které může 

nabídnout pro řešení jeho finanční situace. Klasický příklad z běžné praxe finančního 

poradenství je životní pojištění nebo stavební spoření, které může poradce nabídnout od více 

finančních institucí, tudíž výběr je obrovský. V tomto případě by se měl klient mít na pozoru, 

neboť může docházet k upřednostňování těch produktů, za které poradce získá vyšší provize. 

Je zde nebezpečí, že je klientům nabízen finanční produkt, který vůbec neodpovídá jejich 

situaci či požadavkům nebo nemohou službu plně využít. Výjimkou bohužel nejsou 

ani případy, kdy poradce doporučí klientovi produkt, který je pro něho nadbytečný nebo 

dokonce nevýhodný. Toto souvisí se systémem stanovování provize za produkt. Pro příklad 

platí, že u životního pojištění lze za rezervotvorný produkt získat několikanásobně vyšší 

provizi než za produkt čistě rizikový. V dnešní době, ale již existují společnosti, které se hájí 

                                                           
6
 Citace: Když se řekne finanční poradce…, 

http://www.penize.cz/investice/18503-kdyz-se-rekne-financni-poradce, 13. 9. 2011 
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svou nezávislostí. Tím je myšleno, že ať poradce nabídne životní pojištění např. u Generali 

nebo Allianz, dostane stejnou provizi. 

 

2. 3. 3 Servisní organizace 

Tato práce se dá chápat jako osamocená činnost, nebo je zde také možnost spojení 

se s ostatními poradci a vytvoření tak poradenské kanceláře. V České republice se rozšířil typ 

servisních organizací (např. Brokers Consulting, Partners, AWD, OVB Allfinanz), které pro 

své poradce vyjednávají výhodné podmínky u finančních institucí, které pak nabízejí svým 

klientům. Společnost jim poskytuje informace o nových službách a trendech na trhu, pomáhá 

jim v komunikaci s klientem, vybavuje kanceláře, poskytuje půjčky apod. Školení o nových 

produktech, situaci na trhu, komunikační dovednosti s klientem jsou připravována periodicky 

a často bývají povinná, aby poskytovali nejnovější informace a služby. Ostatní poradci 

nezřídka mohou pracovat tak, že by obcházeli finanční instituce a individuálně sjednávali 

smlouvy pro svou obchodní činnost. Nedosahují tak zajímavých provizí jako servisní 

organizace. V případě, že má poradce několik smluv s bankami, pojišťovnami, stavebními 

spořitelnami atd., musí sledovat trendy na trhu sám, a to je velmi náročné.  

Žádný klient není dostatečně informován o všech dostupných finančních produktech 

na trhu. Klient by měl vědět všechny pro něj důležité informace. Mezi základní patří výše 

vstupní a výstupních poplatků z produktu, likvidita, riziko a v neposlední řadě i provázanost 

s dalšími produkty. Je na každém poskytovateli finančních služeb, jak se staví k věčnému 

dilematu klientů, tedy serióznosti, etice a profesní cti. 

Důležité je přesvědčit klienta o své důvěryhodnosti. Bankovní poradce využívá jména 

banky, v níž je zaměstnán. Mnohem lépe zní, když se klientovi představí jako zaměstnanec 

konkrétní banky, tedy velké instituce, kterou klient zná. Finanční poradce to má o trošku 

složitější. Buď ho klient nezná, nebo nemá ponětí o servisní firmě, kterou finanční poradce 

zastupuje. Liší se také, jakým stylem poradci pracují. U bankovních poradců většinou platí, 

že na první schůzce klientovi hned prodají požadovaný produkt. Finanční poradce má 

ztíženou pozici, neboť musí nejdříve představit činnost firmy, pro kterou pracuje. Trvá mu 

minimálně dvě schůzky s klientem, než prodá nějaký produkt, přičemž setkání může být i více 

nebo se také stane, že neprodá nic. Neplatí, ale zásada, že čím více/méně schůzek, tím je 
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poradce horší/lepší. Vždy záleží na tom, jak si klient s poradcem rozumí. Ve světě 

finančnictví jde především o důvěru a sympatie.7 

 

2. 3. 4 Osobní portfolio 

V okamžiku sestavování osobního portfolio, nastává celá řada otázek, kam, kdy a jak 

finanční prostředky investovat. Běžnou součástí občanských portfolií bývají nemovitosti, 

nejčastěji rodinné domky, garáže, chalupy, dále cenné papíry a akcie, zlato, šperky, obrazy 

a umělecká díla. Nelze však sestavit úplný výčet všech finančních možností a produktů 

(portfolio). Vše se mění v čase, kvalitě i množství. 

 

2. 3. 5 Finanční plán 

Finanční plán se sestavuje na základě rozhovoru poradce s klientem. Nejprve musí 

poradce získat co největší množství informací o klientovi, aby mohl být finanční plán co 

nejpřesnější. Jednoduchý finanční plán vychází z toho, kolik peněz bude potřeba 

v budoucnosti, aby byla zachována dnešní životní úroveň. Z toho důvodu je třeba znát: 

- dnešní, nebo vyšší, potřebu (úroveň) vyjádřenou v korunách, 

-  měsíční (půlroční, roční) možnosti úspor, opět v korunách, 

- očekávaný úrokový výnos spořícího instrumentu v procentech, 

- očekávanou roční míru inflace v procentech, 

- dobu, na kterou investiční plán sestavujeme, obvykle v rocích, 

- riziko, které je pro investora únosné, konzervativnější investoři jsou opatrnější, 

- dobu, po kterou se chceme úspor vzdát ve prospěch jejich zhodnocení, 

- poměr mezi příjmy a výdaji domácnosti, 

- systém zdanění. 

 

Po zvážení všech rozhodujících faktorů je možné vytvořit z nejrůznějších instrumentů 

takový konkrétní finanční plán pro vybraného investora, aby mu vyhovoval jak po stránce 

výnosu, tak i po stránce rizika a likvidity. Je ve vlastním zájmu klienta, aby dal poradci přesné 

                                                           
7 Další informace na stránkách: www.penize.cz 
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a pravdivé informace. Jelikož podle těchto informací bude finanční plán sestaven. Ten pak 

následně ukáže jaké konkrétní kroky je potřeba v oblasti správy finančních prostředků učinit. 

Jaké postupy využít pro splnění cílů, potřeb a přání a jak dlouho to bude trvat. Které finanční 

produkty využít, kdy uzavírat smluvní vztahy, kam, kolik a jak dlouho investovat. Také 

optimální financování potřeb a cílů, aby se zbytečně neprodlužovala cesta k dosažení finanční 

nezávislosti a v neposlední řadě jak reagovat na životní změny a situace, aniž by se ohrozil cíl 

klienta.8 

 

2. 4 Portál Chytryhonza.cz 

V dnešní době existuje on-line nástroj (Portál Chytryhonza.cz) pro správu, porovnání 

a nákup finančních produktů. Zákazníci již nemusí hledat nejlepší nabídky. Stačí jen několik 

minut na internetu a ušetří čas, nervy i peníze. Portál umožňuje porovnat i nakoupit finanční 

produkty na jednom místě. Ať už se jedná o stavební spoření, hypotéku, povinné ručení, 

běžný účet či podílové fondy vždy je připraveno řešení, které je levnější, rychlejší 

a pro uživatele lehce pochopitelné. Každý produkt je porovnáván podle jasných kritérií, bez 

zásahu portálu. Přestože si již lidé zvykli na internetu nakupovat různé zboží, finanční 

produkty zatím většina lidí na síti neobjevila. V každém případě je to určitě dobrá věc, lidé 

hned vidí, kdo nabízí nejvýhodnější podmínky. Zákazník na portále nenajde nesrozumitelné 

výrazy, nesmyslné položky ani matoucí podmínky. Vše je nastaveno pro běžného uživatele, 

který se potřebuje zorientovat a finanční produkt pochopit. Je to skvělá věc, která pomůže 

lidem získat přehled o svém hospodaření.9 

 

 

2. 5 Zlatá koruna 

Srovnáním finančních produktů se zabývá Zlatá koruna. Devátý ročník soutěže 

finančních produktů Zlatá koruna se konal v roce 2011. Účastní se jí všechny významné 

banky, pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční společnosti. V devátém ročníku 

soutěžilo 77 finančních společností s 206 produkty. Nejlepší produkty v 15 kategoriích vybírá 

Finanční akademie složená z 390 finančních odborníků. Výsledky hodnocení pomáhají 

                                                           
8 Další informace na stránkách: http://www.investia.cz/klicove-pojmy-financniho-poradenstvi,      
http://www.brokerexpert.cz/sluzby/financni-plan/ 
 
9
 Další informace na stránkách: http://chytryhonza.cz/ 
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veřejnosti lépe se orientovat v nabídce finančních produktů, motivují občany k tomu, aby se 

více zajímaly o vlastnosti jednotlivých produktů a porozuměli tak nabídkám finančních 

společností. Významnou součástí je hlasování o Cenu veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční 

produkty volí sama veřejnost pomocí internetu a SMS zpráv.  Od roku 2008 se hlasování 

rozšířilo o Cenu podnikatelů, kterou se oceňují nejlepší finanční produkty pro malé a střední 

podnikatele. Do veřejného hlasování se v roce 2011 zapojil rekordní počet účastníků, bylo 

jich více než 144 tisíc. Tento server je největším specializovaným serverem finančních 

produktů. Lze zde najít téměř 700 produktů z celé současné nabídky na trhu. Jednotlivé 

produkty lze porovnávat a některé i prostřednictvím on-line prodeje přímo nakupovat.10 

  

                                                           
10

 Všechny oceněné produkty včetně jejich popisu jsou k dispozici na serveru www.zlatakoruna.info. 
Nejdůležitější ocenění jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
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3 VYMEZENÍ FINANČNÍCH PRODUKTŮ  

Na finančním trhu se vyskytuje množství produktů. Některé existují již řadu let a jiné 

jsou novinkami. Finanční produkty mají bohaté členění. Základní rozdělení je na šest částí: 

- karty a účty (osobní účty, spořicí účty, účty pro mladé, podnikatelské účty, přímé 

bankovnictví, aj.), 

- platební karty (debetní karty k osobním účtům, kreditní karty pro občany, charge 

karty, debetní karty k podnikatelským účtům, kreditní karty pro podnikatele, aj.), 

- spoření (spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, vkladní knížky, aj.), 

- půjčky (spotřebitelské úvěry, stavební spoření, hypotéky, aj.), 

- investování (otevřené podílové listy), 

- pojištění (cestovní pojištění, penzijní připojištění, povinné ruční, životní pojištění, 

úrazové pojištění, pojištění domácnosti, havarijní pojištění, aj.).11 

 

Rozdělení dle časového horizontu: 

- krátkodobý časový horizont do 1 roku – termínovaný vklad, vkladní knížka, spořicí 

účet, 

- mezidobí od 1 do 2 let – otevřený podílový fond peněžního trhu, 

- střednědobý časový horizont od 2 do 5 let – akciové a smíšené otevřené podílové 

fondy, hypotéční zástavní listy, 

- dlouhodobý časový horizont od 5 a více let – penzijní připojištění, životní pojištění, 

nemovitosti, starožitnosti, umělecké předměty, sbírky. 

 
 
Pro vypracování diplomové práce byly vybrány tyto základní finanční produkty: 

- stavební spoření, 

- hypotéční úvěr, 

- penzijní připojištění, 

- kapitálové životní pojištění, 

- investiční životní pojištění, 

- úrazové pojištění, 

- podílové fondy. 

                                                           
11 Zdroj: http://www.mesec.cz/produkty/ 
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3. 3 Stavební spoření 

Patří mezi nejvíce oblíbené i využívané produkty na finančním trhu. Vzniklo 

za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Nabízí atraktivní podmínky spoření 

i možnost levného úvěrování, přičemž je to státem garantovaný způsob uložení peněz. 

Vhodné je pro klienta, který řeší bydlení i spoření. Zakládá se na minimální dobu 6 let. 

Po této době může klient, ale nemusí, spoření ukončit a peníze vybrat. Může spořit i déle 

a využívat státní podporu, nesmí však překročit cílovou částku. 

Účastníkem se může stát jak fyzická tak právnická osoba s trvalým bydlištěm 

na území České republiky, která uzavřela písemnou smlouvu o stavebním spoření. Toto je 

jediné omezení, rodiče tedy mohou spořit svým dětem již od útlého věku. 

Stavební spoření je výhodná forma ukládání úspor, jelikož je podpořeno státní 

podporou. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možné je použít k libovolnému účelu. 

Stavební spoření umožňuje výhodný úvěr a možnost poskytnutí tzv. překlenovacího úvěru. 

Minimální spořící částka je 100,- Kč měsíčně a maximální částka, na kterou lze získat státní 

podporu je 20.000,- Kč ročně. 

Cílová částka indikuje, jakou částku peněz bude klient v budoucnu potřebovat. 

Zahrnuje v sobě naspořenou částku klientem, státní podporu s úroky z vloženého kapitálu 

a možnost úvěru ze stavebního spoření. V průběhu spoření se dá upravit dle potřeb klienta. 

 

Od 1. 1. 2011 vešla v platnost novela zákona o stavebním spoření a o daních z příjmu. 

Od tohoto data stát podporuje tuto formu spoření státní podporou ve výši 10 % z vložené 

částky, a to až do výše 2.000,- Kč ročně (při uložené částce 20.000,- Kč ročně). Státní 

podpora za rok 2010, tedy připsaná v roce 2011, má ale jedno specifikum. Připsaná státní 

podpora bude zdaněna 50 %. Od roku 2011, tedy připsaná dotace v roce 2012, dostane klient 

již max. státní dotaci 2.000,- Kč. Další změnou je zdanění výnosu 15 %. 

Úspory klientů jsou pojištěny do výše 100% vložené částky, maximálně do výše 

cca. 1.300.000,- Kč. Jednotlivé platby je možné poukázat buď v měsíčním, ročním nebo 

nepravidelném intervalu. Za uzavření smlouvy i za vyřízení úvěru se platí poplatek, který je 

u většiny spořitelen ve výši 1% z cílové částky, jak za uzavření smlouvy, tak i za vyřízení 

úvěru. Poté klient začne spořit. 

 

 



18 

 

Obr. 3. 1: Stavební spoření a úvěr 

Zdroj: společnost Partners 

 

Úvěr ze stavebního spoření 

Požádat o přidělení úvěru lze nejdříve po dvou letech spoření. Spořitelna poskytne 

úvěr, pokud klient splňuje všechny stanovené podmínky. Jedná se o naspoření 40% z cílové 

částky a získání patřičné výše parametrového ohodnocení (to závisí na stavební spořitelně, 

výši naspořené částky, velikosti a frekvenci úložek apod.). Výše úvěru je stanovena jako 

rozdíl mezi cílovou a uspořenou částkou.12 

Překlenovací úvěr 

Je poskytován jako standardní úvěr, ale za podmínky vyššího zajištění a vyššího 

úročení. Klient o něj žádá, pokud nesplňuje podmínky pro standardní stavební úvěr. 

V okamžiku získání nároku na stavební úvěr se překlenovací úvěr převádí na standardní 

stavební úvěr. 

 

                                                           
12 Zdroj: http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/stavebni-sporeni-radne-uvery/uver-ze-
stavebniho-sporeni/ 
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Výhody stavebního spoření:      

- úspory klientů jsou pojištěny, 

- státní podpora ve výši 10%, 

- vklady jsou úročeny (1% až 2% p. a.), 

- možnost vzít si překlenovací úvěr, 

- možnost vzít si úvěr ze stavebního spoření. 

 

Nevýhody stavebního spoření: 

- po dobu 6 let nemožnost disponovat s vloženým kapitálem, 

- v případě dřívějšího výběru přichází klient o státní podporu, 

- nutnost platit vstupní poplatek. 

 

K 1. 1. 2012 existovalo na finančním trhu v České republice 5 stavebních spořitelen: 

- Stavební spořitelna České spořitelny, 

- Českomoravská stavební spořitelna, 

- Modrá pyramida stavební spořitelna, 

- Raiffeisen stavební spořitelna, 

- Wüstenrot stavební spořitelna.13 

 

Stavební spoření je třetím nejpočetnějším finančním produktem v Evropě. 

22. května 2011 Evropské sdružení stavebních spořitelen zjistilo, že stavební spoření v České 

republice je třetí nejpočetnější v Evropě a je hned za Německem a Rakouskem. Za Českou 

republikou následuje Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a pak Rumunsko. Paradoxní je 

to k tomu, že v roce 2010 vzhledem k roku 2009 ubylo nejvíc smluv o stavebním spoření 

(o 1,6 %, a to ze 4.850.000 ks smluv). 

 

 

                                                           
13 Zdroj: http://www.finance.cz/bydleni/stavebni-sporeni/ 
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Tab. 3. 1: Počet smluv o stavebním spoření (podle Evropského sdružení stavebních 
spořitelen) 

Pořadí státu podle 

velikosti stavebního 

spoření k 22. 5. 2011 

v Evropě 

Stát Rok 2009 Rok 2010 

Procentuální 

navýšení 

počtu smluv z roku 

2009 na rok 2010 

1. Německo 30 109 800 29 982 925 − 0,4 % 

2. Rakousko 5 096 658 5 176 567 1,6 % 

3. Česko 4 926 183 4 845 319 − 1,6 % 

4. Slovensko 1 011 753 1 007 322 − 0,4 % 

5. Maďarsko 590 820 606 580 2,7 % 

6. Chorvatsko 330 165 334 179 1,2 % 

7. Rumunsko 253 017 316 026 24,9 % 

Zdroj: Evropské sdružení stavebních spořitelen 

 

3. 4 Hypoteční úvěr 

Je to dlouhodobý účelový úvěr, poskytovaný na investice do nemovitostí v České 

republice, jehož splacení je zajištěno především splácenou nemovitostí. Lze jej použít 

na koupi nemovitosti do vlastnictví, financování výstavby, nástavby, vestavby a přístavby, 

rekonstrukce, modernizace a oprav, vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů 

a refinancování dřívějších úvěrů na nemovitosti.  

Hypoteční banky nabízejí dva typy úvěrů: 

- účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti,  

- neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka, úvěr lze použít na cokoli. 

Výše úvěru: 

- minimální výše 100.000,- Kč, 

- maximální výše v Kč mnohdy není omezena, je ale omezena výší LTV (loan-to-value, 

zástavní hodnota nemovitosti, kterou stanovuje smluvní odhadce bank), banky v dnešní 

době poskytují hypotéku až do 100%. 
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Lhůta splatnosti 

Splatnost je doba, po kterou je klient povinen hradit bance úvěr. Obecně se pohybuje 

od 5 do 30 let (dnes i od 1 až 40 let). Žadatel musí splňovat podmínku, kdy délka splatnosti 

úvěru nesmí překročit 70 let jeho věku. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka 

a naopak. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 – 20 let, kdy je nejlepší poměr 

mezi výší splátky a náklady na úvěr. 

Splácení 

Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok 

z vyčerpané částky až do doby, než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník 

hypoteční úvěr splácet měsíčními splátkami, které již obsahují jistinu a úrok. 

Způsoby splácení: 

- anuitní – klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji 

využívané). Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistinou. Přičemž v počátečním 

období splácení převažuje podíl úroku, ke konci splácení je naopak vyšší podíl jistiny 

(úmoru). 

- progresivní – klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně 

v průběhu let zvyšují. 

- degresivní – klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje. 

Současně s měsíční splátkou klient hradí také paušální poplatek za vedení úvěrového 

účtu, a pokud je sjednáno, tak také pojištění hypotéky a vedení běžného účtu. Banky stanovují 

sankce za předčasné splacení ve výši ušlých výnosů z úroků, tomuto poplatku je možné 

se vyhnout, pokud klient splatí úvěr dříve v době změny pevné úrokové sazby (ve smlouvě 

může být stanovena např. na 5 let). 

Částku zaplacenou na úrocích sníženou o státní podporu lze odečíst ze základu daně 

z příjmu fyzických osob, a to až do výše 300 000 Kč ročně. Osoba, která si bude úroky 

odečítat, musí mít trvalé bydliště v úvěrované nemovitosti. 

Zastavená nemovitost musí být vždy pojištěna, individuálně může být vyžadováno 

životní či jiné pojištění. Kapitálové životní pojištění se používá pro případy, kdyby majitel 

nemovitosti nemohl splácet, ale i pro zvláštní způsob splácení úvěru. Finančně je poměrně 

náročné, zvyšuje měsíční splátku úvěru až o několik tisíc korun. Další možnost pojištění 
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je rizikové pojištění, které se sjednává pro případ neschopnosti splácet úvěr například 

z důvodu nemoci či smrti a v budoucnu i ztráty zaměstnání. Částka pojistného plnění musí být 

vinkulována (zastavena) ve prospěch banky. 

Úroková sazba 

Úrok je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. 

Pro hypotéky je uváděna úroková sazba roční (per annum – zkratka p.a.). Jedná se o finanční 

odměnu pro banku (věřitel) za vypůjčení peněz. Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší 

než u většiny ostatních úvěrových obchodů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, mění 

se v závislosti na PRIBORu, což je průměrná sazba, za kterou jsou si banky navzájem 

ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze. Je ale možné i úrokovou sazbu 

zafixovat na dobu 1 až 15 let (dnes je možné u spousty bank úrokovou sazbu zafixovat 

na celou dobu splácení hypotéky). 

 

Hypoteční úvěr lze v současné době rozlišit na dva základní typy, a to dle účelu využití úvěru: 

- účelový – je zřejmý účel úvěru – bydlení, rekonstrukce atd., 

- neúčelový (tzv. americká hypotéka) – jedná se o neúčelový hypoteční úvěr. Nemá 

pro klienta žádná omezení, na co peníze z hypotéky použije. Může tak tímto úvěrem 

financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba 

cestu kolem světa. Tento typ úvěru je levnější než spotřebitelské úvěry, nicméně je 

dražší než klasické hypotéky. 

 

Účelové úvěry, u kterých banka zná, co je úvěrem financováno (bydlení), mají lepší 

podmínky (nižší úrokové sazby) než úvěry neúčelové: 

- hypotéka bez dokládání příjmů – tyto hypotéky jsou v praxi dražší než ostatní a banka je 

zpravidla ochotna klientovi půjčit maximálně 50% až 60% ceny nemovitosti. 

- kombinovaná hypotéka – hypotéka kombinovaná s investičním životním pojištěním, jde 

o takový typ hypotéky, kdy klient hypoteční bance splácí jen úroky a zbytek platí 

(investuje) do produktu investičního životního pojištění. 

- hypotéka na pronájem – v případě financování koupě nemovitosti sloužící k pronájmu 

banka umožňuje variantu tzv. Buy to Let (započítání příjmů z budoucího pronájmu). 
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U této varianty je možné započítat do příjmů žadatele příjmy z budoucího pronájmu, 

a to 60% obvyklého nájemného stanoveného externím odhadcem banky. Externí 

odhadce současně posoudí, zda je nemovitost v dané lokalitě pronajímatelná. 

- předhypoteční úvěr – typ spotřebitelského úvěru, který je určen pro financování investic 

do nemovitostí. Je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Umožňuje 

realizovat investiční záměr klientům, kteří na přechodnou dobu nemají k dispozici 

nemovitost vhodnou k zajištění hypotečního úvěru a mají zájem o poskytnutí 

hypotečního úvěru. 

- hypotéka s neúčelovou částí – úvěr, který lze použít nejen na investice do nemovitosti, 

ale současně i na financování, jehož účel banka nesleduje, ale mělo by být spojeno 

s nemovitostí, např. profinancování vnitřního vybavení nemovitosti, jako je nábytek, 

osvětlení apod.14 

 

Výhody hypotečního úvěru: 

- zajištění bydlení, 

- při splátkách po dobu 30 let relativně nízké splátky, 

- platba úroků je daňově znatelný náklad, 

- při pořízení nové nemovitosti nárok na státní dotaci, 

- nejlepší způsob jak financovat bydlení, když klient má pouze část našetřených 

finančních prostředků. 

 

Nevýhody hypotečního úvěru: 

- je třeba bance doložit, že je klient schopen hypotéku splácet, 

- administrativní náročnost při vyřízení úvěru.15 

 

 

 

 
                                                           
14 Zdroj: http://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/abeceda-hypotek/ 
15 Zdroj: http://www.penize.cz/80267-zakladni-informace-o-stavebnim-sporeni 
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3. 5 Penzijní připojištění 
 

Je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., v platném znění. Cílem penzijního pojištění je 

dát občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových 

příjmů, jakou si sám zvolí. Samozřejmě dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky 

i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření podporuje. Není nutné se pak výhradně 

spoléhat na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v brzké době čelit 

závažným problémům. 

 

Účastníkem může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 

republiky. Finanční prostředky od střadatelů se kumulují v Penzijních fondech. Ty mají statut 

akciové společnosti. Podle zákona lze být připojištěn pouze u jednoho penzijního fondu 

v jeden okamžik. 

 

Stát přispívá v závislosti na výši měsíční úložky. Hodnota státního příspěvku 

se pohybuje od 50 do 150 Kč. Minimální měsíční příspěvek je 100 Kč, maximální částka není 

stanovena. 

 

Daňové úlevy  

Na základě novely zákona o penzijním připojištění č. 170/1999 Sb. Vznikla 

účastníkům možnost uplatnit si některé daňové výhody v souvislosti s připojištěním. Tato 

možnost vstoupila v platnost 1. 1. 2000 a vztahuje se na všechny smlouvy o penzijním 

připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření a typ penzijního plánu. Cílem bylo 

zatraktivnit spoření částek nad 500,- Kč měsíčně a motivovat zaměstnavatele k příspěvku 

na penzijní připojištění zaměstnancům. 

 

Od 1. 1. 2008 vešla v platnost novela zákona o dani z příjmů, která upravuje 

zaměstnanecké benefity. Tato novela se vztahuje na penzijní připojištění a životní pojištění. 

Zákon nám říká, že zaměstnavatel může svému zaměstnanci přispívat na jeden nebo oba 

produkty současně. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů i sociálního a zdravotního 

pojištění až do souhrnné výše 24 000 Kč ročně. Pro zaměstnavatele je tento příspěvek daňově 

uznatelným nákladem. Penzijní fondy nabízí několik druhů penzí, které vyplácí účastníkovi za 

splnění podmínek.  



25 

 

Druhy penzí: 

- starobní penze – základní dávka penzijního připojištění. Podmínkou pro získání je 

minimální doba spoření 60 měsíců a dosáhnutí věku 60 let (popř. získání starobní 

penze). Délka výplaty penze a její výše se odvíjí od penzijního plánu. Nejčastěji je 

nabízena doživotní penze a doživotní penze se zaručenou dobou výplaty.  

- výsluhová penze – dávka, na kterou má účastník nárok po 15 letech spoření, umožňuje 

vybrat si část prostředků fondu ještě před vznikem nároku na starobní penzi. 

- invalidní penze – spoření nejméně 3 roky, a zároveň musí být účastníkovi státem přiznán 

plný invalidní důchod.  

- pozůstalostní penze – vzniká v případě smrti účastníka. Podmínkou pro přiznání je 

minimální pojistná doba 3 roky. Je vyplácena osobě nebo osobám určeným ve smlouvě. 

- jednorázové vyrovnání – umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou, nikoliv 

formou vyplácené penze. 

- odkupné – účastník musí platit příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi 

a chce ukončit penzijní připojištění. Součástí odkupného není státní příspěvek ani výnos 

ze státního příspěvku, ty se vrací do státního rozpočtu. 

 

Penzijní fondy od roku 2013 

 Od roku 2013 bude změněna výše státního příspěvku, která se bude týkat i těch, kteří 

penzijní připojištění platí již několik desítek let. V České republice má sjednáno penzijní 

připojištění 4,57 milionu lidí. Hlavní výhodou současných smluv je garance vložených 

příspěvků, příspěvků od státu a příspěvků od zaměstnavatele. Tudíž penzijní fondy musejí 

vykazovat kladný zisk, minimálně tedy 0%. Nově budou smlouvy přesunuty 

do tzv. transformovaných fondů. Dále na ně bude možno posílat peníze, měnit výši příspěvku 

a dále se z nich budou moci vyplácet penze. Změní se však výše státního příspěvku. A nebude 

také možné přestupovat mezi jednotlivými penzijními fondy ani již nebude možná výsluhová 

penze.16 Výhodou bude, že pokud člověk na konci spoření zvolí doživotní penzi, ale např. již 

po dvou či třech jejích výplatách zemře, budou peníze z nevyplacených penzí zahrnuty 

do dědictví, což v dnešní době propadají fondu. Noví účastníci si budou moci vybrat 

do jakého fondu investovat. Fondy se budou lišit rizikovostí a budou rozděleny na fond 

                                                           
16 http://finance.idnes.cz/penzijni-pripojisteni-zmeny-se-dotknou-i-tech-kteri-uz-smlouvu-maji-1ia-
/spor.aspx?c=A110913_1650690_spor_zuk 
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všeobecný, konzervativní, dynamický a vyvážený. Naskýtá se tedy možnost dosáhnout 

vyšších výnosu, avšak za cenu rizika znehodnocení úspor. Nové fondy totiž nebudou muset 

dosahovat kladných zisků. 

 Pro ty, kteří budou platit měsíčně jen stokorunu nebo dvě, nebude žádný příspěvek. 

Příspěvek bude poskytován až při min. měsíční platbě účastníka 300,- Kč až 999,- Kč. Výše 

příspěvku bude činit 90,- Kč plus 20% z částky přesahující 300,- Kč. Když bude účastník 

spořit alespoň 1000,- Kč měsíčně, dosáhne na státní podporu pevně stanovenou na 230,- Kč.  

Pro ty, kteří spoří částky do 500,- Kč měsíčně, se státní příspěvek sníží. Naopak více dostanou 

ti, kteří si spoří mezi 500,- Kč až 1000,- Kč. Max. roční státní podpora se zvýší ze současných 

1.800,- Kč na 2.760,- Kč.17 

 

Tab. 3. 4: Výše státních příspěvků od roku 2013 (v Kč) 

Vlastní úložka Státní příspěvek nyní Státní příspěvek od r. 2013 

100 50 0 

200 90 0 

300 120 90 

400 140 110 

500 150 130 

600 150 150 

700 150 170 

800 150 190 

900 150 210 

1000 a vyšší 150 230 

Zdroj:http://finance.idnes.cz/penzijni-pripojisteni-zmeny-se-dotknou-i-tech-peníze-uz-
smlouvu-peníze-1ia-/spor.aspx?c=A110913_1650690_spor_zuk  

 

 

 

                                                           
17

 http://www.srovnavac.cz/zpravy/penzijni-pripojisteni/penzijni-fondy-po-roce-2013 
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Výhody penzijního připojištění: 

- zajištění stáří, 

- státní podpora k příspěvkům 500,- Kč měsíčně, 

- daňové úlevy pro platbu nad 500,- Kč měsíčně až do výše 1.500,- Kč měsíčně, 

- možnost změny placení příspěvků dle momentální finanční situace, 

- po 15 letech je možno vybrat ½ naspořené částky i s úroky a dotací, 

- příjem od zaměstnavatele ve formě příspěvků na penzijní připojištění je osvobozený 

od daně do výše max. 24 000 Kč ročně. 

 

Nevýhody penzijního připojištění: 

- dlouhodobé spoření až do 60 let, 

- k penězům se lze dostat nejdříve po 15 letech, 

- při výpovědi dostane střadatel odkupné ve výši vložených příspěvků bez státní 

podpory.18 

 

 

3. 6 Kapitálové životní pojištění 

Toto pojištění představuje kombinaci pojištění pro případ smrti (nebo dožití) a spoření. 

Ve vyspělých zemích je životní pojištění velice oblíbené. Dnes se začíná prosazovat i u nás. 

 

Principem je, že v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti a složku spoření. Část 

z placeného pojistného je tedy určena na pokrytí rizika smrti a část je pojišťovnou připisována 

ve prospěch klienta jako kapitálová hodnota. Kapitálovou hodnotu pak pojišťovna investuje 

a zhodnocuje. Pokud se klient dožije konce pojištění, vyplatí pojišťovna klientovi kapitálovou 

hodnotu pojištění. V případě smrti je pak pojišťovna povinna vyplatit jak kapitálovou 

hodnotu, tak pojistnou částku pojištění pro případ smrti.  

 

Cílem tohoto pojištění je finančně zajistit osoby blízké klientovi (manželku, děti) 

pro případ smrti. Hlavně je vhodné pro živitele rodin, kdy smrtí živitele přijde zbytek rodiny 

                                                           
18 Zdroj: http://www.finance.cz/duchody-a-davky/penzijni-pripojisteni/abeceda-penzijniho-pripojisteni/ 
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o podstatnou část příjmů. Dojde tedy alespoň částečně k vyrovnání finanční ztráty. Někdy 

banka sama vyžaduje životní pojištění, chrání se tak proti riziku smrti klienta. 

  

Pojišťovna se snaží chránit své investice minimalizováním počtu pojistných plnění 

v případě smrti klienta, a proto si své klienty pečlivě vybírá podle zdravotních rizik, které 

klient uvede při uzavírání smlouvy, proto životní pojištění nemůže uzavřít každý. Pojištění lze 

uzavřít jen do určitého věku života. Může se stát, že uzavření smlouvy pojišťovna odmítne. 

Pro příklad klient, který prodělal infarkt, závažná onemocnění, apod. bude jistě pojišťovnou 

odmítnout. 

 

Každému klientovi je vypočtena individuální výše splátky, dle jeho věku, pojistné 

částky a zdravotního rizika. Pojistné může být obvykle placeno v měsíčních až ročních 

splátkách. Také je možné pojistné zaplatit dopředu na začátku pojištění tzv. jednorázová 

platba pojistného. 

Daňové výhody  

Koncem roku 2000 byla schválena novela Zákona o daních z příjmů, ve které je 

zavedena možnost odpočtu zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů. Nejedná se ani 

tak o podporu životního pojištění jako takového, ale spíše o podporu státního důchodového 

pojištění. 

 

Pravidla pro daňový odpočet: 

- poplatník má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou na soukromé životní pojištění, 

- výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od jejího 

uzavření a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 

věku 60 let, 

- maximální výše částky, odečitatelné od základu daně, je 12.000,- Kč ročně. 

 

Přispívat na životní pojištění může svým zaměstnancům i zaměstnavatel. Má možnost 

pak zahrnout do daňově uznatelných nákladů pojistné, zaplacené na daňově zvýhodněné 

životní pojištění, a to až do částky 24.000,- Kč ročně na jednoho zaměstnance. Tato částka je 

však souhrnná i za produkt penzijního připojištění. Přispívat na životní pojištění celých 
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24.000,- Kč může zaměstnavatel, neplatí-li mu nic na penzijním připojištění a naopak. Toto 

pojistné nebude u zaměstnance podléhat dani z příjmů. 

V praxi se většinou pojistník nezajišťuje jen pro případ smrti, ale jde o kombinaci 

s úrazovým připojištěním.  

 

Tab. 3. 5: Přehled roční daňové úspory u životního pojištění, platné od 1. 1. 2008 (v Kč) 

Roční daňová úspora 

Měsíční investice 
Odpočet od základu daně 

ročně 

Úspora na dani z příjmu 

15 % 

100 1200 180 

200 2400 360 

300 3600 540 

400 4800 720 

500 6000 900 

600 7200 1080 

700 8400 1260 

800 9600 1440 

900 10800 1620 

1000 12000 1800 

Zdroj: společnost Partners 

 

Nejčastější doplněk kapitálového životního pojištění: 

- pojištění proti trvalým následkům úrazu, 

- pojištění proti onemocnění závažnými chorobami, 

- pojištění pro případ smrti úrazem, 

- denní odškodné (za dobu nezbytného léčení úrazu), 

- denní odškodné (při pobytu v nemocnici), 

- denní odškodné (v pracovní neschopnosti). 
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Výhody kapitálového životního pojištění: 

- garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití, 

- garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM), 

- rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění, 

- daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. 

 

Nevýhody kapitálového životního pojištění: 

- nelze libovolně měnit nastavení pojištění, 

- nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.19 

 

3. 7 Investiční životní pojištění 

Investiční životní pojištění je reakcí na změnu přístupu k životnímu pojištění 

v průběhu 70. let, kdy začalo být chápáno i jako zajímavý investiční instrument. V 90. letech 

se stává jednoznačně nejoblíbenější formou životního pojištění, a to především díky růstu 

akciových trhů. 

Princip pojištění je stejný jako u kapitálového životního pojištění, ale s tím rozdílem, 

že zde výše pojistného plnění zcela závisí na výnosech z investování rezerv pojistného 

a dalších prostředků (nikoliv pouze z části jako v klasickém životním pojištění 

prostřednictvím podílů na zisku). Klient má možnost ovlivňovat, kam budou investovány 

prostředky ze spořící složky.  

Charakteristickým rysem tohoto pojištění je skutečnost, že pojišťovna negarantuje 

žádný výnos a celé investiční riziko tedy v plné míře nese pojistník (včetně kursového rizika 

u fondů zahraničních cenných papírů). Přináší možnost vyššího výnosu, ale stejně tak 

i možnost nižšího výnosu, než jaký by mohl obdržet při investování pojišťovnou. Je tedy 

rizikovějším instrumentem než klasické životní pojištění, což ale na druhé straně umožňuje 

vyšší výnosový potenciál. 

Účastníkem může být každá osoba s trvalým pobytem na území ČR. Pojištění lze 

sjednat již od narození. 

                                                           
19 http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zivotni-pojisteni/kapitalove/ 
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Investiční životní pojištění a zajištění 

Investiční životní pojištění může být kombinováno s rizikovým životním pojištěním, 

úrazovým pojištěním či pojištěním na závažné nemoci. Pro případ dožití se pojistná částka 

nesjednává, protože závisí na výsledcích investování. Při výpovědi je pak vyplacena aktuální 

hodnota podílů. 

Výše pojistného 

Pojistná částka určuje, kolik peněz půjde na spoření a kolik na pokrytí sjednaných 

rizik. Při vysoké pojistné částce se spoří méně, protože většina z pojistného připadne na krytí 

rizika, nižší částka umožňuje zase více spořit. Výši pojistné částky lze měnit i v průběhu 

pojištění dle toho jak se mění životní situace. 

Princip 

Rezervotvorná část není investována přímo pojišťovnou, ale je vložena do fondu. Buď 

do externího podílového fondu ve správě konkrétní investiční společnosti, nebo do fondu 

vytvořeného pojišťovnou a využívaného pouze klienty pojišťovny. Podle rizika, které je 

pojištěný schopen podstoupit si může zvolit, zda využije jeden nebo více fondů. V průběhu 

trvání pojištění může měnit a libovolně přesouvat finanční prostředky mezi fondy. Každý 

takový fond je rozdělen na podíly, které pojišťovna nakupuje a prodává za příslušný kurs 

fondu, měnící se podle jeho výkonnosti. Klientem zaplacené pojistné se tedy převede 

na podíly dle aktuální hodnoty kursu. 

Zisk závisí na vývoji příslušného kursu, může nejen růst, ale i klesat. Pojišťovna proto 

nepřipisuje podíly na zisku jako u klasického kapitálového životního pojištění. 

Největším plusem pro investiční životní pojištění je jeho variabilita. V průběhu 

pojištění lze měnit výši pojistného a pojistné částky, sjednávat nebo rušit pojištění některých 

rizik, vkládat mimořádné částky a posilovat kapitálovou hodnotu pojištění. Průběžně 

lze vybírat finanční prostředky. Kdykoliv lze pojištění vypovědět a vybrat aktuální hodnotu 

podílů.  

Daňové výhody jsou stejné jako u kapitálového životního pojištění. 

Tento finanční produkt nabízí určitou alternativu k ostatním finančním produktům, 

kterými mohou být cenné papíry, vklady u bank, popřípadě i penzijní připojištění. Hlavním 
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účelem je poskytnutí pojistné ochrany, přičemž investiční produkty tuto hodnotu nenabízejí. 

Tento produkt by si měl pořídit ten, kdo má zájem být životně pojištěn a vedle toho chce sám 

rozhodovat o výnosu a riziku spořící složky (tzv. aktivní investor).20 

 

Výhody investičního životního pojištění: 

- možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany, 

- rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění, 

- možnost aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění, 

- možnost vkládat a čerpat finanční prostředky v průběhu trvání pojištění, 

- daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. 

 

Nevýhody investičního životního pojištění: 

- není garantována výše zhodnocení, 

- není garantována pojistná částka při dožití.21 

 

3. 8 Úrazové pojištění 

Úraz je nenadálá událost, která pak ovlivní několik následujících dní, týdnů, měsíců, 

let a někdy i celý zbytek života. Nepříjemné následky může odstranit nebo alespoň zmírnit 

finanční ztrátu úrazové pojištění prostřednictví finančního odškodnění. 

Úrazové pojištění si může sjednat kdokoliv. Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupiny 

osob (např. zájmové organizace, skupina dětí nebo zaměstnanci firmy). Někdy mají 

pojišťovny stanovený minimální a maximální věk pojištěnce. Lehce najdeme pojišťovnu, 

která pojistí dítě od narození, ale mnohem horší to bude u osoby starší 75 let.22 

V případě úrazu vyplatí pojišťovna odškodné. Vyšší plnění bývá při trvalých 

následcích úrazu a při uznání invalidity. Pojištění většinou zahrnuje i výplatu v případě smrti 

úrazem. 

                                                           
20 Zdroj: http://www.penize.cz/investicni-zivotni-pojisteni 
21 Zdroj: http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zivotni-pojisteni/investicni/ 
22 Více informací na stránkách: http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/urazove-pojisteni/ucel/ 
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Každá pojišťovna nabízí jiné podmínky, vlastní výši pojistných plnění, která závisí 

na uzavřené variantě pojištění.  

Nejběžněji sjednávaná úrazová pojištění: 

- pojištění při trvalých následcích úrazu, 

- pojištění při onemocnění závažnými chorobami, 

- pojištění pro případ smrti úrazem, 

- denní odškodné (za dobu nezbytného léčení úrazu), 

- denní odškodné (při pobytu v nemocnici), 

- denní odškodné (v pracovní neschopnosti), 

- tělesné poškození (bolestné).23 

 

Nejčastěji sjednávaným úrazovým pojištěním je úrazové pojištění pro případ trvalých 

následků úrazem. V případě vyvrtnutého kotníku, který si vyžádá 14denní léčení, asi těžko 

někdo zbankrotuje, ale pokud se klientovi stane těžší úraz, který mu nedovolí pracovat 

například rok či více, to už může být pro rodinu velký finanční problém. 

Jestliže se v průběhu trvání smlouvy úrazového pojištění nestane klientovi žádný úraz, 

nedostane žádné peníze. Úrazové pojištění totiž nemá rezervotvornou složku. Díky tomu 

je tento produkt nejlevnějším životním pojištěním na trhu. 

 

3. 9. Podílové fondy 

Podílový fond je nástroj kolektivního investování. Jeho základní princip spočívá 

v tom, že více investorů svěří své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), 

který je obhospodařuje a zhodnocuje.24 

Podílový fond není právní subjekt. Nevydává proto akcie, ale podílové listy. Držitel 

podílových listů se nazývá podílník. Musí být spravován investiční společností, která 

má formu akciové společnosti. Majetek ve fondu je oddělen od majetku investiční 

společnosti, při jejím krachu tak fond může přebrat jiný správce, aniž by to ohrozilo hodnotu 

investice. 
                                                           
23 Více informací na stránkách: http://www.penize.cz/pojisteni/18281-proc-uzavrit-urazove-pojisteni-a-jak-si-
vybrat 
24 Více informací na stránkách: http://www.penize.cz/podilove-fondy 
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Fondy zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají atraktivní 

investiční příležitosti a mají k dispozici velké množství informací, než jaké může vyhodnotit 

individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat 

do cenných papírů, které si drobný investor nemůže koupit sám nebo provádět některé 

investice za výhodnějších podmínek. 

Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů, tím pádem propad ceny některého 

z nich má na celkový výnos jen malý vliv. Navíc je k dispozici široká škála fondů s různou 

rizikovostí, od fondů peněžního trhu s minimálním rizikem až po agresivní akciové fondy, 

které nabízejí potenciálně vysoký výnos, ale nesou i nebezpečí, že investor může velkou část 

vložených prostředků ztratit. 

 

Rozdělení podílových fondů: 

- akciové – fondy, jejichž obsahem je převážná většina akciových titulů. Dlouhodobě 

vykazují největší výnosy, volatilita (kolísavost) je vyšší. Rizikovost se odvíjí od toho, 

do jakých firem a v jakých zemích fond investuje. 

- smíšené – fondy, které jsou zpravidla sestaveny z méně volatilních akcií a rizikovějších 

dluhopisů. Poměr akcií bývá větší. Při podílu akcií nad 2/3 by již fond měl být označen 

jako akciový. 

- dluhopisové – investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší 

splatností. Nejčastěji to jsou státní a firemní dluhopisy. Obvykle nepodstupují měnové 

riziko. 

- fondy peněžního trhu – obsahují dluhové cenné papíry s kratší splatností, pokladniční 

poukázky, depozitní certifikáty apod. Jejich vlastností je prakticky nulová kolísavost, 

jejich výnosy jsou ovšem nízké. Často jsou používány jako alternativy bankovních 

produktů. 

- nemovitostní – správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané. 

Výnos plyne především z výnosu z jejich pronájmu. Tyto fondy zpravidla nekorelují 

s akciovými indexy, mohou tedy být vhodným zajišťovacím prvkem investičního 

portfolia. 

- komoditní – základním stavebním kamenem bývají cenné papíry (deriváty, certifikáty 

apod.) navázané na komodity, méně často i komodity jako takové. Zvláštností oproti 

ostatním produktům je stejně jako v předchozí skupině nízká korelace se zbytkem trhu. 
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Bývají rizikovější. Zpravidla je lze rozdělit ještě na 3 podskupiny – fondy zemědělských 

produktů, technologických surovin a drahých kovů. Často bývají doplňky rozsáhlejších 

portfolií. 

- fondy fondů – zpravidla menší riziko, ale vysoká poplatková zátěž (zdvojení poplatků). 

- devizové – fond drží měny dle konkrétní strategie. Jejich používání není příliš 

rozšířené.25 

 

Volba vhodného podílového fondu závisí především na investičním horizontu, 

očekávaném výnosu a klientově vztahu k riziku. 

 

Tab. 3. 6: Rozdělení podílových fondů dle vlastností 

Popis 
Investiční 

horizont 
Riziko Likvidita 

Očekávaný 

výnos 

Peněžní fond 6 až 12 měsíců nízké vysoká nízký 

Dluhopisový 

fond 
2 a více let nižší vysoká střední 

Smíšený fond, 

fondy fondů 
podle zaměření 

Akciový fond 5 a více let vysoké vysoká vysoký 

 

Podle způsobu řízení dělíme fondy na: 

- aktivně řízené fondy – strategie fondu se přizpůsobuje podle trhu. V průběhu investice 

manager fondu sleduje investiční příležitostí a přizpůsobuje jím strukturu majetku fondu. 

Tyto fondy se obecně vyznačují znatelně vyššími náklady na správu. 

- pasivně řízené fondy – opakem předchozího. Předem je určena strategie, které se 

dosahuje především modelem „buy & hold“ – „kup a drž“. Změny ve struktuře majetku 

jsou minimální; nevýhodou mohou být velké propady ceny, které nelze včas zachytit. 

                                                           
25 Více informací na stránkách: http://investice.finance.cz/podilove-fondy/druhy-podilovych-fondu/ 
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- indexové fondy – fondy zaměřené na sledování určitého indexu a dosahování podobných 

výsledků (např. Eurostoxx 50, Dow Jones, popř. odvozené). 

 

Daňová problematika 

Fyzické osoby jsou dle zákona osvobozeny od daně z příjmu z výnosu cenných papírů, 

jsou-li drženy alespoň 6 měsíců. Právnické osoby jsou zdaněny klasickou sazbou dle zákona 

o dani z příjmu právnických osob. Výnosy fondu registrovaného v České republice jsou 

zdaněny sazbou 15%. Díky tomu registruje řada institucí své fondy v jiných zemích, kde je 

daňové zatížení fondů menší. 

 

Základními faktory, které ovlivňují každou investiční příležitost a nedají se dosáhnout 

najednou, jsou výnos, likvidita a riziko. Tyto faktory bývají vyobrazeny pomocí 

tak zvaného investičního trojúhelníku. 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.fondmarket.cz/zasady-investovani/ 

 

Princip výběru investice je z hlediska těchto tří vlastností následující. Investiční 

trojúhelník nám jasně říká, že pokud chceme jistotu, pak nemůžeme očekávat vysoký výnos. 

Výnos nám říká jaké je zhodnocení vložených prostředků, riziko udává pravděpodobnost, že 

výnosu nebude dosaženo nebo dokonce nastane ztráta. Likviditou znamená, jak rychle lze 

investici proměnit zpět na hotové peníze.26 

 

                                                           
26 Více informací na stránkách: http://www.fondmarket.cz/zasady-investovani/ 

 

Obr. 3. 2: Investiční trojúhelník 
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Výhody podílových fondů: 

- neomezené množství emitovaných podílových listů, 

- neomezená časová působnost fondu, 

- profesionální správa majetku, 

- volný vstup a výstup, 

- možnost diverzifikace rizik, 

- sdružovací efekt. 

 

Nevýhody podílových fondů: 

- vklady nejsou pojištěny, 

- investici ji nutné vnímat dlouhodobě, 

- velké riziko špatné volby při výběru fondu, 

- poplatky za nákup, 

- poplatky za správu portfolia, 

- velmi záleží na době, kdy je do fondu investováno. 
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4 SESTAVENÍ FINANČNÍCH PLÁNŮ VYBRANÝCH KLIENTŮ 

Při zpracovávání finančních plánů se setkáváme s celou řadou klientů. Někteří z nich 

budou mít přebytek peněz, jiní budou žít od výplaty k výplatě.  Narazíme na klienty, kteří 

mají náročné finanční cíle i ty, kteří nad svými životními cíli ještě vůbec nepřemýšleli. Další 

budou mít velkou rodinu, druzí budou žít sami. To vše a celá řada další aspektů bude 

ovlivňovat, jaké řešení je pro daného klienta nejvhodnější, které cíle si může splnit, na které 

nemá dostatek prostředků a co pro to musí udělat. 

Každý klient je jiný, ale každý si zaslouží, aby mu byla věnována náležitá péče. 

Znamená to profesionální sestavení finančního plánu. 

V následujících kapitolách budou předvedeny dva typy klientů. První klienti jsou dva 

mladí lidé, kteří si chtějí pořídit do soukromého vlastnictví nemovitost. Druhá skupina klientů 

je starší manželský pár s dětmi.  

 

Individuálně lze rozčlenit klienty do třech skupin: 

- mladí lidé – preferují rizikovější instrumenty. Jsou pro ně vhodnější spíše krátkodobější 

investice, neboť jejich hlavním cílem je co nejdříve si pořídit dům. Na místě je tedy 

rychlá akumulace dostatečného množství kapitálu. 

- střední produktivní věk (35 až 50 let) – to je doba, kdy obvykle dosahují nejvyššího 

příjmu, vyplácí se tedy dlouhodobé investice. Významnější podíl by měly mít 

nejkvalitnější akcie, takzvané blue chips, dluhopisy s delší dobou splatnosti a otevřené 

podílové fondy a penzijní připojištění. S rostoucím věkem by se měla orientace přiklánět 

ke konzervativnějším a krátkodobějším investicím, tedy státní dluhopisy a otevřené 

podílové fondy zaměřené na finanční trh. 

- důchodový věk – v tomto věku je již člověk závislý na úsporách. Hlavním cílem je tedy 

uchování hodnot nashromážděných v produktivním věku, na úkor snahy o atraktivní 

zhodnocení. 
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Základní aspekty kladené finančními poradci na klienty: 

- čím dříve se spoří, tím lépe – tato teorie vyplývá z principu složeného úrokování. 

Složené úrokování je založeno na skutečnosti, že veškeré výnosy z investice (úroky, 

dividendy a podobně) jsou ihned uloženy za stejných podmínek zpět. Křivka objemu 

finančních prostředků je v takovém případě exponenciální, což tedy pro objem úspor 

znamená rychlý růst. Opačný princip mají dlouhodobé půjčky. 

- pravidelnost – nejvýhodnější je permanentní ukládání stále stejného obnosu. Jiné 

varianty, jako je nákup určitého pevně stanoveného množství akcií nebo podílových 

listů za určité období, vedou k méně příznivým výsledkům. 

- stanovení cílů – tato podmínka má velmi důležité místo, pro správné stanovení 

investičního rozhodnutí. Cíl musí být reálný a musí navazovat na rizika, která ještě lze 

podstoupit.  

- předvídání – ruku v ruce s vymezením cílů kráčí předvídání. Pouhé reakce na něco, 

co se už v minulosti stalo, nemohou vést k zajímavým ziskům. Předvídání je klíčem 

úspěchu. 

- monitorování investic – pro správné předvídání, je nutné investice stále sledovat 

a vyhodnocovat. V případě změny cíle, tolerance k riziku (například stárnutím) nebo 

vnější podmínky (recese, propad hospodářství), je nutné vhodně upravovat investiční 

strategii. Monitorování znamená neustálé sledování dění v hospodářství, změny 

v ekonomickém prostředí a další vnější faktory, které ovlivňují investování. Stejnou 

důležitost mají i vnitřní faktory jako je smrt živitele, narození dítěte, svatba nebo 

rozvod. 

- diverzifikace aktiv – volné finanční prostředky musí být rozloženy do více druhů 

investičních instrumentů. Diverzifikace má pak pokračovat i v jednotlivých 

instrumentech. 

- úplnost informací – nesmí se realizovat investice, které investor dobře nerozumí nebo 

o které nemá úplné informace. Tato zásada úzce souvisí informace typu fámy 

a pověsti. Takové informace nesmí být nikdy podkladem pro investiční rozhodování 

a měly by být posuzovány velmi negativním pohledem na věc. Investor by neměl věřit 

všemu, co čte nebo co slyší. Podstatné informace musí být ověřeny nejméně ze dvou 

nezávislých zdrojů. 

- vedení záznamů a učení se z chyb – každé nakládání s úsporami je vhodné si pečlivě 

zaznamenávat. Toto zaznamenávání je velice cenný zdroj informací o minulé činnosti 
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a její úspěšnosti. Každá chyba je cenná zkušenost a tyto podklady přispívají k nalezení 

možných chyb. Investor by se měl z chyb poučit, tudíž po druhé by se daná chyba 

neměla již opakovat. 

- chamtivost – jakmile si člověk určí cílovou cenu, musí po jejím dosažení příslušné 

tituly prodat. Příčinou mnohých ztrát bývá neschopnost včas určitou investici prodat 

a realizovat zisky, což představuje chamtivost. Velmi nebezpečné v tomto smyslu jsou 

akciové trhy, kdy vysoký růst ceny akcií láká k posečkání, což později může znamenat 

jen ztrátu. 

- trpělivost – většina forem investování je značeno během na dlouhou trať. Investor 

musí být velmi trpělivý a nesmí očekávat okamžitě velké zisky. Jednou z typických 

vlastností kapitálových trhů jsou neustálé výkyvy cen. Tyto výkyvy nesmí otřást 

důvěrou investora a dovést ho ke zbrklým reakcím a činnostem, které by vedly 

k narušení jeho dlouhodobý investiční plán. Jakékoliv krajní alternativy a řešení 

v časové tísni jsou pro investora velmi škodlivé. Trpělivost je v prvé řadě o rovnováze 

mezi spekulací a nadměrnou konzervativností. 

-  neobchodovat příliš často – pro malého investora je výhodné nakoupit cenné papíry 

a držet je po delší dobu, protože poplatky způsobené opakovanými nákupy a prodeji 

mohou podstatně snížit výnosy. 

 

4. 1 První klienti – mladý pár 

Mladý pár chce ke konci roku 2012 odkoupit nemovitost, ve které jsou nyní 

v podnájmu. Ondřej Bohatý je narozen 3. 1. 1987 a pracuje jako programátor (riziková 

skupina 1). Jeho přítelkyně Milada Strmá, narozena 12. 1. 1988, pracuje jako účetní (riziková 

skupina 1). 

 

Příjmy a výdaje 

Ondřej si vydělá 20.000,- Kč a Milada 15.000,- Kč čistého měsíčně. Výdaje na 

pronájem jsou 4.000,- Kč. Ostatní výdaje, zahrnující již sepsané smlouvy jsou 8.500,-Kč. 

Na spořicím účtu jsou peníze z předešlého stavebního spoření v hodnotě 200.000,- Kč, jsou 

zhodnocovány úrokem 1,6 %. 
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Tab. 4. 1: Příjmy a výdaje (v Kč) 

Výdaje Klient Partner Celkem 

Nájemné 
2.000 2.000 4.000 

Ostatní náklady bydlení 1.000 1.000 2.000 

Jídlo, drogerie 2.000 1.500 3.500 

Doprava 0 400 400 

Telefon, internet, televize 500 100 600 

Koníčky, školné 200 500 400 

Ostatní spotřební výdaje 250 200 450 

Nepravidelné výdaje 200 218 418 

Výdaje na finanční produkty 430 302 732 

Celkem 6.580 5.920 12.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Broker Consulting 

Graf 4. 1: Příjmy a výdaje 
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Smlouvy 

Za investiční životní pojištění platí Ondřej 430,- Kč a Milada 302,- Kč, tyto smlouvy 

obsahují jen základní zabezpečení. Stavební spoření je nově založeno od 1. 1. 2012, vložené 

peníze jsou v hodnotě 12.000,- Kč. 

Cíle 

Na prvním místě je odkup nemovitosti, ve které bydlí. Byt je v hodnotě 

1.000.000,- Kč. Druhé místo má renta, v Ondřejových 50 letech chtějí mít každý měsíc 

k dispozici 15.000,- Kč. Třetí místo je pro strategickou finanční rezervu ve výši 250.000,- Kč. 

Tento cíl by měl být splněn do pěti let. 

 

Jejich investiční profil je růstový. 

 

 

4. 1. 1 Pořízení nemovitosti 

Jeden z běžných cílů, se kterým se můžeme setkat, je financování koupě nemovitosti. 

Většinou jde o pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení, může však jít i o investiční 

příležitost. Pro správné zpracování finančního plánu je třeba zjistit k tomuto cíli co nejvíce 

informací.  

Nemovitost pro vlastní bydlení nebo k pronájmu 

Jestliže jde o nemovitost po vlastní bydlení, je třeba zjistit, jaký bude mít pořízení vliv 

na výdaje klienta. Nejčastější případ je pořízení vlastní nemovitosti, kvůli opuštění 

současného nájemního bytu, kde se platí příliš vysoké nájemné. Zároveň to, ale znamená, že 

v okamžiku pořízení klesnou výdaje na nájem, případně se také upraví výdaje na ostatní 

náklady spojené s bydlením. Bude-li si klient pořizovat nemovitost k investičním účelům, je 

možné očekávat také růst pasivních příjmů v souvislosti s pronájmem nemovitosti. Na tyto 

příjmy by se mělo myslet, jelikož v budoucnosti ovlivní cashflow klienta. 
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Časový horizont 

Důležitý aspekt je, zda chce klient pořizovat nemovitost ihned nebo až někdy 

v budoucnosti. Čím později bude nemovitost pořízena, tím kratší dobu bude mít klient 

na splácení případného hypotečního úvěru a tím vyšší bude také potřebná splátka úvěru. Mohl 

by mít, ale více času na naspoření vlastních zdrojů pro financování tohoto cíle. Jednoduše lze 

tedy říci, že čím později klient bude cíl realizovat, tím vyšší bude požadovaná splátka úvěru, 

ale o to více bude moci naspořit své vlastní zdroje. 

Způsob financování 

Forma financování je pro pořízení nemovitosti velmi důležitou otázkou. Pokud bude 

chtít čerpat hypotéku na sto procent, musí disponovat s dostatečným cashflow pro její 

splácení. Také je třeba myslet na to, že bude požadováno další zajištění úvěru (pořizovací 

cena bývá vyšší než odhadní) nebo může být požadován vyšší úrok. Nejvíce klientů financuje 

bydlení kombinací vlastních zdrojů a hypotečního úvěru, jestliže ale bude chtít financovat 

nemovitost zcela ze svých vlastních zdrojů, musí je mít k dispozici nebo mít dostatek času 

na to, aby je vytvořil.  

 

4. 1. 2 Řešení finančního plánu 

Nejprve se zapíší vstupní údaje. Finanční plán následně nabídne optimální řešení 

pro splnění cílů. První cíl je bydlení. Při hledání vhodného hypotečního úvěru pro tyto mladé 

klienty je nejvýhodnější co nejdelší doba splatnosti, v tomto případě 30 let. Výše úvěru by 

byla 800.000,- Kč a měsíční splátka 3.248,- Kč což je pro mladé lidi velice výhodné. Na trhu 

je tento hypoteční úvěr nabízen s úrokovou sazbou 2,5 %. Kdyby chtěli hypoteční úvěr 

na 25 let, vychází měsíční splátka na 3.688,- Kč, při stejné úrokové míře. V tomto případě 

je nejlepší možnost vzít si hypoteční úvěr s delší dobou splatnosti a rozdíl mezi měsíčními 

splátkami investovat. Po čase by se mohl z investovaných peněz hypoteční úvěr předčasně 

splatit. 
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Tab. 4. 2: Základní parametry hypotečního úvěru 

Typ produktu Hypoteční úvěr 

Výše úvěru 800.000,- Kč 

Úroková sazba 2,5 % 

Doba splatnosti 30 let 

Výše splátky 3.248,- Kč 

Doba splatnosti 25 let 

Výše splátky 3.688,- Kč 

 

V následujícím grafu lze vidět, že pokud si klienti vyberou hypoteční úvěr na 20 let, 

náklady na bydlení rostou rychleji a v 20 roce pokračují dále, zatímco náklady na pořízení již 

zůstávají konstantní. V případě výběru hypotečního úvěru na 25 let nebo 30 let je princip opět 

stejný. Náklady na bydlení porostou rychleji a v 25 roce, popř. 30 roce by pokračovaly dále, 

zatímco náklady na pořízení již zůstávají konstantní. 

 

Graf 4. 2: Bydlení 

Zdroj: společnost Broker Consulting 
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Druhý cíl je renta, i tento cíl je splněn a to na 116 %. Pro splnění je nutné uzavřít 

pro oba klienty investiční životní pojištění ve výši 1.000,- Kč, penzijní připojištění ve výši 

300,- Kč a společnou pravidelnou investici ve výši 4.310,- Kč. Tím bude zajištěna měsíční 

renta ve výši 23.196,- Kč od 50 let věku Ondřeje. Pro tento mladý pár je velice příznivý 

aspekt dlouhého období. Tím, že jsou mladí a myslí dopředu mohou ukládat menší měsíční 

částku, než kdyby si tento cíl, chtěli splnit až za deset let. Již od začátku se naučí odkládat si 

peníze, které budou v budoucnu potřebovat.  

 

Tab. 4. 3: Podmínky pro splnění renty 

Renta 3. 1. 2037 

Investiční životní pojištění klient 1.000,- Kč/měsíčně 

Investiční životní pojištění partner 1.000,- Kč/měsíčně 

Penzijní připojištění klient 300,- Kč/měsíčně 

Penzijní připojištění partner 300,- Kč/měsíčně 

Pravidelná investice 4.310,- Kč/měsíčně 

Celkem by klienti obdrželi 23.196,- Kč měsíčně. Cíl je splněn na 116 %. 

 

A třetí cíl, strategická finanční rezerva, bude zajištěn pravidelnou měsíční investicí 

ve výši 3.940,- Kč. Nedílná součást bilance příjmů a výdajů by měla být také přiměřená 

částka odkládaná na horší časy. Tato zásada by se měla dodržovat. Tendenci ji porušit mívají 

hlavně dvě skupiny lidí z obou krajních částí příjmového spektra. Lidé s velkými příjmy 

mohou mít pocit, že jim doba hojnosti musí vydržet napořád a úspory tudíž nepotřebují. 

Naopak lidé s nízkými příjmy tvrdí, že si spoření nemohou dovolit. 

 

Tab. 4. 4: Podmínky pro splnění strategické finanční rezervy 

Spoření 31. 12. 2016 

Pravidelná investice 3.940,- Kč/měsíčně 

Strategická finanční rezerva bude 250.000,- Kč. 
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Finanční plán mimo jiné řeší i zabezpečení. Jelikož stávající smlouvy obsahují jen 

základní pojištění, ve finančním plánu je navrženo, jak by měli být klienti optimálně 

zabezpečeni. 

 

Tab. 4. 5: Zabezpečení 

Zabezpečení 

Majetek, odpovědnost a právní ochrana 

Pojištění domácnosti pojistná částka majetek 100.000,- Kč pojistit za 70,- Kč/měsíčně 

Právní ochrana - pojistit za 190,- Kč/měsíčně 

Dlouhodobá rezerva pro zabezpečení příjmu 

Klient 
smrt 200.000,- Kč, invalidita 

200.000,- Kč a TNÚ 500.000,- Kč 
pojistit za 230,- Kč/měsíčně 

Partner 
smrt 50.000,- Kč, invalidita 

200.000,- Kč a TNÚ 350.000,- Kč 
pojistit za 190,- Kč/měsíčně 

Krátkodobá rezerva pro zabezpečení příjmu 

Finanční rezerva potřeba 105.000,- Kč k dispozici 12.000,- Kč 

Denní dávka klient 400,- Kč pojistit za 190,- Kč 

Denní dávka partner 200,- Kč pojistit za 110,- Kč 

 

 
V Příloze č. 5 jsou uvedeny potřebné smlouvy pro splnění cílů klientů. 
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4. 2 Druzí klienti - starší manželský pár s dětmi 

Rodina Pospíšilova se skládá z pěti členů. Petr Pospíšil, narozen 1. 9. 1968, pracuje 

jako řidič (riziková skupina 2), jeho manželka Alena Pospíšilová, narozena 1. 4. 1970, pracuje 

jako uklízečka (riziková skupina 1). Mají tři dcery, dvě již žijí samostatně a třetí Lucii je 

16 let. Lucie je narozena 10. 2. 1996. 

 

Příjmy a výdaje 

Petr Pospíšil má čistou mzdu 16.000,- Kč a jeho manželka Alena Pospíšilová má 

čistou mzdu 9.000,- Kč. Žijí v rodinném domě, takže neplatí za pronájem. Své celkové 

měsíční výdaje vypočítali na 17.000,- Kč. 

 

 

Tab. 4. 6: Příjmy a výdaje (v Kč) 

Výdaje Klient Partner Celkem 

Nájemné 
0 0 0 

Ostatní náklady bydlení 4.000 3.000 7.000 

Jídlo, drogerie 3.000 3.000 6.000 

Doprava 500 300 800 

Telefon, internet, televize 500 100 600 

Koníčky, školné 500 500 1.000 

Ostatní spotřební výdaje 250 200 450 

Nepravidelné výdaje 200 550 750 

Výdaje na finanční produkty 400 0 400 

Celkem 9.350 7.650 17.000 
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Zdroj: společnost Broker Consulting 

 

Smlouvy 

Petr Pospíšil má kapitálové životní pojištění, které mu má končit v 55 letech. Smlouvu 

nechce rušit. 

Cíle 

Rodina má hlavní cíl rentu, oba klienti se blíží důchodovému věku a tak by si chtěli 

začít odkládat peníze na stáří. Od 65 let věku Petra Pospíšila by chtěli dostávat měsíčně 

7.000,- Kč. A také si přejí zaktualizovat pojištění nemovitosti a domácnosti. Nemovitost je 

v hodnotě 2.000.000,- Kč a domácnost v hodnotě 200.000,- Kč. 

 
Investiční profil je růstový. 

 

4. 2. 1. Zajištění na stáří 

Pro tuto skupinu klientů je důležité zajistit se na stáří, pokud tedy ještě na tu věc 

nepomýšleli. Důchodový věk se neustále oddaluje a pro některé pracovní profese je 

nemyslitelné, aby ve vyšším věku vykonávali svou profesi. V následujícím obrázku lze vidět 

věkovou skladbu obyvatelstva České republiky v roce 2010 a 2050. 

Graf 4. 3: Příjmy a výdaje 
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Obr. 3. 1: Věková skladba obyvatelstva v roce 2010 

 

Zdroj: http://blisty.cz/art/34150.html 
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4. 2. 2 Řešení finančního plánu 

Pro splnění cíle renta je potřebné, aby pan i paní Pospíšilovi měla investiční životní 

pojištění v hodnotě 1.000,- Kč, penzijní připojištění v hodnotě 300,- Kč a dohromady 

pravidelnou měsíční investici v hodnotě 790,- Kč. Tímto by bylo zaručeno splnění cíle 

na 115 %. Od 65 let věku Petra Pospíšila by pak dostávali měsíčně 8.053,- Kč. 

 
 
Tab. 4. 6: Podmínky pro splnění renty 

Renta 1. 9. 2033 

Investiční životní pojištění klient 1.000,- Kč/měsíčně 

Investiční životní pojištění partner 1.000,- Kč/měsíčně 

Penzijní připojištění klient 300,- Kč/měsíčně 

Penzijní připojištění partner 300,- Kč/měsíčně 

Pravidelná investice 790,- Kč/měsíčně 

Celkem by klienti obdrželi 8.053,- Kč měsíčně. Cíl je splněn na 115 %. 

 

 

Část zabezpečení řeší finanční plán automaticky. Hodnota rodinného domu je 

2.000.000,- Kč a pojistné na měsíc je navrženo na 240,- Kč. Domácnost je hodnocena 

na 200.000,- Kč a pojistné na měsíc je navrženo na 90,- Kč. Dále je navrženo pojistit právní 

ochranu za 190,- Kč měsíčně. 

Dlouhodobá rezerva je řešena pomocí životního pojištění a krátkodobá rezerva by 

měla být v hodnotě 75.000,- Kč. 
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Tab. 4. 7: Zabezpečení 

Zabezpečení 

Majetek, odpovědnost a právní ochrana 

Pojištění nemovitosti 
pojistná částka majetek 

2.000.000,- Kč 
pojistit za 240,- Kč/měsíčně 

Pojištění domácnosti 
pojistná částka majetek 

200.000,- Kč 
pojistit za 90,- Kč/měsíčně 

Právní ochrana - pojistit za 190,- Kč/měsíčně 

Dlouhodobá rezerva pro zabezpečení příjmu 

Klient 
smrt 80.000,- Kč, invalidita 

100.000,- Kč a TNÚ 350.000,- Kč 
pojistit za 420,- Kč/měsíčně 

Partner 
smrt 20.000,- Kč, invalidita 

100.000,- Kč a TNÚ 50.000,- Kč 
pojistit za 370,- Kč/měsíčně 

Krátkodobá rezerva pro zabezpečení příjmu 

Finanční rezerva potřeba 75.000,- Kč k dispozici 0,- Kč 

Denní dávka klient 200,- Kč pojistit za 160,- Kč 

Denní dávka partner 100,- Kč pojistit za 90,- Kč 

 

V Příloze č. 6 jsou uvedeny potřebné smlouvy pro splnění cílů klientů. 
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4. 3 Shrnutí 

Existuje řada způsobů jak nejlépe zhodnocovat své úspory, jak nejlépe financovat 

zlepšení své bytové situace, jak nejvýhodněji zabezpečit odchod do důchodu. Avšak finanční 

plánování se nepokouší nalézt absolutně nejlepší způsob jak například zlepšit svou bytovou 

situaci, něco takového by nemělo smysl. Každý člověk je jiný, má jiné představy a možnosti. 

Proto finanční plánování nejdříve hledá odpověď na otázku, proč chceme zlepšit svou 

bytovou situaci, čeho tím chceme dosáhnout. Poté se zajímá o to, jaké jsou vlastní možnosti 

a jaké nabízí finanční trh. Až po těchto nejdůležitějších bodech dochází k výběru nejlepší 

varianty, která je pro každého člověka unikátní. Navíc jsou získány i vedlejší efekty, které 

spočívají v ujasnění budoucích priorit a potřeb, člověk získá představu o tom, co si může 

po finanční stránce dovolit. 

 

4. 3. 1 První klienti – mladý pár 

 Pro první rodinu je priorita vlastní bydlení. Je nevýhodné, aby vkládali peníze 

do pronájmu, když by mohli tuto nemovitost splácet pomocí hypotečního úvěru. Vezmou-li si 

hypoteční úvěr na 30 let, budou mít minimálně možnou splátku hypotečního úvěru (výše 

splátky v tomto případě je 3.248,- Kč) a rozdíl mezi touto splátkou a penězi, které dávali na 

pronájem, investují. V jejich mladém věku je velkou výhodou, prodloužení hypotéčního úvěru 

na maximálně možnou dobu. Vždy je, ale možnost dostat se do platební neschopnosti, proto je 

nutné být proti tomuto pojištěn. 

 Další výhodou pro tento mladý pár je ta, že mají do důchodového věku ještě hodně let. 

Stačí jim tedy malá částka, aby si splnili i druhý cíl, kterým je renta. Rentu chtějí dostávat 

od Ondřejových padesáti let. Vybraná smlouva jim tento cíl umožňuje. Variabilita této 

smlouvy je velká, v případě nenadálých událostí mohou peníze vybrat. A v případě, že jim 

peníze budou přebývat, mohou je tam vložit jako jednorázovou investici. Tím by mohli 

v budoucnu očekávat větší částku. Podstatou tohoto investičního programu je dlouhodobé 

pravidelné investování převážně do rizikových aktiv, čímž se zvyšuje potenciál zhodnocení 

úspor. Samozřejmě se postupně snižuje rizikovost portfolia v posledních letech 

před uplynutím klientem stanoveného investičního horizontu.  Postupné snižování váhy 

rizikové složky a navyšování složky konzervativní snižuje rizikovost a chrání dříve dosažené 

zisky. Celkem by klienti obdrželi rentu 23.196,- Kč měsíčně, cíl je splněn na 116 %. Tento 

investiční program je pro rodinu výhodný. Je vhodný i pro třetí cíl, strategickou finanční 
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rezervu. Pro zajištění renty je dále důležité životní pojištění a důchodové připojištění. 

V případě důchodového připojištění se rodina rozhodla na základě následujícího obrázku 4. 4.  

Jelikož je penzijní fond Komerční banky účetně prověřen, rozhodla se rodina pro jistotu 

a uzavřela u ní penzijní připojištění.  

 

Obr. 4. 4: Porovnání penzijních fondů podle zhodnocení 

 

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR  

 

Investiční životní pojištění je uzavřeno tak, aby zabezpečilo rodinu před nenadálými 

situacemi. Z tohoto důvodu je Ondřej pojištěn pro případ smrti z jakýchkoliv příčin v hodnotě 

200.000,- Kč, pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky v hodnotě 

200.000,- Kč, trvalé následky úrazu s progresí od 0,5 % (s možností výplaty plnění z částky 

až 2.000.000,- Kč) v hodnotě 500.000,- Kč a připojištění úrazu k pracovní neschopnosti 

v hodnotě 400,- Kč/den. Milada má pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin v hodnotě 

50.000,- Kč, pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky v hodnotě 

200.000,- Kč, trvalé následky úrazu s progresí od 0,5 % (s možností výplaty plnění z částky 

až 800.000,- Kč) v hodnotě 200.000,- Kč a připojištění úrazu k pracovní neschopnosti 

v hodnotě 200,- Kč/den. 

Z likvidních záležitostí je tady ještě spořicí účet, který si rodina uzavřela. Vklady jsou 

zhodnoceny 2,4 %. Založení účtu i vedení je zdarma. 
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4. 3. 2 Druzí klienti - starší manželský pár s dětmi 

 Druhá rodina má bydlení již vyřešeno. K tomu, aby si splnili svůj cíl, potřebují 

pravidelnou měsíční investici, jako v předešlém případě. Rodina Pospíšilova si přeje dostávat 

od 65 let rentu. Pravidelná měsíční investice je vyjde na 790,- Kč, mohli by tedy podle svých 

možností vkládat např. i jednorázové vklady, aby na konci měli vyšší hodnotu. Potřebují ještě 

penzijní připojištění a životní pojištění. Penzijní připojištění si sjednávají u stejné banky jako 

v prvním případě. Životní pojištění je nastaveno na krytí nenadálých událostí. Petr je pojištěn 

pro případ smrti z jakýchkoliv příčin v hodnotě 80.000,- Kč, dále má pojištění invalidity 

s jednorázovou výplatou pojistné částky v hodnotě 200.000,- Kč, pojištění trvalých následků 

úrazu s progresí od 0,5 % (s možností výplaty plnění z částky až 2.000.000,- Kč) v hodnotě 

500.000,- Kč a připojištění úrazu k pracovní neschopnosti v hodnotě 200,- Kč/den. Alena je 

pojištěna pro případ smrti z jakýchkoliv příčin v hodnotě 20.000,- Kč, dále má pojištění 

invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky v hodnotě 200.000,- Kč, pojištění trvalých 

následků úrazu s progresí od 0,5 % (s možností výplaty plnění z částky až 1.400.000,- Kč) 

v hodnotě 350.000,- Kč a připojištění úrazu k pracovní neschopnosti v hodnotě 50,- Kč/den. 

Celkem by klienti obdrželi rentu 8.053,- Kč měsíčně. Cíl je splněn na 115 %. 

 Rozhodli se pojistit majetek, pojištění se vztahuje na nebezpečí požáru; výbuchu; 

přímého úderu blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo 

jeho části; záplavu vzniklou jinak než v příčinné souvislosti s povodní; vichřice; krupobití; 

sesuv půdy; zřícení skal nebo zeminy; zemětřesení; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; pád 

stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru 

pojištěných věcí; tíha sněhu a námrazy, je-li pojištěna budova, aerodynamický třesk; kouř; 

únik kapaliny z technického zařízení; náraz dopravního prostředku; mráz na vodovodním a 

topném systému (neplatí v pojištění rekreačních staveb a rekreačních domácností). Dále je zde 

zahrnuto připojištění proti odcizení věcí krádeží nebo loupeží; úmyslné poškození nebo 

zničení (vandalismus). Roční pojistné vyjde celkem na 2.057,- Kč. 

Aby byly splněny cíle rodin, jsou navrženy všechny zmiňované smlouvy. Pokud se rodiny 

rozhodnou pro uzavření smluv, je nutné pravidelné placení stanovených částek. Pravidelnost a 

dlouhodobost má hlavní postavení při tvorbě finančních plánů. 
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5 ZÁVĚR 

 Tato práce se zabývala finančním poradenstvím a zpracováním finančních plánů 

vybraných klientů.  

Z teoretické části je patrné, že v České republice není finanční poradenství až tak 

rozvinuto jako v západních zemích. Do budoucna se dá očekávat, že se úroveň finančního 

poradenství v České republice bude zvyšovat. Neustále se bude rozvíjet a zaujímat 

významnější postavení v osobních financích. Stále více lidí bude mít zájem o poradenské 

služby. 

 V kapitole Vymezení finančních produktů bylo provedeno celkové srovnání 

vybraných finančních produktů – životní pojištění, kapitálové životní pojištění, penzijní 

pojištění, důchodové pojištění, stavební spoření a hypoteční úvěr. 

Následující kapitola byla věnována návrhům osobních finančních strategií. Při 

zpracování finančních plánu se finanční poradci setkávají s celou řadou klientů. Odlišují se 

příjmem, životním stylem nebo přáními, které si chtějí splnit. To vše a celá řada dalších 

aspektů ovlivňuje, jaké řešení je pro klienta nejvhodnější, které cíle si může dovolit a co 

pro to musí udělat. Každý klient si zaslouží, aby mu byla věnována náležitá péče. Znamená to 

profesionální sestavení finančního plánu. Pro ukázku byly vybrány dva typy klientů. Prvními 

klienty byli mladí lidé, kteří si chtěli pořídit nemovitost a druhými klienty byl starší 

manželský pár s dětmi, připravující se na důchodový věk. Cílem práce bylo navrhnout pro ně 

osobní finanční strategii, což se podařilo splnit. 

Obecně je velice důležité, aby se lidé začali starat o své finance, a to nejlépe 

od samého počátku, kdy začínají vydělávat. Čím delší dobu mají před sebou, tím lepší 

možnosti se jim otevírají. Začne-li se mladý člověk starat o svou budoucnost, stačí mu 

ke spoření menší částka, než kdyby si svou situaci začal uvědomovat až za deset let. 
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SEZNAM ZKRATEK 

A+                                    investice je bezpečná, ale náchylná k vlivům v jednotlivých oborech 

ČNB                                                                                                             česká národní banka 

LTV                                            loan to value (poměr výše úvěru k oceněné hodnotě zajíštění) 

PRIBOR                            prague interbank offer rate (sazbu za kterou banky půjčují depozita) 

TÚM                                                                                                        technická úroková míra 
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