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Anotace: Cílem studijního materiálu je poskytnout základní návod na řízení financí 
domácnosti. Text je uspořádán do čtyř kapitol. První kapitola popisuje 
sestavování rozpočtu domácnosti, příjmy a výdaje domácnosti a také to, jak 
zhodnotit bohatství rodiny. Charakterizuje rovněž důvody tvorby finančních 
rezerv a tvorbu finančního plánu. Druhá kapitola se zaměřuje na investiční 
produkty, uvádí, na co se u každé investice zaměřit a jaká je podstata 
spořících bankovních produktů, otevřených podílových fondů, stavebního 
spoření, pojišťovacích produktů a produktů vhodných pro zajištění prostředků 
na stáří. Třetí kapitola je věnována úvěrovým nástrojům: kontokorentním 
úvěrům, úvěrům z kreditních karet, spotřebitelským úvěrům a úvěrům na 
bydlení. Poukazuje rovněž na to, co vše je třeba zvážit před čerpáním úvěru 
a jak zvolit ten co nejméně nevýhodný. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny 
možnosti, jak řešit nadměrnou zadluženost domácnosti.
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ÚVOD

Nemalá část českých domácností považuje za úspěch, když každým měsícem jejich 
příjmy tak akorát stačí na pokrytí veškerých výdajů. Přitom by bylo žádoucí, aby výsledkem 
jejich hospodaření byl přebytek, který by si ukládaly na pozdější použití. Mezi největší 
problémy v řízení financí domácností v České republice patří chybějící finanční plánování, 
chybné rozmístění úspor a nechuť k investování. Češi bohužel velice často utrácí zejména za 
oblečení, jídlo, spotřební předměty, dárky k vánocům či dovolenou. Nemyslí však na to, že 
o bydlení, zdraví, vzdělání a zajištěné stáří se dnes v první řadě musí postarat každý sám. 
Pokud už nějakým způsobem spoří, převažují konzervativní finanční nástroje, jako jsou 
bankovní účty, termínované vklady či stavební spoření, případně uspořené prostředky 
nechávají v hotovosti doma. Taková investiční strategie je však spojena jen s nízkými 
reálnými výnosy. Spoření v dlouhodobém horizontu, např. na zajištění životní úrovně 
v důchodovém věku, je ještě méně oblíbené. Průměrná výše příspěvku do penzijního fondu je 
nízká, ostatní varianty dlouhodobých investic patří k velice málo využívaným. Změna přitom 
nemusí být tak složitá: stačí sestavit alespoň jednoduchý finanční plán a začít pravidelně 
investovat. To byste měli zvládnout po prostudování tohoto studijního textu.

V první kapitole se seznámíte s tím, jak sestavit rozpočet domácnosti, jaké příjmy 
a výdaje posuzovat, jak zhodnotit bohatství rodiny. Uvedeme si i důvody tvorby finančních 
rezerv a postup při tvorbě finančního plánu.

Druhá kapitola je věnována situaci, kdy v rodinném rozpočtu zbývají peněžní 
prostředky na investování. Nejprve vymezuje základní charakteristiky investic – výnos, riziko 
a likviditu, poté jsou charakterizovány vybrané investiční nástroje: spořicí bankovní produkty, 
otevřené podílové fondy, stavební spoření, produkty životního a neživotního pojištění
a produkty vhodné pro zajištění na stáří.

Třetí kapitola seznamuje s úvěrovými nástroji, jako jsou kontokorentní úvěry, úvěry 
z kreditních karet, spotřebitelské úvěry a úvěry na bydlení. Tyto produkty využíváme tehdy, 
když v rodinném rozpočtu peníze chybějí.

Ve čtvrté kapitole budeme hledat možnosti řešení nadměrné zadluženosti domácnosti. 
Popíšeme podstatu konsolidace úvěrů a osobního bankrotu.

V závěru studijního textu naleznete příklady, s jejichž pomocí si budete moci ověřit, zda 
a do jaké míry jste nastíněnou problematiku pochopili.
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1 ŘÍZENÍ FINANCÍ DOMÁCNOSTI

V rámci řízení financí domácnosti se zabýváme způsoby, kterými domácnosti získávají 
peníze, řeší rodinný rozpočet, investují a utrácejí v průběhu času, přičemž by měly zohlednit 
různé životní i finanční situace a rizika, která mohou v budoucnosti nastat.

Hledáme tedy odpovědi na otázky: Jaký je náš příjem? Jak jej můžeme zvýšit? Jaké jsou 
naše výdaje? Jak je můžeme snížit? Kolik jsme schopni ušetřit? Budeme mít dostatek 
finančních prostředků na život v penzi? Jak máme co nejlépe snížit osobní rizika? Jak máme 
co nejlépe investovat? Kolik se můžeme zadlužit? Jak se budou v průběhu života měnit naše 
potřeby a přání? Pro nalezení odpovědí na tyto otázky si potřebujeme vyjasnit některé pojmy: 
příjmy, výdaje, majetek a závazky domácnosti, tvorba finančních rezerv a finanční plánování.

1.1 Příjmy, výdaje, rozpočet, majetek a závazky domácností

Příjmy domácnosti jsou peněžní částky, které v hotovosti či bezhotovostně obdrží 
jednotliví členové domácnosti. Rozlišujeme příjmy aktivní, pasivní a nahodilé.

Aktivní příjmy zahrnují:
 příjmy, pro jejichž získání musí domácnost něco aktivně dělat – sem patří 

zejména mzda, bonusy a odměny, tantiémy, zisky z podnikání nebo jiné 
samostatně výdělečné činnosti,

 a také příjmy, které jsou závislé na někom jiném, např. na státu – jedná se tedy 
zejména o sociální dávky či dávky důchodového a nemocenského pojištění.

Pasivní příjmy jsou příjmy, které domácnosti plynou z investic nebo majetku. Řadíme 
sem tedy příjmy z pronájmu, úroky z termínovaných vkladů či spořicích účtů, dividendy ze 
zakoupených akcií, kupónové platby z pořízených obligací, kapitálové zisky, autorská práva 
apod.

Graf 1: Struktura příjmů českých domácností v letech 1993 – 2012 

Pramen: Český statistický úřad (2013, s. 10).

Rozhodující část příjmů českých domácností představují dlouhodobě mzdy a platy, 
jejichž podíl se pohybuje okolo 60 %. Velice důležitým příjmem jsou i zisky z podnikání 
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (v Grafu 1 se jedná o čistý provozní přebytek 
a smíšený důchod). V posledních letech mají zhruba stejný podíl na příjmech domácností 
pasivní příjmy, plynoucí z investic či majetku (v grafu jako čisté příjmy z vlastnictví) 
a aktivní příjmy závislé na státu, tj. sociální dávky apod. (v grafu jako saldo z přerozdělení). 

Kromě aktivních a pasivních příjmů může mít domácnost i nahodilé příjmy. Jak už 
název napovídá, jde o příjmy nepravidelné, jednorázové, velice často je nelze nijak předvídat, 
proto bychom na ně neměli spoléhat při tvorbě finančního plánu rodiny. Mohou hrát jen roli 
jakési rezervy. Patří sem výhry, dary, dědictví, ale také příjmy z převodu vlastní nemovitosti, 
z prodeje cenných papírů apod.
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V mládí a ve středním věku by se člověk měl soustředit především na své aktivní příjmy 
ve formě mzdy nebo podnikání, které mají šanci rychle růst. S růstem našich aktivních příjmů 
bychom se měli snažit co možná nejvíce investovat, abychom si zajistili také pasivní příjmy. 
Každá domácnost by měla mít několik větších zdrojů pravidelných, stabilních a nejlépe ještě 
rostoucích příjmů. Ty je vhodné diverzifikovat, tedy rozložit. Pokud budou oba manželé 
zaměstnáni u stejné společnosti a té se přestane dařit, riziko propuštění a tím ztráty příjmů 
hrozí oběma. Ze stejného důvodu není vhodné investovat do cenných papírů v tom odvětví, ve 
kterém podnikáme nebo jsme zaměstnáni.

Výdaje domácnosti jsou peněžní částky, které byly vynaloženy na zajištění chodu 
domácnosti, na bydlení a na různorodé potřeby jednotlivých členů domácnosti. Také výdaje 
můžeme rozdělit, a to na výdaje nezbytné a zbytné. Nezbytné výdaje představují výdaje 
nutné k zajištění základního chodu domácností. Zahrnují tedy platby nájemného, náklady na 
provoz domácnosti (energie, voda, teplo apod.), náklady na jídlo, oblečení. Do nezbytných 
výdajů patří i splátky úvěrů, půjček, leasingu. Jsou to takové výdaje, které je velmi těžké 
snížit. Můžete se přestěhovat do menšího bytu, vyměnit automobil či nevýhodný úvěr 
přefinancovat výhodnějším, taková řešení však zpravidla vyžadují určitý čas.

Zbytné výdaje může domácnost v případě nutnosti omezit nebo se bez nich zcela 
obejít. Do zbytných výdajů můžeme obecně zařadit výdaje na zábavu, zájmy, koníčky, 
návštěvu restaurací či náklady na služby (kadeřnictví, kosmetika apod.). Zbytné výdaje jsou 
poměrně dobře kontrolovatelné a ovlivnitelné – můžete např. omezit návštěvy kina, častěji jíst 
doma než v restauraci, nejezdit tolik autem a využívat spíše MHD, počkat si na slevy apod. 
Snížení zbytných výdajů představuje jednu z nejrychlejších cest, jak zlepšit rodinný rozpočet.

Hranice mezi nezbytnými a zbytnými výdaji je individuální a nelze ji přesně stanovit. 
Záleží na zvyklostech a preferencích každé konkrétní domácnosti. Příkladem mohou být 
výdaje na provoz auta. Pokud člověk potřebuje auto k podnikání nebo bydlí v místě, kde není 
veřejná doprava a musí se do zaměstnání dopravovat autem, jde o výdaj nezbytný. Pokud jde 
však o druhé auto v rodině nebo jej domácnost využívá pouze pro zvýšení svého pohodlí, 
náklady na provoz auta jsou zbytným výdajem.

Další možné členění výdajů je na výdaje pravidelné a nepravidelné. Pravidelné výdaje
hradí domácnost každý měsíc, nepravidelné výdaje rozpočet zatěžují sice jednorázově, ale 
musíme s nimi počítat. Každá domácnost má mnoho typů nepravidelných výdajů, zpravidla
každý měsíc nějaké hradí – dovolená, vánoce, kroužky dětí, nákup oblečení, letní či zimní 
pneumatiky, dárky k narozeninám apod.

Graf 2: Struktura výdajů českých domácností v roce 2013 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí (2014, s. 43).
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Graf č. 2 ukazuje, že k objemově nejvýznamnějším výdajům českých domácností patří 
zejména výdaje na bydlení, potraviny a ostatní zboží a služby. Procentní podíl těchto výdajů 
na celkových výdajích se liší v závislosti na tom, zda se jedná o domácnost s dětmi, bez dětí 
či o domácnost důchodců (bez ekonomicky aktivních osob). 

Rozpočet domácnosti je souhrnem příjmů a výdajů domácnosti za určité časové 
období, zpravidla 1 měsíc. Proces tvorby rozpočtu domácnosti můžeme rozdělit do pěti kroků:

Při sestavování rozpočtu je prvním krokem zjištění celkové výše měsíčních příjmů. Pro 
sestavení rozpočtu budeme uvažovat pouze příjmy aktivní a pasivní (nahodilý příjem je sice 
pro nás určitým přilepšením, avšak s jeho opakováním nemůžeme v budoucnu počítat). Pokud 
je některý příjem získán za delší časové období (např. nájemné z nemovitosti, kterou 
pronajímáme, inkasujeme čtvrtletně), je nutné jej přepočítat na příjmy za měsíc.

V druhém kroku sepíšeme výdaje. Bereme v potaz výdaje nezbytné i zbytné. Kromě 
pravidelných měsíčních výdajů nesmíme opomenout ani nepravidelné výdaje, které taktéž 
přepočítáme na měsíc (tj. pokud např. v daném roce plánujeme utratit za dovolenou 30 tisíc 
Kč a za vánoce 6 tisíc, do měsíčního rozpočtu započítáme částku 3 tisíce). Věnujeme 
pozornost tomu, abychom započítali skutečně všechny výdaje. Pokud u některého z nich 
neznáme přesnou částku, uděláme alespoň odhad. Přehnaný odhad je lepší než odhad 
podhodnocený – je lepší, když nám v rozpočtu nějaké peníze budou nadbývat, než aby 
chyběly. Rozhodně lze doporučit, aby si všichni členové po určitou dobu, např. po dobu 
jednoho měsíce, zaznamenávali veškeré své výdaje. Jednak tím zjistíme výši výdajů, jednak si 
uděláme velmi dobrý přehled o tom, zda peníze vynakládáme skutečně účelně nebo by bylo 
možné některé výdaje omezit.

Následně porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, zda naše příjmy postačují pro krytí 
stávajících výdajů. Mohou nastat tři situace:

 O přebytkovém rozpočtu mluvíme tehdy, když měsíční příjmy jsou vyšší než 
měsíční výdaje. Taková situace je ideální – dosahujeme kladného čistého 
měsíčního cash flow. To nám umožňuje vytvářet úspory a investovat.

 Pokud se příjmy rovnají výdajům, je rozpočet vyrovnaný. Příjmy postačují na 
krytí výdajů, avšak nemáme žádný prostor pro spoření. 

 Nejhorší situace nastává tehdy, když výdaje převyšují příjmy. Deficitní 
rozpočet naznačuje potíže: čím více dluhů bude vznikat, tím více úroků bude 
muset domácnost platit, tím méně bude zbývat na hrazení ostatních výdajů 
a situace se bude dále zhoršovat.

Čtvrtým krokem by mělo být posouzení výše příjmů a výdajů. Je dobré zvážit, zda jsme 
nějakým způsobem schopni zvýšit naše příjmy (začít podnikat, pracovat více, vzít si brigádu) 
a/nebo snížit naše výdaje. Jak již víte, měli bychom začít snižováním zbytných výdajů, 
nicméně pokud je deficit rodinného rozpočtu větší, pomoci mohou i zásadnější změny jako je 
výměna bydlení, které následně vedou k poklesu nezbytných výdajů domácnosti. 

Pátý krok spočívá v přehodnocování celého rozpočtu. K tomuto kroku bychom měli 
každopádně přistoupit při zásadní změně v domácnosti, jako je například ztráta zaměstnání či 
narození dítěte. Je ale dobré rozpočet přehodnocovat i pravidelně po uplynutí nějaké doby, 
zpravidla alespoň jednou do roka – je totiž zřejmé, že rozpočet sestavený dnes již po určité
době nemusí platit.

Sestavení rozpočtu je pro domácnost velice cenné: na jedné straně může poskytnout 
rámec pro snížení dluhů, na druhé straně může pomoci získat zdroje pro pravidelné spoření 
a investování.
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Kromě rozpočtu je užitečné mít přehled i o celkovém stavu našeho majetku a závazků. 
Do majetku domácnosti patří:

 hmotný nemovitý majetek – pozemky, zahrady, byt, rodinný dům, chata, 
stavební parcela, garáž apod.,

 hmotný movitý majetek – vybavení domu, auta, šperky, obrazy, počítač, mobilní 
telefon, televize, starožitnosti apod.,

 nehmotný majetek – ocenitelná práva, software, vynálezy, ochranné známky, 
patenty, scénář filmu apod.,

 finanční majetek – cenné papíry, peníze, stavební spoření, penzijní připojištění 
apod.,

 pohledávky – ty představují právo domácnosti požadovat po někom určité 
plnění.

Majetek lze členit i na výdělečný a nevýdělečný. Výdělečný majetek je takový 
majetek, který bude mít kladný vliv na pozdější čistý cash flow (povede k vyšším příjmům 
nebo nižším výdajům). Příkladem mohou být nakoupené akcie (příjem v podobě dividend), 
peníze uložené na spořicím účtu (příjem v podobě úroků), byt, který pronajímáme (příjem 
v podobě nájemného) nebo koupě bytu, v kterém bydlíme (snížení výdajů tím, že nemusíme 
platit nájemné). Nevýdělečný majetek je naproti tomu pouze spotřebního charakteru, žádné 
peníze nám nevydělává a na pozdější čistý cash flow má záporný vliv (povede k vyšším 
výdajům). Příkladem může být nejnovější LED televize s úhlopříčkou 150 cm (zvýšení 
výdajů v budoucnu – až si soused koupí lepší, budeme kupovat novější model, abychom se 
mu vyrovnali).

Hodnota majetku se postupně mění, užíváním se majetek opotřebovává a tím se snižuje 
jeho cena. To však nemusí platit pro starožitnosti, umělecká díla apod., kde se naopak 
hodnota majetku v čase může postupně zvyšovat.

Závazky potom představují to, co domácnost dluží ostatním lidem nebo finančním 
institucím. Patří sem zejména závazky v podobě úvěrů, půjček, finančních výpomocí, závazků 
z finančního leasingu apod. Některé z nich budou blíže charakterizovány v kap. 3.

Rozdíl mezi hodnotou majetku a závazků představuje naše bohatství (nebo také čisté 
jmění). K růstu bohatství přispěje zvyšování aktiv (pokud budeme ve větší míře investovat, 
poroste hodnota našich výdělečných aktiv – na investování je potřeba, abychom měli kladný 
čistý měsíční cash flow) a/nebo snížení závazků (postupným splacením části nebo všech 
svých dluhů a velmi obezřetným čerpáním nových úvěrů).

1.2 Tvorba finančních rezerv a finanční plánování

1.2.1	Finanční	rezervy

Finanční rezervy představují část úspor určených pro pokrytí výdajů v případě 
neočekávaných událostí a s tím spojeným výpadkem příjmů. Finanční rezervy vytváříme 
proto, aby bylo možné zachovat životní úroveň domácnosti. Měli bychom přitom rozlišovat 
a vytvářet tři různé druhy finančních rezerv: rezervu operativní, taktickou a strategickou.

Operativní rezervu vytváříme za účelem pokrytí výdajů v důsledku neočekávané 
události, která má finanční dopad na domácnost. Příkladem je porucha ledničky, pračky, 
nutná oprava auta apod. Z toho vyplývá, že pravděpodobnost čerpání rezervy je poměrně 
vysoká. Domácnost by měla na tyto účely mít vytvořenou rezervu ve výši jedno- až 
trojnásobku měsíční spotřeby. Takto odložené peníze je potřeba mít v dosahu, tj. měli bychom 
schopni je v případě potřeby získat v horizontu 2 – 5 dní. Z toho důvodu bychom neměli volit 
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rizikové produkty. Nemůžeme proto očekávat příliš vysoký výnos – postačí zhodnocení nad 
míru inflace. Mezi obecně vhodné finanční produkty (pro konkrétní domácnost to 
pochopitelně může být jinak) patří zejména spořicí účty, krátkodobé termínované vklady či 
otevřené podílové fondy peněžního trhu.

Účelem taktické rezervy je pokrýt výpadek příjmů související se změnou nebo ztrátou 
zaměstnání, dlouhodobější pracovní neschopností či zahraniční stáží. Může to být ale také 
znehodnocení majetku (požár, povodeň, krádež auta). Pravděpodobnost čerpání rezervy je 
malá – čerpat ji budeme pouze několikrát za život. Výše taktické rezervy by měla činit 
šestinásobek měsíční spotřeby domácnosti. V případě potřeby bychom měli být schopni 
peníze získat v horizontu 1 – 2 měsíců, můžeme proto uvažovat o středním výnosu i riziku. 
K dříve vyjmenovaným finančním produktům proto můžeme doplnit např. i dluhopisové 
otevřené podílové fondy, vhodné je také pojištění majetku.

Strategická rezerva má pokrýt výpadek příjmů v důsledku trvalé pracovní 
neschopnosti, úrazu s trvalými následky, trvalé invalidity či úmrtí živitele rodiny. 
Pravděpodobnost čerpání této rezervy je velice nízká – využijeme ji buď vůbec, nebo jednou 
za život. Na tyto účely by rezerva měla pokrýt dvou- až tříletou spotřebu domácnosti, 
případně spotřebu domácnosti navždy. K rezervě bychom měli mít přístup podle potřeby. 
Výnos v tomto případě není důležitý (jde nám o zabezpečení se proti riziku). Vhodným 
finančním produktem může být životní pojištění, úrazové pojištění, otevřené podílové fondy 
smíšené a akciové.1

1.2.2	Finanční	plánování

Finanční plánování nás nutí zamyslet se a zhodnotit naši finanční situaci, stanovit reálné 
finanční cíle, posoudit omezující okolnosti a na základě toho stanovit pořadí priorit 
jednotlivých cílů, způsob, jak těchto cílů dosáhnout, a kolik to bude stát.

Sestavování finančního plánu probíhá v několika krocích. Nejprve je třeba provést 
analýzu cílů. Určení cílů a přání souvisí s potřebou finančních prostředků. Je proto nutné mít 
konkrétní představu o všech cílech a jejich finanční náročnosti (např. koupě rodinného domu 
v hodnotě 3 miliony Kč či luxusní zahraniční dovolená za 300 tisíc Kč), určit priority cílů 
podle jejich důležitosti (stanovené cíle se často vzájemně vylučují, proto je nutné je seřadit 
a rozhodnout se, které cíle je nutné splnit, které by bylo dobré splnit a u kterých nevadí, když 
se splní jen částečně nebo vůbec) a stanovit dobu, která je optimální pro dosažení těchto cílů 
(zda letos, za pět let, v důchodu). Mezi nejčastější cíle ve finančním plánování patří:

 pořízení automobilu, dovolené či dalších majetkových hodnot,
 pořízení vlastního bydlení nebo rekonstrukce stávajícího,
 studium dětí nebo jejich osamostatnění,
 finanční nezávislost, tj. stav, kdy člověk není závislý na svém aktivním příjmu 

ze zaměstnání nebo podnikání – jde tedy o zabezpečení současné životní úrovně 
bez nutnosti pracovat (k tomu dochází tehdy, když běžné výdaje domácnosti 
jsou pokryty pasivními příjmy).

Následně je potřeba zmapovat zdroje. Zaměříme se tedy na rozpočet, majetek 
a závazky domácnosti, abychom zjistili výši čistého měsíčního cash flow, tedy částky, 
s kterou můžeme dále pracovat (použít ji na tvorbu úspor, investic, případně pojištění), a také 
hodnotu čistého jmění domácnosti. Cílem tohoto kroku je poskytnout obraz o finančních 
možnostech domácnosti.

V třetím kroku se zaměříme na analýzu rizik. Je zapotřebí určit veškerá rizika, která by 
mohla ohrozit finanční stabilitu domácnosti a tím znemožnit realizaci vytyčených cílů. 

                                                
1 Blíže o jednotlivých vyjmenovaných produktech pojednává kap. 2.
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Zohledníme jak rizika ztráty majetku (např. poškození nemovitosti v důsledku povodně), tak 
i rizika ztráty příjmů (např. v důsledku ztráty zaměstnání či dlouhodobé nemoci).

Poté můžeme přikročit k volbě konkrétních finančních produktů a uzavírání smluv 
na vybrané produkty. Nezapomínáme přitom na tvorbu finančních rezerv.2

Plán by měl být sestaven tak, aby ho bylo možno v budoucnu upravit nebo přepracovat 
podle aktuální situace. Může totiž dojít ke změnám cílů, jejich upřesnění, případně mohou 
nastat situace, které jsme při přípravě plánu nemohli předvídat. Finanční plán tedy pravidelně 
revidujeme a k úpravám přistupujeme (stejně jako u rozpočtu domácnosti) zejména v případě 
zásadní změny v domácnosti (sňatek, rozvod, narození dítěte, vážná choroba v rodině, 
invalidita, dědictví peněz či majetku, neočekávaná nepojištěná škoda na majetku, koupě 
domu, změna zaměstnání, zvýšení platu, osobní bankrot apod.).

Pokud se při finančním plánování dostaneme do situace, že splnění cílů nebude možné, 
řešení jsou následující: zvýšit svůj čistý měsíční cash flow (snížením výdajů nebo zvýšením 
příjmů), oddálit splnění cíle (koupit dům až za 10 let místo požadovaných 5 let), omezit svůj 
cíl (snížit finanční náročnost cíle – koupit menší byt, levnější auto) nebo zvýšit své očekávané 
výnosy (investovat do rizikovějších nástrojů, které lépe zhodnotí naše prostředky).

                                                
2 S možnými investičními produkty seznamuje kap. 2. Ke splnění cíle je v některých případech výhodné využít 
cizí zdroje financování – úvěry. O úvěrových produktech pro domácnost blíže pojednává kap. 3, o možnostech 
řešení nadměrné zadluženosti domácností potom kap. 4.
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2 INVESTIČNÍ NÁSTROJE

Každou investiční příležitost bychom měli posoudit ze tří hledisek: jaký očekávaný 
výnos nám přinese, jaké je její riziko a likvidita. Tyto tři vlastnosti investice se často označují 
pojmem investiční trojúhelník.

Co je to očekávaný výnos? Výnosem jsou všechny příjmy, které nám z investice 
plynou od okamžiku, kdy do ní vložíme peníze, až do doby možného posledního příjmu z této 
investice. Výnos z investic je dán výnosem z držení investice (úroky, dividendy, nájemné, 
kupónové výnosy aj.) a výnosem z prodeje (ten vyčíslíme jako rozdíl mezi prodejní a nákupní 
cenou investice). Slovíčko očekávaný potom označuje, že jde o výnos, který daný investor 
u této investice očekává v budoucnosti.

Riziko chápeme jako pravděpodobnost, že očekávaného výnosu nebude dosaženo. Měli 
bychom přitom posuzovat jak možnou míru kolísání hodnoty investice v čase, tak i riziko 
úpadku protistrany (tj. riziko krachu banky, pojišťovny, investiční společnosti apod.).

Investici bychom měli hodnotit také podle její likvidity, tj. podle rychlosti, s jakou je 
možné ji přeměnit zpět na hotovost. Nejde nám přitom jenom o rychlost, ale i o dodatečné 
náklady spojené s přeměnou na hotovost.

Ideální investice by měla maximální výnos, maximální likviditu a minimální riziko. To 
však současně není možné. Platí totiž následující vztahy:

 Čím vyšší je očekávaný výnos investice, tím vyšší je její riziko.
 Čím vyšší je likvidita investice, tím nižší je její očekávaný výnos.
 Čím nižší je likvidita investice, tím vyšší je její riziko.

Ze Schématu 1 je patrné, že ty nejvýnosnější investice jsou současně nejrizikovější 
a naopak relativně bezpečné investice jsou spojené pouze s nízkým očekávaným výnosem.

Schéma 1: Výnos a riziko investičních nástrojů
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Junk bonds

Vlastní podnikání
Akciové otevř.pod.fondy
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Pramen: Zpracováno dle Kořený a kol. (2007, s. 15).

Finanční plán proto sestavujeme vyvážený, tedy tak, aby obsahoval likvidní složku 
(např. běžný účet), investice s vysokým výnosem (např. akcie, akciové podílové fondy) 
i produkty ošetřující riziko (pojištění). Graf 3 dokumentuje, že české domácnosti ukládají své 
dočasně volné peněžní prostředky velice konzervativně – téměř tři čtvrtiny z nich tvoří 
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bankovní vklady (ať už v termínované či netermínované podobě) a vklady ve stavebním 
spoření. Potenciálně výnosnější podílové fondy jsou využívány podstatně méně.

Graf 3: Struktura úspor českých domácností v letech 2007 – 2011 

Pramen: Český statistický úřad (2013, s. 28).

V následujících podkapitolách se s některými produkty blíže seznámíme.

2.1 Spořící bankovní produkty

V rámci spořících bankovních produktů budeme rozlišovat:
 běžný účet,
 termínovaný vklad,
 spořicí účet.

Běžný (nebo také žirový) účet je charakteristický tím, že peněžní prostředky na něm
jsou kdykoliv dostupné. Výhodou běžného účtu je tak vysoká likvidita. Kromě toho lze 
k běžnému účtu zřídit trvalé příkazy, souhlasy s inkasem, lze vybírat peníze z bankomatu, 
platit kartou vydanou k tomuto účtu, obsluhovat účet některou z forem přímého bankovnictví 
(zejména pomocí telefonu, internetu). Nevýhodou běžného účtu jsou poplatky hrazené každý 
měsíc bance (za vedení účtu, za transakce, případně za balíček služeb) a také velice nízká 
úroková sazba – zhodnocení peněz na běžném účtu ani zdaleka nepokryje růst cen v důsledku 
inflace, v posledních letech velice často nejsou prostředky úročeny vůbec, resp. úroková sazba 
je nulová.3 Pro uchovávání vysoké sumy volných peněžních prostředků se tedy běžný účet
rozhodně nehodí – měli bychom jej využívat skutečně pouze pro běžné transakce.

Termínovaný vklad je vklad peněžních prostředků na předem stanovenou dobu. Ta 
může být různě dlouhá: od několika dní po několik let. Vklad je možné předčasně vypovědět, 
avšak bance musíme uhradit sankční poplatek, zpravidla stanovené procento z vypovězené 
částky. Zvolíme-li kratší dobu, vyhneme se případným sankcím za předčasný výběr vkladu. 
Dlouhodobější termínované vklady však mají zpravidla výhodnější úročení4. Srovnat 
termínované vklady lze jednoduše např. na webech http://www.mesec.cz/, 
http://www.finance.cz nebo http://www.uctysporici.cz. 

                                                
3 V srpnu 2014 se úroková sazba na běžných účtech pro občany u většiny bank pohybuje vrozmezí 0 – 0,05 % 
p.a. 
4 V srpnu 2014 se úrokové sazby sedmidenních termínovaných vkladů v částce 10 000,- Kč u bank pohybují 
v rozmezí od 0,01 do 0,35 % p.a., tříletých vkladů potom v rozmezí od 0,3 do 1,35 % p.a.; družstevní záložny 
nabízí úrokové sazby vyšší.
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Termínované vklady jsou bezpečným nástrojem pro odložení volných peněžních 
prostředků. Hodí se zejména pro konzervativní klienty. Jejich zřízení je velmi jednoduché, při 
výběru vhodného vkladu je však třeba pamatovat na to, že většina bank má stanovenou 
minimální částku pro zřízení vkladu. Nevýhodou je skutečnost, že po dobu termínovaného 
vkladu nelze s penězi bez sankce disponovat.

Spořicí účet je alternativou k termínovaným vkladům. Spořicí účet je otevřený na dobu 
neurčitou, často i bez výpovědní lhůty, naproti tomu termínovaný vklad je sjednán na dobu 
určitou. Spořicí účet je tedy likvidnější. Další rozdíl spočívá v tom, že termínovaný vklad má 
přesně stanovenou částku po celou dobu jeho trvání, naopak spořicí účet umožňuje libovolné 
vkládání peněžních prostředků. V dnešní době jsou spořicí účty většinou daleko výhodnější: 
mají zpravidla vyšší úrokovou sazbu5 a u většiny bank má klient peníze k dispozici ihned.

Většina lidí vybírá spořicí účet zpravidla zejména podle výše úrokové sazby. Měli 
bychom však zvážit i tyto důležité aspekty: Jaký je přístup k peněžním prostředkům? Má 
spořicí účet výpovědní lhůtu či nikoliv? Kolik výběrů nebo převodů z účtu měsíčně je 
zdarma? Jaký je poplatek za další výběry/převody? Jaké jsou další poplatky spojené s účtem: 
za vedení, za transakce? Jakým způsobem jsou vypláceny úroky: měsíčně nebo čtvrtletně? Je 
na účtu vyžadován nějaký minimální zůstatek či minimální vklad? Lze účet obsluhovat 
prostřednictvím internetbankingu? Rychlé srovnat spořicí účty lze např. na webech nebo 
http://www.uctysporici.cz nebo http://www.mesec.cz/.

Úroky z běžného účtu, z termínovaných vkladů i spořicích účtů jsou daněny 15 % 
srážkovou daní (podrobněji v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Peněžní 
prostředky uložené v korunách i v cizích měnách na běžných a spořicích účtech i na 
termínovaných vkladech, a to jak v bankách, tak i v družstevních záložnách, jsou podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách pojištěny u Fondu pojištění vkladů. Náhrada z Fondu 
pojištění vkladů se v případě úpadku banky poskytuje v plné výši hodnoty vkladu a úroků, 
avšak nejvýše v částce odpovídající 100 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.

2.2 Otevřené podílové fondy

Spoření na bankovních účtech není spojeno s příliš vysokými výnosy. Daleko 
výnosnější, avšak pochopitelně také rizikovější, je investování do cenných papírů. Zvolit pro 
investování ten „správný“ cenný papír není jednoduchou záležitostí – je třeba provádět 
důkladnou analýzu trhu i jednotlivých cenných papírů. Pokud hodláme investovat menší 
částky, většina investic pro nás navíc ani není možná. Tyto nevýhody odstraňuje možnost 
investovat do otevřených podílových fondů. Otevřený podílový fond (dále také OPF) vzniká 
tak, že mnoho drobných i větších investorů spojí své úspory a svěří je do správy 
profesionálnímu správci – investiční společnosti. To znamená, že investoři si nakoupí cenné 
papíry – podílové listy otevřeného podílového fondu, který tato investiční společnost 
spravuje. Investiční společnost potom tyto prostředky investuje v souladu se statutem fondu 
a jeho investiční strategií.

Fondu říkáme otevřený, protože investoři mohou podílové listy nakupovat a prodávat 
každý obchodní den. Nové podílové listy jsou novým investorům vydávány za aktuální cenu, 
které říkáme čistá hodnota aktiv nebo také hodnota čistého obchodního jmění fondu –
NAV (Net Asset Value), přepočtenou na jeden podílový list, plus případný počáteční 
(vstupní) poplatek. Zároveň jsou fondy vždy připraveny odkoupit zpátky od investorů podíly 
za NAV, minus případný výstupní poplatek. Hodnotu NAV zjistíme, když od aktuální tržní 
hodnoty majetku fondu (nakoupených akcií, obligací a jiných investic) odečteme závazky 

                                                
5 V srpnu 2014 se úrokové sazby spořicích účtů u bank pohybují v rozmezí od 0,05 do 1,85 % p.a.; družstevní 
záložny nabízí vyšší úrokové sazby.
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fondu a vydělíme počtem vydaných podílových listů. Protože se denně mění hodnota majetku 
fondu, mění se denně i hodnota NAV. Hodnota naší investice do fondu roste, když OPF 
inkasuje výnosy z cenných papírů nakoupených do portfolia fondu (kupónové platby 
z dluhopisů, dividendy z akcií, úroky z termínovaných vkladů) a také když roste kurz cenných 
papírů v portfoliu fondu – NAV roste. Naopak hodnota naší investice klesá s poklesem kurzu 
cenných papírů v portfoliu fondu – NAV klesá.

Investování do OPF není bez rizika. Míra podstupovaného rizika (a tím i možnost 
očekávaných výnosů) závisí na tom, jak OPF investuje námi vložené prostředky. Fond 
nemůže peníze investovat libovolně – musí se řídit svým statutem, který vymezuje mimo jiné 
investiční strategii fondu. Pak rozlišujeme několik základních typů OPF (viz Tabulka 1).

Tabulka 1: Srovnání jednotlivých typů otevřených podílových fondů

Typ fondu Riziko Výnosy Min. investiční 
horizont

Hodí se pro 
investora

akciový fond vysoké střední až vysoké 5 let agresivního, který 
snáší rizikosmíšený fond střední střední 3 roky

dluhopisový fond nízké až střední nízké až střední 2 roky
umírněného

fond fondů nízké až střední nízké až střední 2 roky

zajištěné fondy nízké nízké až střední 3 roky
konzervativního

fond peněž. trhu nízké nízké 6 měsíců
Pramen: Zpracováno podle trhy.mesec.cz

Název fondu napovídá, co převládá ve struktuře portfolia daného typu OPF. Z toho je 
také možné odvodit, jaký výnos a riziko můžeme očekávat a pro koho je daný typ fondu 
vhodný. Při volbě typu OPF bychom si měli zodpovědět tyto otázky:

 Na jak dlouho chci investovat? Pokud víme, že nyní můžeme investovat 
určitou částku, ale za rok budeme peníze potřebovat, určitě není vhodné 
investovat je do akciového OPF. Mohlo by se totiž stát, že v průběhu roku 
poklesne hodnota NAV a my prodejem podílových listů získáme výrazně menší 
částku, než jakou jsme investovali. Nedodržení plánované doby investice (např. 
peníze z fondu namísto plánovaných 5 let vybereme už po 1 roce) však není 
spojeno s žádnými sankčními poplatky ze strany fondu.

 Jak velké riziko jsem ochoten podstoupit? Čím větší riziko jsem ochoten 
podstoupit, tím větší zisk můžu očekávat. Zároveň je třeba mít na paměti, že 
podstoupíme-li vysoké riziko, nemáme žádnou záruku, že dosáhneme vysokých 
výnosů. Riziko spočívá ve výši krátkodobého cenového výkyvu, který zejména 
u akciových fondů může být značný. Také proto je důležité dodržet minimální 
doporučený investiční horizont (tj. dobu, po kterou by měly naše peníze zůstat 
ve fondu, aby investice neskončila ztrátou). 

 Jaký je hlavní cíl mé investice? Je-li účelem investice naspořit prostředky na 
dlouhodobý cíl, můžeme zvolit akciové či smíšené fondy. Jde-li nám pouze 
o zabezpečení proti inflaci, jsou lepší volbou fondy peněžního trhu.

Pokud investor prodá své podílové listy po uplynutí šesti měsíců od data nákupu, je jeho 
případný výnos z tohoto prodeje osvobozen od daně z příjmů. Je-li doba kratší než 6 měsíců, 
musí výnos uvést v daňovém přiznání a zdanit.

Mezi hlavní výhody investování do OPF patří diverzifikace (OPF má ve svém portfoliu 
velký počet různých cenných papírů, čehož bychom jako jednotlivci nebyli schopni 
dosáhnout), široký výběr investičních strategií, odborná správa peněz profesionálními 
manažery, vysoká likvidita (kdykoliv lze požádat o zpětný odkup), jednoduchost a dostupnost 
(lze investovat i malé částky, některé společnosti nabízejí možnost obchodování přes internet, 
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investor může hodnotu svých podílů sledovat v médiích), lze spořit pravidelně anebo čerpat 
rentu, výnosy z fondů se po 6 měsících držení nedaní a v OPF lze dosáhnout vyššího 
zhodnocení.

Kromě mnohých výhod jsou s investováním do OPF spojeny i některé nevýhody: riziko 
špatné volby při výběru fondu, investice do OPF nejsou pojištěny (v případě úpadku 
investiční společnosti tedy investor z Fondu pojištění vkladů nezíská žádnou náhradu), 
u některých OPF se hradí poplatky (vstupní poplatky, poplatky za správu, prodejní poplatky).

2.3 Stavební spoření

Stavební spoření (dále také SS) je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od 
účastníka stavebního spoření, v poskytování úvěrů účastníkům SS a v poskytování státní 
podpory účastníkům SS (zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 
stavebního spoření).6 Účastníkem SS může být fyzická nebo právnická osoba, státní podporu 
však může získat pouze fyzická osoba.

Stavební spoření je možné sjednat u jedné z pěti stavebních spořitelen, které působí 
v České republice, uzavřením smlouvy o SS. Smlouva se sepisuje na určitou cílovou částku. 
Ta je rovna součtu vkladů účastníka, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků 
z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků7. Cílovou částku si volíme 
podle našich cílů, možností spoření a podle toho, zda plánujeme využít úvěr. Překročení 
cílové částky není vhodné, neboť by nám z úložky, která by překročila cílovou částku, 
nenáležela státní podpora. Zvýšení cílové částky je však vždy možné. Minimální doba, po 
kterou musí SS trvat, je stanovena na 6 let. Pokud bychom chtěli prostředky vybrat dřív, 
zaplatíme sankční poplatek a přijdeme o celou státní podporu. Po uplynutí 6 let lze buď 
smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel, nebo můžeme spořit dál. 
Maximální doba spoření totiž není omezená, je možné spořit až do doby naspoření cílové 
částky. Prostředky na účet u stavební spořitelny ukládáme pravidelně (měsíčně, půlročně, 
ročně apod.) či nepravidelně. Tyto částky jsou průběžně úročeny a jednou ročně je k nim 
připsána státní podpora.

Nárok na státní podporu vzniká za celý kalendářní rok. Výše státní podpory se 
v minulosti několikrát měnila, v současné době (srpen 2014) činí státní podpora 10 % 
z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000,- Kč. 
Pokud tedy člověk vložil na účet u stavební spořitelny 20 000,- Kč (plus poplatky za vedení 
účtu), za daný kalendářní rok mu bude na účet připsána státní podpora ve výši 2 000,- Kč.

Mezi hlavní výhody SS patří to, že jde o velmi bezpečný spořící nástroj (vklady jsou 
pojištěny, v případě krachu stavební spořitelny vkladatel dostane náhradu z Fondu pojištění 
vkladů ve výši 100 % částky na účtu, maximálně do ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho 
vkladatele u jedné stavební spořitelny). K SS je poskytována státní podpora, spoření není 
omezeno věkem (každý člen rodiny může spořit a získat státní podporu). Při nečerpání úvěru 
stavební spořitelny obvykle nabízejí zvýhodněné úrokové sazby. Uspořené peníze lze (stále 
ještě) při nečerpání úvěru využít na cokoliv. Hlavní nevýhodou SS potom je fakt, že po dobu 
6 let nelze disponovat s finančními prostředky.

                                                
6 Z uvedeného vyplývá, že stavební spoření můžeme rozdělit do dvou fází: fáze spořící a fáze úvěrové. V této 
kapitole se zaměříme na spořící fázi, fáze úvěrová je charakterizována v kap. 3.4.2.
7 Úroky z vkladů ve SS v minulosti nepodléhaly zdanění. Od 1. 1. 2011 se připsaná částka úroků daní 15 % 
srážkovou daní (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
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2.4 Životní a neživotní pojištění

Finanční plán by měl zohlednit veškerá rizika, která by mohla ohrozit finanční stabilitu 
domácnosti, a tato rizika vhodně zabezpečit. Základem kvalitní ochrany proti riziku je 
zjištění, jaká rizika nám hrozí a jaké škody mohou způsobit. Rizika můžeme rozdělit na 
příjmová rizika, která ohrožují náš příjem (patří mezi ně riziko předčasného úmrtí, riziko 
invalidity, pracovní neschopnosti, riziko ztráty zaměstnání a riziko odchodu do starobního 
důchodu) a majetková rizika, která ohrožují náš majetek (zahrnují živelní rizika, riziko 
krádeže, vandalismu, havárie a rizika škod na cizím zdraví a majetku).

K poznaným rizikům dále přiřadíme velikost škody, která může nastat. U majetkových 
rizik je rovna hodnotě majetku, který dané riziko ohrožuje. U příjmových rizik musíme 
stanovit hodnotu příjmů, o které můžeme přijít. S následky rizik se potom můžeme vypořádat 
buď tak, že si sami vytvoříme finanční či majetkovou rezervu, z níž případnou ztrátu 
uhradíme, nebo sjednáme pojištění a hrozící riziko tak přesuneme na pojišťovnu. Za tuto 
službu pochopitelně musíme zaplatit. Správně zvolený pojistný produkt představuje optimální 
a cenově dostupnou ochranu před riziky. Naproti tomu nevhodné pojištění způsobí, že člověk 
zbytečně přeplácí vysoké částky na rizika, která se ho nemusí týkat.

Základem vztahu s pojišťovnou je uzavření písemné pojistné smlouvy o tom, že jedna 
strana – pojistník zaplatí dohodnutou částku – pojistné. Za pojistné se druhá strana –
pojistitel (tj. pojišťovna) zavazuje vyplatit sjednané množství peněz – pojistnou částku, 
jestliže v průběhu sjednané doby trvání nastane pojistná událost (tj. nahodilá skutečnost 
definovaná ve smlouvě). K výplatě dojde buď jednorázově, nebo formou renty. Příjemcem 
pojistného plnění bude pojištěný (může být totožný s pojistníkem), poškozený (u pojištění 
odpovědnosti) nebo oprávněná osoba (u pojištění pro případ smrti, jestliže pojištěný zemřel).

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví rozlišuje mezi životním a neživotním 
pojištěním.

2.4.1	Životní	pojištění

Produkty životního pojištění pomohou zabezpečit životní standard domácnosti v případě 
úmrtí živitele rodiny nebo dlouhodobého výpadku příjmů. Zároveň některé z nich mohou 
sloužit jako spořící nebo investiční produkt, který zhodnotí vložené finanční prostředky. 
Životní pojištění je někdy vyžadováno bankou při poskytnutí úvěru – banka se tak chrání proti 
riziku smrti klienta. Životní pojištění nemůže uzavřít každý – pojišťovna se snaží 
minimalizovat počet pojistných plnění v případě smrti klienta, proto své klienty vybírá podle 
zdravotních rizik, která klient uvede při uzavírání smlouvy. Uzavření smlouvy může 
pojišťovna zcela odmítnout. Životní pojištění (dále také ŽP) by měl uzavřít hlavně člověk, na 
němž je v okamžiku jeho nenadálého úmrtí někdo finančně závislý – partner, děti, rodiče.

Životní pojištění tedy zahrnuje krytí rizik spojených se životy lidí a nabízí tyto typy 
pojištění:

 Kapitálové ŽP představuje kombinaci pojištění pro případ smrti (nebo dožití) 
a spoření. Část plateb pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a druhá část –
kapitálová hodnota je určena na spoření (tu pojišťovna investuje a zhodnocuje). 
V případě smrti pojištěného je pojišťovna povinna vyplatit kapitálovou hodnotu 
pojištění + pojistnou částku pro případ smrti. V případě dožití se konce pojištění 
vyplatí pojišťovna klientovi kapitálovou hodnotu pojištění. Pokud je kapitálové 
ŽP uzavřeno na dobu trvání minimálně 5 let a po jeho ukončení nám bude více 
než 60 let, můžeme si každým rokem ze základu daně z příjmu odečíst zaplacené 
pojistné, a to až do částky 12 000,- Kč.



Pavla Klepková Vodová, Finance domácnosti

17

 Rizikové ŽP je pojištění pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného 
v době platnosti pojistné smlouvy, poté pojištění zaniká. Rizikové ŽP nemá 
žádnou spořící složku; nedojde-li ke smrti pojištěného, na konci pojištění není 
nárok na žádné vyrovnání. Je možné jej sjednat buď s pevnou pojistnou částkou 
(jde nám o stejně vysokou pojistnou ochranu – např. pro zajištění členů rodiny) 
nebo s klesající pojistnou částkou (to většinou jako zajištění při splácení úvěrů –
při úmrtí pojištěného pojišťovna uhradí nesplacenou část úvěru bance nebo 
oprávněné osobě; pojistná částka klesá v čase podle toho, jak klesá zůstatek 
nesplaceného úvěru). Zaplacené pojistné nelze odečíst od daňového základu.

 Investiční ŽP je pojištění pro případ smrti a dožití s investiční složkou. Má řadu 
výhod: máme možnost rozhodnout o poměru mezi pojištěním a investicí, 
můžeme zvolit vlastní investiční strategii (pojišťovna nabízí několik interních 
podílových fondů, mezi kterými se rozhodujeme) a tuto strategii můžeme 
průběžně měnit, naspořené prostředky můžeme v průběhu pojištění částečně 
vybírat, aj. Podstupujeme ale větší riziko: jde o produkt bez garance 
minimálního výnosu. V případě smrti obdrží oprávněné osoby pojistné plnění ve 
výši sjednané pojistné částky + aktuální hodnotu investice, při dožití získáme 
aktuální hodnotu investice (buď jednorázově, nebo formou renty). Při splnění 
stanovených podmínek lze pojistné odečíst od základu daně z příjmů.

 Důchodové ŽP je speciálním typem ŽP – pojistnou událostí je dožití doby 
stanovené jako počátek výplaty renty. Klient si sjedná výplatu měsíčního 
důchodu ve stanovené výši a po dobu zbývající do počátku vyplácení renty platí 
pojistné. V případě dožití se konce pojištění je mu vyplácena dohodnutá měsíční 
renta (doživotně nebo po určitou sjednanou dobu). V případě smrti může být 
důchod vyplacen i pozůstalým. 

 Další typy – sem patří rodinné pojištění, pojištění dětí a mládeže, stipendijní 
pojištění, svatební pojištění (pojištění věna) apod.

K některým typům ŽP lze sjednat i připojištění, zejména připojištění invalidity
(pojistné plnění obvykle spočívá ve zproštění od placení pojistného, pojištění však pokračuje 
v plném rozsahu), připojištění úrazu (lze sjednat i samostatně) či připojištění vážných 
chorob (nárok na pojistné plnění nastává v případě diagnózy určitých vážných chorob).

K hlavním výhodám patří zajištění pojistné ochrany, zhodnocení finančních prostředků, 
možnost volby investiční strategie (u investičního ŽP), daňové výhody, pojištění lze 
vinkulovat ve prospěch libovolné osoby. Nevýhodou potom je nízká likvidita (s naspořenými 
penězi lze většinou disponovat až po ukončení pojištění), pojišťovna může pojištění 
odmítnout (např. pro nemoc), při výpovědi pojištění během prvních let jsou vysoké finanční 
ztráty, existují produkty s daleko lepším zhodnocením prostředků.

2.4.2	Neživotní	pojištění

Neživotní pojištění kryje rizika neživotního charakteru. Patří sem zejména pojištění 
majetku, pojištění odpovědnosti za škody, úrazové pojištění, soukromé zdravotní 
a nemocenské pojištění a další pojistná odvětví.

Do pojištění majetku patří pojištění movitých (automobil, počítač) i nemovitých věcí 
(domy, byty, rekreační objekty). Určitě bychom měli zvážit minimálně pojištění budov, 
pojištění domácnosti, případně havarijní pojištění. Pojištění majetku kryje živelní rizika 
(požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplava, krupobití, zemětřesení, pád stromů 
a stožárů, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu a námrazy, náraz nebo zřícení letadla 
apod.), vodovodní rizika (škoda způsobená vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
kanalizace nebo topení), havarijní rizika (vznik majetkových škod na dopravních prostředcích 
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a na zboží přepravovaném dopravními prostředky), rizika odcizení a vandalství. Rozsah rizik 
krytých v rámci pojištění majetku lze sjednat jako pojištění kryjící jednotlivé určené riziko 
(např. pojištění požární), pojištění kryjící několik vyjmenovaných rizik (jde o sdružená 
pojištění, např. pojištění FLEXA, které zahrnuje krytí požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu 
nebo pádu letadla, stromů, stožárů a jiných předmětů) nebo jako pojištění All Risks, což je 
pojištění proti všem rizikům, souvisejících s daným pojištěným objektem, přičemž jsou 
uplatněny výluky z pojištění (např. havarijní pojištění automobilu).

Pojištění majetku bychom měli každoročně revidovat a případně upravit. Pokud 
máme pojištěné bydlení a ceny bytů a domů rostou, při vzniku škody by nám pojistné plnění 
vyplacené pojišťovnou nemuselo stačit na opravy nebo pořízení nového bydlení – je tedy 
dobré pojistnou částku navýšit. Naopak s tím, jak nám stárne automobil, je možné pojistnou 
částku postupně snižovat a tím si snížit platbu pojistného.

Pojištění odpovědnosti za škody kryje rizika toho, že naší činností můžeme způsobit 
škody jinému subjektu, a to škody na majetku, na zdraví a na životě nebo finanční škody. 
Nejčastějším a nejznámějším typem pojištění odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za 
škodu z provozu motorových vozidel, které je povinně smluvním pojištěním, a proto ho musí 
mít uzavřené každý vlastník vozidla. Rozhodně je ale dobré uzavřít i pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené v občanském životě. To potom kryje škody vzniklé v důsledku např. 
vytopení sousedů, jako následek her dětí aj.

Úrazové pojištění sdružuje několik pojistných produktů, jejichž společným znakem je 
pojistná událost – úraz. Může jít o pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pro případ 
trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti způsobené 
úrazem, pojištění doby nezbytného léčení či pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici 
následkem úrazu.

Prostřednictvím produktů soukromého zdravotního a nemocenského pojištění lze 
pojistit invaliditu, denní dávku při pracovní neschopnosti, denní dávku úvěrové nebo 
leasingové splátky či denní dávku při pobytu v nemocnici.

K ostatním pojistným odvětvím potom patří cestovní pojištění či pojištění právní 
ochrany.

2.5 Produkty pro zajištění na stáří

Protože v České republice se (obdobně jako v ostatních evropských zemích) prodlužuje 
průměrná délka života a současně klesá porodnost, dochází ke stárnutí populace. Velmi často 
se tak diskutuje o tom, jakým způsobem upravit – reformovat penzijní (důchodový) systém. 
V České republice stojí v současné době důchodový systém na třech pilířích (Tabulka 2). 

Každý pilíř představuje zdroj, ze kterého můžeme v penzi získávat peníze. První pilíř je 
klasickým zdrojem; jde o státem vyplácený starobní důchod. Účast v tomto pilíři je povinná8.  
První pilíř tvoří pro většinu lidí základ jejich zajištění na penzi. V České republice má nejdelší 
tradici. Jeho problémem je skutečnost, že jde o průběžný systém financování, což znamená, že 
peníze, které každý měsíc odvádíme, slouží k vyplacení důchodů lidem, kteří penzi pobírají 
právě teď. Až budeme v důchodu my, pro výplatu našich penzí bude potřeba, aby do systému 
každý měsíc přispívali lidé v tu dobu ekonomicky aktivní (zaměstnanci, podnikatelé). 

                                                
8 Výše příspěvku do prvního pilíře činí 28 % z hrubé mzdy (kdy 21,5 % hradí zaměstnavatel a 6,5 % 
zaměstnanec). Pokud se v daném roce zaměstnanec účastní i důchodového spoření v rámci druhého pilíře, výše 
příspěvku do prvního pilíře činí 26 % z hrubé mzdy (z toho 21,5 % hradí zaměstnavatel a 3,5 % zaměstnanec). 
Osoby samostatně výdělečně činné (např. podnikatelé) odvádí celou sazbu, tj. pokud se účastní i důchodového 
spoření, do prvního pilíře přispívají 25 % z vyměřovacího základu, pokud nejsou účastníky důchodového 
spoření, pak odvádí celých 28 %. 
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Vzhledem ke stárnutí populace je možné očekávat, že takto fungující systém je beze 
změn do budoucna neudržitelný. Každý občan by se tedy měl na odchod do penze připravovat 
i sám a zajistit si další peněžní prostředky nad rámec státem vyplácené penze, aby tak udržel 
svůj životní standard na požadované úrovni. K tomu můžeme využít mimo jiné i prostředky 
získané z druhého a třetího pilíře.

Tabulka 2: Tři pilíře důchodového systému

1. pilíř 2. pilíř 3. pilíř

o co se jedná? státní důchod důchodové spoření doplňkové penzijní 
spoření

jak funguje? vyplácen průběžně, nic 
se nespoří

spoří se ve fondu, 
volíme ze strategií

jde o dřívější penzijní 
připojištění

povinně či dobrovolně? je povinný je dobrovolný, ale 
nelze z něj vystoupit

lze ho kdykoliv zahájit 
i předčasně ukončit

kolik platíme? odvod: 28 % z hrubé 
mzdy 

(nebo 25 % z hrubé 
mzdy pro ty, kdo 

vstoupí do 2. pilíře)

spoří se: 3 % z hrubé 
mzdy (dává 

zaměstnavatel) plus 2 
% z hrubé mzdy (spoří 

každý sám)

spořit lze libovolnou 
částku, stát vyplácí 

příspěvek

právní úprava? zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém 

pojištění, zákon č. 
589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální 
zabezpečení a 

příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti

zákon č. 426/2011 Sb., 
o důchodovém 

spoření, zákon č. 
397/2012 Sb., o 

pojistném na 
důchodové spoření

zákon č. 427/2011 Sb., 
o doplňkovém 

penzijním spoření

Pramen: Vlastní zpracování, částečně dle iDNES.cz/Finance

2.5.1	Důchodové	spoření

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, účinný od 1. ledna 2013, definuje 
důchodové spoření jako shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového 
spoření do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků 
účastníka. Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře 
s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do konce kalendářního roku, 
ve kterém dosáhne věku 35 let. Lidé starší 35 let mohli uzavřít smlouvu s penzijní společností 
do 30. června 2013. 

Účast v důchodovém spoření je dobrovolná, rozhodnutí je však nezměnitelné. Zákon 
upravuje čtyři povinné typy důchodových fondů, z nichž si účastník zvolí podle zamýšlené 
strategie spoření: 

 důchodový fond státních dluhopisů, který musí minimálně 90 % prostředků 
investovat do státních dluhopisů, zejména českých, 

 konzervativní důchodový fond, který kromě do státních dluhopisů investuje i do 
nástrojů peněžního trhu a ostatních dluhopisů s kvalitním ratingem,

 vyvážený důchodový fond, který kromě dříve jmenovaných nástrojů investuje 
i do akcií a podobných cenných papírů, avšak ne více než 40 % prostředků,

 dynamický důchodový fond, který do akcií může investovat až 80 % prostředků 
(zbývající část tvoří dluhopisy a nástroje peněžního trhu). 

Z popisu jednotlivých typů důchodových fondů je patrné, že opět musíme volit podle 
našeho postoje k riziku a podle toho, jaký výnos očekáváme. U prvních dvou kategorií 
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důchodových fondů je sice riziko velmi malé, avšak nemůžeme počítat s příliš vysokým 
výnosem. Naopak dynamický důchodový fond může dosahovat vyšších výnosů, avšak 
s vyšším rizikem. Strategii spoření určí účastník ve smlouvě, může ji měnit podle potřeby. 

Do důchodového fondu se odvádí příspěvky měsíčně, jejich výše činí 5 % z hrubé 
mzdy zaměstnance (kdy o 3 % hradí méně na pojistné na důchodové pojištění v rámci prvního 
pilíře plus 2 % z hrubé mzdy přidává „ze svého“) nebo 5 % z vyměřovacího základu osoby 
samostatně výdělečně činné. Prostředky v důchodovém fondu se v případě úmrtí účastníka 
stávají předmětem dědictví. 

Naspořené prostředky lze použít pouze k nákupu důchodu u vybrané životní pojišťovny, 
a to buď formou doživotního starobního důchodu (s možností sjednání pozůstalostní renty po 
dobu 3 let), nebo starobního důchodu na 20 let. Dále je možné po dobu 5 let čerpat sirotčí 
důchod. Pokud si účastník nechá vyplácet důchod po dobu 20 let a během této doby zemře, 
stávají se prostředky předmětem dědictví. Dohled nad penzijními společnostmi vykonává 
Česká národní banka.

Budoucnost důchodového spoření je však nadále nejistá. Součástí koaliční smlouvy 
současné vlády je dohoda, že druhý pilíř důchodového systému bude zrušen. Původně 
plánovaný termín zrušení důchodového spoření byl konec roku 2015, patrně však nebude 
dodržen. Variant řešení se nabízí několik. První alternativa je nechat fondy „dožít“: účastníci 
by už nemohli vyvádět tři procenta hrubé mzdy ze sociálního pojištění, ale museli by je spořit 
ze svého, úspory by si však nově mohli vybrat. V rámci této varianty lze očekávat, že 
vzhledem k tomu, že fondy nebudou mít další výhody, nezískají dost klientů na to, aby se 
jejich provoz penzijním společnostem vyplatil, a postupně tak dojde k rušení fondů přímo 
penzijními společnostmi. Druhá alternativa je fondy zrušit rovnou a peníze klientům vrátit. 

Záleží samozřejmě na tom, co nakonec nová důchodová komise vedená profesorem 
Potůčkem doporučí a co vláda schválí. Dosud nevyřešená totiž zbývá otázka, jestli a jak bude 
účastníkům důchodového spoření krácený státní důchod. Ministerstvo financí v analýze 
variant připouští i možnost nechat lidem naspořené peníze jako určitou kompenzaci za 
způsobené zmatky a zároveň jim za dobu strávenou ve druhém pilíři nijak nekrátit penzi 
z toho prvního.

2.5.2	Doplňkové	penzijní	spoření

Třetí pilíř tvoří doplňkové penzijní spoření. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 
penzijním spoření definuje doplňkové penzijní spoření jako shromažďování a umísťování 
příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho 
zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní 
společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit 
doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě. Účastníkem může být fyzická osoba 
starší 18 let, která s penzijní společností uzavřela smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. 

Slovo penzijní odkazuje na dlouhodobý charakter a zaměření tohoto produktu –
dlouhodobě, třeba i desítky let, investujeme své prostředky, současně dostáváme od státu 
příspěvek a přispívat nám může i náš zaměstnavatel. Penzijní společnost naše prostředky 
investuje do účastnického fondu. Je přitom možné volit z několika investičních strategií 
(konzervativních i dynamických). Šanci na vyšší zisk však vyvažuje to, že některé roky 
mohou být pro klienty i ztrátové.

Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc a nesmí být nižší než 100 Kč. 
Za účastníka může platit příspěvek nebo jeho část zaměstnavatel, avšak k příspěvku 
zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek. Státní příspěvek se poskytuje účastníkovi, 
jehož měsíční příspěvek činí alespoň 300 Kč. Výše státního příspěvku ve vazbě na velikost 
příspěvku účastníka je zachycena v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Výše měsíčních státních příspěvků k doplňkovému penzijnímu spoření od roku 2013

Výše měsíč. úložky 100-299 300 400 500 600 700 800 900 ≥1000
státní příspěvek 0 90 110 130 150 170 190 210 230

Pramen: Vlastní zpracování

Prostředky účastníka se použijí na výplatu těchto dávek: 
 starobní penze na určenou dobu,
 invalidní penze na určenou dobu,
 jednorázové vyrovnání,
 odbytné,
 úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
 úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně 

stanovenou výší důchodu.

Vedle účastnických fondů existují také fondy transformované. Ty vznikly 
transformací dřívějšího produktu penzijního připojištění, kdy dnem transformace se penzijní 
fondy změnily na penzijní společnost, a majetek účastníků byl převeden do transformovaného 
účastnického fondu. Transformovaný fond je spravován penzijní společností, zůstávají 
zachována práva a povinnosti účastníků. Nároky účastníků se i nadále řídí zákonem č. 
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Na rozdíl od účastnických 
fondů, v případě transformovaných fondů se účastník nikdy nemůže dostat do ztráty – zákon 
totiž garantuje nezáporné zhodnocení prostředků. I v transformovaných fondech má účastník 
právo na státní příspěvek, na výplatu dávek. 

Možnost sjednávat smlouvy tohoto typu (pro transformované fondy) skončila koncem 
roku 2012. Je možné ve smlouvě buď pokračovat, tj. zůstat v transformovaném fondu, nebo 
přestoupit do nového účastnického fondu9. 

Výhody doplňkového penzijního spoření: k našemu majetku ve fondu přispívá stát a 
může přispívat i náš zaměstnavatel; možnost daňových úlev (účastník si může snížit svůj 
základ daně o jím (nikoliv zaměstnavatelem) zaplacené příspěvky převyšující částku 12 000,-
Kč ročně, maximálně do výše 12 000,- Kč ročně za jedno zdaňovací období). K nevýhodám 
potom patří spíše nízké zhodnocení prostředků v penzijních fondech (pokud nezvolíme 
agresivnější investiční strategii u nových účastnických fondů), nízká likvidita (po dobu 
spoření nelze se vkladem bez sankce a ztráty státních příspěvků nakládat), riziko spojené 
s investiční strategií fondu (u nových účastnických fondů) a také skutečnost, že vklady nejsou 
pojištěny.

                                                
9 Opačný přestup, tj. z účastnického fondu do transformovaného, však možný není.
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3 ÚVĚROVÉ NÁSTROJE

Graf 4 dokládá, že zadluženost českých domácností roste. Je to dobře nebo špatně? 
Odpověď není jednoznačná. Záleží na tom, zda nám zadlužení finančně pomůže nebo nám 
uškodí. Také je nutné zvážit rizika zadlužení: dluh splácet musíme, avšak budoucí příjmy na 
splátky mít nemusíme. Proto bychom měli vždy důkladně zvážit, zda si skutečně daný úvěr 
můžeme dovolit. Pokud se rozhodneme, že ano, měli bychom zapojit „selský rozum“ a při 
srovnávání jednotlivých produktů zohlednit zejména tyto aspekty: kolik si chceme půjčit, na 
jak dlouho (splácet letošní dovolenou ještě dalších pět let asi není příliš rozumné), kolik si 
můžeme dovolit splácet, kolik nás to celkově bude stát a jaká jsou s naší volbou spojená 
rizika. Je dobré vědět, že svým vlastním klientům, které banka dobře zná, zpravidla půjčí 
výhodněji a za nižší úrokovou sazbu. Pokud nám banka nechce půjčit, znamená to, že u nás 
vidí velké riziko nesplacení úvěru – měli bychom tedy dát na její závěr a peníze si 
nepůjčovat!

Graf 4: Celkové zadlužení českých domácností v letech 2005 – 2014 (v mil. Kč)

Pramen: Vlastní zpracování dle údajů České národní banky 
(http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1538&p_strid=AD&p_lan
g=CS)

Při samotném porovnávání nabídek jednotlivých bank či nebankovních institucí lze 
využít úvěrové kalkulačky na internetu. Můžeme se řídit výší úrokové sazby, avšak neměli 
bychom zapomenout ani na poplatky související s daným úvěrem. Obojí jedním číslem 
zohledňuje roční procentní sazba nákladů (blíže v kap. 3.3). Velice jednoduše můžeme úvěry 
porovnat také podle celkové zaplacené částky – sečteme hodnotu všech splátek (např. pro 
úvěr s dobou splatnosti 5 let to bude šedesát krát hodnota splátky) a všech poplatků 
(jednorázové poplatky za schválení či posouzení úvěrové žádosti apod., ale i měsíční poplatky 
za vedení úvěrového účtu, za správu úvěru apod.). Pochopitelně volíme úvěr s nejnižším 
přeplatkem.

3.1 Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr nebo také povolené přečerpání účtu (dále také KÚ) je krátkodobý 
úvěr, který poskytuje banka dlužníkovi – majiteli běžného účtu tak, že mu umožní na tomto 
účtu přecházet do debetu (tj. do mínusu). Dlužník tedy čerpá úvěr zcela automaticky tím, že 
ze svého účtu platí či vybírá i v případě, že na něm nemá dostatek vlastních peněžních 
prostředků. Splácen je také automaticky – veškerými příchozími platbami na náš účet. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

pr
os

in
ec

 0
5

če
rv

en
 0

6

pr
os

in
ec

 0
6

če
rv

en
 0

7

pr
os

in
ec

 0
7

če
rv

en
 0

8

pr
os

in
ec

 0
8

če
rv

en
 0

9

pr
os

in
ec

 0
9

če
rv

en
 1

0

pr
os

in
ec

 1
0

če
rv

en
 1

1

pr
os

in
ec

 1
1

če
rv

en
 1

2

pr
os

in
ec

 1
2

če
rv

en
 1

3

pr
os

in
ec

 1
3

če
rv

en
 1

4

Ostatní

Na bydlení

Na spotřebu



Pavla Klepková Vodová, Finance domácnosti

23

Maximální výše KÚ je daná výší úvěrového rámce (jeho výše je zpravidla odvozena od 
měsíčního příjmu klienta – většinou se jedná o jedno-, dvoj- až trojnásobek pravidelného 
měsíčního příjmu). Sankce za překročení úvěrového rámce jsou vysoké, pohybují se okolo 
25 – 30 % p.a.

Pro získání KÚ je obvykle nutné splnit zejména tyto podmínky: žadatel má u banky, 
kterou žádá o úvěr, veden běžný účet; na tento účet chodí pravidelně dostatečně vysoký 
příjem; některé banky vyžadují i určitý průměrný zůstatek na účtu.

Kontokorent by měl být využíván pouze na překlenutí krátkodobého časového 
nesouladu mezi našimi příjmy a výdaji. Protože jde o neúčelový úvěr (účel jeho použití 
nemusíme bance dokládat), lze jej využít na jakýkoliv účel. Tím, že je navázán na náš běžný 
účet, je velice snadno dostupný. Tím nás také může zlákat k tomu, abychom utráceli víc, než 
vyděláme.

Zpravidla alespoň jedenkrát za rok je nutné KÚ splatit (dlužník tím bance prokáže, že 
úvěrem nefinancuje trvalé potřeby). Výhodou KÚ je možnost čerpat úvěr pohotově podle 
momentální potřeby, a to i opakovaně (vždy po jeho splacení), nevýhodou je vysoká úroková 
sazba (v srpnu 2014 se pohybuje zhruba v rozmezí 14,3 – 21,9 % p.a.). Úroky banka 
vypočítává denně, hradíme je většinou jednou za měsíc. Srovnání KÚ naleznete např. na 
webech http://www.mesec.cz/ či http://www.finance.cz.

Kontokorentní úvěry jsou velice drahé a výrazně zatěžují rodinný rozpočet. Je tedy 
vhodné je použít v případě, že potřebujeme pokrýt krátkodobý a nečekaný výpadek peněžních 
prostředků (např. o týden se nám opozdí výplata nebo platíme jednorázový výdaj a víme, že 
během 1 – 2 měsíců dluh vyrovnáme).

3.2 Úvěr z kreditních karet

Kreditní karta stejně jako kontokorent umožňuje čerpat předem stanovený úvěrový 
rámec. Od kontokorentního úvěru se liší zejména v těchto bodech:

 použití kreditní karty nemusí být navázáno na běžný účet – můžeme mít tedy 
běžný účet vedený u jedné banky a kreditní kartu využívat od zcela jiné 
instituce,

 kreditní karty mají bezúročné období – tj. můžeme si půjčit na určitý počet dní 
(zpravidla 40 – 55 dní), aniž bychom museli platit úroky.

Pokud celý úvěr splatíme do konce bezúročného období, nezaplatíme ani korunu navíc. 
V opačném případě je stanovena minimální splátka (jako určité procento z čerpané částky) 
a finanční instituce nám vyčíslí úroky. Úroková sazba je přitom dosti vysoká: v srpnu 2014 se 
pohybuje zhruba v rozmezí 15,96 – 26,28 % p.a.

Kreditní kartu můžeme použít pro placení v obchodech či přes internet. Kartou je možné 
i vybrat peníze z bankomatu, to se však nedoporučuje – finanční instituce si za to účtuje 
poměrně vysoký poplatek, navíc se na výběry z bankomatu nevztahuje bezúročné období 
a úroky jsou tak účtovány okamžitě.

Výhodou kreditní karty je tedy možnost čerpat úvěr podle potřeby a při dodržení 
bezúročného období jde o úvěr bez úroků, nevýhodou je vysoká úroková sazba při 
nedodržení bezúročného období nebo při výběru hotovosti z bankomatu. Kreditní karta, stejně 
jako kontokorent, může svádět k bezhlavému utrácení a nadměrnému zadlužování se. Pokud 
však máme kartu bez poplatku za vedení, hlídáme si bezúročné období a nevybíráme kartou 
z bankomatu, může být kreditní karta velmi vhodným nástrojem či určitou rezervou.
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3.3 Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry (dále také SÚ) jsou půjčky poskytované fyzickým osobám na 
financování nepodnikatelských potřeb (jako např. zařízení a vybavení domácnosti, nákup 
spotřební elektroniky, dovolené, dárků, automobilu, uhrazení nákladů na studium či závazků 
mezi občany). Mohou být poskytovány jako účelové (na konkrétní, předem stanovený účel, 
prokazovaný např. fakturou nebo jiným dokladem) nebo neúčelové (záleží na klientovi, na co 
úvěr použije; cenou za nesdělení účelu je však vyšší úroková sazba). Bývají poskytovány jak 
v hotovostní, tak i v bezhotovostní podobě (převodem na účet).

Právní úpravu SÚ nalezneme v zákoně č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato novela je účinná od 25. 2. 2013, vybrané 
ustanovení potom až od 1. 1. 2014. Zákon se nevztahuje na úvěry poskytnuté pro účely 
bydlení, zajištěné zástavním právem k nemovitosti, na úvěry na částku nižší než 5 000,- Kč 
a vyšší než 1 880 000,- Kč a některé další. Pro ostatní SÚ ale zákon významným způsobem 
upravuje práva spotřebitele a povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů. Zákon vymezuje, jaké 
informace je věřitel (zprostředkovatel) povinen poskytnout v reklamní kampani, před 
uzavřením smlouvy i ve smlouvě o SÚ (kromě celé řady dalších informací jsou to informace 
o roční procentní sazbě nákladů10, úrokové sazbě, poplatcích spojených s úvěrem, výši splátek 
a celkové částce splatné spotřebitelem). Spotřebitel má ze zákona právo bez udání důvodů 
a bezplatně odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů; kdykoliv po dobu trvání může 
spotřebitel zcela nebo zčásti splatit úvěr a má přitom právo na poměrné snížení nákladů 
(věřitel může požadovat poplatek max. ve výši 1 % z předčasně splacené částky). Věřitel je 
povinen před poskytnutím úvěru posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Novelou zákona 
z letošního roku je zcela zakázáno při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování SÚ používat 
telefonní čísla typu 900, 906 apod., tj. draze placené telefonní linky. Ke splacení nebo 
zajištění SÚ nesmí být použity ani směnka, ani šek. Zajištění SÚ nesmí být ve zcela zjevném 
nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. 

Výhodou SÚ je možnost okamžitě financovat naše potřeby. Nevýhody jsou značné: SÚ 
je úročen poměrně vysokou úrokovou sazbou (v srpnu 2014 se u bank pohybují zhruba 
v rozmezí 6,9 – 15,9 %, u neseriózních nebankovních institucí mohou být daleko vyšší) 
a s poplatky (jednorázovými za posouzení a zpracování úvěru, pravidelnými za vedení či 
správu úvěru), u úvěrů na vyšší částky je třeba věřiteli dodat požadované zajištění (ručitele, 
zástavní právo k movité věci či nemovitosti, vystavení směnky, uzavření životního pojištění 
apod.). Porovnat SÚ je možné např. na webech http://www.mesec.cz/ či 
http://www.finance.cz.

Pokud už se rozhodneme pro SÚ, měli bychom velmi důkladně zvážit, od koho si 
půjčíme. Bezpečná je půjčka od bank (jsou pod dohledem České národní banky) a institucí 
sdružených v České leasingové a finanční asociaci (dodržují její etický kodex). Kromě toho 
ale SÚ nabízí i řada malých firem. Ty se často uchylují k nekalým praktikám označovaným 
také jako predátorské úvěrování. 

Predátorské praktiky zahrnují následující: věřitel nezkoumá, jestli žadatel bude moci 
půjčku splácet, vydělává na enormních úrocích nebo sankcích za nesplácení a již při 
poskytnutí půjčky ví, že klient nebude schopen dohodnuté podmínky dodržet. Požaduje 

                                                
10 Roční procentní sazba nákladů (nebo také RPSN) vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, který je 
spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku. Při výpočtu se kromě splátek jistiny a úroků berou v úvahu 
všechny poplatky spojené se SÚ, zejména za posouzení žádosti o úvěr, za uzavření smlouvy, za vedení 
úvěrového účtu, za pojištění schopnosti splácet apod. Nezahrnují se však sankční úroky ani pokuty za opožděné 
platby. Hodnoty RPSN jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi – pro spotřebitele je tak srovnání velice 
jednoduché. Zákon obsahuje vzorec pro výpočet RPSN. Ten není zrovna jednoduchý, v praxi je proto dobré 
využít některý z programů volně dostupných na internetu, např. úvěrovou kalkulačku České obchodní inspekce 
(http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/spotrebitelske-uvery/#Kalkul%C3%A1tor%20RPSN).



Pavla Klepková Vodová, Finance domácnosti

25

neúměrně vysoké vstupní poplatky – částky v řádu několika tisíc korun jako poplatek za 
zřízení půjčky, kterou ne vždy poskytne. Ústně žadateli o půjčku slibuje něco jiného, než je 
později ve smlouvě. Nedává žadateli o úvěr prostor vzít si smlouvu domů a podmínky 
prostudovat. Manipuluje žadatelem – vyvolává dojem profesionála, rádce, před podpisem 
smlouvy je velice ochotný, familiérní, na oko odpouští určité poplatky. Když dlužník 
nesplácí, predátor mu vyhrožuje fyzickým násilím nebo majetkovou újmou. Vyžaduje vratnou 
kauci jako podmínku vyplacení půjčky – po dobu, kdy má právo klient žádat svou kauci zpět, 
pak predátor nekomunikuje a není možné jej kontaktovat. Nechává klienta podepsat bianco 
směnku (prázdnou směnku), kam později vepíše jakkoliv vysokou částku. Požaduje neúměrně 
vysokou záruku – chce, aby i za velice nízký úvěr klient ručil mnohonásobně hodnotnější 
nemovitostí. Vyřízení půjčky probíhá na telefonní lince s vysokým tarifem11. Predátor nabízí, 
že za poplatek zajistí zprostředkování úvěru u třetí společnosti (nejčastěji renomovaná 
společnost, banka), přitom oslovení této instituce nemá vůbec v úmyslu, žadateli sdělí, že úvěr 
nebyl schválen, vyinkasovaný poplatek však nevrátí. Predátor často neporušuje zákon, 
nechová se však fér a eticky, lže a využívá nouze žadatele o půjčku. Vyhledává a své služby 
aktivně nabízí nemajetným, nezaměstnaným, nevzdělaným, starým nebo sociálně vyloučeným 
lidem. S klientem přestává komunikovat ve chvíli, kdy dosáhne svého.

3.4 Úvěry na bydlení

Vlastní bydlení patří k základním životním cílům, proto je potřeba na něj pamatovat při 
sestavování finančního plánu. Protože jde o cíl velmi nákladný, velmi často je třeba jej 
financovat prostřednictvím úvěru. Tradičně se uvádí, že úvěr na bydlení je dobrým dluhem. 
Nemusí tomu však být vždy. Splátka úvěru na bydlení může být díky nízkým úrokovým 
sazbám a dlouhé době splatnosti nižší než nájemné, které dnes platíme majiteli bytu. Když ke 
splátce úvěru na bydlení připočteme další nutné výdaje (pojištění nemovitosti, pojištění úvěru, 
náklady na nezbytné opravy nemovitosti) a získáme částku nižší než nájemné, je úvěr na 
bydlení skutečně dobrým dluhem. V opačném případě bychom jej ale čerpat neměli.

Prostředky na financování bydlení lze získat zejména formou hypotečního úvěru 
a úvěru ze stavebního spoření. V některých letech jsou aktivní i různé programy Státního 
fondu rozvoje bydlení. V roce 2014 tak žadatelé do 36 let mohou získat nízkoúročený úvěr 
(pouhá 2 % p.a.) ve výši 150 000,- Kč na opravy domů a bytů, v minulosti fond poskytoval 
úvěr dokonce ve výši 300 000,- Kč. Vždy se tedy rozhodně vyplatí zkontrolovat aktuální 
nabídku programů a podpor na webu http://www.sfrb.cz.

3.4.1	Hypoteční	úvěr

Hypoteční úvěr (dále také HÚ) je úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem 
k nemovitosti. Může být poskytnut jako klasický HÚ nebo americká hypotéka. Klasický HÚ
je přísně účelový úvěr, který je možné použít na financování bytových potřeb (tedy zejména 
na koupi domu, bytu či pozemku, výstavbu nemovitosti, na rekonstrukce, opravy či 
modernizace nemovitosti, ale také na splacení úvěru použitého na investice do nemovitosti či 
na získání vlastnického podílu na nemovitosti při vypořádání dědictví nebo společného jmění 
manželů). Bývá poskytován obvykle do výše 60 – 100 % hodnoty nemovitosti, na kterou je 
zástavní právo zřízeno, s dobou splatnosti v rozmezí 5 – 45 let, dlužníci by však měli být po 
celou dobu splácení HÚ v produktivním věku. Americkou hypotéku naproti tomu můžeme 
použít na jakýkoliv účel, tedy i např. automobil, studium dětí v zahraničí či cestu kolem světa. 

                                                
11 Těmto třem posledně jmenovaným praktikám – bianco směnce, výrazně hodnotnějšímu zajištění 
a předraženým telefonním linkám – má právě zabránit poslední novela zákona o spotřebitelských úvěrech. 
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Často se používá také při konsolidaci úvěrů (blíže v kap. 4.1). Americká hypotéka bývá 
poskytována ve výši 50 – 90 % zástavní hodnoty, s dobou splatnosti v rozmezí 1 – 25 let.

Čerpání HÚ se provádí bezhotovostně, u americké hypotéky zasláním peněz na účet 
požadovaný klientem, u klasického HÚ většinou formou proplacení dodavatelských faktur, 
odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy apod. Úvěr lze čerpat 
jednorázově (při koupi nemovitosti nebo u americké hypotéky) nebo postupně (při výstavbě či 
rekonstrukci nemovitosti). Pokud je HÚ čerpán postupně, nejprve se měsíčně splácí pouze 
úrok z vyčerpané částky. Po ukončení čerpání začne dlužník HÚ splácet většinou anuitními 
(konstantními) splátkami. Některé banky umožňují i degresivní splácení (velikost splátek 
v čase postupně klesá) nebo progresivní splácení (velikost splátek v čase postupně roste).

Protože jsou klasické HÚ pro banku méně rizikové než americké hypotéky, jsou 
úročeny výhodnější úrokovou sazbou – v srpnu 2014 se úrokové sazby typu „již od“ u 100 % 
hypoték při fixaci úrokové sazby na 5 let pohybují v rozmezí 3,19 – 3,49 %, u hypoték na 
70 či 80 % jsou úrokové sazby nižší, kdežto u amerických hypoték jsou úrokové sazby se 
stejnou fixací v rozmezí 5,39 – 8,39 %. Klient si volí dobu fixace, tj. dobu, po kterou zůstává 
úroková sazba neměnná. Čeští občané nejčastěji volí dobu fixace na 3 nebo na 5 let (kratší 
fixace představuje větší riziko změny výše splátky, proto by delší fixaci měli volit hlavně ti, 
pro něž by navýšení splátky znamenalo finanční problémy). Po této době banka klientovi 
navrhne novou výši úrokové sazby. V termínu, kdy dochází ke změně úrokové sazby, může 
dlužník předčasně splatit část nebo celou výši úvěru bez sankce (u americké hypotéky lze 
mimořádnou splátku provést kdykoliv, neboť jde v podstatě o spotřebitelský úvěr, zajištěný 
zástavním právem k nemovitosti).

Stát podporuje HÚ poskytováním příspěvku k úrokům z HÚ12 a formou odpočtu 
zaplacených úroků od základu daně z příjmů (u úvěrů na financování bytových potřeb). 

Hypoteční úvěry poskytuje v současné době 16 bank. Nabídka je tak skutečně široká13.

3.4.2	Úvěr	ze	stavebního	spoření

Má-li člověk uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, může si zažádat o úvěr. Pro 
přidělení řádného úvěru ze SS je třeba: 

 spořit minimálně dva roky (jde o podmínku danou zákonem č. 96/1993 Sb., 
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření), 

 naspořit minimálně stanovené procento z cílové částky (většinou je to 40 –
50 %), 

 dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla – to vyjadřuje „kvalitu“ účastníka 
SS; způsob jeho výpočtu se u jednotlivých stavebních spořitelen liší, ale 
zpravidla závisí na délce spoření (delší spoření = větší hodnotící číslo), na 
naspořených prostředcích (roste s růstem naspořeného % z cílové částky), na 
frekvenci ukládání vkladů (u měsíčních úložek je vyšší než u ročních) a na 
tarifní variantě smlouvy o stavebním spoření (u rychlých variant roste rychleji 
než u standardních či pomalých), 

 splnit další podmínky – žadatel musí prokázat svou schopnost splácet úvěr, musí 
dodat požadované zajištění (většinou ručitele nebo zástavní právo k nemovitosti) 
a musí také prokázat, že úvěr použije pouze na financování bytových potřeb14.

                                                
12 Na státní dotaci mají nárok žadatelé mladší 36 let, kteří musí současně splnit další podmínky dané nařízením 
vlády. Výše podpory je odvozena od průměrné výše úrokové sazby za uplynulý rok a činí 1 – 4 %. Protože jsou 
v současnosti průměrné úrokové sazby nižší než 5 %, podpora se neposkytuje.
13 Porovnat klasické i americké hypotéky lze velmi jednoduše např. na webech 
http://www.hypotecnikalkulacka.cz/porovnani-hypotek/, http://www.finance.cz či http://www.mesec.cz/.
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Při poskytnutí řádného úvěru ze SS může účastník SS získat prostředky až do výše 
cílové částky. Výše úvěru potom odpovídá rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu 
SS v okamžiku poskytnutí úvěru (tj. člověk disponuje částkou, z níž jen poměrná část tvoří 
úvěr). 

Řádný úvěr ze SS je splácen v pravidelných měsíčních splátkách, které obsahují 
splátky jistiny úvěru a úroky z úvěru. Zatímco u hypotečního úvěru může člověk ovlivnit výši 
splátky volbou doby splatnosti, princip výpočtu splátky je v případě úvěrů ze SS zcela 
odlišný: výše splátky odpovídá stanovenému procentu z cílové částky (tím je současně i pevně 
daná doba splatnosti úvěru ze SS – dlužník splácí tak dlouho, dokud není celý dluh umořen). 
Výše stanoveného % z cílové částky závisí na zvolené tarifní variantě: u pomalých variant 
méně než 0,5 % z cílové částky, naproti tomu u rychlých variant až 0,9 % z cílové částky. Už 
při samotném uzavírání smlouvy o SS je tedy dobré zvážit, zda budeme pouze spořit nebo 
plánujeme i čerpat úvěr, a jak rychle budeme případný úvěr schopni splatit. 

Pokud klient ještě nesplnil některou z prvních třech podmínek pro poskytnutí úvěru ze 
stavebního spoření (pozor, podmínka účelovosti úvěru, schopnosti splácet a dodat požadované 
zajištění musí být splněna vždy!), může si zažádat o překlenovací úvěr (často se mu také říká 
meziúvěr, rychlá půjčka apod.). Překlenovací úvěr poskytuje stavební spořitelna účastníkovi 
ve výši celé cílové částky. Důsledkem toho je skutečnost, že dlužník potom paradoxně platí 
úroky pro úvěr i z vkladů, které sám naspořil. Po dobu splácení překlenovacího úvěru dlužník 
hradí pouze úroky z překlenovacího úvěru – úroky se tedy v čase nezmenšují a stejně tak se 
nesnižuje dlužná částka. Fáze překlenovacího úvěrů může pro domácnost znamenat poměrně 
výraznou finanční zátěž: je třeba nejen hradit poměrně vysoké úroky z celé cílové částky, ale 
současně je nutné i nadále spořit – vkládat smluvené částky na účet a postupně tak splňovat 
podmínky pro získání řádného úvěru. Teprve po splnění všech podmínek může být přidělen 
řádný úvěr, kterým je splacen úvěr překlenovací. Splácením řádného úvěru potom postupně 
dochází k umořování dluhu.

Úvěry ze stavebního spoření jsou výhodné tím, že mají úrokovou sazbu neměnnou po 
celou dobu splácení úvěru (ta se v srpnu 2014 u řádných úvěrů pohybuje v rozmezí 2,95 –
5 % p.a., u překlenovacích potom v rozmezí 3,1 – 6,9 % p.a.). Kdykoliv je možné 
prostřednictvím mimořádné splátky bez jakýchkoliv sankčních poplatků splatit část úvěru (lze 
požádat o poměrné snížení splátek při zachování doby splatnosti nebo úvěr jednoduše splatit 
dříve) nebo dokonce celý úvěr. Úvěry jsou spojené s nízkými poplatky. Úroky z úvěrů ze 
stavebního spoření (jak z řádného, tak i z překlenovacího) lze odečíst od základu daně 
z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Nevýhody lze nalézt spíše 
u překlenovacích úvěrů.

                                                                                                                                                        
14 Definici bytových potřeb nalezneme v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 
spoření. Úvěr ze stavebního spoření lze využít na financování koupě či výstavby domu či bytu, nákup pozemku, 
modernizace, opravy a rekonstrukce, půdní vestavby, projektovou dokumentaci, přípojky plynu, vody, 
kanalizace, elektrického proudu, na úhradu jiných půjček a úvěrů na bytové účely, na vypořádání dědických 
a spoluvlastnických podílů na nemovitostech aj.
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4 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NADMĚRNÉ ZADLUŽENOSTI 
DOMÁCNOSTÍ

Počet Čechů, kteří nezvládají pravidelně splácet úvěry, v posledních letech výrazně 
narůstá. Někdy je to důsledek nekalých praktik některých věřitelů, jindy je částečná vina i na 
samotných dlužnících: velmi často nečtou podmínky smlouvy, kývnou na nesmyslně vysoké 
úroky nebo si zkrátka půjčí víc, než jsou schopni splácet. Neschopnost splácet může být 
i důsledkem propadu příjmů během dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo kvůli ztrátě 
zaměstnání apod. (což znovu dokládá význam tvorby životních rezerv!). Stav, kdy člověk 
není schopen splácet své úvěry a půjčky, označujeme jako dluhovou past. Člověk se 
pohybuje v začarovaném kruhu dluhů a nových půjček na zaplacení těch starých. Protože 
seriózní finanční instituce prověřují schopnost žadatelů splácet dluh, lidé se častěji obrací na 
neseriózní poskytovatele a jejich velice nákladné půjčky. Dluhová spirála se tak roztáčí. 
Většina předlužených lidí neví, jak svůj problém řešit, a pouze ho odsouvají. Nereagují na 
upomínky k placení, nepřebírají si soudní zásilky. Nakonec je jim majetek exekučně zabaven, 
rozprodán a zbylé pohledávky splácají formou splátkového kalendáře. Často čelí i praktikám 
vymahačských firem, které mají za cíl dostat je do obrovského stresu a tlaku místního 
veřejného mínění. To nakonec může člověka donutit až k tomu, aby si peníze obstaral další 
půjčkou nebo trestnou činností. Proto je vždy daleko lepší začít situaci řešit včas – a čím 
dříve, tím lépe. O své situaci se můžeme zdarma poradit s některou z občanských poraden15.

V případě finanční tísně je třeba jednat co nejrychleji, ideálně ještě před termínem 
splátky. Výrazně nám může pomoci sestavení rozpočtu domácnosti. Pokuste se najít zdroje, 
které by mohly pomoci překlenout obtížné období (uvažujte o zpeněžení majetku, zvýšení 
příjmů formou brigády, oslovení dobrých známých a příbuzných). Je třeba pečlivě rozmýšlet 
veškeré výdaje. Zbytné výdaje je třeba seškrtat na minimum (dovolená bude muset počkat, 
bez návštěv restaurací, nákupů zbytečností se obejdeme), pokud je rozpočet velmi napjatý, 
měli bychom pouvažovat i nad možnostmi snížení nezbytných výdajů – lze ušetřit za energie, 
přestěhovat se do menšího bytu, prodat auto či konsolidovat úvěry (viz kap. 4.1). Pokud ani 
potom nejsme schopni hradit splátky úvěrů, je třeba neprodleně kontaktovat věřitele, a to 
nejlépe formou doporučeného dopisu. V něm věřiteli vysvětlíme důvody naší situace (např. 
doložíme výpověď z práce, lékařskou zprávu o dlouhodobé vážné nemoci apod.) a zároveň 
navrhneme další postup s ohledem na očekávané příjmy. Uvedeme, v jaké výši máme zdroje 
a příjmy v nejbližším období, v jaké výši budeme schopni nadále splácet, jak dlouho 
předpokládáme, že bude naše finanční tíseň trvat a jakým způsobem se snažíme finanční tíseň 
odvrátit. Pokud bude věřitel ochotný ke kompromisu, může přepracovat náš splátkový 
kalendář – prodloužením doby splatnosti úvěru dojde k poklesu měsíčních splátek na pro nás 
přijatelnější úroveň. Situaci nadměrného zadlužení je možné řešit také insolvenčním řízením –
tzv. osobním bankrotem (viz kap. 4.2).

4.1 Konsolidace úvěrů

Konsolidace úvěrů je produkt, který sloučí několik půjček a úvěrů jednoho dlužníka do 
jediného úvěru. Vybereme si banku, která za nás vyrovná všechny závazky, a potom budeme 
splácet místo několika půjček jenom jednu. Konsolidační úvěry se obvykle poskytují se 
splatností 1 – 10 let na částky od 20 000,- Kč výše. Horní hranice úvěru může přesáhnout 
1 milion Kč. Čím je konsolidační úvěr vyšší, tím větší zajištění banka požaduje. U vysokých 
částek je to obvykle požadavek na zástavní právo k nemovitosti (pak jde ve své podstatě 

                                                
15 Kontakty lze nalézt např. zde: http://www.financnigramotnost.eu, http://www.nedluzim.cz/,  
http://www.financnitisen.cz/, http://www.obcanskeporadny.cz.
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o americkou hypotéku). Úroková sazba bývá stanovována individuálně podle toho, jaké riziko 
dlužník pro banku představuje.

Výhodou konsolidace je to, že výše splátky z nového úvěru bývá nižší než součet všech 
předchozích splátek. Navíc ušetříme i na poplatcích: namísto několika poplatků za vedení 
úvěrového účtu hradíme jenom jeden. Konsolidovat jde závazky ze spotřebitelských úvěrů, 
hotovostních půjček, kontokorentních úvěrů, úvěrů z kreditních karet či prodeje na splátky, 
u některých bank i z leasingu. Nevýhodou může být to, že sice máme nižší splátku, avšak 
platíme delší dobu, proto více přeplatíme16. Je nutné pamatovat i na to, že o konsolidaci je 
třeba žádat ve chvíli, kdy ještě nejsme v prodlení se splácením (jakmile neplatíme, banky už 
nám konsolidaci nebudou ochotny nabídnout) a za situace, kdy máme dostatečný příjem. 
Pokud slučujeme půjčky ve větší částce, banka po nás bude požadovat zajištění.

4.2 Osobní bankrot

Pokud nepomůže ani konsolidace úvěrů, lepším řešením, než nechat vše dojít až 
k exekuci, je možné využít oddlužení (tzv. osobní bankrot). Jde o způsob řešení úpadku, kdy 
jsou sjednoceny dlužníkovy dluhy, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi 
schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. To mu umožní nový start 
a současně ho to má motivovat k aktivnímu zapojení do umořování dluhů. Právní úpravu lze 
nalézt v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Dlužník tedy podá návrh na zahájení insolvenčního řízení. Žádost může podat pouze 
fyzická osoba nepodnikatel, který je v úpadku, tj. má více věřitelů, své závazky neplní po 
dobu více než 30 dní a své dluhy není schopen ani nadále splácet. Současně je třeba podat 
návrh na povolení oddlužení. Oba dva formuláře jsou poměrně komplikované, je třeba 
sepsat veškerý majetek, závazky, doložit příjmy, uvést přehled výdajů apod. Návrh se podává 
u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště. Samotné podání návrhu je zdarma, 
soud však může požadovat zálohu na náklady řízení až do výše 50 000,- Kč (u občanů 
zpravidla od této zálohy upouští). Oddlužení musí být povolenou soudem, který posuzuje, zda 
jde o poctivý záměr dlužníka zbavit se závazků (překážkou je tak např. pravomocné 
odsouzení dlužníka pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy v uplynulých 
5 letech). Oddlužení je schváleno pouze tehdy, pokud lze očekávat, že nezajištění věřitelé 
získají minimálně 30 % svých pohledávek (pokud nesouhlasí s nižším uspokojením).

Nezajištění věřitelé hlasují o způsobu oddlužení (pokud se neshodnou, rozhoduje soud):
 zpeněžením majetkové podstaty – k uspokojení věřitelů dojde formou 

jednorázového prodeje majetku dlužníka a rozdělením výnosu z tohoto prodeje 
mezi věřitele,

 nebo plněním splátkového kalendáře – dlužník po dobu 5 let měsíčně splácí 
nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, kterou by bylo možno srazit při 
exekuci (tj. vše nad rámec nezabavitelného minima, které odpovídá 2/3 součtu 
jeho životního minima a normativních nákladů na bydlení); pokud v průběhu 
oddlužení získá dlužník další příjmy, jsou použity na úhradu dluhů.

Všichni dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. 1. 2008, jsou 
evidováni ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku: ten je online k dispozici např. zde: 
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Oddlužení není snadná věc, proto není od věci 
vyhledat pomoc odborníků17.

                                                
16 Propočítat, zda se nám konsolidace vyplatí, si můžeme velice jednoduše např. zde: 
http://www.penize.cz/kalkulacky/konsolidace-pujcek.
17 Podrobnější informace o oddlužení lze nalézt např. na webech http://www.insolvencni-zakon.cz/ či 
http://osobni-bankrot.info/.
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ZÁVĚR

Řízení osobních financí se v životě vyvíjí hlavně v závislosti na rodinném stavu a věku 
daného člověka. Na počátku pracovní kariéry je čisté jmění člověka většinou záporné –
pořizuje vybavení domácnosti, nové spotřební věci, posléze zpravidla řeší financování 
bydlení. Později pořizuje automobil a další spotřební předměty. Výdaje na pořízení bydlení 
a automobilu obvykle člověka zatíží úvěrem a ovlivní tak jeho finanční situaci na dlouhou 
dobu. Narození dětí bývá spojeno s dalšími výdaji. Plynutím času se postupně začíná záporný 
stav čisté jmění člověka zmenšovat a společně s růstem mzdy a výnosů z investic pomalu 
roste. Člověk si může dovolit více investovat. Ke zlomu dochází přechodem do penze. 
Finančně gramotný člověk má naspořený dostatečný objem finančních prostředků, ty může 
postupně spotřebovávat a není tak závislý pouze na státu.

Teď už víte, že domácnost může mít aktivní, pasivní a nahodilé příjmy. V mládí tvoří 
hlavní složku příjmů aktivní příjmy, s růstem aktivních příjmů bychom měli co nejvíc 
investovat, abychom si zajistili pasivní příjmy. Pokud chceme snížit výdaje domácnosti,
nejrychleji nám to půjde u zbytných výdajů. Při sestavování rozpočtu nesmíme zapomenout 
na nepravidelné výdaje. Usilujeme alespoň o vyrovnaný, lépe o přebytkový rozpočet 
domácnosti. Je-li hodnota majetku domácnosti větší než hodnota závazků, mluvíme o čistém 
jmění nebo také o bohatství domácnosti. Na pokrytí výpadku příjmů či nárůstu výdajů 
v důsledku neočekávaných událostí je vhodné vytvářet operativní, taktickou a strategickou 
finanční rezervu. Hledání a formulování způsobů, jak dosáhnout životních cílů domácnosti, je 
podstatou finančního plánování. Alespoň jednoduchý finanční plán může výrazně zlepšit 
finanční situaci domácnosti. Sestavený plán upravujeme podle aktuální situace.

Pokud dosahujeme kladného čistého měsíčního cash flow, můžeme část volných 
prostředků investovat. U každé investice bychom měli posoudit její očekávaný výnos, riziko a 
likviditu. Chceme-li dosáhnout vyššího výnosu, musíme být ochotni podstoupit určité riziko. 
Avšak ty nejvýnosnější investice jsou současně nejrizikovější. Finanční plán by měl být 
vyvážený a měl by zahrnovat různé typy investic. Neměli bychom zapomenout ani na 
pojištění a zajištění našich potřeb ve stáří. 

Někdy chceme naše potřeby financovat prostřednictvím úvěru. Vždy bychom měli 
důkladně zvážit, zda úvěr skutečně nutně potřebujeme a zda si jej můžeme dovolit. Měli 
bychom porovnat nabídky několika institucí, dobrým vodítkem může být to, o kolik úvěr 
celkově přeplatíme. Pozornost bychom měli věnovat i výběru samotného věřitele: bezpečné 
jsou banky a instituce sdružené v České leasingové a finanční asociaci. U ostatních institucí se 
můžeme setkat s nekalými praktikami. Snadno dostupné jsou kontokorentní úvěry, úvěry 
z kreditních karet a spotřebitelské úvěry. Většina domácností potom využívá úvěry na 
financování bydlení – ať už hypoteční nebo úvěry ze stavebního spoření.

Využívání úvěrů je spojeno s rizikem toho, že se dostaneme do dluhové pasti. 
Neschopnost splácet úvěry je nutné řešit včas. Podíváme se na rozpočet domácnosti, 
pokusíme se najít další zdroje příjmů a v maximální možné míře omezit výdaje. Jednou z cest, 
jak omezit výdaje, může být i konsolidace několika úvěrů do jediného. Pokud ani to 
nepomůže, je třeba kontaktovat věřitele a zkusit dojednat změnu splátkového kalendáře. 
Situaci je možné řešit i podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení a návrhu na povolení 
oddlužením. Zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře 
vyrovnáme alespoň 30 % závazků, zbytek nám může být odpuštěn a tím získáme šanci na 
život bez strachu z exekutorů.
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PŘÍKLADY

Příklad 1: Rozpočet domácnosti
Domácnost Novákových se skládá ze 4 členů:

 otec Jaroslav (36 let) je soukromý podnikatel, průměrný měsíční čistý příjem 
z jeho podnikání činí 30 000,- Kč,

 matka Anna (32 let) je na mateřské dovolené, měsíčně pobírá rodičovský 
příspěvek ve výši 6 000,- Kč, kromě toho pracuje na zkrácený úvazek jako 
účetní, kde čistý měsíční příjem činí 3 000,- Kč,

 syn Jan (8 let) navštěvuje základní školu,
 dcera Anežka (2 roky) je doma se svou maminkou. 

K měsíčním výdajům rodiny Novákových patří tyto položky:
 splátka hypotečního úvěru ve výši 7 500,- Kč,
 SIPO (= soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) ve výši 6 000,- Kč (zahrnuje 

fond oprav, náklady na vytápění bytu, teplou a studenou vodu, elektrickou 
energii, koncesionářské poplatky za televizi a rádio),

 platby za mobilní telefony a internetové připojení 1 200,- Kč,
 náklady na jídlo 10 000,- Kč,
 benzín 2 000,- Kč,
 hygienické potřeby 500,- Kč,
 zábava 3 000,- Kč,
 nákup oblečení 1 000,- Kč,
 pojištění majetku 1 000,- Kč,
 cigarety 2 000,- Kč,
 ostatní výdaje (dárky, jednorázové platby) 2 000,- Kč.

Úkoly:
1. Rozdělte výdaje domácnosti do dvou skupin: na výdaje nezbytné a výdaje zbytné.
2. Sestavte rozpočet domácnosti.
3. Zjistěte, zda se jedná o rozpočet vyrovnaný, přebytkový nebo deficitní. 
4. Zbývá domácnosti kladný měsíční cash flow pro investování? Pokud ano, v jaké výši?
5. Pokud byste chtěli zlepšit rozpočet této domácnosti, jakým způsobem byste 

postupovali?

Příklad 2: Majetek a závazky domácnosti
Zjistěte, jaký je stav majetku a závazků rodiny Novákových. Pracujte s těmito 

položkami:
 Novákovi bydlí v bytě v osobním vlastnictví, jehož tržní hodnotu odhadují na 

2 000 000,- Kč. 
 Na koupi tohoto bytu si od banky vzali hypoteční úvěr, jehož nesplacená výše 

činí cca 1 500 000,- Kč. 
 Část peněžních prostředků ponechávají na bankovním účtu (50 000,- Kč), kromě 

toho mají spořicí účet, na němž činí zůstatek 100 000,- Kč. 
 Rodina vlastní také ojetý automobil, jehož tržní hodnota je odhadována na 

30 000,- Kč. 
 V bytě mají vybavení a elektroniku cca za 500 000,- Kč. 
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Rozhodněte, zda je domácnost celkově spíše zadlužená nebo zda by byla prodejem 
majetku schopna splatit všechny své závazky – zjistěte tedy čisté jmění (nebo také bohatství) 
domácnosti.

Příklad 3: Výše finančních rezerv
Určete, v jaké výši by rodina Novákových měla mít vytvořenou finanční rezervu 

operativní, taktickou a strategickou (viz zadání příkladu č. 1). Porovnejte jejich výše 
s prostředky na běžném a spořicím účtu rodiny (viz zadání příkladu č. 2), vaše zjištění 
komentujte.

Příklad 4: Výpočet naspořené částky
Rodina Novákových se rozhodla, že celkové kladné měsíční cash flow (viz zadání 

příkladu č. 1) bude pravidelně každý měsíc investovat. Vypočítejte, s jakou částkou bude 
rodina disponovat za 20 let, pokud celé kladné měsíční cash flow bude:

 ukládat na bankovní účet, úročený úrokovou sazbou 0,2 % p.a.,
 nebo ukládat na spořicí účet, úročený úrokovou sazbou 2,5 % p.a.,
 případně investovat do dluhopisového otevřeného podílového fondu, kde 

očekává průměrné roční zhodnocení 7 % p.a.,
 či investovat do akciového OPF, kde očekává průměrné roční zhodnocení 12 % 

p.a.

Pro zjednodušení neuvažujte zdanění ani poplatky. 
Dále diskutujte jednotlivé varianty z hlediska jejich výnosu, rizika a likvidity.

Příklad 5: Volba úvěru
Rodina Novákových se rozhodla pro koupi novějšího automobilu. Kromě toho, že na 

nákup použije veškeré volné úspory, tj. 150 000,- Kč z bankovního i spořicího účtu, hodlá 
zbytek pořizovací ceny financovat prostřednictvím spotřebitelského úvěru ve výši 100 000,-
Kč s dobou splatnosti 5 let. Rodina oslovila dvě banky a získala následující nabídky:

 banka A nabízí úvěr s těmito parametry: úroková sazba 14,80 % p.a., měsíční 
splátka 2 369,- Kč, měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 69,- Kč, poplatek 
za poskytnutí úvěru je v rámci reklamní akce prominut,

 banka B má tuto nabídku: úroková sazba 14,40 % p.a., měsíční splátka 2 350,-
Kč, měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 59,- Kč, jednorázový poplatek 
za poskytnutí úvěru 1 000,- Kč. 

Porovnejte obě nabídky a vyberte tu výhodnější. Zároveň diskutujte, zda si rodina 
Novákových může takový úvěr dovolit.

Příklad 6: Efekt konsolidace úvěrů
Pan Stanislav Novotný se v minulosti zadlužil. V současnosti výše měsíčních splátek 

pana Novotného neúměrně zatěžuje. Rozhodl se proto pro konsolidaci. Banka mu nabízí úvěr 
ve výši 140 000,- Kč, s dobou splatnosti 60 měsíců, s úrokovou sazbou 13,20 %. Výše splátky 
by činila 3 200,- Kč, jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru 1 400,- Kč, měsíční poplatek 
za vedení úvěrového účtu 69,- Kč. Posuďte, zda je konsolidace pro pana Novotného výhodná 
či nikoliv.  Podrobnější údaje o současných dluzích viz tabulka:
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Druh úvěru
Výše 
úvěru

Splatnost
(v měs.)

Měsíč. 
splátka

Měsíč. 
popl.

Úrok. 
sazba

Pro 
konsolidaci

Celkem by 
zaplatil

Spotřebitelský 
úvěr 

120 000,
-

84 2 213,- 53,- 13,38 85 000,- 192 084,-

Kreditní karta 30 000,- 24 1 603,- 25,- 25,08  30 000,- 39 057,-
Splátkový 
prodej

27 000,- 24 1 388,- 0,- 21,00 25 000,- 33 336,-

Celkem 177 000, 5 204,- 78,- 140 000,- 264 477,-
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VÝSLEDKY A ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ

Příklad 1: Rozpočet domácnosti

1. Diskutujte.

2. Viz tabulka:

Příjmy domácnosti Kč Výdaje domácnosti Kč

Příjem z podnikání 30 000,- Splátka hypotéky 7 500,-

Rodičovský příspěvek 6 000,- SIPO 6 000,-

Mzda účetní 3 000,- Mobil, internet 1 200,-

Jídlo 10 000,-

Benzín 2 000,-

Hygiena 500,-

Zábava 3 000,-

Oblečení 1 000,-

Pojištění majetku 1 000,-

Cigarety 2 000,-

Ostatní výdaje 2 000,-

Celkem příjmy 39 000,- Celkem výdaje 36 200,-

3. Jde o rozpočet přebytkový.

4. Kladné měsíční cash flow činí 2 800,- Kč (celkové příjmy 39 000 – celkové výdaje 
36 200) – tuto částku může rodina měsíčně investovat.

5. Diskutujte.

Příklad 2: Majetek a závazky domácnosti
Majetek a závazky domácnosti viz tabulka:

Majetek domácnosti Kč Závazky domácnosti Kč

Tržní hodnota bytu 2 000 000,- Hypotéka 1 500 000,-

Bankovní účet 50 000,-

Spořicí účet 100 000,-

Tržní hodnota auta 30 000,-

Vybavení bytu 500 000,-

Celkem majetek 2 680 000,- Celkem závazky 1 500 000,-
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Čisté jmění domácnosti je 1 180 000,- Kč (celkový majetek 2 680 000 – celkové 
závazky 1 500 000). Domácnost by tedy případným prodejem majetku dokázala uhradit 
všechny své závazky.

Pozn.: Kdyby domácnost neměla prostředky na spořicím účtu a namísto toho své 
potřeby v minulosti financovala spotřebitelským úvěrem ve výši 550 000,- Kč a leasingem ve 
výši 650 000,- Kč, čisté jmění domácnosti by rázem bylo záporné (- 120 000,- Kč). 
V takovém případě, by ani prodej veškerého majetku nestačil na uhrazení všech závazků.

Příklad 3: Výše finančních rezerv
Operativní rezerva by měla být ve výši jedno- až trojnásobku měsíční spotřeby. Měsíční 

výdaje Novákových činí 36 200,- Kč (viz příklad č. 1), tj. měli by mít rezervu ve výši 36 200,-
až 108 600,- Kč.

Taktická rezerva má pokrýt šestinásobek spotřeby domácnosti, tj. v případě 
Novákových 217 200,- Kč.

Strategická rezerva má zajistit rodinu na dva až tři roky, případně navždy. Dvouletá 
spotřeba Novákových činí 868 800,- Kč, tříletá spotřeba potom 1 303 200,- Kč.

Vzhledem k tomu, že na bankovním a spořicím účtu má rodina Novákových dohromady 
pouze částku 150 000,- Kč, je zřejmé, že v tuto chvíli má plně vytvořenu pouze operativní 
rezervu, taktickou rezervu pouze částečně, strategickou vůbec.

Příklad 4: Výpočet naspořené částky
Pokud chceme zjistit, jakou částku budeme mít naspořenou, když po určitou dobu (např. 

10 let) budeme pravidelně (měsíčně, čtvrtletně) ukládat stejně velkou částku (např. 1 000,-
Kč), můžeme využít následující vzorec:

m

r

1
m

r
1

AFV

m*n













kde:
FV … budoucí hodnota, tj. částka, kterou budeme disponovat v budoucnu,
A … tzv. anuita, tj. částka, kterou pravidelně ukládáme,
r … úroková sazba, příp. očekávané zhodnocení,
n … počet let,
m … kolikrát do roka částku ukládáme (v případě měsíčních vkladů m = 12).

Pro částku získanou pravidelnými úložkami na bankovní účet tedy bude výpočet 
vypadat takto:
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Na spořicím účtu by měla rodina naspořeno 870 729,18 Kč.
V dluhopisovém OPF by objem naspořených prostředků činil 1 458 594,65 Kč.
V akciovém OPF by bylo investováním možné získat částku 2 769 915,02 Kč. 
Diskutujte výnos, riziko a likviditu jednotlivých variant.
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Příklad 5: Volba úvěru
Velice jednoduše lze obě nabídky porovnat pomocí celkové zaplacené částky:

 Banka A – celkově zaplatíme 146 280,- Kč, z toho na splátkách 142 140,- Kč 
(12*5*2 369,- Kč) a na poplatcích za vedení úvěrového účtu 4 140,- Kč 
(12*5*69,- Kč).

 Banka B – celkově zaplatíme 145 540,- Kč, z toho na splátkách 141 000,- Kč 
(12*5*2 350,- Kč), na poplatcích za vedení úvěrového účtu 3 540,- Kč 
(12*5*59,- Kč) + 1 000,- Kč jednorázový poplatek.

Výhodnější je tedy pochopitelně nabídka banky A – má nižší přeplatek.
Diskutujte, zda si podle vás rodina Novákových může takový úvěr dovolit.

Příklad 6: Efekt konsolidace úvěrů
Efekt konsolidace úvěrů můžeme posoudit ze dvou základních hledisek: jak se změní 

výše celkové měsíční splátky a jak se změní částka, kterou pan Novotný za úvěr/úvěry 
celkově zaplatí. 

Vzhledem k tomu, že součet aktuálních splátek činí 5 204,- Kč a výše nově nabízené 
splátky činí pouze 3 200,- Kč, panu Novotnému by každý měsíc zbývalo v rozpočtu o 2 004,-
Kč více. Ušetřil by rovněž na měsíčních poplatcích – namísto 78,- Kč by hradil pouze 69,-
Kč. Celkově by tedy každý měsíc ušetřil 2 013,- Kč. 

Konsolidace se jeví jako výhodná i při porovnání celkové zaplacené částky: V případě, 
že by nekonsolidoval, splacením všech tří úvěrových produktů by pan Novotný celkově 
vynaložil 264 477,- Kč. Pokud se rozhodne pro konsolidaci, celková zaplacená částka bude 
činit pouze 196 140,- Kč, z toho splátky činí 192 000,- Kč (60*3 200,- Kč) a měsíční poplatky 
4 140,- Kč (60*69,- Kč). Konsolidací tedy ušetří celkem 68 337,- Kč.
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