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ÚVOD  

Hlavním d vodem volby daného tématu, je p edevším jeho aktuálnost. Rizika spojená se 

zadlužováním jsou stále čast jším tématem dnešní společnosti. Zadlužování má stoupající 

trend a stává se tak neustále rostoucím celospolečenských problémem. V tší pov domí o 

hrozících rizicích, nastalo po roce 2008, kdy naši společnost, zasáhla celosv tová ekonomická 

krize, která se následn  promítla do všech odv tví ekonomiky.  

Celá práce bude zam ena na domácnosti, které jsou jedním z nejpodstatn jších subjekt  

každé zem . Domácnosti zm nily sv j pohled na zadluženost a výrazn  se projevila orientace 

sm rem ke spot eb , a r stu životní úrovn . Negativní vnímání dluh  v české společnosti se 

stalo minulostí a využívání dluh  je zcela b žným zp sobem ízení financí.  

 Cílem práce je analýza rizika zadluženosti a využití produkt  pojistného trhu jako nástroj 

prevence. První kapitola se zabývá analýzou aktuálních informací o chování domácností 

v oblasti spot eby, úspor a dluhu. Další část je v nována vývoji a struktu e zadlužování 

domácností, až po následnou predikci na rok 2017. Dále se tato kapitola v nuje popisu p íčin 

vedoucích k riziku zadlužování, možné prevenci a zp sob m ešení zadlužení. 

Jak již bylo zmín no úvodem, dalším cílem, byla analýza možnosti pojišt ní pro eliminaci 

p sobících rizik. Smyslem pojišt ní je finanční zabezpečení pojišt ného a zmírn ní následk  

v p ípad  nahodilých nep íznivých událostí. V t etí kapitole bude popsáno bankopojišt ní a 

specifikace pojistných rizik. 

Následující část se bude snažit nalézt pojišt ní, které nejvíce vyhovuje modelovému 

klientovi. Z bankovního a pojistného trhu budou vybrány t i instituce a následn  bude 

proveden podrobný popis vybraných pojistných produkt , a to rizikového životního pojišt ní 

a pojišt ní schopnosti splácet. Po následné komparaci produkt  t chto institucí, bude 

navržena nejoptimáln jší varianta pomocí rozhodovacích metod. Tyto metody 

vícekriteriálního rozhodování, umož ují klientovi lépe se orientovat ve velké množin  

alternativ a kritérií. Výsledný výb r varianty, za pomocí t chto metod a p sobení klienta, se 

tak posouvá na kvalitativn  vyšší úrove .  
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1 AKTUÁLNÍ SITUACE ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ 

Role domácností v jakékoliv ekonomice je významná p edevším svým vlivem na celkový 

vývoj ekonomiky. Domácnosti jsou významnými ekonomickými subjekty, které ovliv ují 

ekonomiku nejen jako spot ebitelé. P edstavují nejmenší ekonomickou jednotku, vyžadující 

dodržování určitých hospodá ských pravidel. Jde hlavn  o zachování rovnováhy p íjm   

a výdaj . Jsou účastníky na trhu práce a p íjemci pracovních p íjm . České domácnosti v čase 

m ní zp sob zacházení s pen zi a sklon ke spot eb  v souvislosti s vývojem disponibilního 

p ijmu domácností.  Zm nami procházela i ochota a schopnost spo it, tradiční produkty a typy 

úspor byly rozší eny o alternativní spo ící a investiční produkty. Hmotné a finanční investice 

pak ústí do r stu bohatství českých domácností. [14] 

1.1 Spot eba 

Domácnosti se svými výdaji podílí na tvorb  hrubého domácího produktu, tedy i na celkové 

prosperit  ekonomiky státu. Podíl výdaj  domácnosti zobrazuje obrázek 1. Domácnosti tvo í 

specifický sektor národní ekonomiky, jehož spot eba se odvíjí od výše disponibilního 

d chodu, který je využíván p edevším na konečnou spot ebu. 

 

Obrázek 1 Podíl výdajových složek na HDP 2016 ČR (v b žných cenách)      

           Zdroj: upraveno dle [21] 

Domácnosti svými výdaji na konečnou spot ebu k celkovému HDP dosahují bezmála 

50 %. Z dlouhodobého pohledu, výdaje na konečnou spot ebu domácností, v zásad  

Výdaje a ko eč ou 
spotře u do á ostí 

a eziskový h 
i stitu í slouží í h 

do á oste47,0%
Výdaje a ko eč ou 

spotře u vlád í h 
i stitu í19,4%Tvor a hru ého 

fi ího 
kapitálu i vesti e24,6%Z oží a služ , dovoz a vývoz9,0% Výdajové složk  HDP
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odpovídají celkovému vývoji ekonomiky. Druhou významnou složkou je podíl tvorby 

hrubého fixního kapitálu činí 24 %, který charakterizuje finanční aktivity v ČR.  

Podobn  jako jiné sektory v ekonomice jsou i domácnosti ovlivn ny hospodá ským 

cyklem. Jak lze pozorovat na obrázku 2, vývoj HDP je značnou mírou tažen domácí investiční 

aktivitou a rostoucí spot ebou domácností. [15] 

 

Obrázek 2 Spot eba domácnostní k růstu HDP sezónn  očišt no 2005-2016 

            Zdroj: upraveno dle [15] 

Výdaje na spot ebu domácností tvo í dlouhodob  nejstabiln jší složku r stu hospodá ství. 

Teprve v dob  celosv tové hospodá ské recese došlo i v České republice k významnému 

oslabení pror stového vlivu spot eby domácností na HDP. V roce 2009 byl tento vliv 

dokonce mírn  negativní, což se stalo od roku 1995 teprve podruhé. Po roce 2010 spot eba 

stagnovala, což nep isp lo ani vývoji HDP. Pozitivní roli sehrály domácnosti v roce 2013, 

kdy každým rokem, svou spot ebou p ispívaly k op tovnému nastartování ekonomiky. 

Na obrázku 3 je znázorn n vývoj ukazatel  reálné spot eby a p íjm  domácností na 

obyvatele. Reálná spot eba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné 

konečné spot eby domácností a reálné p íjmy domácností na obyvatele jako podíl upraveného 

hrubého disponibilního d chodu domácností. Oba dva ukazatele jdou v nominálním vyjád ení 

a st edního stavu obyvatelstva, p ecen ný deflátorem výdaj  na konečnou spot ebu 

domácností. [15] 

-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016V %
O do í

Příspěvk  k růstu HDP

spotře a do á ostí HDP
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Obrázek 3 Meziroční reálný vývoj p íjmů a spot eby domácností na obyvatele 2005-2016, sezónn  
neočišt no 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 

Na obrázku 3 lze pozorovat r st p íjm  domácností v posledních letech, což naznačuje, že 

lidé začali více nakupovat, aby si vynahradili odkládanou spot ebu z p edchozích let. R st 

spot eby domácností byl tažen nejen nákupy p edm t  dlouhodobé spot eby, jak tomu bylo 

v minulých letech, ale i vyšší spot ebou potravin či výdaj  na služby. Zvyšování spot eby je 

podporováno zvyšováním reálných p íjm . Se zvyšujícím se p íjmem, roste zastoupení 

jednotlivých výdaj . 

Rozložení výdaj  domácností na konečnou spot ebu, by m l být nezbytnou součástí pro 

získání kontroly nad finanční situací rodiny, a vhodným nástrojem ke snížení rizika 

zbytečných výdaj  a p ípadného zadlužování. 

Struktura výdaj  se v pr b hu let m nila, p ičemž nejv tší díl p ísluší dv ma hlavním 

t ídám spot eby, bydlení a potravy. Obrázek 4 znázor uje výdaje na konečnou spot ebu v roce 

2015. Nejv tší podíl pr m rný Čech vynaloží na bydlení, a to 26 % z celkových m síčních 

výdaj . Naopak procento ostatních výdaj  spíše klesá, na potraviny je to 17 % a na odívání 4 

%. [15] 

 

-4,0-2,00,02,04,06,08,010,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015V %
O do í/čtvrtletí 

Reál ý vývoj příj ů a spotře  do á ostí a o vatele

Reál ý příje  do á ostí Reál á spotře a do á ostí
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Obrázek 4 Výdaje na konečnou spot ebu domácností 2015 v mil. Kč, b žné ceny 

Zdroj: upraveno dle [21] 

1.2 Úspory 

Domácnosti prost ednictvím svých úspor jsou také zdrojem investic. Pohyby míry úspor v 

čase jsou d ležitým indikátorem vysv tlujícím, či predikujícím chování spot ebitel . Míra 

hrubých úspor pom uje hrubé úspory domácností k jejich hrubému disponibilnímu d chodu. 

Hrubý disponibilní d chod domácností m že být použit jak na spot ebu, tak na úspory. Jak 

ukazuje tabulka 1, nejvyšší míra hrubých úspor byla zaznamenána v roce 2009 (13,6 %) 

p edevším vlivem opatrnosti domácností, plynoucí ze značných nejistot na trhu práce a 

pesimistického očekávání ekonomického vývoje. V posledním sledovaném období 2016 došlo 

k poklesu (10,2 %). Postupný vývoj míry úspor popisuje obrázek 5. Pokles tohoto indikátoru 

lze vysv tlit zvyšujícími se výdaji na spot ebu domácností, malé podv domí o možnostech 

investování a p evažující konzervativní p ístup k investicím. Pro české podmínky je 

charakteristické, že tendence českých domácností spo it, se s rostoucími p íjmy nezvyšuje. 

POTRAVINY, 
NEALKOHOLICKÉ 

NÁPOJE363469
ALKOHOLICKÉ 

NÁPOJE,TABÁK182860
ODÍVÁNÍ A OBUV75257

BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA567655
BYTOVÉ VYBAVENÍ, 

ZAŘÍZENÍ 
DOMÁCNOSTÍ117853ZDRAVÍ50348 DOPRAVA203717POŠTY A TELEKOMUNIKACE61930REKREACE, KULTURA A SPORT188754VZDĚLÁVÁNÍ10533 STRAVOVACÍ, 
UBYTOVACÍ SLUŽBY191141 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUžBY175658Výdaje a ko eč ou spotře u do á ostí 5
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Obrázek 5 Míra hrubých úspor domácností 

Zdroj: upraveno dle [15] 

Na následujícím obrázku 6 lze vid t vývoj úspor domácností v časovém horizontu  

2012 – 2015. Odliv finančních prost edk  v pozorovaném období zaznamenal nejvíce 

segment stavebního spo ení. Naopak r st zaznamenaly netermínované vklady na 44,3 % 

z celkového objemu úspor. 

 

Obrázek 6 Struktura úspor domácností 2012 – 2015 

Zdroj: upraveno dle [27] 

11,2 12,1 13,6 11,4 11,1 12,2 10,20,02,04,06,08,010,012,014,016,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016V %
O do í

Míra hru ý h úspor do á ostí

1,74% 1,28%1,20% 0,78%3,93% 4,43%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0% 2012 2013 2014 2015V %
O do í

Struktura úspor do á ostí

Podílové fo d Život í pojiště í Pe zij í a dů hodové pojiště í

Stave í spoře í Vklad  v izí ě ě Ter í ova é vklad

Neter í ova é vklad
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Umis ování úspor domácností do cenných papír , penzijních fond , životního pojišt ní  

a fond  kolektivního investování bylo velmi nízké. 

1.3 Dluh 

Dluh m žeme definovat jako povinnost vyrovnat závazek v či v iteli. Dluh je p edm tem 

vztahu mezi dlužníkem a v itelem. Žít na dluh se ve vnímání obyvatel České republiky 

postupem času stalo p irozenou součástí života. Prost ednictvím zadlužování, se n které 

domácnosti snaží docílit určitého životního standardu. Rozlišovat m žeme mezi tzv. zdravým 

zadlužováním a nezdravým zadlužováním. Zdravé zadlužování chápeme jako zadlužení  

v d sledku neočekáváných výdaj  rodinného rozpočtu, ešení n jaké krizové situace, 

promyšlené p jčky, úv ry či hypotéky V tomto p ípad  jde o zadlužování domácnosti  

po zvážení všech rizik, zhodnocení současné finanční situace a současn  zabezpečení 

budoucnosti.  Prioritou je pečlivý výb r daného bankovního či nebankovního produktu. 

I zdravé zadlužování s sebou však nese riziko nep edvídatelné situace, kdy se domácnost 

dostane do bodu, kdy finanční prost edky na umo ování dluhu mít nebude. 

Oproti tomu nezdravé zadlužování p edstavuje stav, kdy si domácnosti p jčují peníze na 

to, aby si zvýšily životní standard – exkluzivitu v sousedství, nadstandardní vybavení 

domácnosti, uspokojování neakutních pot eb na dluh. Tento typ zadlužování p edstavuje 

značné riziko pro domácnosti a jejich život v budoucnu. Lidé si v tomto p ípad  p jčují 

peníze neuvážliv , u pochybných institucí s vysokým úrokem. Atraktivitu v t chto produktech 

p edstavují rychlé finanční prost edky bez dalších požadavk . Práv  tyto domácnosti  

se nejčast ji dostávají do dluhové pasti, a nejsou schopny hradit své závazky v či v itel m. 

Dluhovou pastí se rozumí stav, kdy dlužník, díky nar stajícím dluh m není schopen ádn  

splatit p vodní úv r. Na splátky p vodního úv ru si po ídí nový úv r u jiného v itele. Nový 

v itel už však nese vyšší riziko, proto nový úv r zpravidla zatíží nejen vyšší úrokovou 

sazbou, ale i p ísn jšími podmínky, které mohou být pro dlužníka značn  nevýhodné, 

v n kterých p ípadech dokonce i nebezpečné. Dlužník takto vytlouká klín klínem, p ičemž 

úroková sazba a splátky rostou do neúnosné výše. I v tuto chvíli, pokud se dlužník, obrátí na 

p íslušné orgány je ta to situace ešitelná. ešením dluhových situací, se v nuje kapitola 

2.4.3. 

[1] 
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2 RIZIKA VÝVOJE ZADLUŽENÍ 

Tato kapitola bude zam ena p edevším na vývoj a strukturu zadluženosti jedné 

z významných ekonomických jednotek a to domácností v České republice.  

Ve 20. století bylo financování spot eby domácností odkázáno na p íjmy ze zam stnání  

a úspor, a služby bank byly využívány jen výjimečn . Velký obrat byl zaznamenán až 

s p íchodem nového století, kdy okamžitá spot eba domácností byla up ednost ována p ed 

úsporami. Zvýšením poptávky domácností po úv rových produktech bylo impulsem pro 

bankovní instituce k rozší ení nabídky. Typickým rysem cesty českých domácností k dluh m 

se tak stala snadná dostupnost cizích pen z. [2]     

Míra zadlužování neustále nar stá, což dosv dčuje obrázek 7. Data zobrazující vývoj 

zadluženosti domácností v období 2005-2016, byla využita z databáze ČNB.  

 

Obrázek 7 Celkové zadlužení domácností 

Zdroj: upraveno dle [8] 

V tomto sledovaném období probíhala hlavní fáze úv rového vzestupu, podíl na HDP 

zaznamenal nejvyšší nár st mezi roky 2005-2007. Zvyšování objemu zadluženosti českých 

domácností v roce 2006 pokračovalo a výše zadlužení se p iblížila hranici 600 mld. korun. 

Banky a p evážn  nebankovní společnosti t žily z finanční negramotnosti obyvatel.  

V roce 2007 byl meziroční nár st oproti roku 2006 dokonce 33,5 %. Koncem roku pak 

2007 tvo ily úv ry poskytnuté domácnostem 875,3 mld. korun, tj. 22,8 % HDP. Objemov  

činily v záv ru roku 2008 úv ry sektoru v úhrnu 1034,5 mld. Kč, což je 
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 o necelých 18 % více, než tomu bylo ke konci roku 2007. Koncem roku 2010 dosáhla výše 

celkového zadlužení domácností 1,13 bilionu korun. V následujících letech docházelo k 

dalšímu zadlužování s výrazn  nižším tempem. Značnou m rou v tomto trendu se odrazila 

sv tová krize a domácnosti si začaly uv domovat rizika neustále nar stající zadluženosti. 

Dalším d ležitým aspektem v r stu zadlužování domácností byl r st životního standardu. Rok 

2012 p inesl po letech výrazn jší inflaci, ta vykazovala v pr m ru 3,3 %. Ekonomická situace 

začátkem tohoto období (2012) pro české domácnosti nevykazuje p íliš optimistický vývoj. 

Ke konci roku 2014 celkové zadlužení u bank p esáhlo 1,3 bilionu korun. Tento vývoj 

odpovídá nár stu o 2,6 %, ovšem meziroční dynamika poklesla.  

V roce 2015 se dynamika značn  zrychlila a to až dvojnásobn , došlo k nár stu o 5,8 % 

(na 1391,5 mil. Kč) oproti roku 2014. Úrove  zadlužení domácností, ve vztahu k velikosti 

domácí ekonomiky zaznamenala mírný nár st na 30,6 % HDP. Riziko zadlužování 

domácností v roce 2016 stále nar stá, a k tomu p ispívá vývoj schopnosti splácet dluhy, nízká 

nezam stnanost a rostoucí mzdy.  Jak je patrné, že nejpodstatn jší položkou z hlediska 

m síčních výdaj  tvo í náklady na bydlení. Zde se odráží fakt, že ceny na bydlení vzrostly, 

více jak u jiných sledovaných položek a jedná se o nezbytný statek, který nelze nahradit nebo 

omezit. Investice do bydlení neustále rostly, což umožnilo vývoj ekonomiky, r st p íjm  a 

nízké úroky hypoték. Rok 2016 byl považován za rok regulace na finančním trhu. [15] 

2.1 P íčiny zadlužení 

Charakteristickým rysem současné společnosti je p ecen ní finanční síly, a v d sledku 

nep íznivého vývoje životních událostí, nerozvážného úv rování a špatné orientace na 

finančním trhu, se domácnosti dostanou do platební neschopnosti, či dokonce stavu 

p edlužení.  V d sledku dluh , p evyšujících celkovou hodnotu majetku, situace často 

vyvrcholí na ízením exekucí, se kterými se již nepotýkají pouze sociáln  slabší vrstvy 

společnosti. Navzdory takovým p ípad m touha po spln ných p áních často vít zí  

a zadluženost domácností stále nar stá. 

Ve ejnost je makroekonomy a zastánci filosofie tržního hospodá ství ujiš ována, že 

p jčky, hypotéky a úv ry nejsou škodlivou v cí. Podpora okamžité spot eby a postupné 

splácení se podílí na p idané hodnot  a pomáhají k rozvoji sektoru bankovnictví. Každá v c 

má i svoji zápornou stránku a to v p ípad  poskytování spot ebitelských úv r  na v ci 

okamžité spot eby, p jčky bez schopnosti klienta dostát svým závazk , p jčky získané 

podvodem, p jčky na zaplacení p vodních p jček a další varianty vedoucí k platební 

neschopnosti, exekuci či osobnímu bankrotu. 
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Nejčast jším d vodem, který vede ke vzniku zadlužení domácností je nízké pov domí 

ekonomických a právních aspekt . Klienti finančních institucí tak p ece ují své schopnosti 

splácet a podce ují možné d sledky, vyplývající by  i jen z dočasného či krátkodobého 

nesplácení svých závazk . Jednou z p íčin je složitost smluvních vztah , které souvisí 

s využívaním p jček a úv r . P íslušné smluvní dokumenty, často obsahují riziková 

ustanovení, jejichž dopady si lidé s b žným právním v domím nedokáží p edstavit. 

Dalším z možných faktor , který p ispívá k p edlužení domácností, je p íliš komplikovaný 

popis náklad , související se splácením jednotlivých p jček. Ukazatel roční procentní sazby 

náklad  (RPSN), byl zaveden ke snadn jšímu porovnání poskytovaných úv rových produkt . 

Ovšem i tento ukazatel není zcela sm rodatný, tímto zp sobem lze porovnávat pouze 

produkty stejného typu.  Dobrá srovnatelnost úv rových produkt  pomocí ukazatele RPSN je 

zajišt na pouze za p edpokladu definování určitých parametr  tj. výše splátky, doba splácení 

apod. Klient m je tak často prost ednictvím reklam prezentováno nejnižší možné dosažitelné 

RPSN, které je velmi obtížné až nemožné získat. Posuzování ceny úv r  prost ednictvím 

úrokových sazeb, taktéž není vhodným nástrojem. Výše úrokové sazby m že být pro klienty 

zavád jícím ukazatelem, protože úroková sazba tvo í pouze část z ceny p jčky a mnohdy ne 

tu nejpodstatn jší. 

Lichvá i a nebankovní společnosti ješt  více prohlubují finanční krizi domácností. Jedná se 

o p sobení subjekt  poskytujících p jčky s účelem zmocnit se osobního majetku dlužníka. 

Tyto subjekty p edstavují pro domácnosti velké riziko, na první pohled jsou tyto p jčky 

poskytovány za velmi benevolentních podmínek, p ičemž v itel od prvního okamžiku počítá 

s tím, že dlužník nebude schopen dostát svým závazk m. Prost ednictvím zajiš ovacích 

instrument  a právních kliček ve smluvních dokumentech, se zárove  snaží klást dlužníkovi 

takové podmínky, které je obtížné splnit nebo velmi lehce porušit, a to s fatálními následky. 

Tyto aktivity nejsou masov  prezentovány v médiích a probíhají mimo oficiální struktury, 

k jejich omezení pom že pouze vetší pov domí občan  a bojkotování tohoto jednání. [9] 

Dle zpráv z ČNB exekuční ízení, se nejvíce dotýká domácností, které často p ecení své 

finanční možnosti. Domácnosti pak nejsou schopny splácet p jčky a vymáhání dlužných 

částek, nejčast ji probíhá prost ednictvím exekutor  zabavením majetku, strháváním dlužních 

částek z bankovních kont dlužník  včetn  stavebního spo ení, z penzijních dávek, nebo 

z dávek sociální podpory. V p ípad , že domácnost nemá žádná finanční aktiva, exekuto i na 

základ  soudního p íkazu vniknou do domácností a zabaví nalezený majetek. V p ípad , že 
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nalezený majetek nestačí ke krytí dlužné částky, obstaví exekuto i všechny budoucí p íjmy 

dlužníka. Exekuční ízení je rychlé a efektivní a domácnosti m žou dopadnout velmi špatn . 

V souvislosti s p im eným úročením v p ípad  soudních spor  se soudní jednání posuzují 

na základ  ustálené judikatury Nejvyššího soudu v ČR. Dohodu o úrocích, které by byly vyšší 

než p ípustné, by bylo možné považovat za odporující dobrým mrav m a proto za neplatnou.  

Za nep im enou výši úrok  lze zpravidla mít takovou výši úrok , která podstatn  p esahuje 

úrokovou míru v dob  jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s p ihlédnutím  

k nejvyšším úrokovým sazbám uplat ovaným bankami p i poskytování úv r  nebo p jček. 

Hranice mravnosti úroku se pohybuje okolo trojnásobku úrokové míry obvyklé u bank  

a stanovené s ohledem na nejvyšší úrokové sazby uplat ované bankami p i poskytování úv r  

a p jček. 

Rizika, která mohou vést k ohrožení p íjmu a majetku jsou: ztráta domu, vybavení 

domácností, ztráta automobilu či ztráta p íjm  v d sledku nemoci, úmrtí nebo invalidity. 

Další z možných p íčin je odpov dnost za škody, kterých se dopustíme nebo trvalé následky 

úrazu našich d tí a s tím spojené náklady na léčbu. Všechna výše zmín ná rizika jsou rizikem 

vedoucím k ohrožení finanční stability. Tato rizika lze eliminovat tím, že vhodn  investujeme 

k zajišt ní či pojišt ní našeho majetku a p íjm . [6] 

Rozdíl mezi zajišt ním a pojišt ním 

Zásadním principem finanční stability je zajišt ní se p ed nežádoucími riziky. Jednou 

z forem takového zajišt ní je vlastní majetek a finanční rezerva. Budováním vlastního 

majetku se tam zbavujeme závislosti na p íjmu. V p ípad , že nemáme jistotu ve vlastním 

majetku či dodatečnou finanční rezervu je rozumné uzav ít pojišt ní. 

Porovnejme dva ilustrační p íklady z hlediska finanční stability: 

1. Mladý manželský pár do 35let s celkovým m síčním p íjmem 30 tis. Kč. S po ízením 

bytu narostly náklady na hypotéku a provoz domácnosti na 20 tis. Kč m síčn . 

2. Rodina ve v ku 50 let s odrostlými d tmi s m síčním p íjmem 40 tis. Kč. Výdaje této 

rodiny jsou 20 tis. Kč m síčn . Dalším p íjmem této rodiny je pronájem garážových 

prostor s m síčním výnosem 5 tis. Kč. 

Na t chto p íkladech m žeme vid t, že mladá rodina je závislá na p íjmech obou člen  a 

v p ípad  ztráty zam stnání jednoho z nich by rodina m la problémy s udržením finanční 

stability. V druhém p ípad  staršího manželského páru je finanční situace stabiln jší a to také 

díky r stu vlastního majetku. [6] 
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2.2 Struktura zadluženosti  

Na níže uvedeném obrázku 8  je možné vid t vývoj jednotlivých složek zadluženosti. 

Spot ební úv ry vykazují spíše stabiln jší pr b h po celé období a úv ry na bydlení rostoucí 

trend. V posledním sledovaném období, lze konstatovat zodpov dn jší p ístup domácností, a ty se 

tak mén  zadlužují kv li okamžité spot eb  a více myslí na budoucnost. 

 

Obrázek 8 Struktura zadluženosti 2009 – 2016 

Zdroj: upraveno dle [8] 

Jednotlivé složky, budou detailn  popsány v následující podkapitolách, se zam ením na 

časové období 2005 – 20116. 

2.2.1 Úv ry na bydlení 

Poskytování úv r  na bydlení, má v posledních letech značný vliv na r st zadluženosti 

domácností. Druhov  se jedná o hypoteční úv ry na bytové účely, standardní i p eklenovací 

úv ry ze stavebního spo ení a od roku 2002 také spot ebitelské úv ry na nemovitosti. Úv ry 

na bydlení jsou spojeny s nabytím nemovitosti určité hodnoty, jsou tedy určitou investicí. 

Domácnost s hypotečním úv rem, zárove  získává aktivum v podob  nemovitosti, čímž se 

pom r mezi jejím finančním závazkem a majetkem více či mén  pozitivn  modifikuje. 

Vlastnický vztah klienta k nemovitosti ovšem m že zkomplikovat zástavní právo 

k nemovitosti, které banky vyžadují, a to zejména p i vážných problémech se splácením 

úv ru. [9] 
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Obrázek 9 znázor uje, jak velkou částí se zadluženost na bydlení podílí na celkovém 

zadlužení domácností. 

 

 

Obrázek 9 Podíl zadluženosti domácností na bydlení k celkovému zadlužení 

Zdroj: upraveno dle [8] 

Po celé sledované období se podíl úv r  na bydlení držel nad 50 % hranicí celkového 

objemu všech úv r . Tento vývoj, zvlášt  v posledních letech, lze p isuzovat poklesu 

úrokových sazeb, očekávané zm n  DPH a obavám obyvatelstva, ze zdražení nemovitostí. 

Dalšími d ležitými aspekty bylo i zvyšování reálných mezd a nevy ešená deregulace 

nájemného. [15] 

Tabulka 1: Poskytnuté úv ry na bydlení domácnostem Rok Úvěr  posk t uté a dle í 
do á oste  v ld. Kč  Meziroč í z ě  %  2005 282,66  2006 375,08 32,7 % 2007 515,88 37,5 % 2008 619,94 20,2 % 2009 691,70 11,6 % 2010 738,39 6,7 % 2011 788,06 6,7 % 2012 831,54 5,5 % 2013 870,04 4,6 % 2014 906,11 4,1 % 2015 978,00 7,9 % 2016 1059,58 8,3 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle [8] 
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Koncem roku 2008, banky zaznamenaly značný útlum v poskytování produkt  a v tšina 

bank, pozastavila financování 100 % LTV hypotečních úv r , bez dokladování p íjm .  

Opačný vývoj zaznamenaly p eklenovací úv ry ze stavebního spo ení, v první polovin  roku 

2007, kdy jejich objemy stoupaly v pr m ru o 2,1 mld. korun m síčn , pak v první polovin  

roku 2008 o 2,7 mld. korun m síčn . V roce 2009 české domácnosti p ekročily v součtu 

bankovních i nebankovních společností 1 bilion korun, a Česká republika tak začala naplno 

poci ovat dopady sv tové hospodá ské krize. Po zp ísn ní pravidel bank, p i poskytování 

úv r , se úv ry pro domácnosti staly op t nedostupnou záležitostí a tempo r stu zadlužování 

se snížilo na 6,7 % z roku 2009 na rok 2010. V d sledku zp ísn ní podmínek, p i žádosti o 

poskytnutí úv ru, mnoho žadatel  neusp lo. Banky v dob  finanční krize zvolily opačnou 

strategii ve srovnání s p edchozím obdobím. Po roce 2010 se ekonomika po celosv tové krizi 

op t vrátila k r stu.  V tomto období začal boom v dopl kovém produktu k poskytnutým 

úv r m a to v pojišt ní neschopnosti splácet. V roce 2011 ČNB p isp la k pozitivnímu vývoji 

v oblasti úv rování tím, že ponechala základní úrokové sazby na nízkých hodnotách. Vývoj 

pr m rných úrokových sazeb lze vid t na obrázku 10. [9] 

 

Obrázek 10 Vývoj prům rné úrokové sazby  

Zdroj: upraveno dle [22] 

 

V následujícím roce 2012 zadluženost nadále nar stala a nejv tším tahounem byly op t 

hypoteční úv ry, což bylo ovlivn no snižováním cen nemovitostí a nízkými úrokovými 

sazbami. V roce 2015 u jednotlivých úv rových segment  byl zaznamenán odlišný trend. 
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V objemech úv r  ze stavebního spo ení byl zaznamenán meziroční pokles a zpomalení 

tempa r stu v objemech úv r  na bydlení (7,9 %).  

Domácnosti b hem lo ského roku 2016 vzaly rekordní počet nových úv r  a zadluženost 

v tak vzrostla o 8,3 % v tomto segmentu. Nejv tším impulsem bylo zp ís ování podmínek pro 

poskytování úv r  a zvyšování úrokových sazeb na konci roku 2016. V celkovém zadlužení 

stále tvo í úv ry na bydlení nejv tší položku a to až 73 % z celkového objemu poskytnutých 

úv r  domácnostem.  

2.2.2 Úv ry na spot ebu 

Poskytované úv ry na spot ebu domácností, p edstavují p jčky pro osobní účely na 

spot ební zboží a služby. Rozlišujeme dva základní typy, a to na spot ebitelské účelové úv ry 

na zboží a služby a neúčelové spot ebitelské úv ry. Podíl poskytovaných úv r  na spot ebu 

v celkovém zadlužení domácností klesá. To úzce souvisí se silným r stem objemu úv r  na 

bydlení, jak již bylo uvedeno. Jestliže ke konci roku 2005 byl tento podíl více než t etinový 

(34,8 %), následn  o 3 roky nato, klesl o více než 5 procentních bod  na 29,5 %.[16] 

Následující obrázek 11, zobrazuje podíl úv r  na bydlení na celkových úv rech v tomto 

segmentu včetn  meziročních zm n. 

 

 

Obrázek 11 Podíl zadluženosti domácností na spot ebu  

Zdroj: upraveno dle [8] 
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Tabulka 2 Poskytnuté úv ry na spot ebu domácnostem Rok Úvěr  posk t uté a spotře u 
do á oste  v ld. Kč  Meziroč í z ě  %  2005 182,04  2006 210,37 15,6 % 2007 267,20 27,0 % 2008 307,53 15,1 % 2009 297,32 -3,3 % 2010 265,62 -10,7 % 2011 267,76 0,8 % 2012 266,06 -0,6 % 2013 264,13 -0,7 % 2014 263,57 -0,2 % 2015 262,93 -0,2 % 2016 274,49 4,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle [9] 

V roce 2006 dluh českých domácností p esáhl 500 mld. korun, z čehož úv ry na spot ebu 

tvo ily p es 200 mld. korun, tabulka 2. V následujícím období (2006-2008) tempo 

meziročních zm n p esahovalo hranici 15 %. I p es silnou dynamiku, byly spot ebitelské 

úv ry nejmén  rostoucím segmentem trhu úv r  pro domácnosti. Vlivem ekonomické krize, 

domácnosti začaly vnímat rizika spojená se zadlužováním a od roku 2011 docházelo 

k meziročnímu poklesu. [15] 

Na obrázku 12, lze pozorovat pokles úrokových sazeb v roce 2016 pod hranici 12 % a sazba 

z kontokorentních úv r  stále kolísá kolem 14 %. 

 

 

Obrázek 12 Úrokové sazby korunových úv rů poskytnutých bankami domácnostem  - nové obchody 

Zdroj: upraveno dle [8] 
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Na bankovním trhu se instituce p edhán ly v nabídkách úv r , ale nesetkaly se se zájmem. 

Segment úv r  na spot ebu je ovlivn n r stem životních náklad  a reáln jším pohledem 

domácností na současnou a budoucí ekonomickou a finanční situaci. Další p íčinou m že být 

i dočasná nasycenost po mohutných nákupech na úv r. Banky navíc mají stále v tší problémy 

s bonitou zájemc  a potencionální zájemci jsou p íliš rizikoví. Finanční instituce se tak 

zam ují p edevším na refinancování. [15] 

2.3 Predikce  

Cílem této části práce je provedení analýzy trendu na vybraných ukazatelích a následn  

výpočet p edpov dí na další časové období. Pro provedení této analýzy byla využita data 

dostupná z časových ad ARAD ČNB. Data, popisující vývoj spot ebních úv r  a úv r  na 

bydlení, byla použita od roku 2009 do roku 2016.  K modelování byl využit software 

Statistica. 

 Modelování trendu pomocí trendových funkcí se používá, pokud vývoj časové ady 

odpovídá určité funkci času nap . lineární, kvadratické, exponenciální. Mezi nejb žn jší 

metodu odhadu parametr  trendových funkcí se adí metoda nejmenších čtverc  (OLS). 

Podstatou OLS je proložení nam ených dat takovou p ímkou, která co nejt sn ji p iléhá  

k daným hodnotám. Výsledkem je odhad parametr  𝛽  a 𝛽 . P ed provedením samotné 

konstrukce odpovídajícího modelu je t eba mít dostatečnou časovou adu (v cn  a prostorov  

srovnatelná pozorování) uspo ádanou z hlediska času ve sm ru od minulosti do p ítomnosti. 

Nejprve bude proveden p edb žný výb r na základ  grafické analýzy a výpočet indexu 

determinace, který p edstavuje nejčast jší m ítko vhodnosti modelu. 

Index determinace má tvar: 

                                             = 𝑦 = − 𝑒𝑦                                                               (1) 

Zdroj: [11] 

kde: 𝑒 = reziduální součet čtverc  

 𝑦= celkový součet čtverc  

  = vysv tlený součet čtverc . 

Vychází z rozkladu čtverc , kdy pro metodu nejmenších čtverc  má celková suma čtverc  𝑦 vyjad ující celkovou variabilitu vysv tlované prom nné Y dva komponenty, tedy  sumu 

čtverc  vysv tlenou regresí, která p edstavuje část variability vysv tlenou regresním 
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modelem, a reziduální sumu čtverc  𝑒, která p edstavuje nevysv tlenou část celkové 

variability. [11] 

Následn  budou provedena interpolační a extrapolační kritéria pro ov ení vhodnosti 

trendové funkce. Podstatou interpolačních kritérií je porovnání součtu pop ípad  pr m ru 

čtverc  odchylek skutečných hodnot od teoretických hodnot. Jedná se tedy o ukazatele míry 

p ilnavosti dané k ivky ke skutečným hodnotám. Žádoucí výsledek je takový, aby součet nebo 

pr m r t chto odchylek byl co nejmenší. 

Pro interpolační ov ení budou využity míry p esnosti vyrovnání nebo pr m rné 

charakteristiky reziduí. Rezidua ̂  jsou rozdíly skutečných hodnot 𝑦  a vyrovnaných hodnot �̂� . 

Pr m rná chyba: 

                                                     =  ∑ 𝑦 − �̂� =  ∑ ̂ ,==                                                        (2) 

                  Zdroj: [11] 

 

 Pr m rná čtvercová chyba:                                                       =  ∑ 𝑦 − �̂� =  ∑ ̂ ,==                                                                (3) 

Zdroj: [11] 

 Pr m rná absolutní chyba: 

                                                      𝐴 =  ∑ |𝑦 − �̂� | =  ∑ | ̂ |,==                                                            (4) 

Zdroj: [11] 

 Pr m rná absolutní procentuální chyba: 

                                          𝐴𝑃 =  ∑ |𝑦𝑡−�̂�𝑡|𝑦𝑡 ∗ =  ∑ |�̂�𝑡|𝑦𝑡 ∗ ,==                                                     (5) 

Zdroj: [11] 

 Pr m rná procentuální chyba 

                                              𝑃 =  ∑ 𝑦𝑡−�̂�𝑡𝑦𝑡 ∗ =  ∑ �̂�𝑡𝑦𝑡 ∗ ,==                                                     (6) 

Zdroj: [11]  
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Dalším ov ením pomocí t-testu pro parametry modelu (trendové funkce) testujeme hypotézy : 𝛽 = , : 𝛽 ≠ , 
 pro i  = 0, 1, ….., k.                                                                                                    

Testovací kritérium má tvar 

                                                 =  𝛽�̂��̂� ~ − 𝑘 ,                                                             (7) 

                Zdroj: [4] 

 

kde 𝛽�̂� je odhad parametru modelu (trendové funkce), �̂�  je odhad sm rodatné chyby 

odhadu testovaného parametru. Testovací kritérium  je náhodná veličina, která má 

Studentovo rozd lení s − 𝑘  stupni volnosti. 

 Pro ov ení prognostické kvality modelu se využívají extrapolačních kritéria. Postup 

je takový, že se vynechají poslední nam ené hodnoty a na zbylé hodnoty se aplikuje model. 

Jako p iklad extrapolačního ukazatele lze uvést koeficient nesouladu, známý jako Theil v 

koeficient. 

                                       𝐻 = ∑ 𝑦𝑁+ −�̂�𝐷=∑ 𝑦𝑁+𝐷= ,                 (8) 

            Zdroj: [11] 

 kde:  – je délka časové ady použitá pro odhad (po zkrácení) 

   – zkrácení časové ady, 

  �̂�  – extrapolace na j období.  

Pro výsledek extrapolace je žádoucí, aby hodnota Theilova koeficientu byla co nejblíže 

hodnot  0, v tomto p ípad  by predikované hodnoty odpovídaly hodnotám vynechaným. 

Zdroj: [11] 
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Výše zmín né metody byly nejprve využity na vývoji úv r  na bydlení. Z obrázku 13 lze 

pozorovat vývoj zadlužení domácností od roku 2009 do 2016 s m síčními daty.

 

Obrázek 13    Úv ry na bydlení - celkem                                                            

 

          Zdroj: upraveno dle [8] 

                                                           
Na základ  grafické analýzy lze usoudit, že nejvhodn jší bude lineární trendová funkce, 

jejíž obecný tvar je:  

                                                   = 𝛽 + 𝛽                                                               (9) 

      Zdroj: [4] 

V našem p ípad  má funkce tvar:  = , + ,  

Na základ  ov ení vhodnosti zvolené trendové funkce, pomocí interpolačních kritérií, 

tabulka 3, lze usuzovat, že lineární trend, nejlépe odpovídá skutečným hodnotám. 

Tabulka 3 Interpolační kritéria – úv ry na bydlení index determinace ME MSE MAE MAPE MPE t-test 0,9886 0,00 136,97 9,42 0,01 0,00 eza ítá e 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Predikované hodnoty jsou pro m síc leden 2017 (1011 mld. Kč) a únor 2017 (1014 mld. 

Kč). K určení zda je možné tento model považovat za dobrý nástroj pro tvorbu p edpov dí, 

byl vypočten Theil v koeficient. Po dosazení p íslušných hodnot do vzorce č získáme 

hodnotu 0,00188 tato hodnota je blízká nule a m žeme íci, že simulace dosahuje velmi 

dobrých výsledk . V d sledku této skutečnosti je chyba p edpov di považována za malou a 

lze z modelu vycházet p i tvorb  predikce. 

Druhým významným ukazatelem p i hodnocení vývoje zadluženosti domácností 

v segmentu dlouhodobých úv r  jsou úv ry na bydlení se selháním. Na obrázku 14 lze vid t 

vývoj sledovaného ukazatele v období roku 2009 do roku 2016. 

 

Obrázek 14  Vývoj úv rů na bydlení – se selháním 

Zdroj: upraveno dle [8] 

Dle grafické analýzy, lze usuzovat, že k ivkou bude nejvhodn jší proložení kvadratickou 

trendovou funkcí, jejíž obecný tvar je:                                                               = 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 .                                                (10) 

                    Zdroj: [4] 
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Tabulka 4 Interpolační kritéria – úv ry na bydlení se selháním index determinace ME MSE MAE MAPE MPE t-test 0,9744 0,00 0,56 0,62 0,03 0,00 eza ítá e 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4, vypovídá o vhodnosti zvoleného kvadratického trendu. Index determinace, 

vykazuje uspokojivé hodnoty.  

Predikované hodnoty jsou pro m síc leden 2017 (20,73 mld. Kč) a únor (20,32 mld. Kč). Ke 

zjišt ní, zda vypočtené predikce lze považovat za statisticky pr kazné, využijeme op t 

Theil v koeficient. Hodnota koeficientu pro dosazení dle vzorce 8, je 0,000028, proto lze 

konstatovat, že chyba p edpov di je malá a kvadratická trendová funkce je vhodná. 

Dle výsledk  výše, m žeme v celkovém zadlužování domácností v segmentu 

dlouhodobých úv r  p edpokládat i nadále zvyšování zadlužovaní. Což nemusí být čist  

negativní jev, nicmén  je d ležité, aby se jednalo o tzv. rozumné zadlužování. Dlužník by si 

m l uv domit nejen okamžitý užitek z koupené v ci, nýbrž i d sledky splácení takovéhoto 

závazku na jeho finanční rozpočet. V této souvislosti naopak m žeme očekávat pozitivní 

predikce ve vývoji v úv rech se selháním, kde lze p epokládat klesající trend. 

Výrazn  menší podíl na celkovém zadlužování domácností tvo í spot ební úv ry, i p es to 

je jejich vývoj významným ukazatelem. Na obrázku 15 lze pozorovat vývoj tohoto ukazatele, 

data byla op t použita z časových ad ČNB od roku 2009 do 2016. 

 

Obrázek 15 Spot ební úv r - celkem                                                                    

Zdroj: upraveno dle [8] 
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Ve vývoji tohoto ukazatele m žeme sledovat pouze mírný nár st, využijeme op t proložením 

dat lineární trendovou funkci, vzorec 9. 

V tomto p ípad  má funkce tvar:  = , + , . 

Tabulka 5, prokazuje výsledné hodnoty interpolačních kritérií, p ičemž lze íci, že zvolený 

lineární trend, dosahuje uspokojivých hodnot. 

 
 
Tabulka 5 Interpolační kritéria – spot ební úv ry celkem index determinace ME MSE MAE MAPE MPE t-test 0,6233 0,00 41,75 5,41 0,03 0,00 eza ítá e 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Predikované hodnoty jsou pro m síc leden 2017 (209,79 mld. Kč) a únor (210,1 mld. Kč). 

Trendová funkce vývoj pozorovaných hodnot lehce podhodnocuje, ale hodnota nesouladu je 

v p ípad  lineárního trendu na uspokojivé nízké úrovni 0,0026. 

Dále bude i v p ípad  krátkodobých úv r  vytvo ena predikce pro spot ební úv ry se 

selháním. Na obrázku 16 byly vyneseny hodnoty od roku 2009 do roku 2016. 

 

Obrázek 16 Spot ební úv ry – se selháním                                                                    

Zdroj: upraveno dle [8] 
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V tomto vývoji, op t bude využita kvadratická trendová funkce, p i modelaci bude využit 

vzorec 10. 

Po dosazení má funkce tvar:  = , + , − , . 

Jak lze pozorovat v tabulce 6, interpolačních kritérií, kvadratický trend, bude vhodným 

nástrojem pro popis časové ady. 

Tabulka 6 Interpolační kritéria – spot ební úv ry se selháním index determinace ME MSE MAE MAPE MPE t-test 0,8326 0,00 2,09 1,15 0,05 -0,01 eza ítá e 
Zdroj: vlastní zpracování 

Predikované hodnoty jsou pro m síc leden 2017 (19,12 mld. Kč) a únor (18,82 mld. Kč). 

Na základ  výsledné hodnoty Theilova koeficientu 0,000114 v p ípad  kvadratické trendové 

funkce, m žeme íci, že model dosahuje velmi dobrých výsledk . 

Z uvedených výpočt , m žeme p edpokládat obdobný vývoj, krátkodobých úv r  jako  

u dlouhodobých úv r  V p ípad  celkového objemu je predikován r st, ale zárove  v selhání 

spot ebních úv r , m žeme očekávat klesající trend. U spot ebních úv r  je očekáván pokles 

o 1,56 % a u úv r  na bydlení o 1,99 %. Tomu napovídají i zm ny u poskytování úv r  

v souvislosti s vydanými zm nami ČNB. Nová opat ení kladou d raz na ov ování bonity  

a banky tak budou p ísn jší. 

2.4 Prevence 

Osvojení si určitých finančních dovedností a zásad je nutností k p edcházení zadlužování 

domácností. Mezi základní dovednosti pat í schopnost sestavení vyrovnaného rodinného 

rozpočtu, znalost právního minima, týkajícího se finanční oblasti a znalost finančních 

produkt . Spousta domácností žije od výplaty k výplat . Riziko ve finanční situaci rodin 

nastává, pokud dojde k nep edvídatelným výdaj m, nebo z rodinného rozpočtu vypadne část 

nebo dokonce celý p íjem, nap íklad v p ípad  pracovní neschopnosti, mate ské dovolené 

nebo ztráta zam stnání. P estože se o zadlužování mluví ve všech médiích, mnoho lidí se stále 

neumí vyrovnat s prvotními náznaky finančních problém  a d lají unáhlená rozhodnutí 

v podob  nevýhodných p jček. Domácnosti by m ly vytvá et finanční rezervu na 

nep edvídatelné výdaje. Finanční rezervu lze vytvá et na základ  dob e vypracovaného 

domácího rozpočtu, díky kterému, lze vyhodnotit, na kterých výdajích ušet it, p ípadn  je 
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prom nit na rezervy na horší časy Mnoho společností láká na zvýhodn né podmínky 

s propracovanými marketingovými triky a vyvíjí tak určitý nátlak na spot ebitele. Nabízenou 

smlouvu je t eba detailn  p ečíst a p ípadn  využít odborné konzultace. 

V p ípad  nečekaných výdaj  není vhodným ešeném využít služeb nebankovních institucí 

na uhrazení závazku, ale pokusit se zkontaktovat s v itelem a domluvit se na úhrad  závazku 

nap íklad splátkovým kalendá em. Je t eba s v itelem komunikovat, a neignorovat 

upomínky. [9] 

2.4.1 Regulace 

Pomocí zákonem určených orgán  je zajišt na ochrana spot ebitele na finančním trhu. 

Dohledový orgán kontroluje, zda subjekty dodržují povinnosti dle zákona. Pokud se zjistí 

porušení zákona, m že dohledový orgán tomuto subjektu p ikázat, aby situaci napravil, nebo 

mu ud lí sankci. Dohledové orgány však nemohou rozhodnout o Vašem soukromoprávním 

sporu s institucí. Mohou však na základ  podn tu, upozorn ní či stížnosti provést kontrolu 

chování dohlíženého subjektu. 

Hlavním dohledovým orgánem na finančním trhu je Česká národní banka a Česká 

obchodní inspekce, která dohlíží na sektor nebankovních spot ebitelských úv r . Česká 

národní banka u zákonem určených subjekt  má povinnost dohlížet nad dodržováním zákon , 

ukládat opat ení k náprav  a sankce, a zabránit bezprost ednímu ohrožení majetku 

spot ebitele pozastavením poskytování služeb nebo uzav ením provozovny. Dále Česká 

národní banka dohlíží na dodržování zákazu nepraktikování nekalých obchodních praktik, 

zákazu diskriminace spot ebitele, a to vše v souladu se zákonem o ochran  spot ebitele. [33] 

Novela zákona o spot ebitelském úv ru 

K zásadní zm n  došlo v zákonu o spot ebitelském úv ru. Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti 

nový zákon č. 257/2016 Sb., o spot ebitelském úv ru, a s ním související souhrnná novela 

 č. 258/2016 Sb. Nový zákon celkov  posílí postavení spot ebitel  na finančním trhu a naopak 

zvýší odpov dnost poskytovatel  úv ru. Poskytovatelé úv r , mají tak povinnost ádn  

prov it bonitu žadatele o úv r. Pokud schopnost splácet nebude dostatečn  prov ena, 

smlouva o úv ru bude neplatná. Pozdní splácení úv ru je možné sankciovat maximáln  do 

částky odpovídající 50% z výše úv ru, nejvíce však 200 tisíc korun. P i p edčasném splacení 

dluhu, má poskytovatel nárok pouze na vypo ádání účeln  vynaložených náklad . U hypoték 

je možné každoročn  vždy m síc p ed výročím uzav ení smlouvy splatit až jednu čtvrtinu 

p jčky bez poplatku. P i prodeji nemovitosti je možné hypotéku splatit celou, pokud smlouva 
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trvala alespo  dva roky. Nov , jsou banky povinni p edložit žadateli celkové náklady na 

hypotéku, a tuto informaci musí žadatel obdržet písemn  ješt  p ed podpisem smlouvy. [33] 

2.4.2 Finanční gramotnost 

Jednou ze základních prevencí ochrany spot ebitele na finančním trhu je finanční 

gramotnost. V d sledku na značný deficit vzd lání v oblasti financí, a to jak d tí, tak  

i dosp lých a s ohledem na neustálý vývoj finančního trhu, je finanční vzd lávání dlouhodobý 

proces. Jednou z prevencí proti zadlužování je aktivní zjiš ování dluh . Často se stává, že 

spot ebitel má dluhy u mnoha institucí a zárove  na n které z t chto dluh  zapomn l. Bohužel 

p íslušné instituce na dluhy nezapomn ly a podnikají p íslušné kroky, vedoucí k úsp šnému 

vymožení dluhu. Tento proces m že trvat n kolik let, v pr b hu kterých m že dojít 

k značnému navýšení dlužné částky. Nejčast jší dluhy spot ebitel  jsou neuhrazené faktury 

telekomunikačních společností, neuhrazené pojistné na zdravotním a sociálním pojišt ní, 

pokuty či r zné poplatky. Spot ebitel si m že ov it, zda nedluží n které z institucí 

prost ednictvím žádosti o výpis z registru dlužník . Žádoucí v tomto p ípad  je i kontaktování 

poskytovatele služeb a ov ení absence závazk . [5] 

Dalším z d ležitých aspekt  v p edcházení platebních potíží je pozornost p i podpisu 

smlouvy a všeobecných platebních podmínek. N kte í v itelé mají smlouvy nastaveny tak, že 

stačí jedno opomenutí, a dluh se zv tší na dvojnásobek. Narostlý dluh se pak eší další 

p jčkou za ješt  za horších podmínek a naskakují tak nové sankce a rozjíždí se dluhová 

spirála. Na jejím konci se dluh n kolikrát znásobí oproti začátku a v itelé začnou hrozit 

exekucí. Dluh nar stá, i když jej v itel aktivn  nevymáhá. V itel často čeká, až dluh včetn  

smluvních pokut a úrok  z prodlení dosáhne výše, p i které se mu vyplatí začít dluh vymáhat. 

[5] 

2.4.3 Insolvenční ízení  

Pokud domácnosti uvíznou v dluhové pasti a nedokáží splácet své závazky, jednou  

z možností, jak tuto situaci ešit, je osobní bankrot (oddlužení). Soud povolí vyhlášení 

osobního bankrotu pouze člov ku, který je schopen v pr b hu alespo  p ti let splatit t etinu 

závazk , což p edpokládá stálý p íjem. Další podmínkou jsou závazky u alespo  dvou 

v itel . Návrh na povolení oddlužení se podává na krajském soudu dle místa bydlišt . 

Na trhu poradenství a služeb je velké množství společností, které nabízejí pomoc 

s oddlužením. Insolvenční zákon je pro b žného člov ka pom rn  složitý a vypracování 

návrhu svépomocí je tém  nemožné. 
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Návrh na oddlužení musí obsahovat: 

 označení dlužníka; 

 údaje o p íjmech v pr b hu následujících p ti let; 

 údaje o p íjmech za uplynulé t i roky; 

 návrh zp sobu oddlužení; 

 seznam majetku a závazk ; 

 písemný souhlas nezajišt ného v itele, že hodnota pln ní, které p i oddlužení obdrží, 

bude nižší než 30 procent jeho pohledávky. 

 Po zvážení návrhu soudem je vydána vyhláška o insolvenčním ízení. V okamžiku, kdy se 

rozbíhá insolvenční ízení se nem že provád t exekuce i p esto, že je exekuce na ízená, 

exekuto i musí p estat pohledávky vymáhat mimo insolvenční ízení. Po zahájení 

insolvenčního ízní se v itelé mohou p ihlašovat s pohledávkami v lh t  30 dn  od schválení 

insolvenčního návrhu soudem. Posléze je sjednána sch ze v itel , kte í rozhodnou jakou 

cestou oddlužení bude probíhat, pokud se tomu tak nestane, o oddlužení rozhodne soud. 

Oddlužení m že být realizováno pln ním splátkového kalendá e či prodejem majetku 

dlužníka. Ve fázi splácení se krom platu a mzdy strhává ze všech typ  d chod , mate ské, 

rodičovské, p ísp vku na bydlení, stipendií nebo dar , dlužníkovi zbyde tak životní minimum. 

Pokud b hem oddlužení, dojde k nečekanému p íjmu, použijí se k umo ení dluh . Ve fázi 

prodeje majetku soud prodá majetek dlužníka ke zpen žení. Pokud dlužník ádn  platí po 

dobu 5 let, tak se ízení oddlužení ukončí. Poté m že podat návrh soudu na osvobození 

pohledávek, které jsou zahrnuty do oddlužení. Dlužníkovi jsou následn  smazány všechny 

dluhy, kterých se dopustil do okamžiku schválení oddlužení. Po následující 3 roky nesmí 

jednat podvodn  v či v itel m, jinak m že soud svoje rozhodnutí zvrátit. [26] 

 D vodem, proč lidé o oddlužení uvažují, je ztráta zam stnání a velký počet závazk  a na 

druhé stran  se zvyšující se náklady související s bydlením a základními pot ebami. Mnoho 

p ípad  v dluhové pasti je zp sobeno neuvážlivým chováním dlužník . V tšina finančních 

prost edk , které žadatelé nezvládají splácet, pochází ze spot ebitelských úv r . Jedná se 

p edevším o nízkop íjmové skupiny obyvatel, které si návyky spojené s hospoda ením 

s pen zi nesou z rodin a jsou tím postiženy celé generace.  
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2.4.4 Úv rové registry 

Úv rový registr je databáze všech typ  klient , tedy fyzických osob, fyzických osob 

podnikatel  i právnických osob, kte í mají na sebe vázán úv r. Účelem je shromažďování 

údaj  o klientech a poskytování t chto údaj  finančním institucím a zamezení tak, 

poskytování úv r  nebonitním klient m. Úv rové registry obsahují zejména identifikační 

údaje klienta, úv rovou historii a údaje o jeho bonit . Pokud má klient pozitivní úv rovou 

historii je zvýhodn n p i posuzování žádosti o úv r. V podkapitolách budou uvedeny úv rové 

registry p sobící v České republice. [26] 

Centrální registr úv rů ČNB 

Centrální registr úv r  je informační systém, který soust eďuje informace o úv rových 

závazcích fyzických osob podnikatel  a právnických osob a umož uje operativní vým nu 

t chto informací mezi účastníky registru. Účastníky jsou všechny obchodní banky a pobočky 

zahraničních bank, které p sobí na území České republiky, a další osoby, pokud to tak stanoví 

zákon. Vznik registru vedení ČNB, podléhá zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách. Banky se tak 

bez souhlasu klienta mohou vzájemn  informovat o záležitostech, které vypovídají o bonit  

klienta. K dispozici jsou informace o aktuálním stavu i o historii záznam  v Centrální registru 

úv r . Klient má možnost se seznámit s informacemi, které jsou o n m vedeny v registru, na 

základ  tiskopisu Centrálního registru úv r . [13] 

Registry CCB 

Informační databáze registru je tvo ena pozitivními i negativními informacemi o bonit , 

d v ryhodnosti a o platební morálce jednotlivých klient . Údaje se aktualizují na základ  

zaslaných informací zúčastn ných obchodních bank. P ístup k informacím z registru je pouze 

možný k jednotlivým záznam m a p ístup k t mto informacím má pouze účastník registru, 

který na oplátku poskytuje informace do registru. Společnost CCB – Czech Credit Bureau, 

a.s. je provozovatelem a organizátorem bankovního a nebankovního registru klientských 

informací. Oba tyto registry jsou vzájemn  odd lené, ale existuje mezi nimi vzájemná 

vým na informací. Členy nebankovního registru jsou nap íklad leasingové nebo splátkové 

společnosti. [26] 

 

 

 

 

http://www.mesec.cz/adresar/czech-credit-bureau/
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Registr SOLUS 

Další významný úv rový registr p sobící na území ČR, se nazývá SOLUS. Název SOLUS 

je zkratkou pro zájmové sdružení právnických osob. Sdružení pro ochranu leasingu a úv ru 

spot ebitel m, jehož členy jsou bankovní i nebankovní instituce. Databáze je určena výhradn  

pro pot ebu člen  sdružení. Hlavní činností tohoto sdružení je vzájemná pomoc, spolupráce  

a ochrana společných zájm  jeho člen  a vytvá ení společné databáze. Registry sdružení 

SOLUS mohou využívat jen jeho členové, a to formou on-line dotaz  v reálném čase. Členská 

společnost je oprávn na realizovat dotaz do registru jen se souhlasem klienta či žadatele 

o poskytnutí služby. Veškeré dotazy jsou zaznamenávány a archivovány a tyto archivované 

informace mohou být použity pro kontrolu oprávn nosti realizovaného dotazu. [26] 
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3 POJIŠT NÍ RIZIK 

Tato kapitola bude v nována produkt m pojiš oven, které slouží jako ochrana jednotlivce 

a jeho rodiny p ed nahodilými riziky života. Pojistné produkty p edstavují jednoduchou 

možnost, jak zamezit finančním, n kdy i existenčním problém m.  

Pojiš ovna je specifická finanční instituce p ebírající rizika. Jedná se právní subjekt, 

s oprávn ním vykonávat pojiš ovací nebo zajiš ovací činnost. 

Z hlediska na činnost se zam ením lze pojiš ovny členit na: 

 pojiš ovny univerzální, které pojiš ují všechny druhy rizik a mohou provozovat 

 i zajišt ní; 

 pojiš ovny životní, zabývající se provozováním životních druh  pojišt ní; 

 pojiš ovny neživotní, zabývající se provozováním neživotních druh  pojišt ní; 

 pojiš ovny specializované, zam ující se na určitý druh nebo odv tví pojišt ní.  

[12] 

3.1 Význam pojišťovnictví 

Sektor pojiš ovnictví je velice d ležitým odv tvím tržní ekonomiky. D sledkem rozvoje 

lidské společnosti, ve které probíhá ada vývojových proces , jejichž výsledkem jsou 

technické, sociální, ekonomické zm ny, je nejen zvyšování životní úrovn  a životního stylu, 

ale i vyšší míra ohrožení a nebezpečí. Každá lidská činnost je provázena nejistou a rizikem. 

Rozhodovací proces probíhá p i neznalosti budoucnosti a omezené znalosti vn jšího prost edí. 

Je z ejmé, že a  se subjekt rozhodne jakkoli, tyto skutečnosti mohou mít vliv na to, že 

výsledný efekt se bude od očekávaného lišit. Pojišt ní hraje svoji roli i v ovliv ování 

ekonomického prost edí. V odv tví životního pojišt ní p sobí protiinflačn  a ve vysp lých 

ekonomikách nabývá stále více na významu. 

    Smyslem pojišt ní je finanční zabezpečení pojišt ného a zmírn ní následk  v p ípad  

nahodilých nep íznivých událostí. Úkolem pojiš oven je finančn  nahradit vzniklé škody, 

zabránit vzniku škod a redukovat jejich následky a v neposlední ad  podpo it zájem  

o zvyšování bezpečnosti pojiš ovaných hodnot. 

Pojiš ovna je podnikatelskou činností a jejím p edm tem je pojiš ovací, zábranná  

a zajiš ovací činnost. Podstatou pojiš ovnictví je vytvá ení prost edk , tím že jednotliví 

klienti platí pojistné, a tak vznikají fondy pojiš oven, které s nimi hospoda í podle pravidel 
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daných zákonem. Pojiš ovna pak část svých finančních prost edk  investuje a se zbytkem 

hospoda í tak, aby byla schopna poskytnout, pojistná pln ní.  

Pojiš ovny taktéž velmi úzce spolupracují s bankami a jinými finančními institucemi. 

P ispívají k zajišt ní finanční stability bank, když klient vlivem nep íznivých událostí není 

schopen dostát svým závazk m, vstupuje na scénu pojistitel a tyto závazky dle rozsahu 

uzav eného pojistného krytí hradí. Tím op t dochází k o omezení rizika banky a umož uje jí 

investovat kapitál, který by jinak musela držet jako rezervu k nespláceným úv r m. [2] 

3.2 Pojistná rizika 

Pojistné riziko je potenciální možnost vzniku pojistné události, p i níž pojiš ovna podle 

sjednané pojistné smlouvy vyplácí pojistné pln ní. Následující část, bude v nována 

jednotlivým pojistným rizik m.  

Pojišt ní schopnosti splácet finanční závazek 

Pojišt ní schopnosti splácet finanční závazek je pojistný produkt, díky n muž nemusí 

pojišt ný mít obavy z nečekaných životních událostí, které by mohly ohrozit schopnost 

splácet závazky v či finančním institucím. Pojišt ní si uzavírají jak lidé, kte í jsou  

v zam stnaneckém pom ru, tak i osoby samostatn  výd lečn  činné. Pojišt ní lze uzav ít 

současn  s úv rovou nebo leasingovou smlouvou, hypotékou nebo s dalšími finančními 

produkty, jako je nap íklad osobní bankovní p jčka, úv r ze stavebního spo ení  

či revolvingový úv r spojený s kreditní kartou. V p ípad  pojistné události pak pojiš ovna 

hradí pravidelné m síční splátky v p ípad  klientovy dlouhodobé pracovní neschopnosti  

z d vodu úrazu nebo nemoci a v p ípad  nedobrovolné ztráty zam stnání. V p ípad  úmrtí 

klienta či invalidity III. stupn  vyrovná pojiš ovna celý jeho nesplacený závazek. [10] 

Pojišt ní zneužití karty a osobních v cí 

Tento produkt je určen klient m, vlastnícím debetní či kreditní platební kartu. Klienti díky 

tomuto pojišt ní mají pojišt nu finanční ztrátu v d sledku ztráty nebo odcizení platební karty. 

Pojiš ovna klient m kryje veškeré finanční ztráty, které vznikly z neoprávn ného použití 

karty p ed nahlášením ztráty a její blokací. V rámci pojistného pln ní proplácí pojiš ovna 

klient m i dodatečné náklady jako nap íklad náklady na blokaci karty nebo na vydání karty 

nové. Tento produkt m že být dále rozší en o pojišt ní klíč  a osobních doklad  proti ztrát   

a krádeži a osobních v cí (jako nap íklad brýle, mobilní telefon, kabelka, atp.) proti krádeži. 

     [10] 
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Pojišt ní pravidelných výdajů 

Pojišt ní pravidelných výdaj  je produktem, který umožní klient m pojistit se proti 

nep edvídatelným životním situacím, které by mohly ohrozit jejich p íjmy a rodinný rozpočet. 

Pojišt ní je primárn  určeno na zajišt ní pravidelných m síčních výdaj  klienta, nap íklad za 

elektrickou energii, plyn, vodu a podobn . Nejčast ji je tento produkt pro klienty navázán na 

bankovní účet nebo platební kartu. Produkt nabízí pro klienty možnost pojistit se proti 

standardním rizik m, a to pro rizika smrti, invalidity III. stupn , pracovní neschopnosti  

a ztráty zam stnání. V p ípad  nahlášení pojistné události z d vodu pracovní neschopnosti 

nebo ztráty zam stnání pojiš ovna klientovi plní p edem stanovenou částku v podob  

m síčních plateb po tak dlouhou dobu, než je klientova pracovní neschopnost či nedobrovolná 

nezam stnanost ukončena. V p ípad  pojistné události z d vodu smrti či invalidity III. stupn  

klient nebo oprávn ná osoba od pojiš ovny obdrží jednorázové pojistné pln ní v p edem 

dohodnuté výši. Pojistné pln ní u tohoto produktu je vždy neúčelové, je tedy pouze na 

klientovi, jakým zp sobem ho využije. [10]  

Pojišt ní pro p ípad smrti 

Pojišt ní pro p ípad smrti se adí mezi rizikové životní pojišt ní a pat í k základnímu 

pojistnému riziku pro daný produkt. Neplatí pro úmrtí v d sledku sebevraždy pojišt ného, 

k níž dojde do 2 let od počátku pojišt ní. Je to "obranný mechanismus" pojiš ovny p ed 

spekulativními pojistkami. Pokud pojišt ný trpí onemocn ním, na které následn  v prvních 

letech pojišt ní zem e, pojiš ovna také neplní. Bez výjimek, u tohoto pojišt ní výplatou 

zaniká celá smlouva. [10] 

Pojišt ní pro p ípad invalidity 

Pojiš ovna na sebe p ebírá platby splátek úv ru v p ípad  dlouhodobého nep íznivého 

stavu (v d sledku nemoci či úrazu), který zp sobil pokles schopnosti vykonávat výd lečnou 

činnost. Rozlišujeme 3 stupn  invalidity. Invalidita I. Stupn  je stav, kdy pojišt ný byl 

p íslušným orgánem sociálního zabezpečení uznán invalidním ve smyslu obecn  závazných 

p edpis  České republiky a sociálním zabezpečením a jeho pracovní neschopnost poklesla 

nejmén  o 35 % a nejvýše o 49 %. Invalidita II. Stupn  ve stejném postupu byl pojišt ný 

uznán invalidním nejmén  50 % a nejvýše 69 %. Pro uznání invalidy, tedy III. stupn , je však 

t eba zd raznit, že pokles schopnosti musí být o více než 70 %. Jde tedy o p ípad trvalé 

invalidity. M že se stát, že pojiš ovny nabízí i tzv. IV. Stupe  invalidity. Ze zákona ale jeho 

definici nikde nenajdeme, pon vadž oficiáln  existují pouze III stupn . Pojiš ovny ho definují 

jako úplnou bezmocnost člov ka, kdy není schopen se o sebe sám postarat a pot ebuje 



42 

neustálou péči. V takovýchto p ípadech z pravidla poskytuje dvojnásobné pln ní. Spousta 

z nás se velmi chybn  domnívá, že nejčast jší p íčina invalidity jsou vn jší zavin ní (tedy 

úrazy). Realita je však taková, že jich je podstatn  mén , nežli z d vodu onemocn ní. Z 

obrázku 17 lze vyčíst, že ve v tšin  p ípad , v roce 2015 se stali lidé invalidními z pr b hu 

t žké nemoci svalové, kosterní a ob hové soustavy. 

 

Obrázek 17   P íčiny uznání invalidity                                                     

 Zdroj: upraveno dle [15] 

 
 Z tohoto d vodu bývá invalidita zp sobená úrazem v pojistné smlouv  mnohem levn jší, 

nežli invalidita ob ma t mito zp soby. Proto bychom se nem li ídit pouze cenou, ale zajistit, 

aby byla invalidita pojišt na v každé situaci. Pojišt ní invalidity by se v této dob  nem lo 

v bec podce ovat, protože když už tato situace nastane, člov k pot ebuje peníze k tomu, aby 

mohl žít ve stejném standardu jako doposud. Pokud ale nemáme vytvo enou dostatečnou 

rezervu, z pen z od státu bohužel ve v tšin  p ípad  postačí na pokrytí základních výdaj . 

Našt stí však pro tyto p ípady existuje vhodné pojišt ní, které nám za ídí v p ípad  invalidity 

dostatek finančních prost edk  na veškeré výdaje. Pro rozhodování jaké stupn  invalidity by 

se m l klient pojistit, nutno uvážit pom ry nov  uznávaných d chodu, viz tabulka 7. [19]                      

Tabulka 7 Pom r p iznaných stupňů invalidity   I.stupně II.stupně III.stupně 
Nově přiz a é i valid í 
dů hod  v ro e 5 52 % 16 % 32 % 

                           

Zdroj: upraveno dle [15] 
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 U nov  p iznávaných invalidních d chod  vede I. stupe . Nejd ležit jší je zajišt ní 

invalidity II. s III. stupn ., ovšem invalidita I. stupn  m že u určitých typ  povolání výrazn  

zhoršit uplatn ní na pracovním trhu. 

Pojišt ní pro p ípad pracovní neschopnosti 

P ipojišt ní pro p ípad pracovní neschopnosti zajiš uje finanční pomoc v p ípad , kdy 

pojišt ný nem že podle léka ského rozhodnutí žádným zp sobem vykonávat a nevykonává 

své zam stnání nebo svou samostatnou výd lečnou činnost. Uzav ít jej m že ten, kdo není 

v pracovní neschopnosti a má trvalé p íjmy (zam stnanec i OSVČ). Pojišt ní funguje na 

jednoduchém principu, kdy pojiš ovna v p ípad  nemoci vyplatí sjednanou denní dávku. 

Pojiš ovny vyplácejí pln ní standardn  až po ukončení pracovní neschopnosti. Podle 

podmínek pojiš ovny m žete mít nárok na zálohu po jednom či dvou m sících pracovní 

neschopnosti. N kdy lze sjednat i variantu zp tného pln ní již od 1. dne nemoci. Když se ale 

blíže podíváme na pojistné podmínky, zjistíme, že výplata pojistného pln ní podléhá pom rn  

p ísným pravidl m. Pomoc od pojiš ovny je ohraničena na 12 až 18 po sob  následujících 

m síčních splátek, pro pojistné pln ní i výši jedné splátky jsou stanoveny maximální 

limity. [10] 

Pojišt ní pro p ípad ztráty zam stnání 

Pojišt ní se vztahuje na zam stnance v pracovním pom ru, vzniklém na základ  pracovní 

smlouvy dle Zákoníku práce na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než jeden rok. 

Pojiš ovny uplat ují čekací dobu, která se v tomto pojišt ní rozumí jako doba od počátku 

pojišt ní nebo ode dne vzniku každého nového pracovního pom ru. Dále si pojiš ovny 

stanovují délku karenční doby, což je doba nezam stnanosti, než vnikne nárok na pojistné 

pln ní. Pojiš ovny mohou argumentovat tím, že v tomto období náleží klientovi náhrada od 

zam stnavatele ve form  jednoho až t í pr m rných m síčních plat  (v závislosti na počtu 

odpracovaných let) a určitá finanční podpora od státu. I zde pojiš ovny obvykle poskytují 

finanční krytí jen po omezenou dobu. Často jsou uplat ovány výluky z tohoto pojišt ní  

a pojišt ný je povinen poskytovat součinnost ú adu práce p i zprost edkování zam stnání. 

  [10] 
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3.3 Bankopojišt ní 

Bankopojišt ní p edstavuje současný prodej obchodní banky a pojiš ovny, který zajiš ují 

distribuční sít  obou spolupracujících společností. Velké množství nabízejících produkt  bank 

a pojiš oven vede nejčast ji k nevhodn  zvoleným produkt m. Propojení t chto finančních 

institucí navíc p ináší cenové výhody a veškeré pokrytí pot eb klient  v jednom.  

V praxi se jedná o propojení bankovních a pojiš ovacích služeb. Bankopojiš ovnou m že 

být obchodní banka a pojiš ovna, které jsou součástí jedné finanční skupiny, ale stejn  tak 

m že jít o vzájemnou spolupráci na sob  nezávislých obchodních bank a pojiš oven. Takto 

současn  navzájem  spolupracujících subjekt  m že být více. [32] 

Obchodní banky bankopojišt ní nabízejí, buď jako prodej r zných pojistných produkt  

klient m bank, které ve v tšin  p ípad  pat í do stejné finanční skupiny jako tato pojiš ovna, 

nebo jako prodej finančních produkt , v nichž je propojen finanční a pojistný produkt (nap . 

pojišt ní k platební kart ), pop ípad  ob ma formami společn . Bankopojišt ní v sob  

obsahuje bankovní a pojistný produkt, který ve v tšin  p ípad  kryje rizika smrti nebo úraz . 

Význam nabídky bankopojistných produkt  pro klienta spočívá p edevším v úspo e času. 

Všechny produkty si totiž m že klient zakoupit „pod jednou st echou“ p i jedné návšt v  

obchodního místa dané finanční instituce a v n kterých p ípadech také podpisem jediné 

smlouvy. Výhodou m že být i relativní jednoduchost nabízeného produktu, jeho „ušití na 

míru“ konkrétnímu klientovi a  často nižší cena produktu p i jeho nákupu v rámci tzv. balíčku 

produkt  a služeb, než p i nákupu samostatných produkt  nebo služeb obdobného typu 

zvláš . Prodej bankopojistných produkt  v ad  p ípad  probíhá v r zných distribučních sítích 

- tedy jak bank, tak pojiš oven, které mohou navzájem pro prodej svých produkt  využívat 

také prodejní sí  a další „distribuční kanály“ partnerské společnosti. Nabídka bankopojistných 

produkt  m že být provád na i prost ednictvím kanál  tzv. p ímého bankovnictví. [32] 

D ležité je, aby všichni prodejci bankopojistných produkt  znali principy bankovních  

i pojiš ovacích obchod  a rovn ž základní parametry bankovních i pojiš ovacích produkt , a 

to p edevším t ch, které nabízejí svým klient m. V praxi se klienti mohou setkat  

s propojeným prodejem bankovního a pojistného produktu nap . u platebních karet (kreditních 

i debetních). Významným p íkladem spojení bankovního a pojistného produktu je také 

pojišt ní poskytnutých bankovních úv r , a to zejména hypotečních. Jedná se o povinn -

volitelnou dopl kovou službu, která pokrývá pom rn  široký rozsah pojistných rizik.  M že 

se jednat nap . o pojišt ní pro p ípad ztráty zam stnání (soukromé zdravotní pojišt ní, 

pojišt ní denní dávky v pr b hu pracovní neschopnosti, kdy si klient m že sám vybrat výši 
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vyplácených náhrad p i pojišt ní nemocenských dávek, pojišt ní majetku, který je p edm tem 

hypotečního úv ru, pojišt ní majetku, který obchodní banka akceptovala jako záruku za 

splacení „podnikatelského“ bankovního úv ru nebo životní pojišt ní – pojišt ní nesplacené 

části hypotečního úv ru s vinkulací ve prosp ch té obchodní banky, která konkrétní úv r 

poskytla. Pojišt ní schopnosti splácet p ijatý bankovní úv r dává klientovi po celou dobu 

splácení bankovního úv ru jistotu, že v p ípad  nenadálého výpadku jeho p íjmu  

v souvislosti se ztrátou zam stnání, nemocí, úrazem, trvalou invaliditou nebo úmrtím 

p evezme pojiš ovna za n j splácení tohoto úv ru. Současn  si klient touto formou m že 

spo it, resp. zhodnocovat svoje volné finanční prost edky. [32] 

3.4 Vybrané aspekty pro využití pojistných produktů 

Ve struktu e zadlužení m žeme rozd lovat dluhy domácností na 3 složky, a to na úv ry na 

bydlení, spot ební úv ry a ostatní, což bylo popsáno v kapitole 2.2. Vzhledem k tomu, že 

úv ry na bydlení jsou uzavírány na n kolik let a jejich výše vzhledem k platu bývá značná, je 

to častá p íčina vzniku potíže. Jedná se o úv ry dlouhodobého charakteru, se kterými 

domácnosti počítají, a m ly by být zajišt ny.  

 Charakteristickým rysem v propagaci pojistných produkt  v posledních letech je 

propagace prost ednictvím internetových zdroj . Nyní je b žnou záležitostí uzavírání 

pojistných smluv bez dalšího prost edníka mezi pojistitelem a potencionálním klientem. 

V p ípad  sjednání pojistného produktu k úv rovému produktu m že dojít k ovlivn ní 

 výsledné ceny, proto by jej m l prodávat kvalifikovaný pracovník, který srozumiteln  

vysv tlí, jaká rizika jsou kryta a zárove  v jakých p ípadech pojiš ovna neplní. Jedním 

z d vod , pro nezbytnost zvýšení podv domí o potencionálních rizicích, zobrazuje následující 

obrázek 18. 
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Obrázek 18 Vývoj nesplácených úv rů 2002-20015 

                                             

Zdroj: upraveno dle [10] 

 Jak lze vid t z obrázku 18 pom r nesplacených úv r  na bydlení, kolísá kolem nenulové 

hodnoty, což značí uspokojivý trend. To lze p isuzovat tomu, že tyto produkty se adí do 

kvalitn jší části portfolia, kde je pom r nesplacených úv r  na stabiln  nízké úrovni. 

Znepokojivý vývoj však vykazuje pom r nesplacených spot ebitelských úv r . Toto odráží 

negativní d sledky úv rových produkt , které mají prost ednictvím jednotlivc  výrazný 

dopad i na celou společnost. Domácnosti, které nejsou schopny splácet své závazky, se do této 

situace dostávají vlivem p edlužení, neočekávanou zm nou na p íjmové stran  domácnosti, 

dluhovou spirálou, exekucí nebo i rozvrácením rodin či kriminalitou. [29] 

3.4.1 Zabezpečení dlouhodobých úv rů 

Tato kapitola bude v nována životnímu pojišt ní, jako pojistnému produktu sloužícímu 

k zabezpečení dlouhodobých závazk . Životní pojišt ní zahrnuje adu možných kombinací. 

Základní rizika, která kryje životní pojišt ní, je pojišt ní pro p ípad dožití, pojišt ní pro p ípad 

smrti a d chodové pojišt ní. V současnosti se jedná o klasický pojistný produkt, jehož hlavní 

p edností je možnost kombinace spo ení a pojišt ní. Hlavní p íčinou sjednávání t chto 

pojistných produkt  je, že v p ípad  smrti pojistníka, bude zabezpečena jeho rodina a pokud 

se pojistník dožije určitého v ku, stanoveného v pojistné smlouv , získá tak vložené pen žní 

prost edky zp t ve form  zhodnocených úspor. 

02468101214V %
O do í

Vývoj esplá e ý h úvěrů

Spotře itelské úvěr  se selhá í Úvěr  a dle í se selhá í



47 

Pojistník si p i sjednávání pojistného produktu m že zvolit další dopl kové druhy jako 

d chodové pojišt ní, pojišt ní v na, investiční životní pojišt ní nebo pojišt ní spojené 

s kapitalizačními smlouvami. Životní pojišt ní lze využít jako formu kapitalizace pen žních 

prost edk  k realizaci investičních pot eb klienta. V životním pojišt ní se druh pojišt ní liší v 

rozsahu pojistné ochrany, pojistných podmínkách, výši pojistného apod. 

Životní pojišt ní kryje rizika ohrožující životy lidí. V t chto pojišt ních se vyplácí pojistná 

pln ní z pojistných událostí, které se dotýkají života pojišt ných osob. V p ípad  životního 

pojišt ní, není výše pojistného pln ní dána výší škody, nebo  výše škod z t chto pojistných 

událostí lze velmi obtížn  ohodnotit. Výše pojistné částky, kterou pojistník sjednal, určuje 

výši pojistného pln ní. [23]  

Základní formy životního pojišt ní lze rozd lit na: 

Rizikové životní pojišt ní 

 Rizikové životní pojišt ní zahrnuje pojišt ní pro p ípad smrti. Na konci tohoto 

pojišt ní není vyplacena žádná pojistná částka, vyplácí se pouze v p ípad  smrti pojišt ného 

v pr b hu pojistné doby. Pojišt ní se sjednává na dobu určitou nebo do určitého v ku. 

Výhodou tohoto pojišt ní jsou nižší náklady, oproti tomu nevýhoda spočívá již ve výše 

zmín ném faktu, a to že po uplynutí sjednané doby, není vyplacena žádná pen žní částka. 

Produkt neumož uje zhodnocování finančních prost edk . Nejčast jší využití je ke krytí 

úv r  nap íklad p i čerpání úv r  ze stavebního spo ení nebo pro krytí čerpání hypotečního 

úv ru. Tento typ pojišt ní zpravidla banka vyžaduje po klientovi p i čerpání úv ru na bydlení. 

Klient i banka jsou v p ípad  nežádoucích nahodilých událostí zabezpečeni p ed finančními 

problémy, v p ípad  p edčasného úmrtí pojišt ného. [12] 

Pojišt ný v tomto typu životního pojišt ní si m že zvolit variantu platby pojistného,  

a to mezi pojišt ním na konstantní pojistnou částku a pojišt ním na klesající pojistnou částku. 

V první variant  pojišt ní na stejnou částku je pro pojišt ného uvaleno vyšší finanční zatížení 

p i placení pojistného, zám nou za zvýšenou ochranu poz stalých. Druhá varianta pojišt ní na 

klesající částku, je varianta pojišt ní, kdy pojistná částka klesá pravideln   

a pojistné, je po celou dobu pojišt ní stejné. V této variant  existuje podskupina možnosti 

platby pojistného, která odpovídá zbývající části poskytnutého úv ru, tato částka je stanovena 

vždy každý rok a odpovídá z statku úv ru včetn  úrok  na počátku tohoto roku. Mezi výhody 

tohoto pojišt ní pat í garantovaná pojistná částka pro p ípad smrti a rozší ení rozsahu pojistné 

ochrany formou r zných p ipojišt ní. Nevýhodou rizikového pojišt ní je neumožn ní 

zhodnocování finančních prost edk , zaplacené pojistné je zcela spot ebováno na krytí 
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pojistné ochrany a poplatky. P i neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku 

pojišt ní, pojišt ní zanikne až na základ  upomínky pojistitele. Tento typ pojišt ní nespl uje 

podmínky pro da ovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní 

pozd jších p edpis . [12] 

Investiční životní pojišt ní 

Tento druh životního pojišt ní je rezervotvorné s výplatou pojistné částky v p ípad  smrti, 

nebo dožití konce pojišt ní. Klient krom  rizikové složky vytvá í rezervotvornou složku, 

dop edu na stá í V rámci pojišt ní si klient m že zvolit, kam budou pen žní prost edky 

investovány. Investováním části pojistného do podílových fond , kde je investiční riziko jde 

za klientem. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategie. Pojišt ní umož uje 

zhodnocení, které sebou nese riziko, že očekávané výnosy budou nižší než ty, které jsou 

zaručeny v kapitálovém pojišt ní. Pojiš ovny tedy nezaručují výnos a výsledný výnos m že 

být i nižší, nežli vložené pen žní prost edky. [12] 

 P i sjednávání investičního životního pojišt ní se vždy určí pojistná částka pro p ípad 

smrti, pro p ípad dožití není stanovena, jelikož částka, se m že zvyšovat v pr b hu doby, 

určené na investování a částka vyplacena p i dožití závisí na výsledku investování. Rozložení 

finančních prost edk  mezi vybrané fondy (alokační pom r) lze v pr b hu doby trvání 

pojišt ní m nit. Zárove  lze p evád t již vytvo enou hodnotu individuálního účtu mezi 

jednotlivými fondy. Na konci pojistné doby pojistník obdrží aktuální hodnotu svých 

podílových jednotek jednorázov , nebo ve form  splátek. V p ípad  smrti je aktuální hodnota 

podílových jednotek vyplacena oprávn ným osobám. Tato forma investování p es investiční 

životní pojišt ní je b h na dlouhou tra  a míra zhodnocení není garantována. [12] 

Kapitálové pojišt ní 

Mnoho pojiš oven a bank nabízí širokou škálu svých produkt . S cílem zajistit určitou 

životní úrove , je nutné uv dom ní domácností s p sobením možných rizik, vedoucích  

k ohrožení finanční situace. Jako jeden z nástroj  ke snížení této hrozby slouží investiční 

životní pojišt ní, které je p edevším jako pojistná ochrana a zárove  jako investiční produkt. 

Jednou z výhod je uplatn ní da ové úlevy ze zaplaceného pojistného p i spln ní stanovených 

podmínek. P i sjednávání úv r  často banky tento produkt doporučují u svých obchodních 

partner , klienti, kte í si tento produkt sjednají, mohou získat výhodn jší úrokovou 

sazbu. [12] 
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3.4.2 Zabezpečení krátkodobých úv rů 

Jedním z produkt  pojiš oven je pojišt ní schopnosti splácet, které zajistí schopnost 

splácet úv rové splátky. S rostoucím prodejem úv rových produkt  se zvyšuje i procento 

prodeje pojišt ní neschopnosti splácet. Toto pojišt ní nabízí n kolik pojiš oven v r zných 

modifikacích. Obecn  ale platí, že jej uzavírá výhradn  osoba, která si u bankovní  

či leasingové společnosti vzala úv r. Pojišt ní je sjednáno na dobu trvání úv ru a po splacení 

toto pojišt ní zaniká. Mezi hlavní výhody tohoto typu pojišt ní pat í: 

 výb r z variant pojišt ní; 

 možnost slevy na úrokové sazb  úv ru; 

 pojistná ochrana v p ípad  neočekávaných životních situací; 

 zvýšení pravd podobnosti získání úv ru; 

 ochrana úspor p ed nečekanými výdaji; 

 snížení rizika prodeje nemovitosti. [29] 

Pojistit lze spot ebitelský úv r, splátkový prodej, osobní bankovní p jčku, hypoteční úv r, 

revolvingový úv r spojený s kreditní kartou a finanční leasing s následnou koupí najaté v ci.  

Pro p edstavu situace na trhu s pojišt ním neschopnosti splácet, lze vid t 

v tabulce 8. Nejčast ji využívanou pojiš ovnou na tomto trhu je BNP Parabas Cardif. 

Tabulka 8 Spolupráce českých bank a pojišťoven 

Banka  Pojišťovna 
Česká spo itelna, a.s. Pojišťov a České spořitel , a.s. 
Komerční banka, a.s. Ko erč í pojišťov a, a.s. 
mBank S.A. BNP Pari as Cardif Pojišťov a, a.s. 
ČSOB, a.s. ČSOB Pojišťov a, a.s. 
Equa bank, a.s. MetLife Europe d.a.c. 
Raiffeisenbank, a.s. UNIQA pojišťov a, a.s. 
MONETA Money Bank, a.s. BNP Pari as Cardif Pojišťov a, a.s. 
Air Bank, a.s. BNP Pari as Cardif Pojišťov a, a.s. 
Sberbank CZ, a.s. BNP Pari as Cardif Pojišťov a, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V p ípad  hypotečního úv ru je bankovní společnost, p ed rizikem nesplacení, kryta 

zastavenou nemovitostí. U dlouhodobých úv r  hovo íme o vysokých částkách, proto tento 

produkt lze považovat za p ínosné i z pohledu dlužníka. Pokud se klient dostane do potíží ve 

smyslu neschopnosti splácet, v první fázi je využito pojišt né následn  až prodej nemovitosti.  
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 Pojiš ovna BNP Paribas Cardif je specializovaná pojiš ovna na pojišt ní schopnosti 

splácet v bankopojišt ní. Tato specializovaná pojiš ovna spolupracuje s adou finančních 

institucí, leasingovými společnostmi a společnostmi poskytující nákupy na splátky. Nov  se 

začala zam ovat na spolupráci s mobilními operátory, dodavateli energií a retailovými 

obchodníky. [10] 

 Nejv tší počet klient  pojiš ovny tvo í klienti, využívající pojišt ní schopnosti splácet své 

závazky v či finančním institucím. V p ípad  nečekaných životních událostí, nemusí mít 

obavy z ohrožení schopnosti splácet své závazky v či finančním institucím. Toto pojišt ní je 

určeno lidem jak v zam stnaneckém pom ru, tak i osobám samostatn  výd lečn  činným. 

Pojišt ní lze uzav ít současn  s úv rovou nebo leasingovou smlouvou, hypotékou nebo  

s dalšími finančními produkty, jako je nap íklad osobní bankovní p jčka, úv r ze stavebního 

spo ení či revolvingový úv r spojený s kreditní kartou. V p ípad  pojistné události, následn  

pojiš ovna hradí pravidelné m síční splátky. V p ípad  úmrtí klienta či invalidity III. stupn  

vyrovná pojiš ovna celý jeho nesplacený závazek. [10] 

 Pokud bychom cht li podrobn ji zkoumat tento pojistný produkt schopnosti splácet, 

nenajdeme jej jako samostatný produkt ve výročních zprávách. Proto k analýze vývoje 

vybraných ukazatel  u tohoto pojišt ní byla vybrána práv  pojiš ovna BNP Paribas Cardif. 

Na obrázku 19 je možné porovnat vývoj hrubého p edepsaného pojistného a náklad  na 

pojistné pln ní pojiš ovny BNP Paribas Cardif. [10] 

 

Obrázek 19  Vybrané ukazatele pojišťovny BNP Paribas Cardif 

                                                                                                                           Zdroj: upraveno dle [10] 
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Klient m bývá vyplácena jen velmi malá část finančních prost edk  vybraných na 

pojistném, jak lze vysledovat z obrázku 21. Škodní pom r, mezi p epsaným pojistným  

a náklady na pojistné pln ní se dlouhodob  pohybuje kolem 15 %, k částečnému zvýšení 

pom ru došlo v roce 2010 a v roce 2015.  V tšina vybraných prost edk  je určena na 

po izovací náklady pojistné smlouvy jedná se zejména o provize p i získávání, obnovování, 

inkasování a za správu portfolia, což je práce zprost edkovatel , p ípadn  samotných 

poskytovatel . 

Dle vývoje t chto ukazatel  lze hodnotit pojišt ní schopnosti splácet jako velmi výhodný 

produkt z pohledu poskytovatel , prost edkovatel  i pojiš oven. Výše provizí 

zprost edkovatel m finančních produkt m, se často pohybují i ádu desítek procent, 

parametry u tohoto typu pojišt ní však dosahují nadstandartních hodnot. [29] 
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4 ROZHODOVACÍ METODY 

Produkty pojistného trhu, umož ují zabezpečit pojišt né, proti hrozícím rizik m 

zadlužování a zmírn ní finančních následk  v p ípad  nahodilých nep íznivých událostí. 

Orientovat se na pojistném trhu a v nabídce produkt  konkurenčních institucí, je mnohdy 

velmi obtížné. Proto bude následn  proveden výb r pojistného produktu, pomocí 

rozhodovacích metod. 

V rozhodovacích procesech, hledáme ešení rozhodovacích problém  s alespo  dv ma 

variantami. V úlohách vícekriteriálního rozhodování, máme určenou konečnou množinu n 

variant, které jsou ohodnoceny na základ  m kritérií. Cílem rozhodování je vybrat variantu, 

která je dle daných kritérií ohodnocena nejlépe. Neboli vybrat tzv. nejoptimáln jší variantu. 

Nutnou a postačující podmínkou rozhodování je tedy proces volby. Do základních prvk  

rozhodovacího procesu pat í cíl rozhodování, kritéria hodnocení, subjekt (rozhodovatel) a 

objekt rozhodování, varianty rozhodování a jejich d sledky. Za relativní nevýhodu, lze 

považovat subjektivní hodnocení významnosti jednotlivých kritérií, která jsou 

posuzována. Užitečnost metod vícekriteriálního rozhodování je p edevším v tom, že umož ují 

rozhodovateli lépe se orientovat ve velké množin  alternativ. Komplexní vyhodnocení však 

nenahrazuje v procesu rozhodování člov ka - rozhodovatele, ale spíše posouvá jeho p sobení 

na kvalitativn  vyšší úrove . Proces ešení rozhodovacích problém  jednotlivých metod 

spojuje určitý rámcový postup (procedura) ešení, které se odvíjí od identifikace problému, 

ujas ování jeho p íčin, cíl  ešení atd. až po hodnocení a volbu varianty určené k realizaci. 

Metody, které budou v následující části kapitoly využity, se adí k metodám rozhodování za 

jistoty. [31] 

  Celkové ohodnocení se pak vypočítá jako součet násobku dílčích ohodnocení a vah 

kritérií podle vzorce: 

                                                       = ∑ 𝑣 ∗ ℎ= , j=1, 2, …, m,   (14)                                  

                    Zdroj: [31] 

kde:  – celkové hodnocení j-té varianty 

  𝑣  – váha í-tého kritéria 

  ℎ  – dílčí hodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 

   – počet kritérií a  – počet variant   
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Optimální variantou se stává varianta s nejvyšším celkovým hodnocením. Dílčí ohodnocení 

variant vzhledem k jednotlivým kritériím se určuje na stejném principu jako určování 

preferencí kritérií. U každého kritéria je nutno vytvo it vlastní matici, kde v ádcích a 

sloupcích budou jednotlivé varianty. Metody, dle kterých lze stanovit dílčí hodnoty ℎ  a 𝑣  

i-tého kritéria jsou následující: 

Metoda párového srovnávání 

Tato metoda je založena na zjiš ování počtu preferencí pro každé kritérium, vzhledem ke 

všem ostatním kritériím v souboru. Metoda je nazývána Fullerovou metodou, protože p i její 

aplikaci sestavujeme váhy pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku, znázor uje tabulka 9, kde K1 – 

Kn vyjad ují jednotlivá kritéria. [31] 

Tabulka 9 Trojúhelníková matice (Fullerova metoda)   K1 K2 … Kn Počet 
prefere í K1   1 0 …   K2     1 …   

…       …   Kn           
Zdroj: vlastní zpracování 

V pravé horní části tabulky, která znázor uje horní trojúhelníkovou matici, se u každé dvojice 

kritérií stanovuje, zda je preferováno kritérium v ádku p ed kritériem ve sloupci. Pokud ano, 

je do p íslušného políčka zapsána hodnota jedna, v opačném p ípad  nula. Na záv r se pro 

každé kritérium stanoví počet preferencí, který se rovná součtu jedniček v ádku a nul ve 

sloupci daného kritéria. [31] 

Na základ  počtu preferencí se určí normované váhy dle vztahu:  

                                                           𝑣 = 𝑓  / ∑ 𝑓 ,     (11) 

                    Zdroj: [31] 

 kde: 𝑣 , je normovaná váha i-tého kritéria, 

   𝑓  je počet preferencí i-tého kritéria, 

  ∑ 𝑓  je součet počt  preferencí všech kritérií. 



54 

Nevýhodou této metody je, že pokud počet preferencí daného kritéria je nulový, bude i jeho 

váha nulová. Proto jsme v našem p ípad  počty preferencí jednotlivých kritérií navýšili o 

jednotku. [31] 

Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

 Saatyho metoda se také n kdy nazývá metodou kvantitativního párového srovnání 

kritérií. Je založená na zjiš ování preferenčních vztah  dvojic kritérií a určení velikosti této 

preference. Preference se vyjad uje určitým počtem bod , ze zvolené bodové stupnice. 

Nejčast ji je využíváno Saatyho doporučení, tzn. 9- ti bodová stupnice s hodnoty 3, 5, 7, 9. 

              [31] 

Hodnoty kritérií se uspo ádávají do tzv. Saatyho matice, kde prvky matice  jsou 

interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria. Použití matice k vyjád ení 

preferencí dvojic je zobrazeno v tabulce 10. 

Tabulka 10 Preference dvojic kritérií v Saatyho matici 

Kritériu  K1 K2 … Kn K1  1  1/3 5 … K2    1 9 … 
…      1 … Kn        1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Postupn  se stanovují velikosti preferencí jednotlivých dvojic kritérií. V ádcích a 

sloupcích jsou jednotlivá kritéria hodnocení. Pokud je kritérium v ádku významn jší než 

kritérium ve sloupci, zapíše se do p íslušného políčka hodnota velikosti preference kritéria v 

ádku ke kritériu ve sloupci. Pokud je významn jší kritérium ve sloupci než kritérium v ádku, 

zapíše se do p íslušného políčka p evrácená hodnota zvolené preference.  

Nejčast ji k výpočtu vah, se využívá normalizovaný geometrický pr m r ádk  Saatyho 

matice. Vypočteme hodnoty  podle vztahu: 

                                           = √∏ = ,      (12) 

                    Zdroj: [31] 

 kde: 

  – je počet kritérií 

  – body p id lené srovnáváním  i-tého kritéria v ádku a j-tého kritéria ve sloupci. 
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Pokud tyto hodnoty určitého kritéria vyd líme součtem všech geometrických pr m r , 

dostaneme normované váhy. [31] 

Pro kontrolu správného sestavení Saatyho matice se využívá konzisteční pom r CR. P ičemž 

platí, že CR<0,1. Konzisteční pom r je dán vztahem: 

CR = CI/RI, 

 kde: CI -  je konzisteční index 

   RI – je náhodný konzistenční index 

Konzistenční index CI pro sestavenou matici S je funkcí maximálního vlastního čísla matice 

a počtu kriterií a je dán vztahem: =  𝜆𝑀𝐴𝑋 − / −  

 kde: 𝜆𝑀𝐴𝑋 - je maximální vlastní číslo matice 

      -  je počet variant 

Pro výpočet maximálního vlastního čísla matice S bude využit program MATLAB. 

4.1 Životní pojišt ní 

Jednou z možností zajišt ní domácnosti proti riziku zadlužování, je využití životního 

pojišt ní. Tento pojistný produkt, umožní v p ípad  nenadálé události vykrýt krátkodobý i 

dlouhodobý pokles p íjmu. V p ípad  pracovní neschopnosti, a uplynutí 3 pracovních dn  

zam stnanec pobírá pouze 60 % svého platu. Ze životního pojišt ní pak lze tuto částku 

dorovnat na standardní p íjem. P i výpočtu životního pojišt ní, se ovšem nevychází z p íjm , 

nýbrž výdaj . Domácnost stanoví výši m síčních výdaj , včetn  splátek všech závazk  

(hypotéka, spot ebitelský úv r, leasing, kontokorent apod.). Následn  se pojistné spočítá tak, 

aby tyto výdaje byly pokryty a nezp sobily finanční komplikace. Stejn  tak lze zajistit rodinu 

v p ípad  úmrtí. P i sjednání životního pojišt ní za účelem krytí hypotečního úv ru, lze zvolit 

klesající pojistnou částku, která klesá na základ  úrokové sazby úv ru. Postupn  p i splácení 

hypotéky, klesá dlužná částka i pot eba zajišt ní, a snižuje se tedy i částka, na kterou je klient 

pojišt n. Nyní budou porovnány produkty pojistného trhu pro p ípad, že by klient uzav el 

pojistnou smlouvu životního pojišt ní, výhradn  k zabezpečení schopnosti splácet 

dlouhodobý úv r. [19] 
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4.1.1 Charakteristika vybraných pojistných produktů  

V této podkapitole budou popsány jednotlivé pojistné produkty pojiš oven. Do 

rozhodovacího procesu vstupují t i nabídky životního pojišt ní od r zných poskytovatel . Pro 

porovnání byly vybrány pojiš ovny (alternativy), které mají významné postavení na pojistném 

trhu ČR a t mi jsou Kooperativa pojiš ovna, a. s., Vienna Insurance Group, ČSOB 

pojiš ovna, a.s. a Česká pojiš ovna, a. s.. Porovnání produkt  životního pojišt ní bude 

provedeno na modelovém klientovi. Daný klient, má hypoteční úv r na rekonstrukci domu, ve 

výši 2 mil. korun s dobou splatnosti 30 let. Klient žije se svou družkou a p edpokládají 

založení rodiny v blízkém časovém horizontu, rodina tak bude odkázána pouze na p íjem 

klienta. V rámci základního pojišt ní smrti, klient požaduje p ipojišt ní invalidity III. stupn  a 

pracovní neschopnosti. Cílem rozhodovacího procesu, je nalezení nejoptimáln jšího 

pojistného produktu pro rodinu. Modelové nabídky životního pojišt ní byly získány na 

pobočce pojiš oven (viz p íloha B). Níže budou popsány vybrané produkty pojiš oven. 

 

A1. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 

Jako první komerční pojiš ovna na území bývalého Československa je od roku 1991 

pojiš ovna Kooperativa. Její podíl na celkovém p edepsaném pojistném v roce 2016 

p edstavuje 20,2 % . Kooperativa je součástí sdružení Vienna Insurance Group a nabízí 

veškerý sortiment služeb a všechny standardní druhy pojišt ní jak pro občany, tak pro klienty 

od drobných podnikatel  až po velké organizace. Skupina VIG zahrnuje p ibližn  50 

společností ve 25 zemích. VIG je zkratka pro finanční stabilitu a nabízí vysoký stupe  

bezpečnosti pro zákazníky, akcioná e, partnery a zam stnance. [25] 

Životní pojišt ní „Na p ání“ 

Pojišt ní NA P ÁNÍ poskytuje pojistnou ochranu pro p ípad smrti, úrazu, nemoci i dalších 

rizik. Správn  nastavené pojišt ní ochrání p ed nedostatkem pen z v p ípad , že by po úrazu 

nebo nemoci klesl p íjem, nebo by p íjem nebyl v bec.  Klient si m že vybrat mezi čist  

rizikovou nebo investiční variantou. V p ípad  volby rizikové varianty pojišt ní není 

nutná pravidelná investice do fond  a klient platí jen za sjednanou pojistnou ochranu. 

Investiční varianta dává možnost krom  pojišt ní také pravidelné nebo mimo ádné investice 

do fond . Na jednu smlouvu je možné pojistit až 8 osob, p ičemž nezáleží na v ku ani 

p íbuzenském vztahu pojišt ných osob. Mezi další výhody, nap íklad bonus za v rnost, kdy 

Kooperativa za každých 5 let trvání smlouvy navýší pojistné pln ní o 5 %. [25] 
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A2. Česká pojišťovna, a. s. 

Česká Pojiš ovna, a. s. je univerzální pojiš ovnou s dlouholetou a bohatou tradicí 

v životním i neživotním pojišt ní. Poskytuje celé spektrum služeb, pokrývající jak 

individuální životní a neživotní pojišt ní, tak i pojišt ní pro malé, st ední a velké klienty. 

Česká pojiš ovna a její dce iné společnosti jsou od roku 2008 součástí skupiny Generali 

Group. Spravuje p es 7 milion  pojistných smluv. Tržní podíl v roce 2016 ČP je 22,6 % (18,8 

% v životním pojišt ní a 24,8 % v neživotním). [16] 

Životní pojišt ní „M j život“ 

Tento produkt České pojiš ovny poskytuje pro klienta p íležitost, zvolit si pojistnou 

ochranu života, s širokým rozsahem pojišt ní pro p ípad závažných onemocn ní. Zárove  

poskytuje investiční p íležitost k zhodnocení vklad  prost ednictvím aktivn  spravovaných 

fond  společnosti Generali Investments CEE. Pojišt ní je možné nastavit p esn  tak, aby 

kopírovalo celý život pojišt ného, nabízí jak komplexnost, tak flexibilitu produktu. 

Významným atributem tohoto pojišt ní jsou asistenční služby. K dispozici jsou t i oblasti 

asistence, které na sebe navazují - poradenství (nap . zdravotní služby na telefonu, druhý 

léka ský názor p i diagnóze závažného onemocn ní), služby (nap . objednání k léka i, 

doprava z/do nemocnice, lehká sádra) a rekonvalescence. Pojišt ní lze sjednat i na krátkou 

dobu, nap íklad jen 3 roky. Součástí pojišt ní je i v rnostní program, kdy hlavní podmínkou 

je m síční pojistné po slev  ve výši alespo  1000 Kč a podíl pr m rného rizikového 

pojistného za sjednaná pojišt ní v či b žnému pojistnému minimáln  40 % a pojistná doba je 

minimáln  10 let. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit až 10 osob, z toho až 9 d tí.  

 

A3. ČSOB pojišťovna, a. s. 

ČSOB Pojiš ovna je univerzální pojiš ovna, která nabízí bohaté spektrum životních  

i neživotních pojišt ní občan , malých a st edních podnikatel  a velkých korporací. ČSOBP 

pat í do nejv tší evropské finanční skupiny KBC. Díky tomu m že nabízet kvalitu, stabilitu a 

komplexní služby. Podíl na celkovém p edepsaném smluvním pojistném pro ČSOBP  v roce 

2016 tvo í 7,1 % (7,3 % v životním pojišt ní, 6,9 % v neživotním pojišt ní). [18] 

Životní pojišt ní „Forte“ 

Forte je investiční životní pojišt ní s možností p ipojišt ní na rizika úrazu, vážné nemoci  

a invalidity s možností p ipojišt ní d tí. Pojišt ní ochrání p íjmy pojišt ného,  a zárove  

umožní výhodn  a jednoduše zhodnotit volné finanční prost edky prost ednictvím 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akciov%C3%A1_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poji%C5%A1%C5%A5ovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
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pravidelného investování. U ČSOB Pojiš ovny lze vybrat ze široké nabídky investičních 

program , které jsou svým složením určeny pro všechny typy investor  od konzervativních 

po dynamické. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit dva dosp lé a až p t d tí, pro každého 

pojišt ného je možné sjednat jiná rizika. Lze se pojistit na 25 vážných chorob. Parametry 

pojistné smlouvy jako pojistné, pojistnou částku, p ipojišt ní nebo dobu trvání lze libovoln  

m nit. Pojišt ní umož uje zvolení negarantované, ale potenciáln  vyšší zhodnocení v 

investičních fondech, nebo jistotu garantovaného výnosu. [18] 

4.1.2 Hodnocení Životního pojišt ní  

Jedním z nejd ležit jších faktor  pro samotné porovnání jednotlivých pojistných produkt  

jsou bezesporu kritéria, podle kterých bude hodnocení provedeno. Jejich zvolení a následné 

ohodnocení vahami bude jednou z klíčové částí, od níž se budou odvíjet konečné výsledky. 

Cílem je ukázat jakých hodnot vybrané produkty dosahují. Na následujících ádcích jsou 

vyjmenována jednotlivá kritéria včetn  jejich stručného popisu.  

K1: Měsíční pojistné -  porovnání cen jednotlivých pojišt ní, je prioritou klient  p i 

sjednávání pojistné ochrany. Cílem je tedy najít to nejlevn jší pojišt ní na trhu. Nabízí se 

otázka, zda je tento p ístup tím nejvhodn jším, ale odpov ď na tuto otázku není cílem této 

práce. 

K2: Složitost smlouvy – klient, by m l být schopen porozum t základním parametr m pojistné 

smlouvy. Cílem tohoto kritéria bude zhodnocení, která z nabízených pojiš oven má 

p ehlednou a srozumitelnou smlouvu.  

K3 Výluky – toto kritérium vypovídá o kvalit  pojistného krytí zvoleného produktu. Výluka je 

stav, který je vy at z pojistného krytí a p i vzniku škody pojiš ovna nevyplácí pojistné pln ní. 

Jedná se o jedno z nejd ležit jších kritérií, protože velice často, pojišt nci doplácejí na 

neznalost daného pojistného produktu. Proto seznámení pojišt ného s výlukami, které daná 

pojiš ovna p edem vylučuje z nároku na pojistné pln ní, anebo ho p ípadn  omezí, je 

nezbytností. Nalezení všech výluk, je mnohdy velmi obtížné, tyto výluky mohou být ukryty 

v oce ovacích tabulkách a definicích nemocí a úraz , nejčast ji je však lze nalézt 

v samostatném oddíle pojistných podmínek.  Výluky se týkají v tšinou pojistných událostí, 

jež si pojišt ný zap íčinil vlastním zavin ním, nap íklad v d sledku trestného činu a požitím 

alkoholických či omamných látek. Pom rn  nep íjemné mohou být výluky týkající se 

únavového syndromu, depresivních stav , psychických poruch a neuróz, ale také 

degenerativní onemocn ní páte e a zad. Další záludností výluk je pojistná událost související 

se zdravotním stavem p ed počátkem pojišt ní, výluka se totiž vztahuje nejen na ta 
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onemocn ní, o kterých pojišt ný neinformoval, ale i na ta, která uvedl ve zdravotním 

dotazníku. V tšina pojiš oven má také ve výlukách pojistné události, které vznikly v d sledku 

války, invaze, vzpoury, revoluce nebo teroristických čin . 

K4: Limit pojistného plnění – jedná se o částku, kterou je pojiš ovna, ochotna maximáln  krýt 

pojistné pln ní. D ležité kritérium v p ípad  krytí nesplaceného závazku.  

K5: Doba od pojistné události do plnění – určuje, jak dlouhá doba ub hne od počátku pojistné 

události do vyplacení pojistného pln ní. Cílem je tedy porovnat jednotlivé časové intervaly.  

K6: Karenční doba – karenční doba se vztahuje na dobu, po kterou pojiš ovna nevyplácí 

pojistné pln ní od podpisu smlouvy. Je to ochranná lh ta pro pojiš ovny p ed neseriózními 

klienty, kte í by se cht li účelov  pojistit a následn  čerpat pojistné pln ní.  

K7: Doba vyplácení pojistného plnění – je doba, po kterou je pojiš ovna ochotna vyplácet 

pojistné pln ní, v p ípad  pracovní neschopnosti. V p ípad  smrti a invalidity je pojistná 

částka vyplacena jednorázov  nebo formou d chodu.  

Pro zjišt ní nejoptimáln jší varianty, jsou vstupní parametry do rozhodovacího procesu 

znázorn ny v tabulce 11. Kvalitativní prom nné budou p i vzájemném porovnání nahrazeny 

kvantitativními prom nnými, na základ  preferenčního uspo ádání. 

Tabulka 11 P ehled jednotlivých variant dle kritérií 

 

KOOP ČP ČSOBP 

K1 681 Kč 957 Kč 1 276 Kč 

K2 p ehledné mén  p ehledné spíše nep ehledné 

K3 nejmén   mén  mnoho 

K4 2 000 Kč dle výše p íjm  4 000 Kč 

K5 

15. dne 15. dne 15. dne 

29. dne 29. dne 29. dne 

43. dne 57. dne 57. dne 

K6 18 m síc  (PN) 24 m síc  (PN) 3 m síce (PN) 

 

3 m síce (IN) 3 m síce (IN) 3 m síce (IN) 

K7 550 dn  365 dn  365 dn  

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Vzhledem k tomu, že byly zjišt ny všechny dostupné informace, lze konstatovat, že 

rozhodovací proces prob hne za jistoty. Nejprve bude provedeno stanovení vah kritérií dle 

Fullerovy a Saatyho metody, vzorce 11-13. A následn  prob hne celkové hodnocení, jako 

vážený součet dílčích hodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím, dle vzorce 14. 

Výpočet byl proveden v programu Excel, dílčí výsledky jsou uvedeny v p íloze A. 

4.1.3 Porovnání výsledků metod 

Na následujícím obrázku 20 je znázorn n p ehled vah kritérií obou metod. Jak lze vid t, 

jednotlivé váhy se u kritérií ob ma metodami, výrazn  neliší, výjimkou je pouze cena. 

 

Obrázek 20 Porovnání vah kritérií 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšší váhy jsou p i azeny kritériu m síční cena pojistného, výlukám a karenční dob . 

Zbylá kritéria mají také svoji d ležitost, ale již nejsou pro modelového klienta tak d ležitá jak 

výše vyjmenovaná. Jako poslední se umístil limit pojistného pln ní a doba vyplácení 

pojistného pln ní. Správnost sestavení Saatyho matice bylo ov eno prost ednictvím 

parametru konzistečního pom ru CR p íloha A. Hodnota konzistečního pom ru je 0,022967, 

lze tedy Saatyho matici považovat za dostatečn  konzistentní. 

 

 

 

 

00,050,10,150,20,250,30,350,40,45 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7Vá
h

Kritéria

Porov á í vah kritériíSaatyho metoda Fullerova metoda
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Na obrázku 21  lze vid t porovnání vah alternativ Fullerovou a Saatyho metodou. Výsledné 
ohodnocení jednotlivých variant, jsou vypočteny ze vzorce 14. 
 

 

Obrázek 21 Porovnání vah alternativ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je patrné, nejlepšího výsledku p i využití obou zmín ných metod, dosáhla Kooperativa 

pojiš ovna. Na první umíst ní se dostala p edevším díky nejlevn jší cen  a dobrých výsledk  

dosahovala i u jiných nemén  d ležitých kritériích, kterými byly nap íklad výluky. 

Konkurenční výhodou Kooperativa pojiš ovny je absence sportovních výluk a p i vzniku 

pojistné události typu občanské nepokoje či teroristického činu, neplní pojiš ovna pouze 

v p ípad  aktivní účasti. Druhá v po adí se umístila Česká pojiš ovna, kde výluky byly také 

jednou z p íčin tohoto umíst ní. Česká pojiš ovna, vyplácí nejvýše 14 dn  pracovní 

neschopnosti pro každé t hotenství, kdežto ostatní pojiš ovny v t chto p ípadech, týkajících 

se t hotenství (um lé p erušení, rizikové t hotenství a porod) neplní. ČSOBP zaujala až t etí 

místo, tento výsledek zap íčinily minimální hodnoty kritéria m síční ceny pojistného, výluky 

a složitost pojistné smlouvy. ČSOBP dosahovala nejlepších výsledk  u limitu pojistného 

pln ní, kde nabízela denní dávku pojistného pln ní v p ípad  pracovní neschopnosti, ve výši, 

4 000 Kč. 

Výsledky této metody lze tedy brát pouze s rezervou, práv  díky subjektivnímu p ístupu 

p i hodnocení preferencí. Dílčí výpočty pro jednotlivé metody jsou uvedeny v p íloze A. 

00,10,20,30,40,50,60,7 KOOP ČP ČSOB

Vá
hy

Pojišťovna

Porov á í vah alter ativSaatyho metoda Fullerova metoda
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4.2 Bankopojišt ní 

V následující části budou porovnány bankopojistné produkty vybraných bank. Pojišt ní 

schopnosti splácet p ijatý bankovní úv r dává klientovi po celou dobu splácení úv ru jistotu, 

že v p ípad  nenadálého výpadku jeho p íjmu v souvislosti se ztrátou zam stnání, nemoci, 

úrazu, trvalou invaliditou nebo úmrtím, p evezme pojiš ovna závazek splácení úv ru. Výše 

pojistného je určena p edevším volbou krytých rizik, p jčenou částkou a m síční splátkou. 

Nejlevn jší varianty pojišt ní zahrnují jen riziko smrti a trvalé invalidity. Dražší produkty 

pokrývají i pracovní neschopnost a ztrátu zam stnání. Výpočet pojistného je definován jako 

procentuální část m síční splátky, fixní m síční splátka nebo procentuální část úv ru 

(p vodní, nebo aktuální z statek). Nejčast jším zp sobem výpočtu pojistného je procentuální 

část m síční splátky úv ru, o kterou je navýšena pravidelná m síční splátka. N které banky 

umož ují sjednat i k b žícím úv r m. Výhodou tohoto produktu je sjednání pojišt ní, bez 

podrobn jšího léka ského posudku, pouze na základ  léka ského dotazníku a p íznivá cena 

v závislosti na m síční splátce úv ru. [32] 

4.2.1 Charakteristika vybraných pojistných produktů  

V následující části budou porovnány nabídky pojišt ní schopnosti splácet závazky k 

neúčelovým spot ebním úv r m od bankovní společnosti Moneta Money Bank, a.s., 

Komerční banka, a.s. a Air bank, a. s.. Porovnání produkt  poskytovaných bankami bude 

provedeno na modelovém p íkladu. Klient žádá spot ebitelský úv r ve výši 300 tis. korun na 

75 splátek s možností uzav ení pojišt ní schopnosti splácet. Cílem je nalézt nejoptimáln jší 

variantu bankovního produktu, se zam ením na pojistné podmínky pojišt ní. Níže bude 

uveden stručný popis vybraných bankovních institucí. 

MONETA Money Bank, a.s. 

Moneta Money Bank pat í mezi nejv tší české pen žní ústavy. Je univerzální bankou, 

která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomat  v ČR. Své služby orientuje jak 

na občany, tak na malé a st ední podniky. Moneta Money Bank nabízí volitelné pojišt ní 

schopnosti splácet ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojiš ovnou, a.s. V rámci souboru 

pojišt ní jsou variabiln  kryta rizika tak, aby byl klient adekvátn  chrán n dle situace, ve 

které se zrovna nachází. Pojišt ní lze vybrat ze dvou variant.  V každé variant  je obsaženo 

pojišt ní pro p ípad smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a dle výb ru pojišt ní ztráty 

zam stnání nebo pro p ípad hospitalizace. [28] 
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Komerční banka, a.s. 

Komerční banka, a.s., je mate skou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní 

skupiny Société Générale. adí se mezi p ední bankovní instituce v České republice 

a v regionu st ední a východní Evropy. Je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb 

v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Pojišt ní schopnosti splácet 

ke spot ebitelským úv r m nabízí prost ednictvím Komerční pojiš ovny, a.s., pojistný 

produkt nabízí pouze jednu variantu, která obsahuje souhrn základních pojistných rizik. Toto 

pojišt ní zahrnuje pojišt ní smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zam stnání. 

            [24] 

Air Bank, a.s. 

Air Bank, člen skupiny PPF, je plnohodnotnou bankou 21. století, s pobočkovou sítí  

i internetovým bankovnictvím nové generace. Pojišt ní schopnosti splácet banka poskytuje ve 

spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojiš ovnou, a umož uje variabilní volbu pojistných rizik. 

Lze se pojistit na smrt, plnou invaliditu, pracovní neschopnost a ztrátu zam stnání. Pojišt ní 

pravidelných výdaj  poskytuje Air bank ve spolupráci BNP Parabas Cardif Pojiš ovnou. [7] 

4.2.2 Hodnocení  bankopojišt ní 

Zde budou op t popsány parametry jednotlivých produkt , jako tomu bylo u životního 

pojišt ní. Cílem je ukázat jakých hodnot dosahují produkty bank, poskytujících pojistné 

produkty. Na záv r, budou ukázány výsledky vyhodnocení pomocí metod vícekriteriálního 

rozhodování. Jednotlivá kritéria se v zásad  neliší od p edchozího porovnání, a proto již 

nebudou detailn  popsána. 

K1:Doba od pojistné události 

K2: Délka pojistného plnění 

K3: Karenční doba 

K4: Cena 

K5: Výluky 

Následující tabulka 12 znázor uje p ehled hodnot jednotlivých kritérií. Kvalitativní prom nné 

budou p i vzájemném porovnání nahrazeny kvantitativními prom nnými, na základ  

preferenčního uspo ádání. 
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Tabulka 12 P ehled jednotlivých variant a kritérií   MONETA KB AIR BANK 

K1 60 dní 28 dní 30 dní 

  60 dní 60 dní 30 dní 

K2 6 m síc  12 m síc  12 m síc  

  6 m síc  12 m síc  12 m síc  

K3 - 3 m síce - 

  3 m síce 6 m síce 3 m síce 

K4 427 Kč 300 Kč 480 Kč 

K5 nejmén  mnoho mén  

 

        Zdroj: vlastní zpracování 

Úv ry u jednotlivých bankovních institucí byly nastaveny s ohledem na porovnatelnost 

pojišt ní. Moneta má výši m síční splátky pojišt ní, stanovenou jako procentuální část 

z m síční splátky daného úv ru. Komerční banka jako 1 % z výše úv ru a Air bank má pevn  

stanovenou m síční sazbu v závislosti na výši pojistné částky a zvolených pojistných rizik. 

V p ípad  smrti a plné invalidity, doplatí pojistné pln ní Moneta a KB ve výši z statku 

nesplacené jistiny úv ru. Air bank vyplatí pojistné pln ní v tomto p ípad  ve výši úv ru, tedy 

300 tis. korun. Výsledné hodnoty nabídky spot ebitelského úv ru s pojišt ním schopnosti 

splácet, byly vypočteny pomocí kalkulaček dostupných na webových stránkách bank.  

Vzhledem k tomu, že byly zjišt ny všechny pot ebné informace, budou následn  vypočteny 

váhy kritérií pomocí Fullerovy a Saatyho metody, a nalezení nejoptimáln jší varianty 

v podob  bankovní společnosti. [7], [24], [28] 
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4.2.1 Porovnání výsledků metod 

Po aplikaci metod a dílčích výpočt , v p íloze A, m žeme vid t na obrázku 24 výsledné 

hodnoty výpočtu vah kritérií. 

 

Obrázek 22 Porovnání vah kritérií 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 22 znázor uje, že ob  metody dosahují obdobných výsledk . Jako nejd ležit jším 

kritériem, i zde je m síční cena za pojišt ní schopnosti splácet. Následn  druhým 

nejd ležit jším kritériem jsou výluky, které jsou u t chto produkt  tém  totožné. Hodnota 

konzistečního pom ru je 0,053013, lze tedy Saatyho matici považovat za dostatečn  

konzistentní. 
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Obrázek 23 znázor uje po adí nejoptimáln jší varianty.  

 

Obrázek 23 Porovnání vah alternativ – bankovní společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

P ekvapiv  Air bank se umístila na prvním míst  i p es nejvyšší cenu m síční splátky. Air 

bank ovšem dosahovala dobrých hodnot v jiných kritériích, jako jsou výluky a doba od 

pojistné události. Jako jediná nabízí pln ní v p ípad  pracovní neschopnosti již po 30. dnech. 

Moneta se umístila na druhém míst , její p edností je výplata pojistné pln ní ve výši 

dvojnásobku úv rových splátek. Air bank vyplácí pojistné pln ní p ímo na účet pojišt ného, 

v tomto p ípad  byla zvolena pojistná částka pro p ípad pracovní neschopnosti a ztráty 

zam stnání zvolena na 5 tis. korun m síčn . Komerční banka, v p ípad  pojistné události 

pracovní neschopnosti poskytuje denní dávku ve výši 3,3 % m síční splátky úv ru. A 

v p ípad  ztráty zam stnání poskytuje m síční dávku ve výši 100 % splátky úv ru. Komerční 

banka se v tomto porovnání umístila na posledním míst . U t chto bankovních institucí, 

zaniká pojišt ní, dnem splatnosti poslední úv rové splátky, a to bez ohledu na to, zda jde o 

ádnou splátku nebo o p ípad její p edčasné splatnosti. 

Dle t chto výsledk , lze ohodnotit Air bank jako nejoptimáln jší variantu zajišt ní 

spot ebitelského úv ru. Klient zaplatí vyšší m síční splátku, ale v jiných parametrech 

dosahuje dobrých výsledk . 

 

00,050,10,150,20,250,30,350,40,45 Moneta Ko erč í a ka Air bankVá
h BankaPorov á í vah alter ativ
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ZÁV R 

 Cílem této diplomové práce byla analýza rizika zadlužování. Práce se zabývala 

p íjmovými a výdajovými složkami domácností, jakožto obyvatelstva. Dále bylo poukázáno 

na p íčiny zadlužování a hrozící rizika.  Následn  byl analyzován vývoj celkové zadluženosti 

domácností v období 2005 – 2016, se zam ením na její strukturu. V závislosti na vývoji byly 

provedeny predikce zadlužení na leden a únor 2017, spot ebitelských úv r  a úv r  na 

bydlení. Dle výsledných hodnot predikce, lze očekávat pozitivní vývoj podílu úv r  se 

selháním z celkové zadluženosti domácností. P esto by se domácnosti m ly poučit 

z krizového vývoje minulosti a chránit se tak proti hrozícím rizik m zadlužování. Tomu se 

v novala následující kapitola, kde byla popsána prevence zadlužování s nejv tším d razem na 

finanční gramotnost obyvatelstva a zp sob ešení dluhové problematiky. 

T etí kapitola byla v nována pojistnému trhu a jeho významu v ekonomice. Pojistné 

produkty p edstavují jednoduchý nástroj, jak zmírnit dopady p sobících rizik. Pojistná rizika 

a jejich popis je dalším tématem této kapitoly. Dále byl v této kapitole definován produkt, 

který je výsledkem propojení bankovních a pojiš ovacích služeb, tedy bankopojišt ní. 

Výhodou bankopojišt ní je komplexní pokrytí pot eb klient , což sebou p ináší cenové 

výhody. Velice zajímavý byl počet poskytovatel  tohoto pojišt ní. Jednoznačn  trhu s tímto 

pojišt ním dominuje BNP Paribas Cardif pojiš ovna, která tento druh pojišt ní začala 

poskytovat v České republice jako první a dnes je jedním z jeho nejv tších poskytovatel .  

V záv rečné kapitole byly vybrány dva produkty pojistného trhu jako forma zabezpečení 

rodinných financí v p ípad  výpadku p íjmu. T mito produkty bylo rizikové životní pojišt ní 

pro zajišt ní dlouhodobých úv r  a pojišt ní schopnosti splácet je poskytováno 

prost ednictvím bankovních institucí pro zajišt ní spot ebitelských úv r . Komparace 

samotných produkt  byla cílem této kapitoly. Na základ  zvolených kritérií, která byla 

vybrána tak, aby co nejvíce pokryla požadavky modelového klienta, byly aplikovány 

rozhodovací metody. Nejoptimáln jší varianta, byla vybrána pomocí nep ímé metody 

párového srovnávání – Fullerovo metodou a Saatyho metodou. V oblasti životního pojišt ní 

byly vybrány pojiš ovny Kooperativa pojiš ovna, ČSOB pojiš ovna a Česká pojiš ovna, 

které mají podstatné zastoupení na pojistném trhu. Pro porovnávání bankoprodukt  byly 

vybrány bankovní instituce Moneta Money Bank, Komerční banka a Air bank, které 

zprost edkují pojišt ní. Výb r byl proveden na základ  dostupnosti informací. Informace a 

modelové nabídky byly získány od jednotlivých institucí a z webových stránek.  
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P íloha A 

Výpočet vah dle metody kvantitativního párového srovnání (Saatyho   matice) 

pro životní pojišt ní. 

Stanovení vah kritérií 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 GP Váhy kritérií 
K1 1    5    3    7    5    3    7    3,78 0,39 
K2  1/5 1     1/3 3    1     1/3 3    0,79 0,08 
K3  1/3 3    1    5    3    1    5    1,85 0,19 
K4  1/7  1/3  1/5 1     1/3  1/5 1    0,35 0,04 
K5  1/5 1     1/3 3    1     1/3 3    0,79 0,08 
K6  1/3 3    1    5    3    1    5    1,85 0,19 
K7  1/7  1/3  1/5 1     1/3  1/5 1    0,35 0,04 
∑               9,77 1,00 

 

Saatyho matice pro K1 cena 

 
A1 A2 A3 GP hj

1 
A1 1    3    5    2,47 0,64 
A2  1/3 1    3    1,00 0,26 
A3  1/5  1/3 1    0,41 0,10 
∑       3,87 1,00 

 

Saatyho matice pro K2 složitost smlouvy 

 
A1 A2 A3 GP hj

2 
A1 1    3    5    2,47 0,64 
A2  1/3 1    3    1,00 0,26 
A3  1/5  1/3 1    0,41 0,10 
∑       3,87 1,00 

 

Saatyho matice pro K3 výluky 

 
A1 A2 A3 GP hj

3 
A1 1     1/3 3    1,00 0,26 
A2 3    1    5    2,47 0,64 
A3  1/3  1/5 1    0,41 0,10 
∑       3,87 1,00 

 

 

 



 

Saatyho matice pro K4 limit pojistného pln né 

 
A1 A2 A3 GP hj

4 
A1 1    3     1/3 1,00 0,26 
A2  1/3 1     1/5 0,41 0,10 
A3 3    5    1    2,47 0,64 
∑       3,87 1,00 

 

Saatyho matice K5 doba od pojistné události 

 
A1 A2 A3 GP hj

5 
A1 1     3     3     2,08 0,60 
A2  1/3 1     1     0,69 0,20 
A3  1/3 1     1     0,69 0,20 
∑ 

   
3,47 1,00 

 
Saatyho matice K6 karenční doba 

 
A1 A2 A3 GP hj6 

A1 1     3      1/3 1,00 0,26 
A2  1/3 1      1/5 0,41 0,10 
A3 3     5     1     2,47 0,64 
∑       3,87 1,00 

 
Saatyho matice K7 doba vyplácení pojistného pln ní 

 
A1 A2 A3 GP hj

7 
A1 1     3     3     2,08 0,6 
A2  1/3 1     1     0,69 0,2 
A3  1/3 1     1     0,69 0,2 
∑       3,47 1 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 𝜆𝑀𝐴𝑋  = 7,1819 
 
 m = 7 

 CI = 0,030317 

 RI = 1,32  

 CR = 0,02297 < 0,1   

 

Výpočet konzistence matice v MATLABU pro životní pojišt ní 

 

                                
           

   

                   

7 

1,32 

6 

1,24 

5 

1,12 

4 

0,9 

3 

0,58 

2 

0 

m 

RI 

Hodnoty RI pro počet m kritérií  (podle Whartona) 

Zdroj: upraveno dle [31] 



 

Výpočet vah dle metody párového srovnávání (Fuller v trojúhelník) pro životní pojišt ní. 

 

Stanovení vah kritérií 

  K1 K2 K3 
 
K4 K5 K6 K7 

počet 
preferencí 

počet 
preferencí * 

váhy 
kritérií 

K1   1    1    1    1    1    1    6    7    0,28 

K2     0    1     1/2 0    1    2    3    0,12 

K3       1    1     1/2 1    4    5    0,2 
K4         0    0     1/2 0    1    0,04 
K5           0    1    2    3    0,12 

K6             1    4    5    0,2 

K7               0    1    0,04 
∑                 25    1    

 
Fullerův trojúhelník pro K1 cena  A1 A2 A3 fi vi 

A1   1    1    2,00 0,67 
A2     1    1,00 0,33 
A3       0,00 0,00  ∑       3,00 1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro K2 složitost smlouvy  A1 A2 A3 fi vi 
A1   1    1    2,00 0,67 
A2     1    1,00 0,33 
A3       0,00 0,00 
∑       3,00 1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro  K4 limit pojistného pln né  A1 A2 A3 fi vi 
A1   1    0    1,00 0,33 
A2     0    0,00 0,00 
A3      2,00 0,67 
∑    3,00 1,00 

 

 



 

Fullerův trojúhelník pro  K4 limit pojistného pln né  A1 A2 A3 fi vi 
A1   1    0    1,00 0,33 
A2     0    0,00 0,00 
A3      2,00 0,67 
∑    3,00 1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro  K5 doba od pojistné události  A1 A2 A3 fi vi 
A1   1    1    2,00 1 
A2      1/2 0,00 0 
A3       0,00 0 
∑    2,00 1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro  K6 karenční doba  A1 A2 A3 fi vi 
A1   1    0    1,00 0,333333 
A2     0    0,00 0 
A3       2,00 0,666667 
∑    3,00 1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro  K7 doba vyplácení pojistného pln ní  A1 A2 A3 fi vi 
A1   1    0    1,00 0,333333 
A2     0    0,00 0 
A3       2,00 0,666667 
∑    3,00 1,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výpočet vah dle metody kvantitativního párového srovnání (Saatyho   matice) 

pro bankopojišt ní. 

Stanovení vah kritérií - bankopojišt ní 

  K1 K2 K3 
 
K4 K5 GP Váhy kritérií 

K1 1     3     5      1/5  1/3 1,00 0,13 

K2  1/3 1     3      1/7  1/5 0,49 0,06 

K3  1/5  1/3 1      1/9  1/7 0,25 0,03 
K4 5     7     9     1     3     3,94 0,51 

K5 3     5     7      1/3 1     2,04 0,26 

∑ 
     

7,72 1,00 
 

Saatyho matice pro K1 doba od pojistného pln ní - bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 GP hj

1 
A1 1      1/3  1/5 0,67 0,17 
A2 3     1      1/3 1,19 0,31 
A3 5     3     1     1,97 0,51 
∑ 

   
3,83 1,00 

 

Saatyho matice pro K2 délka pojistného pln ní - bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 GP hj

2 
A1 1      1/3  1/3 0,69 0,21 
A2 3     1     1     1,32 0,40 
A3 3     1     1     1,32 0,40 
∑ 

   
3,32 1,00 

 

Saatyho matice pro K3 karenční doba - bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 GP hj

3 
A1 1     3     1     1,32 0,40 
A2  1/3 1      1/3 0,69 0,21 
A3 1     3     1     1,32 0,40 
∑ 

   
3,32 1,00 

 

 

 



 

Saatyho matice pro K4 cena - bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 GP hj

4 
A1 1      1/3 3     1,19 0,33 
A2 3     1      1/5 0,88 0,25 
A3  1/3 5     1     1,50 0,42 
∑ 

   
3,56 1,00 

 

Saatyho matice pro K5 výluky - bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 GP hj

5 
A1 1     5     3     1,97 0,51 
A2  1/5 1      1/3 0,67 0,17 
A3  1/3 3     1     1,19 0,31 
∑ 

   
3,83 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výpočet konzistence matice v MATLABU pro bankopojišt ní 

 

 
 

  Hodnoty RI pro počet m kritérií (podle Whartona) m 2 3 4 5 6 7 RI 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 
 

Zdroj: upraveno dle [31] 

 
    𝜆𝑀𝐴𝑋  = 5,2375 
 

m = 5 

CI = 0,059375 

RI = 1,12 

 CR = 0,059375 < 0,1   

 

 

 

 

 

 



 

Výpočet vah dle metody párového srovnávání (Fuller v trojúhelník) pro bankopojišt ní. 

 

Stanovení vah kritérií - bankopojišt ní 

  K1 K2 K3 

 
 
K4 K5 

počet 
preferencí 

počet 
preferencí * 

Váhy 
kritérií 

K1   1     1     0     0     2     3     0,20 
K2 

 
  1     0     0     1     2     0,13 

K3 
  

  0     0     0 1     0,07 
K4 

   
  1     4 5     0,33 

K5 
    

  3 4     0,27 
∑ 

     
10     15         1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro K1 doba od pojistného pln ní - bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 fi vi 

A1   0     0     0 0,00 
A2 

 
  0     1 0,33 

A3 
  

  2 0,67 
∑ 

   
3 1,00 

 

 

Fullerův trojúhelník pro K2 délka pojistného pln ní- bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 fi vi 

A1   0     0     0 0 
A2 

 
   1/2 1 0,5 

A3 
  

  1 0,5 
∑ 

   
2 1 

 

Fullerův trojúhelník pro K3 karenční doba- bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 fi vi 

A1   1      1/2 1 0,5 
A2 

 
  0     0 0 

A3 
  

  1 0,5 
∑ 

   
2 1 

 



 

Fullerův trojúhelník pro K4 cena- bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 fi vi 

A1   0     1     1 0,33 
A2 

 
  0     1 0,33 

A3 
  

  1 0,33 
∑ 

   
3 1,00 

 

Fullerův trojúhelník pro K5 výluky- bankopojišt ní 

 
A1 A2 A3 fi vi 

A1   1     1     2 0,67 
A2 

 
  0     0 0,00 

A3 
  

  1 0,33 
∑ 

   
3 1,00 

 


