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Základní rozdělení 

• Finanční spořící produkty

• Finanční úvěrové produkty 

• Pojistné produkty



Spořící produkty

Bankovní vklady (ze zákona pojištěny)

• Běžný účet – pro běžný platební styk, provozní záležitost, 
nízké úročení, není určeno pro spoření

• Spořicí účty – účelem je spoření peněz, vyšší úročení 
oproti běžným účtům, omezeno disponování s penězi 

• Termínované vklady – sjednávány na určitou dobu jako 
spořící produkt, předběžný výběr bývá sankcionován, 
vyšší úrok



Spořící produkty

Stavební spoření

• Umožňuje spořit po určitou dobu (6 let)

• Primárně pro účely bydlení

• Státní příspěvek (max. 2000 Kč/rok)

• Výhodný úrok

• Úspory pojištěny 

• Lze čerpat překlenovací úvěr i klasický úvěr



Spořící produkty

Penzijní spoření (fond tzv. III. pilíř)

• Měsíční úložky ve sjednané výši

• Státní příspěvek – podmíněno dobou spoření a 
dosažením určitého věku, možný i příspěvek od 
zaměstnavatele

Cenné papíry

• Dluhopisy, akcie, podílové listy



Úvěrové produkty

Bankovní úvěry

• Krátkodobé

• Střednědobé

• Dlouhodobé



Úvěrové produkty

Krátkodobé úvěry - splatnost do 1 roku

• Kontokorent

• Lombardní - úvěr poskytnut proti zástavě movitých věcí 

• Eskontní – nejčastěji nabízen podnikatelům, banka 
odkoupí od nich směnku

Střednědobé úvěry - splatnost 1 rok až 5 let

• Úvěry spotřebitelské 

• Investiční – pro firmy na investice



Úvěrové produkty

Dlouhodobé úvěry

• Půjčky na roky až desítky let

• Typické pro hypotéky – financování bydlení, 
rekonstrukce

• Uvádí se účel úvěru

• Ručení nemovitostí

• Možné se i pojistit proti nemožnosti splácet

• Obvykle výhodnější úroková sazba



Úvěrové produkty

Nebankovní úvěry

• Nebankovní finanční společnosti

• Zastavárny

• Splátkový prodej



Úvěrové produkty

Nebankovní finanční společnosti

• Může být riskantní, je třeba zvýšená opatrnost

• Většinou vyšší úrokové sazby

• Tvrdé podmínky při nesplácení

• Snadná cesta do exekuce

Pojem lichva

Dle § 1796 NOZ je z titulu lichvy neplatná každá smlouva, při jejímž uzavření
jedna strana zneužila tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či
lehkomyslnosti druhé strany za účelem získání plnění, jehož hodnota by byla
vzhledem ke vzájemnému plnění v hrubém nepoměru



Úvěrové produkty

Zastavárny

• Půjčí peníze oproti zastavené věci

• Prodej po čase zpět s přirážkou

• „poslední instance“

Splátkový prodej

• Spotřební zboží na splátky

• Minimum administrativy

• Rychlost vyřízení, ale obvykle vysoký úrok



Pojistné produkty

Pojištění životní (úmrtí, dožití, úraz)

• Buď pouze pro krytí rizika – rizikové životní – klient je 
pouze pojištěn, v případě škodní události vyplacená 
pojistka

• Nebo investiční životní – kromě pojištění rizika 
současně i spoření

• Kapitálové životní – kombinace pojištění a investování

• Speciální typ – úrazové pojištění – pro zmírnění 
následků úrazu 



Pojistné produkty

Pojištění neživotní (majetku, odpovědnosti)

• Nemovitosti – pouze nemovitost bez vnitřního 
vybavení, např. živelné pohromy, záplavy, požáry, 
vloupání

• Domácnosti – škody na věcech – cennosti, elektronika

• Odpovědnosti – škody třetí osobě na majetku a na 
zdraví



Pojistné produkty

Další komerční pojistky

• Např. servis asistenčních zdravotních služeb 

• Zdravotní pojištění pro cizince

• Cestovní pojištění apod. 

Poskytovatelé:

• Komerční pojišťovny – např. Uniqua, Komerční 
pojišťovna, Pojišťovna VZP, Kooperativa, Axa a další na 
trhu



Osobní finance 



Osobní finance

Domácí rozpočet  = příjmy vs. výdaje

Příjmy

• Pravidelné

• Nepravidelné

Výdaje

• Pevné (nutné) – je obtížné je snížit 

• Kontrolovatelné – jejich výši lze ovlivnit 



Osobní finance

Výdaje

• Buď spotřební nebo investiční

• V ideálním případě příjmy rovny výdajům nebo je 
převyšují

• Plusový schodek = úspora 

• Lze použít na investice 

• Mínusový schodek = dluh



Přebytek/schodek rozpočtu

• Na spoření 

• Investice – zhodnocení majetku v čase

• Promrhání 

• Deficit  - výdaje převyšují příjmy, nutné vykrýt: 
a. Z rezerv 

b. Půjčkou 

c. Zvýšením příjmů

d. Omezením výdajů



Osobní finance – krytí rizik

Jak se zajistit proti rizikům?

• Ztráta příjmu 

• Ztráta majetku 

• Neočekávané výdaje 



Děkuji za pozornost

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/rodinne-finance/rozpocet
https://www.penize.cz/sporeni/219743-skola-financni-gramotnosti-jak-
zvladat-rodinny-rozpocet

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/rodinne-finance/rozpocet
https://www.penize.cz/sporeni/219743-skola-financni-gramotnosti-jak-zvladat-rodinny-rozpocet

