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T e s t y   K F P  
 

Před sebou máte 6 typových situací rodin (Vašich klientů) a u každé 4 produkty, o které mají zájem. Seřaďte 

uvedené produkty do pořadí, ve kterém byste produkty těmto klientům doporučovali. O jiné produkty než 

uvedené nemají klienti zájem. 

Příklady řešte buď globálně, přestože klient má zájem řešit třeba jen jeden cíl, nebo řešte jen specifický cíl 

klienta. Informace o globálním nebo specifickém řešení najdete vždy v záhlaví úlohy. 

 

1) Rodina se 2 malými dětmi (2 a 5 let), muž 40 let, žena 35 let nyní na rodičovské dovolené. Mají 
hypotéku 500.000 Kč (5 % p.a.), jiné produkty nemají. Jejich cílem je zajistit vzdělání dětí za 15 let. 
Mohou si vybírat pouze z uvedených produktů. Klienta řešte globálně! 

1) kapitálové životní pojištění 

2) rizikové životní pojištění 

3) stavební spoření a penzijní připojištění 

4) otevřený podílový fond akciový 

 

2) Svobodný mladý klient 28 let, bez závazků, chce dosáhnout finanční nezávislosti v 55 letech (tj. za 27 
let). Bydlení má zajištěno. Nemá žádné finanční produkty. Klient si může vybrat pouze z uvedených 
produktů. Klienta řešte globálně! 

1) stavební spoření a penzijní připojištění 

2) rizikové životní pojištění 

3) otevřený podílový fond akciový 

4) pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním 

 

3) Svobodný mladý klient 30 let, bez závazků, si chce za 6 let koupit byt. Žádné finanční produkty 
nemá. Klient si může vybrat pouze z uvedených produktů. Řešte pouze specifický cíl! 

1) kapitálové životní pojištění 

2) stavební spoření 

3) otevřený podílový fond akciový 

4) otevřený podílový fond peněžního trhu 

 

4) Svobodná mladá žena 26 let, bez závazků, chce jet příští rok na dovolenou. Nemá žádné finanční 
produkty. Klientka si může vybrat pouze z uvedených produktů. Řešte pouze specifický cíl. 

1) stavební spoření 

2) termínovaný vklad 

3) otevřený podílový fond akciový 

4) rizikové životní pojištění 

 

5) Mladí manželé, oba 30 let, dosud bez dětí. Chtějí dítě do 1 – 2 let. Nemají žádné finanční produkty, 
jsou bez dluhů. Situaci řešte globálně. 

1) stavební spoření 

2) otevřený podílový fond peněžního trhu 

3) kapitálové životní pojištění 

4) otevřený podílový fond akciový 

 

6) Starší manželé, žena 55 let, muž 57 let, mají vlastní byt, 1,5 mil Kč na běžném účtu, děti jsou  
soběstačné. Za 8 let chtějí odejít do důchodu a pobírat určitou měsíční rentu. Řešte pouze specifický cíl. 

1) termínovaný vklad 

2) penzijní připojištění 

3) otevřený podílový fond dluhopisový 

4) otevřený podílový fond akciový 
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T e s t y   K F P  - správné odpovědi 
Situace 1) 

Pořadí:  2,  4,  3,  1. 
Nejdůležitější je finančně zajistit rodinu pro případ výpadku příjmu jednoho, nebo obou živitelů (rizikové 

životní pojištění). Při investičním horizontu 15 let lze doporučit investici do otevřeného podílového fondu 

akciového z důvodu potenciálně vysokého výnosu. Penzijním připojištěním můžeme částečně docílit finanční 

nezávislosti. Jednoznačně nevhodným produktem je kapitálové životní pojištění (nízká pojistná ochrana, 

výnos je omezen konzervativním portfoliem, nízká likvidita, netransparentní poplatková politika). 

 

Situace 2) 

Pořadí:  4,  3,  1,  2. 
Klienta je nutno finančně zajistit v případě úrazu s trvalými následky. Investiční horizont 27 let je 

nejvhodnějším finančním produktem otevřený podílový fond akciový (potenciálně vysoký výnos a vysoká 

likvidita). Stavební spoření a penzijní připojištění lze doporučit z důvodu diverzifikace portfolia a stability 

výnosu. Rizikové životní pojištění je zbytečné-při smrti klienta nehrozí finanční potíže nikomu jinému (na 

klientově příjmu není nikdo finančně závislý). 

 

Situace 3) 

Pořadí:  2,  4,  3,  1. 
Jako nejvhodnější produkt lze označit stavební spoření, z hlediska likvidity, určitého výnosu a možnosti 

čerpání úvěru. Otevřený podílový fond peněžního trhu plní funkci likvidní finanční rezervy, dosažený výnos 

se pohybuje na úrovni inflace. Při řešení specifického cíle je otevřený podílový fond akciový nevhodný z 

důvodu možné ztráty hodnoty (propadu trhu). Jako nevhodný produkt lze označit kapitálové životní pojištění 

(nízká pojistná ochrana, výnos je omezen konzervativním portfoliem, nízká likvidita, netransparentní 

poplatková politika). 

 

Situace 4) 

Pořadí:  2,  1,  3,  4. 
Termínovaný vklad lze hodnotit jako nejvhodnější produkt z hlediska investičního horizontu. Poskytuje určitý 

výnos a je vysoce likvidní k určitému datu. Stavební spoření nelze využít. Při předčasném zrušení smlouvy 

přijde klient o státní podporu. Otevřený podílový fond akciový je ještě méně vhodný něž stavební spoření. 

Ztráta státní podpory zde sice nehrozí, nicméně propad na akciovém trhu může být mnohem větší. Rizikové 

životní pojištění je produkt nejméně vhodný. Klientka je svobodná a bez dluhů, rizikové životní pojištění je 

tedy zbytečné. 

 

Situace 5) 

Pořadí:  2,  1,  4,  3. 
Otevřený podílový fond peněžního trhu slouží jako likvidní rezerva, se stálou hodnotou a minimálním 

výnosem. Stavební spoření je produktem s vyšším výnosem, nevýhodou je šestiletá vázací lhůta. Při dodržení 

zákonných podmínek nabízí zajímavé zhodnocení. Otevřený podílový fond akciový je vhodný k 

dlouhodobému investování (pro dosažení finanční nezávislosti a další dlouhodobé cíle) Pro zajištění 

finančních prostředků v horizontu 1-2 roky je nevhodný. Kapitálové životní pojištění je nejméně vhodným 

produktem z důvodu nízké výnosu, nízké likvidity a nízké pojistné ochrany. 

 

Situace 6) 

Pořadí:  2,  3,  4,  1. 
Penzijní připojištění je při investičním horizontu 8 let nejvhodnějším finančním produktem z hlediska výnosu 

a likvidity. Otevřený podílový fond dluhopisový je vhodnějším produktem, než akciový z důvodu vyšší 

stability výnosu (nižší volatilita). Otevřený podílový fond akciový nabízí potenciálně vyšší výnos než 

dluhopisový, avšak hrozí zde riziko propadu trhu (například krátce před odchodem do důchodu). Tento 

propad tak může negativně ovlivnit rozhodnutí klienta o odchodu do důchodu a jeho finanční situaci. 

Termínovaný vklad slouží jako likvidní rezerva, nevýhodou je záporný reálný výnos. 


