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Abstrakt
Nápad na finanční kalkulačku pro běžného člověka vyplynula ze situace na
českém finančním trhu, který je jen minimálně orientován na pomoc českým
domácnostem a zvýšení obecné finanční gramotnosti. Tato práce se zabývá propojením
technické a ekonomické stránky v oblasti dlouhodobého finančního plánování rodiny a
využívá informací z ekonomiky, finančního trhu a technických znalostí o modelování
dynamických systémů a programování. Finanční kalkulačka je vyvíjena v prostředí
Matlab. Do budoucna je cílem zprostředkovat program běžným občanům, kteří skrz
finanční modely můžou zlepšovat svojí finanční gramotnost.
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Abstract
The idea of the financial calculator for the average person has been intrinsic to
the Czech financial market in the fact that it is focused on helping Czech households
and increasing general financial literacy. This work deals with the interconnection of
technical and economical aspects of long-term financial family planning and uses
information from the economy, financial market and technical knowledge about
modeling dynamic systems. The Financial Calculator was developed in a Matlab
development environment. To the future, the goal is to mediate the program to the
average people, who through financial models will be able to improve their financial
literacy.
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Kapitola 1
Úvod
Nápad na tvorbu kalkulačky na dlouhodobé finanční plánování a vizualizaci
finančních cílů vzešla z mých praktických pracovních zkušeností se situací na
finančním trhu, který je orientován na klienta - průměrného občana a spotřebitele jen
minimálně. Pro každého člověka nebo rodinu by mělo být ve vlastním zájmu ovládat
pravidla finanční gramotnosti a moci se v dlouhodobém horizontu spolehnout
především na sebe. Člověk má ve svém životě na správná finanční rozhodnutí velice
málo pokusů a chyby mohou být i finančně likvidační. Jestliže uvidíme na modelu, jaké
mají naše současné finanční rozhodnutí do budoucna následky, můžeme je lépe zvážit
a uvědomit si určité souvislosti. Právě potřeba chápat finanční souvislosti se za
poslední dobu - takzvané finanční krize - ještě zvýšila. Využít k tomuto úkolu technické
dovednosti z oboru modelování dynamických systémů se samo nabízí a jen rozšiřuje
využití tohoto oboru do dalších společenskovědních disciplín. Mým cílem je využít
znalosti a způsob myšlení z oboru Systémy a řízení, aplikovat je na své praktické
zkušenosti z finančního trhu a díky tomu vytvořit program užitečný pro reálného
člověka.
Cílem této práce je navrhnout algoritmus a vytvořit program, který bude
graficky znázorňovat velikost příjmů, výdajů, spoření a finanční rezervy. Program bude
mít za úkol spojit zadaná základní data se všemi životními událostmi do jednoho grafu
a kontrolovat velikost finanční rezervy. V tomto případě je totiž velikost finanční
rezervy to, co rozhoduje o stabilitě finančního toku. Zaměřím se také na možnost
jednoduché změny zadaných životních událostí tak, aby mohl uživatel nalézt optimální
řešení své finanční situace. Tím si bude moci plnit svoje budoucí cíle a plány. Návrh,
vývoj a testování algoritmu provedu ve vývojovém prostředí Matlab, které velice dobře
podporuje práci s maticemi a jejich grafické vykreslování. Reálný program pro klienta
by do budoucna měl být ve formátu .exe a .dmg. Takovýto program může následně
najít využití při finančním vzdělávání a podpoře finanční gramotnosti.
V další kapitole jsem provedl úvahu nad základními daty, které vedly
k myšlence na kalkulačku podporující finanční gramotnost. V této kapitole je teoreticky
je v kapitole popsána finanční gramotnost, dlouhodobé finanční plánování a další
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aspekty finančního trhu, jako je třeba zadluženost v České republice. Třetí kapitola je
věnována shrnutí současné situace na finančním trhu. Největší kontrolou finanční
bilance prochází klient při žádosti o hypoteční úvěr, proto jsem tento postup popsal i s
výsledným zhodnocením. Toto hodnocení jednoznačně podporuje prvotní úvahu o
potřebě kalkulačky. Čtvrtá kapitola popisuje dynamický systém finančního toku a
zabývá se předpoklady pro sestavení modelu tohoto systému. Zde jsem definoval a
popsal základní parametry pro modelování finančních situací. Pátá kapitola je věnována
vlastní tvorbě algoritmu. Všechny aspekty programu jsem rozebral slovně i graficky.
Zde je možné vidět řešení nejdůležitějších částí programu. Poslední, šestá kapitola, je
věnovaná odzkoušení na typových uživatelích. První příklad je mladý člověk s plány do
budoucna, druhý je mladá rodina se dvěma dětmi a třetí je starší pár připravující se na
důchod. Zde je možné vidět praktické využití tohoto programu.
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Kapitola 2
Základní problematika
V této kapitole popíši základní problematiku z oblasti finančního trhu, na které
stojí celá úvaha o finanční kalkulačce na dlouhodobé plánování. Veškeré zde sepsané
informace jsou výsledkem mých praktických a také obecně známých skutečností,
pokud není uvedeno jinak. Následují informace o finanční gramotnosti.

2.1

Finanční gramotnost

Základ stability finančního toku rodinných či osobních financí je finanční
gramotnost. Finanční gramotnost je soubor lidských vlastností a schopností, díky
kterým dokážeme s financemi pracovat, ovládat je a regulovat jejich tok. Dokážeme
také posoudit a předvídat důsledky našich finančních rozhodnutí. Finance se vyznačují
různým výnosem a různou mírou rizika. Schopnost nesprávně posoudit tyto parametry
vidím jako problém u řady lidí. Při aplikaci pravidel finanční gramotnosti dokážeme
vytvořit stabilní finanční tok, který je po celý život velice důležitý. Finanční gramotnost
nám také pomáhá při udržování a zvyšování hodnoty našich peněžních prostředků a tím
i obecně majetkového zajištění. Do základních vlastností člověka, který ovládá finanční
gramotnost patří určení a dodržování priorit různých výdajů. Tyto priority můžeme
znázornit takzvanými finančními pyramidami. Více informací o finanční gramotnosti
jsou dostupné v [3].

2.2

Finanční pyramidy

2.2.1 Výdajová pyramida
Výdajová pyramida slouží jako grafické znázornění priority našich výdajů, ze
kterých vyplývá zdravé finanční hospodaření jednotlivce či rodiny. Jestliže člověk tato
pravidla finanční gramotnosti dodržuje, zajišťuje si tím stabilní finanční tok. Ten mu
pomůže při problematických životních situacích, které by mohly mít za následek
i finanční likvidaci daného jedince. Základním stavebním prvkem této pyramidy je
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oblast udržení stability toku peněz. Stabilní tok ovlivňují vstupy a výstupy, tj. příjmy
a výdaje. Na straně příjmů využíváme pro stabilizaci toku životní pojištění, úrazové
pojištění a důchodové spoření. Životní a úrazové pojištění je jeden způsob jak krýt
náhlý výpadek vlastního příjmu, ať už se jedná o výpadek krátkodobý nebo trvalý. Při
vstupu do důchodového věku dochází ke značnému snížení příjmů, a proto je potřeba
stabilizovat příjem vlastními naspořenými financemi. Na straně výdajů využíváme pro
stabilizaci toku pojištění našeho majetku. Vzhledem k tomu, že v našem majetku máme
často vloženou největší část našich financí, je nutné tento majetek krýt pro případ
znehodnocení. Poslední zmíněný aspekt základního kamene je finanční rezerva, která
slouží jak pro zajištění stabilních příjmů, tak i výdajů. Z tohoto úhlu pohledu je vidět,
jak je finanční rezerva důležitá a z tohoto důvodu je jí větší pozornost věnována
!
Investice!

Spoření!a!nadstandardní!
výdaje!

Nutné!výdaje!
7!životní!minimum!

Udržení!stability!toku!peněz!
7!životní!pojištění,!úrazové!pojištění,!pojištění!majetku,!
důchodové!spoření!a!Finanční!rezerva!

Obrázek 1: Výdajová pyramida
Zdroj: Vlastní propočty
v kapitole 2.3. Celkově bychom na tento základní kámen měli odkládat minimálně 10%
z příjmu. Více informací o tvorbě finanční rezervy lze najít například v [2]. Další ze
stavebních kamenů pyramidy je určen na naprosto nutné výdaje, tzv. životní minimum,
které si můžeme představit jako náklady na bydlení, stravování a podobně. Životní
minimum je dále popsáno v kapitole 3.1 a 3.2. Při pokrytí těchto základních výdajů se
dostáváme do třetí vrstvy této pyramidy a tou jsou nadstandardní výdaje například na
dovolenou, koníčky, zájmy, apod. Dále do této vrstvy spadá spoření - dětem na vstup
do života, na nové auto a podobně. Na vrcholu finanční pyramidy jsou investice, které
lze chápat jako zhodnocování níže nevyužitých finančních prostředků.
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2.2.2 Pyramida spoření
Na obrázku 1 je vidět, že dvě nejvýše umístěné oblasti - spoření a investice
- vyžadují znalosti, jak peněžní prostředky zhodnocovat. Proto dále přikládám grafické
znázornění pyramidy spoření. Od spodní části směrem nahoru roste předpokládané
zhodnocení a riziko. Klesá naopak likvidita vložených prostředků. Základní kámen
pyramidy neslouží ke zhodnocování vložených prostředků, ale slouží jako základ pro
ucelení celé pyramidy. Na běžných osobních účtech by se neměly pohybovat větší
obnosy peněz, jelikož nejsou zhodnocovány, a tím ztrácí hodnotu díky inflaci. Nad
osobními účty jsou účty spořící, které jsou ideální na tvorbu krátkodobých
!
Spekulace!
Dlouhodobé!
investice!
OPF!(Střednědobá!a!
dlouhodobá!rezerva)!
Stavební!spoření!(Střednědobá!rezerva)!
Spořící!účty!(Krátkodobá!rezerva)!
Osobní!účty!(Běžný!pohyb!peněz)!

Obrázek 2: Pyramida spoření
Zdroj: Vlastní propočty
rezerv, maximálně v horizontu 5 let. Průměrné zhodnocení z ledna 2013 je vidět
v tabulce 1. Ve střednědobém horizontu od 6 do 10 let zhodnocuje vložené prostředky
nejlépe stavební spoření, jak je vidět v tabulce 2. Propočet je s částkou 1660 Kč,
protože jde o optimální částku na využití maximální státní dotace. Ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu lze využít otevřené podílové fondy (OPF), které se pohybují na
škále od 4% do 7%, podle délky a typu programu. Dlouhodobé investice mají velkou
jistotu dobrého zhodnocení a pohybují se okolo 6% až 10%. Vrcholem pyramidy jsou
čisté spekulace, které můžou přinést více než 100% zhodnocení, ale také na nich
můžeme vše prodělat. Můžeme investovat na jeden měsíc nebo na třicet let - je to jen
na nás a na našem investičním citu.
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Air Bank

AXA Bank

Citibank

ČS

ČSOB

Equa Bank

GE MB

ING

2,10%

1,70%

1,00%

1,50%

1,35%

2,10%

1,50%

2,50%

KB

LBBW

mBank

PS

UniCredit

Volksbank

Wüstenrot

ZUNO

1,25%

1,55%

2,00%

1,30%

1,30%

2,10%

2,10%

1,70%

Tabulka 1: Zhodnocení spořících účtů
Zdroj: OVB Allfinanz, a.s., Analytické centrum, leden 2013
Vklad 1 660 Kč

6 let

10 let

15 let

Vloženo

119 520

199 200

298 800

Státní dotace

11 460

19 428

29 388

Celkem

139 292

243 480

387 139

Úrok (p.a.)

5,05

3,92

3,34

Tabulka 2: Zhodnocení stavebního spoření
Zdroj: Profiporadenství s.r.o, vlastní propočty

2.3

Finanční rezerva

Jak jsem zmínil v kapitole 2.1, finanční rezerva je velice důležitá. Pomáhá nám
udržet stabilní tok finančních prostředků a překlenout výpadek příjmů nebo
neočekávaných výdajů. "V průběhu času mohou kohokoliv potkat situace, které nelze
očekávat a plánovat a které představují nečekané finanční výdaje a nároky." 1 Pod
pojmem finanční rezerva si můžeme představit odložení prostředků v likvidní podobě.
Shrnu zde základní principy finanční gramotnosti, které vedou k vytvoření finanční
rezervy.
Deset procent z příjmu má připadnout na finanční rezervu.
"Jednoduchá rada pro vytvoření finanční rezervy, která je použitelná, obecně říká, že
z každého příjmu by měla být odložena stranou jedna desetina. Deset procent příjmu
stranou znamená, že s příjmem 15 000 korun měsíčně je odloženo 1 500 korun stranou.
Ročně tak může být vytvořena rezerva 18 tisíc korun, která může být dobře nápomocna
právě při nečekané události, jako je ztráta zaměstnání." 1

1

R. NOVOTNÝ: Základy osobních financí: Finanční a jiné rezervy [online], 2009,
[vid. 2013-04-20], ISSN 1802-5900. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/zakladyosobnich-financi-financni-a-jine-rezervy/
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Finanční rezerva musí být likvidní.
"Finanční rezerva musí být snadno dostupná, protože nečekaná událost může nastat
náhle, bez varování. Ztratí-li člověk zaměstnání, potřebuje mít svou rezervu rychle
k dispozici, protože složenky a splátky hypotéky nepočkají. Je nemoudré nechat
finanční rezervu zahálet na neúročeném běžném účtu, ale uložit tyto peníze tak, aby
byly rychle dostupné (likvidní), pokud možno přinášely alespoň nějaký výnos (úrok)
a způsob uložení nepředstavoval zásadní riziko jejich ztráty. Vhodným způsobem
uložení finanční rezervy jsou dnes spořící účty, které jsou mnoha bankami vedeny bez
poplatků. Obvykle pohotově dostupné peníze na spořících účtech jsou úročeny
úrokovou sazbou podle aktuálního sazebníku vydávaného příslušnou bankou. Je
výhodně volit bez-poplatkový spořící účet, kde banka dlouhodobě drží úrokovou sazbu
ve výši v aktuální situaci srovnatelnou s nabídkami jiných bank." 2

2

R. NOVOTNÝ: Základy osobních financí: Finanční a jiné rezervy [online], 2009,
[vid. 2013-04-20], ISSN 1802-5900. Dostupné z: http://www.investujeme.cz/zakladyosobnich-financi-financni-a-jine-rezervy/
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2.4

Zadluženost v ČR

Dlouhodobým trendem v České republice je rostoucí zadluženost domácností,
kterou můžeme pozorovat na obrázku 3.

Obrázek 3: Zadluženost v České republice
Zdroj: ČNB

Obrázek 4: Schopnost pokrytí výpadku příjmu
Zdroj: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
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Česká republika je na tom ve srovnání s jinými zeměmi Evropy stále dobře,
přesto už dlužíme více než jeden bilion korun. Zároveň s tím je zajímavé pozorovat
schopnost domácností pokrýt výpadek příjmu. To je vidět na obrázku 4. Jen 23 %
dotázaných je schopno pokrýt náhlý výpadek příjmu na déle než šest měsíců. Z toho
pak vyplývá obrázek 5, který znázorňuje stoupající počet osobních bankrotů v České
republice. Tato data naznačují, že v české společnosti není dostatečně rozšířená
finanční gramotnost, popisovaná výše, a domácnosti nedostatečně zajišťují stabilitu
toku peněz nesprávným rozdělením svých příjmů do Finanční pyramidy. Jak je již
uvedeno výše, navrhovaný program by měl proti tomuto trendu bojovat zejména
názorným zobrazením finančních souvislostí v dlouhodobém horizontu.

Obrázek 5: Vývoj osobních bankrotů
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočet CRIF

2.5

Dlouhodobé finanční plánování

Poslední základní téma, které zde popíši, je schopnost dlouhodobého plánování.
Na první pohled nemusí být význam této schopnosti jasný, ale dle mého názoru mají
všechny předchozí znalosti sotva poloviční význam bez schopnosti dlouhodobého
plánování. Teoretické informace o dlouhodobém plánování jsem čerpal z [7], [8] a [10].
Proces plánování je velice důležitou složkou firemního managementu, která ale velice
rychle přešla do našeho každodenního života. Plánování je vytváření plánů, které jasně
směřují k vlastním nebo zadaným cílům. Při určování cílů je potřeba respektovat to, že
cíle pro nás musí být motivační a musíme mít možnost určit si při postupu k cíli vlastní
strategii. Na oblasti plánování musíme v České republice nadále pracovat, protože
podle výzkumu, které provedl Prof. Geert Hofstede, týkajícího se kulturních rozdílů
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a specifik jsme mezi testovanými zeměmi na 32. místě se značnou ztrátou na nejlepší
příčky v této oblasti.

Země

LTO

Země

LTO

China

118

Ethiopia

25

Honk Kong

96

Kenya

25

Taiwan

87

United Kingdom

25

Japan

80

Zambia

25

South Korea

75

Norway

20

Brazil

65

Philippines

19

India

61

Ghana

16

Thailand

56

Nigeria

16

Singapore

48

Sierra Leone

16

Netherlands

44

Argentina

13

Sweden

33

Austria

13

Australia

31

Belgium

13

Germany

31

Chile

13

New Zealand

30

Colombia

13

United States

29

Czech Republic

13

Tabulka 3: Schopnost dlouhodobého plánování
Zdroj: www.geert-hofstede.com
"Česká republika má hodnotu 13, což ji řadí mezi kultury s orientací na krátkou
dobu a krátkodobé plánování. Obecně mají kultury s krátkodobou orientací velký
respekt k tradicím, relativně malou schopnost šetřit úspory, cítí silný sociální tlak
srovnávat se ve svém okolí, jsou netrpěliví v dosahování výsledků a cítí silné
znepokojení při přijímání pravdy." 3
Uvedu zde několik základních typů pro plánování rodinných financí. Pokud
máme cíl, který nás dostatečně motivuje, třeba vlastní rodinný dům nebo nové auto, je
nutné extrahovat nejdůležitější body tohoto cíle. Kdy si daný cíl chceme splnit, kolik
daný cíl stojí peněz a kolik již máme v současnou chvíli na tento cíl k dispozici.
Například: chtěl bych nové auto za 900 000 Kč do 5 let a mám na něj naspořeno
250 000 Kč. Díky těmto základním informacím dokážeme zvolit správnou strategii jak
3

G.HOFSTEDE: What about Czech Republic? [online], [vid. 2013-04-20], Dostupné z:
http://geert-hofstede.com/czech-republic.html
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k cíli dojít. Na základě těchto informací pracuje i níže popsaný algoritmus. Díky
zadaným počátečním hodnotám dokáže pracovat s vývojem peněžních prostředků
v čase a plnit tak naše zadané cíle. Díky propojení našich cílů a finanční strategie
k jejich plnění se můžeme i lépe naučit obecně dlouhodobě plánovat, což se
bezpochyby projeví i na dalších důležitých oblastech našeho života.
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Kapitola 3

Ověřování finanční situace klienta
Největší kontrolu příjmů, výdajů a závazků klient podstupuje právě při žádosti
o hypoteční úvěry. Proto v této kapitole zmapuji, jak banky ohodnocují bonitu klienta.
Co pro ně je a co není důležité a jestli tento postup ověřování má něco společného
i s dlouhodobou stabilitou financí daného žadatele. Řekne-li banka, že je klient
dostatečně bonitní na daný hypoteční úvěr, měla by tato zpráva stačit i samotnému
klientovi? Na to se pokusím odpovědět v reálných propočtech níže. Následuje výpis
některých termínů užívaných na finančním trhu a týkající se této problematiky.

3.1

Základní pojmy

Hypoteční úvěr "je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti." 4
Bonita "je pověst klienta z hlediska jeho solventnosti (schopnosti dostát svým
závazků)." 4
Úroková sazba "je částka, kterou je dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru." 4
Kreditní karta "je platební karta, která umožňuje nákupy výrobků a služeb na úvěr." 4
Kontokorent "je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje
čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost." 5

4

H. FIALOVÁ: Malý ekonomický výkladový slovník, Praha, Aplus 2007, ISBN 978-80903804-0-0
5
EUROEKONOM: Hypoteční slovník [online], [vid. 2013-04-20], Dostupné z:
http://www.euroekonom.cz/hypotecni-slovnik.php
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Životní minimum "je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb." 6

3.2

Obecný postup výpočtu bonity

Při výpočtu bonity klienta postupují banky tak, že nejprve zjištěním příjmu
klienta. Některé příjmy banky akceptují, jiné nikoli. Dá se zjednodušeně říci, že banky
počítají jen ty příjmy, které jsou dlouhodobého charakteru. Následuje výpis
akceptovatelných a neakceptovatelných příjmů. Informace v této kapitole jsou převzaty
z [14].

3.2.1 Akceptovatelné příjmy
•

Příjem ze závislé činnosti

•

Příjem z podnikání

•

Příjmy z kapitálového majetku

•

Příjmy z pronájmu

•

Příjmy ze zahraničí

•

Starobní důchod

•

Rodičovský příspěvek

•

Příspěvek na bydlení poskytovaný vojákům z povolání

•

Výživné na děti

•

Výsluhový příspěvek dle zákona 361/2003 Sb.

•

Plný či částečný invalidní důchod

•

Diety a cestovní náhrady

•

Nemocenská

•

Odměna pěstouna

6

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Definice [online], [vid. 2013-04-20], Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/cs/11852
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3.2.2 Neakceptovatelné příjmy
•

Podpora v nezaměstnanosti

•

Příjem ze zaměstnání, je-li zaměstnanec ve zkušební době nebo ve výpovědní lhůtě

•

Příjem ze zaměstnání, je-li zaměstnavatel v konkurzu, likvidaci nebo insolventním
řízení

•

Příjmy vyplácené na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

•

Příjmy z brigády nebo stipendium

•

Příjmy z kapitálového majetku nebo budoucího nájemného

•

Příjem z fotovoltaických elektráren

Po sečtení všech příjmů následuje vyčíslení závazků. Následuje výpis závazků,
které je nutné zahrnout do výpočtu bonity.

3.2.3 Závazky započítané bankou
•

Splátky úvěrů, půjček, leasingů

•

Placené výživné

•

5 % z limitu kreditních karet

•

1/12 z limitu kontokorentu

Máme-li rozdíl příjmů a závazků další postup probíhá následovně. Banka od
rozdílu odečte částku životního minima, podle počtu členů domácnosti. Následuje výpis
částek životního minima aktuálního v roce 2013.

3.2.4 Výdaje započítané bankou
•

Jednotlivec: 3 410 Kč

•

První osoba v domácnosti: 3 140 Kč

•

Druhá a další osoba v domácnosti kromě nezaopatřených dětí: 2 830 Kč

•

Dítě do 6 let: 1 740 Kč

•

Dítě ve věku 6 až 15 let: 2 140 Kč

•

Dítě ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené): 2 450 Kč
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Vezmu-li příklad dvoučlenné rodiny se dvěma dětmi do 6 let, jejich životní
minimum činí 9 450 Kč. Tato částka by tedy byla odečtena od rozdílu uvedeného výše.
Hodnota, která po těchto matematických operacích zůstane, rozhoduje o tom, jaký
hypoteční úvěr klient dostat může, či nemůže. Každá banka má své know-how a díky
tomu se může lišit postup při tomto posledním bodu. Obecně je to tak, že vezmeme-li
splátku úvěru. pokud na ni po výše zmíněných výpočtech stále má i s rezervou banky,
kterou banka neprozradí, hypoteční úvěr může být schválen. Celý postup je shrnut
pomocí rovnic (1), (2), (3), (4). Z nich vyplývá podmínka shrnutá v rovnici (5).

3.3

Příjem = Akceptovatelné!příjmy
Závazky = Závazky!započítané!bankou
Základ = Příjmy - Závazky - Životní minimum
Bonita = Základ - Měsíční splátka - Rezerva banky

(1)
(2)
(3)
(4)

Bonita > 0

(5)

Modelový příklad

Tento modelový příklad je postaven na podobném propočtu, který můžeme najít
v [12]. Příklad budu modelovat pro 25 letého muže, kterému budu říkat Petr. Kupuje
nový byt za cenu 1 600 000 Kč, přičemž z vlastních prostředků bude financovat částku
200 000 Kč a z hypotečního úvěru poté 1 400 000 Kč. Dále uvažuje, že bude úvěr
splácet po dobu 30 let aby snížil výši splátek a dobu fixace zvolil na 5 let.
Při těchto daných podmínkách bude splátka hypotečního úvěru činit při úrokové
sazbě 4,49 % p. a. částku 7 085 Kč. Při dané splátce požaduje banka minimální čistý
měsíční příjem 15 300 Kč (dle orientačního propočtu Komerční banky). Jestliže banka
poskytne hypoteční úvěr podle propočtů, bude Petrův život velmi skromný a bude nad
ním stále viset riziko možných problémů se splácením daného úvěru. Pokud bude čistý
měsíční příjem činit zmíněných 15 300 Kč a náklady na hypoteční úvěr budou činit cca
7 085 Kč měsíčně, zůstane nám 8 215 Kč. Z toho musí zaplatit především inkaso
(vodné a stočné, el. energie, teplo, plyn) a svůj příspěvek do fondu oprav (myšleno i do
fondu údržby, fondu správy, pojištění apod.). Uvažujme, že zaplatí dohromady 3 000
Kč. Po uhrazení této položky zůstává Petrovi 5 215 Kč, což znamená disponovat denně
s částkou cca 168 Kč. Z této částky by měl Petr financovat potraviny, oblečení, obuv,
hromadnou dopravu, drogerii, sport, kulturu, zábavu, platby za mobilní telefon apod.
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Dle mého názoru není reálné ufinancovat všechny tyto položky a zároveň
myslet například na financování dovolené, pořízení auta nebo založení rodiny. A co by
se teprve stalo, kdyby Petra poskytla dlouhodobá nemoc? Přes to všechno jeho čistý
příjem dle banky stačí na přiznání hypotečního úvěru popsaného výše.

3.4

Závěrečné zhodnocení přístupu banky

Dle výše uvedených informací vyplývá, že hodnocení bonity banky nevyužívají
pro ochranu klienta. Výpočty, které jsem zde provedl, nezaručují klientovi, že pokud
projdou všemi podmínkami u hypotečního úvěru, budou mít stabilní tok peněz.
V bankovních propočtech nejsou zahrnuty ostatní cíle a plány klienta, tudíž z bonitního
ohodnocení nevyplývá, jestli se ostatní cíle a přání dají plnit souběžně s hypotečním
úvěrem. Aby si klient zajistil stabilní tok peněz a splnil své dlouhodobé cíle a plány, je
důležité si osvojit finanční gramotnost popisovanou v kapitole 2.1 a určit vlastní
strategii k dosažení cílů.
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Kapitola 4
Předpoklady a veličiny pro stavbu modelu
V této kapitole popíši teoretické podklady pro sestavení modelu finančního toku
rodiny nebo jednotlivce. Určím veličiny důležité pro sestavení modelu a návrh
algoritmu a popíši postupy dále implementované v programu.

4.1

Dynamický systém

Pro definování "dynamického systému" využiji definici sepsanou v [1]. V této
kapitole budu z [1] čerpat i nadále obecné informace. "Systém můžeme definovat jako
část prostředí, kterou lze od jeho ostatního světa oddělit prostřednictvím fyzické nebo
myšlenkové hranice. Systém se skládá ze vzájemně propojených částí, podsystémů." 7
Dynamický systém můžeme definovat jako systém, jehož chování je funkcí času.
Systém rodinných nebo osobních financí je diskrétní dynamický systém s proměnnými
parametry.

4.2

Model systému

Slovo model můžeme popsat dle definice: "Modely systému jsou zjednodušené,
abstraktní nástroje používané pro predikci chování modelovaných systémů."7
Modelování je tvorba modelů. Modelovat budu v tomto případě dynamický systém
finančního toku rodiny nebo jednotlivce, který popíši z hlediska vstupů a výstupů.
Vstupy do systému jsou jednotlivé příjmy. Na obrázku 6 jsou označeny p1 až pN.
Výstupy z modelu jsou výdaje, které jsou na obrázku 6 označeny jako v1 až vN. Tyto
hodnoty (p1...pN , v1...vN) nabývají v čase různých hodnot a tím ovlivňují vnitřní stav
systému. Vnitřní stav systému u tohoto modelu znázorňuje finanční rezerva, na obrázku
6 znázorněná jako R. Výše finanční rezervy je zásadní parametr, který rozhoduje
o dlouhodobé stabilitě finančního toku. Tyto parametry jsou dále popsány
v podkapitolách. Při úvaze těchto třech základních parametrů modelu pořád chybí
7

P. HORÁČEK: Systémy a modely, ČVUT, 2001, ISBN 80-01-01923-3
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velice důležitý parametr. S příjmy, výdaji a finanční rezervou bychom nikdy nemohli
přemýšlet nad dlouhodobým spořením a investicemi. Od finanční rezervy se liší
likviditou a zhodnocením, takže z hlediska modelace je můžeme chápat tak, jak je
znázorněno na obrázku 7, pod označením "I". Spoření a investice jsou popsány v
podkapitole níže.

Obrázek 6: Model finančního toku
Zdroj: Osobní propočet

Obrázek 7: Model finančního toku s investicemi
Zdroj: Osobní propočet
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4.2.1 Finanční příjmy
Příjmy modelu jsou na obrázku 6 označeny p1 až pN. Příjmy jsou dynamické
veličiny - jsou funkcí času. Následuje rozdělení příjmů, které využiji při tvorbě
algoritmu.
Rozdělení příjmů z pohledu času
•

Pravidelné (příjem ze zaměstnání a podnikání, důchod, příjem z pronájmu, atd. ...)

•

Jednorázové (příjem z prodeje, dividendy, výplata spoření, atd. ...)

Rozdělení příjmů z pohledu finančních toků
•

Pravidelný aktivní (příjem ze zaměstnání a podnikání, příjem z prodeje, atd. ...)

•

Pravidelný pasivní (příjem z pronájmu, příjem z investice, atd. ...)

4.2.2 Finanční výdaje
Výdaje modelu jsou na obrázku 6 označeny v1 až vN. Výdaje jsou, stejně jako
příjmy, dynamické veličiny - jsou funkcí času. Výdaje můžeme také dělit a jejich dělení
je popsané v kapitole 2.2.1. Pro ucelení myšlenky zde toto rozdělení uvedu.
Rozdělení výdajů
•

Udržení stability toku peněz

•

Nutné výdaje - životní minimum

•

Spoření a nadstandardní výdaje

•

Investice

4.2.3 Finanční rezerva
Finanční rezerva je na obrázku 6 označena "R". Teoretický popis je rozebrán
v kapitole 2.3. Výše rezervy ovlivňuje stabilitu finančního toku. Finanční rezerva
reguluje stabilní odtok finančních prostředků při měnících se vstupech a výstupech.
V algoritmu je rezerva rozdíl mezi aktuálními příjmy a výdaji.
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4.2.4 Spoření a investice
Investice je na obrázku 7 označena jako "I". Oproti rezervě se liší hlavně
likviditou a zhodnocením. Teoretický popis spoření a investic je v kapitole 2.2.2. Díky
spoření můžeme nechat nadbytečnou finanční rezervu zhodnocovat nebo pravidelně
odkládat na spoření vklad a počítat s určitým výnosem.

4.3 Procentuální růst příjmů a výdajů
Pro reálnost celého modelu je nutné u příjmů uvažovat procentuální růst
a pokles. U každého jednotlivého příjmu a výdaje je nutné uvažovat vlastní
procentuální růst či pokles. Tímto způsobem se dá například modelovat zvýšení růstu
ceny jen jedné položky rodinného rozpočtu, nebo celková inflace a růst příjmů
a výdajů. Samotný propočet vyplývá ze vzorce (6), kde n je počet let, V vklad
a p úroková míra.

"
p %
Fn = V ⋅ $1+
'
# 100 &

n

(6)

4.4 Zhodnocení investice
Ze stejného důvodu je nutné mít možnost nastavit zhodnocení dané investice.
To je v programu možné a pro výpočet zhodnocení jsem využil vzorec (7), kde n je
počet let, V vklad a q je jedna setina úrokové míry plus jedna.

# q(q n −1) &
Fn = V ⋅ %1+
(
q −1 '
$

(7)

4.5 Shrnutí veličin modelu
"Budoucí vývoj všech proměnných modelu lze predikovat za předpokladu, že
velikost stavových proměnných je v jistém počátečním čase známá a od tohoto
počátečního času je znám budoucí průběh vstupních signálů, které z okolí na systém
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působí." 8 Jak je řečeno v citaci z [1], abychom mohli určit budoucí stav proměnných
modelu, je nutné je na začátku modelace znát. O jaké konkrétní parametry jde v tomto
modelu je vidět zde.

8

•

Délka modelace

•

Finanční příjmy

•

Procentuální změny příjmů

•

Finanční výdaje

•

Procentuální změny výdajů

•

Výše finanční rezervy

•

Výše investice

•

Výnos investice

P. HORÁČEK: Systémy a modely, ČVUT, 2001, ISBN 80-01-01923-3
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Kapitola 5

Návrh algoritmu
V této kapitole se budu zabývat samotným návrhem algoritmu. Popíši jednotlivé
body programu a vysvětlím použité metody. Pro vývoj celého algoritmu použiji
prostředí Matlab.

5.1

Matlab

"Matlab je vývojové prostředí, s jehož pomocí lze provádět řadu operací
spojených s matematikou, grafikou, reálným měřením, přenosem dat apod." 9 Samotné
slovo Matlab je zkratka anglického výrazu Matrix laboratory, v českém jazyce
"Maticová laboratoř ".

5.2

Algoritmus

Pro návrh algoritmu finanční kalkulačky jsem využil nejlepší vlastnost
vývojového prostředí Matlab a jako základní prvek jsem použil matice. Zaměřil jsem se
na nejdůležitější proměnné modelu, které jsem sepsal v kapitole 4.5. Níže je
v jednotlivých podkapitolách popsáno, jak jsem tyto proměnné implementoval do
algoritmu. Při spuštění programu se objeví okno znázorněné na obrázku 8. Vlevo
nahoře obsahuje tlačítka "Zadat základní údaje", kterým zadáme základní údaje
popsané v kapitole 5.2.1 a tlačítko "Modelovat", kterým tyto údaje vykreslíme do
připraveného okna pro graf. Pod těmito tlačítky je prostor pro zadávání životních
událostí, které jsou popsány v kapitole 5.2.2.

9

K. ZAPLATÍLEK, B. DOŇAR: Matlab pro začátečníky, BEN, 2005, ISBN 80-7300
-175-6.
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Pod grafem jsou tři podokna pro výši rezervy, spoření a záporné rezervy. Vlevo
dole je grafický ukazatel stavu modelace, který je popsán v kapitole 5.3.

Obrázek 8: Základní uživatelské prostředí
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

5.2.1 Základní údaje modelace
V okně, které je vidět na obrázku 9, můžeme zadat základní údaje - délka
modelace, výši dvou různých příjmů a čtyřech různých výdajů a jejich procentuální
změny. Díky délce modelace si můžeme namodelovat jakoukoli část našeho života.
Minimální délka modelace musí být pět let. Z hlediska dlouhodobého finančního
plánování viz kapitola 2.5 menší časový horizont nemá smysl. Hranici pěti let jsem
určil sám na základě svých praktických zkušeností.

Obrázek 9: Okno pro vložení základních údajů
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
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Řešení příjmů a výdajů má výhodu v tom, že si u každého jednotlivého údaje
můžeme nastavit procento růstu nebo poklesu zvlášť. Můžeme tak například modelovat
vývoj ceny energií, výdajů za dopravu (cena benzinu) nebo narůstající příjem
v zaměstnání. Příjmy a výdaje se při zadání vynásobí dvanácti, aby vykreslený graf
mohl být v ročním vyjádření a díky tomu byl přehlednější. Ve chvíli, kdy potvrdíme
zadání, proběhne výpočet všech parametrů a vložení těchto údajů do základních
proměnných. Tyto proměnné jsou:
•

global MaticePrijmy;

•

global MaticeVydaje;

•

global MaticeRezerv;

•

global MaticeInvestic;

•

global Delka;. 10

Tímto krokem je definována úvodní část modelování. Tato data nám v grafu
ukáží vývoj příjmů, výdajů a finanční rezervy za předpokladu, že by do vývoje
nezasáhla žádná další událost. Tento stav je ovšem v praxi nereálný a proto je modelace
životní události popsaná níže.

5.2.2 Modelace životní události
V lidském životě se prolíná mnoho plánovaných i neplánovaných událostí, které
mají vliv jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. Takovou událostí může být
například ztráta zaměstnání, narození dítěte, koupě domu nebo nemoc či úraz. Můžeme
si spočítat jestli budeme mít na koupi auta, jestli budeme mít na zajištění našich dětí
apod., ale těžko v hlavě dáme dohromady všechny události našeho budoucího života
- ať jsou to události, které si plánujeme a těšíme se na ně, anebo události, které bychom
v životě zažít nechtěli. Proto je zde možnost modelovat životní události.
Grafické prostředí pro modelace událostí je vidět na obrázku 10. Pod hlavičkou
"Životní události", si opět nastavujeme základní proměnné. Volíme název, počátek
a konec dané události. Dá se nastavit jednorázová událost s počátkem i koncem v daný
rok. Dále volíme změnu příjmů a výdajů, jejich procentuální změnu a popřípadě vklad
na spoření se zhodnocením. Pokud jde o dlouhodobou událost, zadaná změna příjmů,
výdajů a vklad na spoření se automaticky vynásobí dvanácti, aby se mohly do grafu
vykreslit v ročním vyjádření. Pokud jde o jednorázovou událost, musíme tyto hodnoty
10

Proměnné vykopírované
formátováním.

z

vývojového
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prostředí

Matlab

s

ponechaným

už zadat vyjádřené ročně. V reálném použití jde o velmi intuitivní vlastnost. Pokud
máme jednorázovou událost, například koupi auta, automaticky zadáváme celou částku,
tedy roční vyjádření. Můžeme zadat všechny údaje, pokud to je nutné, nebo si vybrat
jen ty údaje, které budou událostí ovlivněny. Tyto hodnoty se po potvrzení uloží do
dvou matic, kterými jsou:
•

global MaticeUdalosti;

•

global PoleNazvu;.11

Tímto způsobem můžeme modelovat absolutně vše v našem životě. Každá
událost, která nás čeká se dá zobecnit na základní údaje "od kdy", "do kdy", "změna
příjmů a výdajů" a "spoření". Složitější dynamické události se dají zobecnit na více
takto jednoduchých událostí. Tím, že je můžeme stavět jednu na druhou, pozorujeme
jejich provázanost postupně. Ke konečnému výsledku jdeme krok po kroku. Díky tomu
si osvojujeme pravidla finanční gramotnosti.

Obrázek 10: Modelace životních událostí
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
11
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5.2.3 Změna a odstranění životní události
Je možné, a dokonce pravděpodobné, že během zadávání těchto událostí
dospějeme do "slepé ulice", do bodu, kdy uvidíme, že takto nastavené události nevedou
k požadovanému výsledku - např. skončíme se záporným stavem finanční rezervy. Pro
tyto případy je v programu implementována možnost změny nebo odstranění zadané
události. Na obrázku 10 jsou vidět tlačítka, k tomu určená. Při změně a odstranění se
provede přepočet a překreslení grafu. Aby bylo jasné, která událost zasahuje do jaké
části grafu, je při kliknutí na událost v seznamu možné vidět, kdy událost začíná a kdy
končí - jak je znázorněno na obrázku 12. Pokud je to stejný rok, zobrazí se jen událost
jak můžeme vidět na obrázku 11. Díky tomu se můžeme v grafu lépe orientovat.

Obrázek 11: Počátek a konec události
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

Obrázek 12: Jednorázová událost
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačky

5.2.4 Zobrazení finanční rezervy a spoření
Na obrázku 13 můžeme vidět dvě pole, které slouží pro uložení číselných
hodnot rezervy a spoření. Tyto hodnoty jsou uložené v proměnných Matice Rezerv
a Matice Investic. Tyto dvě matice jsou na sobě nezávislé, peněžní prostředky se
v nich nesčítají ani neodečítají. Jen v případě ukončení spoření jsou prostředky
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převedeny na finanční rezervu. Číselné hodnoty rezervy a spoření na obrázku 13,
můžeme zároveň pozorovat vykreslené, jak je ukázáno na obrázku 14 v kapitole 5.2.5.

Obrázek 13: Zobrazení finanční rezervy a spoření
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

5.2.5 Grafické zobrazení hodnot
Nejdůležitější část programu je grafické zobrazení hodnot pomocí grafu, který
je znázorněn na obrázku 14. Pro každý rok je v grafu vykreslen jeden sloupec hodnot.
Příjmy jsou znázorněny modře, výdaje červeně, rezerva zeleně a spoření žlutě. Měřítko
osy x závisí na délce modelace a měřítko osy y na velikosti matice příjmů. Maximální
limit osy y je dvojnásobek maximální hodnoty v matici příjmů. To znamená, že pokud
je rezerva nebo spoření vyšší, nad tuto hodnotu není v grafu znázorněna. Toto nastavení
pomáhá přehlednosti grafu i při velkých částkách na spoření. Máme samozřejmě
možnost detailní hodnoty zjistit v polích spoření a investic na obrázku 13.

Obrázek 14: Grafické zobrazení hodnot
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
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5.3

Porušení zadaných podmínek modelace

Protože jde v tomto případě o vytváření modelu, který upozorňuje na možné
nebezpečné finanční stavy v životě člověka, je nutné nadefinovat, jaké situace jsou
nebezpečné a na jaké by měl program uživatele upozorňovat. Parametr, který je potřeba
sledovat pro stabilní tok peněžních prostředků, je výše finanční rezervy. Výše rezervy
je pro každý modelovaný rok uložena v proměnné Matice rezerv. Mezní hranice, kterou
jsem zvolil je "0". Pokud je v nějakém roce výše finanční rezervy záporná, vypíší se na
obrazovku záporné hodnoty. Program zároveň kontroluje hodnoty spoření. Pokud je
zde záporná hodnota, opět se tento údaj vypíše na obrazovku, viz obrázek 16. Prioritu
při vypisování má Matice rezerv před Matice investic. Pokud je záporná rezerva
i spoření, vypíše se záporná rezerva. Teprve ve chvíli, kdy uživatel situaci napraví,
vypíše se záporný stav spoření. Uživatel vidí problém a musí s ním sám něco udělat.
Využít své znalosti k tomu, aby našel lepší řešení. Pro výraznější znázornění jsou
v programu zobrazovány grafické znaky, jak je vidět na obrázku 15 a 16. Pokud je
finanční rezerva kladná, zobrazí se "OK" z obrázku 15 a pokud je záporná, zobrazí se
"X" z obrázku 16.

Obrázek 15: Kladná finanční rezerva
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

Obrázek 16: Záporná finanční rezerva
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
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Kapitola 6
Program a odzkoušení na typových
uživatelích
V této kapitole program využiji pro modelování situace třech typových
uživatelů. První je svobodný člověk s plány do budoucna, druhá je mladá rodina
se dvěma dětmi a třetí jsou starší manželé před důchodem.

6.1

Svobodný člověk s plány do budoucna

V tomto prvním příkladu uvažuji 23 letého muže, který má jasné plány a vize,
ale neví jak se k nim finančně dopracovat. Otázkou je, zda jsou jeho plány reálné
a popřípadě jak bude muset finančně postupovat, aby k nim dospěl.
Současný stav
•

Příjem 24 000 Kč

•

Výdaje na bydlení 14 000 Kč.

•

Výdaje celkem 20 000 Kč.

•

Naspořeno na auto 200 000 Kč.

Plány a vize
•

Byt za 3 roky za 3 000 000 Kč.

•

Nové auto za 6 let za 600 000 Kč.

•

Pilotní průkaz ve 45 letech za 200 000 Kč.

Na obrázku 17 je vidět jak jsou jeho cíle reálné. Ale jediná možnost jak si pořídit auto
za 600 000 Kč je vzít si úvěr na 250 000 Kč. Celá tato situace vede ke snížení rezervy
mezi 6 a 12 rokem na minimum a je zde samozřejmě náchylnost k nestabilitě
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finančního toku neočekávanou událostí. Co by se stalo, kdyby musel takový člověk
vydat najednou více peněz například na opravu nabouraného auta? To je vidět na
obrázku 18.

Obrázek 17: Mladý člověk s plány
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

Obrázek 18: Mladý člověk s plány - problémová situace
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
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6.2

Mladá rodina s dvěma dětmi

V druhém příkladu uvažuji mladou rodinu 30 letých manželů s dvěma dětmi.
Mají v rozpočtu velkou splátku hypotéky, která potrvá do jejich 55 let. Otázka je, jak
velký problém by v současné situaci byla ztráta zaměstnání nebo nemoc jednoho
z živitelů. Shrnu jejich současný stav a plány:
Současný stav
•

Celkový příjem celkem 34 000 Kč.

•

Výdaje celkem 30 000 Kč.

Plány a vize
•

Dostatečné zajištění na stáří.

•

Studia pro děti za 15 let, trvající 10 let.

•

Auto za 10 let za 150 000 Kč.

Z obrázku 19 je zřejmé, že plány, které klient má, jsou reálné. Nutno
poznamenat, že nejsou nijak přemrštěné. Z obrázku 19 je také vidět, že nejmenší
finanční rezerva je mezi 30 a 45 rokem. V tu dobu má rodina výdaje za spoření pro děti
a kupuje nové auto.

Obrázek 19: Mladý rodina s dvěma dětmi
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
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Co by se stalo, kdyby některý z manželů ztratil příjem, nebo z důvodu zranění půl roku
neměl jeho plnou výši? Situace je znázorněna na obrázku 20. V 6. a 12. roce dojde ke
ztrátě 50% ročního příjmu. V 6 roce je situace udržitelná ale nedostatečná rezerva se
projeví ve 12. roce tím, že se rozpočet dostane do mínusu. Tomu lze předejít tím, že
rodina bude mít finanční rezervu už před vstupem do modelace.

Obrázek 20: Mladý rodina s dvěma dětmi - problémová situace
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

6.3

Starší manželé před důchodem

V posledním případě se jedná o starší manželský 50 letý pár s vyhlídkami na
důchod. Uvažuji vstup do důchodu 65 let a modelace běží do 80 let. Nemusí už živit
děti, zvýšily se jim ale výdaje na zajištění zdraví. Otázkou je, zda budou muset
v důchodu omezit svoje výdaje nebo nikoli. Shrnu jejich současný stav a plány:
Současný stav
•

Celkový příjem celkem 34 000 Kč.

•

Výdaje celkem 30 000 Kč.

•

Naspořeno na důchod zatím 1 500 000 Kč.

Plány a vize
•

Důchod na pokrytí výdajů 30 000 Kč

32

Na obrázku 21 je vidět, že v případě ponechání výdajů ve stejné výši se na
přelomu 75. roku spotřebuje finanční rezerva zajištění spořením a v 75 letech bude
roční schodek důchodového účtu 107 668 Kč. Tato nepříznivá situace se tedy musí řešit
omezením výdajů, což je znázorněno na modelaci z obrázku 22.

Obrázek 21: Starší manželé před důchodem - problémová situace
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka

Obrázek 22: Starší manželé před důchodem
Zdroj: Matlab, Finanční kalkulačka
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Kapitola 7
Závěr
V práci jsem se zabýval návrhem algoritmu a tvorbou programu na podporu
finanční gramotnosti. Výsledkem této práce je funkční program v prostředí Matlab
optimalizovaný pro OS X. Program umožňuje znázornit zadaná data, která kombinuje
se zvolenými životními událostmi. Výstupem programu je graf znázorňující čtyři
důležité položky osobních financí - příjmy, výdaje, spoření a finanční rezervu. Tento
program je prvním krokem k vytvoření ještě sofistikovanější verze, která bude dostupná
pro běžného člověka a může najít uplatnění při finančním vzdělávání a rozšiřování
finanční gramotnosti. Největším přínosem mé práce je rozpracování nové myšlenky,
která se může do budoucna rozvinout v široce využívaný program na podporu finanční
gramotnosti a sofistikovanější způsob analýzy současného stavu. Je možné vyvinout
algoritmy, které budou skládat optimální cestu k finančním cílům, a uživatel se tomuto
optimu bude snažit přiblížit vlastními znalostmi.
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