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Pár slov na úvod 

 

,,Právě se Vám dostal do rukou první díl knihy 

Průvodce světem investic. Tato kniha, jak je již v názvu 

uvedeno, je zaměřena na investování do podílových 

fondů. Právě investování do podílových fondů patří 

v České republice k nejběžnější a nejdostupnější formě 

pro jednorázové i pro pravidelné investování volných 

finančních prostředků. 

V tomto průvodci světem investic do podílových 

fondů se dozvíte základní informace o investování do 

podílových fondů a taktéž se dozvíte základní informace 

o stavbě investičního portfolia včetně konkrétního 

příkladu, který bude reprezentovat typové portfolio dle 

nějaké investiční autority, portfolio bude vyzkoušeno na 

reálných datech s reálným výsledkem. V závěru E-booku 

budete mít investiční checklist, který Vám pomůže při 

tvorbě vlastního investičního portfolia. 

 

Všem přeji příjemné čtení a úspěšné investice. Nezapomeňte, že každá investice nemusí být 

úspěšná, ale podstatné je, abyste se z každé investice poučil/a. 

 

Bc. Petr Němec 

Investiční specialista & lektor 

www.financenemec.cz 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Tato kniha má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle 

zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování kalkulací a tvorbě textu autor 

vycházel z veřejně dostupných zdrojů.  

http://www.financenemec.cz/
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1. Úvod 

Cílem investičního e-booku je představit vám v jednoduchosti svět investování a možnost 

investování do podílových fondů. V e-booku budu zmiňovat i další investiční nástroje, ale zabývat se 

nimi nebudu, jelikož by se z e-booku stala kniha a nepřeberné množství informací. Pojďme se tedy 

letem světem pustit do světa investic. Všem přeji příjemné čtení. 

Investování je činnost, při které investujete finance s vidinou, že za určitý čas si díky 

zhodnocení budete moci koupit více. Říká se, že investování není pro každého, ale dle mého názoru 

investování může být pro každého pokud jsou splněné určité zásady. Dnešní doba je pro investice 

skvělým obdobím, jelikož je možné investovat už od malých a nízkých částek díky tomu se investování 

stalo dostupnějším pro všechny. Pokud Vám každý měsíc zůstává 500 Kč volných a říkáte si, že byste 

je rádi nějak zhodnotili či z této částky chtěli vytvářet kapitál na důstojné stáří, tak zrovna investice 

mohou být správnou volbou. Investovat by měl člověk začít v momentě, kdy má vytvořenou 

dostatečnou likvidní rezervu, kterou může ve špatných chvílích využít.  

Investovat můžete na pravidelné (měsíční, týdenní, atd…) bázi, ale taktéž můžete investovat 

jednorázově. Základem je mít nějaký vlastní finanční rozpočet, ze kterého bude jasné, kolik Vám 

měsíčně zbývá volného kapitálu, abyste věděli kolik můžete pravidelně investovat, nebo mít souhrn 

svého finančního kapitálu a po odečtení povinné rezervy zjistíte, jakou částku byste mohli investovat. 

Jedny z důležitých otázek při investování jsou: 

„Na jak dlouho mohu svoje volné prostředky odložit?“, nebo „Na co chci 
tyto prostředky použít a kdy?“ 

Pokud máte rozmyšlenou dobu, po kterou peníze nepoužijete, pak znáte i Váš investiční 

horizont. Víte-li, na co chcete investované prostředky odložit (koupě nového auta, dovolená 

v zahraničí), pak znáte Váš  investiční cíl. Nyní přichází na řadu výběr vhodného produktu. Jestliže víte, 

že peníze budete potřebovat nejpozději do jednoho roku zpět, zvolte bankovní produkt, např. spořicí 

účet. Pokud jste ochotní přistoupit na určité riziko, můžete zvolit podílový fond s umírněnou investiční 

strategií nebo vložit kapitál do korporátního/státního dluhopisu s tím, že budete mít prověřeného 

emitenta dluhopisu (na str. 29 naleznete BONUS – investiční checklist, ve kterém máte nástroj, podle 

kterého si ohodnotíte emitenta dluhopisu). Není investice jako investice, proto dbejte na kvalitní 

analýzu a vyhodnocení rizik. Při investování vždy doporučuji si investiční strategii porovnat s 

„bezrizikovým aktivem“ a při rozhodování určitě brát v úvahu i tento faktor. 

Můžete-li volné prostředky odkládat po dobu delší než 2 roky, je vhodné využít široké nabídky 

otevřených podílových fondů nebo ETF, při tomto investičním horizontu se nabízí i široká škála 

termínovaných vkladů, směnek, dluhopisů, ale vždy je potřeba vybírat rozvážně v rámci své investiční 

strategie. Investováním do otevřených podílových fondů nakupujete podílové listy = cenné papíry, 
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které vydává příslušná investiční společnost. Výhodou těchto investic je jejich vysoká likvidita, což 

znamená, že podílové listy můžete kdykoli bez obav prodat a do 14 dnů dle zákona musíte mít finanční 

prostředky zpět (odlišnost v likviditě je u nemovitostních fondů, FKI či zajištěných fondů, atd…). Další 

nespornou výhodou je, že při delším než tříletém držení podílových listů neplatíte daň z výnosu 

(z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou). Při investici (jako fyzická osoba) do otevřených podílových 

fondů se můžete vyhnout dani z příjmu, pokud splníte jedno ze 2 kritérií: 

1. Prodej cenných papíru proběhne za 3 roky a déle od nákupu cenných papírů 

2. Výtěžek z prodeje cenných papírů bude za zdaňovací období do 100 000 Kč 

Výnosy z těchto investic bývají v průměru za odpovídající investiční horizont vyšší než výnosy 

bankovních produktů. Nejsou ovšem bez rizika, na rozdíl od bankovních vkladů nejsou stabilní. Ceny 

podílových listů sice kolísají, odborně říkáme, že jsou volatilní. Oproti akciím či měnovým kurzům však 

nebývá toto kolísání tak výrazné. Je tomu tak proto, že na každý podílový list je „nabaleno“ portfolio 

složené z různých cenných papírů s cílem snížit kolísání na minimum. V každém podílovém fondu, 

samozřejmě že záleží na jeho zaměření, nalezneme více konkrétních akcií, fondů, dluhopisů, 

nemovitostí, atd… Při investování do podílových fondů si můžete vybrat ze stovek fondů a každý fond 

má jiné zaměření a jinou strategii, proto při výběru fondu buďte důslední, jelikož opravdu není fond 

jako fond. 

Složení investičního portfolia můžeme řadit do 3 kategorií: 

• konzervativní –  nabízející nižší riziko, ale i nižší výnosy 

• vyvážená – vyvážený poměr výnosu vůči riziku 

• dynamická – s vysokými výnosy a vysokým rizikem 

Kategorie jsou typové, ale nedá se přesně rozlišit co už je či není dynamická strategie či 

vyvážená. Každý investor má svůj práh „rizika“, proto každý investor vyhodnotí podstupované riziko 

dle svého.  

Obecně platí, že s rostoucím výnosem roste i riziko jeho dosažení. Svůj postoj k riziku, tedy 

míru toho, jak moc velký propad (volatilita) své investice jste schopni snést, si můžete otestovat v 

investičním dotazníku.  

Obecně také platí, že s rostoucí délkou investičního horizontu, klesá riziko investice. Proto, 

chcete-li investovat své volné prostředky na hodně dlouho, nebojte se alespoň část z nich umístit do 

rizikovějších (volatilnějších) fondů. 

Při investování do podílových fondů je velmi důležitým faktorem čas. U investice do podílových 

fondů je čas našim přítelem stejně jako volatilita (kolísavost fondu). Teď uvedu příklad pravidelné 

investice a jednorázové investice při určitém časovém horizontu a výnosu. 
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Čas/zhodnocení 3,5 % p.a. 6 % p.a. 8 % p.a. 

10 let 691 469 Kč 877 866 Kč 1 058 296 Kč 

25 let 1 158 453 Kč 2 103 858 Kč 3 357 095 Kč 

35 let 1 634 112 Kč 3 767 689 Kč 7 247 717 Kč 
Tabulka 1 Tabulka ukazující konečnou hodnotu při určité době a určitém zhodnocení na roční bázi, jednorázová investice  
500 000 Kč, vstupní poplatek 2 % 

 

Čas/zhodnocení 3,5 % p.a. 6 % p.a. 8 % p.a. 

10 let 418 898 Kč 474 576 Kč 524 943 Kč 

25 let 1 382 000 Kč 1 952 853 Kč 2 606 370 Kč 

35 let 2 355 589 Kč 3 931 433 Kč 6 066 105 Kč 
Tabulka 2 Tabulka ukazující konečnou hodnotu při určité době a určitém zhodnocení na roční bázi, pravidelná investice  
3 000 Kč/měs., vstupní poplatek 2 % 

V tabulkách výše můžete vidět, že se nejedná o lineární růst výnosu a že významně záleží na 

nastavení investičního portfolia, jelikož každé investiční portfolio dokáže generovat jiný výnos a výnos 

má zásadní vliv na konečnou hodnotu vaší investice, proto doporučuji svá investiční portfolia a 

myšlenky konzultovat s odborníkem, které se v investicích vyzná a pohybuje. 

Je tu ještě jeden velmi důležitý důvod, proč byste měli investovat a tím je inflace. Právě inflace 

ubírá na reálné hodnotě peněz, a to i těch, které získáváme jako úrok či jiný výnos. Pokud nám takové 

výnosy inflace znehodnotí, projeví se to tak že nám zhodnocená částka nestačí na pořízení našeho 

investičního cíle, neboť ten by byl nabízen za dražší cenu, než jsme původně předpokládali (nárůst ceny 

by způsobila právě inflace). Bankovní výnosy a výnosy stavebního spoření obvykle sotva inflaci pokryjí, 

Obrázek 1 míra inflace v ČR 
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nemusí to být však pravidlem. Chcete-li svoje prostředky zhodnotit tak, aby výnos z nich byl vyšší než 

očekávaná inflace, investujte. 

Čas / Míra inflace 1 % 2 % 4 % 

10 let 1 086 344 Kč 984 417 Kč 810 677 Kč 

20 let 983 453 Kč 807 565 Kč 547 664 Kč 

30 let 890 307 Kč 662 485 Kč 369 982 Kč 

Tabulka 3 Ukázka reálné hodnoty (po očištění mírou inflace – diskontování) 1 200 000 Kč při určité míře inflace 

V tabulce výše můžete vidět razantní poklesy reálné hodnoty (co si za ty peníze koupíte) vašich financí, 

z této tabulky plynou 2 ponaučení.  

1. Vždy se snažte svůj volný kapitál zhodnotit nad míru inflace a nenechávejte vysoké částky na 

běžných bankovních produktech či, ve stavebních spořeních 

2. Vždy se snažte své investiční portfolio nastavit, tak aby dokázalo odolat míře inflace v delším 

časovém horizontu. 

Vždy ale dbejte na důkladné porozumění dané investici a správné vyhodnocení rizik spojených 

s investicí, jelikož se často stává, že následkem tlaku ze strany inflace investoři do svého portfolia 

přikoupí vysoce rizikové investice a to z toho důvodu, že nabízeli zrovna vysoký výnos, který porazí 

inflaci, ale tato vidina způsobí ještě větší škody, jelikož se často stane, že investice zkrachuje a investor 

tratí vložený kapitál. Vždy buďte obezřetní při výběru. 

Dosažení lepších výnosů než bankovních však není zadarmo. Váš investiční specialista musí 

vhodně vybrat investiční produkt vzhledem k investované částce, investičnímu profilu, poplatkům, 

které jsou spojené s investováním a řadě dalších proměnných.  

Investování nemá pevně stanované pravidla jako pojištění či úvěry, zde se jedná o velice 

dynamicky se vyvíjející sektor. A co platilo včera už nemusí platit dnes, takže veškeré investiční 

předpovědi či analýzy pracují s aktuálními daty, které může rozhodit jedno prohlášení, jeden tweet, 

jedno oznámení, atd. Proto u investování nedělejte tu chybu, že zainvestujete a nebudete se o své 

portfolio starat. S investičním portfoliem je potřeba pracovat a aktivně ho řídit, abyste mohli reagovat 

na tržní změny a tržní vývoj.  
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2. Podle čeho podílové fondy vybírat? 

V minulé kapitole jsme představili investici do podílových fondů jako možné řešení pro 
zhodnocování volných prostředků. Zdůraznili jsme především nutnost rozmyslet si, na jak dlouho 
můžeme prostředky odložit. Nyní si řekneme základní body, podle kterých vybírat podílových fond do 
svého portfolia. Při výběru podílového fondu do portfolia já osobně zohledňuji i další proměnné jako 
kvantitativní a kvalitativní ukazatele. Vy se těmito ukazateli nemusíte trápit, tyto ukazatele by měli řešit 
odborníci na investice a investiční specialisté/poradci. 

 

2.1. Investiční horizont 

Rozhodujícím kritériem je délka investičního horizontu, příp. investiční cíl, protože víme-li na 

co a kdy investované prostředky jednou použijeme, tak máme základní kámen pro stavbu portfolia.. 

Zde se můžeme opřít o tvrzení, že čím delší bude investiční horizont, tím spíše se můžeme pustit do 

vyššího rizika. Neboť, jak bylo psáno v minulé kapitole, s rostoucím horizontem riziko investice klesá.  

 

2.2. Postoj k riziku, informace 

Významnou roli dále hraje postoj k riziku, který poukazuje na to, jak moc velký propad je 

investor ochoten vydržet. Většina investorů má k riziku averzi, to znamená, že riziko za žádnou cenu 

nevyhledává. Avšak lze předpokládat, že s narůstajícími zkušenostmi s investováním se averze bude 

snižovat. Svůj postoj k riziku nejsnáze zjistíte vyplněním investičního dotazníku. Jedná se o test, 

kterým se zjišťují vaše znalosti o finančních a investičních produktech a vaše zkušenosti s investováním. 

Výslednou investiční strategii poté můžete považovat za nejrizikovější možnou pro Vás. Nemusíte ji 

však dodržet, cítíte-li se dostatečně odvážní. Můžete přistoupit na rizikovější strategie. Při investici do 

konkrétního produktu vždy doporučuji seznámit se se základními údaji o investici u otevřených 

podílových fondů se těmto dokumentům říká: KIID (sdělení klíčových informací pro investory) a 

FACTSHEET (měsíční zpráva portfolio manažera, infolist). Riziko dokážete správným nastavením 

investičního portfolia regulovat (snižovat a zvyšovat). 
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2.2. Nastavení investiční strategie 

Při výběru fondu bychom měli pohlížet i na naše celkové investiční portfolio, pokud už máme 

zainvestováno 50 % v technologických akcií, tak není žádoucí abychom, další kapitál směřovali do 

technologických akcií a zvyšovali jejich váhu v portfoliu. Při investování je důležitá diverzifikace a to 

konkrétně: 

• Měnová (rozložit investici i do více měn) 

• Dle třídy aktiv (rozložit investici do více aktiv – nemovitosti, akcie, dluhopisy, komodity, 

atd… 

• Sektorová (rozložit kapitál do více sektorů – spotřební, technologický, vodního 

hospodářství, zdravotnický, atd…) 

• Geografická (rozložit kapitál do více zemí či oblastí – Evropa, USA, Německo, Francie, 

Brazílie, atd…) 

• Formy správy (aktivní či pasivní správa fondu) 

• Atd… 

 

2.3. Vývoj hodnoty podílového listu 

Zmíněný vývoj hodnoty podílového listu spolu s dalšími ukazateli a komentáři bývá zveřejňován 

v infolistu podílových fondů, které investiční společnosti, obvykle v měsíční frekvenci na svých 

internetových stránkách zveřejňují.  

Infolist obsahuje základní informace o investiční společnosti a o fondu, investiční cíl fondu, 

řadu číselných ukazatelů, strukturu portfolia, nejvýznamnější emise a graf výkonnosti portfolia. 

Některé číselné ukazatele jsou u všech fondů, jiné se liší podle investičního zaměření fondů. U všech 

fondů se zveřejňuje např. výkonnost portfolia na různých časových bázích, volatilita, počet titulů 

v portfoliu a také ukazatel TER (Total Expense Ratio), který v procentech za rok vyjadřuje celkové 

náklady na investici do podílového fondu. Toto relativní vyjádření na roční bázi slouží 

k objektivnějšímu srovnání jednotlivých fondů z hlediska nákladů (podobně jako funguje RPSN u 

spotřebitelských úvěrů).  

Každého investora nepochybně bude zajímat výnosnost podílových fondů a v souvislosti s tím 

by ho také mělo zajímat riziko nedosažení průměrného výnosu neboli volatilita. Výnosnost bývá 

uvedena v procentech (%) i v procentech za rok (% p. a.), a to na různých časových bázích. Pro 

srovnávání jednotlivých fondů je vhodnější sledovat výnosnosti v procentech za rok. Je nutné 

zdůraznit, že minulá výkonnost nepředurčuje výkonnost budoucí! Dále mohu doporučit sledovat 

trend vývoje hodnoty podílového listu od založení fondu, neboť tento horizont může být již dosti 

dlouhý a my můžeme pozorovat stabilitu hodnoty cenného papíru. V infolistu bývá též uvedeno, kolik 

procent za rok fond vydělal v průměru od založení. O tuto hodnotu bychom se snad mohli opřít už 

kvůli tomu, že je vypočtena pro nejdelší možný horizont. Samozřejmě výkonnost nelze posuzovat bez 

rizika neboli volatility, jejíž hodnotu nalezneme v infolistu také. Není možné jásat nad vyšší výkonností, 

které je dosaženo při nepoměrně vyšší volatilitě. Vyšší volatilita se na grafu vývoje projevuje častějšími 
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i vyššími oscilacemi. Je rovněž vhodné pamatovat na to, že strmý růst může předznamenat prudký 

pokles. Rozumný investor jistě ocení stabilní vývoj hodnoty podílového listu v dlouhodobém horizontu. 

Stavět své portfolio pouze na základě ukazatele historické výkonnosti by bylo velkou chybou, jelikož 

minulá výkonnost není zárukou budoucí, proto srovnávání minulé výkonnosti nechte jako poslední 

ukazatel pro výběr fondu do portfolia.  

2.4. Ukázka rozhodování při výběru fondů 

Níže je na obrázcích ukázán vývoj hodnot podílových listů dvou akciových fondů – FF – Global 

dividend fund hedged (CZK) (FFGD) a Generali Fond globálních značek (GFGZ). 

Podle uvedeného zdroje činí výkonnost prvního fondu od 25.2.2014 75,61 % kumulativně a 

7,29 % p.a. při nižší míře volatility než u druhého fondu, u kterého jsou hodnoty následující, od 25.2. 

2014 fond kumulativně vydělal 69,74 % p.a. 6,84 % p.a. při vyšší volatilitě. Rozdíl ve výkonnosti není 

dramaticky rozdílný, ale rozdíl ve volatilitě za poslední 3 roky p.a. je významný. Fond GFGZ vykázal 

volatilitu ve výši 18,26 % a fond FFGD 12,44 %, zde už spatřujeme vyšší rozdíl.  

Volatilita není našim nepřítelem, a to je nutné si uvědomit. Při pravidelné investici je volatilita 

žádoucí, jelikož máme možnost naši cenu průměrovat i směrem dolů, což u nízkovolatilního fondu, 

který má pozvolný a dlouhodobý růst (nemovitostní, fond peněžního trhu, atd…) není možné a díky 

tomu se nám výnos snižuje. Avšak u jednorázové investice provedeme nákup pouze jednou, takže zde 

nás průměrování ceny nemusí trápit. A z tohoto důvodu bych se nebál volit fond s menší volatilitou, 

pokud nejsme „střelci“ a nechceme spekulovat či investovat s vyšším rizikem.  

Z obrázků je zřejmé, že stabilita hodnoty prvního z akciových fondů (FFGD) je větší než u fond 

u druhého (GFGZ).  

Při rozhodování výběru podílového fondu do portfolia zohledňuji ještě další faktory a 

podstatné informace, ale cílem tohoto e-booku bylo uvést základní body pro rozhodování se o výběru 

správného fondu. O tom, jaké další faktory zohledňuji se dočtete v dalších kapitolách tohoto e-booku. 

V závěru tohoto E-booku naleznete Investiční checklist, který vás provede základními otázkami, 

na které se ptát než začnete investovat, a představí vám základní kritéria při výběru investice. 

Obrázek 2 Srovnání fondů (GFGZ + FFGD) v období 5.11.2013 - 25. 2. 2022 
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Zdroje:  

Generali Fond globálních značek. Online. [cit. 2022 – 02 - 27]. Dostupné z 

https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-

znacek.html. 

FF – Global dividend fund hedged (CZK) . Zpráva portfolio manažera. Online. [cit. 2022 – 02 - 

27]. Dostupné z https://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu/ff-global-dividend-fund-hedged-czk. 

 

 

2.5. Náklady 

Podstatnou kapitolou při výběru fondu jsou náklady. Jak bylo psáno v minulé kapitole, 

investování není zadarmo. Investiční společnosti účtují podílníkům vstupní poplatek, dále poplatek 

za správu a někdy výkonnostní poplatek. Ojediněle může být účtován poplatek výstupní, ten je však 

typický u zajištěných (garantovaných) fondů zafixovaných na určitou dobu. Vstupní poplatek 

představuje především odměnu za zprostředkování či prodej podílového fondu. Bývá placen či splácen 

na počátku investičního horizontu v závislosti na tom, investujeme-li jednorázově či pravidelně. Více 

se o tomto poplatku a jeho způsobech uhrazování zmíním dále.  Správcovský poplatek se rozumí 

odměna pro portfolio manažera, příp. jeho tým, který se o investice podílníků stará tak, že sleduje 

dění na finančním trhu a rozhoduje o nákupu a prodeji cenných papírů či jiných investic (nabalených 

na podílových listech). Ve správcovském poplatku jsou zahrnuté veškeré náklady, které fond musí 

vynaložit na své fungování. Správcovský poplatek se pohybuje v řádu jednotek procent z hodnoty 

majetku podílníka a jednoduše ho znázorňuje ukazatel TER, který vyjadřuje poplatek na roční bázi. 

Tento poplatek se průběžně strhává z majetku fondu a automaticky se propisuje do výnosů, které jsou 

investorovi připisované. Veškeré výnosy, které jsou investorovi připisovány či jsou ukazovány v on-line 

platformě, kde má investor náhled na svoji investici, už jsou očištěné o tento poplatek. Některé 

podílové fondy, především akciové, investují podle určitého srovnávacího tržního indexu. Portfolio 

manažeři se mohou snažit vývoj hodnoty zvoleného tržního indexu překonat (podílový list tedy má 

vyšší hodnotu než index) a v případě, že se to podaří, může společnost účtovat výkonnostní poplatek, 

ale tento poplatek je už velice ojedinělý. Veškeré poplatky, které jsou s fondem spojené, musí investor 

nalézt v dokumentu KIID. 

Pokud jde o sazby poplatků, mezi investičními společnostmi se mohou lišit. Obvykle bývají vyšší 

u rizikovějších strategií. 

  

https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek.html
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek.html
https://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu/ff-global-dividend-fund-hedged-czk
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2.6. Shrnutí 

Na závěr shrňme, základní body, které by měl rozhodující se investor zvážit: 

• investiční horizont, popř. investiční cíl 

• postoj k riziku 

• nastavení investiční strategie 

• vývoj hodnot podílových listů v čase, vč. posouzení výnosnosti vzhledem k riziku 
(volatilitě) 

• náklady 
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3. Jednorázové vs. pravidelné investice 

V předchozích kapitolách jsme představili otevřené podílové fondy jako možnou a snadno 

dostupnou investici pro každého a uvedli jsme kritéria výběru fondu. V této kapitole si více povíme o 

tom, jakým způsobem můžeme do podílových fondů investovat. 

Investiční společnosti umožňují podílníkům investovat jednorázově i v pravidelných 

intervalech, a to od určité minimální částky. U pravidelných investic bývá nejčastější minimální částka 

500 Kč měsíčně, u jednorázových se minimální investovaná částka může lišit: např. společnost Conseq 

požaduje poprvé zainvestovat min. 10 000 Kč (další investice jsou už od 500 Kč), zatímco u podílového 

fondů nabízeného společností Investika můžete už poprvé jednorázově vložit pouhou 1 Kč. 

Každopádně tyto údaje jsou vždy uvedeny v podmínkách pro investování nebo v infolistu a určitě 

doporučuji se s nimi předem seznámit. Já osobně doporučuji investovat min. od 500 Kč/měs. a od 

10 000 Kč jednorázově. 

 

Zvolíte-li si pravidelnou investici, musíte si rozmyslet tři věci:  

1. Jak vysokou částku chcete investovat (samozřejmě při dodržení dolního limitu) 

2. V jaké frekvenci chcete investovat  

3. Investiční horizont (celkovou dobu pravidelného investování) 

 

Velmi často bývá volena měsíční frekvence investování, zřejmě v návaznosti na příjmy a také 

na to, že měsíční částky jsou většinou nižší než jednorázové, a tedy schůdnější i pro drobného investora. 

Důležité je si uvědomit, že částka 500 Kč se vztahuje na konkrétní fond a ne na portfolio, takže při 

investici 500 Kč/měs. můžete zvolit investici do jednoho fondu. Abych u svých klientů snížil volatilitu, 

tak využívám investování na týdenní bázi, tzn. že investor každý týden zasílá určitou částku, která se 

zainvestuje dle předem definovaného portfolia. Pokud jde o investiční horizont, v návaznosti na 

předchozí kapitoly platí, že čím delší bude, tím méně se můžeme obávat vyššího rizika. Z těchto tří 

údajů je pak vypočtena tzv. cílová částka a z ní vstupní poplatek.  

Např. při měsíční investici 500 Kč, která potrvá 10 let, činí cílová částka 500 x 12 x 10 = 

60 000 Kč. Je-li vstupní poplatek stanoven sazbou např. 2 % z cílové částky, bude jeho hodnota rovna 

1 200 Kč. Poplatek lze uhradit buď formou navýšené první úložky (500 + 1 200  = 1 700 Kč) nebo jej lze 

platit postupně podle určitého schématu, tj. buď několik prvních úložek padne na uhrazení poplatku, 

a poté budou již úložky zainvestovány, nebo z několika prvních pravidelných úložek půjde např. 70 % 

na poplatek a zbytek úložky bude zainvestován. To bude trvat tak dlouho, dokud poplatek nebude plně 

uhrazen. Další možností je úhrada vstupního poplatku z každé pravidelné investice, ale zde je nutné 

počítat s vyšší sazbou vstupního poplatku. 

U jednorázových investic je situace trochu jednodušší: zde odpadá výpočet cílové částky, 

vstupní poplatek je vypočten přímo z investované částky a uhrazen buď z ní (tj. ve skutečnosti je tedy 
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investován rozdíl mezi jednorázovou investicí a poplatkem) nebo jednorázovou investici o poplatek 

navýšíme. U jednorázové investice investiční horizont ve smlouvě nehraje žádnou roli, takže investice 

může být zainvestována dle uvážení investora.  

Investiční společnosti mohou k dodržování investorem stanovených investičních horizontů ve 

smlouvě přistupovat různě. V případě jeho překročení buď ponechají investorovy prostředky nadále 

zainvestované, nebo investování ukončí. A to u pravidelného investování. Proto je potřeba, aby si 

investor předem zjistil postup při ukončení investice u zvolené společnosti. 

V obou případech investování platí, že investici lze kdykoli prodat. Avšak u pravidelného 

investování, kdy je nutné předem stanovit víceméně přesnou délku investičního horizontu, se můžeme 

v případě předčasného prodeje podílových listů připravit o možnost investovat po celou tuto dobu, 

neboť to jsme si vstupním poplatkem zaplatili. Část vstupního poplatku, která by připadala na dobu, 

po kterou již nebudeme investovat, nám společnost nevrátí. Řešením tedy může být kapitál 

vytáhnout, ale smlouvu ponechat aktivní a v investování pokračovat později. 

Investování formou podílových fondů je velice flexibilní. Investici můžete kdykoliv: 

• Prodat (vytáhnout kapitál) – většinou bez výstupního poplatku 

• Přerušit (přestanete zasílat pravidelnou měsíční úložku) 

• Zvýšit/snížit pravidelný měsíční vklad 

• Změnit nakupované fondy 

 

3.1. Trocha doporučení 

Zde si dovolím uvést nějaké typy pro investování. V ideálním případě je vhodné nakupovat 

podílové listy při klesajících cenách. To může být však poměrně časově náročné, protože ceny se 

každým dnem mění. Navíc nikdo dopředu neví, jakým způsobem se cena podílového listu vyvine do 

dalšího dne. Z toho důvodu se doporučuje investovat pravidelně, např. měsíčně, v případě hodně 

rozkolísaných trhů po delší dobu (klidně 10 let i déle). Při kolísajících cenách se tak využívá efektu 

průměrování: nákupy při poklesech získáváme vyšší počet podílových listů, jejichž hodnoty při 

růstu cen podílových listů vzrostou, čímž se kompenzují „ztráty“ realizované nákupy při růstu, 

kdy nakoupíme podílových listů méně. 

Pokud chcete investovat jednorázově, je možnost vybrat si podílový fond, u něhož cena 

podílových listů jeví rostoucí tendenci, a držet tuto investici tak dlouho dokud „roste“. Nebo lze z 

jedné jednorázové investice udělat několik menších jednorázových investic a vkládat je do fondu 

postupně při „vhodném“ poklesu a čekat, až investice „vyroste“. Zde ovšem dopředu nevíme, jak 

dlouho budeme investici držet a budeme muset odhadnout investiční horizont při sjednání a počítat 

s jeho případným prodlužováním.  

Časování trhu je ruleta, kterou není lehké vyhrát, proto já svým klientům, se kterými mám 

dlouhodobou investiční strategii doporučuji nečasovat trh a pokračovat za všech okolností v nastavené 
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strategii.  Pouze při významné korekci či propadu trhu doporučuji klientům zvýšit pravidelnou úložku 

či jednorázově přikoupit investici za větší obnos kapitálu.  
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4. Rozlišování a členění podílových fondů 

Otevřené podílové fondy lze členit podle několika hledisek. Častým kritériem členění je 

investiční zaměření fondu, to znamená, které cenné papíry jsou převážně fondem nakupovány. 

Investovat tedy můžete do fondů peněžního trhu, do dluhopisových a akciových fondů a do fondů 

smíšených, nemovitostních fondů či fondu fondů. Vy jako investor do podílových fondů nakupujete 

podílové listy, ale podkladovým aktivem jsou konkrétní dluhopisy, akcie, fondy, nemovitosti. Takže 

investičním instrumentem je podílový fond. Níže si tedy ukážeme rozdělení podílových fondů pouze 

dle podkladového aktiva. 

4.1. Fondy peněžního trhu 

Fondy peněžního trhu jsou zaměřeny na investice do krátkodobých dluhopisů, peněžních 

pokladničních poukázek, termínovaných vkladů, atd…. Je tedy zřejmé, že se budou hodit pouze na 

krátkodobý investiční horizont. Jejich výnosnost bude velmi podobná výnosům bankovních produktů, 

možná trochu lepší díky diverzifikaci. Riziko je u tohoto typu fondů nízké.  

 

4.2. Dluhopisové fondy 

Dluhopisové fondy jsou zaměřeny na investice do dluhopisů rozlišených často podle emitenta 

na dluhopisy státní (vládní), korporátní (podnikové) a finanční (bankovní, vč. hypotečních zástavních 

listů). Slouží pro středně až dlouhodobější investice, jejich riziko je vyšší než u fondů peněžního trhu, 

vyšší je však i výnosnost.  

Dluhopisy jsou oblíbeným cenným papírem, který investorovi přináší většinou jistý výnos, a 

to díky pravidelným fixním úrokovým platbám. Jsou emitovány z důvodu nedostatku peněz, ať už ve 

státním, podnikovém či městském rozpočtu, přičemž výše dluhu je vyjádřena tzv. nominální 

hodnotou. Patří mezi dluhové cenné papíry, které vyjadřují závazek emitenta splatit v době splatnosti 

nominální hodnotu a ve stanovených termínech zaplatit úroky (tzv. kupony, kuponové platby). Jejich 

výše je stanovena již při emisi a je vyjádřena buď fixní, nebo variabilní úrokovou sazbou. Dále je 

podstatné vědět, že vztah mezi cenou dluhopisu a jeho výnosností je protichůdný. To znamená, že je-

li průměrná výnosnost (konkrétně tzv. výnos do splatnosti) dluhopisů na finančním trhu nízká, což 

může být způsobeno např. tím, v jaké době hospodářského cyklu se ekonomika nachází, vyšplhají se 

ceny dluhopisů směrem nahoru. Hodnota dluhopisového portfolia, které je drženo v majetku 

investora, je vysoká. Naopak, je-li výnos do splatnosti rostoucí, ceny dluhopisů klesají. Bohužel, klesá 

též hodnota dluhopisového portfolia v majetku investora. Na to doplácí zejména finanční instituce, 

které jsou nuceny do dluhopisů investovat, např. typicky banky a penzijní společnosti. 

V infolistech dluhopisových fondů bývá uveden průměrný rating, který oceňuje kvalitu 

emitenta ve smyslu plnění závazků z dluhopisů (splácení). Rozlišujeme rating investičního stupně (A 
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– BBB) a spekulativního stupně (BB a níže). Čím horší je rating, tím vyšší je riziko nesplácení a tím vyšší 

výnos by měl být nabídnut (prostřednictvím nižších cen dluhopisů). Nejvíce rizikové dluhopisové fondy 

jsou označeny jako High Yield.  

Všímat bychom si měli též počtu titulů v portfoliu. Čím vyšší je jejich počet, tím lépe je 

investiční riziko rozloženo. Významné je i měnové rozložení. Nakupovány mohou být nejen české, ale 

i zahraniční dluhopisy. Výnosnost investice pak ovlivňuje také měnový kurz. V některých fondech je 

měnové riziko zajišťováno pomocí finančních derivátů, což znamená, že jsou sjednány budoucí nákupy 

a prodeje dluhopisů za ceny ve fixním kurzu s ohledem na jeho možný budoucí vývoj. 

Další důležitou charakteristikou u dluhopisových fondů je jejich modifikovaná durace. 

Vyjadřuje, o kolik procent klesne hodnota dluhopisového portfolia (nabaleného na každém 

podílovém listu) při růstu úrokových měr v ekonomice o jeden procentní bod. Čím je tedy hodnota 

modifikované durace vyšší, tím vyšší je citlivost na pohyb úrokových měr, neboli tím vyšší je úrokové 

riziko ve smyslu poklesu hodnoty dluhopisového portfolia. Citlivější bývají dlouhodobější dluhopisy. V 

době nízkých úrokových sazeb, kdy jsou dluhopisy drahé, se hodí investovat do krátkodobých 

dluhopisů, tj. s dobou do dne splatnosti maximálně jeden rok, lépe možná i kratší. V případě 

dluhopisových podílových fondů to znamená vybírat z těch, jejichž doba do splatnosti je co nejnižší. 

Doba do splatnosti dluhopisového fondu je doba, která v průměru zbývá do konce životnosti 

dluhopisů v portfoliu. Naopak v době, kdy jsou úrokové sazby vysoké, a tedy ceny dluhopisů relativně 

nízké, si můžeme dovolit investovat i do dlouhodobějších dluhopisů či dlouhodobějších podílových 

fondů. Dluhopisové fondy se hodí na pravidelnou investici, kde volatilita hraje do karet investorovi.  

Zajímavou oblastí v dluhopisech jsou konvertibilní dluhopisy, na tento typ dluhopisů jsou i 

podílové fondy. Konvertibilní dluhopis = investor má předem sjednané právo, že při splatnosti 

dluhopisu může svůj dluhopis nechat směnit za akcii daného emitenta, a to za již dopředu sjednanou 

cenu. Jedná se o spekulativní nástroj, na kterém dokáži vydělat v případě, když sjednaná cena akcie je 

v den splatnosti dluhopisu nižší než aktuální tržní cena akcie. 

Dluhopisové fondy v dnešní době často nahrazují nemovitostní fondy, o kterých budeme 

mluvit záhy, a to z důvodu, že nemovitostní fondy mají nižší volatilitu a přitom stabilnější výnos (4 – 6 

% p.a.) 

4.3. Akciové fondy 

Akciové fondy jsou zaměřeny na investice do akcií. Akcie, na rozdíl od dluhopisů, je 

představitelem majetkového cenného papíru, jehož držení dává akcionáři určitá práva, např. právo 

na dividendu (podíl na zisku), při investici formou podílových fondů jako akcionář nemám žádná práva, 

jelikož kupují podílový list a ne přímo akcii. Z investičního hlediska lze akcie rozdělit na hodnotové a 

růstové. Hodnotové akcie pocházejí od akciových společností, které jsou již na trhu dlouho, jsou 

stabilizovány a mohou dlouhodobě prosperovat. Očekává se, že budou přinášet každoročně 

dividendu. Dividendové akcie můžeme dělit na dividendové aristokraty a dividendové krále. Naproti 

tomu růstové akcie pocházejí od rozvíjejících se firem, tj. takových, které teprve začínají rozvíjet svoji 

činnost, a ještě stabilizovány nejsou. Mezi ukázkové růstové akcie se řadí akcie technologických firem. 

U těchto firem dividendy každoročně být vypláceny nemusí. Ceny takových akcií poměrně dosti 
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kolísají, neboli růstové akcie jsou v porovnání s hodnotovými rizikovější. Dále je důležité si všímat 

hospodářských odvětví, z nichž akcie pocházejí a také států, v kterých se příslušné akciové společnosti 

nacházejí. A také měny, v níž jsou akcie denominovány. 

Akciové fondy tedy mohou být rozlišeny podle toho, převažují-li v nich investice do 

hodnotových akcií či do růstových, popř. do obojího. Dále mohou být rozlišovány podle toho, jestli se 

v průběhu držení podílových listů pravidelně vyplácí dividendy či nikoli. Nevyplácejí-li se, jsou znovu 

investovány a zvyšují tak hodnoty investice. 

Všechny tyto informace se dozvíte z infolistu, příp. ze statutu či klíčových informací pro 

investory. V infolistu též najdete vývoj hodnoty podílového listu v čase. O sledování tohoto vývoje již 

bylo psáno v druhé kapitole. Zde jen pouze připomenu, že právě u akciových fondů, které díky akciím 

jsou volatilnější než fondy dluhopisové, je žádoucí zamyslet se nad stabilitou ceny podílového listu v 

horizontu od založení fondu. Akciím ani akciovým fondům se nevyhýbají propady, nicméně stojí určitě 

za to sledovat trendy růstových částí vývoje. 

Pro akciové portfolio, klidně i takové, které je „nalepeno“ na podílovém listu akciového fondu, 

je z hlediska diverzifikace rizika žádoucí, aby bylo rozvrstveno mezi různá odvětví, zejména pak taková, 

která spolu příliš nesouvisí (např. potravinářství a stavebnictví), dále mezi různé státy či měny. Řada 

akciových fondů je měnově zajišťována, podobně jako v případě fondů dluhopisových. Na finančním 

trhu však najdeme také akciové podílové fondy, které se zaměřují pouze na jedno odvětví, a investor 

si pak může svoje portfolio poskládat sám. 

Než tedy začnete do akciových fondů investovat, doporučuji zjistit, do jakých typů akcií budou 

vaše prostředky směrovány. Investování do akcií, vzhledem k tomu, že je spojeno s hospodařením 

akciových společností, je oprávněně považováno za rizikové. Nakonec i dlouhodobě stabilní 

společnost může zkrachovat. Investice do akciových fondů by proto měly být plánovány pro delší až 

velmi dlouhé horizonty, počínaje pěti lety. Lze je také využít např. u mladých lidí k 

odkládání/investování prostředků na důchod. 

Akciové portfolio, které je nabaleno na podílovém listu, bývá někdy doplněno tzv. ETF 

(Exchange Traded Funds). Jedná se o burzovně obchodované fondy nebo též indexové akcie, které 

lze nakoupit přímo na burze. Indexová akcie se od klasické liší především tím, že jejím nákupem jakoby 

nakoupíte celý index cenných papírů a držíte jej prakticky do doby, kdy ji prodáte. Svým způsobem tak 

připomíná finanční derivát, jehož podkladové aktivum představuje právě tento index. Nákupem 

indexové akcie tak získáte akciové portfolio, podobně jako když koupíte podílové listy akciového 

podílového fondu. Zahrnutí indexových akcií do portfolia akcií podílového fondu zvyšuje diverzifikaci 

portfolia. 

 

4.4. Smíšené (vyvážené) fondy 

V nabídkách investičních společností často bývají fondy s označením „vyvážený“ nebo 

„smíšený“. Podle těchto názvů můžete tušit, že se bude jednat o fondy, které investují do různých 

druhů cenných papírů, nikoli pouze např. jen do dluhopisů či pouze do akcií. A tušíte správně. Tyto 
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fondy obvykle investují svěřené prostředky zhruba z poloviny do cenných papírů s jistějším, i když 

nižším výnosem a rizikem, zejména tedy do různých druhů dluhopisů a z poloviny do cenných papírů 

s vyšším výnosem, ale i rizikem, takže většinou do akcií. Někdy se nechává menší podíl pro alternativní 

investice, např. do nemovitostí či nemovitostních fondů nebo do komodit. Tyto fondy mohou 

představovat jakýsi kompromis pro investora, který by si mohl troufnout jít do vyššího rizika (např. na 

základě investičního dotazníku nebo vzhledem k velmi dlouhému investičnímu horizontu), ale bojí se. 

4.5. Ostatní druhy fondů 

Někdy se v nabídce podílových fondů objevují fondy fondů. To znamená, že investujete do 

podílových listů různých podílových fondů. Tímto způsobem je dosaženo ještě lepší diverzifikace než 

u fondů zmíněných výše, avšak tento typ fondů není z pohledu výnosu vůbec zajímavý a z pohledu 

poplatkové struktury se tento typ fondů řadí mezi nejdražší. Fondy fondů bych do portfolia spíše 

nenakupoval a raději si vybral konkrétní fondy s konkrétním zaměřením.  

Ojediněle se na trhu objevují zajištěné (garantované) fondy. Bývají obvykle na dobu určitou 

(kolem pěti let), po kterou máte vaše prostředky vázány a kdy je vám slíbena určitá část výnosu, v 

případě, že se bude dařit a že o vaše vložené prostředky nepřijdete (max. o vstupní poplatek) v 

opačném případě. Přestože zajištěné fondy mohou působit na investory lákavě, zejména na 

konzervativní povahy, doporučuji před rozhodnutím vložit volné prostředky do takového fondu 

důkladně si přečíst všechny podmínky a sliby. Může se stát, že na trhu se dařit nebude, vaše investice 

nic nevydělá a ještě přijdete o vstupní poplatek. Uvědomíte-li si, že tímto způsobem jste měli vaše 

volné prostředky uvázány po dobu 5 let, kdy už můžeme začít mluvit o dlouhodobém investičním 

horizontu, pak by bylo bývalo asi lepší peníze ponechat na spořicím účtu nebo na stavebním spoření. 

V dnešní době jsou poměrně oblíbené i tzv. nemovitostní fondy, které mohou představovat 

alternativu či doplněk ke všem výše jmenovaným fondům. Prostředky podílníků jsou investovány buď 

přímo do nemovitostí, nebo do akcií speciálních nemovitostních či developerských společností, 

kterým nemovitosti patří. Každopádně jsou tyto nemovitosti pronajímány a ze získaných příjmů z 

nájemného jsou pak podílníkům připisovány jejich podíly na zisku. Nemovitostní fondy nabízí výnos 

v rozmezí 4 – 6 % p. a. Rizikovost těchto fondů však může být různá. Odvíjí se především od toho, z jaké 

části byly nakupované nemovitosti pořízeny prostřednictvím úvěru. Je zřejmé, že čím vyšší je zadlužení 

(tzv. úvěrová angažovanost), tím rizikovější bude fond. Pro konzervativní investory je vhodné zadlužení 

do 30 %, zadlužení nad 70 % lze označit za vysoce rizikové. Důvěryhodněji také bude na investora určitě 

působit, když v portfoliu fondu bude vyšší počet nemovitostí (existují fondy, které pronajímají např. 

pouze dvě nemovitosti) a nebo když nemovitosti nakoupí přímo investiční společnost a nikoli jiná 

speciální společnost. U tohoto typu fondu bych se zaměřoval na sektor nemovitostí, průměrnou 

obsazenost nemovitostí, typ nájemníku a hlavně na tzv. ukazatel WAULT = průměrná doba nájemních 

smluv. 
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5. Tvorba vlastního investičního portfolia 

Tvorba investičního portfolia je tou nejdůležitější části vašeho investování. Při správném 

nastavení portfolia může vaše portfolio generovat pro váš investiční horizont zajímavé zhodnocení, ale 

samozřejmě, že může generovat i ztrátu, proto je dle mého názoru podstatné u této části strávit nějaký 

čas a mít své portfolio promyšlené. Žádné portfolio nemá 100% jistotu, že bude přinášet vámi 

očekávaný výnos, ale správným nastavením můžete své portfoliu vámi očekávanému výnosu přiblížit.  

Teď si uvedeme nějaké zásady, které u stavby investičního portfolia dodržovat: 

• Investiční horizont  

• Korelace 

• Diverzifikace 

• Volatilita 

• Cílovaný výnos 

• Likvidita 
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6. Ukázka investičního portfolia  

Pro reálnou ukázku jsem si vybral investiční autoritu a to světoznámého investora Raynold 

Thomas Dalio, který od roku 1985 je jedním ze dvou ředitelů největšího světového hedgeového fondu 

Bridgewater Associates. Investiční strategie pana Dalia je velice diverzifikovaná a je zde využíván i 

princip negativní korelace. 

Přistup pana Dalia je velice sofistikovaný, ale zároveň naprosto „jednoduchý“ a použitelný i u 

běžného investora. Portfolio pan Dalio rozděluje mezi více investičních nástrojů, čímž dokáže snižovat 

volatilitu a přinášet stabilní výnos na úrovni okolo 6 % p.a. 

Portfolia pana Dalio je složen z těchto investičních instrumentů: 

• 7,5 % koš globálních komodit 

• 7,5 % zlato 

• 30 % akcie U. S.  – Large 

• 40 % dluhopisy U.S. – Long term 

• 15 % dluhopisy U.S. – Intermediate term 

 

Já se přístupem pana Dalia inspiroval a jeho přístup modifikoval do vlastního schématu, které 

je tedy rozloženo následovně:  

• Akcie 25 % - globální 

• Dluhopisy 25 % - globální 

• Zlato 25 % 

• Nemovitosti 25 % 

 

Investování je krásné v tom, že se můžeme inspirovat od úspěšných investorů a investičních 

autorit, ale nikdy nezvládneme portfolio na 100 % okopírovat či duplikovat, jelikož každý investor má 

své vlastní myšlenky, úvahy a strategie, které si drží v tajnosti. Proto je zde důležité zmínit, že já se 

inspiruji rozložením mezi jednotlivé třídy aktiv, ale už je na vás, jaké konkrétní investiční instrumenty 

pro danou investiční třídu dodáte a jaké sektory či země do portfolia zařadíte. 
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7. Proč investovat? 

V tomto E-booku jsme si řekli základní informace k investování a lehce jsme si představili 

investování do podílových fondů, ale teď přichází na řadu otázka, kdy využít pro své finance podílové 

fondy. Nyní vám představím 3 základní typové situace, které s klienty pravidelně řeším a investice zde 

hrají důležitou roli. Tyto případy bych určitě doporučil vždy konzultovat s nějakým odborníkem či 

s vašim poradcem, abyste předešli chybám z nevědomosti a aby nastavení vzájemné návaznosti bylo 

bez trhlin. 

7.1. Dřívější doplacení Hypotéky 

Při správném nastavení investice s hypotékou dokážete díky výnosu z investice snížit celkový 

přeplatek a tento krok má další výhody. Jednou z dalších výhod je, že si tvoříte neustále rezervu a 

kapitál, který můžete kdykoliv a na cokoliv využít. V momentě, kdy máte v investicích takový kapitál, 

který vám postačuje na jednorázově doplacení hypotéky, se můžete rozhodnout zda hypotéku 

doplatíte či budete dále pokračovat v tvorbě kapitálu a splácení hypotéky. Kapitál v otevřených 

podílových fondech je výborně likvidní a dostupný.   

Modelový příklad při hypotéce 4 mil. Kč a měsíční úložce 5 000 Kč na investici při průměrném 

zhodnocení 5 % p.a. vypadá následovně. 

Obrázek 3 dřívější doplacení hypotéky 

Z výše uvedeného příkladu můžete vidět, že díky této kombinaci dokážete hypotéku 

z původních 30 let doplatit již za 22 let. 

Řeč čísel: 

• Hypotéka bez investice = přeplatek 2 874 000 Kč 
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• Hypotéka s investicí = přeplatek 2 361 344 Kč 

• ÚSPORA = +/- 500 000 Kč 

 

7.2. Renta / Důchod 

Každý z nás se jednoho dne dožije důchodového věku, ale možná se nedožijeme důstojného 

starobního důchodu od státu, ale to už je naše chyba. Žijeme v takové době, v jaké žijeme a s tím se už 

musíme smířit, proto je naší odpovědností se o sebe postarat a zajistit se na penzi. Často se u mladých 

klientů setkávám s tvrzením, já jsem ještě mladý na odkládání na důchod mám ještě čas, ale pak se 

setkávám u starších klientů s tvrzením, že jsem si nezačal odkládat už jako mladý, abych teď nemusel 

měsíčně odkládat tak velkou částku. Vše vám ukáži na modelové situaci níže. 

1. Situace – je mi 30 let a na důchod chci mít naspořeno 5 mil. Kč 

 

 

2. Situace – je mi 45 let a na důchod chci mít naspořeno 5 mil. Kč 

 

 

 

Obrázek 4 důchod - jsem mladý 

Obrázek 5 důchod - jsem starší 
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Při tvorbě kapitálu na důchod nezapomínejte, že dnes plánovaná cílová částka má vyšší 

hodnotu než za vámi zvolený čas, proto byste měli svoji požadovanou částku na důchod diskontovat 

mírou inflace. 

3. Situace – v této modelové situaci si ukážeme kolik byste museli dnes odkládat 

abyste za 35 let měli kapitál v reálné hodnotě 5 mil. Kč (po odečtení inflace – 

průměrně 2 % ročně) 

Obrázek 6 chci mít reálnou hodnotu 5 mil. Kč za 35 let 

Zde můžete tedy vidět, že abyste měli za 35 let kapitál v reálné hodnotě rovnající se dnešním 

5 mil. Kč při inflaci 2 % p.a. musíte mít kapitál 10 000 000 mil. Kč a k této částce vás dovede měsíční 

úložka 9 021 Kč, což je pořád o 30 % méně než u modelové situace č. 2 a k tomu máte 2x větší kapitál. 

V případě, že se dostanete do důchodu s částkou 5 mil. Kč, tak se v ten moment můžete 

rozhodnout jestli tento kapitál jednorázově za něco utratíte (to bych nedoporučoval, když to bylo 

určeno na důchod) nebo z kapitálu budete čerpat rentu. Já s klienty rozlišuji 2 formy čerpání renty. 

1. Renta konečná 

2. Renta nekonečná 

7.3. Kapitál pro děti 

Většina klientů, se kterými se setkávám, uvádí jako jeden ze svých cílů připravit děti na život a 

do startu života je obdarovat určitým kapitálem. Většinou se setkávám s tím, že rodiče chtějí dětem 

dát kapitál v 22 letech.  

Níže si ukážeme, kolik stačí abyste vybavili své dítě do startu života částkou 1 mil. Kč. 

Obrázek 7 Investice - dítě - start do života 
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Jediné, co stačí, tak měsíčně odkládat +/- 2 150 Kč při průměrném zhodnocení 5 % p.a. a 

můžete své dítě do života poslat s částkou 1 mil. Kč. Na tvářích klientů vždy vidím zděšení, když se 

bavíme o částce 1 mil. Kč pro dítě, ale když si to vypočítáme, tak vždy zjistíme, že se nemusí vůbec 

jednat o vysokou měsíční částku. 

Teď si ale ukážeme tu situaci, že začneme stejný případ řešit až v momentu, když je dítěti 10, 

let, tzn. že už nám zbývá pouze 12 let. 

Zde můžeme vidět, že nás stejný cíl bude stát o 3 00 Kč/měs více, a to jen kvůli tomu, že jsme 

to neřešili dříve. Proto doporučuji vše řešit v předstihu a začít dítěti odkládat kapitál co nejdříve. 

  

Obrázek 8 dítě - strat do života - pozdě 
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8. Nastavení investičního portfolia a jeho zhodnocení 

V této kapitole vám v krátkosti ukáži rozdíl ve výnosnosti vaší investice při různém nastavení 

(alokaci) investičního portfolia. Výběr správného nastavení a správných instrumentů má zásadní vliv 

na vaši investici.  

Při tvorbě portfolia si své portfolio rozdělte procentuálně na jednotlivé třídy aktiv 

• Akcie 

• Zlato 

• Nemovitosti 

• Dluhopisy  

A následně si tyto třidy aktiv dále rozdělte na sektory, země (oblasti), měny, typ správy, atd… 

My si nyní ukážeme rozdíl nastavení investičního portfolia pouze dle základního rozdělení na 

třídy aktiv. 

1. portfolio 

Rozložení portfolia: 

• 35 % zlato 

• 20 % nemovitosti 

• 25 % globální dluhopisy 

• 20 % světové akcie 

Toto portfolio za období 30.11.2004 – 31.1.2022 udělalo výnos 295,4 %. 

 

  

Obrázek 9 - portfolio č. 1 
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2. portfolio 

Rozložení portfolia: 

• 15 % zlato 

• 20 % nemovitosti 

• 20 % globální dluhopisy 

• 45 % světové akcie 

Toto portfolio za období 30.11.2004 – 31.1.2022 udělalo výnos 320,4 %. 

 

3. portfolio 

Rozložení portfolia: 

• 15 % zlato 

• 5 % nemovitosti 

• 5 % globální dluhopisy 

• 75 % světové akcie 

Toto portfolio za období 30.11.2004 – 31.1.2022 udělalo výnos 346,4 %. 

Obrázek 10 - portfolio č. 2 

Obrázek 11  - portfolio č. 3 
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Z výše uvedených strategií, můžete vidět, že na delším investičním horizontu větší váha akcií 

v portfoliu zvyšuje výkonnost celého portfolia. U každého klienta dělám tento test strategie na 

historických údajích, abych měl představu o možném výnosu připravovaného portfolia. 
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9. Závěrečný tip + BONUSOVÝ INVESTIČNÍ CHECKLIST 

Tak a jsme na konci tohoto E-booku. Než vám předám investiční checklist a rozloučím se s vámi, 

tak vám ještě předám jeden menší typ na tvorbu investičního portfolia. 

Korelace 

Existuje tzv. korelační matice, která vám na stupnici – 1 až + 1 ukazuje vzájemnou závislost 

dvou investičních aktiv na sobě. Hodnota -1 znamená že 2 porovnávané investiční instrumenty jsou 

protichůdné a hodnota +1 znamená, že 2 porovnávané investiční instrumenty se většinou vyvíjí 

stejným směrem. 

Př. Zlato a akcie (akciový fond) – tento poměr se nachází v oblasti 0 až -1, z čehož můžeme 

vyvodit, že tyto investiční instrumenty budou mít v určitých tržních situacích opačný vývoj.  

Jak tento TIP využít? Skládejte své portfolio tak, abyste měli investiční instrumenty i 

protichůdné, pomůže vám to v dobách tržních propadů a turbulencí, vaše portfolio bude robustnější, 

stabilnější a méně volatilnější. 
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INVESTMENT CHECKLIST 

Obrázek 12 Investiční checklist 
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Obrázek 13 investiční checklist 
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10. Závěr 

Tak a jste na konci, vážím si každého z vás, který se dočetl právě sem. Právě jste dočetli vaši 

vstupenku do světa investic a investování. Buďte na sebe pyšní a hrdí, protože jste se opět něco nového 

dozvěděli a posunuli se o kus dále v oblasti financí a investic. 

Zásada úspěšného investování: neinvestujte na základě emocí, při investování používejte RACIO 

a emoce dejte stranou. 

Pokud jste něčemu nerozuměli či máte z informací hlavu jako balón, tak nevěšte hlavu, je to 

přirozený jev, když se člověk učí něco nového. Existuje na to lék, pasáže, kterým jste nerozuměli 

pročtěte ještě jednou, a pokud ani to nepomůže, tak mě neváhejte kontaktovat, rád vám to 

dovysvětlím. Tímto e-bookem pro vás vše začíná, pokračujte ve svém vzdělávání se. 

Doufám a věřím, že vám tento E-book předal hodnotné informace a znalosti, pokud tomu tak 

nebylo, tak mě určitě kontaktujte a navrhněte, co byste chtěli v E-booku doplnit. 

Věřím, že toto není poslední E-book, který jsem pro vás napsal. Plánuji Ebooky i na další 

investiční témata, abych je mohl pro vás kvalitně zpracovat a napsat. Budu moc rád, když mi každý 

poskytnete zpětnou vazbu k tomuto e-booku a navrhnete mi témata, která byste si chtěli přečíst 

v dalším Ebooku. 

Ještě jednou vám děkuji za váš čas a moc si vážím vašeho stažení tohoto ebooku. 

Přeji vám, aby vaše investice byly úspěšné, ale nezapomínejte, že každá investice je úspěšná, 

buď vyděláte, nebo se ponaučíte. 

Mějte se krásně a těším se na vaši zpětnou vazbu 

S pozdravem 

 

Bc. Petr Němec 

Investiční specialista & Investiční lektor 

 

 

 

 

 

 


