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1 Úvod 

Lidé, kteří chtějí v dnešní době své peněžní prostředky investovat, mohou vybírat z mnoha 

možností, které jsou dnes finančními institucemi nabízeny. Investoři si vybírají tyto možnosti 

podle svých preferencí a svých záměrů. V této bakalářské práci je řešena modelová situace 

konzervativního investora, který hodlá investovat své peněžní prostředky do státních 

spořících dluhopisů. Státní spořící dluhopisy představují pro investory záruku jistoty, neboť se 

jedná o téměř bezrizikovou investici. Není to však jediná výhoda, kterou státní spořící 

dluhopisy nabízí. Poskytují investorům stabilní výnosy z jejich investovaných peněžních 

prostředků. Zaručují, že jim budou vyplaceny jejich zhodnocené peněžní prostředky a u proti-

inflačního dluhopisu garantují, že jeho výnosy pokryjí míru inflace. Zároveň jsou v této práci 

srovnány státní spořící dluhopisy s jinými možnostmi investování, a to s termínovanými 

vklady a dluhopisovým podílovým fondem. 

Cílem práce je zhodnotit výnosnost jednotlivých typů státních spořících dluhopisů, které byly 

průběžně vydávány od roku 2011. Nabídka jednotlivých typů dluhopisů a jejich parametry se 

v jednotlivých emisích liší, a proto bude důraz kladen zejména na způsob výpočtů výnosů a 

následně na způsob výpočtu výnosů alternativních investičních produktů. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, které tvoří samostatné celky. Po první kapitole, která 

představuje řešenou problematiku, následuje teoretická část, která je součástí druhé kapitoly. 

V druhé kapitole jsou vymezeny dluhopisy jako investiční instrumenty a jsou 

charakterizovány jednotlivé druhy dluhopisů. Jsou zde zmíněny náležitosti dluhopisů, jejich 

právní vymezení, členění dluhopisů na jednotlivé typy. 

Třetí kapitola bakalářské práce je zaměřena na státní spořící dluhopisy. V této kapitole jsou 

charakterizovány státní spořící dluhopisy, jsou vysvětleny výpočty výnosů a výnosových měr 

spořících dluhopisů a popsány výpočty výnosových měr podílového fondu a termínovaných 

vkladů. Lze zde najít charakteristiku termínovaných vkladů a podílového fondu. V této 

kapitole jsou zachyceny podmínky a náležitosti, které souvisí s investováním do státních 

spořících dluhopisů. 

Předposlední kapitola je věnována analýze výnosů státních spořících dluhopisů a vzájemnému 

srovnání výnosů státních spořících dluhopisů jednotlivých emisí. Kapitola je doplněna o 

porovnání státních spořících dluhopisů s jinými alternativami investování na základě 

stanovených kritérií, které mohou konzervativní investoři sledovat. Závěrem, kde jsou shrnuty 
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výsledky, které byly zjištěny na základě zhodnocení výnosů státních spořících dluhopisů a 

porovnání dluhopisů a alternativních investičních variant.  
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2 Dluhopisy jako investiční instrumenty 

Dluhopisy jsou v porovnání s jinými cennými papíry např. akciemi považovány za investici 

s nižším rizikem. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vznikly z důvodu potřeby 

obchodovat s dluhy. Jedná se o cenné papíry, se kterými je snadné obchodovat na 

sekundárním trhu. S dluhopisy se neobchoduje na burzách, nýbrž na OTC trzích, ale některé 

burzy dluhopisy kótují a snaží se tímto zvýšit svou prestiž. Dluhopisy představují vhodnou 

alternativu k půjčkám a úvěrům. Vzhledem k tomu, že se s dluhopisy obchoduje a střídají se 

jejich majitelé a mění se tak i jejich věřitelé. Na rozdíl od půjček a úvěrů nejsou spláceny 

postupně po splátkách, ale splácí se obvykle najednou. Dluhopisy mají svou historii, existují 

již dlouhou dobu. Emitovaly je vlády k financování válek a centrální banky byly původně 

zřízeny k řízení obchodování s dluhopisy (Jílek, 2009). 

2.1 Charakteristika dluhových cenných papírů 

Pro dluhopisy stejně jako ostatní cenné papíry jsou typické určité rysy a vlastnosti. V této 

kapitole je věnována pozornost vymezení dluhopisů jako cenného papíru a jeho náležitostí. 

Dále jsou vymezeny emisní podmínky a emisní program, jsou zmíněny výnosy dluhopisů a je 

popsáno zdanění a vydávání dluhopisů.  

Dluhopis jako cenný papír 

Dluhopis představuje dlužnický cenný papír, se kterým souvisí právo věřitele na splacení 

dlužné částky a také povinnost emitenta neboli dlužníka dlužnou částku splatit. Doba 

životnosti, resp. doba splatnosti je pevně stanovena. Doba splatnosti může trvat několik 

měsíců u krátkodobých dluhových cenných papírů nebo i několik desítek let u dlouhodobých 

dluhopisů. Dlužník se zavazuje, že ve stanovených termínech splatí jmenovitou dluhopisu a 

že bude pravidelně vyplácet kupónovou platbu z dluhopisu. Majitel dluhopisu neboli věřitel 

od emitenta ve stanovených termínech obdrží kupónové platby a jmenovitá hodnota mu bude 

splacena jednorázově ke stanovenému datu nebo stanovenými splátkami v několika 

termínech. Emitentem dluhopisu mohou být, banky, firmy nebo územně samosprávní celky 

(Veselá, 2011). Problematiku dluhopisů řeší zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech. 
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Právní vymezení dluhopisu 

Jak je uvedeno v zákoně o dluhopisech, dluhopis je zastupitelný cenný papír (dále jen 

„listinný dluhopis“) nebo zaknihovaný cenný papír (dále jen „zaknihovaný dluhopis“), 

vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho 

emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu 

(dále jen „emisní podmínky“).  

Náležitosti dluhopisu 

Podle zákona o dluhopisech obsahuje listinný dluhopis alespoň 

 údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta, 

 označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení zvláštního druhu dluhopisu, 

 identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných 

papírů a zaknihovaných cenných papírů, je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující 

dluhopis 

 jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to neplatí v případě sběrného dluhopisu, 

pokud jmenovitá hodnota plyne ze zápisu v příslušné evidenci, 

 údaj o tom, kde se lze seznámit s emisními podmínkami, 

 výnos dluhopisu nebo způsob jeho určení, 

 datum emise, 

 způsob a místo splacení dlužné částky (splacení dluhopisu) a vyplacení výnosu 

dluhopisu, 

 data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu, není-li výnos určen pouze rozdílem mezi 

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, 

 číselné označení dluhopisu, 

 údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho prvního vlastníka a 

 podpis emitenta. 

Emise dluhopisu 

Emisí dluhopisu chápeme soubor dluhopisů vydávaných na základě totožných emisních 

podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům té samé emise 

je přiděleno totožné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro 
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identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud je přidělováno, nebo jiný údaj, který identifikuje 

dluhopis (Jílek, 2009). 

Vydání dluhopisů zajišťuje emitent nebo jím pověřená osoba, která je k takové činnosti 

oprávněna podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a která zabezpečí vydání emise 

nebo se smluvně zaváže s prvním nabyvatelem emise nebo její části (Jílek, 2009). 

Emitent 

Emitentem může být právnická osoba. Emitentem může být též fyzická osoba, která je bankou 

s místem podnikání na území země Evropské unie nebo jiné země tvořící Evropský 

hospodářský prostor, a která na území České republiky podniká na základě jednotné bankovní 

licence podle zákona o bankách, jak tvrdí Jílek (2009, s. 404). 

Emisní podmínky 

Pro emisi dluhopisů je nezbytné, aby emitent stanovil emisní podmínky schválené 

regulatorním orgánem, které vymezují zásadní charakteristiky dluhopisu, práva a povinnosti 

emitenta a vlastníka dluhopisu. Pokud jsou vydané dluhopisy nabízeny veřejně, je nutné 

vypracovat a zveřejnit prospekt cenného papíru. Prospekt bývá součástí veřejně nabízených 

dluhopisů a obsahuje souhrn důležitých údajů o emitentovi a emitovaných dluhopisech. 

Emisní podmínky veřejně nabízených dluhopisů se po dobu životnosti dluhopisu nemění. 

Změna emisních podmínek je možná v případě, že se zásadně změnily ekonomické 

podmínky, za kterých byly emisní podmínky stanoveny a pokud byla změna emisních 

podmínek schválena schůzí majitelů dluhopisů, regulatorním orgánem a poté zveřejněna 

(Veselá, 2011). 

Zákon o dluhopisech emisní podmínky popisuje následovně. Emisní podmínky podrobněji 

vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi 

dluhopisů, a to i odkazem na informace obsažené v prospektu těchto dluhopisů (dále jen 

„prospekt“). 

Dluhopisový program 

Emitent může podat žádost, jejímž předmětem je schválení společných emisních podmínek, 

které jsou stejné a platí pro předem neurčený počet emisí dluhopisů. Jedná se o tzv. 

dluhopisový program. V žádosti musí emitent uvést trvání dluhopisového programu a nejvyšší 
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objem nesplacených dluhopisů, které byly vydány v rámci dluhopisového programu (Jílek, 

2009). 

Výnos dluhopisu 

Jak uvádí zákon o dluhopisech, výnos dluhopisu se určí zejména 

 pevnou úrokovou sazbou, 

 rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, 

 slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, nebo 

 pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových sazeb či 

úrokových výnosů, pohybu měnových kurzů, finančních indexů či cen komodit. 

Oddělení práva na výnos dluhopisu 

Aby mohl věřitel uplatnit právo na výnos z dluhopisu, může emitent emitovat kupón. Pokud 

to emisní podmínky nevylučují, je možné právo na výnos z dluhopisu od dluhopisu oddělit a 

spojit s kupónem jako samostatným cenným papírem. Na kupónu musí být vyznačeno, jaké 

právo je s ním spojeno a den, který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva (Veselá, 2011). 

Zdanění dluhopisu 

Jak je uvedeno v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, za příjem z kapitálového majetku 

se považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu 

nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kurzem při jejich vydání. 

Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem, který má sídlo se sídlem 

v ČR nebo vydané Českou republikou plynoucí daňovým rezidentům nesnížené o výdaje jsou 

základem daně (zákon o daních z příjmu). 

2.2 Rating dluhopisů 

Výše výnosu se odvíjí od míry rizika, kterou jsou investoři ochotni podstoupit. Pro posouzení 

kreditního rizika, které se týká jednotlivých emisí dluhopisů, se využívá rating. Rating 

poskytuje informace, jak je daný subjekt schopen hradit své závazky v plné výši a ve 

stanovených termínech. Tyto informace využívá mnoho subjektů např. investoři, emitenti, 

obchodní společnosti, poradenské společnosti, regulatorní orgány a další (Veselá, 2011). 
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Na finančních trzích působí mnoho ratingových agentur. Nejvýznamnější postavení na trhu 

mají ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s, které patří ke špičce mezi ratingovými 

agenturami. Rating byl zpočátku zaměřen hlavně na dluhopisy, dnes už se provádí rating např. 

hypotečních zástavních listů nebo derivátů. Ratingové agentury poskytují rating měst, států, 

podniků, bank, pojišťoven, investičních fondů, podílových fondů a penzijních fondů (Veselá, 

2011). 

Rozlišujeme krátkodobý a dlouhodobý rating. Krátkodobý rating je spojen s krátkodobými 

závazky se splatností do jednoho roku. Jsou hodnoceny např. směnky a krátkodobě splatné 

dluhy. Při krátkodobém ratingu se zohledňuje likvidita a závislost dlužníka na krátkodobých 

zdrojích (Veselá, 2011). 

Dlouhodobý rating je zaměřen na hodnocení dlouhodobých závazků se splatností delší než 

jeden rok. Dlouhodobý rating zohledňuje firemní, odvětvové i makroekonomické faktory, 

které dělí na kvantitativní a kvalitativní. Zpracování ratingového hodnocení je pracný a 

složitý proces. Výsledek ratingu spočívá v udělení ratingové známky a zařazení do ratingové 

stupnice.  Ratingové agentury mají vlastní ratingové stupnice, které jsou obvykle srovnatelné 

(Veselá, 2011). 

2.3 Členění dluhopisů 

Dluhové cenné papíry je možné rozdělit podle mnoha faktorů. V této kapitole jsme dluhopisy 

členili podle faktoru času. Dluhopisy byly rozděleny na dlouhodobé a krátkodobé.  

2.2.1 Dlouhodobé dluhopisy 

Dlouhodobé dluhopisy jsou cenné papíry s dobou splatnosti delší než jeden rok. V této 

podkapitole jsou popsány jednotlivé druhy dlouhodobých dluhopisů. Mezi nejběžnější a níže 

zmíněné dluhopisy patří dluhopisy s pevným zúročením, dluhopisy s proměnlivým zúročením 

nebo dluhopisy s nulovým zúročením. Dalšími druhy dlouhodobých dluhopisů jsou 

indexované dluhopisy, komunální dluhopisy, hypoteční zástavní listy, vyměnitelné dluhopisy, 

prioritní dluhopisy a podřízené dluhopisy. 

Dluhopisy s pevným zúročením (kupónem) 

Jedná se klasický a nejstarší druh dluhopisu. Nákupem tohoto dluhopisu investorovi náleží 

právo na výplatu pevně stanovené kupónové platby a jmenovité hodnoty, která bývá obvykle 
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jednorázově vyplacena na konci doby splatnosti dluhopisu. S tímto typem souvisí vyšší 

kurzové riziko. Pro investora představuje držba dluhopisu výhodu hlavně v neinflačním 

prostředí a v případě, že dochází k poklesu tržních úrokových měr. Pro emitenta je výhodná 

opačná situace, kdy se emitent pohybuje v inflačním prostředí a tržní úrokové míry rostou 

(Veselá, 2011). 

Dluhopisy s proměnlivým zúročením (kupónem) 

Jak už název napovídá, jde o dluhopisy, jejichž kupónová platba se mění. Výše vyplácených 

kupónů je u dluhopisu s proměnlivým zúročením v pravidelných časových úsecích odvozena 

od stanovené referenční veličiny. Referenční veličinou bývá mezibankovní úroková sazba, 

která je východiskem pro stanovení kupónu. Kupónová platba, která je investorovi vyplácena 

z dluhopisu s proměnlivým kupónem, napodobuje vývoj tržních úrokových měr a může být 

pro investora výhodná při vzestupu tržních úrokových měr. Na druhou stranu vývoj tržních 

úrokových měr přináší i nevýhody, pokud tržní úrokové platby začnou klesat (Veselá, 2011). 

S dluhopisem s proměnlivým zúročením je spojeno menší kurzové riziko. Některé dluhopisy 

s proměnlivým kupónem mohou mít striktně vymezeny hranice pohybu kupónové platby 

v emisních podmínkách. Tímto vznikají modifikované dluhopisy s proměnlivým kupónem, 

pro které je stanovena minimální hranice pro pokles kupónové platby nebo maximální hranice 

pro vzestup kupónové platby nebo jsou vymezeny obě hranice současně. Další modifikace 

může umožnit při poklesu úrokových sazeb změnu dluhopisu s proměnlivým kupónem na 

dluhopis s pevným kupónem nebo zkrácení doby splatnosti za určených podmínek (Veselá, 

2011). 

Dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem) 

Dluhopisy s nulovým zúročením jsou dluhopisy, ze kterých nejsou během životnosti 

dluhopisu vypláceny žádné kuponové platby. Tyto dluhopisy bývají obvykle emitovány na 

diskontním principu, což znamená, že jejich emisní kurz je nižší než jejich jmenovitá hodnota. 

Příjem, který investor z dluhopisu s nulovým zúročením získá, představuje jmenovitá hodnota 

dluhopisu vyplacená v okamžiku splatnosti dluhopisu. Výnos, který investor obdrží, je rozdíl 

mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Investiční riziko u tohoto typu 

dluhopisu je nulové. Vzhledem k tomu, že dluhopisy s nulovým kupónem jsou nejvíce citlivé 

na pohyb tržních úrokových měr, jedná se o dluhopisy s největším kurzovým rizikem (Veselá, 

2011).  
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Indexované dluhopisy 

Indexované dluhopisy jsou dluhopisy, jejichž kupónové platby, popř. jmenovitá hodnota jsou 

určitým způsobem vázané na vývoj indexů mezd, cen, vývoj zlata, stříbra, ropy či jiných 

komodit či indexů nebo případně také na pohyb cenných papírů, jak tvrdí Veselá (2011, s. 

250). Podle toho, na jaký druh aktiv jsou příjmy vázány, rozlišujeme finanční a reálné 

indexování. 

Reálné indexování je charakteristické tím, že kuponové platby dluhopisů, popř. jejich 

jmenovitá hodnota do určité míry kopírují pohyb cen reálných aktiv. Dluhopisy s reálným 

indexováním uchovávají hodnotu dluhopisu i v podmínkách vysoké inflace, protože se 

výnosová míra většiny reálných aktiv v inflačním prostředí zvyšuje (Veselá, 2011). 

U dluhopisů s finančním indexováním, jejichž příjmy jsou vázány např. na pohyb akciového 

indexu, může investor v rámci jedné investice investovat do dluhopisu a zároveň spekulovat 

na pohyb akciových kurzů. Příkladem dluhopisu s vazbou na akciový index je dluhopis 

s indexovanými splatnými částkami. V souvislosti s vazbou příjmů na pohyb finančních 

indexů česká legislativa umožňuje vázat kuponovou platbu, která je z dluhopisu vyplácena, na 

pohyb měnových kurzů a tím může dojít k emisi dluhopisu, který umožňuje nejen do 

dluhopisu investovat, ale také spekulovat na pohyb měnových kurzů (Veselá, 2011). 

Hypoteční zástavní listy 

Jak uvádí zákon o dluhopisech, hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné 

papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu, 

jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních 

listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné 

krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). Součástí 

názvu tohoto cenného papíru je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto 

označení obsahovat. 

Emitentem hypotečních zástavních listů může být pouze banka. Emitent musí zabezpečit 

dostatečné krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu tak, aby součet pohledávek 

z hypotečních úvěrů nebo jejich částí a celkového náhradního krytí nepoklesl pod celkovou 

výši závazků ze všech vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu (Jílek, 2009). 
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Komunální dluhopisy 

Jak je uvedeno v zákoně o dluhopisech, komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním 

samosprávným celkem. Jeho název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve 

svém názvu toto slovo obsahovat.  

K vydání komunálních dluhopisů je potřeba získat předchozí souhlas Ministerstva financí. 

Ministerstvo neudělí souhlas, pokud dojde k závěru, že ekonomická situace samosprávního 

celku by mohla bránit splnění závazků, které jsou spojeny s vydáním komunálních dluhopisů 

(Jílek, 2009). 

Vyměnitelné (konvertibilní) dluhopisy 

Vyměnitelné dluhopisy jsou dluhopisy, se kterými je mimo ostatní dluhopisová práva spojeno 

právo na výměnu dluhopisu za jiný dluhopis, jiné dluhopisy nebo právo na výměnu 

konvertibilního dluhopisu za akcii nebo akcie téhož emitenta. Majitel dluhopisu má možnost 

volby, zda právo na výměnu dluhopisu využije či nikoli a bude místo toho pobírat kuponové 

platby a v okamžiku splatnosti jmenovitou hodnotu. Podmínky konverze, tj. konverzní poměr 

a druh instrumentu, musí být obsaženy emisních podmínkách vyměnitelného dluhopisu 

(Veselá, 2011).  

Prioritní dluhopisy 

Jak je uvedeno v zákoně o dluhopisech, prioritní dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno 

právo na jeho splacení a vyplacení výnosu dluhopisu, jakož i právo na přednostní upisování 

akcií, které jeho emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. 

Emisní podmínky dluhopisu musí zahrnovat přesné vymezení místa a lhůt pro uplatnění 

prioritního práva. Na listinném dluhopisu nebo v příslušné evidenci a ve všech propagačních 

materiálech, které se prioritního dluhopisu týkají, musí být uvedeno, že se jedná o prioritní 

dluhopis (Veselá, 2011).  

Podřízené dluhopisy 

Jak je uvedeno v zákoně o dluhopisech, podřízený dluhopis je dluhopis, kde v případě 

 vstupu emitenta do likvidace, 

 vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo 
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 je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření, 

bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena až po 

uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou 

nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. 

Stejně jako u prioritního dluhopisu musí být v případě podřízeného dluhopisu na listinném 

dluhopisu nebo v příslušné evidenci a ve všech propagačních materiálech, které se 

podřízeného dluhopisu týkají uvedeno, že se jedná o podřízený dluhopis (Jílek, 2009). 

Sběrný dluhopis 

Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané 

emise, které jsou v rámci emisní lhůty upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je 

samostatnou emisí. Počet upsaných dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na 

sběrném dluhopisu, jak tvrdí Jílek (2009, s. 411). 

Státní dluhopisy 

Dluhopisy, které vydává Česká republika, stejně tak obdobné cenné papíry představující 

právo na splacení dlužné částky, které jsou vydány Českou republikou podle práva cizího 

státu, jsou státními dluhopisy. Česká republika může státní dluhopisy emitovat v České 

republice i v zahraničí (zákon o dluhopisech). 

Státní dluhopisy jsou vydávány na základě 

 zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu, nebo 

 zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání 

státních dluhopisů umožňuje, jak je uvedeno v zákoně o dluhopisech. 

Vzhledem k vývoji dluhopisů na kapitálových trzích vznikaly ještě další druhy dluhopisů, se 

kterými se mohou investoři na světových kapitálových trzích setkat. Jedná se o následující 

dluhopisy: 

 prašivé dluhopisy,  

 svlečené dluhopisy,  

 opční dluhopisy, 

 vypověditelné dluhopisy, 
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 hybridní dluhopisy, 

 naturální dluhopisy, 

 perpetuitní dluhopisy (konzoly, věčné renty), 

 dluhopisy s částečným úpisem, 

 dluhopisy s volbou formy kupónové platby a 

 dluhopisy s postupně rostoucí či klesající kupónovou platbou (Veselá, 2011). 

2.2.2 Krátkodobé dluhopisy 

Krátkodobé dluhopisy jsou cenné papíry, jejichž doba splatnosti se pohybuje do jednoho roku 

včetně. Krátkodobé dluhopisy jsou obchodovány na peněžním trhu. Pro tyto dluhopisy je 

typická nízká míra rizika, nižší výnos a obvykle vysoký stupeň likvidity. Za nejvýznamnější 

krátkodobé dluhopisy jsou považovány státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, 

komerční papíry a směnky. 

Státní pokladniční poukázky 

Státní pokladniční poukázky jsou nejznámějším krátkodobým dluhopisem. Jsou vydávány na 

tři, šest, devět měsíců a na jeden rok. Vyznačují se krátkou dobou splatnosti, a proto jsou 

nedílnou součástí cenných papírů peněžního trhu. Jejich nominální hodnota činí jeden milion 

korun. Pokladniční poukázky jsou emitovány na diskontní bázi. Cenné papíry emitované na 

diskontní bázi mají nižší emisní kurz než jmenovitou hodnotu a za svou dobu životnosti 

pokladniční poukázky nepřináší žádné kupónové platby. Výnosem investora je diskont. 

Výnosová míra státních pokladničních poukázek plní funkci bezrizikové výnosové míry a 

tržní riziko spojené s pokladničními poukázkami je minimální (Veselá, 2011). 

Emitentem státních pokladničních poukázek je stát, který je vydává prostřednictvím 

Ministerstva financí. Pokladniční poukázky slouží k pokrytí krátkodobého časového 

nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Primární emisi státních pokladničních 

poukázek provádí Česká národní banka pro vymezenou skupinu, tzv. přímé účastníky. 

Primární emise pokladničních poukázek je realizována formou holandské aukce pro skupinu 

přímých účastníků nebo formou přímého prodeje vybraným přímým účastníkům (Veselá, 

2011).  
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Depozitní certifikáty 

Depozitní certifikáty jsou cenné papíry, které emitují banky za účelem získání volných 

finančních zdrojů. Depozitní certifikáty představují pro banky alternativu termínovaných 

vkladů. Jejich doba splatnosti se obvykle pohybuje v rozmezí několika měsíců až jednoho 

roku. Depozitní certifikáty mohou být obchodovatelné a neobchodovatelné. Obchodovatelné 

depozitní certifikáty jsou nakupovány na primárním trhu a dále obchodovány na sekundárním 

trhu. Neobchodovatelné depozitní certifikáty jsou obchodovány pouze na primárním trhu 

(Veselá, 2011). 

Depozitní certifikáty s vysokými jmenovitými hodnotami jsou označovány jako 

velkoobchodní depozitní certifikáty a nakupují je velcí investoři. Depozitní certifikáty 

s malými jmenovitými hodnotami se nazývají maloobchodní depozitní certifikáty a nakupují 

je drobní investoři jako např. domácnosti. Vývoj proběhl i u depozitních certifikátů, které 

byly rozšířeny o nové typy např. Jumbo depozitní certifikáty (Veselá, 2011). 

Komerční papíry 

Komerční papíry představují krátkodobé dluhové cenné papíry obchodované na peněžním 

trhu. Emitují je velké podniky a mají formu dlužného úpisu. Komerční papíry jsou emitovány 

na diskontním principu. Emitenti vydáním komerčních papírů získávají krátkodobě volné 

finanční prostředky na financování běžných potřeb. Výnosové míry z komerčních papírů se 

flexibilně přizpůsobují situaci na trhu a tím přináší jak emitentovi, tak investorovi své výhody 

a nevýhody. Komerční papíry bývají vydávány jako přímé nebo dealerské. Přímé komerční 

papíry jsou vydávány ve velkém množství často finančními institucemi, které nevyužívají 

služby dealerů. Přímé komerční papíry vydávají stabilní a známé společnosti, u kterých je 

nízké finanční riziko. Emise dealerských komerčních papírů zabezpečují dealerské 

společnosti, které na trhu vystupují jako distributoři. Dealerské komerční papíry vydávají 

malé, nefinanční společnosti (Veselá, 2011). 
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3 Charakteristika státních dluhopisů 

Třetí kapitola je věnována státním dluhopisům. Kapitola zahrnuje vymezení státních 

dluhopisů, charakteristiku státních spořících dluhopisů, popis investičního procesu. Dále je 

zde popsáno a vysvětleno stanovení výnosů státních spořících dluhopisů, termínovaných 

vkladů a podílového fondu.  

3.1 Státní dluhopisy 

Státní (vládní) dluhopisy jsou emitovány Ministerstvem financí, vlastní emisi organizuje 

Česká národní banka. Jedná se o státní pokladniční poukázky se jmenovitou hodnotou 

1 000 000 Kč a o střednědobé a dlouhodobé kupónové dluhopisy s pevným ročním kupónem 

a jmenovitou hodnotou 10 000 Kč (Jílek, 2009). 

Americká aukce 

Státní dluhopisy jsou na primárním trhu prodávány formou aukce, a to jen přímým 

účastníkům. Aukce pro přímé účastníky jsou organizovány Českou národní bankou. 

V aukcích lze prodávat konkurenční a nekonkurenční objednávky. Nejdříve jsou uspokojeny 

všechny nekonkurenční objednávky. Nekonkurenční objednávky zahrnují jen požadovaný 

objem a jsou uspokojeny za cenu, která je totožná s průměrnou cenou nebo s průměrnou 

výnosnosti dosažené v konkurenčních objednávkách. Zbytek emise je rozložen mezi 

konkurenční objednávky. V konkurenčních nabídkách jsou obsaženy objem i cena. 

Konkurenční objednávky vyřizujeme podle ceny v pořadí od nejvyšší po nejnižší. Každý 

účastník aukce zaplatí tu cenu, kterou uvedl ve své objednávce. Tento princip představuje 

americkou aukci (Jílek 2009). 

3.2 Státní spořící dluhopisy 

Státní spořící dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota činí 1 Kč. 

Státní spořící dluhopisy emituje Ministerstvo financí a emisi těchto dluhopisů má na starosti 

Česká národní banka. Jedná se o konzervativní investiční nástroj, u kterého je investorovi 

zaručena minimální míra rizika. Státní spořící dluhopisy jsou vhodné pro drobné investory, 

kteří chtějí investovat bezpečně své peněžní prostředky a získat zhodnocené peněžní 

prostředky, které investovali. Do státních spořících dluhopisů je možné investovat libovolnou 
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částku, minimálně je nutné investovat 1000 Kč, což je celková jmenovitá hodnota 1000 ks 

dluhopisů. 

3.2.1 Strategičtí partneři 

Strategičtí partneři jsou partneři Ministerstva financí, kteří se podílí na vydávání státních 

spořících dluhopisů. 

Centrální depozitář cenných papírů, a. s. 

Centrální depozitář cenných papírů a. s. provádí technické zabezpečení vedení samostatné 

evidence Ministerstva financí. Evidence Ministerstva financí je oddělena od centrální 

evidence cenných papírů. 

Česká národní banka 

Česká národní banka zajišťuje administraci státních spořících dluhopisů. Zabezpečuje 

vyplácení výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů na platební účty vlastníků 

dluhopisů. 

Česká pošta s. p. 

Česká pošta zasílá výpisy z majetkových účtů vlastníkům státních spořících dluhopisů a 

nabízí své služby na vybraných pobočkách prostřednictvím České obchodní banky a. s. 

Státní tiskárna cenin, s. p. 

Státní tiskárna cenin má na starosti zpracování designu pamětních listů emise a dárkových 

certifikátů ke státním spořícím dluhopisům. 

Distributoři 

Distributoři jsou smluvními partnery Ministerstva financí, u kterých mohou investoři žádat o 

úpis neboli o pořízení státních spořících dluhopisů. 

3.2.2 Distributoři státních spořících dluhopisů 

Státní spořící dluhopisy jsou prodávány u vybraných distributorů. Podle informací 

zveřejněných na webových stránkách státních spořících dluhopisů, mezi distributory patří pět 

následujících bankovních institucí: 
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 Česká Pošta, s. p. 

 Česká spořitelna, a. s. 

 Československá obchodní banka, a. s. 

 Komerční banka, a.s. 

 J&T Banka, a. s. 

Investor, který si hodlá pořídit státní spořící dluhopisy, si musí podat žádost o úpis státních 

spořících dluhopisů. Jak je uvedeno na internetových stránkách státních spořících dluhopisů, 

u vybraného distributora si může investor spolu s výše zmíněnou žádostí podat ještě tyto 

žádosti: 

 Žádost o reinvestici státních spořících dluhopisů 

 Žádost o zápis převodu státních spořících dluhopisů 

 Žádost o zápis o přechodu státních spořících dluhopisů 

 Žádost o předčasné splacení státních spořících dluhopisů 

 Žádost o zápis smluvního zástavního práva či pozastavení práva nakládat ke státním 

spořícím dluhopisům 

 Žádost o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních 

spořících dluhopisů 

 Žádost o poskytnutí výpisu z majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci 

státních spořících dluhopisů 

 Žádost o provedení darování státních spořících dluhopisů 

 Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty 

státních spořících dluhopisů 

 Žádost o vystavení pamětního listu emise ke státním spořícím dluhopisům 

Při pořizování státních spořících dluhopisů je investor povinen podepsat potřebné dokumenty 

a uhradit cenu pořizovaných dluhopisů. Cenu dluhopisů lze uhradit dvěma způsoby. Buď 

hotově u distributora nebo bezhotovostním převodem nejpozději do pěti pracovních dnů od 

data ukončení upisovacího období. K datu vydání státních spořících dluhopisů jsou pořízené 

dluhopisy připsány na majetkový účet investora, který je investorovi zřízen v samostatné 

evidenci Ministerstva financí. 
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3.2.3 Upisovací období 

Upisovací období je stanoveno pro každou emisi státních spořících dluhopisů. Upisovací 

období pro jednotlivé emise státních spořících dluhopisů jsou zobrazeny v tabulce č. 3.1 

Tabulka č. 3.1 Upisovací období emisí státních spořících dluhopisů 

Emise Upisovací období 

Pro velký zájem upisovací 

období předčasně ukončeno dne 

Pilotní emise 11.11. 2011 3.10. 2011 - 1.11. 2011 7.10.2011 

Jarní emise 12.6. 2012 10.5.2012 - 31.5. 2012 Předčasně neukončeno 

Vánoční emise 12.12. 2012 5.11. 2012 - 30.11. 2012 12.11.2012 

Jarní emise 12.6. 2013 13.5. 2013 - 31.5. 2013 17.5.2013 

Vánoční emise 12.12. 2013 4.11. 2013 - 29.11. 2013 7.11.2013 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

Upisovací období je období, ve kterém si investoři mohou pořídit státní spořící dluhopisy 

prostřednictvím smluvních distributorů Ministerstva financí. 

3.2.4 Reinvestice jmenovité hodnoty 

Při reinvestici celkové jmenovité hodnoty státních spořících dluhopisů nebo její části, 

případně posledního výnosu z dluhopisu, se k datu splatnosti nevyplácí peněžní prostředky na 

platební účet vlastníka dluhopisů. Peněžní prostředky jsou reinvestovány do předem určených 

státních spořících dluhopisů. Reinvesticí dluhopisu chápeme pořízení dalších dluhopisů ve 

jmenovité hodnotě, která odpovídá jmenovité hodnotě, případně poslednímu výnosu 

dluhopisu, všech nebo části původních dluhopisů. O reinvestici dluhopisů lze požádat před 

koncem splatnosti daného dluhopisu za předpokladu, že to umožňují emisní podmínky. 

3.2.5 Elektronický přístup ke správě majetkového účtu 

Majitelé státních spořících dluhopisů mohou využít elektronický přístup ke správě 

majetkového účtu, který je veden v samostatné evidenci státních dluhopisů. Elektronický 

přístup ke správě majetkového účtu poskytuje vlastníkovi státních spořících dluhopisů 

nepřetržitý zabezpečený přístup k informacím o stavu majetkového účtu nebo dalším 

informacím pojednávajících o státních spořících dluhopisech. Prostřednictvím majetkového 

účtu s elektronickým přístupem lze zadat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty 

nebo předčasné splacení státních spořících dluhopisů. Vlastník dluhopisů má možnost 
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k danému datu osobní údaje o majiteli účtu. Zřízení elektronického přístupu k majetkovému 

účtu není zatíženo žádnými poplatky. O zřízení elektronického přístupu může požádat každý, 

a to podáním žádosti o změnu údajů. Aby bylo možné elektronický přístup zřídit, je nutné 

v žádosti uvést číslo mobilního telefonu investora. Investor je tak povinen učinit 

z bezpečnostních důvodů, neboť část přihlašovacích údajů je zaslána investorovi na mobilní 

telefon a další část poštou. 

3.2.6 Poplatky 

Ministerstvo poskytuje nejběžnější služby spojené se státními spořícími dluhopisy zdarma. 

Ostatní poskytované služby, které ministerstvo nabízí, jsou zatíženy poplatkem. Ceník 

Ministerstva financí uvádí tabulka č. 3.2 

Tabulka č. 3.2 Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům státních 

spořících dluhopisů 

Poskytovaná služba Cena 

Zřízení a zrušení majetkového účtu v evidenci Zdarma 

Vedení majetkového účtu v evidenci Zdarma 

Změna údajů o majiteli účtu Zdarma 

Změna plat. účtu vlastníka dluhopisu pro výplatu výnosu dluhopisu a splácení 

jmenovité hodnoty Zdarma 

Úpis spořicích dluhopisů a připsání na majetkový účet Zdarma 

Vedení spořicích dluhopisů na majetkovém účtu Zdarma 

Výplata výnosu dluhopisu a reinvestice výnosu dluhopisu Zdarma 

Předčasné splacení na základě žádosti vlastníka v souladu s emisními podmínkami Zdarma 

Přidělení náhradního identifikačního čísla (NID) Zdarma 

Výpis z majetkového účtu k datu emise, reinvestice výnosu dluhopisu, 

předčasného splacení a splacení spořicího dluhopisu Zdarma 

Mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele (za 1 účet) 250 Kč 

Zápis, změna, zrušení či zápis realizace smluvního zástavního práva 400 Kč 

Zápis PPN (pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry), změna počtu 

spořicích státních dluhopisů s PPN, zrušení PPN 400 Kč 

Přechod spořicích státních dluhopisů (dědictví)   60 Kč 

Přechod spořicích státních dluhopisů (jiný právní důvod) 250 Kč 

Převod spořicích státních dluhopisů 400 Kč 

Darovací převod spořicích státních dluhopisů s dárkovým certifikátem 250 Kč 

Vystavení pamětního listu emise 100 Kč 

Záznam o vlastnictví v evidenci podílníků (za 1 podílníka) 400 Kč 

Zdroj: Ministerstvo financí 



 

23 

 

3.2.7 Předčasné splacení  

Vlastníci státních spořících dluhopisů mohou požádat o předčasné splacení všech nebo části 

držených dluhopisů před datem řádné splatnosti. Investoři žádost podávají na základě 

emisních podmínek u vybraného distributora. Žádost o předčasné splacení lze podat ve 

stanovených obdobích dle emisních podmínek. Dluhopisy jsou splaceny převodem na 

platební účet investora. Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1 000 

kusů k jednomu datu předčasného splacení. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné 

splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může 

být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů, jak je 

uvedeno na internetových stránkách státních spořících dluhopisů. 

3.2.8 Darování 

Státní spořící dluhopisy je možné využít jako originální dárek. V případě, že se investor 

rozhodne státní spořící dluhopisy darovat, vybere si typy státních dluhopisů, které hodlá 

darovat a podá Žádost o provedení darování státních spořících dluhopisů. Pokud si vybere 

více typů státních spořících dluhopisů, je nutné podat pro každý typ dluhopisu samostatnou 

žádost. Ke každé takové žádosti se váže jeden dárkový certifikát. Darování státních spořících 

dluhopisů je zpoplatněno. 

Investor musí vymezit, kolik kusů státních spořících dluhopisů si přeje darovat. Počet kusů 

dluhopisů, které lze darovat, je omezen minimálním počtem 1000 kusů. Dále musí určit motiv 

dárkového certifikátu. Na dárkový certifikát je možné dle přání investora vytisknout 

věnování, popřípadě může investor nechat pole pro věnování nevyplněno a na certifikát 

dopsat věnování ručně. 

Investor zvolí osobu, kterou chce obdarovat a stanový způsob předání daru. Pro předání 

existují dvě možnosti. První varianta představuje situaci, kdy se investor spolu s obdarovaným 

dostaví k distributorovi společně. V druhém případě, kdy jsou darované dluhopisy 

překvapení, se investor a obdarovaný dostaví k distributorovi každý zvlášť. Pokud investor 

nemá zájem o službu darování, může si požádat po datu emise o vydání pamětního listu 

emise. Pamětní list emise je stejně jako darování dluhopisů zpoplatněno. Konkrétní částky za 

zmíněné služby jsou uvedeny v části poplatky. 
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3.3 Charakteristika jednotlivých druhů státních spořících dluhopisů 

V této kapitole jsou charakterizovány jednotlivé typy dluhopisů a jsou vymezeny jejich 

typické vlastnosti. 

Diskontovaný státní spořící dluhopis 

Diskontovaný dluhopis je dluhový cenný papír, jehož doba splatnosti trvá jeden až dva roky. 

Doba splatnosti je přesně určena konkrétními emisními podmínkami. Výnos dluhopisu 

představuje rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou dluhopisu. Pořizovací cena 

dluhopisu je nižší než jeho jmenovitá hodnota, která je investorovi v době splatnosti 

vyplacena. Diskontovaný dluhopis je možné považovat vzhledem k jeho době splatnosti za 

vhodnou alternativu ke krátkodobým termínovaným vkladům. 

Prémiový státní spořící dluhopis 

Prémiový dluhopis představuje zaknihovaný cenný papír s dobou splatnosti tři roky. Doba 

splatnosti je dána emisními podmínkami, které blíže charakterizují konkrétní dluhopis. U 

prémiového dluhopisu rozlišujeme dvě možnosti, které určují, jak je s výnosy dluhopisu 

nakládáno. 

První možnost je tzv. kupónová varianta. Kupónová varianta spočívá v tom, že výnos 

představuje kupón, který je jedenkrát ročně ke stanovenému datu investorovi vyplácen. Pro 

každý rok doby splatnosti je stanoven pevný výnos dluhopisů. V posledním roce dosahuje 

výnos z dluhopisu nejvyšší hodnoty, protože představuje prémii, kterou investor získá, pokud 

drží dluhopis až do doby splatnosti. Vysoký výnos má motivovat investory k držení dluhopisu 

až do splatnosti. 

Druhou možností je reinvestiční varianta. Reinvestiční varianta znamená, že výnos 

z dluhopisu nebude pravidelně vyplácen, ale bude automaticky jednou ročně ke stanovenému 

datu reinvestován. Reinvestice výnosu probíhá formou připsání dalších prémiových spořících 

státních dluhopisů na majetkový účet investora. Počet kusů dluhopisů, které jsou investorovi 

připsány, se každoročně zvyšuje. V posledním roce doby splatnosti je počet kusů připsaných 

dluhopisů navýšen o prémii za držbu dluhopisu do splatnosti. Reinvestované výnosy jsou 

investorovi vyplaceny k datu splatnosti dluhopisu. 
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Kupónový státní spořící dluhopis 

Kupónový dluhopis je zaknihovaný cenný papír, jehož doba splatnosti činí pět nebo šest let. 

Stejně jako u předchozích dluhopisů doba splatnosti závisí na emisních podmínkách pro daný 

dluhopis. Výnos dluhopisu je jednou ročně ke stanovenému datu vyplácen. Výnos z dluhopisu 

se každý rok zvyšuje, v posledním roce doby splatnosti dosahuje výnos nejvyšší hodnoty. 

Reinvestiční státní spořící dluhopis 

Jedná se o zaknihovaný dluhový cenný papír s dobou splatnosti pět až šest let. Doba splatnosti 

je blíže specifikovaná v emisních podmínkách dluhopisu. Výnos z dluhopisu není pravidelně 

vyplácen, nýbrž je automaticky jednou ročně ke stanovenému datu reinvestován. Reinvestice 

je uskutečněna připsáním dalších reinvestičních státních spořících dluhopisů v hodnotě 

výnosu dluhopisů na majetkový účet. Dochází ke zhodnocování reinvestovaných výnosů, 

které jsou k datu splatnosti dluhopisu investorovi vyplaceny. 

Proti-inflační státní spořící dluhopis 

Proti-inflační dluhopis je zaknihovaný cenný papír, jehož doba splatnosti trvá sedm až osm 

let. Doba splatnosti je opět upravena konkrétními emisními podmínkami pro daný dluhopis. 

Proti-inflační dluhopis je jediný dluhopis, který zaručuje, že jeho výnosy pokrývají míru 

inflace. Jak je uvedeno na stránkách státních spořících dluhopisů, výnos proti-inflačního 

dluhopisu je vyjádřen na procentní změně indexu spotřebitelských cen. Vzhledem k tomu, že 

výnosové období proti-inflačního dluhopisu je šestiměsíční, jsou výnosy vypočítávány za půl 

roku. Aby výnos proti-inflačního dluhopisu pokryl míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

spotřebitelských cen ke stejnému měsíci, musí výnos za obě šestiměsíční výnosová období 

odpovídat míře inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci. 

Výpočet výnosu dluhopisu je popsán v podkapitole č. Reinvestované výnosy jsou vyplaceny 

k datu splatnosti dluhopisu. 

3.4 Stanovení výnosů státních spořících dluhopisů 

Výpočty výnosů většiny státních spořících dluhopisů jsou postaveny na kupónových sazbách, 

které jsou zveřejněny na internetových stránkách státních spořících dluhopisů. Výjimkou jsou 

diskontovaný a proti-inflační dluhopis. Zatímco diskontovaný dluhopis funguje na diskontním 

principu, proti-inflační dluhopis garantuje pokrytí výnosu mírou inflace. U všech typů 
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dluhopisů předpokládáme, že investor drží dluhopisy až do doby splatnosti. To znamená, že 

doba držby odpovídá době splatnosti. Popis výpočtu výnosů u jednotlivých typů dluhopisů 

jsou vysvětleny níže.  

Stanovení výnosu diskontovaného dluhopisu 

Diskontovaný státní spořící dluhopis se od ostatních dluhopisů liší svou pořizovací cenou. 

Pořizovací cena diskontovaného dluhopisu je vždy nižší, než u ostatních státních spořících 

dluhopisů. Pořizovací cena je ovlivněna emisním kurzem, který u diskontovaného dluhopisu 

nikdy nedosahuje sta procent, ale pohybuje se pod touto hranicí. Rozdíl mezi jmenovitou 

hodnotou a pořizovací cenou dluhopisu představuje výnos diskontovaného dluhopisu neboli 

diskont. Pořizovací cena se odvíjí od počtu nakupovaných dluhopisů, neboť jmenovitá 

hodnota jednoho kusu dluhopisu činí 1 Kč. 

Stanovení výnosu kupónového dluhopisu 

Výpočet výnosu kupónového dluhopisu je prováděn na základě kupónových sazeb. Ke 

každému roku doby splatnosti je přiřazena příslušná kupónová sazba. Zpočátku je nutné určit 

procentuálně vyjádřenou kupónovou sazbu ze jmenovité hodnoty jednoho kusu kupónového 

dluhopisu. Tato určená výše kupónové sazby násobená počtem nakoupených dluhopisů 

vyjadřuje výnos, který plyne investorovi v daném roce držby kupónového dluhopisu. Stejným 

způsobem postupujeme i v dalších letech doby splatnosti. Součtem výnosů za jednotlivé roky 

doby splatnosti získáme celkový výnos za dobu splatnosti, která u kupónového dluhopisu trvá 

pět let. Nejvyšší kupónovou sazbu může investor očekávat v posledním roce doby splatnosti. 

 Celkový výnos za dobu splatnosti byl pro srovnání výnosů ostatních dluhopisů přepočten na 

roční výnosovou míru. Roční míra výnosnosti kupónového dluhopisu byla vypočtena podle 

následujícího vzorce  

       (√
  

  

 
  )       (3.1) 

kde rp.a. je roční míra výnosnosti, n je doba držby dluhopisu, P1 je počáteční hodnota investice 

a P0 je konečná hodnota investice. Roční míra výnosnosti bude vypočtena podle výše 

uvedeného vzorce u všech typů státních spořících dluhopisů. Kupónové sazby dluhopisu 

stanovené pro jednotlivé emise jsou uvedeny v tabulce č. 3.3 
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Tabulka č. 3.3 Kupónové sazby kupónového dluhopisu 

Rok PE 2011 JE 2012 VE 2012 JE 2013 VE 2013 

první rok 0,85% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 

druhý rok 1,50% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 

třetí rok 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

čtvrtý rok 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 

pátý rok 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,50% 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Stanovení výnosu prémiového dluhopisu 

Stejně jako u kupónového dluhopisu je výnos vypočten na základě kupónových sazeb, ale 

výnosy za jednotlivé roky doby splatnosti jsou reinvestovány. Postup při výpočtu výnosu je 

podobný jako v předchozím případě. V prvním roce doby splatnosti se postup výpočtu výnosu 

neliší, ale dalších dvou letech dochází při výpočtu ke změně. V druhém roce doby splatnosti 

první krok, kdy určujeme kupónovou sazbu ze jmenovité hodnoty jednoho kusu prémiového 

dluhopisu, zůstává neměnný. V druhém kroku nastává změna, neboť k počtu koupených 

dluhopisů jsou připsány na majetkový účet investora další prémiové dluhopisy, a to v počtu, 

který odpovídá výši výnosu v prvním roce. Tato kumulovaná částka vynásobená určenou 

kupónovou sazbou představuje výnos v druhém roce doby splatnosti.  

Při výpočtu výnosu ve třetím a posledním roce doby splatnosti se postup opakuje s malou 

změnou jako v druhém roce. V druhém kroku jsou opět připsány další prémiové dluhopisy. 

Ke kumulované částce v druhém roce doby splatnosti jsou připsány prémiové dluhopisy 

v počtu, který odpovídá výši výnosu v druhém roce doby splatnosti. Tímto způsobem získáme 

kumulovanou částku ve třetím roce doby splatnosti. Kumulovaná částka ve třetím roce doby 

splatnosti násobená určenou kupónovou sazbou dává investorovi výnos ve třetím roce doby 

splatnosti.  

Prémiový dluhopis vydaný ve Vánoční emisi v roce 2012 byl jediný, u kterého nebyly výnosy 

reinvestovány. Výnosy byly vypočteny stejným způsobem jako u kupónového dluhopisu. 

Výnosy všech ostatních prémiových dluhopisů byly stanoveny podle výše popsaného 

postupu. Kupónové sazby jsou zachyceny v tabulce č. 3.4 
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Tabulka č. 3.4 Kupónové sazby prémiového dluhopisu 

rok VE 2012 JE 2013 VE 2013 

první rok 0,50% 0,50% 0,50% 

druhý rok 0,50% 0,50% 0,50 % 

třetí rok 7,50% 6,50% 6,00 % 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Stanovení výnosu reinvestičního dluhopisu 

Výnosy reinvestičního dluhopisu jsou, jak již název dluhopisu napovídá, reinvestovány. 

Reinvestice probíhá stejným způsobem jako u prémiového dluhopisu. Dluhopisy jsou 

reinvestovány připsáním dalších reinvestičních dluhopisů na majetkový účet investora. Doba 

splatnosti u reinvestičního dluhopisu trvá pět let. Kupónové sazby reinvestičního dluhopisu 

jsou zobrazeny v tabulce č. 3.5 

Tabulka č. 3.5 Kupónové sazby reinvestičního dluhopisu 

rok  PE 2011 JE 2012 VE 2012 JE 2013 VE 2013 

první rok 0,85% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 

druhý rok 1,50% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 

třetí rok 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

čtvrtý rok 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 

pátý rok 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 6,50% 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Stanovení výnosu proti-inflačního dluhopisu 

Výnos proti-inflačního dluhopisu se stanovuje dvakrát ročně vzhledem k jeho výnosovému 

období, které trvá šest měsíců. Jak je uvedeno na stránkách státních spořících dluhopisů, při 

stanovení výnosu proti-inflačního dluhopisu se vychází z bazických cenových indexů 

zveřejňovaných na měsíční bázi Českým statistickým úřadem. Z bazických cenových indexů 

je možné vypočíst šestiměsíční míru inflace. Vezmeme-li v úvahu technická omezení, pak pro 

stanovení míry inflace odpovídá měsíc, který o dva měsíce předchází měsíci, ve kterém je 

výnos proti-inflačního dluhopisu vyplácen. Např. pokud je výnos vyplácen v červnu, 

relevantní měsíc pro stanovení míry inflace je duben. Z bazických indexů spotřebitelských 

cen lze vypočíst meziroční míru inflace, kterou zveřejňuje Český statistický úřad. Meziroční 

míra inflace je určena jako podíl bazického indexu spotřebitelských cen za měsíc základního 
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roku a bazického indexu spotřebitelských cen za tentýž měsíc roku, který předchází roku 

základnímu. Jde tedy například o podíl bazického indexu spotřebitelských cen za měsíc duben 

2013 a bazického indexu spotřebitelských cen za měsíc duben 2012. 

Aby oba výnosy plynoucí z proti-inflačního dluhopisu pokryly inflaci např. mezi dubnem 

2012 a dubnem 2013, musí výnos za obě výnosová období dosahovat stejné hodnoty jako 

meziroční míra inflace za duben 2013. Vzhledem k tomu, že výnosové období proti-

inflačního dluhopisu je šestiměsíční, vypočítává se výnos dvakrát ročně. Zůstaneme-li u 

předcházejícího příkladu, můžeme ukázat, že výnos proti-inflačního dluhopisu mezi dubnem 

2012 a dubnem 2013 bude roven meziroční míře inflace za duben 2013. Uvažujeme-li proti-

inflační dluhopis vydaný 12. června 2012, u kterého máme vypočíst výnos za obě výnosová 

období, pak výnos vypočteme dle následujícího postupu.  

První výnosové období je od 12. června 2012 do 12. prosince 2012. Výnos proti-inflačního 

dluhopisu za první výnosové období je stanoven jako procentní změna bazického indexu 

spotřebitelských cen za měsíc říjen 2012 proti bazickému indexu spotřebitelských cen za 

měsíc duben 2012, tj. 

    (
        

       
  )       (3.2) 

kde v1 je výnos za první výnosové období, I10/2012 je bazický index spotřebitelských cen za 

měsíc říjen 2012 a I4/2012 je bazický index spotřebitelských cen za měsíc duben 2012. Jedná se 

o šestiměsíční výnos.  

Druhé výnosové období trvá od 12. prosince 2012 do 12. června 2013. Výnos proti-inflačního 

dluhopisu za druhé výnosové období je stanoven jako procentní změna bazického indexu 

spotřebitelských cen za měsíc duben 2013 proti bazickému indexu spotřebitelských cen za 

měsíc říjen 2012, tj. 

    (
       

        
  )     ,  (3.3) 

kde v2 výnos za druhé výnosové období, I4/2013 je bazický index spotřebitelských cen za měsíc 

duben 2013 a I10/2012 je bazický index spotřebitelských cen za měsíc říjen 2012. 

Celkový výnos proti-inflačního dluhopisu za období 12. června 2012 – 12. června 2013 je 

možné vypočítat jako součin obou výnosů, tzn. výnosu za první výnosové období a výnosu za 

druhé výnosové období, tj. 
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   (
        

       
 
       

        
  )     ,  (3.4) 

kde v je celkový výnos, I10/2012 je bazický index spotřebitelských cen za měsíc říjen 2012, 

I4/2012 je bazický index spotřebitelských cen za měsíc duben 2012, I4/2013 je bazický index 

spotřebitelských cen za měsíc duben 2013 a I10/2012 je bazický index spotřebitelských cen za 

měsíc říjen 2012. Uvedený vzorec pro výpočet celkového výnosu nelze použít v případě, že 

alespoň v jednom z výnosových období došlo k deflaci. Jak bylo již výše vysvětleno, celkový 

výnos proti-inflačního dluhopisu za období 12. června 2012 – 12. června 2013 je roven 

meziroční míře inflace za duben 2013. 

Minimální úroková sazba proti-inflačního dluhopisu 

Od roku 2013 platí pro proti-inflační dluhopisy minimální úroková sazba. Minimální úroková 

sazba se v každém výnosovém období stanoví ve výši 0,25 % p. s. Výnosy určené na základě 

této sazby jsou reinvestovány podle emisních podmínek.  

3.5 Alternativní investiční produkty 

V této podkapitole je vysvětlen způsob stanovení výnosů alternativních investičních produktů. 

Jako alternativní investiční produkty byly vybrány termínované vklady a dluhopisový 

podílový fond. 

3.4.1 Termínované vklady 

Termínované vklady jsou vklady na pevnou a zpravidla větší částku, kterou klient ukládá do 

banky za účelem vyššího úrokového výnosu s tím, že po sjednanou dobrovolně vzdává 

možnosti disponovat s vkladem. Úrokové sazby z termínovaných vkladů jsou tím vyšší, čím 

vyšší je vklad a čím delší je doba splatnosti, jak tvrdí Revenda a kol. (2012, s. 107). 

Zdanění výnosu z termínovaných vkladů 

Termínované vklady představují jednorázový vklad peněžních prostředků. Výnos 

z jednorázového vkladu je příjmem z kapitálového majetku a je součástí základu daně z 

příjmů fyzických osob (zákon o daních z příjmů). 
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Stanovení výnosu termínovaného vkladu od Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank zveřejňuje na svých webových stránkách úrokové sazby pro jednotlivé 

produkty, které nabízí. Vzhledem k tomu, že banky nabízí vklady v různých měnách, pro 

účely této práce byly vybrány dva termínované vklady v českých korunách, a to na rok a půl a 

na tři roky. Termínované vklady banka úročí různými úrokovými sazbami podle výše částky, 

kterou investor  na účet hodlá vložit a podle doby, na jakou je termínovaný vklad zřízen. Tyto 

úrokové sazby banka uvádí na roční bázi. Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách, 

že pro částku 150 000 Kč je termínovaný vklad na 18 měsíců úročen úrokovou sazbou 0,2 % 

p. a. a termínovaný vklad na 3 roky je úročen sazbou 0,6 % p. a. Výnos v korunách 

představuje vyjádřenou úrokovou sazbu z investované částky, v tomto případě se jedná o 

částku 150 000 Kč. Roční výnosová míra obou termínovaných vkladů byla vypočtena podle 

vzorce č. 3.1 Výpočty výnosu a roční míry výnosnosti jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Stanovení výnosu termínovaného vkladu od Komerční banky 

Stejně jako Raiffeisenbank zveřejňuje Komerční banka úrokové sazby na svých webových 

stránkách. Na webových stránkách uvádí, že termínovaný vklad na tři roky úročí úrokovou 

sazbou 0,7 p. a. a termínovaný vklad na pět let úročí sazbou 1,1 p. a. Jedná se o termínovaný 

vklad v českých korunách, pro který zveřejňuje banka úrokové sazby dle doby trvání 

termínovaného vkladu. Výnos v korunách byl vypočten stejným způsobem jako v předchozím 

případě a roční výnosová míra byla vypočtena podle vzorce č. Výpočty výnosu a roční 

výnosové míry jsou uvedeny v příloze č. 3. 

3.4.2 Podílový fond 

Podílový fond je jedním ze subjektů kolektivního investování, který nemá právní osobnost. Je 

založen investiční společností, která podílový fond spravuje. Investiční společnost 

shromažďuje peněžní prostředky do podílového fondu od investiční veřejnosti vydáváním 

podílových listů. Podílové listy jsou cenné papíry, které představují podíl na majetku 

podílového fondu, jak tvrdí Veselá (2011, s. 713). Existují různé druhy podílových fondů, pro 

účely této práce byl vybrán otevřený podílový fond, a to dluhopisový podílový fond. Z mnoha 

podílových fondů investičních společností, které jsou na trhu pro investory dostupné, byl 

zvolen dluhopisový podílový fond od Komerční banky. 
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Zdanění výnosu z podílového fondu 

Podílové listy, které investoři nakupují a investují tak peněžní prostředky do podílového 

fondu, jsou cenné papíry. Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od daně, pokud doba 

mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji přesáhne dobu tří let. Při zrušení 

podílového fondu je příjem z podílu připadající na podílový list osvobozen od daně, pokud 

doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu přesáhne dobu tří let (zákon o 

daních z příjmu). 

Stanovení výnosů dluhopisového podílového fondu 

Hodnoty podílových listů zveřejňuje Investiční kapitálová společnost Komerční banky na 

webových stránkách. Z hodnot podílových listů za jednotlivé měsíce byly vypočteny měsíční 

míry výnosnosti. Měsíční výnosové míry byly vypočteny podle vzorce 

    (
   

   
  )        (3.5) 

kde vm je měsíční výnosnost, PL1 je hodnota podílového listu měsíce, za který je výnosnost 

zjišťována, PL0 je hodnota podílového listu měsíce, který předchází měsíci, za který je 

výnosnost zjišťována.  

Vzhledem k tomu, že v práci jsou výnosnosti jednotlivých investičních alternativ 

porovnávány, bylo nutné vyčíslit roční míry výnosnosti. Roční výnosové míry byly vypočteny 

podle vzorce  

   (
   

   
  )        (3.6) 

kde v je roční míra výnosnosti, PL1 je hodnota podílového listu za měsíc prosinec roku, za 

který je výnosnost zjišťována, PL0 je hodnota podílového listu za měsíc prosinec roku, který 

předchází roku, za který je výnosnost zjišťována. Veškeré výnosy jsou uvedeny v příloze č. 1.  
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4 Komparace státních spořících dluhopisů 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na komparaci jednotlivých emisí státních spořících 

dluhopisů a na srovnání vybraných státních spořících dluhopisů s jinými alternativními 

možnostmi investování. V práci je věnován prostor pro představení alternativních možností 

investování. V rámci komparace jednotlivých emisí spořících dluhopisů je věnována 

pozornost jednotlivým druhům emitovaných dluhopisů, jejich parametrům a výnosům, které 

z nich plynou. Výnos za dobu splatnosti u proti-inflačního dluhopisu v rámci emisí, ve 

kterých byl dluhopis vydán, není uveden. Důvodem jsou data potřebná pro výpočet, která 

nejsou v současné době k dispozici. Roční výnosové míry všech dluhopisů, které byly 

v průběhu tří let emitovány, jsou zhodnoceny na konci podkapitoly 4.1. V podkapitole 4.3. 

porovnáváme vybrané státní spořící dluhopisy s jinými alternativami investování. Jako 

alternativy investování byly vybrány dva termínované vklady a dluhopisový podílový fond 

Komerční banky. Na základě srovnání jednotlivých možností investování určíme 

nejvýhodnější investiční variantu, a to podle zvolených kritérií, kterými jsou nízká míra 

rizika, výnosnost a míra inflace. 

V této části práce vycházíme z modelové situace konzervativního investora. Prvním 

posuzovaným kritériem je nízká míra rizika. Pro velmi konzervativního investora by nízká 

míra rizika představovala hlavní a nejdůležitější kritérium. Vzhledem k tomuto kritériu byly 

zvoleny vhodné možnosti investování. Jak bylo zmíněno výše, alternativu ke státním spořícím 

dluhopisům představuje dluhopisový podílový fond a dva termínované vklady. Dalším 

důležitým kritériem pro investora je výnosová míra a skutečnost, zda mu výnosy státních 

spořících dluhopisů pokryjí míru inflace.  

4.1 Srovnání státních spořících dluhopisů 

V případě komparace emisí státních spořících dluhopisů byl stanoven konkrétní počet 

dluhopisů, které investor nakupoval. Pro všechny emise státních spořících dluhopisů v této 

práci bylo stanoveno, že počet dluhopisů nakupovaných investorem činí 150 000 kusů. Tato 

informace měla zásadní význam a byla využita pro výpočty ročních výnosových měr a 

výnosů státních spořících dluhopisů a termínovaného vkladu. Roční výnosová míra 

dluhopisového podílového fondu byla vypočtena na základě hodnot podílových listů. 

Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v příloze této práce. Postup výpočtů byl popsán ve třetí 

kapitole. 
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4.1.1 Pilotní emise 2011 

Pilotní emise byla první emisí, která odstartovala vydávání státních spořících dluhopisů. 

Proběhla 11.11. 2011 a v tomto roce byly vydány tři typy státních spořících dluhopisů. 

Jednalo se konkrétně o diskontovaný, kupónový a reinvestiční dluhopis. Každý z těchto 

dluhopisů charakterizují parametry, které mu byly přiřazeny. Nejvýznamnější parametry jsou 

u jednotlivých dluhopisů uvedeny v tabulce č. 4.1. 

Tab. č. 4.1 Dluhopisy Pilotní emise 

dluhopisy/parametry 

datum 

splatnosti počet ks 

emisní 

kurz 

reinvestice 

výnosu 

výnos za 

dobu 

splatnosti 

roční 

výnosnost 

diskontovaný 12.11.2012 150 000 98% NE 3 000 Kč 2,04% 

kupónový 11.11.2016 150 000 100% NE 23 775 Kč 2,99% 

reinvestiční 11.11.2016 150 000 100% ANO 25 183 Kč 3,15% 

Zdroj: Ministerstvo financí; vlastní výpočty 

Doba splatnosti je téměř u všech typů vydaných dluhopisů stejná, liší se jen u diskontovaného 

dluhopisu, jehož doba splatnosti odpovídá zhruba jednomu roku. Zato ostatní dluhopisy byly 

vydány na pět let. Totožný zůstává i počet nakupovaných kusů dluhopisů. Emisním kurzem se 

v této emisi liší pouze diskontovaný dluhopis, který je emitován na diskontním principu. 

Diskont v tomto případě představuje výnos za dobou, na kterou byl dluhopis vydán. Výnosy 

plynoucí ze státních spořících dluhopisů jsou reinvestovány pouze u reinvestičního dluhopisu. 

K reinvestici dochází pravidelně jednou za rok. Díky tomu lze reinvestiční dluhopis označit 

jako dluhopis s nejvyšší roční mírou výnosnosti. Relativně vyšší roční výnosnost přinese 

investorovi kupónový dluhopis, naopak nejnižší roční míru výnosnosti získá 

z diskontovaného dluhopisu. Nejvyšší výnos za dobu splatnosti přinese investorovi 

reinvestiční dluhopis. Postup všech výpočtů výnosů státních spořících dluhopisů je detailně 

vysvětlen ve třetí kapitole a výpočty jsou uvedeny v příloze. 2. 

4.1.2 Jarní emise 12.6. 2012 

V rámci Jarní emise byly vydány čtyři typy státních spořících dluhopisů. Emitován byl 

diskontovaný, kupónový, reinvestiční a proti-inflační dluhopis. Kupónový a reinvestiční 

dluhopis byly vydány na pět let, zatímco diskontovaný a proti-inflační se dobou splatnosti 

výrazně liší. Nejkratší doba splatnosti náleží diskontovanému dluhopisu, nejdelší doba 

splatnosti dluhopisu proti-inflačnímu. Emisní kurz se u jednotlivých dluhopisů nemění, až na 

diskontovaný dluhopis, který byl stejně jako v předchozí emisi, vydán na diskontním 
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principu. Výnosy byly u státních spořících dluhopisů této emise reinvestovány, a to konkrétně 

u reinvestičního a proti-inflačního dluhopisu. Nejvyšší roční výnosové míry dosáhl 

reinvestiční dluhopis, čemuž přispělo také reinvestování výnosu v jednotlivých letech doby 

splatnosti. Nejnižší výnosnost plyne z proti-inflačního dluhopisu, protože ve 

výnosovém období od 12.6. – 12.12. 2012 a ve výnosovém období 12.6. – 12.12. 2013 došlo 

ke snížení míry inflace, která výnosnost ovlivňuje. Výpočet výnosnosti v jednotlivých 

obdobích je uveden v příloze č. 2. Jak již bylo výše zmíněno, výnos za dobu splatnosti u proti-

inflačního dluhopisu není uveden, protože ho nebylo možné na základě dostupných dat 

vypočíst. Vypočten byl výnos pouze za tři šestiměsíční období, který činí 2974 Kč. Jednotlivé 

výpočty jsou uvedeny v příloze č. 2 a postup výpočtu je popsán ve třetí kapitole. Parametry, 

které charakterizují zmíněné dluhopisy, jsou zobrazeny v tabulce č. 4.2. 

Tab. č. 4.2 Dluhopisy Jarní emise 12.6. 2012 

dluhopisy/parametry 

datum 

splatnosti počet ks 

emisní 

kurz 

reinvestice 

výnosu 

výnos za 

dobu 

splatnosti 

roční 

výnosnost 

diskontovaný 12.12.2013 150 000 97% NE 4 500 Kč 2,05% 

kupónový 12.6.2017 150 000 100% NE 24 750 Kč 3,10% 

reinvestiční 12.6.2017 150 000 100% ANO 26 308 Kč 3,28% 

proti-inflační 12.6.2019 150 000 100% ANO …….. 1,98% 

Zdroj: Ministerstvo financí; vlastní výpočty 

4.1.3 Vánoční emise 12.12. 2012 

Vánoční emise v roce 2012 přinesla investorům možnost vybrat si z pěti dluhopisů. Emitován 

byl diskontovaný, kupónový, proti-inflační, reinvestiční a prémiový dluhopis. V této emisi 

byly emitovány všechny druhy státních spořících dluhopisů včetně prémiového dluhopisu, 

který byl vydán poprvé. Diskontovaný dluhopis a zároveň prémiový jsou dluhopisy s nejkratší 

dobou splatnosti. Dobu splatnosti pěti let má kupónový a reinvestiční dluhopis. Nejdelší doba 

splatnosti je typická pro proti-inflační dluhopis, jehož doba splatnosti trvá sedm let. Emisní 

kurz se odlišuje pouze u diskontovaného dluhopisu a jeho výše je stejná jako v Jarní emisi 

roku 2012.  

Výnosy byly reinvestovány u proti-inflačního a reinvestičního dluhopisu. Opakované 

investování výnosu výrazně ovlivnilo roční míru výnosnosti reinvestičního dluhopisu, která 

dosáhla nejvyšší hodnoty. Druhá nejvyšší roční výnosnost připadá kupónovému dluhopisu. 

Nejnižší roční výnosové míry dosáhl proti-inflační dluhopis. Výše výnosu u kupónového, 
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prémiového a reinvestičního dluhopisu je ovlivněna stanovenými kupónovými sazbami pro 

jednotlivé roky doby splatnosti u každého dluhopisu. Nejvyšší výnos za dobu splatnosti získá 

investor z reinvestičního dluhopisu. Výnos proti-inflačního dluhopisu za dvě šestiměsíční 

období představuje 2 477 Kč. Dluhopisy spolu s jejich parametry představuje tabulka č. 4.3. 

Tab. č. 4.3 Dluhopisy Vánoční emise 12.12. 2012 

dluhopisy/parametry 

datum 

splatnosti počet ks 

emisní 

kurz 

reinvestice 

výnosu 

výnos za 

dobu 

splatnosti 

roční 

výnosnost 

diskontovaný 12.6.2014 150 000 97% NE 4 500 Kč 2,05% 

kupónový 12.12.2017 150 000 100% NE 24 750 Kč 3,10% 

prémiový 12.12.2015 150 000 100% NE 12 750 Kč 2,76% 

reinvestiční 12.12.2017 150 000 100% ANO 26 308 Kč 3,28% 

proti-inflační 12.6.2019 150 000 100% ANO …….. 1,65% 

Zdroj: Ministerstvo financí; vlastní výpočty 

4.1.4 Jarní emise 12.6. 2013 

Jarní emise roku 2013 se v počtu vydaných dluhopisů shoduje s Vánoční emisí 

předcházejícího roku. Emitováno bylo pět typů dluhopisů. Dluhopisy a jejich parametry jsou 

zachyceny v tabulce č. 4.4 

Tabulka č. 4.4 Dluhopisy Jarní emise 12.6. 2013 

dluhopisy/parametry 

datum 

splatnosti počet ks 

emisní 

kurz 

reinvestice 

výnosu 

výnos za 

dobu 

splatnosti 

roční 

výnosnost 

diskontovaný 12.12.2014 150 000 97,50% NE 3 750 Kč 1,70% 

kupónový 12.6.2018 150 000 100% NE 21 750 Kč 2,75% 

prémiový 12.6.2016 150 000 100% ANO 11 351 Kč 2,46% 

reinvestiční 12.6.2018 150 000 100% ANO 24 515 Kč 3,07% 

proti-inflační 12.6.2020 150 000 100% ANO ……. 0,25% 

Zdroj: Ministerstvo financí; vlastní výpočty 

Doba splatnosti se u jednotlivých dluhopisů neliší, zůstává stejná jako v předchozím případě. 

Nejkratší doba splatnosti náleží diskontovanému dluhopisu, nejdelší proti-inflačnímu. Emisní 

kurz se zvýšil u diskontovaného dluhopisu o půl procenta, emisní kurzy ostatních dluhopisů 

zůstaly beze změny. Reinvestice výnosů byla provedena nejen u reinvestičního a proti-

inflačního dluhopisu, ale také u prémiového, jehož výnos ve Vánoční emisi roku 2012 

reinvestován nebyl. Nejvyšší roční míry výnosnosti, stejně jako v předchozích emisích, dosáhl 
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reinvestiční dluhopis. Nejnižší roční míra výnosnosti plyne z proti-inflačního dluhopisu. 

V této emisi roční výnosnosti státních spořících dluhopisů začínají oproti výše uvedeným 

emisím klesat. Nejvýraznější propad je možné pozorovat u proti-inflačního dluhopisu, protože 

došlo k poklesu míry inflace. Výnos proti-inflačního dluhopisu za jedno výnosové období, 

tzn. za šest měsíců, činí 375 Kč. 

4.1.5 Vánoční emise 12.12. 2013 

V rámci Vánoční emise byly emitovány čtyři typy dluhopisů. Všechny dluhopisy Vánoční 

emise jsou uvedeny v tabulce č. 4.5. 

Tabulka č. 4.5 Dluhopisy Vánoční emise 12.12. 2013 

dluhopisy/parametry 

datum 

splatnosti počet ks 

emisní 

kurz 

reinvestice 

výnosu 

výnos za dobu 

splatnosti 

roční 

výnosnost 

kupónový 12.12.2018 150 000 100% NE 21 000 Kč 2,66% 

prémiový 12.12.2016 150 000 100% ANO 10 594 Kč 2,30% 

reinvestiční 12.12.2018 150 000 100% ANO 23 700 Kč 2,98% 

proti-inflační 12.12.2020 150 000 100% ANO ……. ……. 

Zdroj: Ministerstvo financí; vlastní výpočty 

Doba splatnosti se u dluhopisů nemění, platí stejné skutečnosti jako v předchozích případech. 

Nejdelší doba splatnosti připadá na proti-inflační dluhopis. Nejkratší dobu splatnosti má 

prémiový dluhopis, jehož doba splatnosti trvá tři roky. Emisní kurz zůstává totožný u všech 

dluhopisů. Výnosy nebyly opakovaně investovány pouze u kupónového dluhopisu. Nejvyšší 

roční výnosové míry dosáhl opět reinvestiční dluhopis, zatímco nejnižší roční míra výnosnosti 

plyne z kupónového dluhopisu. Výnos ani roční výnosová míra proti-inflačního dluhopisu 

nejsou v tabulce uvedeny, neboť údaje potřebné pro jejich výpočet nebyly dostupné. 

4.1.6 Shrnutí 

Od roku 2011, kdy započalo vydávání státních spořících dluhopisů, bylo provedeno pět emisí. 

Nejméně dluhopisů bylo vydáno v Pilotní emisi, všech pět dluhopisů bylo emitováno v rámci 

Vánoční emise 2012 a Jarní emise v roce 2013. Pro investora má velký význam výnosnost 

státních spořících dluhopisů, na kterou se zaměříme. 

Dluhopisem s nejvyšší roční mírou výnosnosti je reinvestiční dluhopis. V první trojici 

nejvýnosnějších dluhopisů se objevil také kupónový a prémiový dluhopis. Relativně vysoké 

roční výnosové míry těchto dluhopisů v jejich vzájemném srovnání se odvíjí od stanovených 

kupónových sazeb pro jednotlivé dluhopisy a od toho, zda byly výnosy plynoucí z dluhopisů 
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opakovaně během doby splatnosti investovány. Prémiový dluhopis ve Vánoční emisi roku 

2012 dosáhl nejvyšší roční míry výnosnosti. Bylo to způsobeno kupónovou sazbou 

v posledním roce doby splatnosti, která byla nejvyšší z kupónových sazeb v posledním roce 

doby splatnosti v ostatních emisích tohoto dluhopisu. Od Vánoční emise 2012 roční výnosová 

míra prémiového dluhopisu v čase klesala. Kupónové sazby všech typů dluhopisů jsou 

uvedeny ve třetí kapitole. 

Diskontovaný dluhopis dosahoval během prvních tří emisí stabilní roční výnosové míry, jen 

v Jarní emisi v roce 2013 se projevil pokles roční míry výnosnosti o 0,35 %. V případě 

diskontovaného dluhopisu platí, že nižší emisní kurz přináší vyšší výnos za dobu splatnosti a 

naopak. Pokud bude vyšší výnos, zvýší se i roční výnosová míra. V roce 2011 emisní kurz 

činil 98 % a roční míra výnosnosti převyšovala 2 %. Bylo to ovlivněno dobou splatnosti, která 

trvala jeden rok. Dluhopis s nejnižší roční výnosovou mírou a nejméně výnosný za dobu 

emisí státních spořících dluhopisů byl proti-inflační dluhopis. Jeho roční míra výnosnosti 

v čase klesala. Vliv na to má vývoj meziměsíční míry inflace založené na bazických cenových 

indexech. Vývoj ročních výnosových měr znázorňuje graf č. 4.1. 

Graf č. 4.1 Roční výnosové míry státních spořících dluhopisů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další kritérium, na které se investor soustředí, je míra inflace. Pro investora je důležitá 

skutečnost, zda státní spořící dluhopisy pokryjí inflaci. Proti-inflační dluhopis je jediný 
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Výnosové období proti-inflačního dluhopisu trvá šest měsíců a výnos je zjišťován dvakrát 

ročně. Při stanovení výnosu proti-inflačního dluhopisu se vychází z bazických cenových 

indexů. Z bazických indexů spotřebitelských cen je možné vypočíst i meziroční míru inflace, 

která je zveřejňována Českým statistickým úřadem. Aby oba šestiměsíční výnosy plynoucí 

z proti-inflačního dluhopisu pokryly inflaci, musí celkový výnos za obě výnosová období 

dosahovat stejné hodnoty jako meziroční míra inflace. Celkový výnos je vyjádřen jako součin 

obou výnosů, tzn. výnosu za první výnosové období a výnosu za druhé výnosové období. 

Detailní vysvětlení výpočtu výnosu proti-inflačního dluhopisu je uvedeno ve třetí kapitole. 

Výpočty výnosů proti-inflačního dluhopisu jsou uvedeny v příloze č. 2.  

Aby bylo možné doložit, že výnos proti-inflačního dluhopisu pokryje míru inflace, byly 

vypočteny celkové výnosy a zároveň byly tyto výnosy srovnány s meziroční mírou inflace. 

V tabulce č. 4.6 jsou zobrazeny celkové výnosy a meziroční míra inflace. 

Tabulka č. 4.6 Srovnání celkových výnosů s meziroční mírou inflace 

emise JE 2012 VE 2012 

celkový výnos za období 12.6. 2012 - 12.6. 2013 1,70% ….. 

meziroční míra inflace za duben 2013 1,70% ….. 

celkový výnos za období 12.12. 2012 - 12.12. 2013 0,90% 0,90% 

meziroční míra inflace za říjen 2013 0,90% 0,90% 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní výpočty 

Výnosy proti-inflačního dluhopisu v rámci uvedených emisí pokryjí meziroční míru inflace. 

Jsou uvedeny pouze dvě emise. V Pilotní emisi nebyl proti-inflační dluhopis emitován. 

V Jarní emisi 2013 bylo možné vypočíst pouze výnos za jedno šestiměsíční období a 

vzhledem k tomu, že ke zjištění celkového výnosu je nutné znát výnosy za obě šestiměsíční 

období, nebylo možné u proti-inflačního dluhopisu vydaného v jarní emisi 2013 srovnání 

provést. Obdobná situace nastala i u Vánoční emise 2013. V rámci této emise nebylo možné 

vypočíst výnos ani jednoho šestiměsíčního období, protože nebyly dostupné údaje pro jeho 

výpočet. 

4.2 Alternativní možnosti investování 

Alternativními formami investování jsou dluhopisový podílový fond Komerční banky, 

termínovaný vklad od Raiffeisenbank a termínovaný vklad Perfektní spoření od Komerční 

banky. Všechny investiční varianty byly vybrány jako vhodná alternativa ke státní spořícím 

dluhopisům a vzhledem ke konzervativnímu přístupu investora. 
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4.2.1 Termínované vklady 

Abychom mohli porovnat jednotlivé investiční varianty, museli jsme zvolit konkrétní 

termínované vklady. Z nabídky různých termínovaných vkladů byly vybrány dva termínované 

vklady. Jako první byl vybrán termínovaný vklad od Raiffeisenbank a jako druhý 

termínovaný vklad od Komerční banky. 

Termínovaný vklad od Raiffeisenbank 

Jedná se o termínovaný vklad, u kterého si investor může vybrat měnu. V našem případě je 

účet veden v české měně. Banka nabízí různé doby trvání. Ty kratší se pohybují v týdnech a 

měsících, ty delší mohou trvat několik let. Pro účely této práce předpokládáme termínovaný 

vklad na jeden a půl roku a na tři roky. Úroková sazba závisí na výši vkladu a době splatnosti 

a banka garantuje neměnnost úrokové sazby během trvání vkladu. Úroky jsou připočítávány 

k již uložené částce. Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách, že pro částku 

150 000 Kč je termínovaný vklad na 18 měsíců úročen úrokovou sazbou 0,2 % p. a. a 

termínovaný vklad na 3 roky je úročen sazbou 0,6 % p. a. 

Banka založení a vedení účtu poskytuje zdarma. Pro založení termínovaného vkladu není 

potřeba zřídit bankovní účet v bance. Minimální částka, kterou je nutné vložit, činí 10 000 Kč. 

Peněžní prostředky je možné na účet vkládat v hotovosti, bezhotovostní převodem nebo 

formou trvalých příkazů. Vybírat lze jistinu i úroky, a to hotově nebo převodem na účet. 

Abychom mohli porovnat termínovaný vklad s ostatními alternativami financování, byly 

vypočteny roční výnosové míry a výnosy za dobu trvání vkladu, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 4.7. Detailní vysvětlení výpočtu je uvedeno ve třetí kapitole a samotný výpočet je uveden 

v příloze č. 3.  

Tabulka č. 4.7 Roční výnosové míry a výnosy za dobu trvání vkladu 

doba trvání vkladu rok a půl tři roky 

roční míra výnosnosti 0,13% 0,20% 

výnos za dobu trvání vkladu 300 Kč 900 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Termínovaný vklad Perfektní spoření od Komerční banky 

Perfektní spoření je termínovaný vklad s jednorázovou splatností na dva, tři, čtyři roky nebo 

pět let. V této práci jsme vybrali termínovaný vklad Perfektní spoření na tři roky a na pět let. 
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Pro zřízení Perfektního spoření není nutné zakládat běžný účet. Založení, vedení a případné 

zrušení účtu není zpoplatněno. Minimální vklad, který musí investor vložit, činí 5000 Kč. 

Investor má možnost předčasně vybrat peněžní prostředky před datem splatnosti. Dále může 

využívat úroky dle vlastního uvážení. Úroky lze vybrat v hotovosti nebo využít automatický 

převod peněžních prostředků na běžný účet. Banka na webových stránkách uvádí, že 

termínovaný vklad na tři roky úročí úrokovou sazbou 0,7 p. a. a termínovaný vklad na pět let 

úročí sazbou 1,1 p. a. V tabulce č. 4.8 jsou zobrazeny roční míry výnosnosti spolu s výnosy za 

dobu trvání vkladu. Detailní vysvětlení výpočtu je uvedeno ve třetí kapitole a samotný 

výpočet je uveden v příloze č. 3. 

Tabulka 4.8 Roční výnosové míry a výnosy za dobu trvání vkladu 

doba trvání vkladu tři roky pět let 

roční míra výnosnosti 0,23% 0,22% 

výnos za dobu trvání vkladu 1 050 Kč 1 650 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 

4.2.2 Dluhopisový podílový fond Komerční banky 

Jedná se dluhopisový fond, který je určen konzervativním investorům. Podle Investiční 

kapitálové společnosti Komerční banky, by minimální doba investice měla trvat dva roky. 

Fond investuje do aktiv z České republiky. V portfoliu fondu představují dluhopisy 91,8 % a 

hotovost 8,2 %, jak uvádí Investiční kapitálová společnost Komerční banky na svých 

webových stránkách. Investováno je převážně do dluhopisů, zbytek fond investuje v odvětví 

finančních služeb. 

Cílem dluhopisového podílového fondu je zhodnotit jeho majetek formou investic především 

do českých státních dluhopisů. Dle prospektu obsahujícího klíčové informace fond nakupuje 

státní, komunální a podnikové dluhopisy. Tento fond nesleduje žádný ukazatel nebo index. 

Výnosy, které plynou z hospodaření fondu s majetkem, jsou součástí majetku a jsou 

reinvestovány. 

Dluhopisové fondy se řadí mezi méně rizikové, ale ani u nich riziko vyloučit nelze. Je nutné 

brát v úvahu různá rizika (např. tržní riziko), která mohou investora postihnout. Jak je 

uvedeno v prospektu obsahujícím klíčové informace, podílový fond byl zařazen do třetí 

rizikové skupiny na základě historické volatility kurzu za posledních pět let. Investice do 

dluhopisového podílového fondu je zatížena vstupním poplatkem ve výši maximálně 2 % 
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z aktuální hodnoty podílových listů. Pro srovnání jednotlivých investičních variant byla stejně 

jako u termínovaných vkladů vypočtena roční míra výnosnosti, která je uvedena v tabulce č. 

4.9. Výpočty výnosových měr jsou vysvětleny ve třetí kapitole a uvedeny v příloze č. 1. 

Tabulka č. 4.9 Roční míry výnosnosti dluhopisového podílového fondu Komerční banky 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 

roční výnosová 

míra 6,27% 4,03% 3,58% 8,86% -0,30% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Roční výnosnost podílového fondu byla ovlivněna děním  na finančních trzích. Roční 

výnosnost je zobrazena v grafu č. 4.2. Finanční trhy dostihla ekonomická krize, která v roce 

2008 propukla v USA. To se projevilo na výnosnosti podílového fondu v letech 2009 až 2011, 

kdy dochází k jejímu poklesu. Z roku 2009 do roku 2010 poklesla roční výnosnost o více než 

2 %. V roce 2010 dochází k mírnému poklesu, který se zastavil v roce 2011. Hlavními 

faktory, které vývoj v těchto letech ovlivňovaly, byly problémy předlužených zemí Evropské 

unie. V EU se dále šířila dluhová krize, která kromě Řecka zasáhla i jiné země jižní Evropy, 

např. Itálii a Španělsko. V roce 2012 roční výnosnost začala prudce růst a dosáhla tak nejvyšší 

hodnoty za celé analyzované období. O rok později roční výnosnost výrazně klesla až do 

záporných hodnot. 

Graf č. 4.2 Roční výnosnost dluhopisového podílového fondu Komerční banky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Srovnání jednotlivých možností investování 

V této kapitole jsou srovnávány termínované vklady, podílový fond a státní dluhopisy. 

Z jednotlivých typů státních dluhopisů byly vybrány tři typy dluhopisů, které jsou srovnávány 

s jinými alternativami investování. Vybrán byl diskontovaný, prémiový a reinvestiční 

dluhopis.  

Pro účely této práce vycházíme z modelové situace konzervativního investora, kde je kladen 

důraz na nízkou míru rizika. Pro většinu investorů představuje míra rizika dílčí kritérium, pro 

některé investory může nízká míra rizika představovat hlavní kritérium. Nízkou míru rizika 

s jistotou splňují státní spořící dluhopisy. Dluhopisy vydává stát, proto zde existuje minimální 

míra rizika. Stát investorovi garantuje nejen výnos z dluhopisů, ale i splacení dlužné částky. 

Často jsou státní spořící dluhopisy označovány jako bezrizikové. Termínované vklady, ať již 

termínovaný vklad Raiffeisenbank nebo termínovaný vklad Komerční banky, dané kritérium 

splňují. Banky jsou považovány za stabilní instituce se silným zázemím. Vklady, které jsou na 

účtech v tuzemských bankách uloženy, jsou ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů. 

Naopak dluhopisový podílový fond lze označit jako rizikovou investiční variantu, neboť 

podílové listy nejsou ze zákona pojištěny. 

Další kritérium, které investor zohledňuje, je míra výnosnosti. U podílového fondu lze 

pozorovat proměnlivý vývoj míry výnosnosti v jednotlivých letech. Jeho roční míry 

výnosnosti dosahují různých hodnot, ale pohybují se téměř ve všech letech nad 3,5 %. 

Výjimkou je rok 2013, kdy roční míra výnosnosti klesla do záporných hodnot. S tím souvisí 

skutečnost, že při vyšší míře výnosnosti investor podstupuje vyšší míru rizika. Podílový fond 

je možné z hlediska výnosnosti považovat za nejvýnosnější variantu, protože v každém roce 

s výjimkou roku 2013 převyšují jeho roční výnosové míry roční míry výnosnosti ostatních 

investičních variant. Investice do podílového fondu je vhodná především pro investory, kteří 

jsou ochotni podstoupit ve srovnání s ostatními alternativami investování vyšší míru rizika. 

Roční míry výnosnosti jsou uvedeny v tabulce č. 4.9. 

Investice do státních spořících dluhopisů je ideálním řešením pro konzervativního investora, 

který není ochoten podstoupit vyšší míru rizika jako u podílového fondu, ale zároveň hledá 

investici se stabilní výnosovou mírou. Roční míra výnosnosti vybraných typů státních 

spořících dluhopisů nedosahuje tak vysokých hodnot jako roční výnosové míry podílového 

fondu. Výrazně ale převyšuje roční míry výnosnosti termínovaných vkladů. Například roční 
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míra výnosnosti diskontovaného dluhopisu je mnohem vyšší než roční výnosová míra 

termínovaného vkladu Raiffeisenbank, jehož doba trvání odpovídá době splatnosti 

diskontovaného dluhopisu. Ke stejnému závěru bychom došli i při porovnání ostatních typů 

státních spořících dluhopisů s termínovanými vklady obou bank. Roční míry výnosnosti 

termínovaných vkladů nepřekračují hodnotu 1 %. Tato investiční varianta je vhodná pro 

velmi konzervativního investora, který chce minimalizovat míru rizika a je ochoten přijmout 

nízkou míru výnosnosti. Roční výnosové míry termínovaných vkladů jsou zobrazeny 

v tabulce č. 4.7 a č. 4.8.  Roční míry výnosností vybraných typů dluhopisů jsou zachyceny 

v tabulce č. 4.10.  

Tabulka č. 4.10 Roční míry výnosnosti vybraných typů spořících dluhopisů 

dluhopis/emise PE 2011 JE 2012 VE 2012 JE 2013 VE 2013 

diskontovaný 2,04% 2,05% 2,05% 1,7% …… 

prémiový …… …… 2,76% 2,46% 2,3% 

reinvestiční 3,15% 3,28% 3,28% 3,07% 2,98% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Posledním kritériem, které investor sleduje, je míra inflace. Investor požaduje, aby míra 

inflace pokryla roční výnosové míry. V letech 2011 až 2012 roční výnosová míra 

diskontovaného dluhopisu nedosahovala takové výše, aby pokryla meziroční míru inflace. 

V roce 2013 již roční míra výnosnosti pokryla meziroční míru inflace. Meziroční míra inflace 

je zobrazena v tabulce č. 4.11. Meziroční míra inflace spolu s ročními výnosnostmi vybraných 

dluhopisů je zobrazena v grafu č. 4.3.  

Tabulka č. 4.11 Meziroční míra inflace za prosinec 

2009 2010 2011 2012 2013 

1% 2,30% 2,40% 2,40% 1,40% 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Graf č. 4.3 Meziroční míra inflace a roční míry výnosnosti spořících dluhopisů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.4 je patrné, že roční výnosnost podílového fondu se pohybovala ve vysokých 

hodnotách s výjimkou roku 2013 a inflace ji pokryla v každém roce kromě roku 2013, kdy 

roční výnosnost klesla do záporných hodnot. Tato investiční varianta kritérium míry inflace 

téměř ve všech letech splňuje. 

Graf č. 4.4 Roční výnosnost PF Komerční banky a meziroční míra inflace 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Roční výnosové míry termínovaných vkladů dosahují velmi nízkých hodnot. Nepřevýší ani 

nejnižší meziroční míru inflace, která činí 1 %. Tato investiční varianta dané kritérium 

nesplňuje. 

Ze srovnání jednotlivých možností investování plyne pro investora následující závěr. 

Nejvýhodnější investiční variantu si investor vybírá podle svých preferencí. Každá investiční 

varianta má své výhody a nevýhody. Obecně lze konstatovat, že termínované vklady jsou 

vhodnou investiční variantou pro velmi konzervativního investora, který se snaží riziko 

minimalizovat. Za cenu nízké míry rizika je ochoten přijmout nízkou míru výnosnosti.  

Státní spořící dluhopisy jsou vhodné pro investora, který není ochoten podstoupit vyšší míru 

rizika a hledá investiční variantu se stabilními výnosy. Zároveň získává jistotu, že výnosy 

proti-inflačního dluhopisu pokryjí míru inflace. Nejenže si může vybrat z pěti vydávaných 

dluhopisů nejvhodnější dluhopis, ale může využít i jiné výhody, které státní spořící dluhopisy 

nabízí.  

Investice do dluhopisového podílového fondu je optimální alternativa pro investory, kteří 

očekávají vyšší zhodnocení investovaných peněžních prostředků, ale přiklání se ke 

konzervativnějším možnostem investování. Tito investoři jsou ochotni vzhledem k vyšším 

výnosům podstoupit vyšší míru rizika.   
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5 Závěr 

Státní spořící dluhopisy jsou výhodným investičním nástrojem zejména pro konzervativní 

investory. Investoři mohou z tohoto instrumentu získat relativně stabilní výnosy, o které 

nepřijdou. Stát garantuje investorům splacení jmenovité hodnoty a vyplacení výnosů 

plynoucích ze spořících dluhopisů. Díky tomu jsou státní spořící dluhopisy považovány za 

bezrizikovou investici a zájem investorů o spořící dluhopisy se neustále zvyšuje. Státní 

spořící dluhopisy nabízí mnoho výhod. Investor může získat zpět své investované prostředky 

na základě předčasného splacení před stanoveným datem splatnosti, a to bez finanční sankce. 

Výše výnosu je pro všechny investory stejná bez ohledu na výši investované částky. Pořízení 

státních spořících dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem. 

Státní spořící dluhopisy jsou určeny pro drobné investory, kteří hledají bezpečný způsob, jak 

zhodnotit jejich úspory a zároveň investovat při nízké míře rizika. Státní spořící dluhopisy si 

pořizují převážně fyzické osoby, hlavně domácnosti. Vlastnit státní spořící dluhopisy mohou 

také např. nadace nebo nadační fondy, veřejné vysoké školy, společenství vlastníků jednotek 

a mnoho dalších subjektů podle emisních podmínek.  

Cílem bakalářské práce bylo posoudit výnosnost státních spořících dluhopisů a porovnat 

výnosy jednotlivých typů státních spořících dluhopisů v rámci emisí dluhopisů. Na základě 

této analýzy bylo zjištěno, že nejvýnosnějším spořícím dluhopisem je ve všech pěti emisích 

reinvestiční dluhopis. Dalšími dluhopisy, ze kterých plyne poměrně vyšší výnosová míra, jsou 

kuponový a prémiový dluhopis. Z hlediska výše výnosu je nejvýhodnější investovat do těchto 

tří typů dluhopisů. V případě, že investor hledá alternativu k termínovaným vkladům, je 

optimálním řešením investice do diskontovaného dluhopisu. Nejenže doba splatnosti 

dluhopisu odpovídá době trvání termínovaného vkladu, ale přináší investorovi vyšší výnos 

než termínované vklady. Pokud chce mít investor jistotu, že mu výnosy spořícího dluhopisu 

zajistí pokrytí míry inflace, je vhodné investovat do proti-inflačního dluhopisu, který 

představuje dlouhodobou investici. Bývá vydáván na sedm let. Volba dluhopisu, do kterého 

investor vloží peněžní prostředky, závisí na mnoha faktorech. Každý investor se rozhoduje 

podle svých zájmů a preferencí. Celkově lze říci, že nejvýhodnější by byla investice do 

reinvestičního dluhopisu, protože se jedná o střednědobou investici, která přináší vysoký 

výnos a optimálně zhodnotí naspořené peněžní prostředky.  
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Čtvrtá část byla doplněna o srovnání stanovených investičních variant. Srovnány byly 

výnosové míry vybraných státních spořících dluhopisů, termínovaných vkladů a 

dluhopisového podílového fondu. Jako u spořících dluhopisů i v tomto případě se investoři 

rozhodují na základě zájmů a preferencí. Státní spořící dluhopisy jsou atraktivní investicí pro 

investory, kteří hledají bezpečnou investici se stabilním výnosem. Termínované vklady 

využívají velmi konzervativní investoři, kteří se snaží míru rizika co nejvíce snížit a jsou 

ochotni přijmout nižší výnosy. Opak představují investoři, kteří podstupují vyšší míru rizika, 

ale očekávají vyšší výnos. Tito investoři vyhledávají výnosnější investice, které jsou zároveň 

rizikovější. Za takovou investici můžeme považovat dluhopisový podílový fond. Obecně lze 

konstatovat, že volba investiční varianty je subjektivní záležitostí a každý investor si vybere 

optimální investici podle svých požadavků. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Hodnoty podílových listů a výnosnosti podílového fondu 

Měsíční hodnoty podílových listů PF IKS KB 

 

měsíc 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

leden ----- 1,0385 1,0875 1,1377 1,2002 1,2799 

únor ----- 1,0223 1,0992 1,1378 1,2007 1,2798 

březen ----- 1,0175 1,1125 1,1378 1,196 1,2864 

duben ----- 1,0269 1,1275 1,1448 1,202 1,2992 

květen ----- 1,0308 1,1198 1,1571 1,2143 1,2939 

červen ----- 1,0292 1,1235 1,1568 1,2261 1,2669 

červenec ----- 1,0383 1,1431 1,1621 1,2544 1,2741 

srpen ----- 1,0546 1,1676 1,1975 1,263 1,2716 

září ----- 1,0571 1,1662 1,1976 1,2603 1,2799 

říjen ----- 1,0861 1,1518 1,195 1,2704 1,2849 

listopad ----- 1,0905 1,1472 1,1564 1,2826 1,2952 

prosinec 1,0328 1,0976 1,1418 1,1827 1,2875 1,2837 

 

Měsíční výnosové míry PF IKS KB 

měsíc 2009 2010 2011 2012 

leden 0,55% -0,92% -0,36% 1,48% 

únor -1,56% 1,08% 0,01% 0,04% 

březen -0,47% 1,21% 0,00% -0,39% 

duben 0,92% 1,35% 0,62% 0,50% 

květen 0,38% -0,68% 1,07% 1,02% 

červen -0,16% 0,33% -0,03% 0,97% 

červenec 0,88% 1,74% 0,46% 2,31% 

srpen 1,57% 2,14% 3,05% 0,69% 

září 0,24% -0,12% 0,01% -0,21% 

říjen 2,74% -1,23% -0,22% 0,80% 

listopad 0,41% -0,40% -3,23% 0,96% 

prosinec 0,65% -0,47% 2,27% 0,38% 

 

Roční míry výnosnosti PF IKS KB 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 

roční výnosová míra 6,27% 4,03% 3,58% 8,86% -0,30% 
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Příloha č. 2 Výnosy státních spořících dluhopisů 

Výnosy dluhopisů PE 2011 

Diskontovaný dluhopis 

Emisní kurz: 98 % 

Výnos za dobu splatnosti: 150 000-147 000 = 3000 Kč 

 

Kuponový a reinvestiční dluhopis 

dluhopis 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok celkem 

kuponový 1275 Kč 2250 Kč 4500 Kč 6750 Kč 9000 Kč 23 775 Kč 

reinvestiční 1275 Kč 2269 Kč 4606 Kč 7117 Kč 9916 Kč 25 183Kč 

 

 

Výnosy dluhopisů JE 2012 

Diskontovaný 

Emisní kurz: 97% 

Výnos za dobu splatnosti: 150 000-145 500= 4 500 Kč 

 

Kuponový a reinvestiční dluhopis 

dluhopis 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok celkem 

kuponový 1500 Kč 3000 Kč 4500 Kč 6750 Kč 9000 Kč 24750 Kč 

reinvestiční 1500 Kč 3030 Kč 4636 Kč 7162 Kč 9980 Kč 26308 Kč 

 

Proti-inflační dluhopis 

období výpočet výnosu výnos za 6 měsíců reinvestice- počet ks 

12.6.2012-12.12.2012 (121,3/120,9) -1 0,33% 496 

12.12.2012-12.6 2013 (123/121,3) -1 1,40% 2102 

12.6. 2013-12.12.2013 (122,4/123) -1 0,25% 375 
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Výnosy dluhopisů VE 2012 

Diskontovaný dluhopis 

Emisní kurz: 97 % 

Výnos za dobu splatnosti: 150 000-145 500 = 4500 Kč 

 

Kuponový, reinvestiční a prémiový 

dluhopis 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok celkem 

kuponový 1500 Kč 3000 Kč 4500 Kč 6750 Kč 9000 Kč 24750 Kč 

reinvestiční 1500 Kč 3030 Kč 4636 Kč 7162 Kč 9980 Kč 26 308 Kč 

prémiový 750 Kč 750 Kč 11 250 Kč ------ ------ 12750 Kč 

 

Proti-inflační dluhopis 

období výpočet výnosu výnos za 6 měsíců reinvestice- počet ks 

12.12.2012-12.6.2013 (123/121,3) -1 1,40% 2102 

12.6.2013-12.12.2013 (122,4/123) -1 0,25% 375 

 

 

Výnosy dluhopisů JE 2013 

Diskontovaný dluhopis 

Emisní kurz: 97,5 % 

Výnos za dobu splatnosti: 150 000-146 250 = 3750 Kč 

 

 

Prémiový, reinvestiční  a kuponový dluhopis 

dluhopis 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok celkem 

kuponový 750 Kč 1500 Kč 4500 Kč 6000 Kč 9000 Kč 21750 Kč 

reinvestiční 750 Kč 1508 Kč 4568 Kč 6273 Kč 11417 Kč 24515 Kč 

prémiový 750 Kč 754 Kč 9848 Kč ----- ----- 11351 Kč 
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Proti-inflační dluhopis 

období výpočet výnosu výnos za 6 měsíců reinvestice- počet ks 

12.6.2013-12.12.2013 (122,4/123) -1 0,25% 375 

 

Výnosy dluhopisů VE 2013 

Kuponový, reinvestiční a prémiový 

dluhopis 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok celkem 

kuponový 750 Kč 1500 Kč 4500 Kč 6000 Kč 8250 Kč 21000 Kč 

reinvestiční 750 Kč 1508 Kč 4568 Kč 6273 Kč 10601 Kč 23700 Kč 

prémiový 750 Kč 754 Kč 9090 Kč ----- ----- 11351 Kč 
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Příloha č. 3 Výpočty výnosů a výnosových měr termínovaných vkladů.  

Raiffeisenbank 

1. Úroková sazba pro vklad na 18 měsíců: 0,2% p. a. 

Výnos: 300 Kč 

             Roční výnosová míra = [(√
       

       

 
 

)   ]      = 0,13% 

2. Úroková sazba pro vklad na 3 roky: 0,6% p. a. 

Výnos: 900 Kč 

 Roční výnosová míra: 0,2% 

  Komerční banka 

3. Úroková sazba pro vklad na 3 roky: 0,7% p. a. 

 Výnos: 1050 Kč 

 Roční výnosová míra: 0,23% 

4. Úroková sazba pro vklad na pět let: 1,1% p. a. 

Výnos: 1650 Kč 

Roční výnosová míra: 0,22% 

 


