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1 Úvod 

Již od doby vzniku peněz jakožto směnného prostředku mnoho lidí myslí na svou 

budoucnost a přemýšlí, jakým způsobem dosáhnout finanční nezávislosti. Tedy aby mohli ze 

svých finančních příjmů pokrýt minimálně veškeré nutné výdaje. Cílem by tedy neměl být jen 

výdělek peněz, ale také se s nimi naučit nakládat, hospodařit a vhodně je investovat. Je 

obecně známo, že většina lidí v České republice neví jak nakládat s penězi, jelikož nejsou 

dostatečně finančně vzdělaní. V současnosti je mnoho možností, jak lze finanční prostředky 

zhodnotit nebo alespoň udržet jejich hodnotu. Ovšem v současném období nízkých úrokových 

sazeb na běžných a spořicích účtech to pro lidi není jednoduchým úkolem. To má za následek 

více investujících lidí, což potvrzuje nárůst objemu peněz v podílových fondech. Investování 

prostřednictvím podílových fondů je rozumnou alternativou zhodnocení peněz pro každého. 

Mimo jiné jsou při splnění určitých podmínek tyto investice osvobozené od daně. Pro odlišné 

typy investorů existují různé druhy fondů a to od konzervativních peněžních a dluhopisových 

fondů až po agresivní akciové fondy. Již ne tak jednoduché je sestavení investičního portfolia 

pro určitého investora. 

Cílem této práce je komparace vybraných podílových fondů v České republice na 

základě stanovených kriterií, kterými jsou výnosnost, rizikovost, nákladovost, velikost 

a analýza managementu. Poté se věnuje sestavení doporučeného portfolia pro tři zvolené typy 

investorů. Nejprve bude sestaveno portfolio pro zkušeného dynamického investora s kladným 

sklonem k riziku a následně bude navržena vyvážená a konzervativní investiční strategie. 

Bakalářská práce se skládá z pěti kapitol zahrnující úvod a závěr. Po úvodu následuje 

kapitola věnovaná především teoretickým východiskům kolektivního investování. Nejprve 

podrobněji popisuje pojem kolektivního investování a srovnává jeho výhody nevýhody. Poté 

se věnuje jeho historii kolektivního investování a popisuje jeho subjekty. Následuje rozdělení 

fondů dle jednotlivých kritérií a za nimi popis jednotlivých kritérii, na základě kterých jsou 

fondy srovnávány. Kapitolu uzavírají investiční strategie, které jsou doporučovány 

jednotlivým typům investorů 

Další část je věnována charakteristice vybraných fondů kolektivního investování 

a jejich investičních společností. Celkem jsou v práci hodnoceny podílové fondy čtyř 

investičních společností v ČR. Z každé společnosti jsou vybrány 4 podílové fondy a to vždy 

dluhopisový,smíšený konzervativní, smíšený agresivní a akciový fond. Tyto fondy jsou 

následně srovnavány na základě stanovených kritérií. 
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Poslední část práce se nejprve věnuje zhodnocení analyzovaných fondů. Nakonec 

budou sestavena investiční portfolia pro vybrané typy investorů. 
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2 Teoretická východiska kolektivního investování 

Tato kapitola je zaměřena na teoretickou část. V úvodu si nejprve charakterizujeme 

kolektivní investování jako takové a poukážeme na jeho výhody a nevýhody. Další prostor bude 

věnován jeho historii, jednotlivým subjektům kolektivního investování a rozdělení fondů podle 

různých kritérií. Následně jsou popsána jednotlivá kritéria, na základě kterých budeme ve třetí 

kapitole fondy mezi s sebou porovnávat. Závěr této kapitoly se nejprve věnuje popisu zvolených 

investorů a následně jednotlivým investičním strategiím, které budou investorům přiřazeny 

a budou napomáhat k sestavení portfolia. 

2.1 Podstata kolektivního investování 

Kolektivní investování je v České republice formulováno zákonem č.189/2004 Sb. 

kolektivním investování jako: „podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních 

prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového 

fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“. 

 

Kolektivní investování (dále jen KI) je investováním nepřímým tzn., že investice není 

vykonána přímo na finančním trhu, ale za pomocí finančního zprostředkovatele. Finančními 

zprostředkovateli KI jsou finanční instituce, zabývající se zprostředkováním investic, jejichž 

cílem je vnést na kapitálový trh pokud možno, co nejvyšší objemy dlouhodobě investovaných 

peněžních prostředků. Z toho lze vyvodit, že KI je prospěšné, jak pro investora, tak pro 

ekonomiku státu z důvodů pozdních dopadů na růst ekonomiky. Hlavní ideou KI je sdružovat 

peněžní prostředky od fyzických osob (občanů) či právnických osob (společností) a jejich 

následné použití na podnikání za účelem zhodnocení na základě principu rozptýlení rizika 

způsoby, které dovoluje Zákon o kolektivním investování (dále ZKI). Fondy spravující úspory 

investorů na oplátku poskytují investorům podílové listy, což jsou cenné papíry dokládající 

podíl na majetku či akcie fondů, které představují právo na zisku spojené s vloženou investicí 

v daném fondu. Kam fondy soustředí své nashromážděné finanční prostředky, záleží na jejich 

orientaci. Hlavními instrumenty fondů jsou především akcie, dluhopisy, movité a nemovité 

věci, podílových listů, a produkty peněžního trhu (např. statní pokladniční poukázky, 

depozitní certifikáty). V KI je hlavním motivem investorů snaha o dosažení efektivnější 

správy společných prostředků, diverzifikace a minimalizace rizik a dosažení dostupnosti na 

trhy, které jsou obvykle vyhrazeny jiným typům investorů, to umožňuje investorovi investici, 

která se podílí na velkých peněžních částkách, kterými investor momentálně nedisponuje. 
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Výhody a nevýhody kolektivního investování 

Ve srovnání s individuálním investováním nabízí kolektivní investování řadu výhod. 

Stěžejní výhodou je, že investor nemusí mít znalosti o situaci na finančním trhu a nemusí 

rozumět jednotlivým oblastem podnikání, protože poskytne své volné finanční prostředky 

investiční společnosti, která vykazuje větší kapitál a kromě toho v mezích zákona investuje do 

akcií různých oborů. Následující výhodou, je shromáždění peněžních prostředků 

investovaných na základě principu rozptýlení (diverzifikace) rizika. Za pomocí tohoto 

principu máme zajištěno, že potenciální neúspěch v jedné z oblastí, nemá za následek ztrátu 

veškerých prostředků uložených v kolektivním investování. Investiční společnost soustředěné 

prostředky nemůže investovat rizikově, jelikož pracuje na bázi bankovního sektoru s cizími 

finančními prostředky. Kolektivní investování jako podnikatelská činnost, smí být 

vykonávána pouze společnostmi speciálně k tomu určenými, které nemohou současně 

vykonávat jinou podnikatelskou činnost. Riziko je sníženo tedy i tím, že KI je pod zvláštním 

dozorem a musí být prováděno v souladu se zákony a na základě licenčního povolení. Na 

základě uvedených faktů můžeme konstatovat snížení rizika, že s investorem bude na 

vyspělých kapitálových trzích jednáno nemorálně. Za další výhodu, lze považovat fakt, že 

Investiční společnost má k dispozici nejmodernější systémy, prostřednictvím kterých může v 

podstatě v každém okamžiku sledovat vývoj akcií na světových finančních trzích. Portfolio 

manažeři by měli být zvýhodnění oproti samostatně investujícímu jednotlivci ve vyhledávání 

a uskutečňování úspěšných investic. Profesionálové tvrdí, že nelze být úspěšný dlouhodobě 

bez sledování vývoje hodnoty kurzu akcií na kapitálovém trhu, ovšem toto tvrzení nelze s 

přesností určit. Nesmíme opomenout sníženou výši transformačních nákladů, tudíž nákladů 

vynaložených na koupi cenných papírů, které si makléřská firma účtuje za zprostředkování. K 

výhodám patří i odlišný způsob zdaňování, vznikající v případě zahraničních investicí fondů, 

kdy se setkáváme s rozdílnými sazbami daně. 

Gazda (2004) tvrdí, že skutečný přínos, který investorovi na rozdíl od individuálního 

přístupu poskytují investiční a zejména otevřené podílové fondy, představuje ve skutečnosti 

následujících šest základních výhod – diverzifikace, nízké provozní náklady, úspora času, 

kompletní servis, likvidita a zajištění majetku proti ztrátám z neetických praktik.  

 

Kolektivní investování je spojeno i s určitými nevýhodami, které je také nutné 

zohlednit v rám investičního procesu. Jednou z hlavních nevýhod je povinnost platby 

správních poplatků fondů, tedy situace kdy fondy vyžadují poplatky za správu finančních 



9 

 

prostředků. K těmto poplatkům dochází v situacích, kdy investor vstupuje do KI nebo z něj 

naopak vystupuje a v době držení kapitálu. Další nevýhodou KI je investiční riziko, jelikož 

veškeré investování na kapitálových a peněžních trzích s sebou nese jisté riziko. Přestože jsou 

jasně dané limity zákonem, vyskytují se společnosti s úmyslem poškodit investora, nebo 

nastane nepředvídatelná událost na kapitálovém trhu. Záporná je také ztráta možnosti ovlivnit 

zaměření investice. Tudíž investor ztrácí volnost při volbě investičních instrumentů, jelikož 

výběr těchto instrumentů za něj provádí investiční společnost [1,3]. 

2.2 Vývoj kolektivního investování 

Většina investorů nemá povědomí o tom, jak dlouho se již Investiční a podílové fondy 

pohybují na finančním trhu. Následující část bude tedy stručně věnována raným počátkům 

kolektivního investování ve světě a poté je podrobněji zaměřena na vývoj kolektivního 

investování v České republice.  

2.2.1 Rané počátky kolektivního investování 

Nelze stanovit přesné počátky kolektivního investování. V podstatě již od vzniku 

peněz jednotliví investoři shromažďují své finanční prostředky k získání větší síly a rozšíření 

investičních možností. První zmínka o kolektivním investování na trhu cenných papírů 

podobající se dnešnímu pojetí, byla k vidění ve Velké Británii v roce 1868. K tomuto roku 

se datuje založení prvního předchůdce dnešních podílových fondů The Foreign and Colonial 

Government Trust. Hlavním smyslem fondu bylo ne příliš zámožným investorům poskytnout 

výhodu rozležení rizika mezi větší množství akcií. Trusty podobného druhu se v 70. letech 

minulého století rozšířily v Anglii a především ve Skotsku. Trusty brzy dorazily i do zbytku 

Evropy a za oceán a byli přímými předchůdci uzavřených fondů, jak je známe v dnešní 

podobě. Trust nashromážděné peníze investoval do cenných papírů na Londýnské burze, kde 

drobný investor neměl přístup. Trust také plnil funkci profesionální správy aktiv. Jeho kapitál 

byl fixní, tudíž skotský akcionář kupoval či prodával akcie trustu pouze na jednom trhu. 

Až do počátku dvacátých let minulého století na kapitálových trzích investovali primárně 

movití investoři. 

Rok 1924 přinesl revoluci v investování široké veřejnosti. Američané přišli 

s investičním instrumentem, který je v dnešní době znám pod pojmem kolektivní investování. 

S myšlenkou kontinuálně vydávat a odkupovat podíly fondu, aniž by fond byl kotován 

na burze, přichází Massachusetts Investors Trust of Boston. V březnu roku 1924 přichází 

na trh první otevřený podílový fond, který byl založen právě v Bostnu. V současné době patří 
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fond Massachutsetts Investors Trust k největším akciovým fondům s majetkem 12 miliard 

dolarů a s 85 000 investory [7]. 

2.2.2 Kolektivní investování v České republice 

První zmínky kolektivního investování jsou datovány k roku 1990, kdy vznikla první 

investiční společnost v ČR, která nesla název První investiční (PIAS). Následující rok založily 

investiční společnosti také další velké banky jako své dceřiné společnosti. Vývoj odvětví 

kolektivního investování v České republice ovlivněn třemi základními faktory. Zcela zásadní 

pro vznik a vývoj kapitálového trhu a kolektivního investování byla kupónová privatizace. 

Jejich další vývoj byl ovlivněn dvěma faktory a to nedostatky v legislativě a deformacemi 

českého kapitálového trhu, způsobené nedostatečným výkonem státního dozoru. Tyto tři 

faktory ovlivňující kolektivní investování v ČR, lze přiřadit ke třem základním etapám: 

 Perioda kupónové privatizace (1993 – 1999) 

 Perioda tříbení trhu (1999-2002) 

 Perioda OPF (2002 - současnost)  

Perioda kuponové privatizace 

Vznik kolektivního investování v ČR zásadně souvisí s kuponovou privatizací, která 

měla za úkol převést státní majetek do soukromého vlastnictví.  V tomto období proběhla 

změna našeho hospodářství z centrálně plánovaného na tržní a státní podniky se přeměnily na 

akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. To přineslo veřejnosti 

možnost investovat své volné finanční prostředky k získání podílu v kapitálové společnosti. 

Méně zkušení investoři, kteří neměli odvahu investovat individuálně, mohli své prostředky 

svěřit fondům. Kuponová privatizace probíhala ve dvou vlnách. 

První vlna kuponové privatizace začala v listopadu roku 1991 a zúčastnilo se ji 8,5 

milionů občanů a z toho 5,9 milionů českých občanů. Ti měli možnost si zvolit, zda budou 

investovat přímo do akciové společnosti nebo využijí některý ze 429 investičních 

privatizačních fondů. Tyto fondy sehrály významnou roli, jelikož do nich směřovalo téměř 72 

% investic občanů. 

Pro spuštění druhé vlny kuponové privatizace byla podstatná novela transformačního 

zákona č. 92/1991 Sb. schválená v červenci roku 1993 upravující podmínky převodu majetku 

státu. Druhá vlna oficiálně odstartovala v dubnu roku 1994 a trvala téměř 8 měsíců. Účastnilo 

se jí více než 6 milionů českých občanů. Opět zde figurovaly privatizační fondy, kde ve druhé 
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vlně směřovalo 63,5 % investic, což je o zhruba jen o 9 % méně než v první vlně. Výběr 

fondů ve druhé vlně mohl být do jisté míry závislý na úspěšnosti správců fondů v kole 

prvním.  

Pokud hodnotíme vliv kuponové privatizace na investiční společnosti a fondy, 

můžeme říci, že tato privatizace stála za vznikem a rozvojem fondů a kolektivního 

investování v ČR. Vznikaly především uzavřené typy fondů, s nimiž nelze obchodovat. Na 

rozdíl od fondů na vyspělých zahraničních trzích, musely fondy v ČSFR vykonávat 

akcionářská práva ve společnostech, jejichž akcie v kuponové privatizaci získaly. To se 

ukázalo jako problém, jelikož české fondy neměly dostatečný počet odborníků schopných 

plnit roli člena orgánů akciových společností. Tyto a další fakta vedli ve ztrátu důvěry 

ve fondy. 

V roce 1996 přichází na českou scénu nový trend. Některé investiční fondy, ovlivněné 

kuponovou privatizací se rozhodly přeměnit na holdingové společnosti, tedy akciové 

společnosti, jejichž hlavní předmět podnikání není kolektivní investování. Tento krok byl 

zapříčiněn především snahou obejít přísný zákon o kolektivním investování a státní regulaci. 

Do června 1996 bylo přeměněno 89 investičních fondů s vlastním jměním 30 mld. Kč. Tyto 

fondy přeměnou získaly nejvíce, jelikož 1. Července 1996 vstoupila do zákona novela zákona, 

která upravovala především princip schvalování změny předmětu podnikání. Ač za ztížených 

podmínek byla změna stále možná až do roku 1998. Tento rok je spjat krizí nedůvěry 

investorů a se vznikem Komise pro cenné papíry. I přes nedůvěru investorů ve fondy je konec 

roku 1998 jakýmsi zlomem, jelikož se začínají prosazovat tzv. korunové otevřené podílové 

fondy. Tyto fondy již nemají spojitost s kuponovou privatizací.  

Perioda tříbení trhu 

Založení KCP a obnovení legislativy mělo velmi pozitivní vliv na obnovení důvěry 

investorů. Období, počínající rokem 1999 vede k očištění trhu od subjektů s nízkou důvěrou 

a přináší s sebou první stabilní růst majetku otevřených podílových fondů. Růst je zapříčiněn 

existencí klasických otevřených podílových fondů. Hodnota majetku ve fondech je sice stejná 

jako v roce 1993, ovšem více než 50 % majetku je v nových fondech. Zejména poměrně 

bezpečné peněžní fondy zhodnocují finanční prostředky lépe než termínované vklady 

v bankách. To vše vede k zvýšení nákupů nových podílových listů. 

 

 



12 

 

Perioda otevřených podílových fondů 

Poslední období započalo v roce 2002 a pokračuje až do současnosti. S tímto obdobím 

se pojí tzv. otevírání fondů, které představuje nucenou přeměnu uzavřených forem fondů na 

otevřené podílové fondy. To má za následek nárůst majetku v otevřených fondech, který je 

způsoben především díky přeměně uzavřených a investičních podílových fondů z privatizace. 

Důležitým krokem v tomto období byl vstup ČR do Evropské Unie v roce 2004. Ten s sebou 

přinesl i dlouho očekávaný zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, který 

zharmonizoval právní úpravy české republiky s legislativou EU v oblasti KI [3]. 

2.3 Subjekty kolektivního investování 

Na trhu KI máme možnost se setkat s mnoha subjekty. Největší pozornost budeme 

věnovat investičním fondům, poté si povíme něco o investičních společnostech a depozitáři 

KI. Jako další možnost KI, smíme použít investování prostřednictvím podílových listů, 

investičních klubů, venture fondů a podobných institucí. 

Fondy- Jsou specializovanými subjekty, jejichž úkol je jednat a vystupovat jako 

zprostředkovatelé a především spravovat portfolia aktiv, které rozdělují na podíly a akcie a ty 

jsou investorům prodávány a následně investovány do finančních produktů. Diverzifikace a 

rozdílnost těchto portfolií závisí na stanovených cílech managementu organizace 

a samozřejmě na míře rizika jakou jsou Fondy ochotny na sebe vzít. Fondy jsou nejvíce 

užívaným nástrojem kolektivního investovaní. 

 

Investiční fond- „Investiční fond je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je 

kolektivní investování a která má povolení České národní banky k činnosti investičního fondu 

(Zákon č.240/2013 Sb. §4).“ Investiční fond má formu právnické osoby, konkrétně akciové 

společnosti, ovšem nesmí být založena na základě veřejné nabídky akcií. Obchodní firma 

investičního fondu nese název "uzavřený investiční fond". Investiční fond má možnost svěřit 

obhospodařování svého majetku investiční společnosti na základě smlouvy 

o obhospodařování majetku. U Investičního fondu máme omezenou dobu trvání, tedy jeho 

založení je na dobu určitou. Během této doby fond nemá povinnost od investora (akcionáře) 

akcie odkupovat. Je zde ale možnost investora prodat tyto akcie jinému investorovi a získat 

tak prostředky ještě před ukončením činnosti investičního fondu. Z tohoto důvodu je nemožné 

u investičního fondu očekávat stejnou likviditu, jako u fondů podílových. Po dobu životnosti 

fondu se většinou množství akcií nemění. To je jedna z příčin, proč cenová úroveň akcií 

obvykle podléhá větším výkyvům oproti podílovým listům otevřených podílových fondů, 
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jelikož zahrnují názor investorů na úspěšnost jejich investiční činnosti. Tudíž investiční riziko 

u investičních fondů bývá vyšší než u otevřených podílových fondů. 

 

Podílový fond- Jílek (2009) tvrdí, že podílový fond je souborem majetku, náležící všem 

vlastníkům podílových listů podílového fondu (podílníci), a to v poměru podle vlastněných 

podílových listů. Do podílového fondu jsou peněžní prostředky shromážděny investiční 

společností nebo zahraniční investiční společností vydáváním podílových listů podílového 

fondu.  Podílový fond není právnickou osobou, ale pro jeho vytvoření je potřeba povolení 

České národní banky. Podílový fond je nejrozšířenějším typem fondu. Jeho veškerá činnost je 

zajišťována investiční společností. Prostředky určené k investování získává investiční 

společnost vydáváním a prodejem tzv. podílových listů. Investor tedy podílník koupí 

podílového listu investuje své prostředky do podílového fondu, který pak takto vložené peníze 

zhodnocuje investicemi na finančním trhu. Hodnota investice je závislá na úspěšnosti 

investiční činnosti podílového fondu. Výnos obdržený podílníkem je roven zhodnocení 

investice zbavené o poplatky, které slouží ke krytí nákladů a odměn pro správce fondu. 

Podílové fondy členíme na otevřené a uzavřené, ale tomu se budeme podrobněji věnovat 

později. 

 

Investiční společnost- Investiční společnost je podstatným subjektem kolektivního 

investování. Je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je kolektivní 

investování. Tuto činnost může vykonávat pouze na základě povolení, které uděluje Česká 

národní banka. Pro vznik Investiční společnosti (dále IS) je zapotřebí skupina odborníků, kteří 

mají v úmyslu nabízet své schopnosti, znalosti a služby lidem, vlastnícím volné peněžní 

prostředky a s úmyslem je rozumně alokovat a investovat. IS je zodpovědná za volbu 

a skladbu investičních instrumentů v portfoliu fondu. Zvolené instrumenty musí být v souladu 

s investičními pravidly a cíly fondu, které jsou stanoveny v prospektu fondu. Dále Investiční 

společnost nese zodpovědnost za obchodování s investičními instrumenty z portfolia fondu. 

Státní orgány vykonávající dohled nad těmito společnostmi silně regulují především vztahy IS 

a jimi spravovaným fondem, nýbrž s ohledem na ochranu podílníků před zločinným, 

neuváženým nebo neodborným jednáním IS. Mimo hlavní činnost IS, lze nalézt rozsáhlé 

spektrum činností, které může IS pro fond vykonávat. Tím se rozumí především 

administrativní činnosti, především kontrola činnosti jiných společností, které pro společnost 

dodávají nějaké služby, jako je například účetní, právní služby, personální a daňová agenda, 

reklama atd. Dále může IS pro fondy zajistit kontinuální prodej a odkup podílových listů 
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prostřednictvím sítě poboček, filiálek či jednotlivých prodejců, nebo tuto činnost pro fondy 

zorganizovat ve spolupráci se třetími stranami, za jejichž činnost bude zodpovědná ve vztahu 

k podílníkům fondu. Za zmiňované činnosti IS obdrží odměnu, která bývá většinou stanovena 

jako procentuální část z celkového objemu aktiv fondu spravovaného investiční společností. 

 

Depozitář KI-  Hlavní činností depozitáře kolektivního investování je evidence majetku 

fondu a kontrola jeho nakládání s majetkem v souladu se zákonem. Depozitářem může být 

výhradně banka se sídlem na území České republiky, či zahraniční banka, jejíž pobočka je 

umístěna na území České republiky a zároveň musí ve své bankovní licenci vlastnit povolení 

k činnosti depozitáře. Je subjektem, který provádí kontrolu a dohlíží nad činností investičních 

společností a investičních fondů a představuje v oblasti kolektivního investování roli 

regulátora. Tedy slouží k ochraně podílníků, akcionářů a ochraně jejich aktiv. Ovšem 

depozitář je i poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu, kdy poskytuje služby 

na komerčním základě a při hodnocení je k tomu potřeba přihlížet.  Depozitář vykonává svou 

činnost na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře, uzavřenou s investiční 

společností nebo investičním fondem, kde si sjednají podmínky pro plnění povinností 

depozitáře. Tato smlouva je nazývána depozitářskou. Je uzavírána na dobu neurčitou 

a výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Zákon číslo 248/1992 Sb., O investičních společnostech 

a fondech ukládá investiční společnosti i investičnímu fondu povinnost předem ve statutu 

určit svého depozitáře.  

 

K hlavním činnostem Depozitáře patří zejména: 

 úschova majetku fondu kolektivního investování, 

 evidence veškerých pohybů peněžních prostředků fondu kolektivního investování, 

 kontrola akcií a podílových listů fondu kolektivního investování, zda jsou vydávány 

a odkupovány v souladu se zákonem a statutem fondu,  

 kontrola aktuální hodnoty akcií nebo podílových listů fondu, zda je vypočítána 

v souladu se zákonem a statutem fondu,  

 zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu v obvyklé lhůtě 

 a další činnosti v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování 

včetně jejich podrobností. 
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2.4 Rozdělení fondů z právního hlediska 

Dle  ZKI §10 otevřenými podílovým fondem (dále jen OPF) je takový fond, který nemá 

omezený počet vydávaných podílových listů. Není omezen ani počet podílníků či akcionářů. 

U podílového listu OPF není nutná jmenovitá hodnota. Výdej podílových listů OPF 

se uskutečňuje za částku, která je rovna jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. 

Částka může být navýšena o přirážku uvedenou ve statutu. S vlastnictvím podílového listu 

OPF se pojí na žádost vlastníka právo na jeho zpětný odkup investiční společností.  Tento 

odkup probíhá dle §12 ZKI za částku, která je rovna aktuální hodnotě vyhlášené ke dni 

obdržení žádosti podílníka o odkoupení podílového listu. Částka může být snížena o srážku 

uvedenou ve statutu fondu. Investiční společnost má povinnost odkoupit podílový list OPF 

s použitím majetku v podílovém fondu, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o 

jeho odkoupení, nejdéle však do 15 pracovních dnů, pokud nedojde k pozastavení odkupování 

podílových listů. Speciální fond nemovitostí či speciální fond kvalifikovaných investorů má 

možnost tuto lhůtu upravit odchylně ve svém statutu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než 

6 měsíců. 

Uzavřeným podílovým fondem (dále jen UPF) je dle §13 ZKI fond investiční 

společnosti, která neodkupuje podílové listy zpět od podílníků z majetku UPF, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. Při vzniku UPF je přesně definován počet podílových listů, které může 

emitovat. Fond tedy emituje omezený počet instrumentů držící omezený počet investorů. 

Stejně jako OPF i UPF vydává podílový list uzavřeného fondu za částku, která je rovna jeho 

aktuální vyhlášené k rozhodnému dni. Částka může být navýšena o přirážku uvedenou ve 

statutu. UPF je spravována investiční společností a vytváří se na dobu určitou nebo neurčitou. 

Po uplynutí této doby fond může buďto vstoupit do likvidace nebo se přeměnit na otevřený 

podílový fond. Časové období, na které je uzavřený fond založen musí být uvedeno ve statutu 

[37]. 

Gazda a Liška (2004) tvrdí, že instituce kolektivního investování lze z právního 

hlediska rozdělit na tři základní skupiny: 

 Otevřené fondy s právní subjektivitou mající charakter akciových společností. Tedy 

investor se stává akcionářem a svá práva má možnost uplatnit na valné hromadě. Ve 

světě používaná forma v USA, Velké Británii, ve Francii a Beneluxu atd. Tato forma 

je užívaná např. v Lucembursku, kde je zákonem daná forma tzv. SICAV – sociétes 
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d´invetissement a capital variable využívána světovými správci aktiv jako ING, BNP 

Paribas, ABN Amro a dalšími. 

 Otevřené fondy bez právní subjektivity spravované investičními společnostmi, které 

oddělují majetek klientů od majetku společnosti. Tudíž investor není akcionářem, ale 

pouze podílníkem s podílem na majetku ovšem bez hlasovacích práv. Tato forma je 

k vidění např. v České republice nebo u některých francouzských a lucemburských 

fondů. 

 Uzavřené fondy, u kterých je přesně omezen počet emitovaných cenných papírů. 

Investoři zde nemají právo zpětného odkupu do stanoveného data. I s těmito cennými 

papíry se na sekundárním trhu obchoduje a bývá pro ně charakteristická nízká 

likvidita. Toto institucionální ustanovení je užíváno jen pro některé typy investic a to 

především pro dlouhodobé investice typu nemovitostí, eventuálně pro některé typy 

speciálních fondů. V poslední době je tato forma oblíbena pro garantovaná portfolia 

a mezi úspěšné upisovatele patři např. HSBC.  

2.5 Rozdělení fondů podle složení portfolia 

Následující část se podrobně věnuje rozdělení fondů podle aktiv, kam nejčastěji směřují 

investice daného fondu.  

Fondy peněžního trhu 

 Tyto fondy nabízejí poměrně vysokou bezpečnost a stabilitu. Vzhledem k tomu, že by 

měli překonávat výnosnost krátkodobých bankovních vkladů, jsou vhodnou alternativou pro 

bezpečné krátkodobé zhodnocování. Ovšem na rozdíl od těchto vkladů fondy peněžního trhu, 

stejně tak jako ostatní fondy neposkytují garantovaný výnos. Tudíž je třeba počítat, že 

i u fondů peněžního trhu existuje riziko vyplácených výnosů. Stejně jako dluhopisové fondy 

i fondy peněžního trhu reagují na změny úrokových měr ovšem ne tak výrazně. Tyto fondy 

investují do krátkodobých finančních nástrojů se splatností do 1 roku, tudíž jsou vysoce 

likvidní a proto vyhovující konzervativnímu investorovi. Fond peněžního trhu investuje 

peněžní prostředky do produktů jako:terminované vklady v bankách, depozitní certifikáty, 

pokladniční poukázky, krátkodobé dluhopisy. Je vhodný pro investice v délce 6 – 12 měsíců. 

V současnosti jsou peněžní fondy v hluboké recesi a zřejmě ještě nějaký čas budou, jelikož 

jsou prodělečné. 
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Dluhopisové fondy 

 Již z názvu je zřejmé že investice dluhopisových fondů směřují primárně do dluhopisů 

a dluhových cenných papírů. Tyto fondy jsou vhodné pro konzervativní investory se 

střednědobým investičním horizontem, ovšem oproti fondům peněžního trhu je zde vyšší 

riziko. Existují tři základní druhy dluhopisových fondů a to s vládními dluhopisy, 

s komunálními dluhopisy a s firemními dluhopisy. Kromě těchto tří základních typů existuje 

mnoho smíšených dluhopisových fondů investujících do několika druhů dluhopisů. Další 

rozdělení dluhopisových fondů se týká jejich průměrné splatnosti či úvěrového hodnocení. 

Doporučený investiční horizont těchto fondů je 2 a více let v závislosti na typu fondu. 

Co se týče investičního zaměření, mohou být obligační fondy orientované na jednu měnu 

(CZK), ale v přítomnosti je typičtější složení portfolia z dluhopisů denominovaných 

v několika různých měnách. V současné době jsou v tuzemsku dluhopisové nejvyhledávanější 

kategorií fondů. 

Akciové fondy 

Akciové fondy nashromážděné peníze investorů užívají k nákupu akcií nebo 

do instrumentů vázaných na akciový index. S investicemi do těchto fondu se pojí největší 

riziko, ale současně lze očekávat největší zhodnocení. Pro investici do akciového fondu je 

velmi podstatná doba investice a to z důvodů vysoké volatility v krátkodobém období. Ovšem 

z minulosti je známo, že v delším časovém horizontu hodnoty akciových fondů většinou 

převyšují hodnoty ostatních fondů. Doporučená minimální délka investice v tomto fondu je 

5 let. Při výběru akciového fondu je třeba dávat pozor na investiční strategii fondu. Pokud 

mají fondy podobnou strategii, také jejich kurzy se obvykle vyvíjí podobným směrem. 

Z pohledu investiční strategie dělíme akciové fondy na dva základní typy a to růstové a 

dividendové. Příjmem růstového fondu je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, naopak 

příjmem dividendového fondu jsou především investice do emisí akcií s vysokou dividendou. 

Z pohledu vztahu investiční strategie se srovnávacím indexem portfolia dělíme akciové fondy 

na aktivně a pasivně spravované fondy. Pasivně spravované fondy víceméně kopírují složení 

srovnávacího indexu, oproti tomu portfolio aktivně spravovaného fondu na indexu není 

závislé, ale investice jsou závislé na manažerově úvaze. Dále lze akciové fondy členit 

z teritoriálního zaměření (např. Fond Evropských akcií) či sektorového hlediska (Fond 

informačních technologií).  
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Smíšené fondy 

Smíšené fondy jsou obměnou akciových a dluhopisových fondů. Tyto fondy investují 

především do akcií a dluhopisů a případně do peněžního trhu. Rozeznávám tři základní druhy 

smíšených fondů a to konzervativní, vyvážené a agresivní dle podílu akciové složky 

v portfoliu. Výše jejich rizika a výnosu bývá zpravidla vyšší než u dluhopisových a menší než 

u akciových fondů v závislosti na investičním zaměření a profilu fondu. V závislosti na 

časovém horizontu investice je tento fond vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice. 

Smíšené fondy jsou vhodné pro investory vyhledávající vyváženou investiční strategii. 

Vzhledem k rozmanitosti fondů se nemůžeme detailně všem fondům. Možná můžeme 

ještě zmínit specializované fondy, jichž existuje celá řada. Patří zde například komoditní 

fondy investující např. do drahých kovů, nebo fondy fondů, jež investují především do 

podílových listů jiných fondů [3,5,7]. 

Následující Graf 2.1 zobrazuje rozložení investic domácích a zahraničních investorů 

dle typu fondů k 31.3 2014. Z grafu lze vyčíst, že investoři v tuzemsku mají největší zájem 

o dluhopisové fondy a to ve výši 32 % z celkové hodnoty majetku uložených ve fondech. Na 

oblibě také stouply za nimi následující smíšené fondy s 23 %. Zajímavostí jsou pouhá 4 % 

fondů peněžního trhu. Vzhledem k neefektivnosti těchto fondů došlo k přesunu aktiv do 

především do dluhopisových případně smíšených fondů. Z těchto faktů lze vyvodit, že český 

investor se stále nejčastěji vyznačuje konzervativním investičním stylem a svou vysokou 

averzí k riziku. Zahraniční investoři se pohybují v obdobných číslech, ovšem lze si 

povšimnou téměř opačného rozložení aktiv v akciových a dluhopisových fondech. Oproti 

českým investorům je v Evropě i ve Světě k vidění mnohem více odvážných investorů s 

menší averzí k riziku, jelikož téměř třetina všech investic směřuje do akciových fondů. 
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Graf 2.1 Rozložení aktiv dle typů fondů v ČR a ve Světě k 31. 3. 2014 

 

Zdroj: Akat ČR a Efama, [8]  

2.6 Rozdělení fondů podle geografického rizika 

Klasifikace fondů z tohoto hlediska AKAT ČR rozeznává tyto regiony: 

 Česká republika, 

 země eurozóny, 

 Evropa (včetně eurozóny), 

 Severní Amerika, 

 Asie a Pacifik, 

 ostatní regiony, 

 globální (fondy zcela či z části investující mimo uvedené regiony nebo investující do 

více regionů) 

U akciových fondů je geografická příslušnost danému regionu při tomto členění 

definovaná sídlem emitenta akcií. Investice mimo určenou kategorii nesmí překročit 10 % 

aktiv fondu. Co se týče dluhopisových fondů, je geografická příslušnost závislá na měně aktiv 

fondu. Investice do měn dluhopisových fondů mimo danou kategorii překročit 10 %. Podobně 

jako u dluhopisových fondů také u fondů peněžního trhu je geografická příslušnost 

definována dle měny aktiv, ovšem investice do zemí mimo kategorii je nemožná. Smíšené 

fondy sdružují oba požadavky akciových a dluhopisových fondů, tudíž sídlo emitenta 

a měnové riziko. 
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Z níže uvedeného Grafu 2.2 lze vyčíst, že největším podílem na světovém trhu 

z teritoriálního hlediska k 31. 3. 2014 se chlubí USA s 50 % a za nimi následující Evropa 

s 29,1 %. Tyto dvě položky zaujímají téměř 80 % podílu na světovém trhu. 

 

Graf 2.2 Rozložení aktiv do fondů dle teritoriálního zaměření 

 

Zdroj: Efama, [8] 

2.7 Vybraná kritéria pro hodnocení fondů 

Komparaci fondů kolektivního investování lze provést na základě různých kritérií. V naší 

práci se věnujeme hodnocení fondů na základě těchto kritérií: výnosnost, riziko, nákladový 

poměr, velikost fondu a analýza managementu.  

2.7.1 Výnosnost 

Hlavním důvodem proč se vůbec do investic pouštíme, jsou jejich výnosy. Výkonnost, 

tedy to jak se fondu daří, je snad stěžejní otázkou pro všechny investory při výběru fondu. Pro 

správnou investici je nutno vybrat takový fond, jehož výnosy v budoucnu budou odpovídat 

našim investičním cílům. Výnosnost nám udává procento zhodnocení investovaného majetku 

za dané období. Výnosy dělíme na 2 druhy, a to výnosy z investičního příjmu a kapitálový 

zisk/ztráta. Výnosy z investičního příjmu jsou veškeré příjmy z úročených cenných papírů 

např. dluhopisů a dividendové příjmy z akcií v držbě fondu. Kapitálovým ziskem se rozumí 

situace, kdy hodnota cenných papírů v portfoliu fondu vzroste nad nákupní cenu a v případě 

a současně dojde k prodeji cenných papírů buďto ze strany fondu nebo investora. V opačných 

případech se jedná o kapitálovou ztrátu. 
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Dle Veselé (2011) lze je možné při výpočtu výnosnosti fondu buďto zohlednit, nebo 

nezohlednit riziko. K hodnocení výkonnosti fondů se používají jednodimenzionální či 

dvojdimenzionální metody. Jednodimenzionální metody zohledňují pouze jedno kritérium 

a to výnosovou míru. Pro výpočet roční výnosové míry otevřených podílových fondů je 

možno použít následujícího vzorce, 

𝑟𝑡 =  
𝑁𝐴𝑉1−𝑁𝐴𝑉0+𝐷𝑡

𝑁𝐴𝑉0
 ∙ 100,     (2.1) 

kde 𝑟𝑡 je výnosová míra, 𝑁𝐴𝑉1 je čistá hodnota aktiv na konci období, která vyjadřuje 

hodnotu majetku připadající na jeden podílový list v období 1, 𝑁𝐴𝑉0 je čistá hodnota aktiv na 

začátku období, která vyjadřuje hodnotu majetku připadající na jeden podílový list v období 0 

a 𝐷𝑡 je dividenda vyplacená během uvažovaného období. Jelikož pro jsme pro komparaci 

vybrali pouze fondy reinvestující své zisky, nebude zde brána v potaz hodnota vyplacené 

dividendy.  

Pro srovnání ročních výnosností jednotlivých fondů kolektivního investování jsou 

užity průměry a to aritmetický a geometrický. Aritmetický průměr, často označován jen 

průměr, je ve statistice nejčastěji užívaným průměrem. Tento průměr vypočteme tak, že 

sečteme všechny hodnoty a vydělíme je počtem hodnot v souboru, 

𝑥 =
1

𝑛
 (𝑥1 +  𝑥2 +  … + 𝑥𝑛) =  

1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=0 ,    (2.2) 

kde 𝑥 je aritmetický průměr, n je počet hodnot v souboru a x jsou hodnoty. Všechny hodnoty 

v tomto průměru mají stejnou váhu. Záporná stránka aritmetického průměru nastává v situaci, 

kdy se alespoň 1 z průměrovaných hodnot výrazně odlišuje od ostatních. Pokud k ní dojde 

výsledný průměr je touto hodnotou výrazně ovlivněn. Vzhledem k větší přesnosti použijeme 

pro porovnávání výnosností fondů geometrický průměr, který se vypočte podobně jako 

aritmetický. U geometrického průměru nebudeme hodnoty sčítat, ale násobit a namísto dělení 

hodnoty dáme pod odmocninu, takže takto, 

𝐺 =  √𝑥1 + 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛
𝑛 =    √∏ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,     (2.3) 

kde 𝐺 je geometrický průměr, n je počet hodnot a x jsou jednotlivá data. Geometrický průměr 

se nepoužívá pro záporná či nulová čísla. Často slouží pro výpočet tempa růstu.  Nerovnost 

aritmetického a geometrického průměru říká, že geometrický průměr je vždy menší nebo 

roven aritmetickému [39]. 
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Pro výpočet celkové výnosnosti portfolia použijeme vážené aritmetické průměry 

výnosností jednotlivých investic v portfoliu, které budeme násobit váhami podílů jednotlivých 

investic v portfoliu, takže takto, 

𝑉𝑝 = ∑ 𝑉𝑖 ∙ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=0 , ∑ 𝑃𝑖 = 1 𝛬 0 ≤ 𝑃𝑖 ≤ 1,    (2.4) 

kde 𝑉𝑝 je výnosnost portfolia investic, 𝑉𝑖 je výnosnost jednotlivých druhů investic v portfoliu, 

𝑃𝑖 je podíl jednotlivých druhů investic na celkovém výdaji a n počet investic v portfoliu [9]. 

2.7.2 Rizikovost 

Jak tvrdí Siegl (2011), vztah mezi rizikem a výnosy je základním kamenem financí 

a portfolio managementu. Jakmile je stanoveno riziko a očekávaná výnosnost každého aktiva, 

moderní finanční teorie může pomoci investorům sestavit nejlepší portfolia. 

Pro mnoho investorů je riziko jako nastínění nejhoršího možného scénáře. Jak již bylo 

řečeno výše, hlavní snahou investora je dosáhnout co nejvyššího výnosu. Ovšem vyšší výnos 

s sebou samozřejmě nese i vyšší riziko. 

 Podle všeobecně platné definice je investiční riziko variabilita nebo periodicky 

se opakující fluktuace celkového výnosu. Jinými slovy riziko reprezentuje proměnlivost 

výnosů. (Steigauf, 2003) 

Při investování hrozí několik druhů rizik a proti každému typu rizika je trochu jiná 

obrana. Je velmi důležité si uvědomit, co dané investici skutečně hrozí a proto je užitečné znát 

jednotlivé typy rizik, kterými jsou: 

Tržní riziko, které je z pohledu investora nejobávanějším rizikem. S tímto rizikem souvisí 

kolísání tržních cen dluhopisů a akcií. Pro překonání tohoto rizika je důležitý dlouhodobý 

časový horizont investora. 

Úrokové riziko závisí na pohybech cen dluhopisů a některých akcií, souvisejících se změnami 

úrokových sazeb. S růstem úrokové míry klesají ceny dluhopisů a naopak. 

Riziko změny výnosů, které je potencionální možností, že výnos z investice bude proměnlivý. 

Toto riziko nejvíce hrozí v případě krátkodobých fondů. 

Riziko inflace je spojené se snižováním kupní síly. Výnos z investice je v delším časovém 

horizontu důležité srovnat s výší inflace. 
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Měnové riziko souvisí se změnami devizových kurzů při investicích denominovaných v cizí 

měně. Odlišná výše směnného kurzu mezi jednotlivými měnami může zapříčinit snížení nebo 

zvýšení hodnoty investice. 

Riziko managementu nastane v případě vykonání špatného rozhodnutí manažera fondu, které 

zapříčiní snížení hodnoty investice 

Sektorové riziko závisí na tom, zda jsou investice ve fondu zaměřeny na jeden nebo více 

sektorů. 

Pro číselné vyjádření rizika se používá statistická veličina, kterou označujeme jako 

směrodatná odchylka. Vyšší směrodatná odchylka znamená vyšší riziko. Jelikož výpočet 

směrodatné odchylky pro výběrový soubor je přesnější použijeme následující vzorec, 

𝑠 = 𝑠2 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
,     (2.5) 

kde 𝑠 je směrodatná odchylka pro výběrový soubor, 𝑠2je rozptyl výběrového souboru, 𝑥𝑖  je 

výnos za jednotlivé období,  𝑥 je průměrnou hodnotou těchto výnosů a 𝑛 je počet hodnot [10].  

Směrodatná odchylka je počítána na základě historických dat a je veličinou, která 

odráží míru, s jakou výnosy kolísají kolem své průměrné hodnoty. Jinak řečeno pomocí 

hodnot směrodatné odchylky také lze spočíst míru volatility. Dle Steigaufa (2003) můžeme 

říci, že skutečné výnosy fondu budou kolísat od průměrné roční hodnoty výnosu v pásmu 

plus/minus směrodatná odchylka v průběhu přibližně dvou třetin časového období a v pásmu 

2x směrodatná odchylka se budou pohybovat v průběhu 95 % času. 

Indikátor SRRI 

Tento indikátor vznikl v reakci na finanční krizi v Evropě a slouží investorům pro 

poskytnutí jasnějších informací o rizikovosti fondu. Indikátor SRRI vychází z historické 

volatility, která je vypočítána na základě týdenních či měsíčních výnosů fondu v uplynulých 

5 letech. Výpočet SRRI se provádí na základě vzorce, podléhající směrnici UCITS. Jeho 

kladnou stránkou je identický výpočet a interpretace pro všechny druhy fondů. Ukazatel SRRI 

pomáhá investorům určit rizikově – výnosový profil fondu na stupnici od 1 do 7 řazené 

vzestupně, podle jeho volatility [11]. 
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Tabulka 2.1 Ukazatel rizika (SRRI) 

SRRI Volatilita (%) 

1 0 – 0,5  

2 0,5 – 2  

3 2,0 – 5  

4 5,0 – 10 

5 10 – 15 

6 15 – 25 

7 25 + 

Zdroj: ESMA, [11] 

2.7.3 Poměrový ukazatel nákladů 

Podílové fondy zahrnují tři základní poplatky a to vstupní, výstupní a správcovské 

poplatky. Ovšem vstupní a manažerské poplatky o skutečné nákladovosti příliš nevypovídají. 

O skutečných nákladech více napoví tzv. poměrový ukazatel nákladů nebo nákladový poměr 

(TER – Total Expense Ratio). Jde o poměr celkových provozních nákladů k průměrné 

měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu a je vyjádřen v procentech. Tento ukazatel obsahuje 

všechny náklady podílového fondu a je sestaven na základě auditovaných výsledků 

z předešlého účetního období. Platí zde, že čím je ukazatel vyšší, tím je fond nákladnější. 

Náklady zahrnované v nákladovém poměru: 

 Administrativní náklady: Veškeré náklady spojené se službami pro podílníky, 

poplatky depozitáři, poplatky pro zprostředkovatele, právní a auditorské poplatky, 

úrokové náklady a jiné.  

 Správcovské poplatky: Poplatky plynoucí správcovské společnosti, která vykonává 

správu portfolia, tedy investování. S růstem fondu by měl tento poplatek klesat. Výše 

poplatku se pohybuje v rozmezí 0,4 % - 2 % ročně. 

 Další poplatky: Sem patří náklady na marketing, které se pohybují ve výši od 0,25 % - 

1 % ročně. 

Správcovská společnost neodečítá tyto náklady jednorázově, ale formou pravidelných 

malých částek z hodnoty aktiv fondu. V závislosti na druhu portfolia se hodnota nákladového 

poměru pohybuje od 0,5 % do 3 % [5].  

2.7.4 Velikost fondu 

Dalším faktorem, který nesmíme opomíjet, je velikost aktiv fondu. Na otázku, zda je 

pro fond výhodnější větší či menší objem aktiv není jednoznačná odpověď. 
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 Fondy s malým portfoliem mají lepší manévrovatelnost. Tudíž jsou více pohyblivé, 

jelikož pro manažera je jednodušší měnit malé portfolio. U malých fondů, není tak 

komplikované zbavit se nechtěné investice v portfoliu, jako u velkých fondů. Další výhodou 

malých fondů je užší fokus. Tedy mohou si svůj investiční střed zájmu koncentrovat pouze na 

své favorizované akcie. Poslední výhodou je relativní výkonnost. Kdy pro malý fond není, tak 

složité pokořit trh, jako u velkých fondů, kdy je výkonnost podmíněná situaci na trhu. 

Obrovský fond mívá problémy s překonání výkonnosti průměrného trhu a navíc je zatížen 

manažerskými a transakčními náklady. 

Naopak Fondy s velkými portfolii mají nižší náklady. Velké množství aktiv, 

spravované velkými fondy vytváří místo pro nižší náklady. Tyto fondy také disponují 

talentovanějšími manažery a to z toho důvodu, že instituce s velkými fondy mají více lidí 

a pokrývají větší trh. Dále mají větší fondy obchodní výhody. Jisté typy investic 

u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu jsou vhodné až při větších objemech [5]. 

2.7.5 Analýza managementu 

Posledním kritériem srovnání je analýza managementu. Zpravidla bývá úspěšnost 

fondu závislá na tom, kdo má daný fond v kompetenci. Při posuzování kvality managementu 

je podstatné vědět, jak dlouho manažer daný fond spravuje. Z tohoto hlediska platí, že čím 

delší je období spravované jednou osobou, tím je to pro fond výhodnější. Tato doba by měla 

být alespoň 5 let. Dále je vhodné podívat se na manažerovy zkušenosti z minulosti a jeho 

vzdělaní v daném oboru. Také je třeba vzít v potaz, zda fond řídí tým nebo je řízen 

jednotlivcem. Fond řízen více lidmi, tedy týmově, zaručuje stabilnější výkonnost a případný 

odchod jednotlivce z týmu nemá takový dopad, jako u fondu řízeného jednotlivcem [5]. 

2.8 Typy investorů  

Při investování rozeznáváme čtyři základní druhy investorů, a to velmi konzervativní, 

konzervativní investor, vyvážený investor a dynamický investor. Tato práce je zaměřena na 

3 základní typy investorů, a to konzervativní vyvážený a dynamický. Rozložení aktiv mezi 

finanční aktiva patří k nejdůležitějším aspektům při investičním rozhodování. Pro zjištění 

druhu investora z pohledu aktiv nám může pomoci investiční dotazník. Vzor investičního 

dotazníku od společnosti IKS KB je uveden v příloze 3. 
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Konzervativní investor  

Dává přednost jistému zisku před výší zisku. Je averzní vůči riziku a nepotrpí si na 

kolísání a propady. Konzervativní investor očekává od své investice především nízkou 

rizikovost a výnos, který by měl překročit kromě výše inflace i výši úročení spořících 

a terminovaných produktů. Zaměření na nízko rizikové finanční produkty je zapříčiněno 

především tím, že většina konzervativních investorů nemá příliš velké zkušenosti 

s investicemi na kapitálových trzích. Co se týče podílových fondů, investoři mají zájem 

především o fondy peněžní, dluhopisové a případně smíšené konzervativní. Graf 2.1 

vypovídá, že s většinou investic v české republice je nakládáno konzervativně.  Ovšem ani 

konzervativní investoři se úplně nemusí vyhýbat riziku a jejich portfolio by mělo být tvořeno 

z části z akcií.  

Vyvážený investor 

Hlavní snahou vyváženého investora je dosažení výnosů převyšující inflaci. Zároveň 

má tento typ investora již větší zkušenosti na kapitálových trzích. Oproti konzervativnímu 

investorovi očekává vyvážený investor vyšší zisk a do jisté míry je ochoten strpět občasné 

kolísání hodnoty svého portfolia. Tedy je ochoten strpět jisté riziko, ovšem hodnota kolísání 

nesmí dosahovat přílišných výkyvů. Zároveň tento investor nepropadá panice při dočasných 

propadech a nevybírá své portfolio. Vyvážený investor se orientuje na akciové, smíšené 

a výnosnější dluhopisové fondy.  

Agresivní (dynamický) investor 

Dynamický investor považuje za důležité dosahovat na kapitálových trzích 

dlouhodobě nadprůměrného výnosu. Tento investor má kladný vztah k riziku a dočasné 

poklesy jej nevyvedou z míry. Největším problémem tohoto investora je především on sám, 

jelikož jeho počínání je často riskantní a musí udržet své emoce pod kontrolou. Největší míra 

investovaných finančních prostředků dynamického investora je směřována do rizikových 

aktiv, tedy akciových případně smíšených agresivních fondů. Tato aktiva tvoří kolem 80 % 

portfolia a bývají nejčastěji doplněny dluhopisovými fondy.(Syrový Tyl, 2011) 

2.9 Investiční strategie 

V předešlé podkapitole 2.8 jsme si popsali jednotlivé typy investorů, pro které budeme 

později sestavovat portfolia. Nyní se zaměříme na faktory, které musíme při sestavování 

portfolia brát v potaz a následně si podrobněji popíšeme jednotlivé investiční strategie. 
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2.9.1 Faktory ovlivňující složení portfolia 

Hlavním cílem všech investorů je maximalizovat zhodnocení svých finančních 

prostředků. Investorova strategie je závislá především na jeho přístupu k investování. Jde 

o dlouhodobý proces, který počíná stanovením svých cílů a možností, dále pokračuje 

sestavením vhodného portfolia a končí rozhodováním již v průběhu investování. Pro nesoulad 

ekonomiky a trhů se mnoho investorů při plánování své investiční strategie odmítá zabývat 

ekonomickými předpověďmi. Kohout (2013 str. 187) tvrdí, že správný odhad okamžiku pro 

nákup či prodej cenného papíru se na celkové výkonnosti portfolia podílí jen ve výši 2% 

a přibližně 4 % má význam výběru konkrétního cenného papíru. Naproti tomu 93,6 % 

význam má investiční strategie z hlediska rozmístění peněz do investičních tříd: akcií, 

dluhopisů, pokladničních poukázek. Vzhledem k tomu, že každý člověk má jiné priority 

a přistupuje jinak k řešení problémů lze sestavit nespočetné množství investičních strategií.  

Následující tabulka uvádí vhodné rozložení aktiv konzervativního, vyváženého 

a dynamického investora v závislosti na čase.  

Tabulka 2.2 Volba fondu v závislosti na investičním horizontu a rizikovém profilu investora 

Investor 
Délka investice (v počtu let) 

0-1 2-3 4-6 7+ 

Konzervativní peněžní trh dluhopisové fondy dluhopisové fondy dluhopisové fondy 

Vyvážený peněžní trh dluhopisové fondy smíšené fondy smíšené fondy 

Dynamický peněžní trh dluhopisové fondy smíšené fondy akciové fondy 
Zdroj: Syrový, Tyl (2011, str. 37) 

Dalším důležitým faktorem při alokaci aktiv je věk investora. U investorova věku platí 

pravidlo, že čím mladší je investor, tím větší část portfolia by se měla skládat z akcií. Při 

hrubém odhadu můžeme použít následující úvahy: 

Konzervativní investor  - může zvážit procentní podíl v akciích na základě vzorce (procentní 

podíl v akciích = 100 – věk). Tedy na základě rozdílu rovnající se věku, může rozložit mezi 

dluhopisy a hotovost. To znamená, že pokud má investor 40 let, tak 60 % portfolia by měl mít 

v akciích a zbytek rozložit mezi dluhopisy a hotovost. 

Vyvážený investor – může zvýšit procentní podíl v akciích na 110 – věk. Tudíž například 

35letý investor by měl rozložit portfolio v poměru 75/25 ve prospěch akcií. 
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Agresivní investor – má vysokou toleranci k riziku, by mohl použít vzorec 120 – věk. To 

znamená, že agresivní investor ve věku 55 let měl by 65 % svých investic rozprostřít na 

akciovém trhu. 

Tyto počty jsou jen orientační a nelze na jejich základě vyvodit nějaká konečná 

stanoviska, ovšem mohou posloužit jako pomůcka při tvorbě portfolií [5]. 

Kritický rozměr rozložení aktiv představuje podíl akcií v portfoliu. Existuje mnoho 

názorů kolik procent aktiv by mělo směřovat do akcií, jelikož jsou volatilnější a výnosnější 

než dluhopisy. Doporučené množství akcií roste s dobou jejich očekávané držby. Historická 

data ukazují, že i konzervativní investor by při dlouhodobém časovém horizontu měl držet 

téměř 90 % svého portfolia v akciích avšak vyvážený a dynamický investor by měl mít 

v akciích dokonce více než 100 %. Takovéhoto poměru akcií v portfoliu mohou investoři 

dosáhnout půjčením peněz nebo nákupem akcií na úvěr. 

Tabulka 2.3 Doporučený podíl akcií v portfoliu 

Investor 
Doba držení akcie 

1 rok 5 let 10 let 30 let 

Konzervativní 25,00% 38,70% 59,60% 89,50% 

Vyvážený 50,00% 61,60% 88,00% 116,20% 

Dynamický 75,00% 78,50% 110,10% 139,10% 
Siegel (2011, str. 41) 

Z tabulek lze vyčíst, že skladba portfolia závisí na vztahu investora k riziku, ale jak již 

bylo výše uvedeno, velmi důležitá je i délka investičního horizontu.  

2.9.2 Základní investiční strategie 

Nyní budou uvedeny tři základní investiční strategie, na základě kterých budou 

konstruována jednotlivá investiční portfolia pro již definované typy investorů. 

Konzervativní strategie 

Konzervativní strategie je taková, která nepožaduje vysoký výnos a maximálně se 

soustředí na minimalizaci výkyvů hodnot portfolia. Jde o strategii pro investory s menšími 

zkušenostmi na kapitálových trzích, a proto se zaměřují především na málo riziková aktiva. 

Hlavní snaha je pokrytí inflace, což v dlouhodobém horizontu podmiňuje obsah akciové 

složky v portfoliu. Podíl portfolia, jenž by měl být držen v akciových fondech je k vidění ve 

výše uvedené Tabulce 2.3. Při dlouhodobější investici v délce zhruba pěti let se podíl akcií na 

celkovém portfoliu vyšplhá až k 40%. V případě kratšího investičního horizontu, tedy 
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maximálně do 2 let, je vhodné klást absolutní důraz na nástroje peněžního trhu. Ovšem jak 

bylo zmíněno výše, v současném období jsou tyto fondy v hlubokém útlumu a zřejmě ještě 

nějaký čas budou, vzhledem k tomu, že jsou prodělečné. K hlavním cílům této strategie patří 

nejen pokrytí inflace, ale samozřejmě také dosažení vyššího zhodnocení než nabízejí spořicí 

účty a termínované vklady. 

Vyvážená strategie  

Při této investiční strategii investor očekává již vyšší výnos než je pro pokrytí inflace 

a je ochoten zařadit do portfolia rizikovější cenné papíry. Tudíž požadavek na výnosnost je 

spojený s občasným kolísáním portfolia ovšem do jisté míry. Vyvážená strategie je vhodná 

pro investory, kteří už mají jistý pojem o kapitálovém trhu. V portfoliu bude obsažen mix 

akcií a dluhopisů. Při stejném investičním horizontu jako u konzervativní strategie, bude 

u této strategie v portfoliu obsaženo více akcií. Dle (Kohouta 2013) rozeznáváme dva druhy 

vyvážené strategie a to spíše konzervativní a spíše agresivní. Váha akcií v tomto portfoliu 

je závislá na osobním postoji k riziku, délce investičního horizontu a očekávaném výnosu.  

Agresivní strategie 

Poslední investiční strategií, dle které lze sestavit investiční portfolio je agresivní 

strategie. O této strategii lze říci, že není pro slabé povahy. Tudíž není určena takovým 

investorům, které vyvede z míry jakýkoliv pokles hodnoty portfolia a slovo finanční krize 

v nich vyvolává strach. Jak tvrdí Kohout (2013 s. 192): „Kdo má peněz málo nebo těžce 

vydělané, ať na burzu nechodí, rovněž ne ten, kdo má slabé nervy a kdo při sebemenším 

poklesu nemůže spát. Burzián si musí zvyknout nejen lehce vydělávat, ale i lehce ztrácet.“ Pro 

agresivní strategii je totiž charakteristická vysoká míra volatility, tedy růsty a poklesy 

portfolia investora jsou běžnou záležitostí. Typický je dlouhodobý investiční horizont a snaha 

o co nejvyšší zhodnocení. 

Dle Kohout (2013) musí být investor, který hodlá přijmout agresivní strategii připraven na 

možnost, že: 

-hodnota portfolia může klesnout o 20 či dokonce 30 % hned na začátku investice, 

-může být hodnota vašeho portfolia i za pět let stále nižší než na počátku, 

- nemusí být nikým varován před možnými burzovními krachy či podobnými příhodami, 
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- při dostatečné trpělivosti a odvaze se může dočkat kýženého výsledku. 

Agresivní portfolio by mělo být tvořeno primárně z akciové složky a případně doplněny 

o dluhopisy. Samozřejmě zde opět platí závislost složeného portfolia na investičním horizontu 

investora. Ani zde není vhodné veškeré volné finanční prostředky alokovat do akcií.  

Při dlouhodobém časovém horizontu je pro všechny investiční strategie, kromě velmi 

konzervativního přístupu, vhodné investovat část portfolia do akcií. Stejně tak v opačném 

případě krátkého časového horizontu by měli všichni investoři část svých aktiv ukrývat 

v likvidních aktivech. Tedy v peněžních popřípadě v dluhopisových fondech. Výběr investiční 

strategie je velmi zásadním krokem pro investora a měl by jí být věnována dostatečná 

pozornost.  Tento fakt je stvrzen tím, že investiční strategie z více než 90 % určuje vývoj 

našeho portfolia z hlediska výnosů, rizik a odolnosti vůči inflaci. Zároveň díky velmi 

obtížnému stanovení investiční strategie je velmi doporučeno se o výběru investiční strategie 

poradit i s kvalifikovaným investičním poradcem [2,4,6]. 
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3 Charakteristika vybraných podílových fondů  

Vzhledem k rozmanitosti nabízených fondů kolektivního investování, je nutné pro jejich 

správný výběr stanovit jisté priority. Pro správný výběr podílového fondu je velmi důležitý 

investiční cíl investora, jeho tolerance vůči riziku, rozložení aktiv a předpokládaná délka 

investice. Pro účely této práce byly vybrány čtyři druhy fondů: dluhopisové, akciové, smíšené 

dynamické a smíšené konzervativní. V následující části práce si nejprve charakterizujeme 

vybrané podílové společnosti a jejich fondy a poté na základě předem stanovených kritérií 

provedeme výpočty. 

Pro komparaci byly v této práci vybrány podílové fondy čtyř investičních společností. 

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČSOB Asset Management, a. s., Investiční 

společnost, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. a ING Investment Management (C. R.), 

a.s. Tyto vybrané investiční společnosti spadají pod Asociaci pro kapitálový trh České 

republiky, tedy AKAT ČR. Spolu s ČP INVEST investiční společnost, a. s. patří výše 

zmíněné společnosti mezi pět investičních společností s největším objemem aktiv, tvořící více 

než polovinu celkového investovaného majetku v ČR. 

Z každé investiční společnosti byly podle investičního zaměření vybrány čtyři fondy. 

Při výběru se postupovalo, tak aby měly fondy jisté společné rysy.  U všech vybraných fondů 

můžeme říci, že jsou otevřenými podílovými fondy, jsou nabízeny v české měně a v České 

republice.  Dalšími specifikami jsou zaměření obligačních fondů na fondy investující 

primárně do českých státních dluhopisů, akciové fondy soustředící z hlediska regionálního 

působení na střední a východní Evropu a smíšené fondy byly rozděleny na dynamické 

obsahující větší množství akcií a konzervativní, jejichž zásadní část portfolia je tvořena 

z dluhopisů. Hlavním zdrojem informací této kapitoly jsou data dostupná z webových stránek 

vybraných investičních společností a výročních zpráv vybraných fondů.   

3.1 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 

Investiční společnost České spořitelny (dále ISČS) působí na českém kapitálovém trhu 

od prosince roku 1991. Již od počátku svého působení je součásti finanční skupiny České 

spořitelny, a. s. Hlavní oblastí působení společnosti je poskytování služeb týkající se 

investování do otevřených podílových fondů, správa majetku ve fondech a zajištění 

doprovodných, technických a poradenských služeb. Společnost je členem finanční skupiny 

Erste bank a jí obhospodařované fondy mají více než 350 tisíc podílníků. Depozitářem ISČS 

je Česká spořitelna, a. s. Základní kapitál společnosti byl stanoven ve výši 70 milionů Kč. 

Minimální výše investice je rovna 300 Kč [13].  
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U ISČS byly pro srovnání vybrány tyto fondy:  

1) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Sporobond (otevřený podílový 

fond): 

Fond byl založen dne 31. března 1998. Je vhodný pro pravidelné investování v menších 

částkách. V oblasti rizika v sedmi stupňové škále spadá do 3. rizikové skupiny. Investuje 

především do střednědobých českých státních dluhopisů. Jde tedy o dluhopisový fond, 

žádoucí hlavně pro střednědobé investory, kdy doporučná doba investice je stanovena na dobu 

alespoň 3 let [14].  

2) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Sporotrend (otevřený podílový 

fond): 

Založen 31. března 1998. Je akciovým fondem vyhovujícím pro investice s očekáváním 

vysokého zisku na úkor vysokého rizika. Patří k velmi rizikovým fondům a spadá do poslední 

7. rizikové skupiny. Akciový fond Sporotrend je vhodný pro dlouhodobé investování na 5 

a více let [15].  

3) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Akciový mix FF (otevřený podílový 

fond): 

Fond byl založen 1. prosince 1999. Je fondem smíšeným, tudíž jeho portfolio je složeno 

především z akcií a dluhopisů. Akciový mix FF je řazen mezi agresivní fondy a jeho podíl na 

akciích je ve výši kolem 75 %. Je vhodný pro investory očekávající vyšší zisk, ale zároveň 

s sebou nese vyšší riziko. Je zařazen do 6. rizikové skupiny, tedy vysoké riziko. Fond 

je vhodný pro dlouhodobé investice. Doporučený investiční horizont je stanoven na dobu 

minimálně 5 let [16]. 

4) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Konzervativní mix FF (otevřený 

podílový fond): 

Jeho činnost byla zahájena 1. června 2005. Je smíšeným fondem České spořitelny a je řazen 

mezi konzervativní. Podíl akcií v tomto fondu je do výše 15 %. Není tak ziskový, ovšem 

s přijatelnější mírou rizika. Je řazen do 3. rizikové skupiny. Je vhodný pro pravidelné 

investování a délka investice by měla přesáhnout 3 roky [17]. 

3.2 ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 

Investiční společnost ČSOB Asset Management, a.s., jakožto člen skupiny ČSOB působící 

v oblasti kolektivního investování a správy portfolií byla založena v roce 1995. Belgická 

banka KBC Participations Renta C, SA se podílí na jejím základním kapitálu téměř 60 %. 
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Ve spolupráci se skupinou KBC patří v oblasti kolektivního investování k největším českým 

zprostředkovatelům fondů pro drobné investory. Základní kapitál společnosti je 499 milionů 

Kč. U zvolených podílových fondů je výše první investice 5000 Kč. V případě, že se jedná 

o pravidelné investování, je minimální investovaná částka rovna 500 Kč a každý další nákupu 

činí 500 Kč [19].  

U ČSOB AM byly pro srovnání vybrány tyto fondy:  

1) ČSOB Investiční společnost, a.s., ČSOB Bond mix (otevřený podílový fond): 

Založení fondu se datuje k 1. 12. 1990. Bond mix spadá do 2. rizikové skupiny. Investuje 

především do českých státních dluhopisů a dluhopisů s vysokým ratingem. Investice ve fondu 

je vhodná, pokud doba investice přesahuje dobu alespoň 3 let [20]. 

2) ČSOB Investiční společnost, a.s., ČSOB Akciový fond – Střední a Východní 

Evropa (otevřený podílový fond): 

Vznikl 3. 5. 2007. Je akciovým fondem, jehož portfolio je složeno především z ruských 

polských a tureckých akcií. U fondu očekáváme vysoké zhodnocení, ovšem spadá do 

6. rizikové skupiny. Minimální investiční horizont je 7 let [21]. 

 

3) ČSOB Investiční společnost, a.s., ČSOB Dynamický – KBC Master fund 

(otevřený podílový fond): 

Činnost fondu byla zahájena 30.6 2000. Jedná se o fond fondů a je podfondem KBC Master 

fund a je spravován společností KBC Asset Management NV. Tento fond je balancovaný 

a z hlediska portfolia je dynamický. Podíl akcií v tomto fondu je ve výši 88,67 % a zbytek 

tvoří dluhopisy a hotovost. Složením je řazen k rizikovým fondům a patří do 5. rizikové 

skupiny. Doporučený investiční horizont pro tento fond je 7 a více let [22]. 

4) ČSOB Investiční společnost, a.s., ČSOB Konzervativní – KBC Master fund 

(otevřený podílový fond): 

Činnost fondu byla zahájena 30.6 2000. Jedná se o fond fondů a je podfondem KBC Master 

fund a je spravován společností KBC Asset Management NV. Je balancovaným fondem 

a z hlediska portfolia je konzervativní. Aktiva fondu jsou tvořena především z dluhopisů 

a peněžního trhu. Podíl dluhopisů a hotovosti v tomto fondu je kolem 90 % a zbytek je tvořen 

akciemi. Zmiňovaným složením je fond řazen mezi vyvážené a spadá do 2. Rizikové skupiny. 

Doporučená doba investice se pohybuje mezi 2 – 3 roky [23]. 
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3.3 Investiční kapitálová společnost KB, a. s.  

Investiční kapitálová společnost KB (dále IKS KB), a.s. byla založena pod názvem 

Investiční kapitálová společnost KB, spol. s r.o. 27. března 1991, jako dceřiná společnost 

Komerční banky, a.s. Následně 1. Května 1994 se změnila na Investiční kapitálovou 

společnost Komerční banky, a. s. Hlavním předmětem činnosti této společnosti je 

obhospodařování a řízení investičních, podílových, investičních a penzijních fondů. V říjnu 

2001 se IKS KB stala součástí finanční skupiny Société Générale, která se řadí v Evropě mezi 

největší a nejziskovější banky. IKS KB patří mezi tři největší poskytovatele služeb 

kolektivního investování a jejím jediným akcionářem IKS KB je mezinárodně působící 

skupina AMUNDI, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě. Výše základního 

kapitálu je 50 milionů Kč. Minimální výše první investice fondů je 5 000 Kč a minimální výše 

každé další investice 300 Kč. Minimální výše při pravidelném investování je 300 Kč [25]. 

 

 

U IKS KB byly pro srovnání vybrány tyto fondy:  

1) KB Dluhopisový fond, Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (otevřený 

podílový fond): 

 Fond vznikl ke dni 31. 1. 2007. Je konzervativnějším dluhopisovým fondem a většina jeho 

investic je investována do českých státních korunových dluhopisů. KB Dluhopisový patří do 

3. rizikové skupiny. Je vhodný pro střednědobé investice a minimální délka investice tohoto 

fondu je 2 a více let [26].  

2) IKS Akciový plus, Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (otevřený podílový 

fond): 

Fond vznikl 29. 8. 2000 a jeho původní název byl fond světových indexů. V roce 2008 došlo 

ke sloučení s fondem KB Dynamický a název byl změněn na IKS Akciový plus. Tento fond 

ve svém portfoliu zahrnuje nejkvalitnější emise, které jsou obchodovány na středoevropských 

a východoevropských akciových trzích. Minimální podíl akciové složky je 80 %. Fond spadá 

6. do rizikové skupiny a doporučený investiční horizont je 5 a více let. 

K 1. 1. 2015 došlo k splynutí a následnému zrušení fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový 

a vzniku nového fondu IKS Akciový – Střední a východní Evropa [27]. 
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3) IKS Balancovaný - dynamický fond, Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 

(otevřený podílový fond): 

Fond vznikl přeměnou uzavřeného podílového fondu Investiční kapitálové společnosti KB, 

a.s. UNIVERSUM ze dne 14. 7. 1997. Od 31. Ledna 2007 zní název fondu IKS Balancovaný 

- dynamický, otevřený podílový fond. Vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových 

a akciových trzích střední a východní Evropy. Je dynamickým smíšeným fondem. Akciová 

složka portfolia musí tvořit minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí 

přesáhnout hranici 70 %.  V současné době je portfolio tvořeno 65% akciemi a zbytek tvoří 

dluhopisy a hotovost. V dluhopisové složce nalezneme státní a podnikové dluhopisy zemí 

středoevropského regionu. Akciová složka je tvořena především středo - evropskými blue - 

chips akciemi. Fond je řazen do 5. rizikové skupiny. A doporučený investiční horizont fondu 

IKS Balancovaný dynamický je 5 let a déle, tudíž vhodný pro dlouhodobé investice [28]. 

 

4) IKS Balancovaný - konzervativní fond, Investiční kapitálové společnosti KB, 

a.s. (otevřený podílový fond): 

Fond vznikl jako IKS Globální, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, 

a.s. přeměnou Investičního privatizačního fondu Komerční banky, a.s. dne 26. 5. 2000. 

Následně od 22. 12.2003 do 30. 1. 2007 název Fondu zněl IKS Global konzervativní, 

otevřený podílový fond.  A od 31.1 2007 až do současnosti užívá současný název IKS 

Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond. Portfolio fondu je tvořeno českými 

státními dluhopisy, podnikovými dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akciemi 

obchodovanými na pražské burze. Dluhopisová část portfolia musí tvořit minimálně 85%. 

V současnosti je portfolio složeno ze 76 % z dluhopisů, z 15 % z hotovosti a zbylá část je 

vyhrazena akciím, které zvyšují výnosový potenciál fondu v období růstu akciových trhů. 

Fond náleží do 3. rizikové skupiny. Doporučená délka investice je minimálně po dobu tří let 

[29].   

3.4 ING Investment Management (C. R.), a.s. 

ING Investment Management (ČR), je dceřinou společností ING Group a poskytuje své 

služby od Roku 1997. K 30. Červnu 2014 spravovala společnost ING Investment 

Management (C. R.), a. s. cca. 112,3 miliardy Kč. V roce 2008 v době finanční krize ING 

obdržela pomoc od holandské vlády, která vedla k restrukturalizaci Společnosti a ING 

Investment Management (dále ING IM) se odděluje od ING group . V dubnu 2015 dojde 
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k přejmenování z ING IM na NN Investment Management. K tomuto přejmenování dojde 

i u jednotlivých fondů. U této společnosti je výše minimální Investice rovna 500 Kč [30]. 

U ING Investment Management byly pro srovnání vybrány tyto fondy:  

1) ING International český fond obligací, ING Investment Management, a.s. 

(otevřený podílový fond): 

Činnost fondu byla zahájena 27. 10. 1997. ING International český fond obligací, investuje 

především do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky. Fond z hlediska rizika 

patří do 3. rizikové skupiny. Uvažovaný investiční horizont by měl být minimálně po dobu 

3 let [31]. 

2) ING International český Akciový fond, ING Investment Management, a.s. 

(otevřený podílový fond): 

Činnost fondu byla zahájena 27. 10. 1997. Český akciový fond je určen pro dlouhodobé 

zhodnocení kapitál především do společností, které investují více než polovinu portfolia do 

akcií na Burze cenných papírů Praha nebo na jiném regulovaném českém trhu. Zbývající část 

je složena z akcií na maďarském, polském a dalších východoevropských akciových trzích. 

Fond investuje především do velkých společností na základě důkladné analýzy.  Benchmark 

fondu je tvořen z 52 % z pražského indexu (PX) PI, 28% varšavský index (WIG30) TR, 10 % 

budapešťský index (BUX) TR a 10% rumunský index (BET) PI. Fond je řazen do 6. rizikové 

skupiny a jeho investiční horizont je 5 let a více [32]. 

3) ING (L) Patrimonial Aggressive, ING Investment Management, a.s. (otevřený 

podílový fond):  

Založení fondu se datuje k 28. říjnu 2009. Je agresivním balancovaným fondem fondů, jehož 

investice směřují především do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a 

dluhopisových fondů. Aktuální portfolio je složeno ze 75 % z akcií a zbylá část je ve formě 

dluhopisů a hotovosti. Fond veškeré zisky investuje a z hlediska rizikovosti, náleží do 

5. rizikové skupiny. Doporučená délka investice je minimálně 5 let, tudíž vhodný pro 

dlouhodobé investice [33]. 

4) ING Multifond Aktiv V5, ING Investment Management, a.s. (otevřený 

podílový fond):  

Založení fondu se datuje k 16. 4. 2010. Je smíšeným konzervativním fondem, jehož investice 

směřují především do dluhopisů, akcií, hotovosti a nemovitosti. Současná skladba portfolia je 

52 % hotovost, 30% dluhopisy a zbylých 18 % rozloženo především do akcií. Po období 12 - 
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ti měsíců existuje u fondu 95 % pravděpodobnost, že portfolio neztratí více než 5 % své 

hodnoty. Fond náleží do 4. rizikové skupiny. Doporučená délka investice je po dobu tří let 

[34]. 

3.5 Komparace vybraných fondů 

V této části práce se budeme věnovat srovnání vybraných fondů KI. S hodnocením 

začneme u dluhopisových fondů a stejně budeme postupovat i u akciových a smíšených 

fondů. Výkonnost vybraných fondů budeme porovnávat na základě kriterií stanovených 

v teoretické části, a to v pořadí výnosnost, riziko, nákladovost, velikost fondu a analýza 

managementu.  

3.5.1 Kritéria dluhopisových fondů 

Výnosnost 

V Tab. 3.1 jsou zobrazeny roční výnosové míry v období 2009 - 2014 u jednotlivých 

dluhopisových fondů. Hodnoty výnosové míry jsou stanoveny na období jednoho roku a jsou 

vypočteny pomocí vzorce (2.1). Uvedené hodnoty roční výnosnosti jsou následně 

zprůměrovány za pomocí aritmetického (2.2) a následně geometrického průměru (2.3). 

Posledním údajem je určení pořadí, které je stanoveno dle hodnot geometrického průměru. 

Nejvyšší míry výnosnosti byly zaznamenány v roce 2012, ovšem hned v následujícím 

roce 2013 zaznamenaly prudký pokles, kdy se výnosnosti jednotlivých fondů blížily nule 

a dostaly se i do záporných čísel. Z pohledu nejvyšší průměrné výnosnosti fondu první místo 

obsadil Sporobond od ISČS. Investice do tohoto fondu ve výši 100 000,- Kč by po šesti letech 

s průměrnou výnosností 5,20 %, zaručila částku ve výši 135 548,- Kč. 
1
V opačném případě 

fondem s nejnižší průměrnou výnosností 4,02 % je ČSOB Bond mix. Při investici 100 000,-

Kč do tohoto fondu bychom za 6 let obdrželi částku 126 668,- Kč
2
. 

 

 

 

                                                 
1 100 000 (1+5,20%)6 = 135 548,41 Kč 

2 100 000 (1+4,02%)6 = 126 667,97 Kč 
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Tabulka 3.1 Roční výnosnosti dluhopisových fondů (v %) 

Dluhopisové fondy 

Rok 
ISČS 

Sporobond 

ČSOB Bond 

mix 

KB 

Dluhopisový 

ING - 

International 

Český fond 

obligací 

2009 7,04 4,16 6,27 5,63 

2010 4,22 1,14 4,03 3,53 

2011 2,87 2,64 3,58 2,48 

2012 10,47 8,18 8,86 10,82 

2013 0,99 -0,05 -0,39 -1,92 

2014 5,87 8,36 6,52 8,22 

Aritmetický průměr 5,24 4,07 4,81 4,79 

Geometrický průměr 5,20 4,02 4,77 4,71 

Pořadí 1. 4. 2. 3. 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Finanční krize v roce 2008 poznamenala investory a jejich důvěru ve finanční 

instituce. Začátek roku 2009 pokračoval v nepříznivých číslech, ovšem poté nastal zlom 

a situace se obrátila a tento rok nakonec přinesl investorům slibné zhodnocení jejich investic. 

Nejvyšší výnosové míry v tomto roce dosáhl Sporobond a to 7,04 %. Následující dva roky 

česká ekonomika pokračovala v růstu z druhé poloviny roku 2009, především za pomocí 

oživení zahraniční poptávky a stabilizace domácího trhu práce. Z hlediska míry výnosnosti 

došlo k mírnému poklesu a ustálení výnosů, ale pořád v kladných číslech. Pokles byl 

způsoben poskytnutím pomoci Portugalsku a nesolventnímu Řecku. Rok 2012 začal velmi 

pozitivně, kdy situace v USA předčila svá očekávání. Dluhopisové trhy byly v tomto roce 

hodně ovlivněny děním v eurozóně, kdy Evropská centrální banka pro zachování eura 

představila program na pomoc státům s vysokými náklady, který vedl k poklesu výnosů 

českých státních dluhopisů. Na pevnou pozici na dluhopisových trzích v Tuzemsku měla 

kladný vliv fiskální konsolidace. Tyto události přinesly fondům poměrně slušné zisky, které 

se pohybovaly kolem 10 %. Největší míra růstu v roce 2012 byla zjištěna u International 

českého fondu obligací a to ve výši 10,82 %. V následujícím roce 2013 nastal prudký pokles 

a u tří ze čtyř vybraných fondů se dostal mírně do záporných čísel. Nejhůře dopadl 

International český fond obligací od ING IM, který skončil na míře výnosnosti -1,92% 

a oproti předešlému roku se propadl téměř o 14%. Příčinou těchto událostí na dluhopisovém 

trhu byl pokračující propad českého hospodářství. V roce 2014 míry výnosnosti všech fondů 

znovu dosáhly pozitivních výsledků. Nejvýnosnějším fondem v tomto roce se stal Bond mix 
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s výnosností 8,36 %. Opětovný nárůst výnosností byl zapříčiněn obnoveným růstem české 

ekonomiky a snížení averze k riziku [18,24,26,31]. 

V následujícím Grafu 3.1 jsou znázorněny měsíční výnosnosti jednotlivých 

dluhopisových fondů. Detailně jsou tyto hodnoty uvedeny v příloze 2. Kdy hodnoty byly 

zjištěny z historických údajů dluhopisových fondů. Z grafu lze vyčíst, že největší kolísavost 

výnosnosti byla na přelomu roku 2009 – 2010 u Sporobondu, který je zapříčiněn skladbou 

portfolia nejen ze státních dluhopisů. Sporobond mimo nich investuje také do fondů 

kolektivního investování a korporátních dluhopisů.   

Graf 3.1 Měsíční výnosnosti dluhopisových fondů 

 

Zdroj: Data z ISČS, IKS KB, ČSOB AM a ING IM, vlastní zpracování 

Riziko 

V následující tabulce 3.2 jsou uvedeny hodnoty směrodatných odchylek, které jsou 

vypočítány z měsíčních výnosností za pomocí vzorce (2.5). Jsou zde vyobrazeny jak hodnoty 

měsíčních, tak i ročních směrodatných odchylek, které jsou vypočteny nejen za roční, ale i za 

celé sledované období. Hodnoty směrodatných odchylek za jednotlivé roky jsou u všech 

fondů v podstatě obdobné. Vyjímá se pouze Sporobond v roce 2009, kdy roční hodnota jeho 

směrodatné odchylky jednoznačně převyšovala ostatní fondy a byla vyšší než 11 %.  
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Tabulka 3.2 Hodnoty směrodatných odchylek 

Období 

ISČS 

Sporobond 

ČSOB Bond 

mix 
KB Dluhopisový 

International 

český fond obligací 

Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční 

2009 3,30% 11,45% 0,90% 3,10% 1,05% 3,65% 1,40% 4,85% 

2010 1,08% 3,75% 0,52% 1,81% 1,13% 3,92% 1,24% 4,28% 

2011 1,65% 5,73% 1,27% 4,41% 1,53% 5,29% 2,02% 6,98% 

2012 0,75% 2,61% 0,51% 1,77% 0,74% 2,57% 1,00% 3,47% 

2013 0,98% 3,38% 0,70% 2,42% 0,89% 3,07% 1,24% 4,28% 

2014 0,27% 0,95% 0,98% 3,38% 0,23% 0,80% 0,43% 1,50% 

2009-2014 1,61% 5,59% 0,87% 3,00% 1,00% 3,47% 1,30% 4,51% 

Pořádí 4. 1. 2. 3. 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, Vlastní zpracování 

 

Při komparaci vybraných dluhopisových fondů je třeba zohlednit hodnoty 

směrodatných odchylek z tabulky za celkové sledované období, tedy v letech 2009 - 2014. 

Směrodatné odchylky se ve všech případech nějak výrazně neodlišují a pohybují se kolem 

1%. Nejméně kolísavým fondem je Bond mix od ČSOB, jehož roční směrodatná odchylka je 

ve výši 3 % a průměrný roční výnos 4,07 %. Naopak nejvíce rizika lze očekávat 

u Sporobondu od ISČS, kdy jeho roční směrodatná odchylka činí 5,59 % a průměrný roční 

výnos je roven 5,24 %. 

Poplatky a nákladový poměr (TER) 

V tabulce 3.3 jsou uvedeny poplatky jednotlivých dluhopisových fondů. U fondu 

International český fond obligací je výše vstupního poplatku závislá na výši investované 

částky do fondu. 

Tabulka 3.3 Poplatky dluhopisových fondů 

Poplatky 
ISČS 

Sporobond 

ČSOB Bond 

mix 

KB 

Dluhopisový 

International 

český fond obligací 

Vstupní poplatky 1,00% 0,50% 1,00% Max. 2,10% 

Správní poplatek 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Pro výběr optimálního podílového fondu z hlediska nákladů, není podstatné pouze 

sledování poplatků, ale především výše celkových nákladů. Celkové náklady se sledují 
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pomocí poměrového ukazatele nákladů (TER). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty 

ukazatele TER k 31. 12. 2013. Nejvyšší celkovou nákladovost vykazuje International český 

fond obligací s 1,4% a naopak nejnižší fond Bond mix s 1,15%, který by měl být z této 

stránky nejvýhodnější. 

Tabulka 3.4 Hodnoty ukazatele TER pro rok 2013 

Fond ISČS Sporobond 
ČSOB Bond 

mix 

KB 

Dluhopisový 

International 

český fond obligací 

TER 1,24% 1,15% 1,17% 1,40% 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Velikost fondu 

Na velikost fondu je možno pohlížet z několika aspektů. Není zřejmé, zda velikost 

majetku fondu má vliv na jeho výkonnost. Z hlediska hodnoty aktiv k 31.12 2013 je největším 

fondem Sporobond od ISČS, jehož hodnota je 12 661 009 tis. Kč. Téměř poloviční hodnotou 

aktiv se chlubí International český fond obligací od ING s 6 362 780 tis. Kč. Dalším v pořadí 

je KB dluhopisový od IKS KB s 2 512 046 tis. Kč. A nejmenším fondem co se týče hodnoty 

aktiv, je Bond mix od ČSOB, jehož výše je 600 536 tis. Kč. 

Analýza managementu 

Nejdelší praxi se chlubí portfolio manažerka Markéta Jelínková, která vede fond KB 

dluhopisový. Dříve pracovala, jako obchodník s cennými papíry, či analytik kapitálového trhu 

a v oblasti portfolio managementu působí 19 let. O rok kratší praxí disponuje Martin Šmíd, 

který se pohybuje v oblasti kolektivního investování 18 let a portfolio manažerem 

Sporobondu je od roku 2013. Tento manažer má v kompetenci také fond Sporoinvest. 

Následuje Portfolio manažer ČSOB Bond mixu Radim Kotrouš, který pracuje jako portfolio 

manažer ČSOB, kde působí již 14 rokem. Nejméně zkušenostmi oplývá pan Branislav Tuš, 

který má v kompetenci International český fond obligací od ING. Ve společnosti ING je 

portfolio manažerem 8 rokem. Ovšem na finančních trzích působí už 15 rokem, nejprve na 

pozici finančního analytika později ředitele oddělení risk managementu.   
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3.5.2 Kritéria akciových fondů 

Výnosnost 

Tab. 3.5 zachycuje roční výnosové míry v letech 2009 - 2014 u akciových fondů, které 

jsou vypočteny dle vzorce (2.1). Stejně jako u dluhopisových fondů jsou i nyní tyto 

výnosnosti zprůměrovány za pomocí aritmetického (2.2) a geometrického (2.3) průměru. 

Posledním údajem je pořadí fondu stanovené na základě hodnot geometrického průměru.  

Nejvyšší míry výnosnosti dosahovaly fondy hned v prvním sledovaném roce, kdy 

z tohoto hlediska jednoznačně vynikal Sporotrend. V následujících dvou letech hodnota 

výnosové míry prudce poklesla a dokonce se v roce 2011 u všech fondů dostaly do záporných 

čísel. Sporotrend zároveň vykazuje největší rozdíl mezi geometrickým a aritmetickým 

průměrem, který činí zhruba 13%. Jelikož výsledek aritmetického průměru může být ovlivněn 

mírou kolísavosti fondu. Z hlediska geometrického průměru je ovšem první v pořadí ČSOB 

akciový fond – Střední a východní Evropa od ČSOB AM s průměrnou mírou výnosnosti 7,03 

%. Investovaná částka 100 000,- Kč v roce 2009 by za šest let přinesla částku 150 325,67,-

Kč
3
. Nejméně by obdržel investor v případě, že by svou peněžní hotovost použil pro investici 

do fondu IKS Akciový plus, jehož průměrná míra růstu je 2,21 %. Při stejné výši investice, 

tedy 100 000,- Kč, by investor v posledním roce obdržel 114 014,56,-Kč
4
. 

Tabulka 3.5 roční výnosnosti akciových fondů (v %) 

Akciové fondy 

Rok 
ISČS 

Sporotrend 

ČSOB akciový 

fond - Střední a 

východní Evropa 

IKS (KB) -

Akciový plus 

ING - 

International 

český akciový 

fond 

2009 160,78 44,34 38,44 42,29 

2010 3,65 14,47 8,95 8,55 

2011 -41,29 -25,10 -22,51 -23,61 

2012 9,31 28,81 13,01 14,84 

2013 -4,05 -3,50 -3,83 7,34 

2014 -10,77 -2,25 -10,24 -0,83 

Aritmetický průměr 19,61 9,46 3,97 8,09 

Geometrický průměr 6,82 7,03 2,21 6,29 

Pořadí 2. 1. 4. 3. 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

                                                 
3 100 000 (1+7,03%)6 = 150 325,67 Kč 

4 100 000 (1+2,21%)6 = 114 014,56 Kč 
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Z tabulky si lze povšimnou, že rok 2009 byl jednoznačně nejúspěšnější a fondy 

dosahovaly nejvyššího zhodnocení, konkrétně u Sportrendu více než 160 %. Tento fakt byl 

způsoben výrazným nárůstem východoevropských akciových trhů. Následující dva roky došlo 

k prudkému propadu, způsobenému především z obav recese v USA a řešením finanční krize 

v zemích eurozóny vedoucí k nedůvěře investorů a špatnou výkonností akciových trhů 

nejprve střední a následně Evropy. Začátek dalšího roku také nevypadal slibně vzhledem 

k dopadům dluhové krize a snahou Evropské centrální banky udržet euro. Tento fakt nepřispěl 

k důvěře investorů, ovšem v létě roku 2012 nastal zlom a zásluhou především tureckých 

a polských trhů se dostaly hodnoty fondů do kladných čísel. Poslední 2 roky opět nebyly příliš 

úspěšné a znovu se fondy dostaly do záporných výnosů. Nejlépe si v tomto období vedl ING 

International český akciový fond. Přestože rok 2014 přinesl slibný začátek a dařilo 

se americkým i evropským akciím v prosinci tohoto roku nastal prudký pokles. To mělo za 

následek pokračování záporných čísel komparovaných akciových fondů [18,24,27,32]. 

Níže uvedený graf vypovídá o hodnotách měsíčních výnosností akciových fondů 

z přílohy 2, které jsou vypočteny na základě přílohy 1. Největší výkyvy vykazuje Sporotrend, 

což je způsobeno diferenciální skladbou portfolia. 

Graf 3.2 Měsíční výnosnosti akciových fondů 

 

Zdroj: Data z ISČS, IKS KB, ČSOB AM a ING IM, vlastní zpracování 
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Riziko  

Tabulka 3.6 zachycuje měsíční a roční hodnoty směrodatných odchylek za pomocí 

vzorce (2.5), které jsou uvedeny, jak za celou dobu sledování, tak i za roční období.  

Nejrizikovějším rokem byl rok 2009, což bylo způsobeno dopadem hospodářské krize. 

V tomto období dosahoval nejvyšších hodnot směrodatných odchylek fond Sporotrend 

od ISČS a to téměř 35 % a nejméně rizikovým byl fond Akciový plus od IKS KB s 18,79 %. 

Tabulka 3.6 Hodnoty směrodatných odchylek 

Období 

ISČS 

Sporotrend 

ČSOB akciový 

fond - Střední 

a východní 

Evropa 

IKS (KB) -

Akciový plus 

International 

 Český akciový 

fond 

Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční 

2009 9,94% 34,45% 7,45% 25,81% 5,43% 18,79% 9,35% 32,39% 

2010 6,27% 21,73% 4,55% 15,78% 4,11% 14,24% 5,65% 19,58% 

2011 9,04% 31,32% 4,64% 16,07% 5,10% 17,67% 4,69% 16,26% 

2012 8,66% 30,00% 5,09% 17,62% 4,68% 16,21% 4,36% 15,10% 

2013 4,60% 15,94% 3,64% 12,60% 3,69% 12,80% 3,73% 12,93% 

2014 4,26% 14,74% 3,59% 12,44% 3,42% 11,86% 2,33% 8,08% 

2009-2014 8,18% 28,32% 5,25% 18,19% 4,58% 15,86% 5,53% 19,15% 

Pořádí 4. 2. 1. 3. 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Pro srovnání rizikovosti akciových fondů je zahrnuta volatilita fondů, za celkové 

období, tudíž v letech 2009-2014. Nejnižší hodnota směrodatné odchylky je zpozorována 

u IKS KB ve fondu Akciový plus, jehož průměrný roční výnos je 3,97 % a směrodatná 

odchylka je rovna 15,68 %. Jednoznačně nejvyšší riziko lze očekávat u Sporotrendu s roční 

výnosností 19,61 % a roční směrodatnou odchylkou ve výši 28,32 %. 

Poplatky a nákladový poměr (TER) 

V Tab. 3.7 jsou uvedeny poplatky akciových fondů. Výše vstupního poplatku 

Iternational českého akciového fondu závisí objemu investované částky. Dále u fondu IKS 

Akciový plus se výše výstupního poplatku v závislosti na čase snižuje. 
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Tabulka 3.7 Poplatky akciových fondů 

Poplatky 
ISČS 

Sporotrend 

ČSOB Akciový 

fond – Střední a 

východní Evropa 

IKS (KB) – 

Akciový plus 

 

International 

český akciový 

fond 

Vstupní poplatky 3,00% 3,00% 3,00% Max. 3,80% 

Správní poplatek 2,00% 2,00% 2,20% 2,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% Max. 3,00% 0,00% 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Pro sledování nákladovosti fondů nejsou až tak podstatné jednotlivé poplatky, nýbrž 

celková nákladovost fondu. Za rok 2013 se hodnoty ukazatele TER u akciových fondů 

pohybovaly v úzkém rozmezí od 2,37 % do 2,51 %. Nejnižší hodnotou celkových nákladů 

se chlubil ČSOB akciový fond – střední a východní Evropa a to ve výši 2,37 % a 

nejnákladnější byl International český fond obligací od ING management s 2,51 %. 

Tabulka 3.8 Hodnoty ukazatele TER pro rok 2013 

Fond 
ISČS  

Sporotrend 

ČSOB Akciový 

fond – Střední a 

východní Evropa 

KB 

Dluhopisový 

International 

český akciový 

fond 

TER 2,42% 2,37% 2,44% 2,51% 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Velikost fondu 

Největším množství aktiv oplývá International Český akciový fond ING a to 7 823 

713 tis. Kč. Za ním následuje Sporotrend od ISČS s 3 147 888 tis. Kč. Za nimi se nachází dva 

fondy s hodnotou aktiv, která je pod 1000 000 tis. Kč a to Akciový plus od IKS KB s 536 347 

tis. Kč a ČSOB akciový fond - Střední a východní Evropa s majetkem 321 650 tis. Kč. 

Analýza managementu 

International Český akciový fond od ING vede pan Jiří Hrabal, který nejprve pracoval 

v investiční společnosti ČSOB, jako portfolio manažer několika akciových fondů. Od roku 

2007 se stal portfolio manažerem společnosti ING Investment Managemet (C. R.), kde 

spravuje ING International Český akciový fond a může se pochlubit 15tiletou praxí.  Za ním 

následuje s 11tiletou praxí pan Sylvain Brouillard , jenž je manažerem fondu Akciový plus 

od IKS KB. Dříve působil na pozicích analytika, portfolio manažera balancovaných fondů 

a vedoucího portfolio manažera. O 4 roky kratší praxi má pan Pavel Kopeček působící ve 

společnosti ČSOB Asset management a který vede ČSOB Akciový fond – Střední a východní 

Evropa. Nejkratší praxi z vybraných akciových fondů má portfolio manažer Sporotrendu 
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Radim Kramule. Tento portfolio manažer v minulosti působil, jako akciový analytik 

a v oblasti kolektivního investování se pohubuje od roku 2013. Tedy jeho praxe čítá zhruba 

2 roky. 

3.5.3 Kritéria smíšených konzervativních fondů 

Výnosnost  

U smíšených konzervativních fondů jsou vypočteny roční výnosové míry v letech 

2010 - 2014 za pomocí vzorce (2.1). Následně jsou uvedeny hodnoty průměrných ročních 

výnosností a to nejprve aritmetické (2.2) a poté geometrické (2.3). Poslední řádek tabulky udává 

celkové pořadí na základě geometrického průměru sestupně. 

V následující Tab. 3.9 nevidíme výrazné rozdíly mezi průměrnou výnosností vyjádřenou 

pomocí aritmetického a geometrického průměru. U všech komparovaných fondů se v pětiletém 

měřeném období výnosnost pohybovala v rozmezí -2 % až 8 %. Případná investice ve výši 

100 000 Kč do fondu Konzervativní Mix FF by za pět let přinesla nejlepší zhodnocení na 

115 309,70 Kč. 
5
V případě investice do fondu ING Multifond Aktiv V5, by naše investice 

získala nejméně. U tohoto fondu bychom z investovaných 100 000,- Kč za pětileté období 

získali 107 040,28 Kč
6
. 

Tabulka 3.9 roční výnosnosti smíšených konzervativních fondů (v %) 

Smíšené-konzervativní 

Období 

ISČS-

Konzervativní 

Mix FF 

ČSOB 

Konzervativní - 

KBC Master 

Fund 

Conservative 

IKS 

Balancovaný 

(KB) - 

Konzervativní 

(*)ING - 

Multifond 

Aktiv V5 

2010 3,90 2,60 1,48 - 

2011 -1,81 0,91 -0,45 -0,62 

2012 6,69 4,65 8,01 3,13 

2013 2,85 1,91 -0,63 0,18 

2014 2,86 3,56 3,31 2,82 

Aritmetický průměr 2,90 2,73 2,34 1,38 

Geometrický průměr 2,86 2,72 2,29 1,37 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

* Vzhledem k datu založení fondu ING – Multifond Aktiv V5 jsou u tohoto fondu průměrné roční výnosnosti 

spočteny pouze za období 2011-2014. 

                                                 
5
 (1+2,86%)

5
 100 000= 115 309,70 Kč 

6
 (1+1,37%)

5
 100 000= 107 040,28 Kč 
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V prvním sledovaném roce fondy dosahovaly průměrných výnosů, ovšem 

v následujícím roce 2011 se konzervativním fondům nedařilo. To bylo způsobené především 

špatnou výkonností akcií a výraznou averzí investorů k riziku. Z hlediska výnosnosti byl 

jednoznačně nejúspěšnější rok 2012, kdy averze k riziku opadla a dařilo se jak akcím, tak 

korporátním i statním dluhopisům. V tomto roce IKS balancovaný konzervativní dosahoval až 

8 % hodnot. V posledních dvou porovnávaných letech fondy zůstaly u kladných výnosů, které 

se pohybovaly kolem 0– 3,5 %. Znovu se jako jediný vyjímal fond IKS balancovaný 

konzervativní, který v roce 2013 zůstal v záporných číslech. [18,24,29,34]. 

Níže uvedený spojnicový graf 3.3 znázorňuje měsíční výnosnosti smíšených 

konzervativních fondů. Konkrétní hodnoty měsíčních výnosností jsou uvedeny v Příloze 2. 

Graf 3.3 Měsíční výnosnosti smíšených konzervativních fondů 

 

Zdroj: Data z ISČS, IKS KB, ČSOB AM a ING IM, vlastní úprava 

Riziko 

Roční a měsíční směrodatné odchylky vypočítané za pomocí vzorce (2.5) jsou 

zachyceny v Tab. 3.10. Tato tabulka obsahuje, jak roční hodnoty směrodatných odchylek, tak 

hodnoty za celé sledované období. Hodnoty ročních směrodatných odchylek za celkové 

sledované období se u všech fondů pohybují v nízkých hodnotách do 3,5 %, což vyplývá 

především ze složení portfolia, jehož většinu tvoří dluhopisy.  
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Tabulka 3.10 Hodnoty směrodatných odchylek 

Období 

ISČS-

Konzervativní 

Mix FF 

ČSOB 

 Konzervativní - 

KBC Master Fund 

Conservative 

IKS  

Balancovaný 

(KB) – 

 Konzervativní 

ING - Multifond 

Aktiv V5 

Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční 

2010 0,74% 2,58% 0,66% 2,27% 0,81% 2,80% - - 

2011 1,13% 3,92% 0,66% 2,29% 1,49% 5,15% 0,66% 2,28% 

2012 0,61% 2,10% 0,46% 1,59% 0,85% 2,95% 0,42% 1,47% 

2013 0,78% 2,70% 0,64% 2,20% 1,12% 3,88% 0,53% 1,83% 

2014 0,27% 0,95% 0,32% 1,11% 0,43% 1,50% 0,42% 1,45% 

2009-2014 0,77% 2,66% 0,55% 1,92% 1,00% 3,47% 0,74% 2,57% 

Pořádí 4. 2. 1. 3. 

 

Zdroj: informace z ISČS, IKS KB, ČSOB AM a ING IM, vlastní úprava 

* Vzhledem k datu založení fondu ING – Multifond Aktiv V5 je u tohoto fondu hodnota směrodatné odchylky 

spočtena pouze za období 2011-2014. 

Z pohledu hodnot směrodatných odchylek za celkové období 2010-2014 lze nejnižší 

volatilitu očekávat u fondu ČSOB Konzervativní - KBC Master Fund CSOB Conservative. 

Průměrný roční výnos fondu je 2,73 % a směrodatná odchylka ve výši 0,55 %. Naopak 

nejvyšší riziko můžeme očekávat u IKS balancovaného dynamického fondu s průměrným 

ročním výnosem ve výši 2,34 % a směrodatnou odchylkou 1,00 %. 

Poplatky a nákladový poměr (TER) 

Tab. 3.11 znázorňuje poplatky smíšených konzervativních fondů. Poplatek za správu 

fondu ČSOB dynamický je nulový pokud zisk jde z fondů ČSOB či KBC, ovšem pokud plyne 

z ostatních aktiv, je ve výši 1 %. Výstupní poplatek u fondu IKS Balancovaný – konzervativní 

se snižuje v závislosti na čase.  

Tabulka 3.11 Poplatky smíšených konzervativních fondů 

Poplatky 

ISČS - 

Konzervativní 

Mix FF 

ČSOB Konzervativní 

- KBC Master Fund 

Conservative 

IKS 

Balancovaný 

(KB)- 

Konzervativní 

ING – 

Multifond 

Aktiv V5 

Vstupní poplatek 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 

Správní poplatek 0,50% 0% - 1% 2,00% 1,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% Max. 2,00% 0,00% 

Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 
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Níže uvedená tabulka 3.12 vykazuje hodnoty o celkové nákladovosti fondu. 

Nejnákladnějším fondem co se týče ukazatele TER, je jednoznačně fond IKS Balancovaný 

Konzervativní a to ve výši 2,18 %.  Kdy nejnižší celkovou nákladovost vykazuje fond IKS 

Balancovaný od společnosti IKS KB a to 1,81 %. Naopak z tohoto pohledu nejvýhodnějším 

fondem je ČSOB Konzervatvní od ČSOB AM s 1 %. 

Tabulka 3.12 Hodnoty ukazatele TER pro rok 2013 

Fond 

ISČS - 

Konzervativní 

Mix FF 

ČSOB 

Konzervativní - 

KBC Master Fund 

Conservative 

IKS 

Balancovaný 

(KB)- 

Konzervativní 

ING - 

Multifond 

Aktiv V5 

TER 1,15% 1,00% 2,18% 1,37% 

Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Velikost fondu 

Pouze dva fondy přesahují svou velikostí částku 5 mld. Jedním z nich a zároveň 

největším fondem je ČSOB konzervativní – KBC Master fund od ČSOB s 5 889 200 tis. Kč. 

Hned za ním následuje fond Konzervativní Mix FF od ISČS s velikostí aktiv 5 249 408 tis. 

Kč. Výrazně nižším portfoliem aktiv se chlubí IKS balancovaný – konzervativní fond od IKS 

KB, jehož velikost je 2 065 880 tis. Kč. Jednoznačně nejmenším smíšeným konzervativním 

fondem je Multifond Aktiv V5 od společnosti ING s 618 710 tis. Kč. 

Analýza managementu 

Manažeři všech společností vybraných fondů mají dlouholetou praxi v oblasti 

kolektivního investování. Nejdelší praxí disponuje Markéta Jelínková, která současně 

s fondem IKS balancovaný - konzervativní spravuje i fond KB dluhopisový a působí v oblasti 

portfolio managementu už 19 let.  O rok kratší praxí se chlubí portfolio manažer Multifondu 

V5 od společnosti ING. Pan Ewout van Schaick v minulosti pracoval v mnoha společnostech 

jako je NIB Capital nebo ABN Ambro Asset management či PGGM. Ve společnosti ING 

působí od roku 2007. Konzervativní Mix FF od ISČS vede pan Tomáš Ondřej, jenž se 

pohybuje v oblasti kolektivního investování 16 let.  Je ředitelem úseku pro Akciové fondy 

a výše zmíněný fond vede od roku 2012. Spolu s ním spravuje další fondy, mezi které patří 

i Akciový Mix FF. Pan Martin Horák má v oblasti investic a finančních trhů více než 15 let 

zkušeností a působí jako správce fondu ČSOB konzervativní – KBC Master fund ve 

společnosti ČSOB Asset Management. 
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3.5.4 Kritéria smíšených dynamických fondů 

Výnosnost 

V následující tabulce 3.13 jsou vypočteny roční výnosové míry smíšených agresivních 

fondů v letech 2010 - 2014 za pomocí vzorce (2.1). Poté jsou zde uvedeny průměrné 

výnosnosti za toto sledované období, nejprve pomocí aritmetického (2.2) a následně 

geometrického průměru (2.3). Geometrický průměr určuje sestupné pořadí fondů z hlediska 

výnosnosti. 

Nejméně úspěšným rokem za celé sledované období byl rok 2011, kdy se všechny 

fondy dostaly do ztráty. Naopak hned následující dva roky fondy dosahovaly nejvyšších 

výnosů, kdy fond ČSOB dynamický v roce 2013 došel k míře výnosnosti téměř 19 %. 

Nejstálejších a nejvyšších průměrných výnosů v celém sledovaném období jsme se dočkali 

u fondu ING (L) Patrimonial Aggressive. Při investované částce ve výši 100 000 Kč do tohoto 

fondu, by investor za pětileté období dostal na částku 155 706,23 Kč
7
. Pokud bychom ovšem 

investovali do fondu IKS balancovaný, dostali bychom se do ztráty. Pokud by investor 

investoval 100 000 Kč, tak by za pět let získal o 1688,48 Kč méně a obdržel 98 311,52 Kč
8
.  

Tabulka 3.13 roční výnosnosti smíšených dynamických fondů (v %) 

Smíšené- dynamické 

Období 

ISČS -

Akciový 

Mix FF 

ČSOB 

Dynamický - 

KBC Master 

Fund Dynamic 

IKS 

Balancovaný(KB) 

-Dynamický 

ING (L) -

Patrimonial 

Aggressive 

2010 7,01 8,25 9,15 12,83 

2011 -11,32 -7,70 -13,92 -2,92 

2012 13,42 12,35 12,31 11,41 

2013 16,28 18,82 -3,29 13,74 

2014 8,26 6,16 -4,05 12,04 

Aritmetický průměr 6,73 7,58 0,04 9,42 

Geometrický průměr 6,34 7,27 -0,34 9,26 

Pořadí 3. 2. 4. 1. 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Hned v prvním sledovaném roce se výnosy pohybovaly kolem 10 %, což zapříčinil 

úspěch jak na akciovém, tak dluhopisovém trhu. Výnosy z akcií více než dvojnásobně 

překročily výnosy z dluhopisů a proto udržovali fondy v akciích převáženou pozici. V roce 

                                                 
7
 (1+9,42%)

5
100000 = 155 706,23 Kč 

8
 (1-0,34%)

5
100000 = 98 311,52 Kč 
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2011 se na výkonnosti negativně podepsaly vysoké ztráty akcií během léta a podzimu zároveň 

s dluhovou krizí v eurozóně. Turbulence na akciových trzích vedly k častým změnám podílu 

dluhopisů a akcií v portfoliích fondů. V tomto roce se všechny fondy z hlediska výkonnosti 

dostaly do červených čísel. Nejhůře si vedl IKS balancovaný dynamický, který se v tomto 

roce propadl téměř o 14 %.  Kromě právě zmiňovaného fondu si v následujících dvou letech 

ostatní smíšené dynamické fondy vedly více než dobře. Rok 2012 byl úspěšný pro všechny 

významnější třídy aktiv. Velmi výrazně rostly ceny českých státních a vysoko ratingových 

dluhopisů, především díky držení velmi nízkých úrokových hladin a přílivu investic do 

dluhopisových fondů. Následující rok byl pro akciové trhy jedním z nejúspěšnějších v jejich 

historii, když zhodnocení největších regionů bylo vyšší než 25 %. Akcie zdražily především 

díky převýšení růstu ocenění na akciových trzích nad korporátními zisky. Nejvyššího výnosu 

v roce 2013 dosáhl fond ČSOB dynamický, který dosahoval zhodnocení téměř 19 %. 

I poslední rok lze považovat za úspěšný, kdy se výše zhodnocení fondů pohybovala kolem 6 – 

12 %. Jediný kdo zůstával v období 2013 – 2014 v záporných číslech byl fond IKS 

balancovaný dynamický, jehož celková průměrná výnosnost za celé sledované období jako 

jediná dosáhla ztráty. [18,24,28,33]. 

Následující spojnicový graf slouží k názornější ukázce hodnot měsíčních výnosností 

smíšených dynamických fondů uvedených v příloze 2, které jsou vypočteny na základě 

číselných údajů z přílohy 1. 

Graf 3.4 Měsíční výnosnosti smíšených dynamických fondů 

 

Zdroj: Data z ISČS, IKS KB, ČSOB AM a ING IM, vlastní úprava 
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Riziko 

Směrodatné odchylky vypočítané z měsíčních výnosností za pomocí vzorce (2.5) jsou 

zachyceny v Tab. 3.14. Tabulka obsahuje, jak roční hodnoty směrodatných odchylek, tak 

hodnoty za celé sledované období. Žádné ze sledovaných období nějak výrazně nevybočuje 

a všechny fondy dosahují hodnot kolem 1 %. Hodnoty směrodatných odchylek za celkové 

sledované období se u všech fondů pohybují v nízkých hodnotách do 1 %, což vyplývá 

především ze složení portfolia, jehož většina je tvořena dluhopisy. Jednotlivá období jsou 

rozdělena po 2 letech. Hodnoty směrodatných odchylek jsou u všech fondů v podstatě 

obdobné, až na období 2008 - 2009, kdy hodnota směrodatné odchylky Sporobondu 

jednoznačně převyšovala ostatní fondy a její výše byla 2,41 %. Tento fond byl zároveň 

nejrizikovějším.  Nejvíce výnosy kolísaly v letech 2010 - 2012, kdy hodnota směrodatné 

odchylky u fondu ISČS akciový mix přesahovala 5%. Ovšem v těchto i v dalších sledovaných 

letech se výše směrodatných odchylek fondu Patrimonial Aggressive pohybovala kolem 2 % 

a je z porovnávaných smíšených dynamických fondů nejméně rizikovým.  

Tabulka 3.14 Hondoty směrodatných odchylek 

Období 

ISČS - Akciový 

Mix FF 

ČSOB  

Dynamický - 

KBC Master 

Fund Dynamic 

IKS  

Balancovaný 

(KB)- 

Dynamický 

ING (L) –  

Patrimonial 

Aggressive 

Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční Měsíční Roční 

2010 5,25% 18,20% 3,68% 12,77% 2,87% 9,93% 2,08% 7,22% 

2011 5,56% 19,25% 3,36% 11,65% 3,17% 10,99% 2,59% 8,97% 

2012 6,43% 22,26% 2,59% 8,97% 3,20% 11,08% 1,92% 6,65% 

2013 3,03% 10,51% 2,29% 7,93% 2,77% 9,60% 1,61% 5,58% 

2014 1,89% 6,56% 1,69% 5,86% 2,30% 7,98% 1,24% 4,29% 

2009-2014 4,65% 16,10% 2,81% 9,73% 2,90% 10,03% 1,94% 6,72% 

Pořádí 4. 2. 3. 1. 
Zdroj: informace z ISČS, IKS KB, ČSOB AM a ING IM, vlastní úprava 

Nejnižší riziko za celé sledované období můžeme na základě výše uvedených údajů 

očekávat u Fondu ING (L) - Patrimonial Aggressive s roční směrodatnou odchylkou 6,72 % 

a průměrným ročním výnosem 9,42 %. Nejrizikovějším fondem je Akciový Mix FF od ISČS 

u kterého průměrný roční výnos činí 6,73 % a roční směrodatná odchylka 16,10 %.  
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Poplatky a nákladový poměr (TER) 

Tab. 3.15 znázorňuje poplatky smíšených agresivních fondů. Bez poplatku je správa 

fondu ČSOB dynamický z aktiv fondů ČSOB či KBC, ovšem v případě že plyne z jiných 

aktiv, je ve výši 1 %. Fond IKS balancovaný – dynamický snižuje svůj vstupní poplatek 

v závislosti na čase. A u fondu ING (L) Patrimonial Aggresive je výše vstupního poplatku 

závislá na investovaném obnose.  

Tabulka 3.15 Poplatky smíšených dynamických fondů 

Poplatky 

ISČS - 

Akciový Mix 

FF 

ČSOB Dynamický 

- KBC Master 

Fund CSOB 

Dynamic 

IKS 

Balancovaný 

(KB) - 

Dynamický 

ING (L) - 

Patrimonial 

Aggressive 

Vstupní poplatek 3,00% 1,50% 2,00% max 2,1% 

Správní poplatek 1,70% 0% - 1% 1,60% 2,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% Max. 2,50% 0,00% 

Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

V Tabulce 3.16 lze vyčíst hodnoty ukazatele TER. Kdy nejnižší celkovou nákladovostí 

se chlubí fond IKS Balancovaný od společnosti IKS KB a to 1,81 %. 

Tabulka 3.16 Hodnoty ukazatele TER pro rok 2013 

Fond 

ISČS - 

Akciový Mix 

FF 

ČSOB Dynamický 

- KBC Master 

Fund  Dynamic 

IKS 

Balancovaný 

(KB)- 

Dynamický 

ING (L) - 

Patrimonial 

Aggressive 

TER 2,60% 1,87% 1,81% 2,34% 

Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

Velikost fondu 

Z hlediska aktiv je největším fondem IKS balancovaný – dynamický od IKS KB s velikostí 

portfolia 2 962 282 tis. Kč. Druhým největším fondem je ING (L) Patrimonial Aggresive 

od společnosti ING, jehož velikost je 1 881 630 tis. Kč. Dále se nachází fondy s menším 

portfoliem a to Akciový Mix FF od ISČS s 709 088 tis. Kč a nejmenší fond ČSOB dynamický 

– KBC Master fund od ČSOB s 403 074 tis. Kč. 
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Analýza managementu 

Smíšený agresivní fond ING (L) Patrimonial Aggressive, vede stejně jako smíšený 

konzervativní fond tentýž manažer, tedy pan Ewout van Schaick s 18tiletou praxí. Také 

u fondu Akciový Mix FF od ISČS, je manažerem fondu pan Tomáš Ondřej (16let praxe), jenž 

spravuje jak smíšený agresivní fond, tak i smíšený konzervativní fond. Portfolio manažerem 

fondu ČSOB dynamický – KBC Master fund je pan Martin Horák, který má 15tiletou praxí. 

V minulosti pracoval jako analytik ve společnosti Hex a portfolio manažerem v ČSOB Asset 

Management je od roku 2002. Pan Martin Horák zároveň spravuje fond ČSOB konzervativní 

– KBC Master fund. Fond IKS balancovaný – dynamický od IKS KB vede pan Sylvian 

Brouillard s 11 letou zkušeností s kolektivním investováním, jenž zároveň vede i fond IKS 

Akciový plus.  

V této kapitole jsme si nejprve představili jednotlivé vybrané investiční společnosti 

a provedli výběr podílových fondů. U každé společnosti jsme vybrali 4 podílové fondy a to 

dluhopisové, akciové, smíšené dynamické a smíšené konzervativní. Následně jsme provedli 

srovnání fondů dle jejich typologie na základě stanovených kritérií (výnosnost, riziko, 

nákladovost a další). Z analýzy vyplynulo, že nejvíce výnosnými a zároveň nejrizikovějšími 

jsou fondy od společnosti ISČS. Obstojně si vedly také fondy společností ČSOB AM a ING 

IM, ovšem fondy ING jsou spojeny s vyššími náklady. Nepříliš dobře dopadly fondy IKS KB, 

které kromě fondu KB Dluhopisový zaostávaly. V následující kapitole provedeme shrnutí 

analyzovaných údajů a na základě jejich výsledků následně provedeme selekci fondů pro 

stanovení portfolia předem definovaným investorům. 
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4 Zhodnocení výkonnosti a návrh investičního portfolia 

Při rozhodování kam budou směřovat investorovy volné finanční prostředky je možno 

využít několika nástrojů. Jedním z nich je investiční dotazník, na jehož základě můžeme 

stanovit investiční profil investora. V poslední části práce se budeme nejprve věnovat 

zhodnocení analyzovaných podílových fondů, tak aby mohly sloužit, jako podklad pro výběr 

optimálního portfolia pro určitého investora. Dále si stanovíme jednotlivé typy investorů, pro 

které doporučíme portfolia, u kterých následně stanovíme celkovou průměrnou výnosnost 

a riziko.   

4.1 Zhodnocení výkonnosti komparovaných fondů 

V této části práce provedeme shrnutí analýzy fondů kolektivního investování. Ve všech 

následujících podkapitolách použijeme data z kritérií porovnávaných ve třetí kapitole. 

Na základě výsledků tohoto zhodnocení, později doporučíme investiční portfolio pro předem 

definovaného investora 

4.1.1 Dluhopisové fondy 

V úvodu se budeme věnovat hlavně kvantitativní stránce fondů.  Níže uvedená tabulka 

nám podává základní informace o analyzovaných dluhopisových fondech. Z předešlé části 

práce je zřejmé, že z hlediska velikosti je evidentně největším fondem ISČS Sporobond 

a jednoznačně nejmenším fondem je ČSOB Bond mix. Téměř všechny fondy, vyjma ČSOB 

Bond mix, jsou zařazeny do 3. rizikově – výnosového profilu, který vypovídá spíše o nízkém 

riziku a zároveň nízkému potenciálu k výnosům. Nejnižší riziko a potenciálně nejnižší výnosy 

lze očekávat právě u fondu ČSOB Bond mix, který spadá do 2. rizikově – výnosového profilu. 

Dle doporučeného investičního horizontu jsou vybrané fondy vhodné pro střednědobou 

investiční strategii. Pouze u fondu KB Dluhopisový, lze uvažovat i o krátkodobější investiční 

strategii, jelikož minimální délka investice je 2 roky.  Důležitou roli pro investora hraje výše 

investice. Nejmenší finanční částku lze investovat u fondu Sporobond s minimální výší 

investice 300,- Kč. U fondu International fond českých obligací můžeme investovat od 500,- 

Kč a výše první investice u fondů KB Dluhopisový a ČSOB Bond mix je rovna 5000,- Kč. 

Pro pravidelné investování je u KB dluhopisový možno investovat od 300,-Kč měsíčně a 

u ČSOB Bond mix od 500,-Kč. Nejdůležitějším údajem je bezpochyby průměrná výnosnost 

fondu. Za sledované 6tileté období je nejvýnosnějším fondem Sporobond s průměrnou 

výnosností 5,24 %, nejméně výnosným je ČSOB Bond mix s 4,07 %. Z Tab. 4.1 lze také 

vyčíst hodnoty ročních směrodatných odchylek a jednoznačně nejméně rizikovým ČSOB 
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Bond mix, čemuž odpovídá i výše výnosů. U zbylých fondů se pohybuje kolem 4-5 %. Výše 

vstupního poplatku je jednoznačně nejnižší u fondu ČSOB Bond mix. Z hlediska celkové 

nákladovosti fondu, je nejnákladnějším International český fond obligací a to 1,4 %. 

Nákladovost ostatních fondů se příliš neliší a pohybuje se v rozmezí 1,15 % - 1,24 %. Co se 

týče analýzy managementu největší zkušenosti má manažer fondu KB dluhopisový (19 let) 

a manažer Sporobondu (18 let). Výši nákladovosti fondů a délce praxe manažera 

nepřikládáme až takový význam, jako rizikovosti a výnosnosti fondů. 

Tabulka 4.1 Srovnání vybraných kritérií dluhopisových fondů 

Poplatky 
ISČS 

Sporobond 
ČSOB Bond mix Kb Dluhopisový 

International 

český fond 

obligací 

Velikost fondu 

12,661 mld 

Kč 
0,601 mld. Kč 2,512 mld. Kč 6,363 mld. Kč 

Rizikově výnosový 

profil 
3 2 3 3 

Délka investice > 3R > 3R > 2R 3 - 7 

Min. výše investice 300 Kč 5000/500/500 Kč 5000/300/300 Kč 500 Kč 

Výnosnost (6let) 5,24% 4,07% 4,81% 4,79% 

Roční směrodatná 

odchylka (6 let) 
5,59% 3,00% 3,47% 4,51% 

Vstupní poplatky 1,00% 0,50% 1,00% Max.2,10% 

Správní poplatek 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TER(Nákladovost) 1,24% 1,15% 1,17% 1,40% 

Praxe manažera 18 let 14 let 19 let 8 let 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

4.1.2 Akciové fondy 

Následující tabulka 4.2 vypovídá o komparovaných akciových fondech. Jednoznačně 

největším z porovnávaných fondů je ING International český akciový fond, který se chlubí 

majetkem téměř 8 miliard Kč. Druhým největším fondem je ISČS Sporotrend a za ním 

následují IKS Akciový plus a ČSOB akciový střední a východní Evropa, jejichž majetek je 

nižší než 1 miliarda Kč. S největším rizikem musí investor počítat u fondu ISČS Sporotrend, 

který jako jediný spadá do poslední sedmé rizikově - výnosového profilu. Ostatní tři fondy 

jsou také velmi rizikové, ale jsou ohodnoceny profilem 6. skupině. Co se týče délky 

investičního horizontu, jsou všechny fondy vhodné pro dlouhodobé investice, tedy minimálně 

5 let. Výše investice jsou stejné jako u dluhopisových fondů. Z hlediska roční průměrné 

výnosnosti za šestileté sledované období je jednoznačně nejvýnosnějším fondem Sporotrend 

s výnosnotí 19,61 %, která více než dvojnásobně přesahuje výnosnost ostatních fondů. Za ním 
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následuje ČSOB akciový s 9,46 % a ING International s 8,09 %. Nejhůře si vedl fond IKS 

Akciový plus, jehož průměrná roční výnosnost nedosahuje ani 4,00 %. U rizika fondů je 

potvrzeno pravidlo, že z výkonností fondu zároveň stoupá i riziko. Nejrizikovějším fondem je 

ISČS Sporotrend s hodnotou roční směrodatné odchylky výnosů více než 28 %. Celkové 

náklady všech fondů se pohybují v rozmezí 2,37 % - 2,51 %. V tomto směru se fondy tedy 

příliš neodlišují. Co je ovšem rozdílné jsou zkušenosti manažerů, kdy manažer Sporotrendu 

má jen 2letou praxi. Naproti tomu manažer fondu ING International český akciový fond se 

chlubí 15tiletou praxí. 

Tabulka 4.2 Srovnání vybraných kritérií dluhopisových fondů 

Poplatky 
ISČS 

Sporotrend 

ČSOB Akciový 

fond – Střední 

a východní 

Evropa 

IKS (KB) – 

Akciový plus 

ING - 

International 

Český 

akciový fond 

Velikost fondu 3,148 mld Kč 0,322 mld. Kč 0,536 mld. Kč 7,824 mld. Kč 

Rizikově výnosový 

profil 
7 6 6 6 

Délka investice > 5R > 7R > 5R > 5R 

Min. výše investice 300 Kč 5000/500/500 Kč 5000/300/300 Kč 500 Kč 

Výnosnost (6let) 19,61% 9,46% 3,97% 8,09% 

Roční směrodatná 

odchylka (6 let) 
28,32% 18,19% 15,86% 19,15% 

Vstupní poplatky 3,00% 3,00% Max.3,00% Max.3,80% 

Správní poplatek 2,00% 2,00% 2,20% 2,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% Max.3,00% 0,00% 

TER (Nákladovost) 2,42% 2,37% 2,44% 2,51% 

Praxe manažera 2 roky 7 let 11 let 15 let 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

4.1.3 Smíšené konzervativní fondy 

O dalších porovnávaných, tedy smíšených konzervativních fondech vypovídá tabulka 

4.3. Největšími fondy jsou ISČS Konzervativní Mix FF a ČSOB Konzervativní, které svou 

velikostí přesahují 5 miliard. Co se týče rizikově – výnosového profilu nejrizikovějším je 

Multifond aktiv V 5. Naopak nejméně rizikovým fondem by měl být ČSOB konzervativní 

spadající do 2. rizikově-výnosové třídy. Další dva fondy nalezneme ve třetí skupině. Všechny 

fondy jsou vhodné pro střednědobé investice v délce minimálně 3 let. Minimální investované 

částky totožné jako v předchozích případech. Z hlediska výnosů dosahují všechny fondy 

podobných výsledků. Výnosnost všech fondů za analyzované období se pohybuje v rozmezí 

2,3 – 2,9 %. Nejvýnosnějším fondem z porovnávaných je ISČS Konzervativní s průměrným 

ročním výnosem 2,9 %. Co se týče hodnot směrodatných odchylek, nejlépe si vedl ČSOB 
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konzervativní s hodnotou roční směrodatné odchylky 1,92 %. U celkové nákladovosti fondu, 

lze vyzdvihnout dva fondy a to ISČS konzervativní s 1,15 % a ČSOB konzervativní s 1 %. 

Posledním údajem je praxe manažerů a ta je u všech těchto fondů delší než 15 let.  

Tabulka 4.3 Srovnání vybraných kritérií smíšených konzervativních fondů 

Poplatky 

ISČS 

Konzervativní 

Mix FF 

ČSOB (KBC) - 

Konzervativní 

IKS 

Balancovaný 

(KB) – 

Konzervativní 

ING – 

Multifond 

Aktiv V5 

Velikost fondu 5,249 mld. Kč 5,889 mld. Kč 2,066mld. Kč 0,619 mld. Kč 

Rizikově výnosový 

profil 
3 2 3 4 

Délka investice > 3R 2 -3 R > 3R > 3R 

Min. výše investice 300 Kč 5000/500/500 Kč 5000/300/300 Kč 500 Kč 

Výnosnost (5let) 2,90% 2,73% 2,34% 1,38% 

Roční směrodatná 

odchylka (5 let) 
2,66% 1,92% 3,47% 2,57% 

Vstupní poplatky 1,00% 1,00% 1,00% 0% 

Správní poplatek 0,50% 0 - 1% 2,00% 1,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% Max.2,00% 0,00% 

TER(Nákladovost) 1,15% 1,00% 2,18% 1,37% 

Praxe manažera 16 let 15 let 19 let 18 let 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

4.1.4 Smíšené agresivní fondy 

Posledními komparovanými fondy jsou akciové fondy, jejichž základní informace jsou 

shrnuty v následující tabulce 4.4. U velikostí těchto fondů nejsou již k vidění tak zásadní 

rozdíly. Největším fondem je IKS Balancovaný Dynamický s téměř 3 miliardovým majetkem. 

Nejmenší majetek mají fondy ISČS Dynamický a ČSOB Dynamický. Riziko – výnosovým 

profilem se fondy rovnají akciovým fondům, což je způsobeno vysokým podílem akcií 

v portfoliu. Téměř všechny fondy spadají do páté rizikově – výnosové skupiny, což 

představuje vysoký výnos i riziko. ISČS Dynamický FF je jako jediný v šesté skupině a měl 

by přinášet nejvyšší výnos. Také z pohledu doporučené délky investice se fondy rovnají 

akciovým fondům a jsou vhodné pro dlouhodobé investice. I zde zůstávají stejné minimální 

investované částky. Na výnosech je vidět, že fondům se skutečně daří a fond Patrimonial 

Aggresssive dosahuje průměrné roční výnosnosti ve výši téměř 10 %. Za ním nalezneme 

s výnosností 7,58 % fond ČSOB Dynamický a s 6,73% ISČS Dynamický Mix FF. Z této řady 

vybočuje fond IKS Balancovaný Dynamický, jehož výnos se blíží ztrátě. Ač nejvýnosnější, 

tak nejstabilnější fond Patrimonial Aggressive se chlubí nejnižší hodnotou směrodatné 

odchylky ve výši 6,72 %. Nejvolatilnějším je fond ISČS Dynamický s hodnotou směrodatné 
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odchylky 16,10 %. Z hlediska celkových nákladů si nejlépe vedou fondy IKS Balancovaný 

Dynamický a ČSOB Dynamický, jejichž celkové náklady jsou sraženy pod 2 %. Co se týče 

délky praxe manažera, všechny fondy řídí manažeři s dostatečnou více než desetiletou praxí. 

Nejzkušenějším je manažer fondu Patrimonial Aggressive chlubící se 18tiletou praxí. 

Tabulka 4.4 Srovnání vybraných kritérií smíšených agresivních fondů 

Poplatky 

ISČS 

Dynamický 

Mix FF 

ČSOB (KBC) - 

Dynamický 

IKS 

Balancovaný 

(KB) – 

Dynamický 

ING (L) - 

Patrimonial 

Aggressive 

Velikost fondu 0,709mld Kč 0,403 mld. Kč 2,962mld. Kč 1,882 mld. Kč 

Rizikově výnosový 

profil 
6 5 5 5 

Délka investice > 5R > 7R > 5R > 5R 

Min. výše investice 300 Kč 5000/500/500 Kč 5000/300/300 Kč 500 Kč 

Výnosnost (5let) 6,73% 7,58% 0,04% 9,42 

Roční směrodatná 

odchylka (5 let) 
16,10% 9,73% 10,03% 6,72% 

Vstupní poplatky 3,00% 1,50% 2,00% Max.2,10% 

Správní poplatek 1,70% 0 - 1% 1,60% 2,00% 

Výstupní poplatek 0,00% 0,00% Max.2,50% 0,00% 

TER(Nákladovost) 2,60% 1,87% 1,81% 2,34% 

Praxe manažera 16 let 15 let 11 let 18 let 
Zdroj: informace z ISČS, ČSOB AM, IKS – KB a ING IM, vlastní zpracování 

4.2 Návrh investičního portfolia 

Nyní na základě zhodnocení komparovaných fondů z předešlé části práce budeme 

utvářet návrhy investičních portfolií. Pro tento účel vytvoříme hypoteticky modelové 

příklady, které odpovídají jednotlivým typům investorů a to dynamický, vyvážený 

a konzervativní. Následně doporučíme investorům investiční strategii, na jejímž základě jejich 

portfolia sestavíme. Posléze u každého portfolia stanovíme hrubý a čistý průměrný roční 

výnos. 

4.2.1 Dynamický investor 

Investor č. 1 je muž ve věku 40 let, který má několikaleté zkušenosti s finančním trhem. 

Jeho hlavním cílem je zhodnotit své volné finanční prostředky při minimální roční výnosové 

míře 11% v období 6 let. Tento investor má kladný vztah k riziku a nebojí se krátkodobého 

poklesu hodnoty svého portfolia. Další investorovou preferencí je zhodnotit své úspory 

především pomocí akciových fondů. Co se týče nákladovosti u většinové části svého 

portfolia, tedy akciového fondu, upřednostňuje fond s nízkými celkovými náklady. U zbylé 
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části portfolia je k výši poplatků tolerantnější. Na velikosti vybraných fondů investorovi příliš 

nezáleží. 

Doporučená investiční strategie  

Dle investičních požadavků, tedy dosažení 11 % roční výnosnosti za dlouhodobé 

období 6 let, preferencí akciových fondů a zároveň ochotu investora podstoupit riziko, byl 

označen za agresivního investora. Vzhledem k délce investičního horizontu a preferencí 

investora bude portfolio sestaveno v tomto poměru: 

Graf 4.1 Investiční strategie dynamického investora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura portfolia agresivního investora je složena především z akciové složky, což je 

zapříčiněno hlavně kvůli jeho vysokým požadavkům na zhodnocení svých investic. Vzhledem 

k potřebám investora zhodnotit své finanční prostředky minimálně o 11% ročně pro delší 

časový úsek, je doporučeno 55 % aktiv umístit do akciových fondů a 25 % do smíšených 

dynamických fondů.  Tyto dvě složky by měly posloužit k dostatečnému zhodnocení 

finančních prostředků. Zbylých 20 % portfolia by mělo být alokováno dluhopisových 

a smíšených konzervativních fondů a to v poměru 50/50.  Tato část portfolia by měla 

posloužit v případě nenadálých událostí a k udržení hodnoty investice. 
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Výběr podílových fondů 

Akciové fondy 

Dle základních informací v Tab. 4.2 je největší 55 % část investorova portfolia 

doporučeno investovat do rizikového akciového fondu ISČS Sporotrend, který je vhodný pro 

dlouhodobější investici.Tento značně volatilní fond s roční hodnotou směrodatné odchylky ve 

výši 28,32 % je typickou ukázkou fondu pro agresivního investora. Fond investuje především 

do rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy. Z porovnávaných fondů vykazuje 

Sporotrend nejnižší celkovou nákladovost, což je zapříčiněno především díky velikostí fondu. 

Pro agresivního investora je nejpodstatnější informací výnos fondu, který mimořádně 

převyšuje ostatní komparované fondy.  

Smíšené dynamické fondy 

Na základě údajů z Tab. 4.4 je agresivní složka portfolia vhodně doplněna o 25 % 

alokovaných do smíšeného agresivního fondu ING (L) Patrimonial Aggresive. Vzhledem 

k tomu, že fond je složen zhruba ze čtyř pětin z akcií vytváří v kombinaci se Sporobondem 

velmi silnou složku pro zhodnocení aktiv. Co se týče komparovaných údajů, dosahuje 

Patrimonial Aggresive velmi slibných výsledků. Jediným negativem je vyšší hodnota celkové 

nákladovosti fondu, která je ovšem kompenzována vysokým výnosem dosahující hodnot 

akciových fondů a nízkou volatilitou. Investice fondu směřují primárně do projektů 

dlouhodobého růstu v oblasti finančnictví, farmacie a informačních technologií a co se týče 

geografického hlediska, více než polovina investic směřuje do USA. Zbylá část je rozložená 

v zemích eurozóny a v Británii.  

Dluhopisové fondy 

Dle Tab. 4.1 je investorovi dále navrženo investovat do podílového fondu Sporobond 

od společnosti ISČS, jehož snahou je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů 

a je doporučen pro střednědobé investování, tedy 2 roky a déle. Je fondem určeným primárně 

konzervativním investorům, ovšem agresivního investora může zajímat, že v delším časovém 

horizontu je z porovnávaných fondů nejvíce volatilním a nabízí nejvyšší výnosnost 5,24%, 

způsobenou rozložením portfolia nejen do českých státních dluhopisů. Sporobond spravovaný 

Markétou Jelínkovou je největší z porovnávaných fondů. A z hlediska celkové nákladovosti 

také nezaostává.  
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Smíšené konzervativní fondy 

Zbylých 10 % investice je dle Tab. 4.3 navrženo alokovat do smíšeného 

konzervativního fondu. Jelikož porovnávané fondy nevykazují příliš velké rozdíly výsledných 

údajů, je výběr fondu obtížnější. Bylo navrženo portfolio doplnit o další fond společnosti 

ISČS, tedy ISČS Konzervativní Mix FF. Tento fond od roku 2012 dosahuje kladných čísel 

a z porovnávaných fondů z hlediska výnosnosti je nejvýnosnějším. Zároveň je zajímavostí, 

že Konzervativní Mix FF vykazuje nižší výnosnost než dluhopisové fondy a tvoří 

jednoznačně nejkonzervativnější položku v portfoliu. Tento fakt je zapříčiněn především díky 

vysokému obsahu dluhopisů a hotovosti v portfoliu fondu. 

Dle vzorce (2.4) při předpokládaném průměrném zhodnocení jednotlivých typů fondů 

je průměrná výnosová míra portfolia agresivního investora následující: 

𝑉𝑝 = 0,55 ∙ 19,61% +  0,25 ∙ 9,42%  +  0,1 ∙ 5,24% +  0,1 ∙ 2,9% =  13,95 % 

Vliv celkové nákladovosti fondu na výnosnost jednotlivých fondů a celkového 

portfolia je znázorněn v tab. 4.5 [37]. 

Tabulka 4.5 Průměrné roční výnosnosti agresivního portfolia 

  
Sporotrend 

Patrimonial 

Agressive 
Sporobond 

Konzervativní 

Mix FF 
Portfolio 

Hrubá roční výnosnost 19,61% 9,42% 5,24% 2,90% 13,95% 

TER 2,24% 2,34% 1,24% 1,15% 2,05% 

Čistá roční výnosnost 17,37% 7,08% 4,00% 1,75% 11,90% 
Zdroj:vlastní zpracování 

Shrnutí agresivního portfolia 

Portfolio investora č. 1 je v tomto složení: 

 55 % - akciové fondy (ISČS Sporotrend), 

 25 % - smíšené dynamické fondy (ING (L) - Patrimonial Aggressive), 

 10 % - dluhopisové fondy (ISČS Sporobond), 

 10 % - smíšené konzervativní fondy (ISČS – Konzervativní mix FF) 

 

Geografická diverzifikace portfolia 
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V grafu 4.2 je k vidění široké rozložení portfolia mezi několik států. Největší část 

portfolia, tedy jeho čtvrtinu, zaujímá Česká republika. Z dalších států za zmínku stojí taky 

14 % alokovaných v USA, který je zapříčiněn především investicí do fondu Partimonial 

Agressive a 13 % portfolia v Turecku.  Z celkového pohledu na geografickou strukturu 

portfolia je zřejmá koncentrace především na země střední a východní Evropy doplněné 

o USA [35]. 

Graf 4.2 Geografická struktura portfolia agresivního investora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková výnosnost portfolia: 

• Průměrná hrubá výnosnost portfolia: 13,95% p. a. 

• Průměrná čistá výnosnost portfolia: 11,90% p. a. 

Investice do tohoto portfolia přinese průměrný výnos ve výši 13,95 %. Tudíž hlavní cíl 

Investora č. 1 zhodnotit své volné finanční prostředky při minimální roční výnosové míře 

11% splněn. Ovšem v případě náhlého poklesu hodnoty portfolia by na konci investičního 

horizontu teoreticky mohlo dojít k nesplnění primárního cíle investora. Pro jeho splnění je 

možný pokles portfolia maximálně o 2,95 %. Ovšem vzhledem k složení portfolia, především 

z akciových fondů a orientovanému na výnos nelze více snížit volatilitu portfolia. Po odečtení 

celkových nákladů je průměrná výše výnosnosti rovna 11,90 %. Tudíž i po odečtení 

veškerých nákladů se je výnosnost stále vyšší než 11% 
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4.2.2 Vyvážený investor 

Následující investor je muž ve věku 55 let, který není v oblasti investic úplným 

začátečníkem a s investováním do podílových fondů se nejednou setkal.  Jeho cílem je 

zhodnotit své finanční prostředky v období 4 let, které má v úmyslu poskytnout vnukovi na 

vysokoškolská studia. Vzhledem ke stanovenému cíli Investor č. 2 očekává zhodnocení 

investice vyšší než inflace. Tato skutečnost s sebou nese zvýšené riziko, s nímž tento investor 

do jisté míry počítá. Tento investor upřednostňuje fondy s nízkou celkovou nákladovostí a u 

manažerů fondů požaduje minimálně pětiletou praxi v oboru. 

Doporučená investiční strategie 

Dle investičních požadavků, tedy dosažení průměrné roční výnosnosti, jenž převyšuje 

výši inflace za období 4 let a také ochoty investora do jisté míry podstoupit riziko, je tento 

investor považován za vyváženého. Vzhledem k délce investičního horizontu a preferencí 

investora je portfolio sestaveno v níže uvedeném grafu, takto:  

Graf 4.3 Investiční strategie dynamického investora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem ke stanoveným požadavkům investora a délce investičního horizontu je 

složení doporučeného portfolia vyváženého investora tvořeno především ze smíšených fondů. 

Investice do těchto fondů tvoří 45 % portfolia. Se zřetelem k rozdělení smíšených fondů tvoří 

20% 

20% 

35% 

25% 

Portfolio - Vyvážený investor 

Smíšené - konzervativní fondy

Dluhopisové fondy

Akciové fondy

Smíšené - dynamické fondy



65 

 

konzervativní část 20 % a dynamická 25 % celkového portfolia. Portfolio je pomyslně 

rozděleno na 2 poloviny. Likvidní část portfolia je tvořena z 20 % dluhopisovými a z 20 % 

smíšenými konzervativními fondy. Zbylá část portfolia za účelem vyššího zhodnocení 

investic než do výše inflace je alokována ve výši 35 % do akciových a 25 % do smíšených 

agresivních fondů. 

Komparace a výběr podílových fondů 

Akciové fondy 

Pro investora č. 2 je na základě údajů z Tab. 4.2 doporučeno 35 % portfolia 

alokovaných do akciových fondů investovat do fondu ČŠOB akciový střední a východní 

Evropa. Vzhledem k požadavkům investora podstoupit riziko, ovšem jen do jisté míry, je 

tento fond s 18,19 % hodnotou roční směrodatné odchylky vhodnou alternativou. Fond 

investuje asi 75 % investic tohoto fondu do ekonomik Ruska, Polska a Turecka a zbylá část se 

rozprostírá do ostatních zemí střední a východní Evropy. Z porovnávaných fondů se tento 

fond z hlediska výnosnosti nachází na druhém místě a stejně tak tomu je i u rizika. A na rozdíl 

od Sporotrendu je ČSOB akciový mnohem stabilnějším fondem a nedosahuje až tak 

výrazných výkyvů. Zároveň fond splňuje minimální požadovanou praxi manažera 5 let. 

Smíšené dynamické fondy 

Stejně jako u agresivního investora je dle Tab. 4.4 portfolio doplněno o smíšený 

agresivní fond ING (L) Patrimonial Aggresive. Tato položka tvoří 25 % a doplňuje 

dynamičtější složku portfolia. Jak již bylo výše řečeno fond je výrazným podílem tvořen 

z akcií a dosahuje velmi úspěšných výsledků z hlediska výnosnosti. Záporem fondu jsou vyšší 

náklady, ovšem co se týče porovnání výnosů s rizikem, dosáhl jednoznačně nejlepších 

výsledků. Fond investuje především v USA a to do oblasti farmacie, financí a IT.  

Dluhopisové fondy 

Po komparaci dluhopisových fondů na základě údajů v Tab. 4.1 investorovi č. 2 lze 

navrhnout investovat do podílového fondu od společnosti IKS KB a to KB dluhopisový. Fond 

investuje primárně do českých státních dluhopisů a je vhodný pro investory, kteří chtějí 

rozložit své úspory. Co se týče uchování hodnoty majetku, obdržel tento fond v mezinárodním 

žebříčku společnosti Lipper nejvyšší možné hodnocení. Investice v tomto fondu by měla být 

minimálně v délce 2 let. Z hlediska výnosnosti se Kb dluhopisový zařadil na velmi slibné 
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druhé místo s 4,81 %. Ovšem pro investora bude podstatnější jeho velmi nízká volatilita 

a nízká celková nákladovost.  

 

Smíšené konzervativní fondy 

Jak již bylo zmíněno, komparované smíšené konzervativní fondy z hlediska 

porovnávaných údajů dosahují podobných výsledků. Dle Tab. 4.3 navrhujeme posledních 

20 % portfolia alokovat do fondu ČSOB konzervativní. Tento fond spolu s fondem KB 

dluhopisový vytváří likvidní složku portfolia. Doporučená délka investice do tohoto fondu je 

2 – 3 roky. Investice fondu z 90 % směřují do fondů dluhopisového a peněžního trhu. Po celé 

sledované období fond dosahuje kladných výnosů a jeho zhodnocení by mělo mírně 

převyšovat výnosy z terminovaných vkladů u bank. Z hlediska rizika je z porovnávaných 

fondů nejméně rizikovým fondem se směrodatnou odchylkou 2,73 %. Zároveň je nejméně 

nákladným fondem.  

Dle vzorce (2.4) při předpokládaném průměrném zhodnocení jednotlivých typů fondů 

je průměrná výnosová míra portfolia agresivního investora následující: 

𝑉𝑝 =  0,35 ∙ 9,46 +  0,25 ∙ 9,42 +  0,2 ∙ 4,81 +  0,2 ∙ 2,73 =  7,29 %   

Vliv celkové nákladovosti fondu na výnosnost jednotlivých fondů a celkového 

portfolia je znázorněn v tab. 4.6 [37]. 

Tabulka 4.6 Průměrné roční výnosnosti vyváženého portfolia 

  

ČSOB 

Akciový 

fond 

Patrimonial 

Agressive 

KB 

Dluhopisový 

ČSOB 

Konzervativní 

(KBC Master 

fund) 

Portfolio 

Hrubá roční výnosnost 9,46% 9,42% 4,81% 2,73% 7,29% 

TER 2,37% 2,34% 1,17% 1,00% 1,96% 

Čistá roční výnosnost 7,09% 7,08% 3,64% 1,73% 5,33% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí vyváženého portfolia 

Portfolio investora č. 2 je v tomto složení: 

 35 % - akciové fondy (ČSOB Akciový fond - Střední a východní Evropa), 

 25 % - smíšené dynamické fondy (ING (L) - Patrimonial Aggressive), 

 20 % - dluhopisové fondy (KB Dluhopisový), 
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 20 % - smíšené konzervativní fondy (ČSOB Konzervativní) 

Geografická diverzifikace portfolia 

Jak lze vidět z grafu 4.4 z geografického hlediska je opět vidět rozdělení mezi několik 

států. Téměř polovina investic směřuje do států České republiky a USA. I v tomto portfoliu je 

vidět že z geografického hlediska investice směřují primárně do zemí střední a východní 

Evropy [35].  

Graf 4.4 Geografická struktura portfolia agresivního investora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková výnosnost portfolia: 

• Průměrná hrubá výnosnost portfolia: 7,29 % p. a. 

• Průměrná čistá výnosnost portfolia: 5,33 % p. a. 

Hlavní cíl investora je zhodnotit své volné finanční prostředky v období 4 let, od 

kterých očekává výnos přesahující inflaci. Vzhledem k tomu že výše inflace se pohybuje 

kolem 2,5 % lze považovat tento cíl za splněný, jelikož průměrné roční zhodnocení investice 

se pohybuje ve výši 7,29 %. Ovšem v případě náhlého poklesu hodnoty portfolia na konci 

investičního období by nemuselo dojít k jeho splnění. Pro splnění hlavního cíle by hodnota 

portfolia neměla poklesnout o více než 3 % z průměrné výnosové míry. Hodnota průměrné 

výnosnosti po odečtení celkových nákladů je ve výši 5,33 %. 
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4.2.3 Konzervativní investor 

Posledním investorem je 25letá vysokoškolská studentka. Tato žena zdědila finanční 

prostředky po rodičích a rozhodla se je investovat prostřednictvím podílových fondů. Tyto 

peníze hodlá za 2 roky použít k výstavbě rodinného domu. V oblasti investic má jen 

teoretické znalosti a s investováním se setkává poprvé a vzhledem k tomu, že hodlá své volné 

finanční prostředky brzy použít, nemá příliš velké nároky na zhodnocení investice. Hlavním 

cílem investorky je udržet hodnotu peněz, tedy očekává výnos ve výši inflace s minimálním 

rizikem. Při výběru fondu investorka klade velký důraz co nejnižší celkovou nákladovost 

fondu na jeho nízké riziko. Poslední podmínkou je požadavek na minimálně pětiletou praxi 

manažerů fondů. 

Doporučená investiční strategie 

Vzhledem k investičním požadavkům, tedy minimalizace rizika a zhodnocení ve výši 

inflace, a jeho zkušenostem je investor č. 3 klasifikován jako konzervativní typ investora. 

Vzhledem k profilu investora a ke kratšímu investičnímu horizontu doporučujeme portfolio 

sestavit dle následujícího grafu. 

Graf 4.5 Investiční strategie dynamického investora 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Složení navrhovaného portfolia konzervativnímu investorovi závisí především na jeho 

investičních preferencích a dvouleté délce investičního horizontu. Vhledem k faktu, že 
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investor č. 3 požaduje minimální riziko, je navrženo investovat 40 % portfolia do 

dluhopisových a 30 % do smíšených konzervativních fondů. Tato část portfolia bude sloužit 

především k držení hodnoty investice s minimálním rizikem. Zbylých 30 % bude složit 

progresivní složku portfolia. Z toho 10 % je navrhováno umístit do akciových fondů a 20 % 

do smíšených agresivních fondů. 

Komparace a výběr podílových fondů 

Akciové fondy 

Akciová složka Investora č. 3 zastupuje pouhých 10 % z celého portfolia. Přestože 

konzervativní investor upřednostňuje fondy s minimálním rizikem, na základě informaci 

s Tabulky 4.2 není doporučeno investovat do fondu IKS akciový plus, jelikož v poměru 

k riziku dosahuje velmi nízkých výnosů. Proto je vybrán stejný fond jako u vyváženého 

investora, tedy ČŠOB akciový střední a východní Evropa. Tento fond s průměrným ročním 

výnosem 9,46 % je druhým nejvýnosnějším fondem s relativně přijatelným rizikem. Jak již 

bylo řečeno, investice fondu směřují především do Polska, Ruska a Turecka. 

Smíšené dynamické fondy 

Dle základních informací z Tabulky 4.4 progresivní složku portfolia doplňuje 20 % 

alokovaných do smíšeného fondu ČSOB dynamický. Tento fond je ze 3/4 tvořen z akcií, tudíž 

dosahuje zhodnocení blízké akciovým fondům, ovšem s výrazně nižším rizikem. Přestože 

ČSOB konzervativní vykazuje vyšší hodnotu směrodatné odchylky než ING (L) Patrimonial 

Aggressive, byl vybrán na základě výrazně nižší celkové nákladovosti, na kterou investor č. 3 

klade velký důraz. Investice tohoto fondu směřují do oblasti finančnictví, farmacie 

a informačních technologií a z geografického hlediska jsou investice rozprostřeny po celém 

světě.  

Dluhopisové fondy 

Dle informací z Tab. 4.1 je největší část konzervativního portfolia, tedy 40 %, 

doporučeno alokovat do dluhopisového fondu ČSOB bond mix. Aktiva tohoto fondu jsou 

investována výhradně do českých dluhopisů a dluhopisů s vysokým ratingem a jeho výnos by 

měl překonávat úroveň zhodnocení dosažený investováním do bankovních depozit. Investice 

do fondu ČSOB byla doporučena především na základě velmi nízké hodnoty směrodatné 
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odchylky a nízké celkové nákladovosti fondu. Zároveň fond zaručuje přijatelný zhodnocení 

investice nad 4%.  

Smíšené konzervativní fondy 

Tabulka 4.3 shrnující základní informace o konzervativních fondech doporučuje 

investici do fondu ČSOB konzervativní ve výši 30 % a vhodně doplňuje nízko rizikovou část 

portfolia. Fond svou velmi nízkou rizikovostí a celkovou nákladovostí nejvíce odpovídá 

profilu tohoto konzervativního investora. Zároveň je fond vhodný i svou délkou investičního 

horizontu 2 – 3 roky, jelikož investor č. 3 požaduje zhodnotit své finanční prostředky za 2leté 

období. Jak jsme se už zmínili, investice tohoto fondu směřují do peněžního a dluhopisového 

trhu a jeho snahou je převyšovat výnosy z terminovaných vkladů u bank. 

Dle vzorce (2.4) při předpokládaném průměrném zhodnocení jednotlivých typů fondů 

je průměrná výnosová míra portfolia konzervativního investora následující: 

𝑉𝑝 =  0,10 ∙ 9,46 +  0,20 ∙ 7,58  +  0,40 ∙ 4,07 +  0,30 ∙ 2,73 =  4,91 %  

Vliv celkové nákladovosti fondu na výnosnost jednotlivých fondů a celkového 

portfolia je znázorněn v tab. 4.7 [37]. 

Tabulka 4.7 Průměrné roční výnosnosti konzervativního portfolia 

  

ČSOB 

Akciový 

fond 

ČSOB 

Dynamický - 

(KBCMaster 

fund) 

ČSOB Bond 

mix 

ČSOB 

Konzervativní 

(KBC Master 

fund) 

Portfolio 

Hrubá roční výnosnost 9,46% 7,58% 4,07% 2,73% 4,91% 

TER 2,37% 1,87% 1,15% 1,00% 1,37% 

Čistá roční výnosnost 7,09% 5,71% 2,92% 1,73% 3,54% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí konzervativního portfolia 

Portfolio investora č. 3 je v tomto složení: 

 10 % - akciové fondy (ČSOB Akciový fond - Střední a východní Evropa), 

 20 % - smíšené dynamické fondy (ČSOB Dynamický), 

 40 % - dluhopisové fondy (ČSOB Bond mix), 

 30 % - smíšené konzervativní fondy (ČSOB Konzervativní) 
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Geografická diverzifikace portfolia 

U konzervativního investora si v grafu 4.6 můžeme povšimnout změn v obsahu 

portfolia. Portfolio je sice znovu rozděleno mezi několik států, ovšem jsou zde zásadní 

rozdíly. Většinová 40 % část portfolia směřuje do České republiky, což je způsobeno 

především konzervativními investicemi. Lze si povšimnout také poklesu investic do USA 

a států východní Evropy. Tyto fakty jsou způsobeny především snížením progresivní složky 

v portfoliu [35].  

Graf 4.6 Geografická struktura portfolia agresivního investora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková výnosnost portfolia: 

• Průměrná hrubá výnosnost portfolia: 4,91 % p. a. 

• Průměrná čistá výnosnost portfolia: 3,54 % p. a. 

Vhledem k tomu, že investor č. 3 požadoval co nejnižší riziko, je složení portfolia 

navrženo poměrně bezpečně. Hlavním cílem tohoto investora bylo udržení hodnoty peněz 

a pokrýt inflaci po dobu dvou let. Roční výnosnost navrhovaného portfolia je ve výši 4,91 %. 

Výše inflace se pohybuje kolem 2,5 %, takže pokud nenastane náhlý pokles hodnoty portfolia 

na konci investičního více než o 2%, měl by být investiční cíl splněn. Další snížení volatility 

portfolia již není možné, jelikož by došlo i k redukci výnosů. Hodnota průměrné výnosnosti 

po odečtení celkových nákladů je ve výši 3,54 %. 
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5 Závěr 

Rozvoj kolektivního investování v České republice je spjat především s kuponovou 

privatizací.  Nedostatečná legislativa a dozor ovšem vedly ke špatným zkušenostem investorů. 

Zásadní změna legislativy přinesl vstup České republiky do Evropské unie. Tento a další 

kroky způsobily zvýšení důvěry investora. Následně se kolektivní investování se stalo 

nejvhodnější alternativou pro drobného investora. Tento druh investování je vhodný 

především pro drobné investory, kteří nemají zkušenosti s investováním. Zhodnocování 

majetku, tedy minimálně překonávání výše inflace by mělo být cílem všech investorů. Pro 

více ambiciózní je dosažení finanční nezávislosti. Pokud se rozhodneme začít investovat, měli 

bychom mít vytvořené dostatečné finanční rezervy, které pokryjí případnou ztrátu. Výběr 

vhodného fondu je závislý na investorových požadavcích a u každého investora je 

diferenciální. Vhodným pomocníkem je investiční dotazník. Co se týče rozdělení investic, je 

důležitá jejich diverzifikace, tudíž není vhodné vše investovat do jednoho fondu, ale své volné 

finanční prostředky vhodně rozprostřít.  

Cílem bakalářské práce bylo srovnání podílových fondů českých investičních 

společností, a to Investiční společnost České spořitelny, Investiční společnost ČSOB Asset 

Management, Investiční kapitálové společnosti KB a ING Investment Management. Z těchto 

čtyř investičních společností byl u každé společnosti vybrán jeden dluhopisový, smíšený 

konzervativní, smíšený agresivní a akciový fond. Následně bylo v každé kategorii fondů 

provedeno srovnání vybraných fondů na základě stanovených kritérií (výnosnost, rizikovost, 

nákladovost, velikost a analýza managementu). Na základě výsledků těchto kritérií fondů byla 

v poslední části práce sestavena portfolia fondů pro jednotlivé typy investorů na základě jejich 

výnosově – rizikového profilu. Šlo o tři základní tři základní typy investorů a to 

konzervativní, vyvážený a dynamický. U volby investiční strategie a podílového fondu je 

nutné si uvědomit jedinečnost každého investora.  

Vzhledem k počátečním podmínkám byla prvnímu investorovi navržena dynamická 

investiční strategie složena z 55 % z akciových a 25% smíšených agresivních fondů, jenž 

tvoří rizikovou část portfolia. Jelikož portfolio nemůže být složeno pouze z rizikových aktiv, 

bylo zbylých 20 % tvořeno z dluhopisových a smíšených konzervativních fondů. I přesto, že 

struktura portfolia je navržena poměrně rizikově, je v souladu požadavky investora. 

Přestože druhý investor je ve starším věku a očekávala by se u něj více konzervativní 

investiční strategie, byl vzhledem k jeho zkušenostem a investičním požadavkům klasifikován 



73 

 

za vyváženého investora. Co se týče rozložení aktiv, bylo mu doporučeno progresivní složku 

portfolia tvořit z 35 % z akciového fondu a 25 % ze smíšeného dynamického fondu. Zbylá 

40 % část portfolia sloužící pro udržení hodnoty portfolia byla doporučena investovat do 

konzervativních a dluhopisových fondů. 

Třetím investorem byla mladá žena, která se rozhodla udržet hodnotu svých peněz nad 

inflační hladinou. Přestože se jednalo o mladou investorku s teoretickými znalostmi 

o kolektivním investování, byla jí na základě jejího hlavního cíle doporučena konzervativní 

investiční strategie. Její hlavní 70% část portfolia tedy byla tvořena z málo rizikových 

dluhopisových a smíšených konzervativních fondů. Zbylá část sloužící pro vyšší zhodnocení 

jejího portfolia byla tvořena z 10 % z akciových a z 20% ze smíšených dynamických fondů. 

Z hlediska celkové úspěšnosti můžeme konstatovat, že nejlépe dopadly fondy ČSOB 

a ISČS. Špatně si nevedly ani fondy od společnosti ING, jejichž velmi dobrým produktem je 

smíšený agresivní fond od ING Patrimonial Aggresive. Naopak velkého zklamání jsme se 

dočkali u fondů od společnosti IKS KB, jelikož jediným fondem, který obstál v konkurenci 

analyzovaných fondů, je fond KB Dluhopisový. Tento fakt ovšem může být zapříčiněný 

selekcí fondů. Tedy nelze učinit závěr, že fondy IKS KB nejsou dostatečně výkonné. 

Konkrétní výběr fondů závisel především na profilu každého investora. Portfolio 

agresivního investora bylo tvořeno především z fondů společnosti ISČS, jelikož fondy této 

společnosti svou vysokou výnosností a vysokou mírou volatility vyhovují dynamické 

investiční strategii. Jelikož vyvážený investor si kladl za cíl dosáhnout výnosu vyššího než je 

výše inflace při odpovídajícím riziku, bylo doporučené portfolio vytvořeno z fondů různých 

společností. U konzervativního investora byly zařazeny pouze fondy společnosti ČSOB, které 

svou velmi nízkou rizikovostí a celkovou nákladovostí vyhovují nejlépe očekávání 

konzervativního investora. 

Z práce tedy vyplývá, že při výběru podílových fondů je velmi důležité, které 

kritérium je pro investora prioritou. Zaleží také na tom, zda se budeme řídit doporučením 

ekonomů, očekávaným vývojem trhu, či dáme na své vlastní zkušenosti a intuici. Nejlepší 

variantou je využít všech těchto možností. V práci byla stanovena jak hrubá, tak čistá 

výnosnost portfolia. To znamená, že v práci jsme zahrnuli vliv celkové nákladovost fondu na 

jeho výnosnost. Výnosnost fondu může být ovlivněna i dalšími faktory jako je například 

inflace. Dále se může jednat o měnové riziko v případě investice do fondu v zahraniční měně, 

ovšem tato práce zahrnuje pouze fondy v měně české. V navazující práci by mohlo být téma 
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zpracováno podrobněji a mohlo by zde být zahrnuto riziko a jiné faktory ovlivňující 

rozhodování investora.  
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Seznam zkratek 

KI   kolektivní investování 

ZKI    Zákon o kolektivním investování 

IS   investiční společnost 

OPF   otevřený podílový fond 

UPF   uzavřený podílový fond 

EFAMA  European Fund and Asset Management Association 

ESMA   European Securities and Markets Authority 

SRRI   synthetic risk and reward indicator 

TER   total expense ratio 

AKAT   Asociace pro kapitálový trh České republiky 

ČR   Česká republika 

ISČS   Investiční společnost České spořitelny 

ČSOB AM  Československá obchodní banka Asset Management 

KBC   Kredietbank ABB Insurance CERA Bank 

IKS KB  Investiční kapitálová společnost Komerční banky 

ING IM  Internationale Nederlanden Group Investment Management 
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Příloha 1 Hodnoty podílových listů 
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12/2008 1,651 1,203 1,033 2163,460 0,678 0,387 0,277 1978,440 

1/2009 1,655 1,206 1,039 2154,930 0,673 0,373 0,272 1797,210 

2/2009 1,602 1,182 1,022 2098,920 0,673 0,343 0,247 1530,390 

3/2009 1,583 1,180 1,018 2090,400 0,715 0,352 0,266 1693,520 

4/2009 1,604 1,190 1,027 2091,520 0,916 0,408 0,294 2002,650 

5/2009 1,641 1,200 1,031 2115,420 1,139 0,454 0,302 2113,310 

6/2009 1,633 1,201 1,029 2113,260 1,214 0,424 0,307 2154,280 

7/2009 1,662 1,208 1,038 2135,570 1,369 0,462 0,341 2494,120 

8/2009 1,694 1,220 1,055 2146,620 1,439 0,491 0,354 2680,210 

9/2009 1,702 1,223 1,057 2178,650 1,607 0,506 0,358 2714,830 

10/2009 1,759 1,245 1,086 2250,750 1,799 0,528 0,367 2756,320 

11/2009 1,651 1,249 1,091 2263,670 1,685 0,511 0,369 2752,940 

12/2009 1,767 1,253 1,098 2285,300 1,768 0,558 0,383 2815,110 

1/2010 1,764 1,248 1,088 2254,770 1,886 0,578 0,391 2894,830 

2/2010 1,768 1,256 1,099 2275,380 1,790 0,548 0,386 2817,290 

3/2010 1,798 1,265 1,113 2313,860 1,922 0,599 0,401 3021,120 

4/2010 1,818 1,273 1,128 2348,200 1,891 0,622 0,403 3154,080 

5/2010 1,810 1,267 1,120 2330,610 1,720 0,582 0,379 2867,640 

6/2010 1,807 1,268 1,124 2335,070 1,635 0,565 0,362 2685,600 

7/2010 1,833 1,275 1,143 2369,250 1,585 0,586 0,373 2827,990 

8/2010 1,875 1,283 1,168 2423,000 1,539 0,583 0,372 2787,280 

9/2010 1,887 1,284 1,166 2423,000 1,520 0,597 0,377 2885,760 

10/2010 1,877 1,275 1,152 2391,640 1,616 0,613 0,382 2937,270 

11/2010 1,861 1,273 1,147 2381,200 1,638 0,607 0,379 2800,950 

12/2010 1,842 1,267 1,142 2366,000 1,833 0,639 0,418 3055,750 

1/2011 1,837 1,265 1,138 2358,600 1,871 0,613 0,401 3031,000 

2/2011 1,842 1,266 1,138 2361,200 1,874 0,620 0,410 3027,370 

3/2011 1,845 1,267 1,138 2368,250 1,815 0,640 0,421 3073,810 

4/2011 1,848 1,272 1,145 2378,520 1,835 0,641 0,418 3134,880 

5/2011 1,870 1,284 1,157 2406,120 1,732 0,618 0,414 3137,340 

6/2011 1,870 1,284 1,157 2401,300 1,716 0,603 0,403 3050,040 

7/2011 1,874 1,288 1,162 2404,950 1,677 0,590 0,398 2922,700 

8/2011 1,930 1,315 1,198 2483,280 1,254 0,508 0,344 2585,860 

9/2011 1,919 1,315 1,198 2473,090 1,114 0,479 0,314 2319,210 
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10/2011 1,908 1,316 1,195 2464,880 1,247 0,495 0,331 2407,670 

11/2011 1,843 1,276 1,156 2348,850 1,205 0,494 0,329 2331,690 

12/2011 1,895 1,300 1,183 2424,700 1,076 0,479 0,324 2334,170 

1/2012 1,908 1,320 1,200 2479,920 1,241 0,529 0,346 2485,080 

2/2012 1,936 1,322 1,201 2480,350 1,357 0,549 0,356 2530,120 

3/2012 1,939 1,323 1,196 2457,530 1,278 0,532 0,341 2445,830 

4/2012 1,952 1,329 1,202 2476,560 1,217 0,526 0,336 2401,690 

5/2012 1,979 1,342 1,214 2503,940 1,024 0,483 0,306 2203,300 

6/2012 1,978 1,354 1,226 2530,180 0,974 0,531 0,331 2379,960 

7/2012 2,028 1,375 1,254 2598,590 1,071 0,543 0,334 2383,430 

8/2012 2,050 1,383 1,263 2618,710 1,060 0,548 0,337 2449,200 

9/2012 2,047 1,383 1,260 2613,410 1,121 0,558 0,349 2536,990 

10/2012 2,057 1,392 1,270 2649,940 1,134 0,571 0,347 2542,840 

11/2012 2,083 1,403 1,283 2675,780 1,103 0,589 0,353 2595,170 

12/2012 2,093 1,407 1,288 2687,110 1,176 0,617 0,366 2680,650 

1/2013 2,090 1,398 1,280 2652,080 1,181 0,629 0,373 2680,130 

2/2013 2,080 1,396 1,280 2656,780 1,164 0,611 0,367 2668,530 

3/2013 2,097 1,404 1,286 2671,780 1,117 0,622 0,358 2543,930 

4/2013 2,112 1,413 1,299 2709,080 1,104 0,617 0,350 2585,440 

5/2013 2,115 1,409 1,294 2678,930 1,135 0,613 0,349 2648,970 

6/2013 2,067 1,387 1,267 2601,640 1,013 0,559 0,326 2488,660 

7/2013 2,097 1,392 1,274 2620,610 1,051 0,569 0,336 2591,870 

8/2013 2,080 1,392 1,272 2619,550 1,032 0,552 0,336 2626,950 

9/2013 2,091 1,401 1,280 2635,520 1,075 0,581 0,345 2682,110 

10/2013 2,104 1,406 1,285 2648,500 1,120 0,608 0,361 2848,940 

11/2013 2,118 1,416 1,295 2670,440 1,173 0,635 0,374 2972,370 

12/2013 2,114 1,406 1,283 2635,510 1,129 0,595 0,352 2877,290 

1/2014 2,116 1,412 1,289 2653,060 1,076 0,559 0,336 2857,320 

2/2014 2,123 1,415 1,293 2659,540 1,030 0,561 0,338 2909,410 

3/2014 2,135 1,420 1,299 2671,790 1,052 0,570 0,336 2898,980 

4/2014 2,146 1,429 1,307 2695,840 1,046 0,575 0,334 2900,060 

5/2014 2,163 1,439 1,318 2720,610 1,128 0,616 0,354 2995,240 

6/2014 2,180 1,449 1,328 2743,270 1,139 0,615 0,354 2968,040 

7/2014 2,186 1,447 1,330 2739,990 1,112 0,605 0,343 2863,600 

8/2014 2,202 1,455 1,341 2779,240 1,136 0,612 0,349 2946,170 

9/2014 2,202 1,457 1,344 2781,280 1,104 0,605 0,347 2996,960 

10/2014 2,218 1,510 1,352 2809,960 1,072 0,621 0,351 2979,360 

11/2014 2,225 1,518 1,359 2832,570 1,098 0,621 0,343 2987,970 

12/2014 2,238 1,524 1,366 2852,150 1,007 0,582 0,316 2853,320 
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12/2008 0,950 484,630 1,996 - 0,870 1218,280 1,337 - 

1/2009 0,889 473,700 1,954 - 0,867 1213,430 1,330 - 

2/2009 0,849 443,490 1,869 - 0,849 1199,690 1,302 - 

3/2009 0,918 455,510 1,933 - 0,859 1197,590 1,308 - 

4/2009 0,984 492,740 2,027 - 0,879 1204,800 1,327 - 

5/2009 1,050 516,480 2,095 - 0,913 1217,210 1,323 - 

6/2009 1,057 513,090 2,089 - 0,914 1219,100 1,326 - 

7/2009 1,119 543,320 2,194   0,931 1234,170 1,352 - 

8/2009 1,182 555,150 2,236 - 0,944 1246,300 1,371 - 

9/2009 1,200 568,640 2,248 - 0,954 1254,040 1,370 - 

10/2009 1,246 569,650 2,309 6399,630 0,971 1263,060 1,390 - 

11/2009 1,257 577,170 2,326 6567,310 0,976 1271,150 1,390 - 

12/2009 1,256 604,060 2,374 6876,390 0,982 1277,820 1,396 - 

1/2010 1,238 584,650 2,382 6834,560 0,984 1271,410 1,398 - 

2/2010 1,208 591,390 2,383 6973,740 0,983 1279,480 1,406 - 

3/2010 1,278 621,940 2,455 7355,940 1,002 1295,960 1,413 - 

4/2010 1,312 629,370 2,475 7416,150 1,006 1304,420 1,422 500,000 

5/2010 1,145 588,900 2,382 7335,520 0,994 1292,390 1,409 485,400 

6/2010 1,181 573,160 2,303 7163,550 0,992 1288,390 1,401 484,290 

7/2010 1,211 592,580 2,386 7264,960 1,000 1300,800 1,425 483,250 

8/2010 1,166 579,280 2,394 7245,900 1,001 1308,040 1,436 485,080 

9/2010 1,244 606,530 2,423 7275,910 1,008 1313,810 1,434 485,230 

10/2010 1,274 619,050 2,443 7344,020 1,011 1311,710 1,421 485,350 

11/2010 1,287 623,320 2,426 7538,830 1,013 1307,840 1,410 485,790 

12/2010 1,344 653,880 2,591 7758,470 1,021 1311,060 1,417 488,320 

1/2011 1,343 649,560 2,512 7751,120 1,017 1310,910 1,407 485,590 

2/2011 1,364 664,150 2,555 7911,720 1,022 1317,730 1,408 488,240 

3/2011 1,349 662,410 2,607 7647,260 1,022 1315,710 1,409 486,130 
4/2011 1,370 670,640 2,596 7613,960 1,027 1323,210 1,418 491,070 

5/2011 1,343 666,840 2,589 7722,060 1,027 1326,060 1,430 487,950 

6/2011 1,308 653,750 2,541 7543,230 1,021 1322,520 1,427 484,010 

7/2011 1,356 643,800 2,527 7561,280 1,027 1325,210 1,426 487,970 

8/2011 1,178 606,110 2,330 7145,490 1,004 1331,560 1,447 490,470 

9/2011 1,143 571,470 2,196 7044,930 1,000 1324,900 1,438 486,680 

10/2011 1,217 609,010 2,268 7276,850 1,015 1327,220 1,434 485,420 

11/2011 1,124 596,880 2,229 7328,790 0,993 1307,550 1,379 485,340 
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12/2011 1,192 603,550 2,231 7532,060 1,002 1322,990 1,410 485,310 

1/2012 1,250 628,010 2,344 7838,050 1,019 1335,970 1,437 489,960 

2/2012 1,297 648,350 2,389 8012,970 1,030 1342,680 1,439 492,460 

3/2012 1,309 648,310 2,317 8127,450 1,034 1341,730 1,424 490,740 

4/2012 1,459 636,290 2,301 8060,810 1,034 1343,530 1,426 491,660 

5/2012 1,220 602,770 2,168 7881,450 1,028 1335,830 1,428 491,490 

6/2012 1,240 623,780 2,295 7983,140 1,034 1345,160 1,447 491,830 

7/2012 1,256 641,060 2,329 8311,520 1,049 1360,360 1,474 497,060 

8/2012 1,312 650,440 2,352 8341,130 1,053 1367,910 1,488 496,850 

9/2012 1,338 661,230 2,406 8355,880 1,058 1370,240 1,490 498,300 

10/2012 1,318 662,040 2,406 8254,190 1,059 1375,270 1,507 497,790 

11/2012 1,326 671,750 2,436 8314,220 1,064 1381,490 1,519 499,090 

12/2012 1,352 678,080 2,505 8391,350 1,069 1384,490 1,523 500,500 

1/2013 1,402 702,010 2,526 8477,040 1,077 1383,170 1,513 500,050 

2/2013 1,410 706,140 2,495 8728,190 1,076 1385,410 1,510 501,560 

3/2013 1,437 717,050 2,449 8984,800 1,081 1391,100 1,508 504,990 

4/2013 1,459 728,670 2,421 8983,420 1,084 1399,790 1,519 507,510 

5/2013 1,495 738,100 2,415 9148,710 1,094 1397,080 1,518 503,810 

6/2013 1,400 713,870 2,280 8924,550 1,073 1380,230 1,476 499,260 

7/2013 1,487 739,210 2,328 9124,690 1,082 1387,380 1,492 500,350 

8/2013 1,467 723,840 2,333 9065,420 1,076 1381,490 1,494 497,700 

9/2013 1,507 752,290 2,385 9254,520 1,086 1394,440 1,505 499,680 

10/2013 1,531 780,110 2,457 9452,280 1,092 1406,690 1,520 502,770 

11/2013 1,560 800,630 2,533 9523,950 1,098 1415,950 1,534 502,520 

12/2013 1,572 805,680 2,423 9543,990 1,100 1410,960 1,514 501,410 

1/2014 1,544 787,830 2,359 9469,790 1,101 1409,910 1,516 500,710 

2/2014 1,583 816,440 2,371 9643,450 1,103 1419,750 1,521 503,530 

3/2014 1,557 816,030 2,363 9608,080 1,107 1421,300 1,523 504,050 

4/2014 1,580 819,660 2,369 9557,180 1,109 1426,360 1,530 505,020 

5/2014 1,601 836,940 2,466 9821,010 1,114 1436,930 1,544 507,670 

6/2014 1,627 841,470 2,475 9902,500 1,118 1441,620 1,548 508,920 

7/2014 1,641 833,950 2,440 9923,270 1,120 1440,500 1,538 509,370 

8/2014 1,646 851,260 2,464 10225,210 1,125 1449,920 1,550 512,130 

9/2014 1,662 841,860 2,456 10319,530 1,124 1447,870 1,553 511,030 

10/2014 1,625 844,060 2,482 10386,290 1,122 1453,550 1,559 509,370 

11/2014 1,696 862,150 2,460 10583,430 1,131 1460,970 1,568 514,960 

12/2014 1,702 855,350 2,325 10693,340 1,131 1461,120 1,564 515,550 
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Příloha 2 Měsíční výnosové míry (v %) 
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1/09 0,22 0,31 0,55 -0,39 -0,81 -3,59 -1,63 -9,16 -6,44 -2,26 -2,09 - -0,41 -0,40 -0,52 - 

2/09 -3,20 -1,99 -1,56 -2,60 0,09 -7,96 -9,22 -14,85 -4,48 -6,38 -4,35 - -2,07 -1,13 -2,08 - 

3/09 -1,20 -0,21 -0,47 -0,41 6,15 2,59 7,48 10,66 8,08 2,71 3,39 - 1,15 -0,18 0,44 - 

4/09 1,33 0,86 0,92 0,05 28,20 15,79 10,50 18,25 7,16 8,17 4,89 - 2,34 0,60 1,49 - 

5/09 2,33 0,81 0,38 1,14 24,31 11,33 2,83 5,53 6,78 4,82 3,31 - 3,83 1,03 -0,36 - 

6/09 -0,46 0,13 -0,16 -0,10 6,60 -6,52 1,69 1,94 0,67 -0,66 -0,24 - 0,20 0,16 0,27 - 

7/09 1,78 0,60 0,88 1,06 12,79 8,84 11,01 15,78 5,78 5,89 5,00 - 1,87 1,24 1,97 - 

8/09 1,89 0,98 1,57 0,52 5,13 6,24 3,99 7,46 5,66 2,18 1,93 - 1,32 0,98 1,35 - 

9/09 0,46 0,20 0,24 1,49 11,63 3,10 0,99 1,29 1,51 2,43 0,54 - 1,06 0,62 -0,04 - 

10/09 3,37 1,77 2,74 3,31 11,96 4,35 2,46 1,53 3,83 0,18 2,70 - 1,79 0,72 1,44 - 

11/09 -6,13 0,35 0,41 0,57 -6,30 -3,22 0,74 -0,12 0,92 1,32 0,74 2,62 0,55 0,64 0,03 - 

12/09 7,04 0,30 0,65 0,96 4,91 9,30 3,74 2,26 -0,10 4,66 2,08 4,71 0,65 0,52 0,44 - 

1/10 -0,22 -0,38 -0,92 -1,34 6,66 3,55 2,01 2,83 -1,43 -3,21 0,33 -0,61 0,14 -0,50 0,16 - 

2/10 0,25 0,61 1,08 0,91 -5,09 -5,21 -1,20 -2,68 -2,42 1,15 0,04 2,04 -0,04 0,63 0,54 - 

3/10 1,69 0,73 1,21 1,69 7,39 9,34 3,70 7,23 5,75 5,17 3,01 5,48 1,89 1,29 0,48 - 

4/10 1,10 0,62 1,35 1,48 -1,63 3,74 0,57 4,40 2,66 1,19 0,82 0,82 0,42 0,65 0,67 - 

5/10 -0,45 -0,41 -0,68 -0,75 -9,04 -6,40 -5,81 -9,08 -12,67 -6,43 -3,77 -1,09 -1,26 -0,92 -0,95 -2,92 

6/10 -0,16 0,02 0,33 0,19 -4,93 -2,89 -4,72 -6,35 3,06 -2,67 -3,31 -2,34 -0,20 -0,31 -0,53 -2,92 

7/10 1,45 0,58 1,74 1,46 -3,08 3,70 3,26 5,30 2,56 3,39 3,60 1,42 0,83 0,96 1,71 -0,23 

8/10 2,31 0,64 2,14 2,27 -2,91 -0,44 -0,40 -1,44 -3,68 -2,24 0,33 -0,26 0,17 0,56 0,78 -0,21 

9/10 0,64 0,08 -0,12 0,00 -1,18 2,26 1,40 3,53 6,69 4,70 1,21 0,41 0,67 0,44 -0,17 0,38 

10/10 -0,55 -0,73 -1,23 -1,29 6,30 2,70 1,22 1,78 2,36 2,06 0,83 0,94 0,25 -0,16 -0,92 0,03 

11/10 -0,83 -0,15 -0,40 -0,44 1,36 -0,98 -0,68 -4,64 1,02 0,69 -0,70 2,65 0,19 -0,30 -0,75 0,02 

12/10 -1,04 -0,46 -0,47 -0,64 11,87 5,36 10,16 9,10 4,47 4,90 6,84 2,91 0,81 0,25 0,50 0,09 

1/11 -0,28 -0,17 -0,36 -0,31 2,08 -4,15 -4,00 -0,81 -0,10 -0,66 -3,05 -0,09 -0,38 -0,01 -0,66 0,52 

2/11 0,29 0,09 0,01 0,11 0,18 1,13 2,30 -0,12 1,59 2,25 1,70 2,07 0,53 0,52 0,04 -0,56 

3/11 0,16 0,12 0,00 0,30 -3,13 3,33 2,56 1,53 -1,11 -0,26 2,03 -3,34 0,02 -0,15 0,08 0,55 

4/11 0,17 0,39 0,62 0,43 1,06 0,08 -0,67 1,99 1,59 1,24 -0,41 -0,44 0,49 0,57 0,60 -0,43 

5/11 1,17 0,95 1,07 1,16 -5,60 -3,48 -0,96 0,08 -2,01 -0,57 -0,26 1,42 0,00 0,22 0,85 1,02 

6/11 0,01 -0,05 -0,03 -0,20 -0,91 -2,54 -2,63 -2,78 -2,58 -1,96 -1,85 -2,32 -0,67 -0,27 -0,22 -0,64 

7/11 0,19 0,35 0,46 0,15 -2,30 -2,17 -1,12 -4,18 3,67 -1,52 -0,57 0,24 0,59 0,20 -0,04 -0,81 

8/11 3,04 2,04 3,05 3,26 -25,20 -13,88 -13,66 -11,52 -13,10 -5,85 -7,78 -5,50 -2,23 0,48 1,45 0,82 

9/11 -0,60 0,05 0,01 -0,41 -11,23 -5,67 -8,72 -10,31 -3,02 -5,72 -5,76 -1,41 -0,38 -0,50 -0,61 0,51 

10/11 -0,57 0,07 -0,22 -0,33 12,01 3,36 5,48 3,81 6,48 6,57 3,27 3,29 1,53 0,18 -0,29 -0,77 
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11/11 -3,39 -3,05 -3,23 -4,71 -3,38 -0,12 -0,72 -3,16 -7,64 -1,99 -1,74 0,71 -2,15 -1,48 -3,84 -0,26 

12/11 2,79 1,92 2,27 3,23 -10,72 -3,18 -1,58 0,11 6,04 1,12 0,09 2,77 0,90 1,18 2,31 -0,02 

1/12 0,72 1,48 1,48 2,28 15,32 10,40 7,02 6,47 4,89 4,05 5,07 4,06 1,65 0,98 1,90 -0,01 

2/12 1,46 0,17 0,04 0,02 9,36 3,94 2,80 1,81 3,74 3,24 1,93 2,23 1,12 0,50 0,15 0,96 

3/12 0,16 0,07 -0,39 -0,92 -5,79 -3,09 -4,19 -3,33 0,93 -0,01 -3,03 1,43 0,36 -0,07 -1,09 0,51 

4/12 0,65 0,45 0,50 0,77 -4,77 -1,13 -1,44 -1,80 11,45 -1,85 -0,69 -0,82 -0,02 0,13 0,13 -0,35 

5/12 1,40 1,02 1,02 1,11 -15,89 -8,17 -9,02 -8,26 -16,39 -5,27 -5,79 -2,23 -0,52 -0,57 0,15 0,19 

6/12 -0,05 0,85 0,97 1,05 -4,85 9,87 8,34 8,02 1,66 3,49 5,86 1,29 0,56 0,70 1,36 -0,03 

7/12 2,50 1,54 2,31 2,70 9,93 2,24 0,81 0,15 1,27 2,77 1,51 4,11 1,42 1,13 1,82 0,07 

8/12 1,10 0,60 0,69 0,77 -1,05 0,98 1,02 2,76 4,51 1,46 0,99 0,36 0,37 0,56 0,99 1,06 

9/12 -0,18 -0,01 -0,21 -0,20 5,78 1,71 3,44 3,58 1,96 1,66 2,29 0,18 0,52 0,17 0,14 -0,04 

10/12 0,52 0,70 0,80 1,40 1,12 2,40 -0,46 0,23 -1,50 0,12 0,01 -1,22 0,11 0,37 1,09 0,29 

11/12 1,22 0,76 0,96 0,98 -2,66 3,15 1,73 2,06 0,65 1,47 1,25 0,73 0,46 0,45 0,86 -0,10 

12/12 0,51 0,28 0,38 0,42 6,60 4,69 3,45 3,29 1,92 0,94 2,82 0,93 0,47 0,22 0,26 0,26 

1/13 -0,15 -0,63 -0,59 -1,30 0,39 1,93 1,94 -0,02 3,74 3,53 0,83 1,02 0,77 -0,10 -0,66 0,28 

2/13 -0,50 -0,14 -0,01 0,18 -1,38 -2,75 -1,53 -0,43 0,57 0,59 -1,22 2,96 -0,09 0,16 -0,24 -0,09 

3/13 0,84 0,57 0,52 0,56 -4,07 1,77 -2,34 -4,67 1,88 1,55 -1,84 2,94 0,38 0,41 -0,11 0,30 

4/13 0,69 0,62 1,00 1,40 -1,21 -0,82 -2,32 1,63 1,52 1,62 -1,14 -0,02 0,35 0,62 0,75 0,68 

5/13 0,18 -0,25 -0,41 -1,11 2,89 -0,66 -0,26 2,46 2,50 1,29 -0,27 1,84 0,87 -0,19 -0,10 0,50 

6/13 -2,27 -1,56 -2,09 -2,89 -10,75 -8,86 -6,67 -6,05 -6,36 -3,28 -5,58 -2,45 -1,86 -1,21 -2,73 -0,73 

7/13 1,45 0,38 0,57 0,73 3,74 1,83 3,10 4,15 6,24 3,55 2,10 2,24 0,77 0,52 1,06 -0,90 

8/13 -0,82 0,01 -0,20 -0,04 -1,87 -2,99 -0,09 1,35 -1,37 -2,08 0,22 -0,65 -0,51 -0,42 0,09 0,22 

9/13 0,55 0,63 0,65 0,61 4,22 5,24 2,83 2,10 2,73 3,93 2,24 2,09 0,90 0,94 0,77 -0,53 

10/13 0,62 0,34 0,39 0,49 4,17 4,79 4,58 6,22 1,61 3,70 3,01 2,14 0,56 0,88 0,97 0,40 

11/13 0,65 0,74 0,80 0,83 4,76 4,36 3,71 4,33 1,86 2,63 3,10 0,76 0,53 0,66 0,95 0,62 

12/13 -0,19 -0,72 -0,98 -1,31 -3,81 -6,28 -6,09 -3,20 0,78 0,63 -4,35 0,21 0,17 -0,35 -1,32 -0,05 

1/14 0,08 0,43 0,49 0,67 -4,65 -6,00 -4,32 -0,69 -1,79 -2,22 -2,63 -0,78 0,14 -0,07 0,15 -0,22 

2/14 0,34 0,22 0,35 0,24 -4,30 0,38 0,39 1,82 2,51 3,63 0,50 1,83 0,20 0,70 0,29 -0,14 

3/14 0,55 0,32 0,42 0,46 2,17 1,53 -0,41 -0,36 -1,62 -0,05 -0,32 -0,37 0,28 0,11 0,18 0,56 

4/14 0,55 0,63 0,65 0,90 -0,58 0,84 -0,56 0,04 1,48 0,44 0,23 -0,53 0,20 0,36 0,42 0,10 

5/14 0,77 0,74 0,85 0,92 7,87 7,17 5,83 3,28 1,30 2,11 4,10 2,76 0,49 0,74 0,96 0,19 

6/14 0,77 0,68 0,74 0,83 0,92 -0,23 -0,11 -0,91 1,66 0,54 0,36 0,83 0,34 0,33 0,23 0,52 

7/14 0,28 -0,17 0,12 -0,12 -2,38 -1,55 -3,06 -3,52 0,84 -0,89 -1,40 0,21 0,18 -0,08 -0,66 0,25 

8/14 0,75 0,57 0,86 1,43 2,20 1,11 1,93 2,88 0,32 2,08 1,01 3,04 0,49 0,65 0,81 0,09 

9/14 -0,01 0,16 0,21 0,07 -2,83 -1,14 -0,66 1,72 0,95 -1,10 -0,33 0,92 -0,09 -0,14 0,21 0,54 

10/14 0,73 3,67 0,59 1,03 -2,84 2,66 1,10 -0,59 -2,24 0,26 1,05 0,65 -0,22 0,39 0,39 -0,21 

11/14 0,31 0,49 0,52 0,80 2,35 -0,05 -2,17 0,29 4,40 2,14 -0,89 1,90 0,79 0,51 0,56 -0,32 

12/14 0,60 0,38 0,54 0,69 -8,25 -6,28 -8,04 -4,51 0,34 -0,79 -5,51 1,04 0,04 0,01 -0,26 1,10 
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Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem: 
Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 

IKS KB je členem Amundi Group 

Investiční dotazník pro podílníky 

Jméno klienta: 
Číslo smlouvy: 

Z uvedených odpovědí vyberte prosím tu, která nejvíce odpovídá skutečnosti. 

Se kterými z uvedených produktů máte zkušenosti nebo je znáte? 
(0) běžný/vkladový účet (1) zajištěné fondy a fondy peněžního trhu 
(2) dluhopisové a smíšené fondy (3) akciové fondy a akcie 

Jak dlouho již investujete? 
(0) investuji poprvé (1) investuji posledních 12 měsíců nebo dříve alespoň 1 rok 
(2) investuji/investoval jsem 3 roky (3) investuji/investoval jsem 5 let a déle 

Kolikrát jste již investoval do investičních nástrojů (například podílových listů nebo akcií)? 
(0) Nikdy (1) Investoval jsem již jednou 
(2) Investuji příležitostně (3) Investuji pravidelně 

Jaké máte vzdělání a jaké je Vaše momentální nebo dřívější povolání? 
(0) Základní škola (1) Střední škola nebo vyšší vzdělání 
(2) Vzdělání ekonomické nebo povolání v oblasti ekonomie nebo financí 
(3) Vzdělání nebo povolání se týkající se obchodů s investičními nástroji 

Vyhodnocení dotazníku: 
Každá odpověď je bodově hodnocena podle svého čísla v závorce. Sečtením bodů zjistíte, který 
investiční profil odpovídá Vašim odborným znalostem a zkušenostem. V případě více odpovědí vždy 
započtěte pouze tu s nejvyšším počtem bodů. 

Váš investiční profil ve vztahu k fondům (prosíme zaškrtnout dle počtu bodů): 
□ 0 až 3 bodů Investor I. 

Investoři spadající do první kategorie by měli upřednostnit konzervativní typy investic, jejichž hodnota 
kolísá v čase jen velice málo. Příkladem takového typu investice mohou být fondy peněžního trhu nebo 
některé dluhopisové fondy. Přiměřeným produktem v delším investičním horizontu mohou také být 
zajištěné fondy nebo pravidelné investování do smíšených fondů 
□ 4 až 7 bodů Investor II. 
Investoři spadající do druhé kategorie mají znalosti a zkušenosti, díky kterým jsou schopni pochopit širší 
související rizika, která mohou přinášet zajímavější výnos. Přiměřeným typem investic pro tohoto 
investora mohou být smíšené fondy s podílem akcií v portfoliu nepřevyšující 40 procent majetku fondu. 
Základ investorova portfolia by měl mít i nadále konzervativní charakter, tedy převážně dluhopisové 
fondy. 
□ 8 až 12 bodů Investor III. 
Investoři spadající do třetí kategorie jsou typicky zkušení, disponují potřebnými znalostmi pro pochopení 
souvisejících rizik a jsou ochotni proto akceptovat a pochopit i vysokou míru rizika v souvislosti 
s očekávaným výnosem investice. V jejich portfoliu převažují zpravidla smíšené fondy s podílem akcií 
převyšující 40 procent hodnoty majetku fondu. Likviditu zajišťují investorům pozice v konzervativních 
dluhopisových fondech. 

Tato upozornění nepovažujte za posouzení vhodnosti Vaší konkrétní investice. V případě, že se 
rozhodnete investovat do jiných, než ve Vašem profilu (nebo profilu odpovídajícímu nižšímu počtu bodů) 
uvedených typů fondů, vězte, že taková investice neodpovídá Vašim odborným znalostem a zkušenostem 
v oblasti investic. Pokud dotazník nevyplníte, nebude nebudeme moci posoudit, zda investice odpovídá 
Vašim odborným znalostem a zkušenostem.Před každou investicí se prosím seznamte s popisem rizik ve 
statutu fondu. 

Datum: 

Jméno, příjmení / název zprostředkovatele ____________________________________ 
RČ/IČ: _____________ 

Podpis: 


