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1. Úvod 

Investování již dávno není vyhrazené jen profesionálům, ale jedná se o činnost, která 

se týká každého z nás. Jsme-li drobnými investory, chceme v průběhu života zvyšovat 

hodnotu svého majetku a zajistit potřebné rezervy na horší časy, úspory pro klidné stáří či pro 

studia našich dětí. Investování lze popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné 

spotřeby na úkor budoucích výnosů. Prvořadým cílem vynaložených prostředků je očekávaný 

budoucí užitek, zpravidla v podobě peněžních příjmů. 

Finanční systém představuje mechanismus, v rámci kterého dochází k přemisťování 

zápůjčního kapitálu od těch, kteří jej vlastní a momentálně nepotřebují k těm, kteří jej chtějí a 

mají možnost využít. Zájmy zapůjčovatelů a vypůjčovatelů se mohou značně lišit. Tuto 

situaci na trhu značně usnadňují finanční zprostředkovatelé vytvářející pro obě strany lepší 

podmínky, než by si mohly vytvořit samy. Významnými finančními zprostředkovateli jsou 

také investiční zprostředkovatelé, kterými jsou subjekty kolektivního investování. Patří zde 

investiční společnosti a investiční fondy. Kolektivní investování je v současnosti jednou 

z nejrychleji rostoucích oblastí na finančních trzích. 

Cílem bakalářské práce je srovnání podílových fondů v rámci Investiční společnosti 

České spořitelny a ČSOB Investiční společnosti. K dosažení cíle je práce rozčleněna do pěti 

kapitol. 

Úvodní kapitola je zaměřena na teoretická východiska kolektivního investování, 

jakými jsou základní principy kolektivního investování a s tím související výhody a nevýhody 

kolektivního investování a subjekty kolektivního investování. Tato kapitola je zakončena 

grafy znázorňujícími současnou situaci na trhu podílových fondů v České republice. 

Třetí kapitola je věnována jednotlivým druhům podílových fondů, které jsou nabízeny 

Investiční společností České spořitelny a ČSOB Investiční společností, a základnímu 

seznámení s těmito investičními společnostmi. V této části je také zakotvena použitá 

metodologie a kritéria srovnávání vybraných fondů. 

V kapitole čtvrté je provedena analýza vybraných podílových fondů, kterými jsou dva 

proti sobě postavené fondy peněžního trhu, dva fondy dluhopisové a dva fondy akciové. Při 

analýze jsou využita kritéria, kterým je pomocí zvoleného způsobu přiřazena určitá váha. 

Závěr kapitoly je věnován shrnutí zjištěných výsledků a závěrečnému vyhodnocení. 
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2. Charakteristika kolektivního investování 

Kolektivní investování v České republice se řídí zákonem o kolektivním investování  

č. 189/2004 Sb. (dále označovaný jako ZKI), který zajišťuje konvergenci práva kolektivního 

investování v České republice s právem Evropského společenství. ZKI nahradil původní 

zákon o investičních společnostech a investičních fondech č. 298/1992 Sb. 

 

    2.1 Princip a význam kolektivního investování 

Základním principem kolektivního investování je shromažďování peněžních 

prostředků od veřejnosti, tedy od drobných investorů (občanů) nebo institucionálních 

investorů (společností), a jejich následné investování do finančních instrumentů, movitých a 

nemovitých věcí za účelem zhodnocení na základě principu rizika způsoby, které dovoluje 

ZKI. Investoři svěřují své finanční prostředky subjektům kolektivního investování a získávají 

tak podílové listy a akcie fondů, které představují právo na podíl na možném zisku 

v souvislosti s investicí vloženou do daného fondu.  

Hlavním motivem jeho využití je dosažení efektivnější správy společných prostředků, 

profitování z této profesionální správy, minimalizace a diverzifikace rizik a zpřístupnění trhu, 

který je obvykle vyhrazený jiným typům investorů, což představuje možnost podílet se na 

investování ve velkých peněžních částkách, které investor samotný nemá k dispozici. Nutné je 

také zmínit, že subjekty kolektivního investování snižují transakční a informační náklady 

spojené s investováním na kapitálových trzích. V posledních letech je zaznamenávám růst 

významu kolektivního investování, jehož projevem je podpora tohoto odvětví Evropskou unií 

a různých asociací zabývajících se tímto odvětvím (př. Asociace fondů a asset managementu 

České republiky AFAM ČR1, Institut investičních společností ICI). Na českém kapitálovém 

trhu také vystupuje Asociace pro kapitálový trh České republiky AKAT ČR2, která sdružuje 

nejvýznamnější investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR 

a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. AKAT ČR na 

svém internetovém portálu zveřejnila, že k  31.12.2008 celkový objem majetku investovaného 

přes členy asociace do investičních nástrojů dosáhl výše 722,7 miliard korun. Obyvatelstvo a 

instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 

243,88 miliard Kč. Kolektivní investování se tak stává součástí běžného života obyvatel. 

                                                           
1  AFAM ČR je známa pod původním názvem Unie investičních společností se zkratkou UNIS ČR. O změně 
názvu na  AFAM ČR a rozšíření činnosti UNIS ČR se rozhodlo na valném shromáždění dne 10.1.2006. 
2  AKAT ČR  a  AFAM ČR se sloučily k 9.1.2008 a nyní nesou společný název Asociace pro kapitálový trh 
(AKAT ČR). 
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V neposlední řadě je růst významu kolektivního investování patrný z internetových stránek 

finančního charakteru, kde nyní na každé z nich můžeme najít samostatnou kapitolu 

zaměřenou na kolektivní investování. 

 

2.1.1 Výhody kolektivního investování  

 Kolektivní investování je výhodné pro investora především z toho důvodu, že nemusí 

mít žádné odborné znalosti související s jednotlivými obory podnikání, neboť investuje 

prostřednictvím obchodní společnosti, která má potřebný kapitál. Investiční rozhodování je 

v rukou odborníků, kteří mají potřebné znalosti, zkušenosti a nástroje potřebné k posouzení 

investice. Využívají přístupu k aktuálním informacím z trhu a různé investiční analýzy. 

Výhoda kolektivního investování spočívá také ve své jednoduchosti. Po uzavření 

smlouvy s danou investiční společností stačí k nákupu či prodeji podílu převod finančních 

prostředků na účet fondu nebo v opačném případě příkaz k odkupu podílu. Investiční 

společnosti často nabízejí zvýhodněný přesun prostředků mezi jednotlivými fondy v rámci 

jejich nabídky. 

Profesionální správce za nashromážděné finanční prostředky od investorů nakupuje 

různé cenné papíry na kapitálovém nebo peněžním trhu ve velkých objemech, čímž 

diverzifikuje riziko. Správce při nákupu musí postupovat tak, aby co nejvíce minimalizoval 

rizika spojená s investováním. Fondy jsou povinny postupovat dle zákonných limitů3. 

Fondy oproti individuálním investorům obchodují s investičními instrumenty ve 

velkých objemech, čímž dochází k rozložení poplatků za provedení obchodu a celkové 

minimalizaci nákladů pro podílníka. 

 Kolektivní investování umožňuje profitovat z vyšších výnosů nástrojů finančního trhu 

i drobným střadatelům, neboť mají přístup k takovým aktivům, ke kterým by se bez existence 

kolektivního investování nedostal ani investor s vyššími výdělky. Investoři mají tedy možnost 

investovat do široké škály movitých i nemovitých věcí. Investiční společnosti nabízejí velké 

množství fondů, mezi kterými má klient na výběr. 

 Investice do fondů může být výhodná i z hlediska daňového. Příjem z prodeje 

podílového listu je osvobozen v případě, že doba mezi nákupem a prodejem podílového listu 

                                                           
3  ZKI stanovuje pro standardní a většinu speciálních fondů limity pro maximální podíl jednoho instrumentu a 
instrumentů jednoho emitenta v portfoliu fondu. 
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přesáhne dobu šesti měsíců a že si jej investor nezahrnul do obchodního majetku. Pakliže 

doba mezi nákupem a prodejem nepřesáhne dobu šesti měsíců, jedná se o příjem dle §10 odst. 

1 písm. b) Zákona o dani z příjmu – tedy ostatní příjem. 

 V neposlední řadě mezi výhody kolektivního investování řadíme likviditu, která je 

zajištěna tím, že část portfolia fondu tvoří vklady na bankovních účtech, což vede k rychlé 

výplatě podílu, je-li podán příkaz k odkupu podílu. 

 

2.1.2 Nevýhody kolektivního investování  

 Mezi nevýhody kolektivního investování mohou patřit poplatky, které je nutné platit. 

Mluvíme o vstupním poplatku, který bývá ve výši 0 – 6 % z hodnoty koupeného majetku, 

výstupním poplatku, ve výši 0 – 3 % z hodnoty prodaného majetku, a obhospodařovatelském 

poplatku, tzv. správním, pohybujícím se kolem 0,3 % z objemu majetku nebo ze zisku. Tyto 

náklady v sobě zahrnují správu portfolia, výplaty zaměstnanců, další provozní náklady a 

samozřejmě vytvářejí zisk investiční společnosti. 

 Dále zde může patřit tzv. ztráta investiční volnosti spočívající v investorově ztrátě 

možnosti ovlivňovat složení své investice. V současnosti by toto omezení nemělo být 

překážkou, neboť existuje velké množství různých fondů, jejíž portfolia jsou různě 

kombinována a skládají se z různých forem aktiv. 

 V rámci kolektivního investování se operuje na kapitálovém trhu, kdy samotný trh  

může být ovlivněn různými okolnostmi, mohou nastat nepředvídatelné situace, jejichž dopad 

značně ovlivňuje nabídku a poptávku na daném trhu a tím tedy i cenu. Příkladem může být 

probíhající celosvětová finanční krize, která bývá čím dál častěji označována jako 

ekonomická krize. 

 Platí také, že finanční instrumenty kolektivního investování nejsou pojištěny a existuje 

zde riziko nečestného jednání ze strany správce fondu4. 

 

    

 

                                                           
4
 V průběhu a po skončení kuponové privatizace v ČR došlo k tzv. „vytunelování“ fondů, kdy se stalo mnoho 

investorů obětí nečestného jednání. Touto problematikou se zabývá např. Liška V., Gazda J. (2004). 
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 2.2 Subjekty kolektivního investování 

 Obecně můžeme za subjekty kolektivního investování (dále také označované jako KI) 

považovat všechny, kteří se na této podnikatelské činnosti podílejí. Patří zde samotní 

investoři, instituce působící jako podnikatelské subjekty na poli kolektivního investování, 

které jsou nezbytným prvkem efektivně fungujících finančních trhů, a jako kontrolní orgán 

zde vystupuje depozitář. Základní jednotkou KI jsou fondy. Dle ZKI je fondem kolektivního 

investování investiční fond a podílový fond. Jedná se o specializované subjekty vystupující a 

jednající jako zprostředkovatelé. Jejich cílem je shromažďování prostředků od veřejnosti a to 

tak, že dělí svoje portfolio na akcie a podíly, které následně prodávají této veřejnosti, a potom 

tyto prostředky využívají k investování do nástrojů finančního trhu. Jednotlivé fondy se pak 

liší svým portfoliem, které je nástrojem marketingové politiky. 

 

2.2.1 Investoři 

Základním aktérem v odvětví KI jsou investoři, kteří vkládají své dočasně volné 

peněžní prostředky do fondů kolektivního investování, a tím využívají možnost pohybovat se 

na méně dostupných trzích za pomocí finančního zprostředkovatele a využívat tak veškeré 

výhody, které s sebou KI přináší. V současnosti existuje široká škála nabízených fondů, tudíž 

výběr investice záleží pouze na jednotlivých preferencích investorů.  

 

2.2.2 Investiční fond 

 Investiční fond (dále také označovaný jako IF) je právnická osoba, jejímž předmětem 

podnikání je kolektivní investování. Jedná se o akciovou společnost, která má povolení České 

národní banky k činnosti investičního fondu. Zakládá se na dobu určitou a po tuto dobu nesmí 

měnit předmět podnikání. IF může svěřit obhospodařování svého majetku na základě smlouvy 

investiční společnosti. Vlastní kapitál investičního fondu, který nemá smlouvu o 

obhospodařování, musí činit v době povolení k jeho činnosti v korunách českých alespoň 

částku odpovídající 300 000 eur. Do jednoho roku ode dne udělení povolení k činnosti 

investičního fondu musí základní kapitál dosáhnout částky 50 mil. Kč, jak je uvedeno v § 70 

ZKI. 

 Investiční model je založen na stejných principech, jako je organizována akciová 

společnost. Fond získává prostředky emisí akcií. Získaný kapitál pak investuje na finančním 

trhu do různých druhů investičních instrumentů. Při použití investičního modelu se investoři 
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stávají akcionáři fondu, přičemž svá práva mohou prosazovat na valné hromadě (Musílek, 

1998). 

 

2.2.3 Investiční společnost 

Investiční společností se podle ZKI rozumí právnická osoba, která vzniká na základě 

povolení České národní banky, jejímž předmětem činnosti je kolektivní investování 

spočívající: 

• ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, 

• v obhospodařování investičního fondu na základě smlouvy o obhospodařování. 

Investiční společnost (dále také označována jako IS) může poskytovat i další služby spojené 

s kolektivním investováním a to pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, i když 

není uzavřena smlouva o obhospodařování. Mezi tyto služby dle ZKI patří např. vedení 

účetnictví fondu kolektivního investování, zajišťování právních služeb pro fond kolektivního 

investování, vyřizování dotazů a stížností podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního 

investování, oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování a stanovování 

aktuální hodnoty podílového listu nebo akcie fondu kolektivního investování, zajišťování 

plnění daňových povinností fondu kolektivního investování, vedení evidence podílových listů 

nebo akcií fondu kolektivního investování a vedení seznamu podílníků nebo akcionářů fondu 

kolektivního investování, propagace služeb investiční společnosti a nabízených produktů, dále 

např. vydávání a odkupování podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování, 

jestliže jsou vypláceny, apod. 

 Investiční společnosti jsou podniky, které emisí cenných papírů soustřeďují ve 

fondech finanční zdroje s cílem jejich spolehlivého, výnosového a rizikově rozloženého 

investování do různých majetkových hodnot, zejména však do cenných papírů (Liška, 1997). 

 

Právní postavení investiční společnosti 

Investiční společnosti mají právní subjektivitu akciové společnosti a řídí se 

příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, ale to pouze v případě, že ZKI neobsahuje 

speciální úpravu. Z tohoto důvodu u investiční společnosti nacházíme shodné orgány jako u 

akciové společnosti. Orgány a.s. jsou zakotveny ve 4. oddílu obchodního zákoníku. 

Nejvyšším orgánem je tedy valná hromada společníků, která je povinna se scházet minimálně 
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jednou ročně ve lhůtě určené stanovami5. Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí 

činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech 

investiční společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami uvedeny do 

působnosti valné hromady či dozorčí rady. Dozorčím orgánem je dozorčí rada dohlížející na 

výkon působnosti představenstva. Kontroluje jak podnikatelskou činnost společnosti, tak 

správné a řádné vedení účetních zápisů. Na osoby zastupující statutární a dozorčí orgán6 ZKI 

klade vyšší požadavky, např. musejí být bezúhonné, musejí být odborně způsobilé, musí 

splňovat podmínku neslučitelnosti funkcí7, mají dostatečné zkušenosti s investováním, apod. 

V rámci investičních společností tedy existují odlišnosti od všeobecných ustanovení 

obchodního zákoníku. Odchylky se týkají: 

• vzniku společnosti (zvláštnosti obsahu stanov, zakladatelské smlouvy či zakladatelské 

listiny), 

• struktury společnosti (zvláštnosti v orgánech společnosti nebo jejich složení), 

• činnosti společnosti (předmět činnosti je omezen jen na kolektivní investování a 

činnost s tím bezprostředně související), 

• hospodaření společnosti (ve společnosti existují dva majetkové okruhy a je omezena 

dispozice s majetkem), 

• zániku společnosti (společnost se nemůže usnést na svém sloučení, splynutí nebo 

rozdělení bez souhlasu příslušného orgánu regulace) (Liška, 1997). 

 

Povolení k činnosti investiční společnosti 

Povolení k činnosti IS vydává Česká národní banka a to na dobu neurčitou. Akciové 

společnosti, které se chtějí stát investiční společností, musí splňovat určité podmínky, ty jsou 

upraveny §60 ZKI. Daná a.s. smí vydávat pouze akcie na jméno, neboť současný ZKI 

zakazuje, aby investiční společnost vydávala dluhopisy nebo akcie na majitele. Mezi další 

nutné předpoklady a.s. k udělení povolení patří např. průhlednost a nezávadnost původu 

základního kapitálu, sídlo na území České republiky, předložení plánu obchodní společnosti a 

návrhu organizační struktury investiční společnosti, dále např. věcné, personální a organizační 

                                                           
5 Stanovami se rozumí řád, organizační předpis, který upravuje vnitřní poměry a činnost organizace. 
6 Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou tyto osoby nazývané jako vedoucí osoby. 
7 Podmínka neslučitelnosti funkcí je specifikována tak, že vedoucí osoba IS nesmí být osobou, která se nachází 
v seznamu funkcí dle § 73 ZKI. 
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předpoklady pro kolektivní investování (základní kapitál je splacen a vedoucí osoby splňují 

podmínky schvalování), apod. 

Rozhodnutí o udělení povolení k činnosti IS obsahuje schválení vedoucích osob a 

výčet činností, které může investiční společnost vykonávat. Uskutečňovány mohou být pak 

pouze podnikatelské činnosti uvedené v tomto povolení k činnosti IS. V případě změny 

činností, které může IS vykonávat a změny vedoucí osoby IS, je nutný předchozí souhlas 

České národní banky. ČNB spolupracuje se zahraničními orgány dohledu v případě vazeb 

investiční společnosti v rámci Evropské unie. 

Dle vyhlášky8 ZKI obsahuje žádost o povolení k činnosti investiční společnosti určité 

náležitosti a přílohy. K nejvýznamnějším náležitostem patří údaje o výši ZK, počtu, jmenovité 

hodnotě, formě a podobě akcií žadatele a údaje o všech činnostech, pro které žadatel žádá 

vydání povolení. K žádosti pak žadatel připojuje přílohu, v níž jsou obsaženy zejména 

zakladatelské dokumenty, výpis z obchodního rejstříku žadatele, doklad o skutečném sídle 

žadatele, seznam vedoucích osob IS nebo také plán obchodní činnosti IS. 

Neobhospodařuje-li investiční společnost žádný fond kolektivního investování a má 

vypořádané závazky vůči zákazníkům, může podat žádost o odnětí povolení k činnosti 

investiční společnosti ČNB, která pak odejme příslušné IS povolení k činnosti investiční 

společnosti. 

Dle vyhlášky9 ZKI jsou zákonnými náležitostmi této žádosti důvody, pro které se žádá 

o odnětí povolení, a čestné prohlášení žadatele o pravdivosti, aktuálnosti a úplnosti údajů 

uvedených jak v žádosti, tak jejích přílohách. Přílohou této žádosti může být například účetní 

závěrka investiční společnosti nebo seznam všech podílových fondů, jejichž obhospodařování 

žadatel ukončil před podáním této žádosti, aj. 

 

Pravidla činnosti investiční společnosti 

V ZKI jsou vytýčena pravidla činnosti investiční společnosti, která se týkají 

následujících oblastí: 

• vlastního kapitálu, 

                                                           
8 Vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování 
9
 Vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování 
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• schvalování účasti na investiční společnosti a schvalování vedoucích osob investiční 

společnosti, 

• pravidel jednání investiční společnosti. 

V době udělení povolení k činnosti investiční společnosti musí vlastní kapitál, 

uváděný v korunách českých, odpovídat minimálně částce 125 000 eur. Pod tuto hranici 

nesmí vlastní kapitál klesnout po dobu existence investiční společnosti. Pakliže investiční 

společnost obhospodařuje majetek10, jehož hodnota v Kč přesahuje částku 250 milionů eur, je 

povinna navýšit vlastní kapitál a to o 0,2 % z hodnoty obhospodařovaného majetku, který 

převyšuje danou hranici 250 milionů eur. Nejvýše však vlastní kapitál může činit 10 milionů 

eur. V souvislosti s vlastním kapitálem IS existuje, ještě jedna podmínka, kterou je nutné 

dodržet. Minimální vlastní kapitál IS musí být ve výši jedné čtvrtiny jejích správních nákladů 

a jedné čtvrtiny jejích odpisů hmotného a nehmotného majetku zanesených v předchozím roce 

v účetnictví IS. Nevykonávala-li IS v posledním roce činnost, pak se pro výpočet minimálního 

vlastního kapitálu vychází z plánovaných nákladů z obchodního plánu. 

ČNB schvaluje jak účasti na investiční společnosti, tak vedoucí osoby investiční 

společnosti. V případě, že osoby ZKI definované přestávají ovládat investiční společnost, 

převádějí či snižují účast na IS, je nutné o těchto změnách pouze informovat ČNB. Souhlas 

k výkonu vedoucí osoby11 uděluje ČNB na základě žádosti.  

Pravidla jednání investiční společnosti obsahují několik pravidel, které musí investiční 

společnost ze ZKI dodržovat. Základní částí jsou pravidla obezřetného podnikání a pravidla 

vnitřního provozu. Další důležitou částí jsou pravidla jednání při obhospodařování majetku 

fondu kolektivního investování, která mimo jiné hovoří především o odborné péči. Tou je 

myšleno jednání kvalifikované, čestné, odpovědné a v nejlepším zájmu akcionářů a podílníku 

fondu kolektivního investování. Odborná péče znamená zejména neprovádění nadbytečných 

obchodů za účelem dosažení zisku IS bez ohledu na nejlepší zájmy investorů, nemanipulování 

s trhem, nenarušování celistvosti trhu, nenabízení výhod, jejichž spolehlivost nelze zaručit, 

provádění veškerých obchodů za nejlepších podmínek, které musejí být prokazatelně 

doloženy, aj.  

                                                           
10 Majetkem se podle ZKI rozumí jak majetek v podílových fondech, tak majetek investičních fondů, které IS 
obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování. 
11

 Vedoucí osoby jsou částečně definovány v kapitole Investiční společnost 



12 

 

Pravidla pro obhospodařování majetku fondu kolektivního investování podávají 

informace o tom, za jakých podmínek může IS obhospodařování majetku fondu kolektivního 

investování či jiné činnosti související s kolektivním investováním svěřit jiné osobě. Pakliže 

investiční společnost svěří jiné osobě činnost související s kolektivním investováním či 

obhospodařování části majetku fondu kolektivního investování, odpovědnost za škody stále 

nese daná IS. 

 

Vztah a povinnosti vůči České národní bance 

Česká národní banka je orgánem dozoru nad celým finančním trhem. Provádí dohled 

nad investičními společnostmi, ale také nad zakladatelem investiční společnosti ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti, depozitářem, likvidátorem 

investiční společnosti nebo také zahraniční investiční společnosti při poskytování služeb 

v České republice. ČNB využívá spolupráce se zahraničními orgány dohledu v rámci 

mezinárodních vztahů. 

Investiční společnost nejen předkládá ČNB již zmíněné žádosti, nýbrž je povinna ji 

neprodleně informovat o dalších okolnostech. Tato informační povinnost zahrnuje situace, 

mezi něž se řadí veškeré změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo vydáno povolení 

k činnosti investiční společnosti nebo povolení k vytvoření podílového fondu. Dojde-li ke 

změně ve statutu12, musí být předloženo ČNB jeho nové a úplné znění. Dále je IS povinna 

předložit ČNB seznam osob, které na ní měly v uplynulém roce kvalifikovanou účast13 nebo 

které s nimi byly úzce propojeny14, nejpozději do jednoho měsíce po konání řádné valné 

hromady. Může nastat situace, kdy u otevřeného podílového fondu průměrná hodnota majetku 

za posledních šest kalendářních měsíců klesne pod částku 50 milionů Kč, i v tomto případě je 

IS povinna tuto skutečnost oznámit orgánu dohledu. 

                                                           
12 Dle ZKI se statutem rozumí dokument, který obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního 
investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení investice, zapracované 
formou srozumitelnou běžnému investorovi. 
13 Dle zákona o bankách se jedná o přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % 
na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení 
podniku jiné osoby. 
14 Dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu se jedná o vztah mezi osobami: 1. z nichž jedna osoba má přímý 
nebo nepřímý podíl na ZK nebo hlasovacích právech jiné osoby, který představuje alespoň 20 %, 2. z nichž 
jedna osoba ovládá jinou osobu nebo 3. Ovládanými stejnou osobou. 
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Výroční zpráva investiční společnosti15 musí být do čtyř měsíců po skončení účetního 

období zaslána ČNB, spolu s konsolidovanou výroční zprávou a výroční zprávou za každý 

obhospodařovaný podílový fond. Součástí výroční zprávy je vždy auditorem ověřená účetní 

závěrka. Zmíněné zprávy musí být náležitě zveřejněny, a to v českém jazyce a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, což znamená nepřetržitě a bezplatně dostupné zveřejnění na 

internetu.  

 

Zrušení a přeměna investiční společnosti 

Desátá část ZKI je věnována zrušení a přeměně investiční společnosti. Zrušení 

investiční společnosti probíhá buď s likvidací anebo bez likvidace. Zrušení s likvidací nastává 

na základě rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí soudu. Pokud rozhodne soud, jmenuje 

likvidátora na návrh České národní banky. Rozhodne-li valná hromada, musí doručit ČNB 

rozhodnutí o zrušení investiční společnosti s likvidací a návrh na jmenování likvidátora 

společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Likvidátora jmenuje ČNB na návrh investiční 

společnosti nebo z vlastního podnětu. Likvidátor musí zajistit zrušení obhospodařovaných 

podílových fondů a výplatu podílů podílníkům, pokud orgán dohledu nerozhodne o převodu 

jejich obhospodařování na jinou investiční společnost. 

K přeměně investiční společnosti může dojít na základě povolení ČNB dvěma 

způsoby: fúzí nebo rozdělením investiční společnosti. Samotné přeměně předchází podání 

žádosti16 o povolení fúze nebo rozdělení investiční společnosti, která obsahuje údaje a 

doklady nezbytné pro posouzení důvodu přeměny a ochrany zájmů investorů. Nejsou-li 

splněny zákonem stanovené podmínky, jako například zajištěnost ochrany zájmů podílníků 

podílového fondu, ČNB fúzi nebo rozdělení nepovolí. Převod obchodního jmění investiční 

společnosti na akcionáře není přípustný. 

 

    2.2.3.1 Podílový fond 

Podílový model fondu se liší od investičního modelu tím, že nemá právní subjektivitu. 

Podílový fond zakládá investiční společnost, která také zpravidla fond spravuje. Majetek 

podílového fondu je však oddělen od majetku investiční společnosti. Investor při vložení 

prostředků není akcionářem investiční společnosti, nýbrž je podílníkem na majetku fondu. Za 

                                                           
15 Podoba a obsah výroční zprávy je popsán v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce č. 603/2006 Sb., o informační 
povinnost fondu kolektivního investování a investiční společnosti. 
16 Náležitosti žádosti o povolení fúze nebo rozdělení investiční společnosti a její přílohy jsou zakomponovány ve 
vyhlášce č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí dle ZKI. 
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vložený kapitál dostává investor podílový list. Tyto cenné papíry však neopravňují majitele 

zasahovat do správy fondu (Musílek, 1998). 

 

Podílový list 

Podílový fond (dále také označovaný jako PF) shromažďuje peníze investorů 

(podílníků), kteří protihodnotou za vložené peníze získají podíly (podílové listy). Manažer 

fondu tyto peněžní prostředky fondu může investovat do cenných papírů nebo jejich část 

ponechat ve formě hotovosti. 

Podílovým listem se rozumí cenný papír představující podíl podílníka na majetku 

v PF, se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze ZKI nebo statutu podílového fondu. Dle 

ZKI musí obsahovat potřebné náležitosti, kterými jsou: název podílového fondu, jmenovitá 

hodnota podílového listu, je-li stanovena, údaj o formě podílového listu, datum vydání nebo 

emise podílového listu. U listinné podoby je nutné též číselné označení podílového listu, 

podpisy nebo otisky podpisů vedoucích osob IS k datu emise a u podílového listu na jméno 

též jméno prvního podílníka.  

Evidenci podílových listů vede IS. Platí, že podílové listy stejného podílového fondu a 

stejné jmenovité hodnoty vytvářejí stejná práva. Mluvíme-li o podílovém listu na řad, jeho 

převod je účinný ve vztahu k IS zápisem do seznamu podílníků. Seznam podílníků a evidenci 

podílových listů zajišťuje investiční společnost v elektronické podobě. 

 

Základní dělení podílových fondů 

Z právního pohledu existuje dvojí dělení PF. Základní druhy podílových fondů jsou 

otevřené a uzavřené, ty se od sebe liší jednak způsobem vydávání podílových listů a jednak 

rozsahem práv podílníků. Dle druhého způsobu mluvíme o fondech standardních podílových 

a speciálních podílových., které se liší podle toho, zda splňují požadavky práva Evropských 

společenství. Následující schéma nám ukazuje, s jakými podílovými fondy se můžeme 

v České republice setkat. 

 

Otevřený podílový fond 

Otevřené fondy mají neomezenou možnost emise nových podílových listů. Počet 

podílníků není omezen. Nové podílové listy jsou emitovány podle poptávky investorů a 
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strategie fondů. Fondy mají zpravidla povinnost zpětného odkupu, což zaručuje vysokou 

likviditu podílových listů (Revenda, 2005). 

Cena, za kterou investor nakupuje a odprodává podílové listy, je dána tzv. aktuální 

hodnotou podílového listu podílového fondu, která je stanovena jako podíl vlastního kapitálu 

fondu a počtu podílových listů fondu. Při vydávání podílových listů se vychází z aktuální 

hodnoty vyhlášené k rozhodnému dni, která může být navýšena o přirážku uvedenou ve 

statutu. Statut také stanovuje, který den je dnem rozhodným při vydání podílového listu. 

Investiční společnost může do tří měsíců od zahájení vydávání podílových listů prodávat 

podílové listy za jmenovitou hodnotu nebo za částku uvedenou ve statutu otevřeného 

podílového fondu, též tato částka může být navýšena o přirážku danou statutem. 

Podílník má právo na odkup podílového listu IS na vlastní žádost. Při odkupování 

podílových listů otevřeného podílového fondu vycházíme též z aktuální hodnoty, ta může být 

však snížena o srážku uvedenou ve statutu. Ze zákona je investiční společnost povinna po 

obdržení žádosti o odkoupení odkoupit tento podílový list a to do 15 pracovních dnů. 

Vyjímku tvoří speciální fond nemovitostí a speciální fond investorů17, které jsou také 

otevřenými podílovými fondy. Také situace, kdy dojde k pozastavení odkupování podílových 

listů, tvoří vyjímku. Investiční společnost tedy může pozastavit jak vydávání, tak odkupování 

PL18 na dobu maximálně tři měsíců, důvodem je ochrana práv nebo právem chráněné zájmy 

podílníků. O pozastavení rozhoduje představenstvo IS, které musí o této skutečnosti 

neprodleně informovat ČNB. 

 

Uzavřený podílový fond 

V uzavřených fondech je při založení určen fondem počet podílových listů. Fond má 

tedy omezený počet podílníků. Pro fond zpravidla neexistuje povinnost zpětného odkupu. 

Obchody s těmito podílovými listy se uskutečňují na sekundárních trzích (Revenda, 2005). 

Investiční společnost vydá podílový list uzavřeného PF za aktuální hodnotu, která také 

může být zvýšena o přirážku, která je ukotvena ve statutu. Investiční společnost tyto podílové 

listy od investorů neodkupuje. Podílové listy jsou často veřejně obchodovatelné na 

sekundárních trzích, pokud je to uvedeno ve statutu, kde jejich cenu určuje nabídka a 
                                                           
17 V těchto případech je lhůta odkupu stanovena ve statutu podílového fondu, lhůta však činní maximálně 6 
měsíců. 
18 V rámci speciálního fondu nemovitostí a speciálního fond kvalifikovaných investorů může být lhůta pro 
pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu upravena statutem, tato 
lhůta nesmí být delší než 2 roky. 
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poptávka. Rozdíl mezi aktuální hodnotou podílového listu a cenou na veřejných trzích se 

nazývá diskont nebo prémie19. Existence diskontu je způsobena nižší likviditou PL, špatnou 

kvalitou managementu, psychologií či spekulací. 

Uzavřený podílový fond se vytváří na dobu určitou. Po uplynutí této doby fond 

vstoupí do likvidace nebo se přemění na otevřený podílový fond. Ve statutu fondu musí být 

uvedeny informace jak o době trvání uzavřeného fondu, tak o tom, co bude následovat po 

vypršení této doby. 

Obecně tedy platí, že pro investora přináší otevřený podílový fond větší likviditu a 

obecně nižší riziko. V České republice jasně vedou otevřené podílové fondy. Ze 142 

existujících podílových fondů, jsou pouze dva uzavřeného typu, jak je uvedeno na 

internetových stránkách ČNB. 

 

Standardní fond 

 Standardní fond splňuje požadavky práva Evropských společenství. To znamená, že 

investor, který bude mít zájem koupit podílové listy standardního podílového fondu, si bude 

jistý, že tento konkrétní fond splňuje jedny a ty stejné podmínky platné v celé Evropské unii20. 

 Jak je uvedeno v ZKI, standardní podílový fond může mít formu pouze otevřeného 

podílového fondu a shromažďuje peněžní prostředky pouze od veřejnosti. Tyto prostředky 

pak investuje do majetku, který je přesně vymezen zákonem. Jedná se o cenné papíry a 

nástroje peněžního trhu, cenné papíry vydané standardním nebo speciálním fondem, vklady 

nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle jeden rok, finanční deriváty a obdobné 

nástroje. Naopak standardní fond nesmí investovat do drahých kovů a certifikátů, které drahé 

kovy zastupují. Standardní podílový fond je založen na rozložení a omezení rizika spojeného 

                                                           
19

 O prémii hovoříme, je-li cena na trhu vyšší než aktuální hodnota podílového listu. Nastane-li opačný případ, 
jedná se o diskont. 
20 To mimo jiné znamená, že 

� tento podílový fond je podřízen dohledu, který je rovnocenný dohledu podle práva Evropských 
společenství, 

� úroveň ochrany majetku podílníků je rovnocenná ochraně poskytované podílníkům jiných fondů 
kolektivního investování, které splňují podmínky směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985, 
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů, ve znění směrnice Rady 88/220/EHS, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/26/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/108/ES,  

� o hospodaření s majetkem v podílovém fondu je investiční společností vypracovávána pololetní a výročí 
zpráva, která umožňuje učinit si věrný obraz o majetku a závazcích, výnosech a transakcích ve 
sledovaném období.  
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s investováním, což je zabezpečeno nastolením zákonných pravidel, které musí každý SPF 

dodržovat. Standardní fond je povinen pololetně informovat ČNB o svých investicích do 

finančních derivátů a rizikách spojených s těmito investicemi, kvantitativních omezeních a 

metodách, jež byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto 

finanční deriváty. Může být přijat úvěr nebo půjčka maximálně do výše 10 % hodnoty 

majetku se splatností nejdéle šest měsíců. Při umisťování peněžních prostředků musí fond 

vždy vycházet ze způsobu investování, který má uveden ve statutu. A například fond musí 

využívat k efektivnímu investování dostupné techniky a nástroje. 

 Standardní fond s použitím svého majetku odkupuje podílové listy na žádost 

podílníka. Mluvíme o rovnocenném odkupování podílových listů, neboť jednání standardního 

fondu zajišťuje, aby se kurz nebo cena podílového listu na regulovaném trhu významně 

nelišila od aktuální hodnoty. 

 

Speciální fond 

 Speciální fond nesplňuje požadavky práva Evropských společenství. Speciální fond se 

od standardního liší také tím, že speciální fond shromažďuje peněžní prostředky nejen od 

veřejnosti, ale i od kvalifikovaných investorů21. 

 Dle ZKI má speciální fond formu otevřeného podílového fondu, uzavřeného 

podílového fondu, ale i investičního fondu. Obdobně jako u standardního fondu existují 

zákonné investiční limity, Podstupované riziko musí být také hodnoceno, sledováno a 

vyhodnocováno. Velmi podobně jsou také nastaveny podmínky pro poskytování a přijímání 

půjček a úvěrů. Podle toho, do které oblasti speciální fond investuje, dělíme speciální fondy. 

Druhy fondů shromažďující prostředky od veřejnosti jsou: 

• speciální fond cenných papírů (investující převážně do investičních cenných papírů a 

nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů, dluhopisů zaručených státem, bankovních 

dluhopisů, finančních derivátů a cenných papírů vydaných FKI), 

• speciální fond nemovitostí (investující převážně do nemovitostí včetně jejich 

příslušenství – pořízení, provoz nebo prodej za účelem zisku), 

                                                           
21 Kvalifikovaným investorem je banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční 
fond, penzijní fond, investiční společnost, pojišťovna, zajišťovna, zahraniční osoba odpovídající některé z osob 
uvedených výše, dále např. Evropská centrální banka. (Kompletní výčet se nachází v § 56 odst. 1 ZKI). 
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• speciální fond fondů (investující převážně do cenných papírů vydaných jiným fondem 

KI, popřípadě do doplňkového likvidního majetku nebo majetku, do kterého může 

investovat speciální fond cenných papírů). 

Shromažďuje-li fond peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů, mluvíme o speciálním 

fondu kvalifikovaných investorů. Je určen pro konkrétně vymezenou skupinu klientů, 

kvalifikovaných investorů, kterých může být maximálně sto, po udělení vyjímky ČNB i více. 

Tito podílníci vkládají při vstupu do tohoto fondu alespoň částku milion Kč. Okruh těchto 

investorů, stejně jako druhy majetku, do kterého fond investuje, se nachází ve statutu. V rámci 

fondu kvalifikovaných investorů obsahuje statut mnohem více informací, než statuty ostatních 

podílových fondů. 

 ZKI také stanovuje, že přeměna speciálního fondu, který shromažďuje prostředky od 

veřejnosti, na speciální fond kvalifikovaných investorů je nepřípustná. 

 

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT 

 AKAT na svém internetovém portálu uvádí, že tato metodika byla vypracována na 

základě rámcové metodologie, kterou vydala Evropská federace fondů a asset managementu 

(EFAMA) pro své členy. Členové Asociace mohou v názvu fondu, v jeho označení anebo 

v souvislosti s jeho investičním zaměřením používat i jiné pojmy, pokud budou náležitě 

vystihovat typ fondu a nepovedou k možnosti záměny. Klasifikace fondu je vždy vyjádřena 

pomocí tří složek, přičemž na pořadí složek nezáleží. Jedná se o složku určující riziko trhu, 

složku rizika geografického a složku, která určuje, zda jde o zajištěný fond. Fond je 

považován za zajištěný, pokud je nabízen správcovskou společností jako zajištěný nebo 

garantovaný. Fondy se zařazují do jednotlivých kategorií dle statutu fondu. 

 

Fondy peněžního trhu především do vysoce bezpečných, krátkodobých dluhopisů, 

pokladničních poukázek a terminovaných vkladů, přičemž průměrná doba splatnosti investic 

v portfoliu bývá kratší než jeden rok. Je tedy zřejmé, že fondy peněžního trhu jsou vhodné pro 

konzervativní investory, neboť investice je minimálně riziková. Za tuto vysokou míru bezpečí 

platí investor tím, že dostává relativně nízký dlouhodobý výnos. Tyto fondy se tedy hodí pro 

krátkodobé investice a úložky peněz. Geografická příslušnost je definována podle měny aktiv. 

Investice do měn zemí mimo danou kategorii jsou vyloučeny. Při zařazení fondu je 

zohledněno zajištění proti pohybu kursu jednotlivých měn. 
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 Dluhopisové fondy (obligační) investují hlavně do dluhopisů, podíl akcií nesmí 

překročit 10 %. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont, tzn. dvou až pěti let. 

Zhodnocení investice bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u fondů 

akciových. Geografická příslušnost je definována dle měny aktiv. Investice měn zemí mimo 

danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Při zařazení fondu je zohledněno zajištění 

proti pohybu kursu jednotlivých měn. 

Smíšené fondy stojí mezi fondy dluhopisovými a akciovými, neboť investují do akcií, 

dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně. Nejsou stanoveny limity pro podíl dluhopisů či 

akcií. Jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování, tj. tří až pěti let. Hlavní 

přidaná hodnota smíšených fondů spočívá v aktivním přesouvání investic mezi jednotlivými 

složkami aktiv podle aktuální situace na trhu. Geografická příslušnost je definovaná podle 

sídla emitenta akcií a vzhledem k celkovému měnovému riziku. Investice do měn a akciových 

trhů zemí mimo danou kategorií nemůže překročit 10 % aktiv fondu. 

Akciové fondy. Aktiva těchto fondů jsou tvořena především akciemi, popřípadě 

dluhopisy či pokladničními poukázkami. Avšak 66 % majetku fondu musí tvořit akcie. Jedná 

se o rizikové fondy, které se vyznačují vysokou kolísavostí kurzu (hodnoty akcií), proto jsou 

vhodné pro nejdelší časový horizont, pěti a více let, neboť dlouhodobě mají nejvyšší 

zhodnocení. Geografická příslušnost je definována podle sídla emitenta akcií. Investice do 

akcií mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu. 

Fondy fondů, fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů nebo 

akcií jiných fondů. Doplňkově se fondy fondů rozdělují podle toho, do jakých fondů investují, 

na převážně akciové, převážně dluhopisové a smíšené. Doporučený minimální investiční 

horizont se pohybuje mezi třemi až pěti roky. Geografická příslušnost je definována podle 

geografického rizika fondů. Investice do podílových listů a akcií mimo danou kategorii nesmí 

překročit 10 % aktiv fondu. 

Speciální fond nemovitostí má povolení České národní banky k činnosti 

nemovitostního fondu, tzn. fond trvale investuje do nemovitostí nebo nemovitostních 

společností minimálně 51 % hodnoty majetku fondu. Geografická příslušnost je definována 

podle sídla nemovitostní společnosti nebo umístění nemovitostí. Investice do nemovitostí 

nebo nemovitostních společností mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu. 
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Speciální fond kvalifikovaných investorů je charakteristický tím, že má povolení ČNB 

k činnosti fondu kvalifikovaných investorů. Správce fondu může tento typ fondu dále 

identifikovat ve vztahu k převažujícím aktivům fondu jako například fond rizikového 

kapitálu, fond nemovitostních investic, fond pohledávkou, fond komoditní, fond derivátový 

(hedge fondů) nebo další podle uvážení správce. 

 

Další členění fondů 

Na vyspělých finančních trzích můžeme sledovat obrovské množství fondů, které se 

liší podle různých typů realizovaných investičních politik. Podle skladby portfolia 

rozdělujeme fondy na: 

- finanční fondy. Majetek se skládá z různých druhů cenných papírů, finančních 

instrumentů nebo finančních derivátů, 

- fondy reálných aktiv. Předmětem investování jsou nemovitosti, komodity a drahé 

kovy, 

- fondy fondů. Majetek se skládá z cenných papírů jiných fondů (Revenda, 2005). 

Finanční fondy se dále podle hlediska splatnosti svých aktiv dělí na fondy peněžního 

trhu investující do krátkodobých dluhových nástrojů (např. pokladniční poukázky, směnky) a 

dlouhodobé fondy kapitálového trhu. Ty dále podle typu použitých instrumentů kapitálového 

trhu dělíme na dluhopisové, akciové, fondy fondů a smíšené.  

Z pohledu investiční strategie lze rozdělit akciové fondy na dva základní typy: růstové 

(příjmem fondu je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) a dividendové (příjem fondu je 

primárně orientován na investice do emisí akcií s vysokou dividendou) (Liška a Gazda, 2004). 

Z pohledu investiční strategie a srovnávacího indexu portfolia dělíme dále akciové 

fondy na pasivně spravované fondy (indexové fondy), víceméně kopírující složení 

srovnávacího indexu, a aktivně spravované fondy, kdy struktura portfolia je nezávislá na 

srovnávacím indexu a je výsledkem svobodné úvahy manažeru fondu (Liška a  Gazda, 2004). 

Dále existují například fondy životního cyklu, hedgeové fondy, zajištěné fondy a 

mnoho dalších, které mohou spadat do více kategorií, stát na jejich pomezí, popřípadě lišit se 

ode všech ostatních. 
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Vytvoření a zrušení podílového fondu 

 Stejně jako při vzniku investiční společnosti bylo nutné povolení k činnosti investiční 

společnost od ČNB, při vytvoření podílového fondu je třeba povolení k vytvoření podílového 

fondu. ČNB toto povolení udělí investiční společnosti pouze v případě, že jsou splněny 

zákonem stanovené podmínky, týkající se vlastního kapitálu IS, navrženého statutu 

podílového fondu, depozitáře a například věcných, personálních a organizačních předpokladů 

pro obhospodařování podílového fondu. Žádost o povolení k vytvoření otevřeného nebo 

uzavřeného podílového fondu musí obsahovat údaje a připojené doklady, prokazující splnění 

zákonem stanovených podmínek. Povolení k vytvoření OPF je uděleno Českou národní 

bankou na dobu určitou nebo neurčitou. V případě UPF bývá povolení uděleno jen na dobu 

určitou, nejvýše však na deset let. Součástí udělení povolení je schválení statutu a depozitáře. 

Změna depozitáře a statutu podléhá souhlasu ČNB. 

 Ke zrušení podílového fondu dochází odnětím povolení k vytvoření podílového fondu 

na žádost IS, splynutím nebo sloučením podílových fond, uplynutím doby, na kterou byl 

vytvořen (uzavřený podílový fond), nebo zrušením IS s likvidací, nerozhodne-li ČNB o 

převodu jeho obhospodařování na jinou investiční společnost. IS je povinna ke dni zrušení 

podílového fondu sestavit mimořádnou účetní závěrku fondu dle zákona o účetnictví. 

 

Informa ční povinnosti podílového fondu 

 Podílový fond je ze ZKI povinen uveřejnit statut, zjednodušený statut, stanovy, 

výroční zprávu a pololetní zprávu za prvních šest měsíců účetního období. 

 Statut je základní dokument, který obsahuje informace o způsobu investování fondu, 

vysvětlení rizik spojených s investováním a další informace nezbytné pro investory 

k přesnému a správnému posouzení investice, a to formou srozumitelnou investorovi, popř. 

kvalifikovanému investorovi. Zjednodušený statut pak obsahuje údaje vybrané ze statutu. 

Každá investiční společnost je povinna statut dodržovat. Podílový fond musí uveřejňovat 

statut i zjednodušený statut i každou jejich změnu způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

vyjma fondu kvalifikovaných investorů. S každou možnou změnou musí souhlasit ČNB. 

Orgán dohledu změnu nepovolí (např. přeměnu fondu), pokud by mohly být ohroženy zájmy 

podílníků. Vyhláška22 uvádí, jak má statut a zjednodušený statut vypadat. 

                                                           
22 Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného 
statutu fondu kolektivního investování. 
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 Výroční zprávu podílového fondu a účetní závěrku je investiční společnost povinna 

zaslat ČNB do čtyř měsíců po skončení účetního období, jak již bylo zmíněno v kapitole o 

investiční společnosti. Navíc má podílový fond povinnost vypracovat pololetní zprávu a 

odeslat ji v elektronické podobě ČNB do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců 

účetního období a zveřejnit ji. Podoba a náležitosti výroční zprávy a pololetní zprávy jsou 

obsaženy v účetním předpisu a vyhlášce23. 

 Všechny podílové fondy musí informovat ČNB o překročení investičního limitu 

stanoveného ZKI nebo o jiném závažném porušení zákona nebo statutu podílového fondu. 

Dále existují další informační povinnosti především pro otevřené podílové fondy, které jsou 

také upraveny ZKI. 

 

2.2.4 Depozitář 

Každý fond kolektivního investování musí mít svého depozitáře. Jedná se o 

právnickou osobu, v ČR může být depozitářem pouze banka, která má v bankovní licenci 

povolenou činnost depozitáře. Základním smyslem depozitáře je jeho úloha primárního 

dohledu, neboť eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond 

kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu se statutem a ZKI. Depozitář 

vykonává svou činnost na základě depozitářské smlouvy, kterou uzavírá s investiční 

společností nebo investičním fondem. Obsahem této smlouvy jsou podmínky pro plnění 

povinnosti depozitáře, které si depozitář a IS nebo IF sjednají. Mezi činnosti depozitáře pak 

spadá zejména úschova majetku fondu kolektivního investování, evidování pohybu veškerých 

peněžních prostředků a kontrolní činnost týkající se způsobu oceňování majetku, vydávání a 

odkupování akcií a podílových listů, výpočtu aktuální hodnoty akcií nebo podílových listů, 

použití výnosu z majetku, pořizování a zcizování majetku FKI.  

 

    2.3 Trh podílových fondů v České republice podle typů 

K 31.12.2008 byl majetek investorů v podílových fondech nabízených v České 

republice více než 243 miliard Kč, z toho více než 120 miliard připadalo na domácí fondy a 

necelých 123 miliard náleželo fondům zahraničním. Následující grafy zobrazují rozložení 

majetku mezi domácími a zahraničními fondy podle jejich zaměření k 31.12.2008. 

 
                                                           
23 Zákon o účetnictví a vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a 
investiční společnosti. 
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Graf 2.1 Trh podílových fondů v ČR dle typů – domácí i zahraniční fondy 

 

Zdroj: AKAT ČR 

Grafem 2.1 je znázorněn trh domácích i zahraničních fondů v České republice 

současně, největší podíl na tomto trhu mají fondy peněžního trhu, následně zajištěné fondy a 

fondy smíšené. Fondy nemovitostní jsou zastoupeny nejméně. 

Graf 2.2 Rozdělení trhu v ČR – domácí fondy  

 
Zdroj: AKAT ČR 

Grafem 2.2 je znázorněn trh domácích fondů v České republice, největší podíl na 

tomto trhu mají fondy peněžního trhu, následně smíšené fondy a fondy dluhopisové. Fondy 

nemovitostní jsou zastoupeny nejméně. 

Graf 2.3 Rozdělení trhu v ČR – zahraniční fondy 

  
Zdroj: AKAT ČR 
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Grafem 2.3 je znázorněn trh zahraničních fondů v České republice, největší podíl na 

tomto trhu mají zajištěné fondy, následně fondy peněžního trhu a fondy akciové. Fondy 

nemovitostní jsou zastoupeny nejméně. 

 

2.4 Kolektivní investování v České republice 

V současné době vystupuje na území České republiky celkem 20 investičních 

společností. Podle AKAT ČR patřily k 31.12.2008 mezi investiční společnosti s největším 

objemem spravovaného majetku Investiční společnost České spořitelny, a.s. a Investiční 

kapitálová společnost KB, a.s., což znázorňuje i následující Graf 2.4. 

Graf 2.4 Investiční společnosti seřazené podle objemu majetku 

 

Zdroj: AKAT ČR 

 Srovnání podílových fondů se týká Investiční společnosti České spořitelny, a.s. a 

ČSOB investiční společnosti, a.s. Důvodem mého výběru je vedoucí pozice Investiční 

společnosti České spořitelny, a.s. v objemu spravovaného majetku k 31.12.2008, snadný 

přístup k vybraným investičním společnostem (díky četnosti poboček), přehlednost 

internetových stránek těchto investičních společností. 
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3. Podílové fondy České spořitelny a ČSOB 

Úplný seznam podílových fondů aktuálně nabízených Investiční společností České 

spořitelny a ČSOB Investiční společnosti je uveden v Příloze č. 1. 

 

    3.1 Investiční společnost České spořitelny 

 Investiční společnost České spořitelny, a.s. (ISČS) vznikla v prosinci roku 1991. Po 

celou dobu působí na kapitálovém trhu jako stoprocentně dceřiná společnost České spořitelny, 

a.s. Mateřská společnost Česká spořitelna s dalšími dceřinými společnostmi24 tvoří Finanční 

skupinu ČS, která je největším finančním ústavem na českém trhu. Od roku 2000 je ČS 

členem silné středoevropské skupiny Erste Bank25 s více než šestnácti miliony klientů v osmi 

zemích Evropy (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, 

Rumunsko a Ukrajina). 

Posláním této společnosti je poskytovat služby spojené s investováním do otevřených 

podílových fondů, se správou majetku ve fondech, se zajišťováním doprovodných 

technických a poradenských služeb. Tyto služby můžeme využít prostřednictvím kterékoliv 

pobočky České spořitelny. 

Výše základního kapitálu této investiční společnosti činí 70 milionů korun českých. 

Objem obhospodařovaného majetku je ve výši 63 miliard Kč. Investiční společnost ČS je 

největší investiční společností na českém trhu. Dlouhodobě si udržuje vedoucí pozici na 

tuzemském trhu s podílovými fondy. Nabízí podílové fondy vlastní, ale také zprostředkovaně 

nabízí podílové fondy obhospodařované Erste Sparinvest KAG. Depozitářem podílových 

fondů obhospodařovaných IS je Česká spořitelna, a.s, auditorem je Deloitte & Touche spol. 

s r.o. 

 

    3.2 ČSOB investiční společnost 

 ČSOB investiční společnost, a.s. (ČSOB IS) vznikla v červenci roku 1998 přeměnou 

ze společnosti O.B. INVEST, investiční společnost, spol. s r.o. V bankovnictví v ČR působí 

společnost pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro 
                                                           
24 Stavební spořitelna České spořitelny, Penzijní fond České spořitelny, Pojišťovna České spořitelny, Investiční 
společnost České spořitelny, REICO České spořitelny, Realitní společnost České spořitelny, Brokeriet České 
spořitelny, sAutoleasing, Consulting České spořitelny, Factorig České spořitelny, Informatika České spořitelny. 
25 Erste Bank je jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb a vedoucí retailová banka ve 
střední Evropě. Počet klientů Erste Bank se během několika let zvýšil na více než 10 milionů v důsledku expanze 
banky v Rakousku, odkoupením České spořitelny, Slovenské spořitelny, chorvatské Riječka banky a 
rozšiřováním existujících poboček ve střední Evropě. 
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svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Na kapitálovém trhu působí jako dceřiná společnost 

Československé obchodní banky, a.s. Mateřská společnost ČSOB tvoří s dalšími dceřinými 

společnostmi26 Skupinu ČSOB. Ta je od roku 2007 součástí mezinárodní bankopojišťovací 

skupiny KBC27, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. 

ČSOB Investiční společnost obhospodařuje některé podílové fondy a dále umožňuje 

investovat do více než 250 nejrůznějších fondů společnosti KBC. Podílové fondy jsou 

nabízeny prostřednictvím poboček ČSOB, ČMSS a Poštovní spořitelny. 

Výše základního kapitálu této investiční společnosti činí 216 milionů korun českých. 

Objem obhospodařovaného majetku je ve výši 79,6 miliard Kč. ČSOB se specializuje na 

zajištěné fondy. Z dlouhodobého hlediska pokrývá v České republice dvě třetiny celkového 

trhu se zajištěnými fondy. ČSOB IS má v nabídce jak vlastní, tak tedy podílové fondy, které 

jsou registrovány v Belgii a Lucembursku, které obhospodařuje KBC Asset Management. 

Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných IS je ČSOB, a.s., auditorem je Ernst & 

Young, Audit & Advisory, s.r.o. 

 

    3.3 Fondy peněžního trhu 

 ISČS v této oblasti v současnosti nabízí tři fondy, z nichž dva obhospodařuje Erste 

Sparinvest KAG28, jedná se o ESPA Český korporátní fond peněžního trhu a ESPA Český 

fond peněžního trhu. Sporoinvest je spravován Investiční společností České spořitelny a jedná 

se o největší fond peněžního trhu v České republice. Je vhodný pro ty, kteří dávají přednost 

konzervativní investici na krátkou dobu, konkrétně na šest až dvanáct měsíců. Portfolio fondu 

tvoří zejména dluhopisy s variabilním kuponem. Fond investuje v omezené míře i do 

zahraničních dluhopisů, přičemž naprostá většina investic je zajištěna proti měnovému riziku. 

 ČSOB IS v rámci fondů peněžního trhu nabízí pouze zprostředkovaně podfondy KBC 

registrované v Belgii, které obhospodařuje KBC Asset Management29 a které se liší různou 

denominací. KBC Multi Cash ČSOB CZK a KBC Multi Cash ČSOB CZK – dividendový 

jsou jedněmi z nich, spojuje je nejen denominace v české měně. Fondy využívají zejména 

                                                           
26 ČSOB Pojišťovna, Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), ČSOB Investiční 
společnost, ČSOB Penzijní fond, ČSOB Asset Management, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring. 
27  KBC je jednou z největších evropských bank a prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností je 
přítomna nejen na evropském, ale také na asijském a americkém trhu. 
28  Je členem Erste Bank, spolu s Českou spořitelnou, a.s. 
29  Je členem KBC Bank, spolu s ČSOB, a.s. 
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investic do kvalitních euroobligací s krátkou dobou splatnosti, státních pokladničních 

poukázek a depozit. 

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v porovnání fondů peněžního trhu pouze ISČS 

nabízí podílový fond, který sama obhospodařuje. Zároveň se jedná o největší fond peněžního 

trhu v České republice. 
 

    3.4 Dluhopisové fondy 

ISČS má ve své nabídce celkem osm dluhopisových fondů, v pěti případech je zároveň 

jejich správcem. Patří zde Sporobond, Trendbond, Bondinvest, ČS korporátní dluhopisový 

fond, High Yield dluhopisový fond. Nejstarším fondem je Bondinvest, ovšem již není 

v aktuální nabídce, neboť v současné době dochází pouze ke zpětným odkupům podílových 

listů od klientů. Sporobond je neméně významný. Jedná se o konzervativnější dluhopisový 

fond, který investuje především do státních dluhopisů a dluhopisů jiných důvěryhodných 

emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu fond investuje i do zahraničních dluhopisů, 

většina je zajištěna vůči měnovému riziku. 

ČSOB IS nabízí přes třicet dluhopisových fondů, pouze dva tato investiční společnost 

také obhospodařuje. Jedná se o ČSOB bond mix a ČSOB dluhopisových příležitostí. ČSOB 

bond mix je podstatně starší, vznikl 1. prosince 1990. Aktiva tohoto fondu jsou investována 

výhradně do českých dluhopisů s vysokým ratingem. Svým výnosem by měl fond překonávat 

úroveň možného zhodnocení dosaženého při bezrizikovém investování do bankovních 

depozit. 

 Tato skupina fondů je rozsáhlejší, než skupina předchozí. Více než třicet 

dluhopisových fondů nabízí ČSOB IS, ovšem jedná se o všechny fondy v rámci skupiny 

ČSOB/KBC. Investiční společnost ČS jich nabízí o desítky méně, avšak má na svém kontu 

více fondů osobně obhospodařovaných. 

 

    3.5 Akciové fondy 

 ISČS nabízí jedenáct akciových fondů. Sporotrend, Global Stocks, Top Stocks také 

obhospodařuje. Nejstarší z těchto fondů, Sporotrend, je určen především investorům 

s důvěrou v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU, neboť prostředky 

fondu jsou investovány zejména do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných 
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českých a zahraničních emitentů z nových členských zemí EU a kandidátských zemí, jakož i 

dalších států východní Evropy. 

 ČSOB IS nabízí necelých sto akciových fondů, opět se jedná o fondy registrované 

v Belgii, ale také v Lucembursku, které obhospodařuje taktéž Erste Sparinvest KAG. Pouze 

tři, ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, ČSOB akciový mix, ČSOB realitní 

mix, jsou pod správou ČSOB IS. ČSOB akciový mix je nejstarším ze tří výše uvedených. Fond 

je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni 

s riziky akciových trhů. Aktiva jsou tvořena světovými akciemi bez ohledu na oborové 

hranice. V případě nedostatku investičních příležitostí fond doplňkově investuje do dluhopisů. 

 ČSOB Investiční společnost a Investiční společnost ČS obhospodařují stejné množství 

akciových fondů, avšak v celkové nabídce těchto fondů jasně vede ČSOB Investiční 

společnost.  

 

    3.6 Smíšené fondy 

 Investiční společnost ČS obhospodařuje a zároveň nabízí dva smíšené fondy, ČS 

balancovaný fond a Fond řízených výnosů. Starším fondem je Fond řízených výnosů, který 

vznikl 14. června 1999. Je určen opatrnějším investorům, kteří chtějí zvolna začít 

s investicemi na akciových trzích. Prostředky jsou investovány převážně do dluhopisů 

s krátkou dobou do splatnosti a doplňkově do hodnotných akcií významných evropských 

společností. 

 ČSOB Investiční společnost nabízí třináct smíšených fondů, z toho čtyři také 

obhospodařuje. Jedná se o fondy ČSOB bohatství, ČSOB bytových družstev, ČSOB nadační a 

ČSOB středoevropský. ČSOB středoevropský fond je nejstarší a vznikl 1. listopadu 1993. 

Středoevropský fond představuje jedinečnou příležitost pro investory předpokládající 

mimořádný růst regionu založený na harmonizaci trhů. Složka akciová a dluhopisová je 

vyvážená. 

 Více pestrou škálu smíšených fondů nabízí ČSOB Investiční společnost. 
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    3.7 Fondy fondů 

 ISČS nabízí Profilové fondy, což jsou fondy fondů. Každý nabízený fond je svým 

zaměřením specifický, Opatrný MIX FF, Konzervativní MIX FF, Vyvážený MIX FF, 

Dynamický MIX FF, Akciový MIX FF, stejně tak jsou rozdílná očekávání investorů. 

 ČSOB IS nabízí v této kategorii pouze Profilové fondy zprostředkovaně, jedná se o 

fondy registrované v Belgii. 

 Zde si stojí lépe ISČS, neboť obhospodařuje pět Profilových fondů, ČSOB IS naopak 

žádný. 

 

    3.8 Garantované fondy 

ISČS nabízí pouze zprostředkovaně ESPA – ČS zajištěné fondy. Tyto fondy jsou 

otevírány na přesnou dobu trvání fondu a jejich nákup je časově omezen. V současné době 

není v nabídce žádný. Internetové stránky ISČS však obsahují informace o těchto zajištěných 

fondech, které již nelze nakupovat a o vývoji investice v nich. 

Naproti tomu ČSOB Investiční společnost nabízí velké množství zajištěných fondů, 

aktuálně nový je ČSOB Fixovaný klick 5, který je registrován v Lucembursku a tedy 

obhospodařován KBC Asset Managemetem. 

V této skupině fondů samozřejmě vyhrává ČSOB IS, která každý měsíc upisuje nové 

zajištěné fondy s různými investičními strategiemi, nabízí zajištěné fondy v různých měnách 

(CZK, EUR, USD). ČSOB Zajištěné fondy jsou nejprodávanějšími fondy v ČR. 

 

    3.9 Další fondy 

 Speciální fondy pro privátní bankovnictví a pro institucionální klienty jsou pak dalšími 

možnými fondy, které mnou sledované společnosti nabídnout. Investiční společnosti se 

obecně snaží poskytovat rozsáhlou nabídku podílových fondů. Vedle klasických kategorií tak 

do své nabídky zapojují další různé fondy, které často reagují na aktuální dění na finančních 

trzích. Snaží se zabezpečit nejen základní nabídku PF, ale i zavést na trh nové, atraktivní 

produkty.  

 Investiční společnost ČS reaguje na nevyřešenou důchodovou reformu a od září 2007 

zavádí fondy životního cyklu, které slouží jako doplněk penzijního připojištění. Investiční 
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strategie těchto fondů je tedy založena na dlouhodobém horizontu, přičemž lze investovat 

jednorázově či pravidelně. 

 Na počátku fondy investují do akcií, které sebou nesou vysoké výnosy a také vysoké 

riziko, postupem času se fond stává konzervativnějším a v jeho portfoliu se nachází čím dál 

méně akcií. V době, kdy se blíží odchod investora do penze, je fond zcela konzervativní a 

nachází se na úrovni fondu peněžního trhu. Po odchodu do důchodu si může investor požádat 

o vyplacení své investice či o zasílání pravidelné měsíční splátky. Lze ovšem požadovat 

investované peníze před uplynutím doby investování. 

 Jsou nabízeny čtyři fondy, ČS fond životního cyklu 2020, ČS fond životního cyklu 

2025, ČS fond životního cyklu 2030, ČS fond životního cyklu 2040, přičemž rok označuje 

předpokládaný odchod investora do důchodu. 

 ČSOB IS nemá ve své nabídce podílové fondy připomínající fondy životního cyklu. 

 

    3.10 Kritéria srovnávání podílových fondů 

 V rámci fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů a akciových fondů budou vždy 

vybrány dva konkrétní podílové fondy30, jeden zastupující ISČS a druhý ČSOB IS, které 

budou srovnávány. Vždy začneme srovnáním, ve kterém budou zahrnuty následující faktory: 

délka existence fondu, velikost fondu, zda jde o fond speciální či standardní.  

Velikost fondu 

 Nelze jednoznačně říct, zda jsou lepší velké nebo malé fondy, protože obě 

skupiny, velká i malá portfolia, mají své výhody. 

Fondy s velkými portfolii mají následující výhody: 

• Nižší náklady. Velké fondy, které mají ve správě velké objemy aktiv, mají větší 

prostor pro nižší náklady. To vede k lepším výsledkům těchto fondů. 

• Talentovanější manažeři. Instituce s velkými fondy obvykle zaměstnávají 

nejtalentovanější manažery a analytiky. Paralelně také mají více lidí a tudíž 

pokrývají větší trh. 

                                                           
30 Částečně byly vybrané podílové fondy charakterizovány v předchozích podkapitolách (3.3, 3.4, 3.5). 
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• Obchodní výhody. Určité typy investic jsou vhodné při větších objemech To platí 

v případě fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, u kterých mají manažeři 

lepší možnosti pro přesuny větších bloků. 

Fondy s malými portfolii mají následující výhody: 

• Manévrovatelnost. Malé fondy jsou pohyblivější, protože pro manažera portfolia 

je snazší měnit malé portfolio. V případě velkého fondu je komplikovanější zbavit 

se nechtěné investice v portfoliu. 

• Užší fokus. Malé společnosti často uskutečňují jednodušeji svoje vytýčené cíle 

koncentrováním se na několik svých favorizovaných akcií. 

• Relativní výkonnost. Obrovský fond mívá tendenci mít podobnou výkonnost jako 

průměrný trh nebo indexový fond, zatížený navíc manažerskými a transakčními 

náklady (Steigauf, 2003). 

Následně budeme srovnávat výnosnost, riziko, náklady a management daného 

podílového fondu. 

 

3.10.1 Výnosnost 

Výnosy PF jsou pohyblivé. Z tohoto důvodu u uváděných historických výnosů bývá 

připojena věta, že tyto výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra této pohyblivosti 

(odborně fluktuace) výnosů v čase závisí na investičním zaměření konkrétního fondu. 

Zdrojem výnosů pro majitele podílových listů je především růst hodnoty majetku fondu 

připadající na jeden podílový list. Některé fondy mohou navíc vyplácet dividendy. K růstu 

hodnoty majetku přispívá růst cen držených aktiv, příjmy z jejich držby a případně 

realizovaný zisk z jejich prodeje. Naopak negativně působí pokles hodnoty držených aktiv, 

realizované ztráty, poplatky za obchodování, odměna bance, která vede fondu účty, zaplacené 

daně a manažerský poplatek, který si za správu fondu účtuje investiční společnost (Syrový, 

2005). 

 Při porovnání dvou fondů je podstatné porovnávat celkové výnosy u obou fondů za 

stejné období, přičemž výkonnost fondu v průběhu delší periody dává spolehlivější závěry o 

výsledcích fondu. Z těchto důvodů bude roční výnosnost dvou fondů srovnávána od data 

založení mladšího fondu. Dlouhodobá výnosnost bude vypočítána jako změna hodnoty 

vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list. Pro výpočet bude využit vzorec: 
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kde �NAV/PL je procentuální změna čisté hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden 

podílový list, NAV1/PL je čistá hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list 

na konci srovnávaného období, NAV0/PL je čistá hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 

jeden podílový list na začátku srovnávaného období. 

  

3.10.2 Riziko 

Podle všeobecně platné definice je investiční riziko variabilita nebo periodicky se 

opakující fluktuace (tj. vzestupy nebo pády) celkového výnosu. Jinými slovy riziko 

reprezentuje proměnlivost výnosů. Existuje několik druhů rizik, s kterými je třeba počítat při 

investování do fondů. Jedná se o riziko tržní, které je spojeno s pohyby tržních cen dluhopisů 

a akcií. Toto riziko se nazývá i nediverzifikovatelné riziko, protože tomuto riziku se investor 

nemůže vyhnout tím způsobem, že bude mít v portfoliu velký počet cenných papírů – akcií. 

Řešením je dlouhodobý časový horizont investora. Úrokové riziko se vztahuje na pohyby cen 

dluhopisů a některých akcií zapříčiněné změnami úrokových sazeb. Když úrokové míry 

rostou, ceny dluhopisů klesají, a naopak. Riziko inflace je nejhorší hlavně v dlouhodobé 

perspektivě. Je důležité porovnat výnos investice s výškou inflace. Nečekanými změnami 

devizových kurzů při aktivech denominovaných v cizí měně je způsobeno měnové riziko. 

Změna směnného kurzu mezi domácí a zahraniční měnou může dodatečně přinést zisk nebo 

způsobit ztrátu investice.  Existuje také riziko spojené s managementem fondu. Investiční 

manažer může vykonat slabé rozhodnutí při investování, čímž dojde ke snížení hodnoty 

investice. V neposlední řadě se můžeme setkat s rizikem sektorovým, jsou-li investice ve 

fondu zaměřeny na jeden sektor (Steigauf, 2003). 

Za účelem číselného vyjádření rizika a také porovnání dvou fondů se používá 

statistická veličina – směrodatná odchylka. Směrodatná odchylka odráží míru, s jakou výnosy 

fluktuují kolem své průměrné osy. Podle definice platí, 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. Vyšší směrodatná odchylka tedy znamená vyšší riziko. Tato 

míra je obvykle vyjádřená v roční hodnotě na základě měsíčních výnosů za období 

předchozích 36 měsíců. V našem srovnání využijeme pro měření rizika taktéž směrodatnou 
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odchylku, kterou však vypočítáme na základě měsíčních výnosů za celé srovnávané období. 

Obecně se směrodatná odchylka vypočítá podle vzorce: 

 

kde σ je směrodatná odchylka, xi je hodnota i-tého pozorování, n je počet pozorování a x  je 

průměrná hodnota všech pozorování. 

 

3.10.3 Náklady 

S investováním do fondů jsou spojeny poplatky, které si investiční společnosti účtují. 

Patří mezi ně: 

• vstupní poplatek,  

• obhospodařovatelný (správní) poplatek, 

• výstupní poplatek.  

Nejvíce peněz většinou investor zaplatí za vstupní poplatek, který inkasuje 

správce fondu (investiční společnost) při nákupu podílových listů. Jeho výše činí u 

většiny akciových a smíšených fondů až 6 %. Většina dluhopisových fondů zakotvuje 

poplatek do 3 %. Při investici do fondů peněžního trhu by měl investor počítat s 

poplatkem do 1 %. Za správu fondu si účtují investiční společnosti další částku 

(zpravidla od 0,5 do 2 %). Poplatek je většinou strháván při každém ohodnocení čistého 

obchodního jmění fondu. Tím se denně, případně jedenkrát týdně snižuje výnos 

podílníka. Výstupní poplatek je spojen se situací, kdy se investor rozhodne vystoupit 

z investičního fondu. Většina fondů tento poplatek již neúčtuje. 

 Pro účely sledování nákladů slouží tzv. poměrový ukazatel nákladů nebo nákladový 

poměr (TER), který poskytuje investorovi pohled na efektivnost fondu ve věci nákladů. Tento 

ukazatel je stanoven jako podíl celkových nákladů k čistým aktivům, přičemž se vezme 

průměrná měsíční hodnota čistých aktiv. Samozřejmě nižší nákladový poměr se odrazí 

v dosažení vyššího výnosu (Steigauf, 2003).  Pro výpočet bude využit vzorec: 
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kde CPN jsou celkové provozní náklady31 a VK je hodnota vlastního kapitálu. 

 

3.10.4 Management fondu 

 U každého fondu bude provedeno srovnání týkající se samotných manažerů fondů. 

Při posuzování kvality managementu je dobré zvážit následující skutečnosti: 

• Jak dlouho manažer spravoval daný fond. Nejlepší je, pokud jedna osoba spravuje 

fond delší období, např. pět a více let. 

• Jaké jsou kvality manažera? Pokud manažer řídí fond méně než pět let, potom je 

dobré podívat se na jeho minulé zkušenosti v této oblasti, resp. vzdělání. 

Samozřejmě pokud jsou takové informace k dispozici (Steigauf, 2003). 

 

3.10.5 Metodologie 

K určení výhodnějšího podílového fondu a celkovému srovnání vybraných fondů 

využijeme hodnocení užitku variant dle stanovených kritérií. Kritéria pro jednotlivé varianty 

kvantifikujeme v jejich přirozených jednotkách a následně je nutné tyto hodnoty přepočítat na 

procento spokojenosti s danou hodnotou, tímto přepočtem získáme matici prostých užitností, 

kterou je vyjádřeno do jaké míry procentuálně daný podílový fond naplňuje požadavky na 

jednotlivá kritéria. Nejlepší hodnotou je tedy vždy 100 %. Hodnota daného, která nejlépe 

splňovala požadavek na něj je přitom označena sty procenty. Poté je vypočítána procentuální 

hodnota pro zbývající varianty pomocí trojčlenky. 

Tab. 3.1 Matice prostých užitností 

  V1 V2 … Vn 
K1 P11 P12 … P1n 
K2 P21 P22 … P2n 
… … … … … 

Km Pm1 Pm2 … Pmn 
Zdroj: Manažerské rozhodování 

V1, V2,…, Vn … jednotlivé varianty (tedy podílové fondy) 

K1, K2,…, Kn … stanovená kritéria  

P11, P12,…, Pmn … procentní vyjádření hodnoty daného kritéria pro danou variantu 

                                                           
31

 Celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních 
provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách, podle vyhlášky o informační 
povinnosti, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty. 
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 Následně musíme jednotlivým kritériím přiřadit váhy, kterými transformujeme matici 

prostých užitností. Velikost vah určíme pomocí metody párového srovnávání. Metoda 

párového srovnávání se objevuje ve více modifikacích, pro které je však společné zjišťování 

preferenčních vztahů dvojic kritérií. V nejjednodušší modifikaci metody párového srovnávání 

se pro každé kritérium zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním (Fotr, 2000). 

Jedná se o grafické řešení pomocí trojúhelníkové sítě. Každé z polí, jež je průsečíkem řad této 

sítě je místem volby důležitějšího z kritérií. Celkový počet výskytu jednotlivých kritérií 

v polích sítě nám udává váhu těchto kritérií, od čehož se odvíjí také jejich pořadí důležitosti. 

Čím je výsledný počet jednotlivých kritérií vyšší, tím má vyšší váhu (vyšší hodnota) a 

zároveň vyšší pořadí (řadová číslovka => menší číslo). Na základě stanovených vah můžeme 

sestavit matici vážených užitností. Matici vážených užitností sestavíme tak, že hodnotu kriterii 

z tabulky prostých užitnosti vynásobíme vahou k danému kriteriu přináležejícímu. 

 Tab. 3.2 Matice vážených užitností 

 Váhy V1 V2 … Vm Vmax 
K1 VH1 P11 * VH1 P12 * VH1 … P1n * VH1 Max1 

K2 VH2 P21 * VH2 P22 * VH2 … P2n * VH2 Max2 
… … … … … … … 

Kn VHn P21 * VH2 P22 * VH2 … P2n * VH2 Maxn 

Celkem  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

Užitnost  ? % ? % ? % ? % 100% 
 Zdroj: Manažerské rozhodování 

 VHn … váha n-tého kritéria 

 Maxn … maximální hodnota n-tého kritéria  

 Matice vážených užitností zachycuje samotný výsledek, jelikož varianta s nejvyšší 

užitností je varianta, která nejlépe vyhovuje stanoveným požadavkům (kritériím). 
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4. Analýza vybraných podílových fondů 

Pro srovnání výhodnější varianty mezi dvěma fondy jsme si stanovili 6 kritérií: 

• K1: Délka existence fondu – aby byla delší. 

• K2: Velikost fondu – aby byl větší. 

• K3: Výnosnost – aby byla vyšší. 

• K4: Riziko – aby bylo nižší. 

• K5: Náklady – aby byly nižší. 

• K6: Management fondu – aby byl kvalitnější. 

 

Každému z kritérií se přiřazuje požadavek dle účelové funkce. Naši účelovou funkci 

lze vyjádřit následovně:  

 . 

Nejdříve musíme srovnat dva proti sobě postavené podílové fondy z hlediska délky 

existence, velikosti fondu, vypočítat dlouhodobý výnos, určit pro ně míru rizika pomocí 

směrodatné odchylky, vypočítat náklady spojené s těmito fondy a posoudit kvalitu 

managementu. Následně postupujeme z teoreticko-metodologické části, kdy přiřadíme váhy 

jednotlivým kritériím dle párového srovnání a sestavíme matice prostých užitností a vážených 

užitností pro každou dvojici srovnávaných podílových fondů. 

 

4.1 Sporoinvest vs. KBC Multi Cash ČSOB CZK 

Délka existence fondu a velikost fondu 

 Sporoinvest byl založen 1.6.1996, jeho velikost je 25 619 milionů Kč. Jedná se o 

standardní fond. KBC Multi Cash ČSOB CZ byl založen 22.6.2000, jeho velikost je více než 

21 256 milionů Kč. Jedná se taktéž o fond standardní. Z tohoto pohledu má Sporoinvest delší 

působnost o čtyři roky a je větší o necelých 4 363 milionů Kč než KBC Multi Cash ČSOB 

CZK. Fondy budeme srovnávat v rámci výnosnosti a rizika od roku 2000 do roku 2008. 

Výnosnost 

Následující Tab. 4.1 dává přehled o ročních hodnotách vlastního kapitálu na jeden 

podílový list (NAV/PL), roční výnosnosti a průměrné roční výnosnosti těchto fondů a slouží 

tedy k meziročnímu srovnání výnosnosti v rámci každého fondu, ale také ke srovnání 
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výnosností mezi fondy. Roční výnosnost je vypočítána jako roční změna vlastního kapitálu na 

jeden podílový list. 

Tab. 4.1 Roční výnosnost Sporoinvestu a KBC Multi Cash ČSOB CZK 

SPOROINVEST KBC MULTI CASH ČSOB CZK 
Rok 

Vlastní kapitál/PL  Roční výnosnost Vlastní kapitál/PL  Roční výnosnost 
2000 1,5392 Kč   4,25 % 102,93 Kč   2,98 % 
2001 1,6005 Kč   3,98 % 107,84 Kč   4,79 % 
2002 1,6514 Kč   3,18 % 112,19 Kč   4,03 % 
2003 1,6864 Kč   2,12 % 114,41 Kč   1,98 % 
2004 1,7302 Kč   2,60 % 116,55 Kč   1,87 % 
2005 1,7571 Kč   1,55 % 118,40 Kč   1,59 % 
2006 1,7861 Kč   1,68 % 120,26 Kč   1,56 % 
2007 1,8106 Kč   1,35 % 122,51 Kč   1,88 % 
2008 1,7571 Kč  -2,94 % 123,43 Kč   0,75 % 

Průměr     1,98 %    2,38 % 
 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet 

 Hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v roce 2000 a v roce 2008 slouží 

k výpočtu dlouhodobé výnosnosti. 

Dlouhodobá výnosnost Sporoinvestu je tedy: 

 

 

Dlouhodobá výnosnost KBC Multi Cash ČSOB CZK je tedy: 

  

 Vyšší dlouhodobou výnosnost má KBC Multi Cash ČSOB CZK o 5,76 %. 

Riziko  

Na základě měsíčních výnosů, které jsou zveřejněny na internetovém portálu 

investičních společností, bylo pomocí směrodatné odchylky číselně vyjádřeno riziko. Průběh 

měsíčních výnosů srovnávaných fondů peněžního trhu je zobrazen v následujícím Grafu 4.1. 
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 Graf 4.1 Fluktuace měsíčních výnosů – Sporoinvest a KBC Multi Cash ČSOB 

 

 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet a konstrukce 

Směrodatná odchylka Sporoinvestu, při průměrném měsíčním výnosu 0,146 % a 

pozorování 105 hodnot, je tedy:     

    

Číslem 0,333 % je vyjádřeno, že při průměrném ročním výnosu 1,98 % můžeme 

očekávat kolísání skutečných výnosů v intervalu 1,647 % až 2,313 % v rámci přibližně dvou 

třetin období. V průběhu 95 % času můžeme očekávat pohyb výnosů v pásmu od 1,314 % až 

po 2,646 %. 

Směrodatná odchylka KBC Multi Cash ČSOB CZK, při průměrném měsíčním výnosu 

0,187 % a pozorování 105 hodnot, je tedy: 

    

Číslem 0,213 % je vyjádřeno, že při průměrném ročním výnosu 2,38 % můžeme 

očekávat kolísání skutečných výnosů v intervalu 2,167 % až 2,593 % v rámci přibližně dvou 

třetin období. V průběhu 95 % času můžeme očekávat pohyb výnosů v pásmu od 1,954 % až 

po 2,806 %. 

 Nižší směrodatnou odchylku a tím tedy menší riziko má KBC Multi Cash ČSOB CZK 

a to o 0,12%. 
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Náklady 

Tab. 4.2 Náklady spojené s investováním do Sporoinvestu a KBC Multi Cash ČSOB 

CZK 

Podílový fond 
Prodejní 

poplatek z 
ceny PL 

Odkup 
Obhospodařovatelský 

poplatek 

Sporoinvest 2,50% 0,00% 2,00% 
KBC Multi Cash 
ČSOB CZK 0,10% 0,00% 1,00% 
Rozdíl 2,40% 0,00% 1,00% 

Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet 

Náklady, které je nutné vynaložit při investování do KBC Multi Cash ČSOB CZK jsou 

nižší než náklady spojené s investováním do Sporoinvestu. Konkrétně je prodejní poplatek 

nižší o 2,4 % a obhospodařovatelný poplatek o 1 %. 

Kritériem pro srovnání v oblasti nákladů je ukazatel TER, tabulky s výpočtem tohoto 

ukazatele se nacházejí v Příloze č. 3. U podílového fondu KBC Multi Cash ČSOB CZK je 

poměrový ukazatel nákladů vypočten pouze za rok 2007 a 2008 z důvodu nedostupných 

informací o předešlých nákladech tohoto fondu. 

Tab. 4.3 Poměrový ukazatel nákladů (TER) – Sporoinvest a KBC Multi Cash ČSOB 

CZK 

TER Rok 
Sporoinvest KBC Multi Cash ČSOB CZK 

2000 1,15% - 
2001 1,11% - 
2002 0,72% - 
2003 0,73% - 
2004 0,67% - 
2005 0,76% - 
2006 0,79% - 
2007 0,78% 0,33% 
2008 1,32% 0,43% 

Průměr 0,84% 0,38% 
 

KBC Multi Cash ČSOB CZK má o 0,5 % nižší průměrný poměrový ukazatel nákladů 

než Sporoinvest. 
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Management fondu 

 Manažerem fondu Sporoinvest byl jmenován Ing. Martin Šmíd, který byl narozen roku 

1973. Jeho odborná praxe v oblasti kolektivního investování je 10 let, portfolio manažerem 

Sporoinvestu je od roku 2000. KBC Multi Cash ČSOB CZK je obhospodařován KBC Asset 

Managementem, ČSOB IS je v tomto případě pouze distributorem, tudíž portfolio manažer 

tohoto fondu není zaměstnán ČSOB IS. V tomto případě nemůže být kvalita managementu 

srovnávána. 

 

4.2 Sporobond vs. ČSOB bond mix 

Délka existence fondu a velikost fondu 

 Sporobond byl založen  31.3.1998 a jeho velikost je 5 169 milionů Kč. ČSOB bond 

mix byl založen 1.12.1990 pod původním názvem – Investiční rozvojový fond. V roce 2003 

se ČSOB český peněžní trh a ČSOB český dluhopisový a 1.IN – Fond peněžního trhu a 1.IN – 

Dluhopisový fond  sloučili do fondu 1.IN – Výnosový fond, který se přejmenoval na: ČSOB 

bond mix a jeho velikost je necelých 714 milionů Kč. Oba fondy jsou fondy standardními. 

Delší dobu existence má ČSOB bond mix, ale je asi o 4455 milionů Kč menší oproti 

Sporobondu. Srovnání bude provedeno od roku 2003 do roku 2008. 

Výnosnost 

Následující Tab. 4.4 dává přehled o ročních hodnotách vlastního kapitálu na jeden 

podílový list (NAV/PL) a roční výnosnosti těchto fondů a slouží tedy k meziročnímu srovnání 

výnosnosti v rámci každého fondu, ale také ke srovnání výnosností mezi fondy. Roční 

výnosnost je vypočítána jako roční změna vlastního kapitálu na jeden podílový list. 

Tab. 4.4 Roční výnosnost Sporobondu a ČSOB bond mixu  

SPOROBOND ČSOB BOND MIX 
Rok 

Vlastní kapitál/PL  Roční výnosnost Vlastní kapitál/PL  Roční výnosnost 
2003 1,5155 Kč   1,95 % 1,0461 Kč -0,50 % 
2004 1,6105 Kč   6,27 % 1,0758 Kč   2,84 % 
2005 1,6708 Kč   3,74 % 1,1251 Kč   4,58 % 
2006 1,6993 Kč   1,71 % 1,1411 Kč   1,42 % 
2007 1,6784 Kč -1,23 % 1,1471 Kč   0,53 % 
2008 1,6498 Kč -1,70 % 1,2026 Kč   4,84 % 

Průměr     1,79 %    2,28 % 
 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet 
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Hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v roce 2003 a v roce 2008 slouží 

k výpočtu dlouhodobé výnosnosti.  

Dlouhodobá výnosnost Sporobondu je tedy: 

 

 

Dlouhodobá výnosnost ČSOB bond mixu je tedy: 

  

 ČSOB bond mix má o 6,1 % vyšší dlouhodobou výnosnost než Sporobond. 

Riziko 

Na základě měsíčních výnosů, které jsou zveřejněny na internetovém portálu 

investičních společností, bylo pomocí směrodatné odchylky číselně vyjádřeno riziko. Průběh 

měsíčních výnosů srovnávaných dluhopisových fondů je zobrazen v následujícím Grafu 4.2. 

Graf 4.2 Fluktuace měsíčních výnosů - Sporobond a ČSOB bond mix 

 
 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet a konstrukce 

Směrodatná odchylka Sporobondu, při průměrném měsíčním výnosu 0,121 % a 

pozorování 65 hodnot, je tedy:     
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Číslem 1,261 % je vyjádřeno, že při průměrném ročním výnosu 1,79 % můžeme 

očekávat kolísání skutečných výnosů v intervalu 0,529 % až 3,051 % v rámci přibližně dvou 

třetin období. V průběhu 95 % času můžeme očekávat pohyb výnosů v pásmu od –0,732 % až 

po 4,312 %. 

Směrodatná odchylka ČSOB bond mixu, při průměrném měsíčním výnosu 0,199 % a 

pozorování 65 hodnot, je tedy: 

    

Číslem 0,608 % je vyjádřeno, že při průměrném ročním výnosu 2,28 % můžeme 

očekávat kolísání skutečných výnosů v intervalu 1, 672 % až 2,888 % v rámci přibližně dvou 

třetin období. V průběhu 95 % času můžeme očekávat pohyb výnosů v pásmu od 1,064 % až 

po 3,496 %. 

Nižší riziko o 0,653 % má ČSOB bond mix. 

Náklady  

Tab. 4.5 Náklady spojené s investováním do Sporobondu a ČSOB bond mixu 

Podílový fond 
Prodejní 

poplatek z 
ceny PL 

Odkup 
Obhospodařovatelský 

poplatek 

Sporobond 1,00% 0,00% 0,90% 
ČSOB bond mix 0,50% 0,00% 1,00% 
Rozdíl 0,50% 0,00% 0,10% 

 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet 

V této tabulce je zpřehledněno, že prodejní poplatek ČSOB bond mixu je o 0,5 % nižší 

než Sporobondu. Avšak Sporobond má nižší obhospodařovatelský poplatek o 0,1 %. 

Kritériem pro srovnání v oblasti nákladů je ukazatel TER, tabulky s výpočtem tohoto 

ukazatele se nacházejí v Příloze č. 3. 
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Tab. 4.6 Poměrový ukazatel nákladů (TER) – Sporobond a ČSOB bond mix 

TER 
Rok 

Sporobond ČSOB bond mix 
2003 1,20% 1,19% 
2004 1,21% 1,14% 
2005 1,01% 1,41% 
2006 1,13% 1,35% 
2007 1,27% 1,34% 
2008 1,09% 1,19% 

Průměr 1,15% 1,26% 
 

Sporobond má o 0,11 % nižší průměrný poměrový ukazatel nákladů než ČSOB bond 

mix. 

Management fondu 

 Do funkce portfolio manažera Sporobondu byl jmenován Ing. Jaromír Zdražil, narozen 

roku 1972. Odborná praxe v oblasti kolektivního investování je 10 let. Manažerem tohoto 

fondu je od roku 2002. Obhospodařováním majetku v otevřených podílových fondech 

obhospodařovaných společností ČSOB IS byli pověřeni: Ing. Arnošt Plecháč, narozen roku 

1973. Jeho odborná praxe je 10 let na kapitálovém trhu, funkci portfolio manažera zastává od 

roku 2007. Ing. Jan Rychlý, narozen roku 1978, s čtyřletou odbornou praxí na kapitálovém 

trhu, funkci portfolio manažera zastává taktéž od roku 2007. Sporobond má stejného portfolio 

manažera již 7 let, ČSOB bond mix pouze 2 roky, z našeho pohledu je managment 

Sporobondu kvalitnější. 

 

4.3 Sporotrend vs. ČSOB akciový mix 

Délka existence fondu a velikost fondu 

 Sporotrend byl založen 31.3.1998, jeho vlastní kapitál činí 2 124 milionů Kč. ČSOB 

akciový mix vznikl ke dni 31.7.2003 na základě sloučení čtyř otevřených podílových fondů 

s podílovým fondem První investiční a.s – 1.IN Fond fondů, kdy tedy došlo ke změně 

investiční politiky tohoto fondu, vlastní kapitál je ve výši asi 626,7 milionů Kč. Oba fondy 

jsou fondy standardními. Sporotrend má delší existenci, vyšší vlastní kapitál o více než 1 497 

milionů Kč. Budeme tyto fondy srovnávat od roku 2003 do roku 2008. 

 

 



44 

 

Výnosnost 

Následující Tab. 4.7 dává přehled o ročních hodnotách vlastního kapitálu na jeden 

podílový list (NAV/PL) a roční výnosnosti těchto fondů a slouží tedy k meziročnímu srovnání 

výnosnosti v rámci každého fondu, ale také ke srovnání výnosností mezi fondy. Roční 

výnosnost je vypočítána jako roční změna vlastního kapitálu na jeden podílový list. 

Tab. 4.7 Roční výnosnost Sporotrendu a ČSOB akciového mixu 

SPOROTREND ČSOB AKCIOVÝ MIX 
Rok 

Vlastní kapitál/PL  Roční výnosnost Vlastní kapitál/PL  Roční výnosnost 
2003 0,8776 Kč   25,44 % 0,7036 Kč   13,6 7% 
2004 1,2452 Kč   41,89 % 0,8016 Kč   13,93 % 
2005 1,7585 Kč   41,22 % 0,9364 Kč   16,82 % 
2006 1,8858 Kč     7,24 % 1,0246 Kč     9,42 % 
2007 2,1200 Kč   12,42 % 1,0497 Kč     2,45 % 
2008 0,6780 Kč -68,02 % 0,5481 Kč -47,79 % 

Průměr     10,03 %      1,42 % 
Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet 

Hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v roce 2003 a v roce 2008 slouží 

k výpočtu dlouhodobé výnosnosti.  

Dlouhodobá výnosnost Sporotrendu je tedy: 

 

 

Dlouhodobá výnosnost ČSOB akciového mixu je tedy: 

  

Dlouhodobá výnosnost v tomto případě je jak u Sporotrendu, tak i u ČSOB akciového 

mixu záporná, avšak méně záporná a tedy i výnosnější je dlouhodobá výnosnost u ČSOB 

akciového mixu o 0,64 %. 

Riziko 

Na základě měsíčních výnosů, které jsou zveřejněny na internetovém portálu 

investičních společností, bylo pomocí směrodatné odchylky číselně vyjádřeno riziko. Průběh 

měsíčních výnosů srovnávaných dluhopisových fondů je zobrazen v následujícím Grafu 4.6. 
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Graf č. 4.6 Fluktuace měsíčních výnosů – Sporotrend a ČSOB akciový mix 

 

 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet a konstrukce 

 

Směrodatná odchylka Sporotrendu, při průměrném měsíčním výnosu 0,051 % a 

pozorování 65 hodnot, je tedy:     

    

Číslem 9,068 % je vyjádřeno, že při průměrném ročním výnosu 10,03 % můžeme 

očekávat kolísání skutečných výnosů v intervalu 0,962 % až 19,098 % v rámci přibližně dvou 

třetin období. V průběhu 95 % času můžeme očekávat pohyb výnosů v pásmu od –8,106 % až 

po 28,166 %. 

Směrodatná odchylka ČSOB akciového mixu, při průměrném měsíčním výnosu -0,274 

% a pozorování 65 hodnot, je tedy: 

    

Číslem 4,712 % je vyjádřeno, že při průměrném ročním výnosu 1,42 % můžeme 

očekávat kolísání skutečných výnosů v intervalu -3,292 % až 6,132 % v rámci přibližně dvou 

třetin období. V průběhu 95 % času můžeme očekávat pohyb výnosů v pásmu od -8,004 % až 

po 10,844 %. 

 ČSOB akciový mix má o 4,356 % nižší směrodatnou odchylku než Sporotrend. 
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Náklady  

Tab. 4.8 Náklady spojené s investováním do Sporotrendu a ČSOB akciového mixu 

Podílový fond 
Prodejní 

poplatek z 
ceny PL 

Odkup 
Obhospodařovatelský 

poplatek 

Sporotrend 3,00% 0,00% 2,00% 
ČSOB akciový mix 2,50% 0,00% 2,00% 
Rozdíl 0,50% 0,00% 0,00% 

 Zdroj: Česká spořitelna, ČSOB, vlastní výpočet 

Z tabulky vyplývá, že Sporotrend a ČSOB akciový mix se nákladově liší pouze 

v případě prodejního poplatku, kdy je o 0,5 % nižší u ČSOB akciového mixu. 

Kritériem pro srovnání v oblasti nákladů je ukazatel TER, tabulky s výpočtem tohoto 

ukazatele se nacházejí v Příloze č. 3. 

Tab. 4.9 Poměrový ukazatel nákladů (TER) – Sporotrend a ČSOB akciový mix 

TER 
Rok 

Sporotrend 
ČSOB akciový 

mix 
2003 1,47% 2,20% 
2004 1,58% 2,05% 
2005 1,52% 1,75% 
2006 1,92% 2,07% 
2007 2,03% 2,18% 
2008 2,28% 2,20% 

Průměr 1,86% 2,07% 
 

Sporotrend má průměrný poměrový ukazatel nákladů nižší o 0,21 % než ČSOB 

akciový mix. 

Management fondu 

 Manažerem Sporotrendu je Ing. Mgr. Jiří Lengál, narozen v roce 1971. Odborná praxe 

v oblasti kolektivního investování je dlouhá 8 let, od roku 2002 je portfolio manažerem 

Sporotrendu. Obhospodařováním majetku v otevřených podílových fondech 

obhospodařovaných společností ČSOB IS byli pověřeni: Ing. Arnošt Plecháč, narozen roku 

1973. Jeho odborná praxe je 10 let na kapitálovém trhu, funkci portfolio manažera zastává od 

roku 2007. Ing. Jan Rychlý, narozen roku 1978, s čtyřletou odbornou praxí na kapitálovém 

trhu, funkci portfolio manažera zastává taktéž od roku 2007. Sporotrend má stejného portfolio 
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manažera již sedm let, ČSOB akciový mix má jednoho manažera pouze dva roku, z našeho 

pohledu má Sporotrend kvalitnější management. 

 

4.4 Párové srovnání 

K1
K2

K2 K3
K3 K4

K3 K4 K5
K3 K5 K6

K4 K3 K6
K4 K3

K5 K4
K5

K6  

Tato pyramida je odrazem preferovaných kritérií, postupujeme po sloupcích. První 

sloupec obsahuje přehled všech kritérií. V druhém sloupci srovnáváme K1 a K2, preferujeme 

K2, K2 a K3, preferujeme K3, K3 a K4, preferujeme K3, K4 a K5, preferujeme K4 a konečně 

K5 a K6, preferujeme K5. Ve třetím sloupci hodnotíme ob kritérium, ve čtvrtém sloupci 

hodnotíme 2 kritéria, v pátém sloupci hodnotíme ob 3 kritéria a v šestém sloupci hodnotíme 

ob 4 kritéria. Následně spočteme výskyty preferencí jednotlivých kritérií a vytvoříme pořadí. 

Následující Tab. 4.10 nám sumarizuje výsledek grafického znázornění párového 

srovnání jednotlivých kritérií, dále určení pořadí a přiřazení důležitosti, tedy váhy. 

 Tab. 4.10 Souhrnná tabulka párového srovnání a přiřazení váhy 

Kritérium Výskyt Pořadí Váha 
K1 1x 6 1 
K2 2x 5 2 
K3 6x 1 6 
K4 5x 2 5 
K5 4x 3 4 
K6 3x 4 3 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 Jak vyplývá z tabulky, největší váha byla přiřazena K3 – výnosnosti, následně K4 – 

riziku, dále K5 – náklady, dále K6 – management fondu, K2 – velikost fondu a nejmenší váha 

náleží K1 – délka existence fondu. 
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4.4 Shrnutí výsledků 

Veškeré hodnoty kritérií nutné pro srovnání vybraných podílových fondů jsou 

vypočteny. Nyní shrneme výsledky každého fondu a vytvoříme z nich matice prostých 

užitnostní a matice vážených užitností. 

Fondy peněžního trhu 

Tab. 4.11 Shrnutí výsledků – Sporoinvest a KBC Multi Cash ČSOB CZ 

Podílový fond 
Délka 

existence 
Velikost 
fondu 

Výnosnost Riziko Náklady Management 

Sporoinvest 12 let 
25 619 

mil. 
14,16% 0,33% 0,84% - 

KBC Multi Cash 
ČSOB CZK 

8 let 
21 256 

mil. 
19,92% 0,21% 0,38% - 

 

Tab. 4.12 Matice prostých užitností – Sporoinvest a KBC Multi Cash ČSOB CZK 

 V1 V2 
K1 100 67 
K2 100 83 

K3 71 100 
K4 64 100 
K5 45 100 
K6 - - 

   

Tab. 4.13 Matice vážených užitností – Sporoinvest a KBC Multi Cash ČSOB CZK 

 Váhy V1 V2 Vmax 
K1 1 100 67 100 

K2 2 200 166 200 
K3 6 426 600 600 
K4 5 320 500 500 
K5 4 180 400 400 

K6 3 - - - 

Celkem  1226 1733 1800 

Užitnost  68,11 % 96,27% 100% 
 

Z výpočtu vyplývá, že lépe kritéria splňuje varianta V2 – podílový fond ČSOB Investiční 

společnosti, KBC Multi Cash ČSOB CZK, protože má větší procentuální hodnotu a to 96,27 %.  
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Při srovnání fondů peněžního trhu si lépe vede podílový fond nabízený ČSOB 

Investiční společností, KBC Multi Cash ČSOB CZK. Ve třech z pěti kritérií (a to kritériích 

hodnocených váhou 4, 5 a 6) se tento podílový fond jevil jako lepší než Sporoinvest. 

Dluhopisové fondy 

  Tab. 4.14 Shrnutí výsledků – Sporobond a ČSOB bond mix 

 

Tab. 4.15 Matice prostých užitností – Sporobond a ČSOB bond mix 

  V1 V2 
K1 56 100 
K2 100 14 
K3 59 100 
K4 48 100 
K5 100 91 

K6 100 0 
   

Tab. 4.16 Matice vážených užitností – Sporobond a ČSOB bond mix 

 Váhy V1 V2 Vmax 
K1 1 56 100 100 

K2 2 200 28 200 
K3 6 354 600 600 
K4 5 240 500 500 

K5 4 400 364 400 

K6 3 300 0 300 

Celkem  1550 1592 2100 

Užitnost  73,81 % 75,81% 100% 
 

Z výpočtu vyplývá, že lépe kritéria splňuje varianta V2 – podílový fond ČSOB 

Investiční společnosti, ČSOB bond mix, protože má větší procentuální hodnotu a to 75,81 

%. 

V rámci srovnávání dluhopisových fondů si lépe vede podílový fond nabízený a 

obhospodařovaný ČSOB Investiční společností, ČSOB bond mix.  Ve třech tentokrát ze šesti 

Podílový fond 
Délka 

existence 
Velikost 
fondu 

Výnosnost Riziko Náklady Management 

Sporobond 10 let 5 169 mil. 8,86% 1,26% 1,15% 1 
ČSOB bond 

mix 
18 let    714 mil. 14,96% 0,61% 1,26% 0 
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kritérií (a to kritériích hodnocených váhou 1, 5 a 6) se tento podílový fond jevil jako lepší než 

Sporobond. 

Akciové fondy 

Tab. 4.17 Shrnutí výsledků – Sporotrend a ČSOB akciový mix 

 

Tab. 4.18 Matice prostých užitností – Sporotrend a ČSOB akciový mix 

  V1 V2 
K1 100 50 
K2 100 30 
K3 97 100 
K4 52 100 
K5 100 90 
K6 100 0 

   

Tab. 4.19 Matice vážených užitností – Sporotrend a ČSOB akciový mix 

 Váhy V1 V2 Vmax 
K1 1 100 50 100 

K2 2 200 60 200 
K3 6 582 600 600 
K4 5 260 500 500 
K5 4 400 360 400 

K6 3 300 0 300 

Celkem  1842 1570 2100 

Užitnost  87,71 % 75,62% 100% 
 

Z výpočtu vyplývá, že lépe kritéria splňuje varianta V1 – podílový fond Investiční 

společnosti České spořitelny, Sporotrend, protože má větší procentuální hodnotu a to 

87,71 %. 

Posledním okruhem srovnávání byly fondy akciové, kde vede podílový fond nabízený 

a obhospodařovaný Investiční společností České spořitelny, Sporotrend. Ve čtyřech ze šesti 

kritérií (a to kritériích hodnocených váhou 1, 2, 3 a 4) se tento fond jevil jako lepší než ČSOB 

akciový mix. 

Podílový 
fond 

Délka 
existence 

Velikost 
fondu 

Výnosnost Riziko Náklady Management 

Sporotrend 10 let 2124 mil. -22,74% 9,07% 1,86% 1 
ČSOB 

akciový mix 
5 let 626,7 mil. -22,10% 4,71% 2,07% 0 
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Na základě předchozích výpočtů jsem došla k těmto závěrům. Při srovnání fondů 

peněžního trhu vyhrává KBC Multi Cash ČSOB CZK nad Sporoinvestem, u dluhopisových 

fondů je výhodnější ČSOB bond mix než Sporobond a u akciových fondů si vede lépe 

Sporotrend než ČSOB akciový mix. Z toho vyplývá, že ČSOB Investiční společnost je ve 

dvou ze tří případů úspěšnější než Investiční společnost ČS, naopak Investiční společnost ČS 

je pouze v jednom případě ze tří úspěšnější než ČSOB Investiční společnost. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce se zabývala srovnáním vybraných podílových fondů České 

spořitelny a ČSOB. Pro srovnání jsem vybrala dva fondy peněžního trhu – Sporoinvest a 

KBC Multi Cash ČSOB CZ, dva dluhopisové fondy – Sporobond a ČSOB bond mix, a dva 

akciové fondy – Sporotrend a ČSOB akciový mix.  

Nejdříve jsem stanovila kritéria pro srovnávání, kterými byly délka existence fondu, 

velikost fondu, výnosnost, riziko, náklady a management. V bakalářské práci jsem musela 

provést výpočty pro kritéria výnosnost, riziko a náklady. Výnosnost jsem vypočítala roční, 

průměrnou a dlouhodobou. Jako kritérium srovnávání jsem použila výnosnost dlouhodobou, 

neboť vyjadřuje, kolik přesně daný fond vydělal, popř. prodělal v rámci sledovaného období. 

Riziko bylo vyčísleno pomocí směrodatné odchylky, kterou jsem taktéž počítala za celé 

sledované období. Pro posouzení nákladovosti jsem využila ukazatel celkové nákladovosti 

TER také za celé srovnávané období, pouze v případě KBC Multi Cash ČSOB CZK to nebylo 

možné z důvodu nedostupnosti informací nutných k výpočtu. Jak jednotlivé podílové fondy 

procentuálně naplňovaly požadavky jednotlivých kritérií, je zobrazeno v matici prostých 

užitností. Pomocí metody párového srovnání byly vypočítány váhy pro jednotlivá kritéria, 

čímž došlo k transformaci matice prostých užitností na matici vážených užitností, která 

vyjadřuje i konečné srovnání podílových fondů. 

Při srovnání fondů peněžního trhu si lépe vede podílový fond nabízený ČSOB 

Investiční společností, KBC Multi Cash ČSOB CZK. V rámci srovnávání dluhopisových 

fondů je lepší podílový fond nabízený a obhospodařovaný ČSOB Investiční společností, 

ČSOB bond mix. Posledními srovnávanými byly fondy akciové, kde vyhrává podílový fond 

nabízený a obhospodařovaný Investiční společností České spořitelny, Sporotrend. Celkově ve 

dvou ze tří srovnání si lépe vedly fondy ČSOB Investiční společnosti.  

Aktuální stav ekonomiky ve světě, tzn. i u nás je nepříznivý. Nacházíme se v období 

finanční krize, která se čím dál více projevuje a ovlivňuje každého z nás. Banky přestávají 

poskytovat úvěry, dochází k náhlým výkyvům měnového kursu domácí měny a propadům na 

finančních trzích. Také výsledky podílových fondů jsou odrazem této finanční krize. Bylo by 

proto zajímavé vrátit se za pár let k této práci a zjistit, jak se vybrané fondy s tak nepříznivou 

situací vyrovnaly. 
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Příloha č. 1:  Seznam fondů nabízených Investiční společností České spořitelny a ČSOB 
  Investiční společností. 

Seznam fondů nabízených Investiční společností ČS 

Fondy peněžního trhu   Akciové fondy   
Sporoinvest    Sporotrend   

ESPA Český korporátní fond peněžního trhu Global Stocks FF   

ESPA Český fond peněžního trhu  Top Stocks   

      ESPA Stock Japan   

Dluhopisové fondy    ESPA Stock Europe Emerging 

Sporobond    ESPA Stock Global   

Trendbond    ESPA Stock Europe Active 

Bondinvest    ESPA Stock Istanbul   

ČS korporátní dluhopisový   ESPA Stock Brick   

High Yield dluhopisový   ESPA Stock America   

ESPA Český fond státních dluhopisů  ESPA Stock Europe Property 

ESPA Fiducia        

ESPA Bond Danubia        

      Profilové fondy   

Smíšené fondy    Opatrný mix FF   

ČS balancovaný    Konzervativní mix FF 

Fond řízených výnosů   Vyvážený mix FF   

      Dynamický mix FF   

Zajištěné fondy (upisovací období: 01 – 03/2009) Akciový mix FF   

-         

          
ČS fondy životního 
cyklu       

ČS fond životního cyklu2020       

ČS fond životního cyklu2025       

ČS fond životního cyklu2030       

ČS fond životního cyklu2040           
 Zdroj: Investiční společnost České spořitelny 

 

Seznam fondů nabízených ČSOB Investiční společností 

Fondy peněžního trhu     
Zajištěné fondy (upisovací období: 
leden - březen 2009) 

KBC Multi Cash ČSOB CZK   Globals parters ČSOB Fixovaný Click 4 
KBC Multi Cash ČSOB CZK - dividendový  Globals parters ČSOB Fixovaný Click 5 
KBC Multicash CAD        
KBC Multicash ČSOB SKK   Profilové fondy   
KBC Multicash EURO   ČSOB - konzervativní fond 
KBC Multicash USD    ČSOB - vyvážený fond 
      KBC Master Fund Defensive 
Akciové fondy    ČSOB - dynamický fond 



Access India    ČSOB - růstový fond   
Access Russia    KBC Master Fund Dynamic 
Access Vietnam    KBC Master Fund Optimum 
ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa     
ČSOB akciový fond - Vodního bohatství  Dluhopisové fondy   
ČSOB akciový fond BRIC   ČSOB bond mix   
ČSOB akciový mix    ČSOB dluhopisových příležitostí 
ČSOB realitní mix    KBC Bonds Capital Fund 
EMIF Austria Index Plus   KBC Bonds Central Europe 
EMIF Belgium Index Plus   KBC Bonds Convertibles 
EMIF Brazil    KBC Bonds Corporates 
EMIF Europe Growth   KBC Bonds Corporates USD 
EMIF Europe Small Caps   KBC Bonds Emerging Markets 
EMIF Europe Value    KBC Bonds Euro Candidates 
EMIF France Index Plus   KBC Bonds Europe   
EMIF Germany Index Plus   KBC Bonds High Interest 
EMIF Greece Index Plus   KBC Bonds Income Fund 
EMIF China and Hong Kong         KBC Bonds Inflation-Linked Bonds 
EMIF Ireland Index Plus   KBC Index Fund Euroland Bonds 
EMIF Italy Index Plus   KBC Multicash CAD Medium 
EMIF Mexico    KBC Multicash ČSOB CZK Medium 
EMIF Netherland Index Plus   KBC Renta AUD-Renta 
EMIF Portugal Index Plus   KBC Renta Canerenta 
EMIF Scandinavia Index Plus   KBC Renta Czechrenta 
EMIF South Africa    KBC Renta Czechrenta - dividendová 
EMIF Spain Index Plus   KBC Renta Decarenta 
EMIF Switzerland Index Plus   KBC Renta Dollarenta 
EMIF Turky    KBC Renta Emurenta 
EMIF UK Index Plus    KBC Renta Forintrenta 
EMIF Worl Emergind Equities   KBC Renta Long EUR   
KBC Eco Fund Alternative Energy  KBC Renta Medium EUR 
KBC Eco Fund Sustainable Euroland  KBC Renta Nokrenta 
KBC Eco Fund Water    KBC Renta NZD-Renta 
KBC Eco Fund World    KBC Renta Sekarenta 
KBC Eguity Fund America    KBC Renta Short EUR 
KBC Eyuity Fund Asset Management  KBC Renta Slovakrenta 
KBC Eguity Fund Belgium   KBC Renta Sterlingrenta 
      KBC Renta Swissrenta 
Smíšené fondy    KBC Renta Yenrenta   
ČSOB - dynamický fond   KBC Renta Zlotyrenta 
ČSOB - konzervativní fond       
ČSOB - růstový fond        
ČSOB - vyvážený fond       
ČSOB bohatství        
ČSOB bytových družstev       
ČSOB Finanční nezávislosti       
ČSOB Chráněný fond       
ČSOB nadační        
ČSOB středoevropský       
KBC Master Fund Defensive       
KBC Master Fund Dynamic       
KBC Master Fund Optimum           

 Zdroj: ČSOB Investiční společnost 



Příloha č. 2:  Vstupní data pro výpočet směrodatných odchylek – měsíční výnosnost, údaje 
  v procentech. 

Rok/měsíc Sporoinvest 
KBC Multi 
Cash ČSOB 

CZK 
Sporobond ČSOB bond 

mix Sporotrend ČSOB 
akciový mix 

2000/4 0,45 0,31 -  - - - 

2000/5 0,33 0,31 -  - - - 

2000/6 0,12 0,21 -  - - - 

2000/7 0,22 0,35 -  - - - 

2000/8 0,39 0,37 -  - - - 

2000/9 0,28 0,27 -  - - - 

2000/10 0,01 0,33 -  - - - 

2000/11 0,41 0,33 -  - - - 

2000/12 0,35 0,38 -  - - - 

2001/1 0,60 0,48 -  - - - 

2001/2 0,43 0,37 -  - - - 

2001/3 0,49 0,33 -  - - - 

2001/4 0,22 0,37 -  - - - 

2001/5 0,24 0,35 -  - - - 

2001/6 -0,01 0,28 -  - - - 

2001/7 -0,02 0,23 -  - - - 

2001/8 0,43 0,44 -  - - - 

2001/9 0,21 0,39 -  - - - 

2001/10 0,41 0,41 -  - - - 

2001/11 0,49 0,20 -  - - - 

2001/12 0,50 0,34 -  - - - 

2002/1 0,39 0,37 -  - - - 

2002/2 0,14 0,30 -  - - - 

2002/3 0,15 0,21 -  - - - 

2002/4 0,45 0,37 -  - - - 

2002/5 0,12 0,18 -  - - - 

2002/6 0,31 0,46 -  - - - 

2002/7 0,32 0,36 -  - - - 

2002/8 0,27 0,19 -  - - - 

2002/9 0,47 0,40 -  - - - 

2002/10 0,03 0,14 -  - - - 

2002/11 0,12 0,27 -  - - - 

2002/12 0,32 0,30 -  - - - 

2003/1 0,20 0,19 -  - - - 

2003/2 -0,02 0,30 -  - - - 

2003/3 -0,14 0,04 -  - - - 

2003/4 0,29 0,16 -  - - - 

2003/5 0,33 0,22 -  - - - 

2003/6 0,20 0,21 -  - - - 



2003/7 0,06 0,13 -  - - - 

2003/8 0,26 0,12 0,23 0,29 10,68 1,49 

2003/9 0,45 0,15 0,92 0,22 -3,01 -4,34 

2003/10 0,05 0,06 -1,43 -0,59 5,52 3,75 

2003/11 0,11 0,11 -0,15 -0,09 -4,15 -0,42 

2003/12 0,20 0,15 0,82 0,14 7,01 5,63 

2004/1 0,24 0,10 0,43 0,45 5,66 2,32 

2004/2 0,09 0,13 -0,07 0,17 2,77 1,22 

2004/3 0,29 0,22 1,84 0,88 8,64 0,15 

2004/4 0,11 0,09 -0,85 -0,01 0,99 2,48 

2004/5 0,09 0,13 -0,46 -0,44 -4,49 -2,97 

2004/6 0,13 0,04 -0,58 -0,33 2,72 2,13 

2004/7 0,41 0,16 0,86 0,31 1,33 -2,52 

2004/8 0,21 0,11 0,45 0,17 2,49 1,21 

2004/9 0,13 0,10 0,67 0,25 3,03 0,51 

2004/10 0,22 0,20 1,29 1,29 1,32 -1,29 

2004/11 0,23 0,30 0,99 0,83 4,18 4,71 

2004/12 0,14 0,17 1,29 1,16 2,97 2,26 

2005/1 0,21 0,22 1,64 0,71 4,77 -0,63 

2005/2 0,24 0,18 0,37 0,42 10,11 3,44 

2005/3 -0,11 0,17 -0,68 0,09 -8,63 -1,94 

2005/4 0,01 0,15 0,77 0,53 -4,56 -1,38 

2005/5 0,25 0,14 1,06 0,45 4,99 2,70 

2005/6 0,29 0,10 1,16 0,58 7,31 2,74 

2005/7 0,03 0,06 -1,11 -0,75 8,29 2,27 

2005/8 0,09 0,12 0,48 0,63 1,57 0,58 

2005/9 0,19 0,07 0,22 0,09 9,45 5,40 

2005/10 -0,09 -0,02 -1,07 -0,95 -7,51 -5,02 

2005/11 0,08 0,08 0,70 -0,06 5,60 4,01 

2005/12 0,14 0,22 0,46 0,29 2,27 1,94 

2006/1 0,28 0,11 0,92 0,44 6,89 -0,86 

2006/2 0,12 0,14 0,41 0,19 7,61 0,95 

2006/3 -0,02 0,03 -1,36 -0,48 -4,06 -0,27 

2006/4 0,14 0,08 -0,67 -0,10 5,95 -0,37 

2006/5 0,07 0,19 0,40 0,40 -13,14 -5,38 

2006/6 -0,13 0,01 -1,21 -0,34 -4,93 0,05 

2006/7 0,28 0,10 1,30 0,18 12,31 1,13 

2006/8 0,20 0,19 1,17 0,44 -2,09 1,66 

2006/9 0,07 0,08 -0,17 -0,36 -2,59 0,83 

2006/10 0,18 0,18 0,10 0,17 9,50 4,36 

2006/11 0,20 0,18 0,72 0,37 -2,96 0,25 

2006/12 0,19 0,20 0,14 0,17 1,79 1,63 

2007/1 0,16 0,14 -0,37 -0,10 1,92 2,62 

2007/2 0,21 0,17 0,98 0,32 7,50 -2,65 

2007/3 0,16 0,13 -0,27 0,06 2,25 3,24 



2007/4 0,19 0,13 -0,16 -0,14 5,94 4,17 

2007/5 0,09 0,13 -0,56 -0,23 -0,51 1,88 

2007/6 0,08 0,08 -1,44 -0,41 8,57 -0,75 

2007/7 0,09 0,12 0,28 0,23 -0,86 -4,13 

2007/8 0,01 0,15 0,25 0,15 -8,02 0,39 

2007/9 0,13 0,16 0,54 0,17 6,67 2,03 

2007/10 0,33 0,21 0,72 0,24 0,33 0,66 

2007/11 -0,18 0,14 -0,97 0,04 -8,59 -4,97 

2007/12 0,13 0,19 -0,10 -0,10 4,67 0,81 

2008/1 0,07 0,29 0,61 0,38 -14,50 -10,88 

2008/2 0,02 0,23 -0,32 0,17 1,01 -1,65 

2008/3 -0,30 0,15 -0,68 -0,60 -8,57 -0,90 

2008/4 0,66 0,18 0,94 0,26 4,40 1,17 

2008/5 0,38 0,17 -0,40 -0,55 5,02 0,41 

2008/6 0,11 0,15 -0,17 -0,13 -11,24 -8,20 

2008/7 0,42 0,48 2,03 2,43 -3,74 1,47 

2008/8 0,23 0,24 0,50 0,51 1,74 1,57 

2008/9 -1,29 -0,07 -0,78 0,81 -19,46 -11,69 

2008/10 -2,17 -1,63 -7,36 -1,42 -47,62 -24,71 

2008/11 -0,43 0,37 1,62 2,16 -10,02 -7,69 

2008/12 -0,62 0,14 0,97 0,91 -9,20 5,57 

Průměr 0,15 0,19 0,12 0,20 0,05 -0,27 

σ 0,33 0,21 1,26 0,61 9,07 4,71 
 Zdroj: Investiční společnost České spořitelny, ČSOB Investiční společnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Tabulky s výpočtem poměrového ukazatele nákladů (TER), údaje v tisících Kč. 

Sporoinvest       

Rok Vlastní 
kapitál 

Celkové prov. 
Náklady 

Náklady na poplatky a 
provize 

Správní 
náklady 

Ostatní provozní 
náklady TER 

2000 16 500 129 189 824 189 672 152 0 1,15% 

2001 16 854 709 186 875 186 726 149 0 1,11% 

2002 27 180 475 195 088 194 819 269 0 0,72% 

2003 29 117 635 211 845 211 285 560 0 0,73% 

2004 41 383 500 278 323 277 832 490 1 0,67% 

2005 45 808 501 347 424 346 837 586 1 0,76% 

2006 44 693 383 353 085 352 545 539 1 0,79% 

2007 47 578 847 369 751 369 072 678 1 0,78% 

2008 29 545 777 389 009 387 939 1 070 0 1,32% 

Průměr 33 184 773 280 136    0,84% 

       
KBC Multi Cash ČSOB 
CZK      

Rok Vlastní 
kapitál 

Celkové prov. 
Náklady 

Náklady na poplatky a 
provize 

Správní 
náklady 

Ostatní provozní 
náklady TER 

2007 19 953 917 65 515 63 420 1 888 207 0,33% 

2008 25 556 117 109 167 107 796 1 056 315 0,43% 

Průměr 22 755 017 87 341    0,38% 

       

Sporobond       

Rok Vlastní 
kapitál 

Celkové prov. 
Náklady 

Náklady na poplatky a 
provize 

Správní 
náklady 

Ostatní provozní 
náklady TER 

2003 13 222 714 158 188 157 933 255 0 1,20% 

2004 11 177 841 135 148 134 856 292 0 1,21% 

2006 12 849 714 145 131 144 890 241 0 1,13% 

2007 10 126 360 128 718 128 440 278 0 1,27% 

2008 5 869 048 63 972 63 796 176 0 1,09% 

Průměr 10 649 135 126 231    1,19% 

       

ČSOB bond mix      

Rok Vlastní 
kapitál 

Celkové prov. 
Náklady 

Náklady na poplatky a 
provize 

Správní 
náklady 

Ostatní provozní 
náklady TER 

2003 1 873 132 22 309 21 953 356 0 1,19% 

2004 1 476 333 16 894 16 620 274 0 1,14% 

2006 976 879 13 173 12 921 252 0 1,35% 

2007 739 013 9 879 9 718 161 0 1,34% 

2008 745 586 8 885 8 738 147 0 1,19% 

Průměr 1 162 189 14 228    1,22% 

       

Sporotrend       

Rok Vlastní 
kapitál 

Celkové prov. 
Náklady 

Náklady na poplatky a 
provize 

Správní 
náklady 

Ostatní provozní 
náklady TER 

2003 969 641 14 209 14 078 131 0 1,47% 

2004 1 906 051 30 165 30 025 140 0 1,58% 



2005 4 190 543 63 502 63 366 136 0 1,52% 

2006 6 037 961 115 747 115 598 149 0 1,92% 

2007 6 779 405 137 592 137 400 192 0 2,03% 

2008 2 168 390 49 397 49 309 88 0 2,28% 

Průměr 3 675 332 68 435    1,86% 

       

ČSOB akciový mix      

Rok Vlastní 
kapitál 

Celkové prov. 
Náklady 

Náklady na poplatky a 
provize 

Správní 
náklady 

Ostatní provozní 
náklady TER 

2003 609 613 13 393 13 350 43 0 2,20% 

2004 776 423 15 937 15 740 197 0 2,05% 

2005 1 172 564 20 552 20 344 208 0 1,75% 

2006 1 562 695 32 385 32 191 194 0 2,07% 

2007 1 785 002 38 963 38 829 134 0 2,18% 

2008 882 555 19 390 19 328 62 0 2,20% 

Průměr 1 131 475 23 437    2,07% 
Zdroj: Investiční společnost České spořitelny, ČSOB Investiční společnost, vlastní výpočet 

 

 

 

 


