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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Tato bakalářská práce je věnováva podílovým fondům, snažila jsem se ukázat 

jednoduchost a rozmanitost investování ve vzájemných investičních fondech. V dnešní 

době, kdy je stále diskutováné téma nízkého zhodnocení klasických bankovních 

instrumentů, jsou podílové fondy vhodnou alternativou k dosažení vyšších výnosů. 

Celá práce obsahuje základní orientaci v oblasti investování ve vzájemných investičních 

fondech. 

 

 

ANOTATION OF THESIS 
 
This work is focused on unit trusts. I have pointed out the simplicity and variety of 

investment placing in mutual investment funds. Nowadays, when low appreciation of 

classic banking instruments is continuously discussed investment in unit trusts is a 

suitable alternative how to achieve higher yields. 

The work provides for basic orientation in the field of investment in mutual investment 

funds. 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma „Podílové fondy – investování pro 

širokou veřejnost“. Mým cílem je přiblížit možnost zhodnocení finančních 

prostředků jiným způsobem, než na klasických spořících a zhodnocovacích 

produktech bankovních institucí, se zajištěním minimálního rizika nezdařené 

investice. V dnešní době využívá této možnosti stále více občanů. Ráda bych 

ukázala jednoduchost, dostupnost a skutečně širokou škálu možností zhodnocení 

finančních prostředků.  

Teoretická část mojí práce je zaměřena na charakteristiku podílových fondů, 

poplatky s investicí spojené, výhody a nevýhody investování do podílových fondů, 

danění výnosů atd. Jedna z částí mé práce je také věnována riziku, jaké je investor 

schopný podstoupit a také výběru správného podílového fondu. Hlavním 

předpokladem pro vhodný výběr fondu je správné zvážení finanční situace, vztahu 

k riziku a účelu investice. Každý člověk je jiný a investice do dynamického 

akciového fondu ve chvíli růstu se může zdát dobrou investicí, ale ne každý dokáže 

ustát situaci, kdy po měsíčním růstu začne cena prudce klesat směrem dolů a 

každým dnem se ztráta prohlubuje. 

Praktická část je zaměřena na čtyři investiční profily od konzervativního s nízkou 

mírou rizika až po dynamický s vysokým rizikem, ale také možností nejvyššího 

zhodnocení. Je zde názorně ukázán průběh růstu a poklesu na časovém horizontu 

čtyř let. Na těchto čtyřech profilech jsem chtěla ukázat, že investice do podílových 

fondů je skutečně pro každého. Tyto čtyři profily se můžou stát vodítkem při výběru 

některého z velkého množství podílových fondů nabízených trhem. 
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2. Charakteristika podílových fondů  

Jedná se o majetek, který náleží podílníkům a to v poměru podle vlastněných 

podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou ,  vytváří ho investiční 

společnost na základě povolení Komise pro cenné papíry. Investiční společnost 

zhodnocuje majetek v podílovém fondu svým jménem a na účet podílníků. Hodnota 

majetku v podílovém fondu se určuje na základě kurzu cenných papírů ke dni, kdy se 

výpočet provádí. K hodnotě cenných papírů se připočte hodnota peněžních prostředků 

uložených na účtu u depozitáře. Zjištěná celková skutečná hodnota majetku 

v podílovém fondu se vydělí počtem dosud prodaných podílových listů.[2] 

2.1. Dělení fondů 

Fondy dělíme na otevřené podílové fondy a uzavřené podílové fondy. 

Otevřený podílový fond 

• Soustřeďování majetku podílníků není omezeno časem ani počtem podílů. 

• Počet vydávaných podílových listů není předem limitován . 

• Podílník má právo zpětného prodeje podílového listu → investiční společnost 

má povinnost podílový list odkoupit. 

 

Uzavřený podílový fond 
• Prodej podílových listů je limitován → omezen počet nebo ohraničena doba 

jejich prodeje 

• Podílník uzavřeného podílového fondu nemá právo na zpětný prodej 

2.2. Investice s pravidly 

Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o 

investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost nesmí při 

propagaci svých investičních fondů používat nepravdivé nebo zavádějící informace 

nebo zamlčovat důležité skutečnosti. Manažer fondu smí investovat v rámci daných 

pravidel. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem, má podílník právo se obrátit na 

Českou národní banku, která jeho informaci prošetří a vydá rozhodnutí. 
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2.3. Struktura fungování fondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKLADATEL FONDU – PROMOTER 
Hlavní činnost: 

• přichází s nápadem na založení fondu 

• stanoví, jaká bude investiční strategie (prospekt) 

• najímá další instituce pro výkon některých činností 

• v některých případech dává startovací peníze na rozjezd fondu (seed money) 

• drží „patronát“ nad fondem 

• v některých případech deleguje osoby do statutárních orgánů fondu 

Promoterem může být:  

• finanční instituce schválená regulátorem 

• finanční instituce s dostatečným kapitálem  

Jedná se většinou o instituci, která je spojená s investičním manažerem (viz. dále) 

 

 

ZAKLADATEL FONDU 
(PROMOTER) 

STÁTNÍ DOZOR 

AUDITOR 

 
FOND 

 

 
INVESTIČNÍ 
MANAŽER 

INVESTIČNÍ  
PORADCE 

 
TRANSFER AGENT  

A  
ADMINISTRÁTOR 

CUSTODIAN 
A  

DEPOZITÁŘ 

 
DISTRIBUTOR 

 
INVESTOŘI 
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INVESTIČNÍ MANAŽER 

Hlavní činnost:  

• na základě mandátu daného prospektem a promoterem obhospodařuje portfolio 

fondu 

• v rámci obhospodařování musí dodržovat dané podmínky a styl, jakým tak činí 

• uzavírá jménem fondu jednotlivé obchody (kupuje a prodává cenné papíry atd.) 

a je fondu zodpovědný za případné učiněné chyby 

• některé činnosti může dále delegovat na Investičního poradce – zodpovědnost 

však zůstává 

Investičním manažerem je:  

• finanční instituce schválená regulátorem a uvedená v prospektu fondu 

Za svoji činnost si investiční manažer účtuje poplatek za správu (management fee), 

který je účtován fondu. 

CUSTODIAN A DEPOZITÁŘ 

Hlavní činnost:  

• má pod plnou kontrolou veškerý majetek fondu 

• realizuje (vypořádává) veškeré transakce uzavřené investičními manažery 

(včetně jakéhokoli pohybu peněz – transakci nesmí provést, je-li v rozporu se 

zákonem nebo statutem/prospektem 

• kontroluje, je-li správně prováděno ocenění fondu 

• hlásí regulátoru veškerá pochybení 

Custodian a depozitář je: 

• banka schválená regulátorem, uvedená v prospektu 

Za tuto činnost je účtován poplatek za depozitář a custody, který je účtován fondu. 

 

TRANSFER AGENT A ADMINISTRÁTOR 

Hlavní činnost: 

• zajišťuje vydávání a zpětný odkup podílových listů/akcií 

• vede registr vlastníků a zprostředkovatelů 

počítá hodnotu NAV na podílový list/akcii 
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Transfer agent a administrátor je: 

• instituce schválená regulátorem, uvedená v prospektu fondu (ne vždy banka) 

Za tuto činnost je účtován poplatek za transakce vydávání a rušení PL/Akcií (neplatí 

fond), poplatek za vedení registru vlastníků a další administrativní poplatky (většinou 

hradí fond) 

STÁTNÍ DOZOR A AUDIT 

Hlavní činnost (dozor): 

• posuzuje, povoluje, kontroluje (ne permanentně), dává pokuty – může i uvalit 

nucenou správu 

• Česká národní banka  

• V některých zemích je instituce totožná s dohledem na banky 

Hlavní činnost (auditor): 

• daně a administrativní poplatky (platí fond) 

• kontroluje účetnictví (analogie klasické obchodní společnosti) [6] 

 
2.4. Statut podílového fondu  

• Každý podílový fond musí mít svůj statut 

• Kupující musí mít možnost se před nákupem s tímto statutem seznámit 

 

2.4.1. Obsah statutu fondu 

• Zaměření a cíle investiční politiky investiční společnosti v podílovém fondu 

• Zásady hospodaření fondu 

• Způsob použití výnosů z majetku fondu, jeho prodeje a postup při změně jeho 

ocenění 

• Údaje o investiční společnosti, která fond spravuje nebo rozsah služeb, které 

bude pro fond vykonávat 

• Obchodní jméno a sídlo banky, která bude vykonávat pro fond nebo investiční 

společnost funkci depozitáře [2] 

 

 
 
 
 
 



10 
 

2.5. Kolektivní investování 

Vkladem svých peněz do fondu se spolu s dalšími stáváte investory.  Majetek ve fondu 

je spravován profesionálními manažery. Tito lidé se zabývají vyhledáváním 

nejvýhodnějších investičních příležitostí pro "svůj" fond. Manažeři provádí náročný 

výběr jednotlivých cenných papírů. V závislosti na jejich zkušenostech a s ohledem na 

situaci na kapitálových trzích roste nebo padá hodnota majetku ve fondu. Vklad do 

investičního fondu není bez rizika. 

Výhody investice do fondů 

• Dostupnost a jednoduchost   

• Investice na míru  ( stovky podílových fondů na trhu s různým zaměřením) 

• Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy  

• Diverzifikace rizika  

• Vysoká likvidita - vždy nakoupíte i prodáte  

• Při investici delší než šest měsíců nepodléhají výnosy u fyzických osob zdanění 

Na českém trhu působí stovky investičních fondů, které se od sebe navzájem odlišují 

investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Každý si může vybrat 

takový fond, který nejlépe odpovídá jeho cílům. S různými fondy se může na různou 

dobu investovat různě vysokou částku, pravidelně či jednorázově. Investiční fondy 

nabízejí investice od minimálních vkladů 500 až 5000 Kč, což znamená, že investorem 

se může stát prakticky každý. I velmi malý investor může získat podíl na investicích do 

velkých světových firem, které by si jinak nemohl dovolit, což je princip kolektivního 

investování. 

Nevýhody investice do fondů 

Investice do fondů má také své nevýhody 

• Vklady nejsou pojištěny 

• Investice je značně ovlivněna dobou, kdy je realizována  

• Investice může být dlouhodobější záležitostí  

• Poplatky  

• Pohyb devizových kurzů u zahraničních fondů  může způsobit ztráty 



11 
 

Pojištění vkladů je poslední dobou dosti diskutovaným tématem. Do určité částky jsou 

pojištěny bankovní vklady či peněžní prostředky uložené v družstevních záložnách.  S 

náhradou ztrát se dá počítat i v případě krachu obchodníka s cennými papíry. Ovšem 

investiční fondy nepatří (stejně jako penzijní fondy) do skupiny pojištěných finančních 

produktů. Jestliže investiční společnost spravující Váš investiční fond zkrachuje, není k 

dispozici žádný jiný fond, který by ztrátu kompenzoval.  

Neinvestujete-li své prostředky do investičních fondů pravidelně, může se lehce stát, že 

pořídíte podíly v investičním fondu ve velmi nevhodnou dobu (příliš draho). To 

nastane například v situaci, kdy kapitálový trh dosáhne svého vrcholu a začíná 

směřovat směrem dolů.  

Minimální doba spoření v investičních fondech není stanovena. Vzhledem k možným 

výchylkám výkyvům kurzů na kapitálových trzích není investice do fondů zpravidla 

vhodná pro krátkodobé spoření. Pouze trpělivost může přinést očekávané výnosy, 

také je dobré se připravit na to, že křivky výnosů se nepohybují vždy jen směrem 

nahoru, ale investor musí občas čelit i velmi významným poklesům hodnot svých 

investic. Jestliže je délka investice  méně než 6 měsíců, výnosy podléhají zdanění.  

 

2.6. Poplatky fondů 

Při investici do fondů jsou účtovány poplatky, které si investiční fondy nárokují.  

• Vstupní poplatek  

• Správní poplatek  

• Výstupní poplatek  

Investiční fondy nabízejí svým investorům zajímavé výnosy. Hodnota výnosu bude 

vždy dána rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. 

Největší položkou je za vstupní poplatek, který inkasuje správce fondu (investiční 

společnost) při nákupu podílových listů. Jeho výše činí:akciových a derivátové fondy 

až 6 %, dluhopisové fondy  3-4%, fondy peněžního trhu 1%  
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Za správu fondu je účtován poplatek zpravidla od 0,5 do 2 %. Poplatek je většinou 

odúčtován při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu, tím se  snižuje 

výnos podílníka. Investor tento poplatek nevidí, protože platba správního poplatku se 

odúčtovává přímo z vypočítané ceny podílového listu.  Dalším poplatkem je výstupní 

poplatek, i přesto, že většina investičních fondů tento poplatek neúčtuje, může se s ním 

investor při výstupu s fondu setkat. 

2.7. Danění příjmů z fondů (kapitálového majetku) 

 

Příjmem z kapitálového majetku může být: 

 

1) Zisk z prodeje cenného papíru – rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou 

2) Dividenda z akcií (zahraniční fondy) a podílových listů (české fondy) 

3)   Úrokový výnos z dluhopisu – úrok (kupón) 

 2.7.1. Fyzické osoby - nepodnikatelé 

Osvobození od daně – zisk z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně, pokud 

doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru přesáhla 6 měsíců (neuplatní se, 

pokud cenné papíry byly součástí obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení 

podnikatelské činnosti) 

příjmy osvobozené od daně se nezahrnují do daňového přiznání, pokud příjem z prodeje 

CP nepřesáhne v kalendářním roce částku 6.000,-- Kč, je osvobozen od  daně (pozor: 

nejedná se o zisk!) 

 

Daňová povinnost  

-zisk z prodeje vstupuje do dílčího základu daně jako ostatní příjem podle § 10, odst. 1, 

písm. b), ZDP a podléhá obecné sazbě ve výši 15% – 32% (podle výše celkového 

základu daně), 

-v dílčím základu daně se zisk z prodeje vyjádří jako rozdíl mezi příjmem z prodeje a 

uplatnitelnými výdaji (jako výdaj lze uplatnit kromě pořizovací ceny cenného papíru i 

další související výdaje snižující zisk z prodeje). 

případnou celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů nelze uplatnit (zisky a ztráty 

z obchodů s CP lze v dílčím základu kompenzovat). 
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V případě, že klient prodá své podíly do 6 měsíců od data pořízení, doporučujeme, aby 

se obrátil na svého daňového poradce v otázkách danění výnosů z prodeje těchto podílů. 

 

2.7.2. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé 

U fyzických osob se předpokládá, že předmětem prodeje jsou cenné papíry, o nichž je 

účtováno či jsou vedeny v daňové evidenci (obchodní majetek), tj. nejedná se o CP 

nabývané mimo podnikání fyzické osoby 

Zisk z prodeje cenných papírů se u těchto osob zdaňuje vždy, šestiměsíční test se u 

těchto osob neuplatní. Sazba daně je 26 % u právnických osob a 15% – 32 % u 

fyzických osob podnikatelů. 

Ztráta z prodeje cenných papírů je daňově uznatelná u osob, které vedou účetnictví. 
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3. Členění podílových fondů 

Podílové fondy dělíme podle typu svého zaměření 

• Fondy peněžního trhu 

• Dluhopisové fondy 

• Akciové fondy 

• Smíšené fondy 

• Zajištěné fondy 

• Ostatní druhy fondů 

3.1. Fondy peněžního trhu 

Fondy peněžního trhu jsou mezi tuzemskými investory nejčastěji vyhledávanou 

kategorií fondů. Podle statistik asociace AKAT (Asociace pro kapitálový trh) dosahuje 

majetek ve fondech peněžního trhu 40% všech investic do fondů. Investice do 

peněžního trhu je efektivní alternativou k termínovaným vkladům. Tyto fondy jsou 

nejvíce konzervativní investicí, protože volatilita ceny jejich podílového listu je velice 

nízká. Nízké riziko volatility ceny těchto fondů je ovšem zaplaceno nízkým výnosem. 

Fondy peněžního trhu v dlouhém časovém horizontu investice dokáží pokrýt inflaci, 

případně přinést jen něco málo nad ní. Fondy peněžního trhu tak tvoří v porovnání s  

ostatními investicemi (dluhopisovými či akciovými) nejkonzervativnější možnost, jak 

investovat. V případě sestavování portfolia investora jsou základem defenzivní složky. 

Fondy peněžního trhu investují jen do krátkodobých dluhopisů, krátkodobých 

pokladničních poukázek a termínovaných vkladů, u kterých lze díky velkému objemu 

investic dosáhnout výhodných investičních podmínek.  

Splatnost výše zmíněných instrumentů je velmi krátká, většinou do jednoho roku, k 

čemuž se váže nízká rizikovost těchto instrumentů, ale také nízký výnos. V 

portfoliích fondů peněžního trhu lze nejčastěji naleznout dluhové cenné papíry 

emitované státem, ale velmi často tyto fondy nakupují také krátkodobé dluhopisy 

emitované nadnárodními institucemi, jako např. Evropskou investiční bankou, apod. 

I když se jedná o nejméně rizikovou kategorii fondů, došlo u fondů peněžního trhu ve 

druhé polovině roku 2008 v souvislosti s finanční krizí ke značným poklesům. 

Postiženy byly především fondy peněžního trhu, které se snažily nabídnou vyšší výnos 
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pomocí investice do firemních dluhopisů nebo do státních dluhopisů zahraničních trhů, 

které nabízely vyšší výnos za vyšší riziko (Island). Výsledkem této investice byl 

nevídaný pokles cen fondů peněžního trhu.  

3.2.Dluhopisové fondy 

Dluhopisové fondy se z pohledu rizika řadí hned za fondy peněžního trhu. Jejich 

potenciál výnosu je vyšší, stejně tak je však vyšší i riziko, které investoři podstupují. 

Proto jsou určeny pro investory s delším investičním horizontem, který by měl 

dosahovat minimálně tří a více let. V případě, že investor zvažuje investici na delší 

dobu, lze dluhopisové fondy považovat za určitou „alternativu“ k peněžnímu trhu, 

který je naopak určen pro krátkodobější investice. Přestože jsou dluhopisy považovány 

za investici s nízkým rizikem, je důležité se uvědomit, že za určitých podmínek může 

být výkonnost dluhopisového trhu i záporná. Dluhopisy jsou v podstatě dlužné cenné 

papíry jejichž doba do splatnosti je delší než jeden rok. Tím je určena jejich vyšší 

rizikovost vzhledem k nástrojům peněžního trhu. Dluhopisy samy o sobě jsou velmi 

širokým pojmem, který obsahuje několik dalších podskupin se značně rozdílnou 

rizikovostí. Rizikovost dluhopisů závisí zpravidla na dvou základních aspektech: jedním 

z nich je doba do splatnosti dluhopisu a druhou je bonita emitenta (ten kdo dluhopis 

vydává). Čím je doba do splatnosti delší, tzn. čím delší dluhopis si kupujete, tím 

adekvátně roste riziko jeho splacení, ale zároveň za normálních okolností také 

dluhopisový výnos. Výnosem dluhopisu rozumíme odměnu za to, že půjčujeme 

emitentům peníze (kupujeme dluhopis) na určitou dobu, čím je tato doba delší, tím je 

odměna vyšší. Druhým aspektem je kreditní bonita emitenta, která se měří pomocí 

hodnocení ratingových agentur (S&P, Moody´s). Bonita znamená schopnost emitenta 

dostát svým závazkům (tzn. ve stanovené době splatit dluhopis). Čím je bonita emitenta 

horší, tím roste riziko, že na konci splatnosti dluhopisu nedojde k jeho splacení. Toto 

riziko je logicky náležitě oceněno tzv. „rizikovou prémií“, tedy prémií v podobě většího 

výnosu oproti dluhopisům vydávaným emitenty s velmi dobrou bonitou (státní 

dluhopisy). To jsou tedy hlavní aspekty, které rozlišují dluhopisy z pohledu jejich 

výnosového potenciálu a rizika. Pro investory je důležité vědět, že tyto rozdíly ve 

výnosech a rizicích u jednotlivých typů dluhopisů jsou značné. Není tedy dluhopis jako 

dluhopis. „Nejbezpečnější“ (nejméně rizikové) jsou dluhopisy státní. Následují firemní 

dluhopisy investičního stupně, což jsou dluhopisy kvalitních společností. Další skupinu 
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již tvoří rizikové dluhopisy. Patří sem dluhopisy s vysokým výnosem tzv. „High Yield“, 

což jsou dluhopisy firem mimo investiční stupeň (s horší bonitou) a dluhopisy 

rozvíjejících se zemí tzv. „Emerging Markets“. Posledně jmenované dluhopisy jsou 

rizikové především díky nestabilitě ekonomik zemí, které je vydávají. Výše zmíněné 

členění dluhopisů se shoduje se základním členěním dluhopisových fondů. Před první 

investicí do fondu je nutné, aby se investor seznámil alespoň se základními parametry 

každé skupiny. Ne všichni investoři totiž ví, že rizikovost některých skupin dluhopisů se 

může blížit akciovým trhům! Specifickým rizikem u dluhopisů je měnové riziko. Zde je 

třeba opět rozlišovat jednotlivé skupiny dluhopisů podle rizikovosti. Obecně platí 

zásada, že čím, je rizikovost dluhopisu nižší, tím méně by měl investor „chodit“ do 

měnového rizika. Naopak, když je rizikovost některých typů dluhopisů vyšší (dluhopisy 

s vysokým výnosem, dluhopisy rozvíjejících se trhů), mají tedy i vyšší potenciál 

výnosu, který umožňuje měnová rizika podstoupit. V těchto případech je možné 

investovat i do fondů, které nejsou orientovány do české koruny. Nezbytné je ještě 

připomenout základní zákonitosti, které mají na vývoj dluhopisů vliv. Dluhopisy 

primárně reagují především na inflaci, potažmo změny úrokových sazeb. Jestliže rostou 

inflační očekávání, rostou i úrokové sazby a dluhopisový výnos, ale zároveň s tím 

klesá cena dluhopisu. Díky tomu může za určitých podmínek dojít i k poklesu tržní 

hodnoty podílového listu dluhopisového fondu. Obecně lze říci, že dluhopisy patří do 

každého portfolia a jejich podíl se odvíjí od typu investora. Význam dluhopisů je 

důležitý především díky jejich malé závislosti (nezávislosti) na vývoji akciových trhů. 

Zařazením dluhopisů do portfolia se docílí nutného rozložení z pohledu investičních tříd 

(peněžní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti, atd…), které pomůže celkové výkonnosti. 

Dluhopisy (bereme-li v úvahu hlavně státní dluhopisy) lze z tohoto pohledu označit za 

určitý základní kámen defenzivní části portfolia, na kterém se dá dále stavět.[4] 

3.3. Akciové fondy 

Produkty určené občanům i firmám k zhodnocování volných finančních prostředků na 

tuzemském a zahraničním finančním trhu. Jsou vhodné pro investice v horizontu 7 a 

více let, kdy se krátkodobé odchylky vyrovnají. Akciové fondy jsou pro investora 

nejrizikovější, ale v dlouhodobém horizontu také nejziskovější. Investor, který si koupil 

akcii jednoho konkrétního titulu, nese riziko špatného výběru. Může se stát, že neměl 

štěstí a přestože se většině firem daří, zrovna s tou jeho to jde z kopce, hodnota akcie 
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vybrané firmy klesá, přestože ostatní jdou nahoru. Obranou je rozložení portfolia, tak 

zvaná diverzifikace. Investor nekoupí velký balík jednoho akciového titulu, ale na 

příklad akcie deseti různých firem z různých odvětví. Když jedna zklame, ostatní 

můžou celkovou investici ještě zachránit. Nevýhodou pro drobného investora jsou 

vysoké transakční náklady. Při nákupu zaplatí desetkrát poplatek obchodníku s cennými 

papíry, který jeho jménem konkrétní akcie na burze nakupuje. Náklady diverzifikace lze 

elegantně obejít investicí do otevřeného podílového fondu akciového typu. Portfolio 

manažer akciového fondu zpravidla nakupuje několik desítek až stovek různých 

akciových titulů. Některé z nich zabírají v majetku fondu významnou část (například pět 

procent), jiné nepatrnou (několik desetin procenta). Záleží na investiční strategii 

konkrétního fondu. Tu se investoři dozví ve statutu fondu. Akciové fondy lze dělit podle 

různých hledisek. Nejčastěji se používá regionální členění. Existují fondy, které se 

zaměřují na firmy působící například v západní Evropě, USA, střední a východní 

Evropě, jihovýchodní Asii, Jižní Americe, Japonsku. Některé regiony označují 

finančníci jako rozvinuté (developed), jiné jako rozvíjející se (emerging). Mezi 

rozvinuté trhy patří například USA, západní Evropa a Japonsko. Tamní burzy jsou 

vnímány jako likvidnější, efektivnější, stabilnější, zkrátka bezpečnější než burzy 

rozvíjejících se zemí. Mezi ty patří celá Asie bez Japonska, Blízký východ a Afrika, 

Jižní Amerika a východní Evropa. Finanční poradci si oblíbili dvě rčení: „Nic není tak 

hluboko, aby nemohlo klesnout ještě níže“ a „Co jde dolů, musí jednou nahoru.“ Chtějí 

tím klientům zdůraznit, že zatím se na burzách vždycky klesající trend obrátil a ztráty 

byly vyrovnány. Někdy to ale trvalo na vkus investorů příliš dlouho a část z nich 

ztrácela nervy a chtěla prodávat v tom nejméně příhodném čase. Spodní hodnoty 

klesajícího trendu těsně před otočením pohybu ceny vzhůru jsou pro drobného investora 

největším rizikem. Může se stát, že bude právě v tomto nevhodném čase potřebovat 

peníze a bude muset prodat se ztrátou. Naopak z pohledu kupujícího se jedná o 

nejatraktivnější investiční příležitost. Zpravidla platí, že rozvíjející se trhy více kolísají 

než trhy rozvinuté. Na rozvinutých trzích v Evropě a USA se velké kolísání souhrnných 

indexů vidí zřídka, ale vývoj v posledním roce ukázal, že i rozvinuté trhy jsou rizikové. 

Vedle regionu existují také fondy orientované na konkrétní odvětví, například farmacii 

nebo těžební průmysl. Některá odvětví jsou rizikovější než jiná. Příkladem rizikového 

(volatilního) odvětví jsou moderní technologie nebo aktuálně nemovitostní segment. 

Dále mohou být fondy rozčleněny podle toho jak velké firmy do portfolia nakupují. 

Existují speciální fondy zaměřující se na akcie velkých nebo malých firem. Český 
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korunový investor by si měl uvědomit, že v akciovém podílovém fondu, který 

investuje v zahraničí, nese měnové riziko. Portfolio manažeři v ČR distribuovaných 

akciových fondů nakupují akcie firem na zahraničních burzách za eura, dolary či jinou 

měnu. Pro českého investora to znamená, že jeho peníze jsou směněny do cizí měny a 

za ni jsou v zahraničí nakoupeny akcie. Nezáleží na tom v jaké měně je fond veden, ale 

jaké akcie má v portfoliu. Měnové rizika lze ošetřit nákupem fondů, které zajišťují 

výkonnost do české koruny. [4] 

3.4. Smíšené fondy 

Fondy pro ty, kteří chtějí investovat a nechtějí se starat. Tak by se velmi stručně daly 

charakterizovat smíšené fondy. Již z názvu se dá lehce odvodit, že se jedná o fondy, kde 

se něco míchá a tím něčím není nic jiného než jednotlivé cenné papíry. Smíšené fondy 

tedy investují do akcií, dluhopisů a peněžního trhu zároveň a vytváří tak portfolio 

investora v jednom jediném fondu. Hlavním myšlenkou smíšených fondů je 

diverzifikace, která má pomoci snížit investiční riziko. Zároveň často dochází k 

aktivnímu řízení fondu, tzn. přeskupování podílů v jednotlivých investičních třídách v 

čase, podle aktuálního výhledu manažera. Podíly akcií, dluhopisů a peněžního trhu se v 

portfoliu fondu mění v rámci pravidel, která jsou uvedena ve statutu každého fondu. V 

tom spočívá hlavní výhoda a jednoduchost podílových fondů. Smíšený fond je tedy 

nástrojem, který je určen pro relativně jednoduché řešení investičních potřeb. Smíšené 

fondy, stejně jako fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové nabízí každá investiční 

společnost. Tím, že je ale možné smíchat do fondu podíly jednotlivých cenných 

papírů, vzniká nepřeberné množství investičních strategií, které se mezi sebou nedají 

jednoduše srovnávat. Jestliže má tedy jeden fond horší výkonnost vzhledem k jinému, 

nemusí to ještě nutně znamenat, že manažer fondu odvádí horší práci. Každý fond má 

totiž nastavená jiná pravidla a je velký rozdíl, jestli je zainvestován v poměru akcie, 

dluhopisy 70:30 nebo 30:70. Tento rozdíl se potom projevuje jednak ve výkonnosti 

fondu, ale hlavně také v jeho rizikovosti. U fondu s vyšším podílem akciové složky 

bude cena logicky více kolísat. Při výběru smíšených fondů je důležité velmi dobře 

prostudovat jeho investiční strategii, protože každý typ smíšeného fondu je určen pro 

jinou skupinu investorů. Lehce se totiž může stát, že ten kdo investuje v dobré víře do 

smíšeného fondu, za určité období zjistí, že strategie fondu neodpovídá jeho toleranci k 

riziku a tudíž jeho naturelu. Smíšené fondy se mezi sebou neliší jen z pohledu 
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rozdílných podílů akcií a dluhopisů v portfoliu, ale také například regionálním 

zaměřením. Mohou se vyskytnou dva fondy, které mají stejnou alokaci například 70:30 

(akcie : dluhopisy), ale jeden fond drží akcie globální a druhý akcie středoevropské, což 

je velký rozdíl. Stejný problém se týká i dluhopisů, je rozdíl, jestli drží fond eurové 

nebo korunové dluhopisy. Tím se dostáváme k měnovému riziku, které může velmi 

„zamíchat“ výkonností celého fondu. Smíšené fondy však mají i svoje nevýhody. Jak 

jsme zmínili, jsou určeny pro investory, kteří nejsou příliš zkušení nebo nechtějí mít s 

investicí další práci. Právě z toho důvodu nevyhovují investorům, kteří si chtějí svoje 

portfolio do určité míry určovat sami. Toho se dá docílit tím způsobem, že si pomocí 

jednotlivých typů fondů (fond peněžního trhu, dluhopisový fond, akciový fond) vytvoří 

svoje vlastní „smíšené“ portfolio a budou sami provádět změny mezi jednotlivými 

aktivy. Správa takto na míru vytvořeného portfolia, je ale časově, odborně i 

administrativně mnohem náročnější. U smíšeného fondu tento proces probíhá 

automaticky, avšak za tu cenu, že strategie nemusí vždy investorovi vyhovovat. Zájem o 

smíšené fondy je podmíněn otázkou, zda si chce investor vytvořit a spravovat vlastní 

portfolio, nebo tuto práci z jakýchkoliv důvodů svěří odborníkům. Každá varianta má 

své pro a proti. Vlastní portfolio je více transparentní a investor přímo vidí, která složka 

portfolia má jakou výkonnost. Smíšené fondy jsou ale osvědčený a dobrý investiční 

instrument a odborná správa je v některých případech nutná. Přestup na vlastní řízení 

portfolia nemusí vždy skončit úspěchem. Proto mají smíšené fondy na trhu své stálé 

místo a pro určitou skupinu investorů jsou nenahraditelným produktem.[4] 
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3.5. Zajištěné fondy 

Zajištěné fondy jsou ideálním produktem pro všechny, kdo chtějí snížit riziko ztráty. 

Tyto fondy zajišťují návratnost investované částky při splatnosti fondu plus může fond 

dosáhnout zajímavých výnosů. Délka zajištěných fondů se pohybuje mezi dvěma až 

osmi lety. 

Co lze získat: 

• Návratnost investované částky při splatnosti fondu 

• Možnost investovat v Kč, EUR nebo v USD 

• Zajímavé výnosy 

• Možnost vystoupit z fondu i před jeho splatností 

• Možnost investovat do tematicky zaměřených fondů – vodní bohatství, změna 

klimatu, ekologie, farmacie… 

• Různé délky splatnosti fondů 

3.6. Ostatní druhy fondů 

Investují do reálných aktiv a na derivátových trzích.  

Jedná se o fondy: 

1. nemovitostní  

2. derivátové 

3. komoditní 

4. rizikového kapitálu 

U těchto typů fondů je nevýhodou vysoká počáteční investice a dle mého názoru vysoké 

riziko investice. 

3.7. Výběr fondu 

Měřítkem kvality fondu není, kolik v minulosti vydělal, ale jak si dlouhodobě stojí v 

porovnání s konkurencí. Předchozí výkonnost fondů nezaručuje, že fond bude stejně 

výkonný i v budoucnu. Je třeba si uvědomit, že investice není pojištěna a nikdo také 

nemůže zaručit, že se vám investované peníze vrátí nebo zhodnotí. 
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Před výběrem konkrétního fondu je třeba zvážit svou finanční situaci, svůj vztah k 

riziku a účel investice.  

zajištěné fondy – jsou vhodné zejména pro opatrné investory. Při splatnosti zaručují 

minimálně návratnost vložené částky, přičemž lze dosáhnout velmi zajímavých výnosů,  

fondy peněžního trhu – investují do bezpečných a krátkodobých dluhopisů nebo 

využívají termínované vklady bank. Jsou nejméně rizikové a jejich výnos je zpravidla 

vyšší než úroky na termínovaných vkladech,  

dluhopisové fondy – investují převážně do střednědobých dluhopisů. Jejich hodnota 

může v kratším období mírně kolísat, očekávaný výnos je však dlouhodobě vyšší než u 

fondů peněžního trhu,  

akciové fondy – investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout velice 

zajímavého zhodnocení. Výkyvy a poklesy cen těchto fondů však mohou být také 

značné, proto je doporučován delší investiční horizont,  

smíšené fondy – investují současně do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. 

Jejich součástí jsou také profilové fondy, které jsou vytvořeny na míru investičnímu 

profilu klienta 

 

3.8. Vztah k investičnímu riziku  

Je dobré si uvědomit, jak je konkrétní investor schopen snášet případné snížení hodnoty 

své investice. Riziko spočívá v tom, že hodnota cenných papírů kolísá, mění se jejich 

kurz. Čím jsou tyto výkyvy větší a častější, tím vyšší je riziko spojené s nákupem těchto 

cenných papírů. Riziko lze snížit dostatečnou délkou investice. S tím souvisí 

doporučovaný investiční horizont, což je minimální doba mezi nákupem a prodejem 

cenného papíru, kdy je největší pravděpodobnost, že si vyberete takový okamžik 

prodeje, při kterém dosáhnete očekávaného zisku. Rizika se ale zbytečně není třeba bát. 

Hodlá-li investor investovat dlouhodobě, zvolí si cenné papíry odpovídající zamýšlené 

délce investice, jinak může ztratit šanci na vyšší výnos.               

Důležité je také nesázet na jednu kartu a snížit riziko nákupem více druhů cenných 

papírů – akcií, dluhopisů, podílových listů, instrumentů peněžního trhu. Jedině tak se 

mu podaří riziko rozložit a dostatečně minimalizovat.  

 

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/default.htm
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Vztah výnosů a rizik 

Mezi výnosy a riziky nejde udělat jasnou dělicí čáru, neboť obojí je navzájem 

propojeno. Je důležité si uvědomit dvě podstatné zákonitosti: 

1. Vyžadujeme-li vysoké výnosy, musíme podstoupit vysoké riziko. 

2. Podstoupíme-li vysoké riziko, nemáme žádnou záruku, že dosáhneme                    

vysokých výnosů. [3] 

Celkové portfolio investora může záviset na tom, kam si myslí, že směřují různé 

investiční trhy. V případě vzájemných investičních fondů může přesouvat své peníze 

 akciového fondu do fondu krátkodobého peněžního trhu nebo do jiných typů fondů – i 

investujících např.do nemovitostí, energetiky apod. Je přirozené, že musí sledovat svá 

subportfolia a své celkové portfolio společně s portfoliem svého manžela či manželky 

(jeho nebo její portfolio může být rozdílné vzhledem k rozdílnosti věku, vztahu k riziku, 

zaměření, intuici, atd.) a s portfoliem svých dětí. Je to náročná činnost sledovat své 

portfolio a vybírat nejvhodnější strategii, vzhledem k vývoji trhu. Proto v dnešní době 

banky nabízejí služby osobních a privátních bankéřů, kteří dle konkrétního požadavku 

klienta a dlouholetých zkušeností  umí připravit návrh  portfolia na míru. 
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4. Zhodnocení peněžních prostředků ve vybraných podílových fondech 

Je velmi obtížné si vybrat z velkého množství fondů nabízených trhem, do Přílohy č. 2 

jsem jen pro ukázku uvedla Podílové fondy nabízené ČSOB. Zhodnocení ve vybraných 

fondech se pokusím ukázat na profilových fondech nabízených ČSOB od roku 2000, 

jejichž skladba přesně odpovídá investičním profilům jednotlivých investorů ( viz. 

Dotazník – Příloha č.1). Dle mého názoru na bázi těchto čtyřech investičních profilů je 

koncipována většina fondů nabízených trhem.  

Jedná se o investiční profil konzervativní, vyvážený , růstový a dynamický. U 

jednotlivých profilů je ukázána skladba portfolia jednotlivých fondů, výběr 

nejvýznamnějších titulů a křivka vývoje . Na závěr jsem doplnila srovnání výkonnosti 

jednotlivých investičních profilů ve stejném časovém horizontu. 

Profilové fondy jsou ideální střednědobou investicí, která vychází z osobního 

investičního profilu klienta. Tyto fondy jsou vhodné pro jednorázové i pravidelné 

investice.  

Mezi další přednosti patří: 

• investice šitá na míru každému investorovi,  

• cizoměnová aktiva v portfoliích fondů jsou zajištěna proti pohybu měnového 

kurzu vůči ostatním měnám.  
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4.1. ČSOB – konzervativní fond 

ČSOB – KONZERVATIVNÍ FOND upřednostňuje stabilitu hodnoty vložených 

peněžních prostředků. Průměrný výnos investice doporučované prostřednictvím tohoto 

fondu by měl v daném investičním horizontu mírně převýšit výnosy z termínovaných 

vkladů u bank. Doporučený investiční horizont 

pro takto realizované investice je 2 roky. 

Konzervativní

85%

15%

úrokové instrumenty akcie nemovitostní investice

 

Vývoj fondu 

 

Komentář ke grafu : 

 
 
 

 
 

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu  
(k 28.02.2009) 

KBC MC CSOB CZK ME K 19,92% 

KBC OBLI INTL KAP 19,67% 

KBC RENTA CZECH KAP 18,41% 

KBC MC CSOB CZK KAP 14,40% 

CZGB 2.55 18/10/10 12,02% 

KBC OBLI EURO KAP 4,37% 

KBC MONEY EURO KAP 2,75% 

KBC EQT AMERICA KAP 1,40% 

KBC EQT EUROPE KAP 0,73% 

CSOB BOND MIX 0,53% 

Svislá osa znázorňuje cenu podílového listu.  
Vidíme, že cena podílového listu jde stabilně vzhůru, pokles nastává až v druhé 
polovině roku 2008 ( důvod popsaný u celkového srovnání investičních profilů). 
Důvodem je také 15% zastoupení akcií v portfoliu fondu. 
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4.2. ČSOB – vyvážený fond 

Snahou ČSOB – VYVÁŽENÉHO FONDU je dosažení průměrného výnosu 

převyšujícího výnos z bankovních vkladů o několik procent. Hodnota investice, která 

může v průběhu investice kolísat, by ve střednědobém časovém horizontu neměla 

klesat. Doporučovaný investiční horizont pro takto realizované investice je 3 roky. 

Vyvážený

65%

30%

5%

úrokové instrumenty akcie nemovitostní investice

 

Vývoj fondu 

 

 

Komentář ke grafu : 

 
 
 

 

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu  
(k 28.02.2009) 

KBC RENTA CZECH KAP  18,22% 

KBC OBLI INTL KAP  18,08% 

KBC MC CSOB CZK KAP  16,04% 

KBC MC CSOB CZK ME K  8,77% 

KBC EQT AMERICA KAP  5,86% 

CZGB 6.95 26/01/16  5,24% 

KBC EQT EUROPE KAP  3,06% 

KBC EQT CYCLIC KAP  1,98% 

KBC EQT PACIFIC KAP  1,82% 

KBC EQT FINANCE KAP  1,61% 

Na křivce vývoje vyváženého fondu se již více projevuje 30% investice do akcií a 5% 
investice do nemovitostí. Ztrátu tento fond zaznamenal již na podzim roku 2002, kdy 
finanční trhy zaznamenaly velké ztráty. Jednalo se o několik měsíců trvající pokles, 
ale prakticky od konce roku 2007 do poloviny roku 2008 tento fond rostl. 
. 
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4.3. ČSOB - růstový fond 

ČSOB - RŮSTOVÝ FOND vychází z požadavku na výnos podstatně převyšující vklady 

u bank. Z toho vyplývá i významné riziko, protože hodnota investice může i ve 

střednědobém horizontu klesat pod výchozí hodnotu. Doporučované investiční období 

pro takto realizované investice je 5 let. 

 

Růstový

40%

55%

5%

úrokové instrumenty akcie nemovitostní investice

 

Vývoj fondu 

 

 

 

Komentář ke grafu : 

 
 
 

 

 

 

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu  
(k 28.02.2009) 

KBC RENTA CZECH KAP  19,24% 

KBC MC CSOB CZK KAP  13,71% 

KBC EQT AMERICA KAP  9,79% 

KBC MC CSOB CZK ME K  7,93% 

CZGB 6.95 26/01/16  7,65% 

KBC EQT EUROPE KAP  5,11% 

KBC EQT CYCLIC KAP  3,30% 

Na zbývajících dvou profilech se projevuje skutečně vysoký podíl akcií na portfoliu 
fondu. U růstového je to 55%, tato poměrně vysoká hodnota zastoupení akcií reaguje 
velmi citlivě na situaci na trzích, proto je hodnota podílového listu velmi kolísavá. 
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4.4.ČSOB - dynamický fond 

ČSOB Dynamický fond vychází z požadavku na maximální zhodnocení vložených 

peněžních prostředků. Hlavním cílem je co nejvyšší zhodnocení, na možné výkyvy cen 

v průběhu investice není v rozhodující míře brán zřetel. Doporučený investiční horizont 

pro takto realizované investice je 7 let. 

Dynamický

20%

75%

5%

úrokové instrumenty akcie nemovitostní investice

 

Vývoj fondu 

 

Komentář ke grafu : 

 
 

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu  
(k 28.02.2009) 

KBC RENTA CZECH KAP  19,56% 

KBC EQT AMERICA KAP  15,02% 

KBC EQT EUROPE KAP  7,85% 

KBC EQT CYCLIC KAP  5,07% 

KBC EQT PACIFIC KAP  4,67% 

KBC EQT FINANCE KAP  4,13% 

KBC EQT TOP 30 KAP  3,56% 

KBC EQT QUANT EUROPE K  3,45% 

KBC EQT HIGH DIVID K  3,17% 

KBC EQT UTILIT KAP  2,85% 

U dynamického portfolia tvoří zastoupení akciových fondů 75%, u takového fondu je 
vhodné doporučit pravidelné investování po malých částkách nebo alespoň rozdělení 
nákupu do několika částí, abychom se vyhnuli špatnému načasování obchodu a 
uvědomili si, že se může jednat o investici dlouhodobého charakteru. 
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4.5. Porovnání zhodnocení v jednotlivých investičních profilech 

 

Na svislé ose je znázorněna procentuální hodnota podílového fondu, všechny čtyři 

fondy začínají na 100%. 

V porovnání vidíme, to co bylo popsáno na předchozích stránkách, čím rizikovější 

investice (větší podíl akcií a akciových fondů), tím vyšší možnost zhodnocení, ale 

samozřejmě také možnost větší ztráty ve stejném časovém horizontu. U ČSOB 

konzervativního fondu je křivka stabilní směřující nepatrně vzhůru s poklesem v druhé 

polovině roku 2008 (počátek světové ekonomické krize) způsobené rizikovou přirážkou 

na dluhopisech a defaultem islandských bank – zopakování tohoto extrému je velice 

nepravděpodobné. V současné době je možné do tohoto profilu nakupovat pouze cenné 

papíry s dobou splatnosti do 1 roku a ratingem minimálně „single A“, tj. státní 

pokladniční poukázky, české státní dluhopisy, korunové euroobligace a eurové 

komerční papíry (s plným měnovým zajištěním). Čím větší podíl v portfoliu 

investičních profilů zaujímají akcie a akciové fondy, tím jsou výkyvy na křivkách 

vývoje větší. 

Porovnání výkonnosti jednotlivých profilů v krátkodobém horizontu 1 měsíc a od 

vzniku fondu. 

Názvy fondů 
ČSOB - 

konzervativní 
fond 

ČSOB - 
vyvážený fond 

ČSOB - 
růstový fond 

ČSOB - 
dynamický fond 

Výkonnost 
(v CZK) 

1 
měsíc 

0,14 % 2,97 % 5,58 % 9,14 % 

Od 
vzniku 
(p.a.) 

2,07 % -2,08 % -4,76 % -8,27 % 
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Na výkonnosti jednotlivých profilů v průběhu posledního měsíce vidíme naprosto 

ukázkové hodnoty → finanční trh se začíná po předchozím pádu zvedat → nejméně se 

tato změna projeví na konzervativní fondu a čím větší je v portfoliu fondu zastoupení 

akcií, tím je zhodnocení větší, protože, jak bylo již řečeno, akcie reagují nejvíce citlivě 

na vývoj trhu. Pokud vezmeme hodnoty výnosu od počátku založení podílových fondů, 

tyto hodnoty jsou také ukázkové, nicméně pro investora ne příliš pozitivní, je ale 

potřeba si uvědomit, že pravděpodobně není takový investor, který by zainventoval při 

založení fondu a investice by trvala dodnes. Vhodným načasováním jednotlivých 

nákupů a zpětných prodejů se dá nejen minimalizovat riziko, ale také dosáhnout 

zajímavých výnosů.  
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5. Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo ukázat možnosti zhodnocení finančních 

prostředků jinak, než pomocí klasických bankovních instrumentů. Chtěla jsem ukázat 

jednoduchost a variabilitu jednotlivých investičních možností. Investorovi stačí znát 

svůj rizikový profil a podle toho zvolit jeden z profilových fondů, podle míry 

rizikovosti. Podílníkům odpadá starost s řízením svého fondového portfolia. 

Rebalancování a taktické převažování provádí portfolio manažer profilového fondu.  

Profilové fondy jsou tedy určené pro každého, kdo chce investovat do jednoho fondu a 

vědět, že je spravován dle aktuálního dění na trzích a pravidel diverzifikace. Velkou 

výhodou jsou také minimální počáteční vklady a možnost pravidelných měsíčních 

úložek v minimální výši, což nezatíží finanční rozpočet jednotlivých podílníků, ale 

také sníží riziko nevhodně načasované jednorázové velké investice. A nakonec je 

nutné zdůraznit, že investice se nemá posuzovat podle minulé výkonnosti. Minulá 

výnosnost investice není zárukou výnosnosti investice budoucí, proto je třeba 

neposuzovat investiční příležitost jen podle jejího historického vývoje, ale také podle 

aktuální skladby portfolia fondu.  
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Příloha č.1   

ČSOB Investiční dotazník 

jméno a podpis klienta datum podpis klientského pracovníka 

             

1. FINANČNÍ ZÁZEMÍ PRO INVESTICE 

Rozmyslete si, jak velkou část svých finančních prostředků hodláte nyní investovat. 

1. Mám v úmyslu investovat většinu svých úspor 0 b. 

2. Investuji pouze peníze, které chci využít až v pozdější době 6 b. 

3. 
Hodlám investovat jen částky, které doplňují mé standardní úspory. V případě zhodnocení přispějí k    vylepšení mého 
rozpočtu. Pokud by se zvolená investice vzhledem k vývoji na finančních trzích ocitla ve ztrátě, nijak by to neovlivnilo 
moji finanční situaci 

12 b. 

počet bodů       

2. INVESTIČNÍ HORIZONT 

Zhodnocení Vašich peněz závisí mimo jiné na době, na kterou zamýšlíte peníze investovat. Zvažte proto harmonogram svých finančních 
plánů. 

1. 
Peníze budu potřebovat ještě letos. Musím zaplatit ……… (např. daně, byt, svatbu, střechu ap.) 

Investiční horizont: 1 rok 
☺☺☺☺ 

2. 

Momentálně finance nepotřebuji, ale za čas plánuji ……… (např. nákladnější dovolenou, hrazení studia dětí, koupi vozu, 

oslavu kulatin) 

Investiční horizont: 1 až 3 roky 

5 b. 

3. 

Zatím nemám žádné finanční potřeby, ale za pár let bude pravděpodobně všechno jinak. Nejspíš budu muset ……… 

(opravit/zaplatit/splatit dům či byt, přispívat dětem/rodičům ap.) 

 Investiční horizont: 3 až 5 let 

10 b. 

4. 

Nemám v podstatě pro své úspory v příštích letech žádné uplatnění. Určitě se mi ale jednou budou na něco hodit. Hlavně, 

aby jich bylo opravdu dost 

Investiční horizont: 5 let a více 

20 b. 

počet bodů       

3. VAŠE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI  V OBLASTI INVESTOVÁNÍ 

Abychom vám mohli správně poradit, uveďte, jakým způsobem jste v minulosti ukládali či investovali své peníze, jak jste tedy prakticky 
obeznámeni s možnostmi investování. (S výjimkou kuponové privatizace, kterou nelze pokládat za standardní typ investování.) 

1. Pouze prostřednictvím běžných nebo termínovaných účtů u bank 0 b. 

2. Také za pomoci dalších nástrojů, které nabízely výnosy (stavební spoření, fondy peněžního trhu apod.) 2 b. 

3. Mám již zkušenosti s investováním do dluhopisových a/nebo zajištěných fondů. 5 b. 

4. 
Investování do českých či zahraničních akcií či do fondů, které se na investice do akcií zaměřují, už pro mne nejsou 
novinkou. 

8 b. 

počet bodů       
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4. PREFERENCE VE VZTAHU K VÝNOSU A RIZIKU 

Investování má své zákonitosti – s vyšším výnosem je obvykle spojeno vyšší riziko. Pokud se ovšem rozhodnete usilovat o vysoké 
zhodnocení, měli byste v krátkodobém, ale i střednědobém období v případě nepříznivého vývoje finančních trhů počítat s malou 
možností nižšího zisku, někdy dokonce i se ztrátou. Představte si, že investujete například 100 000 Kč a máte možnost vybrat si 
z následujících variant zhodnocení. 

1. Za 5 let bude hodnota Vaší investice činit: 
v nejhorším případě:  110 000 Kč                                                    
nejpravděpodobněji:  116 000 Kč                                                        
v nejlepším případě:  122 000 Kč 

0 b. 

2. Za 5 let bude hodnota Vaší investice činit: 
v nejhorším případě: 100 000 Kč 
nejpravděpodobněji: 128 000 Kč 
v nejlepším případě: 141 000 Kč 

10 b. 

3. Za 5 let bude hodnota Vaší investice činit: 
v nejhorším případě: 90 000 Kč 
nejpravděpodobněji: 141 000 Kč 
v nejlepším případě: 164 000 Kč 

15 b. 

4. Za 5 let bude hodnota Vaší investice činit: 
v nejhorším případě: 77 000 Kč 
nejpravděpodobněji: 164 000 Kč 
v nejlepším případě: 210 000 Kč 

20 b. 

počet bodů       

5. REAKCE NA POKLES HODNOTY INVESTIC 

Přirozenou vlastností jakékoli investice např. do akcií je kolísání její hodnoty, které by vás ale nemělo vystrašit. Většinou dříve nebo 
později opět přijde vzestup a pak zase pokles… Tyto zákonité výkyvy ale leckdy představují značnou psychickou zátěž. Je proto důležité 
si předem uvědomit, do jaké míry jste schopni a ochotni propady hodnoty své investice akceptovat. 

Představte si, že během jediného týdne hodnota vašich investovaných peněz klesne o 10%. Například ze 100 000 Kč na 90 000 Kč. Jak 
zareagujete?    

1. Neváhám a okamžitě všechny své investice prodám, a tak zabráním dalším finančním ztrátám 0 b. 

2. Počkám si, jak se bude situace vyvíjet. V případě, že bude pokles pokračovat, rozhodnu se pro prodej 5 b. 

3. 
Nechám věci plynout a budu doufat, že jde jako obvykle o dočasný pokles, který bude v delším časovém horizontu 
kompenzován novým růstem 

10 b. 

4. Využiji šance a nakoupím za nižší cenu další cenné papíry ap., a výhodně tak navýším svou původní investici 15 b. 

počet bodů       

ČSOB INVESTIČNÍ PROFIL 

Výsledek součtu bodů za jednotlivé otázky určuje váš investorský profil, který vystihuje váš vztah k míře rizika, zkušenosti 
s investicemi i časový horizont, ve kterém byste se rádi těšili z výnosů. Respektováním tohoto doporučení získají vaše 
investiční záměry solidní základ a vyvarujete se možných zklamání. 

  Celkový počet bodů       

 ČSOB KONZERVATIVNÍ PROFIL 0 až 15  

 ČSOB VYVÁŽENÝ PROFIL 16 až 35  

 ČSOB RŮSTOVÝ PROFIL 36 až 55  

 ČSOB DYNAMICKÝ PROFIL 56 a více  

Pro každý z těchto profilů najdete v naší nabídce konkrétní ČSOB Profilový fond. Z dalších více než 100 fondů různých investičních 
strategií pro vás vybereme ten nejvhodnější.  
V případě, že bylo hodnocení otázky označeno symbolem ☺☺☺☺, doporučujeme Vám uložit Vaše peníze prostřednictvím fondů peněžního trhu 
nebo depozitního produktu, který Vám ČSOB ráda zprostředkuje. 
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Příloha č.2 

Přehled fondů nabízených ČSOB  

Registrovaný název Český název Měna Cena 
1 rok 
(p.a.) 

Datum 
vzniku 

Fund Partners CSOB Asian Growth 1 ČSOB Asijského růstu 1 CZK 9,2300 
-15,09 
% 

24.2.2006 

Fund Partners CSOB Asian Growth 2 ČSOB Asijského růstu 2 CZK 9,1400 
-13,53 
% 

23.11.2006 

Fund Partners CSOB Asian Growth 4 ČSOB Asijského růstu 4 CZK 9,0100 -8,44 % 7.8.2007 

Horizon CSOB Asian Growth 5 ČSOB Asijského růstu 5 CZK 8,8700 -8,46 % 7.2.2008 

Global Partners CSOB Asian Click Plus 
1 

ČSOB Asijský click 1 CZK 9,5700 -2,35 % 7.3.2008 

Fund Partners CSOB Asian Winners 2 ČSOB Asijských šampiónů 2 CZK 8,9300 -6,88 % 7.9.2007 

Fund Partners CSOB Financials Short 
Term Growth 1 

ČSOB Bankovního růstu 1 CZK 9,1100 -1,41 % 9.5.2007 

Horizon CSOB Financial Growth 2 ČSOB Bankovního růstu 2 CZK 9,0600 -2,69 % 7.11.2007 

HORIZON CSOB Bonusovy fond 1 ČSOB Bonusový fond 1 CZK 8,7100 - 7.8.2008 

Horizon CSOB Bonusovy fond 2 ČSOB Bonusový fond 2 CZK 9,2000 - 7.10.2008 

Global Partners CSOB Bull & Bear 2 ČSOB Býci a medvědi 2 CZK 10,4900 3,76 % 8.1.2008 

Horizon CSOB Byci a medvedi 3 ČSOB Býci a medvědi 3 CZK 10,2400 - 9.5.2008 

Fund Partners CSOB Click Program 6 ČSOB Click program 6 CZK 9,2600 -1,07 % 9.5.2007 

Fund Partners CSOB Digital Click 1 ČSOB Digitální click 1 CZK 11128,3400 -0,38 % 24.9.2004 

Fund Partners CSOB Digital Reverse 2 ČSOB Digitální reverzní 2 CZK 9,2800 -5,79 % 10.7.2007 

Horizon CSOB Emerging forex 1 ČSOB Emerging forex 1 CZK 9,5900 - 7.10.2008 

Fund Partners CSOB Equity Plus 2 ČSOB Equity +2 CZK 9,7100 -8,14 % 7.7.2005 

Fund Partners CSOB Equity Plus 2 ČSOB Equity Click Plus 2 EUR 324,0600 -0,44 % 22.7.2005 

Fund Partners CSOB Europe Real Estate 
Growth Plus 1 

ČSOB Evropského nemovitostního 
růstu 1 

CZK 8,7700 -8,55 % 26.5.2006 

Fund Partners CSOB Europe Real Estate 
Growth Plus 2 

ČSOB Evropského nemovitostního 
růstu 2 

CZK 8,6900 -7,06 % 9.7.2007 

Horizon CSOB Europe Real Estate 
Growth 3 

ČSOB Evropského nemovitostního 
růstu 3 

CZK 8,7200 -8,21 % 7.9.2007 

Horizon CSOB Europe Real Estate 
Growth 4 

ČSOB Evropského nemovitostního 
růstu 4 

CZK 8,6400 
-12,20 
% 

8.11.2007 

CSOB Europe Growth Plus 1 ČSOB Evropského růstu+ 1 CZK 9,1100 -3,70 % 29.10.2006 

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0269673686.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0306697037.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947752623.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0337400856.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0337400856.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0311893811.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0292714531.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0292714531.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947507118.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948259842.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948358867.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0331409754.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948177028.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0289334871.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0196739014.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0302430136.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948360889.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0209275774.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0222136284.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0249278069.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0249278069.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0300904389.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0300904389.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947312105.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947312105.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947440419.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947440419.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0275127552.htm
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Fund Partners CSOB Pharma & Biotech 
1 

ČSOB Farmacie a biotechnologie 1 CZK 8,9700 -4,17 % 7.8.2007 

Fund Partners CSOB Fix Upside 1 ČSOB Fix Upside 1 CZK 9,5800 -3,04 % 7.6.2005 

Fund Partners CSOB Fix Upside 2 ČSOB Fixovaného růstu 2 CZK 9,2400 -3,65 % 6.10.2006 

Fund Partners CSOB Fix Upside 3 ČSOB Fixovaného růstu 3 CZK 9,1800 -3,37 % 7.2.2007 

Horizon CSOB Fix Upside 4 ČSOB Fixovaného růstu 4 CZK 9,1400 -5,48 % 8.1.2008 

Horizon CSOB Fixovaneho rustu 5 ČSOB Fixovaného růstu 5 CZK 9,0600 - 6.6.2008 

Horizon CSOB Fixovaneho rustu 6 ČSOB Fixovaného růstu 6 CZK 9,1800 - 5.12.2008 

Global Partners CSOB Fixovany Click 1  ČSOB Fixovaný Click 1 CZK 9,5800 - 7.10.2008 

Global Partners CSOB Fixovany Click 4 ČSOB Fixovaný Click 4 CZK 9,6400 - 6.3.2009 

Global Partners CSOB Fixovany Click 5 ČSOB Fixovaný Click 5 CZK 10,0000 - 7.4.2009 

Global Partners CSOB Fixovany click 6 ČSOB Fixovaný click 6 CZK 10,0000 - 7.5.2009 

Horizon CSOB Globalniho rustu Plus 10 ČSOB Globálního růstu+10 CZK 8,9700 - 7.7.2008 

KBC Click CSOB Sustainables 2 ČSOB Harmonického růstu 2 CZK 8,8600 -9,78 % 7.2.2008 

Horizon CSOB Commodity 1 ČSOB Komodity 1 CZK 9,3800 -9,46 % 17.10.2007 

Horizon CSOB Kratkodobeho 
evropskeho rustu 1 

ČSOB Krátkodobého evropského 
růstu 1 

CZK 8,6800 - 9.5.2008 

Horizon CSOB Short Term Global 
Growth 1 

ČSOB Krátkodobého globálního 
růstu 1 

CZK 9,2000 -3,97 % 7.12.2007 

Horizon CSOB Short Term Global 
Growth 2 

ČSOB Krátkodobého globálního 
růstu 2 

CZK 9,1900 -8,38 % 7.3.2008 

Horizon CSOB Kratkodobeho 
globalniho rustu 3 

ČSOB Krátkodobého globálního 
růstu 3 

CZK 9,0900 - 6.6.2008 

HORIZON CSOB Kratkodobeho 
globalniho rustu 4 

ČSOB Krátkodobého globálního 
růstu 4 

CZK 9,0000 - 7.8.2008 

Fund Partners CSOB Stock Selection 
Short Term 1 

ČSOB Krátkodobého růstu 1 CZK 9,6200 -5,41 % 14.4.2006 

Fund Partners CSOB Stock Selection 
Short Term 2 

ČSOB Krátkodobého růstu 2 CZK 9,5600 -6,09 % 7.7.2006 

Fund Partners CSOB Stock Selection 
Short Term 3 

ČSOB Krátkodobého růstu 3 CZK 9,4500 -4,74 % 25.8.2006 

Fund Partners CSOB Short Term Growth 
6 

ČSOB Krátkodobého růstu 6 CZK 9,1500 -1,72 % 9.7.2007 

Horizon CSOB Short Term Growth 7 ČSOB Krátkodobého růstu 7 CZK 9,1100 -1,30 % 5.10.2007 

Horizon CSOB Kratkodobeho rustu 8 ČSOB Krátkodobého růstu 8 CZK 9,0000 - 7.4.2008 

Fund Partners CSOB Click Reverse 4 ČSOB Reverzní click 4 CZK 9,7000 1,04 % 7.11.2005 

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0306696815.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0306696815.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0215861963.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0264740605.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0279281967.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947730405.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948187126.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948447785.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0376851274.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0405596049.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0414111806.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0414111988.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948191169.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947754645.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947438397.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948167896.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948167896.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947601085.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947601085.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947759693.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947759693.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948185104.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948185104.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948261863.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948261863.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0243781365.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0243781365.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0254128001.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0254128001.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0258407633.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0258407633.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0299475623.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0299475623.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947441425.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948120424.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0228824065.htm
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Fund Partners CSOB Click Reverse 5 ČSOB Reverzní click 5 CZK 9,6400 1,05 % 6.1.2006 

Fund Partners CSOB Click Reverse 6 ČSOB Reverzní click 6 CZK 9,6300 0,10 % 26.5.2006 

Fund Partners CSOB Click Reverse 7 ČSOB Reverzní click 7 CZK 9,6600 -0,10 % 6.4.2007 

Fund Partners CSOB Click Reverse 8 ČSOB Reverzní click 8 CZK 9,2600 -3,24 % 5.10.2007 

Horizon CSOB Rozvojove trhy 1 ČSOB Rozvojové trhy 1 CZK 8,4700 - 6.6.2008 

Fund Partners CSOB US Growth USD 1 ČSOB Růstu USD 1 USD 9,3900 -6,29 % 6.7.2007 

Horizon CSOB Spectrum 1 ČSOB Spektrum 1 CZK 9,1400 
-10,39 
% 

6.4.2007 

Horizon CSOB Central European 
Currencies 1 

ČSOB Středoevropské měny 1 CZK 9,6900 
-10,03 
% 

7.3.2007 

Horizon CSOB Central European 
Currencies 2 

ČSOB Středoevropské měny 2 CZK 9,3200 -5,29 % 7.9.2007 

Horizon CSOB Stredoevropske meny 3 ČSOB Středoevropské měny 3 CZK 9,2300 - 7.4.2008 

Horizon CSOB Central Europe Frontier 
1 

ČSOB Středoevropský region 1 CZK 9,0400 -2,17 % 6.4.2007 

Horizon CSOB Central Europe Frontier 
2 

ČSOB Středoevropský region 2 CZK 9,0500 
-10,84 
% 

7.3.2008 

Fund Partners CSOB Central Europe 
Winners 1 

ČSOB Středoevropských šampiónů 1 CZK 9,8900 -7,57 % 25.8.2006 

Fund Partners CSOB Staircase Click 1 ČSOB Stupňovitý click 1 CZK 8,9000 -2,41 % 7.2.2007 

Fund Partners CSOB World Growth 2 ČSOB Světového růstu 2 CZK 9528,7700 
-30,75 
% 

23.4.2004 

Horizon CSOB SVETOVEHO RUSTU 
USD 1 

ČSOB Světového růstu USD 1 USD 9,1100 - 7.8.2008 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
1 

ČSOB Světového růstu+ 1 CZK 10571,4400 -6,79 % 24.9.2004 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
10 

ČSOB Světového růstu+ 10 CZK 9,2000 -2,75 % 23.11.2006 

Global Partners CSOB World Growth 
Plus 20 

ČSOB Světového růstu+ 20 CZK 9,2000 - 5.9.2008 

Global Partners CSOB World Growth 
Plus 21 

ČSOB Světového růstu+ 21 CZK 9,3300 - 7.11.2008 

Global Partners CSOB World Growth 
Plus 22 

ČSOB Světového růstu+ 22 CZK 9,4800 - 8.1.2009 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
4 

ČSOB Světového růstu+ 4 CZK 9,6500 -4,64 % 23.9.2005 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
6 

ČSOB Světového růstu+ 6 CZK 9,6400 -5,40 % 7.11.2005 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
7 

ČSOB Světového růstu+ 7 CZK 9,2800 -5,79 % 6.1.2006 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
8 

ČSOB Světového růstu+ 8 CZK 9,2200 -7,15 % 24.2.2006 

Fund Partners CSOB World Growth Plus 
EUR 1 

ČSOB Světového růstu+ EUR 1 EUR 9,3400 -1,99 % 6.4.2007 

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0233991131.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0249276956.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0289335688.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0317821394.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948189148.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0296782609.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946887701.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946875581.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946875581.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947306040.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947306040.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948122446.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946998847.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946998847.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948039582.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948039582.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0258407476.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0258407476.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0279608474.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0180694076.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948260857.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948260857.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0196738719.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0196738719.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0269674064.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0269674064.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0366358199.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0366358199.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0377944227.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0377944227.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0395336778.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0395336778.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0222730862.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0222730862.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0228819735.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0228819735.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0233990166.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0233990166.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0239831844.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0239831844.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0283973641.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0283973641.htm
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Global Partners CSOB World Growth 
Plus EUR 2 

ČSOB Světového růstu+ EUR 2 EUR 9,3800 -3,80 % 8.1.2008 

KBC Click CSOB Mega Caps 2 ČSOB Světoví giganti 2 CZK 8,9500 -3,87 % 7.12.2007 

KBC Click CSOB Svetovi giganti 3 ČSOB Světoví giganti 3 CZK 8,6300 - 7.7.2008 

Fund Partners CSOB World Click EUR 
Plus 1 

ČSOB Světový click EUR+ 1 EUR 1091,0900 0,02 % 4.6.2004 

Fund Partners CSOB World Click EUR 
Plus 2 

ČSOB Světový click EUR+ 2 EUR 1064,8100 -0,80 % 5.11.2004 

Fund Partners CSOB World Click EUR 
Plus 3 

ČSOB Světový click EUR+ 3 EUR 1031,4600 0,11 % 7.6.2005 

Fund Partners CSOB World Click EUR 
Plus 4 

ČSOB Světový click EUR+ 4 EUR 964,2100 -1,78 % 6.1.2006 

Fund Partners CSOB World Click USD 
Plus 2 

ČSOB Světový click USD+ 2 USD 1121,9700 -2,52 % 4.6.2004 

Fund Partners CSOB World Click USD 
Plus 3 

ČSOB Světový click USD+ 3 USD 1106,0000 -6,79 % 5.11.2004 

Fund Partners CSOB World Click USD 
Plus 4 

ČSOB Světový click USD+ 4 USD 1062,4900 -4,30 % 7.3.2005 

Fund Partners CSOB World Click USD 
Plus 5 

ČSOB Světový click USD+ 5 USD 1033,8300 -3,49 % 7.3.2006 

Fund Partners CSOB World Click USD 
Plus 6 

ČSOB Světový click USD+ 6 USD 1091,9600 -2,09 % 6.10.2006 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
11 

ČSOB Světový click+ 11 CZK 11377,7700 -2,86 % 23.7.2004 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
13 

ČSOB Světový click+ 13 CZK 10987,1500 -4,30 % 5.11.2004 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
15 

ČSOB Světový click+ 15 CZK 10621,6100 1,41 % 21.1.2005 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
16 

ČSOB Světový click+ 16 CZK 10250,8000 -1,23 % 7.3.2005 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
17 

ČSOB Světový click+ 17 CZK 10,0000 0,10 % 22.4.2005 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
18 

ČSOB Světový click+ 18 CZK 9,9200 -2,27 % 7.6.2005 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
19 

ČSOB Světový click+ 19 CZK 9,7800 -2,10 % 29.7.2005 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
20 

ČSOB Světový click+ 20 CZK 9,8000 -2,20 % 23.9.2005 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
22 

ČSOB Světový click+ 22 CZK 9,6400 -3,21 % 14.4.2006 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
23 

ČSOB Světový click+ 23 CZK 9,7900 -0,91 % 6.10.2006 

Fund Partners CSOB World Click Plus 
24 

ČSOB Světový click+ 24 CZK 9,5100 -1,66 % 9.3.2007 

Global Partners CSOB World Click Plus 
25 

ČSOB Světový click+ 25 CZK 9,5000 - 7.7.2008 

Fund Partners CSOB World Click Plus 4 ČSOB Světový click+ 4 CZK 12540,0000 2,00 % 7.11.2003 

Fund Partners CSOB World Click Plus 9 ČSOB Světový click+ 9 CZK 11174,0600 -0,58 % 4.6.2004 

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0327243456.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0327243456.htm
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http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0190374107.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0190374107.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0201808549.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0201808549.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0209318921.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0209318921.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0239832222.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0239832222.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0264742643.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0264742643.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0193667663.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0193667663.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0201807657.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0201807657.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0206669789.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0206669789.htm
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http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0224849660.htm
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http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0280622654.htm
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http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0190374016.htm
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Horizon CSOB World Jumper 1 ČSOB Světový jumper 1 CZK 8,7800 -8,54 % 7.11.2007 

Horizon CSOB World Jumper 2 ČSOB Světový jumper 2 CZK 9,1000 -8,64 % 7.3.2008 

HORIZON CSOB Svetovy Jumper 3 ČSOB Světový jumper 3 CZK 8,9700 - 5.9.2008 

Horizon CSOB World Lookback 1 ČSOB Světový Lookback 1 CZK 8,8000 
-12,18 
% 

7.3.2008 

Horizon CSOB Svetovy lookback 3 ČSOB Světový lookback 3 CZK 9,9100 - 7.11.2008 

Horizon CSOB World Reverse Swing 1 ČSOB Světový reverzní swing 1 CZK 10,0200 3,62 % 7.6.2007 

Horizon CSOB World Reverse Swing 2 ČSOB Světový reverzní swing 2 CZK 9,6000 1,05 % 7.11.2007 

Fund Partners CSOB World Tree 1 ČSOB Světový strom 1 CZK 11015,0000 4,45 % 5.3.2004 

Fund Partners CSOB World Tree 10 ČSOB Světový strom 10 CZK 9,9400 0,61 % 7.7.2006 

Fund Partners CSOB World Tree 11 ČSOB Světový strom 11 CZK 9,9000 -0,60 % 7.12.2006 

Fund Partners CSOB World Tree CZK 1 ČSOB Světový strom CZK 1 CZK 9,9600 -0,30 % 7.4.2005 

Fund Partners CSOB World Tree EUR 1 ČSOB Světový strom EUR 1 EUR 1017,6400 2,76 % 5.5.2006 

Fund Partners CSOB World Tree USD 1 ČSOB Světový strom USD 1 USD 1072,8200 -2,30 % 7.11.2005 

KBC Click CSOB Breweries 1 ČSOB Světových pivovarů 1 CZK 8,7600 - 7.4.2008 

KBC Click CSOB Breweries 2 ČSOB Světových pivovarů 2 CZK 8,8400 - 9.5.2008 

Fund Partners CSOB Performance Lock 
1 

ČSOB Uzamčeného růstu 1 CZK 8,8000 -2,87 % 29.12.2006 

Global Partners CSOB Variable Click 
Plus 1 

ČSOB Variabilní Click +1 CZK 9,5000 0,42 % 7.12.2007 

Global Partners CSOB Variable Growth 
1 

ČSOB Variabilního růstu 1 CZK 8,8700 -8,93 % 8.2.2008 

KBC Click CSOB Water 1 ČSOB Vodního bohatství 1 CZK 9,2100 -4,06 % 7.3.2007 

KBC Click CSOB Water 2 ČSOB Vodního bohatství 2 CZK 8,9200 -4,09 % 7.6.2007 

KBC Click CSOB Climate Change 2 ČSOB Změny klimatu 2 CZK 8,7300 -6,33 % 8.1.2008 

Fund Partners CSOB Centea Distri 
Opportunity 2 

Fund Partners CSOB Centea Distri 
Opportunity 2 

EUR 989,4600 -4,71 % 7.10.2003 

Global Partners KBC Reverzny 3 KBC Reverzny 3 EUR 10,0000 - 7.5.2009 

 

 

 

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947511151.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947950664.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948322509.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947953692.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948385167.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946997831.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947512167.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0180694159.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0254128183.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0268096574.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0209275188.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0246705031.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0228823257.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948075941.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0948076956.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0275127396.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0275127396.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0327242995.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0327242995.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0338512949.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0338512949.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0946876597.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947170628.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/BE0947552569.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0147742620.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0147742620.htm
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/LU0421750307.htm
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