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1 Úvod 

Kolektivní investování představuje v moderní trţní ekonomice velmi důleţitý faktor 

v oblasti investování. Jedná se o můstek umoţňující malým investorům nepřímý vstup na 

kapitálový a peněţní trh. Velkou výhodou investic do subjektů kolektivního investování je 

vysoký stupeň diverzifikace a přístup k jinak těţko dostupným investicím. Podílové fondy 

a investiční fondy mají v ekonomice velkou tradici. V České republice se však tyto subjekty 

objevují aţ po vytvoření kapitálového trhu v 90. letech 20. století.   

Důleţitým faktorem pro výběr vhodného fondu je předchozí analýza, která odhalí 

důleţité kvality a nedostatky jednotlivých fondů. Na základě získaných výsledků je pak 

moţné realizovat investice, které odpovídají poţadavkům investora. 

Cílem diplomové práce je kvalitativní a kvantitativní analýza vybraných podílových 

a investičních fondů a vytvoření portfolia pro konkrétního investora.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti částí včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole 

je definována podstata a historický vývoj kolektivního investování ve světě a v České 

republice. Dále jsou zde charakterizovány jednotlivé subjekty spadající do tohoto sektoru 

a matematický aparát, podle kterého budou fondy hodnoceny.  

Třetí kapitola obsahuje charakteristiku jednotlivých vybraných podílových a investiční 

fondů včetně analýzy vývoje trţní ceny podílu a jejich nákladovosti.   

Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány jednotlivé fondy z kvantitativního a kvalitativního 

hlediska. Kvantitativní analýza zahrnuje rozbor čisté hodnoty aktiv, výnosnosti, rizikovosti, 

obratu portfolia, nákladovosti jednotlivých fondů a dále srovnání výsledných hodnot fondů 

napříč investičními společnostmi. V části kvantitativní analýzy jsou hodnoceny parametry 

jako domicil, doba existence fondů, velikost fondů a další parametry. 

V závěru kapitoly jsou uvedena výsledná portfolia, která jsou sestavena podle 

předpokladů metod minimalizace Value at Risk a maximalizace střední hodnoty funkce 

uţitku. 
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2 Charakteristika kolektivního investování 

Kolektivním investováním rozumíme formu nepřímého investování. Zákon o 

kolektivním investování
1
 definuje tuto činnost jako podnikání, jejímţ předmětem je 

shromaţďování peněţních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním 

podílových listů podílového fondu, investování na principu rozloţení rizika a další 

obhospodařování tohoto majetku.  

Shromáţděné prostředky jednotlivé subjekty pouţívají na investování na finančních 

trzích. (Jílek, 2009). V případě, ţe investoři nechtějí vstupovat přímo na finanční trh, mohou 

investovat do akcií či podílových listů investičních nebo podílových fondů. Subjekty 

kolektivního investování pak vytvářejí portfolio, které se odvíjí od statutu fondu a zákona o 

kolektivním investování. Statut fondu obsahuje základní informace o fondu. Definuje přesný 

název, typ, registraci, měnu, ve které obchoduje s podílovými listy, investiční zacílení, dobu, 

na kterou byl fond zaloţen a další doplňující informace. Tento dokument je fond povinen 

uveřejnit podle zákona o kolektivním investování. V rámci informační povinnosti musí dále 

zveřejňovat výroční, pololetní zprávy, hodnoty podílových listů a další povinné informace. 

Podstatným rysem kolektivního investování je vysoká úroveň diverzifikace rizika 

(Jílek, 2009). Diverzifikací rozumíme rozmístění dostupných aktiv do většího mnoţství 

investic. Riziko bankrotu celého portfolia se tak podstatně sniţuje. V závislosti na výši aktiv, 

kterými fond disponuje, má moţnost investovat do cenných papírů, které jsou pro malé 

investory nedostupné. Principy jednotlivých způsobů sniţování rizika jsou definovány 

zákonem o kolektivním investování. 

Subjektem kolektivního investování můţe být pouze právnická osoba, která má 

povolení od České národní banky a neprovozuje ţádnou jinou obchodní činnost (Jílek, 2009). 

Tímto je usnadněna kontrola dozorčích orgánů a zvyšuje se ochrana investorů.  

Kolektivní investování má pro investora mnoho výhod. Jedná se o velmi snadno 

dostupnou formu investování na tuzemských a zahraničních trzích. Výhodou pro investora je 

sníţení transakčních nákladů a vysoká likvidita nakoupených cenných papírů, která se odvíjí 

                                                 
1
 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
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od typu fondu. Pro kolektivní investování je typický odlišný způsob zdaňování. Výnos je 

zdaňován podle zákona o daních z příjmů
2
 5% sazbou, coţ investory zvýhodňuje.  

Mezi nevýhody pak řadíme ztrátu investiční volnosti a také povinnost platit správní 

poplatky, které jsou určeny statusem fondu.  

2.1 Historie kolektivního investování 

V této části je upřesněn atypický vývoj kolektivního investování v České republice 

včetně rozvoje kapitálového trhu.  

2.1.1 Vznik kolektivního investování 

Obchodování, které je moţné označit definicí kolektivního investování, se objevuje jiţ 

od doby vzniku peněz. Mezi hlavní důvody pro vznik kolektivního investování byla vysoká 

úroveň diverzifikace rizika. V Nizozemí vznikla instituce kolektivního investování (Eendragt 

Maakt Magt – energie Holandské republiky) v 17. století. Kapitálový trh v Holandsku byl na 

vysoké úrovni. Vyznačoval se vysokou transparentností a pravidelným vydáváním informací 

o obchodovaných cenných papírech. Na holandském dluhopisovém trhu byly obchodovány 

dluhopisy vydávané především vládami jednotlivých států, které vyuţívaly sníţených 

úrokových sazeb.  

Institucionální počátek se však datuje od roku 1868, kdy byl zaloţen The Foreign and 

Colonial Government Trust ve Velké Británii (Gazda, Liška, 2004). Jednalo se o předchůdce 

dnešních uzavřených podílových fondů. Tento druh podnikání se začal velmi rychle šířit po 

celé Velké Británii a posléze se uplatnil na celém světě. V roce 1924 byl v USA zaloţen 

Massachusetts Investors Trust of Boston jako otevřený podílový fond. Cena podílu tohoto 

fondu se odvíjela od čistého obchodního jmění a fond během své činnosti prodával a 

odkupoval emitované podíly.  

                                                 
2
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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2.1.2 Rozvoj po roce 1929 

Velmi důleţitým mezníkem pro vývoj kolektivního investování byl krach na burze 

v New Yorku v říjnu 1929. Tato skutečnost vedla k pádu některých podílových fondů a došlo 

k přijetí zákonů regulujících oblast finančních trhů. Jednalo se o (Gazda, Liška, 2004): 

 zákon o cenných papírech z roku 1933 (Securities act), 

 zákon o burze cenných papírů z roku 1934 (Securities stock exchange act), 

 zákon o investičních společnostech z roku 1940 (Investment company act). 

V USA tak došlo k zavedení nových pravidel, která zajišťovala lepší postavení 

investorů, omezení moţnosti obchodování správců fondů, poskytování informací, propagaci 

fondů a jejich distribuci a oceňování cenných papírů.  

Vývoj kolektivního investování byl na území USA zpomalen kvůli druhé světové 

válce. Období po druhé světové válce bylo pro rozvoj kolektivního investování velice 

příznivé. Hlavně na území USA, které bylo ušetřeno poválečných škod, nastal mohutný 

vzestup na kapitálových trzích (Jílek, 2009). Tento pozitivní vliv se posléze přesunul i do 

Evropy, kde se prudce rozšiřovaly převáţně otevřené druhy fondů.  

V padesátých a šedesátých letech bylo nejvíce investováno do akciových fondů, které 

vykazovaly nejvyšší růst. V sedmdesátých letech ale došlo ke stagnaci na akciovém trhu a 

výnosnost těchto fondů začala prudce klesat. Investoři se zaměřili na krátkodobé investice 

s pevným výnosem. Na tento obrat investorů trh kolektivního investování reagoval 

vytvořením nového druhu fondu – fond peněţního trhu (Money Market Fund), (Jílek, 2009). 

Tento nový druh fondu zaznamenal vysokou popularitu. Zanedlouho spravovaly fondy 

peněţního trhu převáţnou část trhu. Toto období bylo také významné pro vznik 

dluhopisových fondů, fondů municipálních dluhopisů a také indexových fondů.  

2.1.3 Vývoj po roce 1980 

Obrovský boom fondů peněţního trhu se přesunul také do Evropy. Nejvíce fondů bylo 

otevíráno ve Francii, která se tak stala hlavním centrem pro kolektivní investování v celé 

Evropě. V této době došlo také ke změně investiční politiky jednotlivých fondů. Správci 

fondů začali měnit své investiční strategie vlivem kvantitativních metod, které vycházely 

z aplikované matematiky (Gazda, Liška, 2004).  
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V západní Evropě byl zaznamenán masový nárůst investic do fondů kapitálového a 

peněţního trhu aţ od roku 1990. Hlavním impulsem bylo vytvoření jednotné měny. Mezi 

přední země v oblasti kolektivního investování patří Lucembursko, Irsko, Francie. 

Lucembursko je významné v oblasti kolektivního investování svým systémem zdaňování. 

Tuto výhodu vyuţívá mnoho fondů. 

2.1.4 Rozvoj kolektivního investování v České republice 

Vývoj kolektivního investování v České republice je velmi ojedinělý. Subjekty 

kolektivního investování se na našem území začínají objevovat od vytvoření kapitálového 

trhu, čemuţ předcházela privatizace národního majetku.  

Privatizační proces byl proveden podle zákona o podmínkách převodu majetku státu 

na jiné osoby
3
. Prvotní myšlenka privatizace byla velmi dobrá. Její uplatnění v praxi ovšem 

poškodil fakt velmi liberální legislativy a neexistence regulačního orgánu.   

Privatizaci národního majetku lze rozdělit na tzv. malou a velkou privatizaci (Jílek, 

2009). Malá privatizace, která předcházela velké, probíhala formou draţby. Jejím cílem byl 

přesun práv k malým provozovnám na soukromé subjekty.  

Velká privatizace je dále rozdělována na fázi přímé a kupónové privatizace. Přímá 

privatizace byla orientována na podniky. Kaţdý zájemce o privatizovaný majetek byl nucen 

vypracovat a předloţit tzv. privatizační projekt, ve kterém objasňoval formu privatizace a 

podnik, o který má zájem. Projekt byl hodnocen orgánem státní správy, poté Ministerstvem 

pro správu národního majetku a jeho privatizaci a následně Fondem národního majetku, který 

převod konkrétního subjektu realizoval.  

Oproti malé privatizaci, kdy bylo moţné získat majetek pouze aukcí, se ve velké 

privatizaci uplatňovaly i další způsoby (Jílek, 2009): 

 přímý prodej (nejvíce pouţívaná), např.: Škoda auto, 

 veřejná soutěţ, 

 přeměna na akciovou společnost. 

                                                 
3
 zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Pro kolektivní investování byla velmi důleţitá následující fáze kupónové privatizace 

(Gazda, Liška, 2004). Hlavním významem této metody byl prodej velkého objemu národního 

majetku do soukromých rukou a poloţení základů kapitálového trhu. Důsledkem byla velká 

roztříštěnost kapitálového trhu.  

Jednotlivé privatizované podniky byly převedeny na akciové společnosti. Akcie 

společností pak byly nakupovány za kupóny, které si fyzická osoba koupila s kupónovou 

kníţkou. Vlastník této kníţky byl oprávněn s kupóny nakládat a také je převádět na jiné osoby 

včetně vznikajících investičních společností. Byly otevírány tzv. privatizační fondy 

uzavřeného typu. Kupónovou privatizaci rozdělujeme na dvě oficiální vlny: 

 1. vlna (1992), 

 2. vlna (1993 - 1994). 

Se započetím kupónové privatizace došlo k výraznému nárůstu počtu zakládaných 

investičních fondů (Jílek, 2009). V závislosti na výrazné mediální kampani získaly fondy 

téměř 75 % kupónových kníţek od jednotlivých subjektů. Jelikoţ investiční fondy 

nerespektovaly právní předpisy, došlo k vytunelování majetku a ukončení činnosti fondu. 

Tento nepříznivý trend byl patrný v obou oficiálních vlnách. 

Podle zprávy Komise pro cenné papíry bylo vytunelováno téměř 50 mld. Kč 

z investičních fondů. Z toho 8,9 mld. Kč po zřízení orgánu dozoru. Tunelování fondů 

probíhalo v mnoha různých variacích (zfalšování dat o prodeji akcií, stanovení dlouhodobých 

lhůt splatnosti za prodej akcií, úmyslné zdrţování prodeje akcií a další).  

Kupónovou privatizaci vystřídalo období (1999 – 2002), kdy trh kolektivního 

investování byl systematicky zbavován nekvalitních a podvodných fondů a dalších subjektů 

kolektivního investování. Došlo k tzv. certifikaci na trhu kolektivního investování (Jílek, 

2009). Začaly vznikat nové fondy, které získávaly aktiva od podílníků.  

Od roku 2002 pak došlo k velkému rozvoji podílových fondů peněţního trhu. Na 

území České republiky jsou vyhledávány především tyto typy fondů vzhledem k nízkému 

riziku.  
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2.2 Legislativní rámec kolektivního investování 

Prvním zákonem zabývajícím se otázkou kolektivního investování byl zákon o 

investičních společnostech a investičních fondech
4
 z roku 1992. Do působnosti zákona jsou 

zahrnuty charakteristiky investiční společnosti, podílového fondu, depozitáře, podnikání 

zahraničních osob a sankce. Tato právní úprava byla v oblasti kolektivního investování velice 

liberální a docházelo k nezákonným praktikám.  

Od nabytí účinnosti zákona došlo k řadě novelizací, které změnily některé jeho oblasti. 

Jednotlivé právní dokumenty upravují zákon v oblasti práv a povinností jednotlivých subjektů 

vyplývajících z podílových listů (hromadné vydávání, kupóny a další)
5
 a rozšíření seznamu 

trestných činů v oblasti kolektivního investování
6
. Poslední novelizací přešel výkon dohledu 

nad kapitálovým trhem, kolektivním investováním, cennými papíry a dalšími aspekty 

investování na Komisi pro cenné papíry.  

V závislosti na vstupu České republiky do Evropské unie byl schválen zákon o 

kolektivním investování
7
. Tento zákon řeší práva a povinnosti všech subjektů, které se 

pohybují v oblasti kolektivního investování. Nový zákon byl vydán v závislosti na 

implementaci evropské směrnice
8
, která harmonizuje trh kolektivního investování v zemích 

Evropské unie. Jednotlivé subjekty na trzích kolektivního investování tak mohou vyuţít tzv. 

jednotnou licenci, která rozšiřuje působnost do dalších zemí Evropské unie v případě, ţe jsou 

splněny veškeré stanovené podmínky. S rozvíjejícím se trhem kolektivního investování bylo 

nutné přijetí rozšiřujících směrnic, tzv. UCITS III
9
. Tyto směrnice upřesňují další činnosti 

fondů a také rozšiřují investiční zacílení fondů (derivátové, indexové, fondy peněţního trhu a 

další). Následující novelizace proběhla v roce 2004.  

První novelizace zákona o kolektivním investování proběhla v roce 2005. Došlo ke 

změně v oblasti moţnosti nakládání s majetkem při zavedení nucené správy. V roce 2006 

                                                 
4
 Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů 
5
 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 

6
 Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a 

doplnění souvisejících zákonů 
7
 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 

8
 Directive 85/611/EEC of 20 december 1985 on the coordination of laws, regulations and 

administrative provisions relating to undertakings for collective investmet in transferable securuties (UCITS I) 
9
 Directive 2001/107/EC of the European parliament and of the Council of 21 January 2002 amending 

Council directive 85/611/EEC a Directive 2001/108/EC of the European parliament and of the Council of 21 

January 2002 amending Council directive 85/611/EEC 
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došlo ke třem novelizacím
10

. Upravují vznik, fungování, dohled a zánik speciálních fondů 

(nemovitostí a kvalifikovaných investorů). Další novelizace následovaly v roce 2008. 

Upřesňují postup v insolvenčním řízení, shromaţďování prostředků od podílníků, registraci a 

evidenci cenných papírů subjektů kolektivního investování.   

Doposud poslední novelizace proběhla v roce 2009 s účinností od 1. srpna 2009. Jedná 

se o nařízení
11

, která upravují moţnosti investic standardních fondů a podmínky zakládání 

investičních fondů. 

V současné době probíhá řízení o novelizaci zákona o kolektivním investování. Jedná 

se o implementaci nových aktů vydaných Evropskou unií v roce 2009, které se soustředí na 

tzv. UCITS IV
12

. Tato směrnice se zabývá sloučením přeshraničních subjektů kolektivního 

investování, coţ umoţňuje sníţení nákladů, zdokonalení informování investorů a moţnost 

vyuţití tzv. cash poolingu
13

 finančních prostředků.   

2.3 Subjekty kolektivního investování 

V oblasti kolektivního investování vystupují různé subjekty. Za primární instituci, 

která prodává své podíly, označujeme fond. Mezi další instituce pak řadíme investiční 

společnosti, speciální fondy, investiční kluby a další subjekty (Jílek, 2009). 

2.3.1 Fond 

Fondem rozumíme subjekt, který vystupuje v roli zprostředkovatele v oblasti 

kolektivního investování (Jílek, 2009). Všechny druhy fondů vyuţívají svěřené prostředky pro 

investování na kapitálovém, peněţním, komoditním a nemovitostním trhu. Peněţní prostředky 

získávají prodejem podílových listů či akcií jednotlivým investorům. Tímto způsobem 

investování rozumíme kolektivní investování. Jednotliví investoři tak zprostředkovaně 

                                                 
10

 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocení dohledu nad finančním trhem, 

zákon č. 70/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících se zákonem o mezinárodních sankcích, zákon č. 224/2006 

Sb., o změně zákona o kolektivním investování.  
11

 Zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
12

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
13

 Soustřeďování přebytků peněţních prostředků na jednom účtu v kombinaci s moţností vyuţívání 

kontokorentu (Kislingerová, 2007). 
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investují do investičních příleţitostí, do kterých by jako individuální investoři nemohli 

investovat.  

Investiční fond 

Investiční fond je zaloţen jako akciová společnost. Řídí se obchodním zákoníkem, ale 

je omezen zákonem o kolektivním investování. Jednotliví podílníci nakupují akcie 

společnosti, které jsou převoditelné. Zakládá se jako uzavřený fond na dobu určitou.  

Podílový fond 

Největší zastoupení ve skupině fondů mají podílové fondy (mutual funds). Tento 

subjekt můţe existovat jako jednotka s právní subjektivitou nebo bez ní. Zakladatelem 

podílového fondu bez právní subjektivity je investiční společnost, která také vykonává pro 

fond správcovskou činnost (Jílek, 2006). Investiční společnost spravuje jmění fondu, jehoţ 

vlastníky jsou všichni podílníci fondu. U tohoto typu je důsledně oddělováno jmění fondu od 

majetku investiční společnosti. Tento způsob zakládání podílového fondu je typický pro 

Česko, Lucembursko a Francii. Naopak podílový fond s právní subjektivitou funguje na 

způsob akciové společnosti. Majitel podílového listu (akcie) má hlasovací právo a můţe tak 

rozhodovat o dění ve společnosti. Tento druh fondů se vyskytuje v USA, Velké Británii, 

Belgii a také v Lucembursku.  

Zákon o kolektivním investování
14

 rozlišuje podílový fond otevřený a uzavřený. 

Otevřený podílový fond má právo neustále vydávat další podílové listy za předpokladu, ţe je 

o ně mezi investory zájem. Tento fond resp. investiční společnost má také povinnost zpět 

vykoupit prodané podílové listy. Tyto cenné papíry jsou odkupovány za jejich trţní cenu. 

Podílový fond můţe při odkupu vyuţít také výjimku, kdy pozastaví odkup podílových listů 

maximálně na tři měsíce. Fond můţe takto postupovat pouze v případě, ţe je ohroţen zájem 

podílníků.  

Uzavřený podílový fond má právo emitovat pouze určený počet podílových listů, který 

musí být prodán do stanovené doby. Po prodeji všech cenných papírů se fond uzavře a 

vypořádání probíhá aţ po určené lhůtě, po kterou bude fond fungovat. Fond můţe být uzavřen 

i v případě, ţe není prodána celá emise. Pokud není umístěna dostatečná část emise, fond 

vůbec nevznikne. Podílové listy uzavřeného fondu mají niţší likviditu a je obtíţnější je 

prodat. Tento typ uspořádání fondu se obvykle vyuţívá jen u některých typů portfolií.  

                                                 
14

 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
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Dále můţeme fondy dělit na standardní (UCITS
15

) a specializované (nonUCITS
16

). 

Standardní fondy, tedy otevřené podílové fondy, se řídí podle nařízení Evropské unie. 

V závislosti na tom mají snazší přístup na trhy po celém území Evropské unie, ale jsou na ně 

kladeny vyšší nároky v oblasti stanovených limitů a podstupovaných rizik. Specializované 

fondy se řídí legislativou státu, ve kterém působí. Limity si fond stanovuje sám ve svém 

statutu. Jsou tedy typické vyšší rizikovostí, protoţe nemusí dodrţovat přísné limity při 

investování. Jediný limit, který je uloţen zákonem, je maximální investice 35 % hodnoty 

portfolia ve prospěch jednoho subjektu. Do této kategorie spadají následující fondy, které 

mohou existovat výhradně jako speciální fondy podle české legislativy: 

 fondy cenných papírů, 

 fondy nemovitostí, 

 fondy fondů, 

 fondy kvalifikovaných investorů. 

2.3.2 Dělení fondů 

Fond, jako investor, vytváří určité portfolio aktiv, na jehoţ základě se snaţí zvyšovat 

celkovou hodnotu jmění a také hodnotu jednotlivých podílových listů nebo akcií. Portfolia 

jsou tvořena různými druhy aktiv. Obvyklým dělením pak rozlišujeme fondy: peněţního trhu, 

dluhopisové, akciové, smíšené, speciální, ostatní. 

Fond peněžního trhu 

Fondy peněţního trhu jsou fondy, které investují pouze na peněžním trhu. Investují do 

instrumentů se splatností do jednoho roku (státní pokladniční poukázky, krátkodobé 

dluhopisy, termínované vklady a další), (Jílek, 2009). Podle statutu fondu pak nemůţou 

investovat do instrumentů se splatností nad jeden rok. V případě, ţe takto investují, mění se 

na dluhopisový fond. Fondy peněţního trhu se vyznačují niţší výnosností a niţší rizikovostí. 

Výnosnost se pohybuje obvykle kolem inflační hranice, případně je o něco vyšší. Jednotlivé 

fondy mají různou hladinu rizikovosti. Hladina rizika se zvyšuje v případě, ţe fond investuje 

do krátkodobých cenných papírů vydávaných firmami. Zvýšená rizikovost pak spočívá ve 

                                                 
15

 Units of Collective Investmets in Transferable Securities 
16

 Non Units of Collective Investmets in Transferable Securities 
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vysoké volatilitě firemních dluhopisů. Další riziko pak vyplývá z měnového rizika. Kolísání 

kurzu pak můţe přinést ztráty při vypořádání zahraničních investic.  

Dluhopisový fond 

Dluhopisové fondy nejsou oproti fondům peněţního trhu omezeny investicemi 

s dobou splatnosti do jednoho roku. Rizikovost těchto fondů se zvyšuje, ale to s sebou nese 

také moţnost vyššího zhodnocení vloţených prostředků. Investiční horizont jednotlivých 

podílníků by se měl pohybovat od dvou do sedmi let. Riziková hladina fondu vyplývá ze 

sloţení portfolia. Jednotlivé dluhopisy se hodnotí podle bonity výstavce cenného papíru a také 

doby splatnosti (Jílek, 2009). V případě, ţe fond nakupuje tzv. kvalitní dluhopisy
17

, pak se 

jeho rizikovost sniţuje. S růstem rizika (měnové, inflační riziko) se zvyšuje také výnosnost 

fondu, protoţe roste riziková prémie u jednotlivých dluhopisů.  

Akciový fond 

Akciový fond se vyznačuje nejvyšší rizikovostí, ale také z dlouhodobého hlediska 

nejvyšší výnosností (Jílek, 2009). Investiční horizont podílníka se pohybuje mezi sedmi aţ 

patnácti lety. Rizikovost fondu se odvíjí podle toho, na jaké úrovni je diverzifikováno 

portfolio fondu. Do této kategorie spadají i tzv. indexové fondy. Indexem rozumíme souhrn 

předem určené skupiny akciových titulů. Akciový index je moţné sestrojit pro kaţdý sektor 

ekonomiky či region. Největší význam mají váţené indexy, které jsou skutečným odrazem 

trţního vývoje. Jednotlivým akciovým titulům, které jsou součástí indexů, se přiřadí váha 

podle jejich trţní kapitalizace. Indexové fondy do svého portfolia nakupují jednotlivé 

kontrakty různých indexů. Výnosnost je na niţší úrovni neţ klasické akciové fondy. Cílem je 

dosáhnout stabilního výnosu. Indexové fondy se vyznačují pasivní správou portfolia oproti 

akciovým fondům (Jílek, 2009).    

Smíšený fond 

Portfolio smíšených fondů je tvořeno akciemi, dluhopisy a cennými papíry peněţního 

trhu. Výnosnost je niţší neţ u akciových fondů, ale vyšší neţ u dluhopisových fondů. 

Diverzifikace zde získává další rozměr, kdy se v portfoliu mísí cenné papíry z jednotlivých 

trhů. Pro tyto fondy je obvyklá aktivní správa portfolia, kdy se správce fondu snaţí 

systematicky překonávat trh a realizovat výnos pro podílníky fondu (Jílek, 2009). Podle 

předpokládaného vývoje přeskupuje portfolio podle informací o poklesu či vzestupu 

                                                 
17

 Dluhopisy vydávané státem, nebo se státní zárukou. 
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jednotlivých trhů. Investiční horizont podílníků je dlouhodobý. Jednou z oblastí smíšených 

fondů jsou fondy ţivotního cyklu. U těchto fondů je obvyklé, ţe podílníci mají svou investici 

u fondu uloţenou aţ do důchodového věku. Podle jednotlivých fází ţivotního cyklu je 

obvyklé, ţe se přizpůsobuje rizikovost. S přibliţující se dobou odprodeje podílových listů 

rizikovost klesá.  

Ostatní fondy 

Dále existují další druhy fondů, které fungují podle rozdílných podmínek neţ jiţ 

zmíněné fondy. Mezi takovéto patří (Jílek, 2009): 

 zajištěné fondy (garantované), 

 derivátové fondy (hedgové), 

 a další. 

Zajištěné fondy jsou marketingovým tahem k většímu přílivu peněţních prostředků od 

nových investorů. V závislosti na tom, ţe se většina investorů vyhýbá riziku, fondy začaly 

nabízet tzv. zajištěnou investici (Jílek, 2009). V současné době se zvyšuje poptávka po 

podílech tohoto typu fondu. Jedná se o uzavřené fondy, které v případě nepříznivého vývoje 

na trzích vracejí podílníkům investici v plné výši, v některých případech i vyšší částku. Tato 

zaručená výnosnost je nastavena na velmi nízkou úroveň. Obvykle se výnosový podíl 

pohybuje pod úrovní výnosnosti státních pokladničních poukázek a je odvozen od 

stanoveného investičního instrumentu (akciový index, indexový koš). Otevřené fondy mají 

nastavenou odlišnou politiku, kdy fond zaručuje vrácení pouze části investice (Jílek, 2009). 

Investoři zde mají právo oproti uzavřenému fondu kdykoli svůj podíl odprodat zpět. 

Podstupují rizika, která spočívají v platbě poplatků a ztrátě investičního instrumentu.  

Dále se zakládají tzv. derivátové fondy. Investice fondu se z velké části zaměřují na 

deriváty. Jedná se o velmi rizikové investice. Tyto fondy zaţívají masový růst, protoţe 

jednotliví investoři neustále hledají další moţnosti investic. Pro tyto fondy je charakteristické, 

ţe profitují na růstu i poklesu hodnoty pokladového instrumentu pro derivát (Jílek, 2009). 

Výnosnost fondu akceleruje na tzv. pákovém efektu derivátů. Hedgové fondy jsou určené pro 

institucionální investory a další majetné subjekty. Tyto fondy se zaměřují na investiční 

techniky, které nejsou pro běţného investora přípustné (short pozice, úvěrové investování a 

další). Při vyuţití těchto technik můţe fond dosáhnout vyšší výnosnosti při niţší volatilitě. 

V praxi však fondy bývají často ztrátové.  
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Dále jsou rozdělovány podle teritoria. Jednotlivé fondy jsou hodnoceny podle statutu, 

ve kterém uvádějí regiony, do kterých směřují své investice. Měnové riziko spojené s investicí 

v zahraničí plyne z volatility hodnot jednotlivých měnových párů. Asociace pro kapitálový trh 

(AKAT) a Evropská asociace fondů a asset managementu (EFAMA) rozdělují jednotlivé 

regiony na Českou republiku, Eurozónu, Evropu, Severní Ameriku, Asii a Pacifik, další 

regiony, globální (Liška, Gazda, 2004). 

Globálním fondům je přisuzována niţší míra rizika v závislosti na diverzifikaci. Tyto 

fondy platí za moţnost investování na zahraničních trzích vysoké náklady, které jsou vyšší 

neţ přínos z vysokého stupně diverzifikace. Globální fondy se velmi rychle rozšiřují, protoţe 

investoři vyhledávají niţší rizikovost. Z hlediska investora je výhodnější vyhledávat fondy, 

které jsou velmi dobře diverzifikované podle jednotlivých sektorů ekonomiky i teritorií.  

2.3.3 Investiční společnost 

Investiční společnosti obecně vznikají na základě podmínek, které jsou stanovené 

v dané zemi. Investiční společnosti, které se vyskytují na trhu kolektivního investování České 

republiky, vznikají na základě povolení České národní banky. Jejím primárním úkolem je 

správa majetku podílového a investičního fondu. Investiční společnost přebírá na sebe 

zodpovědnost v oblasti vytváření portfolia fondu, obchodování, efektivnost fondu a 

dodrţování pravidel ve statusu. Zákon o kolektivním investování
18

 vymezuje činnost 

investiční společnosti následujícím výčtem: vedení účetnictví fondu kolektivního investování, 

zajišťování právních sluţeb pro fond kolektivního investování, vyřizování dotazů a stíţností 

podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního investování a další. 

Investiční společnost podléhá dohledu regulačních orgánů. Tímto vztahem jsou 

chráněni podílníci. Vůči regulačnímu orgánu má investiční společnost informační povinnost. 

Velmi důleţitou povinností investiční společnosti, která vyplývá ze zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech
19

, je oddělené účetnictví mezi společností a 

obhospodařovaný fondem.  

                                                 
18

 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
19

 Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Investiční společnosti si berou za své sluţby výnos, který si určuje procentem 

z celkových aktiv fondu. Podíl výnosu a celkový rozsah sluţeb vykonávaný pro fond je 

stanoven v obhospodařovatelské smlouvě, kterou se oba subjekty zavazují.  

2.3.4 Investiční kluby 

Jedná se o subjekt spadající do skupiny kolektivního investování, který se vyskytuje 

převáţně v zahraničí. Pracuje na principu sdruţení (bez právní subjektivity) investorů, kteří 

do klubu vkládají peněţní prostředky. V české legislativě není definován investiční klub, 

proto vykonává svou činnost na základě rčení „co není zakázáno, je povoleno“. Veškerá práva 

a povinnosti členů jsou přesně vymezena ve stanovách investičního klubu. Jediné legislativní 

omezení zabraňuje investorům provádět investiční činnost pro dosaţení výnosu, coţ je 

nařízení vydané Komisí pro cenné papíry. Investoři si rovným dílem rozdělují podstupovaná 

rizika a dosaţený výnos. Investiční kluby jsou odlišné i v investičním zacílení (staroţitnosti, 

víno a další běţné instrumenty). 

2.4 Ochrana investora 

Následující podkapitola je zaměřena na objasnění způsobů ochrany investora. 

Samotný investor je chráněn legislativním rámcem, který stanovuje jednotlivé subjekty 

omezující činnost fondů. Dále je nutné, aby se investor chránil sám vhodným investičním 

zacílením.  

2.4.1 Omezení činnosti fondu 

Omezení činnosti fondu vyplývá ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a také ze zákona č. 189/2004 Sb., o 

kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto právních předpisů jsou 

stanoveny subjekty, které dohlíţí na činnost podílových fondů a hospodaření s jeho majetkem. 

Jedná se o ústřední orgán dohledu Českou národní banku a depozitáře fondu. 

Státní dohled 
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Nejvýznamnější subjekt v oblasti dozoru nad finančním trhem je Česká národní banka 

podle zákona o České národní bance
20

, která převzala kontrolní pravomoci od Komise pro 

cenné papíry na základě zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
21

. Hlavní cíle orgánu 

dohledu jsou ochrana investorů, stabilní vývoj kapitálového trhu a vysoká informovanost 

veřejnosti. 

Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
22

 a zákon o České národní bance
23

 

vymezují veškeré činnosti, kterými Česká národní banka reguluje celý finanční trh. Jedná se o 

povolovací činnost, vydávání pravomocných rozhodnutí, vyvolávání správních řízení, 

sankciování subjektů (výnos ze sankcí plyne Garančnímu fondu obchodníků s cennými 

papíry
24

) a další. 

Depozitář  

Depozitářem rozumíme organizaci, která na základě smlouvy vykonává dohled nad 

majetkem fondu a výkonem funkce fondu podle statutu. Depozitář můţe být pouze bankovní 

subjekt, který má své sídlo či pobočku na území České republiky, včetně zahraničních 

bankovních subjektů (Liška, Gazda, 2004).  Dalším předpokladem je získání povolení k této 

činnosti. Majetek depozitáře je oddělen od investiční společnosti či fondu. 

Depozitář představuje první úroveň kontroly v oblasti kolektivního investování. Tento 

kontrolní statut byl depozitáři přidělen Komisí pro cenné papíry, nyní Českou národní 

bankou. Depozitář je na druhou stranu také subjekt, který nabízí své produkty na kapitálovém 

trhu, coţ znamená, ţe se za jeho sluţby platí. Výše platby za poskytnuté sluţby je stanovena 

v depozitářské smlouvě a obvykle se odvíjí od výše spravovaného majetku.  

2.4.2 Ochrana ze strany investora 

Investor alokuje své peněţní prostředky do různých investic, u kterých předpokládá 

dosaţení zisku. Před rozhodnutím o realizaci investic by měl investor posuzovat dostupné 

informace o vybraných fondech tak, aby sníţil podstupované riziko na minimum.  

                                                 
20

 zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
21

 zákon č. 57/2006 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů 
22

 zákon č. 57/2006 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů 
23

 zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
24

 Hlavní funkcí Garančního fondu obchodníků s cennými papíry je odškodnění jednotlivých zákazníků 

zkrachovalých finančních subjektů (Jílek; 2009). 
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Složení portfolia 

Investor při výběru podílového fondu bere v úvahu sloţení portfolií vybraných 

fondů
25

. V prvé řadě si sám investor určí strategii investice. Zda chce investovat peněţní 

prostředky do málo či více rizikových podílových fondů. Po výběru druhu fondu pak 

analyzuje investiční zacílení jednotlivých fondů. Pokud preferuje investor niţší riziko 

s niţším výnosem, pak portfolio bude sloţeno převáţně z kvalitních investic (blue chips, 

státní dluhopisy a další). Portfolio s vyšším výnosem, který doprovází vyšší riziko včetně 

vyšší volatility, pak obsahuje i méně důvěryhodné investice (podnikové dluhopisy, investice 

do emerging markets a další).  

Rating 

Rating charakterizuje důvěryhodnost a kvalitu hodnoceného subjektu. Při stanovování 

ratingu je vyuţívána jak kvantitativní, tak kvalitativní analýza. Primárně se jedná hlavně o 

schopnost dostát svým závazkům ve stanoveném termínu a ve stanovené výši. Dále se 

stanovují i ratingy, které jsou zaměřené na určitá rizika, sektor a další faktory.  

Rating je povaţován za významný faktor při posuzování jednotlivých fondů. V praxi 

je nutné hodnotit fondy i podle dalších kritérií. Výsledky ratingu mohou být pro investora 

zavádějící a v konečném důsledku pak můţe být transakce ztrátová.  

Investor dále nebere v potaz jen samotný výsledek ratingu, ale také společnost, která 

hodnocení stanovila. Vyšší důvěryhodnost mají ratingové agentury, které jsou důvěryhodné, 

správně hodnotí subjekty a mají významné místo na trhu. Ratingovým agenturám je obvykle 

vyčítáno, ţe jejich hodnocení nemusí být zcela objektivně stanoveno. Agentury si proto velice 

hlídají svou pověst a nehodnotí subjekty, se kterými mají jakékoli spojení (personální, 

obchodní a jiné).  

Ratingy jednotlivých agentur není moţné srovnávat, protoţe kaţdá společnost hodnotí 

na základě jiných kritérií. Hodnotící proces se také odlišuje podle analyzovaného subjektu 

(podílový fond, stát, společnost a další).  

V praktickém vyuţití má ratingové hodnocení různou váhu pro profesionálního a 

laického investora. Odpůrci ratingu tvrdí, ţe se nejedná o objektivní ohodnocení, protoţe 

nikdy není subjekt analyzován ze všech moţných hledisek. Profesionální investoři si obvykle 

                                                 
25

 KOŘENÁ, K. Finanční trhy II A. (přednáška) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta,        

13. 4.2010. 
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vypracovávají své studie sami a podle toho se rozhodují. Tato skupina investorů uvaţuje o 

ratingu jako o marketingovém tahu podílových fondů. V závislosti na tom, ţe v rámci 

ratingového hodnocení stále existuje vztah kupujícího a prodejce sluţby, si společnost platí 

dobré ohodnocení. Negativní hodnocení není vůbec zveřejňováno. Pro laické investory má 

ratingové ohodnocení vyšší váhu, protoţe obvykle nemají dostatek prostředků a času na 

vypracovávání kvalitních analýz o vybíraném podílovém fondu.   

Investice do vlajkových lodí 

Investice do vlajkových lodí sniţuje pomyslné riziko podílníka. Takovýto fond je lépe 

obhospodařován a při negativním vývoji na jednotlivých trzích je reakce na změnu portfolia 

(otevřený fond) rychlejší.  

2.5 Matematický aparát 

Matematický aparát je pouţíván pro zhodnocení podílových fondů. Skládá se 

z kvantitativní a kvalitativní analýzy
26

. Průběh hodnocení fondů je uveden v Obrázku 2.1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1: Průběh hodnocení fondů 

                                                 
26

 Fond Shop 12/1999 a 13/1999 
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   Zdroj: www.fondshop.cz 

Analýza veškerých investic a tedy i investic do podílových fondů je proces, který 

komplexně hodnotí potencionální a jiţ vyţité investice. Velmi důleţitý je výběr hodnotících 

kritérií, která velmi výrazně ovlivní jak kvantitativní, tak kvalitativní výsledky.  

2.5.1 Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza podílového fondu představuje hodnocení podílového fondu a 

vydávaných podílových listů z hlediska výnosnosti, rizikovosti, obratu a také podle 

stanoveného benchmarku
27

.  

Výnosnost (Total return) 

Výnosnost podílového fondu představuje jeden z nejdůleţitějších ukazatelů při 

hodnocení fondu. V závislosti na jednotlivých výsledcích je moţné stanovit 

konkurenceschopnost jednotlivých fondů. Mezi ukazatele výnosnosti byly vybrány: čistá 

hodnota aktiv, diskont a výnosnost. 

Čistá hodnota aktiv (ČHA) vyjadřuje očištěný majetek fondu, který připadá na kaţdý 

emitovaný podíl fondem. Vzorec pro výpočet je následující (Valach; 2001) : 

     
                           

                        
 . (2.1) 

Diskont vypovídá o vztahu mezi trţní a účetní hodnotou aktiv. Emitovaný podíl fondu 

pak můţe být podhodnocen, nadhodnocen, nebo správně trţně oceněn. Pokud je podíl 

podhodnocen, tak je trţní cena niţší neţ čistá hodnota aktiva, prodává se tak s diskontem. 

                                                 
27

 Fond Shop 12/1999 a 13/1999 
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V případě, ţe je trţní cena vyšší neţ čistá hodnota aktiva, tak je cenný papír prodáván 

s prémií. Vzorec pro výpočet je uveden níţe (Valach; 2001): 

         
                              

                   
 . (2.2) 

Výnosnost (V) dává informace o schopnosti managementu zhodnotit vloţené peněţní 

prostředky za stanovené období. Vzorec pro výpočet výnosnosti je následující (Valach; 2001): 

  
           

    
, (2.3) 

kde D znamená vyplacená dividenda u investičního fondu, ČHA0 je čistá současná 

hodnota na počátku období a ČHA1 představuje čistou současnou hodnotu na konci období. 

Riziko  

Souběţně s výnosností je nutné hodnotit riziko fondu. Analýza rizikovosti stanovuje 

pravděpodobnost odchylky hodnoty od průměrné výnosnosti fondu. Riziko lze měřit 

jednotlivými poměry. Pro analýzu byly zvoleny: Sharpův, Treynorův a Jensenův poměr.  

Sharpeho poměr (S) představuje poměr mezi výnosem portfolia přesahujícím 

výnosnost státních pokladničních poukázek a směrodatnou odchylkou. Při porovnávání 

výsledků Sharpeho poměru jednotlivých podílových fondů pak vyšší hodnota znamená vyšší 

výnos fondů s přihlédnutím k riziku. Vzorec je uveden níţe (Valach; 2001): 

  
     

  
, (2.4) 

kde  Vp označuje výnosovou míru portfolia fondu, Vb je bezriziková výnosnost a p 

značí směrodatnou odchylku portfolia.  

Treynorův poměr (T) hodnotí, jak je fond schopen diverzifikovat všechna rizika. 

V případě, ţe diverzifikace byla nastavena správně, tak podílový fond podstupuje pouze tzv. 

systematické riziko. Vzorec pro výpočet Treynorova poměru je uveden níţe (Valach; 2001): 

   
     

 
, (2.5) 
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kde Vp značí výnosovou míru portfolia fondu, Vb představuje bezrizikovou výnosnost 

a  je koeficientem citlivosti výnosnosti portfolia podílového fondu na výnosnost všech akcií 

na kapitálovém trhu.   

Jensenův poměr představuje absolutní srovnání dodatečné výnosové míry podílového 

fondu a trţního portfolia. Vzorec poměru je stanoven následujícím způsobem (Valach; 2001): 

         (     ), (2.6) 

kde  Vp je výnosovou mírou portfolia fondu, Vb značí bezrizikovou výnosnost,  

faktor portfolia, α faktor a VT představuje výnosovou míru trţního portfolia.  

Výnosnost portfolia podílového fondu je pak určována α faktorem, který můţe 

nabývat následujících hodnot: 

 α > 0 (výkonnost fondu je vyšší neţ výkonnost trţního portfolia), 

 α = 0 (výkonnost fondu je totoţná s výkonnosti trţního portfolia), 

 α < 0 (výkonnost fondu je niţší neţ výkonnost trţního portfolia). 

Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka se vyuţívá pro hodnocení rizikovosti daného finančního 

instrumentu. Přesně vyjadřuje odchýlení zkoumaných hodnot od střední hodnoty. Vzorec pro 

výpočet směrodatné odchylky je následující
28

: 

  √
∑ (    ̅)

  
   

   
       (2.7) 

kde  je směrodatná odchylka, n značí počet pozorování, xi je hodnota i-tého 

pozorování a  ̅ představuje střední hodnotu pozorování.  

Obrat (Portfolio turnover ratio) 

Obratem rozumíme objem, v jakém management fondu obměňuje portfolio. Hodnota 

obratu je stanovena v procentním vyjádření. Pokud se hodnota pohybuje nízko, tak se 

podílový fond snaţí kopírovat vývoj trhu. V případě, ţe je hodnota vysoká, tak se 

management snaţí o vyšší výnos neţ výnos na kapitálovém trhu. 

                                                 
28

 Investiční společnost České spořitelny, a.s. (www.iscs.cz) 
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Poplatky 

Jednotlivé fondy účtují svým investorům následující poplatky (Jílek, 2009): 

 vstupní poplatek, 

 výstupní poplatek, 

 správní poplatek. 

Poplatky můţe fond vybírat pouze v případě, má-li to stanoveno ve svém statutu. 

Vstupní poplatek představuje platbu za nákup podílových listů nebo akcií. Výstupní poplatek 

fondy účtují investorům, kteří podali poţadavek na vystoupení z fondu. Správní poplatek je 

účtován investorovi za správu jeho vloţených prostředků.  

Skutečnou celkovou výši nákladů fondy vyjadřují pomocí ukazatele celkové 

nákladovosti (TER)
29

. Vzorec pro výpočet TER je následující
30

: 

     
               

                    
     (2.7) 

Benchmark 

Benchmark představuje srovnávací index pro investiční fondy. Srovnávací indexy jsou 

vybírány podle investičního zacílení fondu. Srovnání vybraných fondů s oficiálním 

benchmarkem a zvoleným indexem pro potřeby analýzy jsou uvedena v přílohách 5, 6, 7 a 8.  

2.5.2 Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýzou rozumíme hodnocení jednotlivých veličin podle subjektivního 

vnímání posuzovatele. Mezi zkoumané faktory budou zahrnuty: datum zaloţení, domicil, 

správa fondu, velikost fondu a investiční strategie
31

. 

 

 

 

                                                 
29

 Total Expense Ratio 
30

 Peníze.cz 
31
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Datum založení a délka trvání 

Při hodnocení fondu je nutné brát ohled na dobu trvání. Pro objektivní hodnocení 

časových řad je potřebná doba minimálně pět let.  

Pro srovnání časových řad vývoje hodnoty podílového listu je nutné hodnoty 

analyzovat od momentu, kdy je celé portfolio plně investované. 

Domicil 

Daňový domicil je pro samotnou výkonnost fondu velmi důleţitý. Ovlivňuje 

především nákladovou stránku fondu. Pro investory nakupující podílové listy či akcie fondu je 

to důleţitý prvek při výběru svého investičního zacílení. V tomto ohledu jsou preferovány 

fondy, které mají domicil v tzv. daňových oázách.  

Správa fondu 

Na výkonnost fondů má velký vliv jejich vedení. Při hodnocení se posuzuje, zda fond 

řídí jedna osoba, nebo kolektiv osob. Dále je nutné brát v úvahu dobu, po kterou vedení řídí 

fond. Pokud se jedná o krátký interval (dva a méně let), je fond pro výběr více rizikový.  

Velikost fondu 

Velikost fondů úzce souvisí s investičními moţnostmi. Pokud fond disponuje malými 

prostředky, tak nemá moţnost investovat na zahraničních trzích, případně pouze omezeně 

nákupem několika zahraničních titulů.  

Investiční strategie 

Investiční strategie úzce souvisí s vedením podílového fondu a liší se podle 

subjektivních vlastností kaţdého investora ve vedení fondu. Jednotlivé strategie jsou 

stanoveny
32

: 

 top-down - velký důraz klade na analýzu makroprostředí, výběr potencionálních 

trhů a cenných papírů, do kterých je vhodné investovat, 

 botton-up - investor analyzuje výsledky jednotlivých firem a na jejich základě pak 

uskutečňuje investice, 

                                                 
32
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 obchodování - jedná se o investiční strategii, která vyuţívá termínované kontrakty 

a hedgeové fondy, 

 flexibilita - znamená moţnost fondu vytvářet portfolio z několika druhů cenných 

papírů. 

2.5.3 Postupy při vytváření portfolia 

Minimalizace Value at Risk (VaR) 

Strategie minimalizace VaR je vysoce propracovaným modelem, který je v praxi 

velmi vyuţívaný. Metodologie VaR stanovuje nejmenší ztrátu, tedy riziko, při určité 

pravděpodobnosti za časový úsek. Základní vztah pro stanovení VaR je dán následujícím 

vzorcem (Zmeškal, 2004): 

  (  ̃      )   ,      (2.8) 

kde   ̃ znamená sdruţené rozdělení pravděpodobnosti přírůstku hodnoty portfolia 

aktiv a α představuje pravděpodobnost.  

Pro výpočet hodnoty VaR pro dané portfolio aktiv je nutné postupovat podle určitých 

kritérií (Zmeškal, 2006): 

 VaR je vypočítáno pro portfolio aktiv, 

 změna hodnoty portfolia je vyjádřena pomocí výnosů, 

 nahodilé výnosy mají normální rozdělení. 

Z výše zmíněného vztahu (2.8) je moţné za předpokladu vyuţití distribuční funkce 

normovaného normálního rozdělení stanovit vzorec pro VaR, který je následující (Zmeškal, 

2004): 

        ( )   (  ̃)   (  ̃)     (2.9) 

kde    ( ) je inverzní funkce distribuční funkce normálního rozdělení na hladině 

pravděpodobnosti α,  (  ̃) znamená směrodatnou odchylku přírůstku hodnoty portfolia a 

 (  ̃) představuje střední hodnotu přírůstku hodnoty portfolia.  
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Maximalizace střední hodnoty funkce užitku 

Střední hodnota funkce uţitku je jedním z nejvíce propracovaných modelů pro 

stanovení optimálního finančního portfolia. V případě mean-variance varianty, která je 

postavena na předpokladu normálního rozdělení pravděpodobnosti, je funkce stanovena 

následovně (Zmeškal, 2004): 

 [ ( )]   ( )      
 ,                   (2.10) 

kde E(Z) představuje střední hodnotu výnosu portfolia (2.11), k je koeficient 

rizikovosti a   
  značí rozptyl výnosu portfolia (2.12).  

 ( )  ∑      (  )   ⃗
   ( ⃗⃗),              (2.11) 

kde zi znamená mnoţství peněţních prostředků investovaných do aktiv a E(Ri) je 

střední hodnota výnosu aktiva. 

  
  ∑ ∑              ⃗

     ⃗,              (2.12) 

kde zi je mnoţství peněţních prostředků investovaných do aktiva i a zj znamená 

mnoţství peněz investovaných do aktiva j a ij představuje kovarianci aktiva i a j. 
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3 Profily vybraných podílových fondů 

V následující kapitole budou podrobně charakterizovány jednotlivé vybrané podílové 

fondy Investiční společnosti České spořitelny, a.s. (Příloha 1), ING Group N.V. (Příloha 2), 

Pioneer investiční společnosti, a.s. (Příloha 3) a ČSOB, a.s. (Příloha 4). Jednotlivé společnosti 

spravují velké mnoţství podílových fondů. Pro analýzu a následnou komparaci budou 

vybrány fondy peněţního trhu, dluhopisové, akciové a smíšené fondy.  

Analyzované podílové fondy byly vybrány podle následujících kritérií: 

 investiční společnost – výběr byl proveden podle významnosti jednotlivých 

společností na českém a mezinárodním trhu kolektivního investování, 

 typ fondu – pro srovnání byl vybrán od kaţdé investiční společnosti fond 

peněţního trhu, dluhopisový fond, akciový fond a smíšený fond, 

 doba trvání fondu – pro moţnost analýzy vybraných fondů byla stanovena 

minimální doba činnosti 5 let, 

 investiční zaměření fondu – je rozdílné podle jednotlivých vybraných podílových 

fondů (globální, zaměření na jednotlivé země, zaměření na rozvíjející se trhy), 

 investiční horizont fondu – podle druhu fondu se horizont pohybuje od 12 měsíců 

aţ do 7 let, 

 domicil – vyjadřuje vztah investiční společnosti k dané zemi,  

 měna – poţadovaná denominace je v české koruně (CZK). 

3.1 Akciové fondy 

3.1.1 ISČS Sporotrend 

Sporotrend vzniká na základě povolení regulačního orgánu kapitálového trhu 

Ministerstva financí ze dne 13. listopadu 1998. Jedná se o akciový fond podle rozdělení 

AKAT České republiky s doporučeným investičním horizontem pěti let. Má podobu 

otevřeného podílového fondu, coţ mimo jiné znamená, ţe není limitován ve vydávání 

podílových listů. Sporotrend je standardizovaný fond. Jako akciový dlouhodobý fond má 

vysokou rizikovou klasifikaci. 
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Investiční politika akciového podílového fondu znamená, ţe je povinen mít minimálně 

66 % majetku v akciích. Sporotrend se zaměřuje na kvalitní akcie ze zemí, které byly nově 

přijaty do Evropské unie a ze zemí čekajících na přijetí. 

Podíl fondu 

Vývoj hodnoty podílu je uveden v Tab. 3.1. Do roku 2003 se cena podílového listu 

pohybovala mezi hodnotou 0,5 aţ 1 Kč za jednotku. Strmý nárůstu hodnoty, který dosáhl 

svého maxima dne 9. července 2007 s hodnotou 2,3927 Kč za kus, začal v roce 2003. Po 

dosaţení svého maxima následoval strmý pád ceny podílového listu vlivem nejistoty na 

kapitálových trzích a především na akciových trzích a trzích kolektivního investování. 

Podílový list dosáhl svého dna dne 22. listopadu s hodnotou 0,6504 Kč.  

 Graf 3.1 Vývoj ceny podílu (Sporotrend) 

 

 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

Průměrný vývoj hodnoty podílového listu je uveden v následujícím grafu. Tento vývoj 

je sledován od 1. dubna 2010 do 1. března 2011. Klouzavé průměry (20denní a 60denní) 

naznačují vývoj hodnoty. V současné době dochází k poklesu hodnoty podílu.  
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 Graf 3.2 Průměrný ceny hodnoty podílu (Sporotrend) 

 

 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Fond od investorů vybírá poplatek ve výši 3 % z investované částky do fondu. 

Nezvýhodňuje tedy investory podle výše investice do fondu.  

Fond má povinnost platit tzv. obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti ve 

výši 2 % z vlastního kapitálu. Dále platí poplatky depozitáři (0,11 % z vlastního kapitálu), 

Centrálnímu depozitáři cenných papírů (0,008 % z vlastního kapitálu) a další.  

3.1.2 ING International Český akciový fond 

ING International Český akciový fond byl zaloţen 27. října 1997. Tento fond je 

registrován v Lucembursku, z čehoţ plyne niţší daňové zatíţení. Jedná se o akciový fond, coţ 

zvyšuje jeho riziko. Fond umisťuje svěřené prostředky na trzích v Maďarsku, Polsku, Česku a 

dalších východoevropských trzích.  

Jedná se o fond určený pro investory s dlouhodobým investičním horizontem a také 

s vyšší tolerancí ve volatilitě výnosu fondu.  

Benchmark fondu je prováděn k indexu PX, BUX, WIG a SAX. Ratingové 

ohodnocení podle Morningstar je pět hvězdiček. Nový manaţerský tým spravuje portfolio 

fondu od roku 2007. 
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Správa fondu je povinna sestavovat portfolio podle pravidel diverzifikace. Dochází tak 

k rozdělení investic podle sektorů a emitentů na základě analýz. Portfolio musí obsahovat 

minimálně 51 % akcií, které jsou kótovány na českém regulovaném burzovním trhu. Portfolio 

dále můţe obsahovat maximálně 49 % akcií kótovaných na trzích jiných zemí (Slovensko, 

Maďarsko, Polsko, Estonsko, Litva, Chorvatsko, Rumunsko, Lotyšsko a Slovinsko).   

Hodnota akcie 

Z následujícího grafu je patrný vývoj hodnoty akcie od 27. října 1997. Od roku 2002 

je patrný růst hodnoty podílu. Své maximální hodnoty ING akciový fond dosahuje 9. července 

2007 s hodnotou 4 365,65 Kč za kus. Od tohoto dne dochází k rapidnímu sníţení hodnoty. 

Svého minima podíl dosáhl 5. března 2009 s hodnotou 1 505,93 Kč za kus. Hodnota se sníţila 

o 65,50 %. Toto sníţení je důsledek hypoteční krize a strmého pádu cen akcií na trhu. Ačkoli 

se hodnota takto sníţila, ve fondu nedošlo k rychlým odprodejům podílů.  

              Graf 3.3 Vývoj ceny podílu (ING – akciový fond) 

 

               Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

V rámci lepší vypovídací schopnosti je v následujícím grafu zkrácena časová řada a 

vývoj hodnoty podílu je srovnáván s 20denním a 60denním klouzavým průměrem. Oba denní 

klouzavé průměry od srpna 2010 téměř kopírují vývoj podílu. Odchýlení průměrů před tímto 

datem pak zachycuje dopady hypoteční krize a také změnu správce fondu. 
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Graf 3.4 Průměrný vývoj ceny podílu (ING akciový fond) 

 

     Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Vstupní investice fondu je stanoven na 500 Kč. Dále jsou statutem fondu vymezeny 

vstupní poplatky podle investované částky. Jednotlivé podíly jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

            Tab. 3.1 Nákladovost 

Investiční interval v Kč Poplatek % 

500 - 199 999 3,80 

200 000 - 499 999 3,50 

500 000 - 999 999 3,20 

1 000 000 a více 2,90 

            Zdroj: www.ing.cz 

Přestupní poplatek je dán rozdílem mezi vstupním poplatkem nového fondu a 

výchozího fondu. V případě, ţe je tento rozdíl záporný, tak je hodnota přestupního poplatku 

nulová. Tento fond neúčtuje výstupní poplatek z fondu.  

3.1.3 Pioneer – akciový fond 

Pioneer – akciový fond byl oficiálně zaloţen 31. října 2000, kdy udělené povolení od 

orgánu dohledu Komise pro cenné papíry nabylo právní moci. Funguje jako otevřený 

podílový fond. Správa byla od 1. ledna 2009 převedena na společnost Pioneer Investments 

Austria GmbH. Hlavním manaţerem je Petr Zajíc. 
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Pro tento fond se vyuţívá k porovnání výkonnosti globálního vývoje akciového trhu 

(MSCI Daily TR Net World Local) a vývoj korunových úrokových sazeb (6M PRIBOR).  

Pioneer - akciový fond cíluje své investice do akcií a dalších investičních instrumentů, 

které s akciemi souvisí. Vytváří tak portfolio, které musí splňovat podmínky vysoké 

diverzifikace a likvidity. Portfolio akciového fondu je tvořeno americkými, evropskými a také 

asijskými cennými papíry. Celkové portfolio aktiv musí být sloţeno z 95 % z akciových 

investic a z 5 % z investic do peněţního trhu a dalších instrumentů. Při vytváření portfolia se 

pak musí řídit stanovenými limity pro investice do jednotlivých cenných papírů.  

Cena podílu 

Vývoj trţní ceny podílu Pioneer akciového fondu vykazuje od roku 2000 velmi 

volatilní trend. Od roku 2000 je patrný strmý pád ceny podílového listu. Nejniţší hodnoty 

bylo dosaţeno v roce 2003. Dále následoval pozvolný růst ceny, který byl přerušen uţ v roce 

2006. Nejvýraznější propad byl zaznamenán, kdy cena podílu klesla na hodnotu 0,4475 Kč, 

coţ je pokles o 57,12 % z nejvyšší hodnoty 1,0437 Kč ze dne 13. července 2007. Celkový 

vývoj je uveden v Grafu 3.5. 

Graf 3.5 Vývoj ceny podílu (Pioneer akciový fond) 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Při analýze současného vývoje ceny podílu fondu je patrné, ţe dochází k rostoucímu 

trendu, coţ potvrzují i 20denní a 60denní klouzavé průměry. Tento trend je zřejmý z Grafu 

3.6. 

Graf 3.6 Průměrná hodnota podílu (Pioneer akciový fond) 

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1

2
0

/1
1

/2
0

0
0

2
0

/1
1

/2
0

0
1

2
0

/1
1

/2
0

0
2

2
0

/1
1

/2
0

0
3

2
0

/1
1

/2
0

0
4

2
0

/1
1

/2
0

0
5

2
0

/1
1

/2
0

0
6

2
0

/1
1

/2
0

0
7

2
0

/1
1

/2
0

0
8

2
0

/1
1

/2
0

0
9

2
0

/1
1

/2
0

1
0

C
e

n
a 

p
o

d
ílu

 

Čas 

Vývoj ceny podílu 

Cena CZK



34 

 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Akciový fond má povinnost vynakládat 2 % z vlastního kapitálu na správu svého 

portfolia a celého fondu Pioneer investiční společnosti, a.s. Tento náklad pak fond převádí do 

hodnoty podílového listu. Dopad tohoto nákladu je tak převeden na klienty fondu.  

Dále pak ze svého majetku platí za sluţby depozitáře. Výše odměny je pak stanovena 

z výše kapitálu vloţeného do fondu na 0,25 % za podmínky, ţe se částka bude pohybovat 

v rozmezí 500 000 aţ 2 500 000 Kč. Fond platí další méně významné poplatky a daně.  

Náklady pro investory jsou počítány jako přiráţka k nákupní ceně investičních 

instrumentů. Pro Pioneer - akciový fond jsou přiráţky uvedeny v následující tabulce (Ceník 

České rodiny fondů Pioneer). 

 

 

 

             Tab. 3.2 Nákladovost 

Investiční interval Poplatek % 
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            Zdroj: www.pioneerinvestments.cz 

Na zpětný odkup podílových listů není uvalen ţádný náklad.   

3.1.4 ČSOB akciový mix 

Fond ČSOB akciový mix oficiálně vznikl dne 14. října 1999, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Komise pro cenné papíry. Jedná se o standardní otevřený podílový fond bez právní 

subjektivity.  

Typickým investorem fondu je subjekt, který má velké znalosti o dění na finančních 

trzích a je srozuměn s rizikem, které podstupuje při investici do podílového fondu. Rizikovost 

fondu je na vyšší úrovni. Investiční horizont je stanoven na minimální dobu 6 let.  

Jako benchmark se pro ČSOB akciový mix pouţívá váţený index sloţený 

z následujících dílčích indexů: SPX, PX-D, SX5E, NKY, UKX. 

Investiční cílem fondu je především dosahování růstu hodnoty fondu. Z vloţených 

prostředků je sestavováno portfolio z tuzemských i zahraničních cenných papírů.  Fond můţe 

do svého portfolia nabývat pouze cenné papíry s určitým stupněm likvidity. Jedná se o 

investiční instrumenty, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském regulovaném trhu, trhu 

Evropské unie a uznaném trhu mimo Evropskou unii. ČSOB akciový mix má vymezeny 

určité obecné investiční limity, které při své činnosti musí dodrţovat podle zákona o 

kolektivním investování.  

Cena podílu 

Vývoj ceny podílu fondu byl aţ do roku 2007 rostoucí. Nervozita na akciových trzích, 

která nastala v důsledku hypoteční krize, strhla cenu podílu strmě dolů. Sedla dosáhl podílový 

list 9. března 2009, kdy byla trţní cena ve výši 0,3817 Kč, coţ představuje sníţení ze svého 

maxima o 66,60 %. Graficky znázorněný vývoje je uveden v Grafu 3.7. 

 Graf  3.7 Vývoj ceny podílu (ČSOB akciový mix) 
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Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

Z následujícího grafu je patrné, ţe v současné době dochází k růstu trţní ceny 

podílového listu, coţ podporují i zvolené klouzavé průměry.  

Graf 3.8 Současný vývoj ceny podílu (ČSOB akciový mix) 

 

Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Fondu ČSOB akciový mix vzniká kaţdý měsíc náklad za obhospodařovací činnost. 

Jeho maximální výše je stanovena na 2 % a je vypočítáván jako průměrná hodnota z denních 

hodnot vlastního kapitálu fondu.  

Vstupní poplatek je stanoven ve výši 2,5 % z investované částky. ČSOB Investiční 

společnost, a.s. vstupní poplatek nestrukturuje podle investované částky.  
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3.2 Dluhopisové fondy 

3.2.1 ISCS Sporobond 

Sporobond byl vytvořen na základě povolení Ministerstva financí České republiky dne 

5. prosince 1997. Jedná se o dluhopisový standardní fond otevřeného typu. Sporobond nemá 

právní subjektivitu.   

Fond se snaţí překonávat zvolený benchmark, který je sloţen z následujících indexů: 

index českých dluhopisů denominovaných v české měně a index podnikových dluhopisů 

denominovaných v euru se zajištěním v české měně. Hodnota, kterou se jednotlivé indexy 

podílí na benchmarku, je stanovena procentním podílem a sníţena o poplatky 

obhospodařovatelské a depozitářské. Investiční horizont je stanoven na minimální dobu 2 let.  

Typickým znakem investora tohoto fondu je malá informovanost o kapitálovém a 

peněţním trhu. Zkušenost s investováním do podílových fondů není vyţadována.  

Podíl fondu 

Cena podílového listu fondu Sporobond má od zaloţení fondu rostoucí trend. Největší 

výkyv byl zaznamenán v roce 2008, kdy došlo k znatelnému sníţení. Grafické zobrazení 

vývoje hodnoty podílu je uvedeno v Grafu 3.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.9 Vývoj ceny podílu (Sporobond) 
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 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

V Grafu 3.10 je uveden růstu ceny podílu fondu od poloviny roku 2010. V grafu jsou 

doplněny 20denní a 60denní klouzavé průměry, které vystihují trend vývoje ceny podílového 

listu. Je patrné, ţe v současně době dochází ke sníţení ceny podílového listu na trhu 

kolektivního investování. 

 Graf 3.10 Průměrný vývoj ceny podílu (Sporobond) 

 

 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Podílový fond Sporobond poţaduje od svých investorů vstupní poplatek ve výši 1 % 

z ceny podílového listu.  
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Nákladovost fondu dále navyšují výdaje za obhospodařování (0,90 %), depozitáři 

(0,11 %), Centrálnímu depozitáři cenných papírů (0,014 %) a další. Procentní podíly jsou 

stanoveny z hodnoty vlastního kapitálu fondu.  

3.2.2 ING International Český fond obligací 

Český fond obligací byl zaloţen 18. srpna 1997. Fond je registrován v Lucembursku. 

Tento fond je určen pro investory se střednědobým investičním horizontem. Management 

fondu vytváří diverzifikované portfolio dluhopisů, které jsou denominované v české měně. 

Rizikovost fondu je na nízké úrovni.  

Srovnávacím ukazatelem je index českých státních dluhopisů EFFAS Bond Indices 

Czech Tracker All > 1Yr. Ratingové ohodnocení společností Morningstar jsou čtyři 

hvězdičky.  

Správa fondu je pod vedením portfolio manaţera Petra Podolky, CFA, který je 

manaţerem fondu od roku 1998.  

Majetek je tvořen cennými papíry, které jsou správou fondu zařazeny do tzv. skupiny 

stanoveného investičního stupně (investment grade). Mezi základní moţné investice řadíme 

cenné papíry emitované Českou republikou, Českou národní bankou, českými obcemi, 

společnostmi, pobočkami zahraničních bank, které jsou kótovány na oficiálním regulovaném 

trhu a cenné papíry vydané v členských zemích OECD
33

. 

V době hypoteční krize byla časová struktura portfolia změněna. Na dluhopisovém 

trhu se sníţila poptávka po dlouhodobých dluhových nástrojích v závislosti na zvyšujícím se 

úrokovém rozpětí korporátních a státních dluhopisů. V tomto období byla aţ třetina portfolia 

investována do 3 aţ 5letých dluhopisů. Hodnota podílu ve fondu se v této době nesníţila, 

protoţe bylo vytvořeno z kvalitních investičních instrumentů a také nadhodnocených 

dluhopisů z japonského trhu.  

 

 

 

                                                 
33
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Hodnota akcie 

Z hodnoty podílu ING – podílového fondu je patrný rostoucí trend od jeho zaloţení. 

V letech 2005 aţ 2007 došlo ke stagnaci hodnoty podílu ING dluhopisového fondu. Nynější 

vývoj vykazuje rostoucí trend.  

Graf 3.11 Vývoj ceny akcie (ING obligační fond) 

 

Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Následující graf znázorňuje vývoj hodnoty podílu v krátkém období od dubna 2010 aţ 

února 2011. Křivku ceny podílu za kus téměř kopíruje 20 denní klouzavý průměr. 

Z jednotlivých průměrů je patrný klesající trend hodnoty podílu ve fondu. 

    Graf 3.12 Průměrný vývoj ceny podílu (ING dluhopisový fond) 

 

    Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 
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Nákladovost 

Minimální počáteční investice je stanovena na 500 Kč. Český fond obligací si dále 

účtuje jednotlivé poplatky. Výše vstupního poplatku fondu je odvislá od investované částky. 

Poplatky pro jednotlivé intervaly investic do fondu jsou uvedené v následující tabulce. 

          Tab. 3.3 Nákladovost 

Investiční interval Poplatek % 

500 - 199 999 2,10 

200 000 - 499 999 1,90 

500 000 - 999 999 1,70 

1 000 000 a více 1,50 
            Zdroj: www.ing.cz 

Přestupní poplatek se stanovuje stejným způsobem jako u Českého akciového fondu. 

Správní poplatek je stanoven na 1 % p.a. z investované částky. Výstupní poplatek z České 

fondu obligací se neúčtuje.  

3.2.3 Pioneer - obligační fond 

Pioneer - obligační fond oficiálně vznikl 24. května 2001, kdy nabylo rozhodnutí o 

povolení od Komise pro cenné papíry právní moci. Fond se od svého vzniku řídí zákonem o 

kolektivním investování a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.  

Fond provádí svou činnost ve formě standardního a otevřeného podílového fondu. 

Pioneer - obligační fond má povoleno podle statutu vytvářet portfolio z dluhopisů, cenných 

papírů peněţního trhu a dalších přesně specifikovaných instrumentů. Správa fondu byla 1. 

ledna 2009 převedena na společnost Pioneer Investments Austria GmbH se sídlem ve Vídni. 

Hlavním portfolio manaţerem je Margarette Strasser.   

Pro analýzu vývoje výnosnosti fondu se pouţívá benchmark 6M PRIBOR a index 

Bloomberg EFFAS Bond Indices Czech Govt All > 1 YR Total Return.  

Tento fond je určen pro investory, kteří se zajímají o dění na finančních trzích a jsou si 

vědomi rizika, které podstupují. Rizikovost plyne z volatility vývoje hodnoty podílového 

listu. Fond také nezaručuje zhodnocení vkladu ani navrácení investované částky v plné výši. 

Investiční horizont je nastaven na 3 roky.  
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Portfolio fondu Pioneer - obligační fond je tvořeno převáţně z investičních 

instrumentů v české koruně. Jedná se především o dluhopisy vydané na území České 

republiky s určitým stupněm likvidity a státní pokladniční poukázky České republiky.  

V závislosti na dodrţení základních pravidel diverzifikace, likvidity a výnosnosti jsou 

fondu statutem přesně vymezeny limity portfolia, které se shodují s limity uvedenými u 

Pioneer akciového fondu. Celkové portfolio se můţe sestavit z maximálně 30 % instrumentů 

peněţního trhu a ze 70 % aţ 100 % z dluhopisů a dalších investičních nástrojů mimo 

peněţního trhu.  

Cena podílu 

Vývoj ceny podílu Pioneer obligačního fondu z dlouhodobého hlediska roste. Z Grafu 

3.13 je patrné, ţe vykazuje dlouhodobá pásma stagnace, kdy trţní cena podílu oscilovala 

kolem určité hodnoty. Toto pásmo je patrné v letech 2004 aţ 2008. V dalších letech je jiţ 

patrný růst ceny podílu.  

 Graf 3.13 Vývoj ceny podílu Pioneer obligačního fondu 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Při zkoumání ceny podílu v kratším časovém intervalu (1. dubna 2010 aţ 31. března 

2011) a 20denních a 60denních klouzavých průměrů lze pozorovat v současné době klesající 

trend. Na počátku intervalu cena podílu ještě rostla a těţila tak z příznivé situace na trhu. 

Nynější pád ceny podílu byl způsoben hlavně posilujícím kurzem koruny a růstem výnosu 

vzhledem k době splatnosti v Česku a Polsku. Krátkodobý vývoj ceny podílu je uveden 

v Grafu 3.14. 
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Graf 3.14 Průměrná hodnota podílu 

 

 Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Pioneer - obligační fond hradí za svou správu poplatek ve výši 1,5 % z vlastního 

kapitálu. Tento náklad je posléze promítnut do ceny emitovaných podílových listů. Dále fond 

od svých investorů poţaduje vstupní poplatek, který se pohybuje od 0,5 % do 1,00 %. Jeho 

výše se liší podle hodnoty nakoupeného investičního podílu. Přesné procentní hodnoty jsou 

uvedené v následující tabulce. 

            Tab. 3.4 Nákladovost 

Investiční interval Poplatek % 

500 - 99 999 1,00 

100 000 - 249 999 0,80 

250 000 - 499 000 0,60 

500 000 a více 0,50 
  Zdroj: www.pioneerinvestments.cz 

Výstupní poplatek fond svým investorům neúčtuje. Výjimku tvoří podíly nakoupené 

před 2. červnem 2002, kdy je poplatek ve výši 2 %.  

3.2.4 ČSOB bond mix 

Fond ČSOB bond mix vznikl na základě rozhodnutí orgánu Federálního ministerstva 
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investiční, a.s. Současný název byl fondu přidělen na základě povolení Komise pro cenné 

papíry 25. dubna 2004.  

Jedná se o standardní otevřený podílový fond bez právní subjektivity. Fond mezi své 

investiční cíle řadí trvalý růst hodnoty. Jedná se o dluhopisový fond, který můţe podle svého 

statutu nabývat do portfolia dluhopisy a instrumenty peněţního trhu.  

Od počátku roku 2009 byl u fondu změněn sledovaný benchmark z výnosového 

indexu českých státních dluhopisů s modifikovanou durací 3 roky na výnosové indexy 

českých státních dluhopisů s různou durací. 

ČSOB bond mix má podle statutu
34

 povoleno investovat do investičních instrumentů a 

cenných papírů peněţního trhu v případě, ţe jsou umístěny na regulovaném trhu tuzemském, 

Evropské unie nebo oficiálně osvědčené za bezpečné. Fond můţe investovat do instrumentů 

emitovaných standardními a speciálními fondy za přesně vymezených předpokladů 

uvedených ve statutu fondu. Limity ČSOB bond mix se řídí zákonem o kolektivním 

investování a také statutem fondu.  

Cena podílu 

Vývoj ceny podílu ČSOB bond mix vykazuje rostoucí trend s mírnými výkyvy. 

V letech hypoteční krize nedošlo k poklesu hodnoty pod úroveň, kterou vykazoval fond před 

touto situací. Od této doby cena podílu fondu roste strmým tempem. Grafické znázornění 

vývoje trţní ceny podílového listu ČSOB bond mix je uvedeno v Graf 3.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Statut standardního fondu ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, 

otevřený podílový fond 
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Graf 3.15 Vývoj ceny podílu (ČSOB bond mix) 

 

Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

Současný vývoj ceny podílu je klesající, coţ potvrzují i 20denní i 60denní klouzavé 

průměry, coţ je graficky uvedeno v Grafu 3.16. 

Graf 3.16 Průměrná cena podílu (ČSOB bond mix) 

 

Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 
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Investiční společnosti, a.s. Tento poplatek je vymezený 1% podílem z průměrné hodnoty 

vlastního kapitálu za den.  

Vstupní poplatek při investici do fondu je nastaven 0,5 % z investované částky. 

Výstupní poplatek není účtován. 
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3.3 Fondy peněžního trhu 

3.3.1 ISCS Sporoinvest 

Podílový fond Sporoinvest byl zaloţen dne 17. května 1996 Investiční společností 

České spořitelny, a.s. Jedná se o subjekt kolektivního investování, který funguje jako otevřený 

podílový fond peněţního trhu. Volatilita ceny podílového listu je minimální. Správa fondu ale 

nemůţe zaručit výnosnost na určité úrovni. 

Výnosnost fondu je porovnávána se stanoveným benchmarkem, který je sloţen z 3M 

PRIBID a Bank of America Merrill Lynch Euro Index (index podnikových dluhopisů 

s ratingem od společnosti S&P v rozmezí AAA aţ A).  

Typickým investorem podílového fondu Sporoinvest je subjekt, který se nezajímá o 

dění na kapitálových trzích a chce dosáhnout vyššího výnosu neţ u termínovaných vkladů. 

Investiční horizont je stanoven v intervalu 6 aţ 12 měsíců.  

Podíl fondu 

Cena podílového listu má rostoucí trend. Svého vrcholu dosáhl fond 22. srpna 2008, 

kdy cena podílového listu byla 1,8415 Kč. Následoval sestup ceny na dno, kterého fond 

dosáhl 23. března 2009 s cenou 1,7488 Kč. V této době se světové ekonomiky dostávaly do 

recese a hypoteční krize, která přerostla ve finanční krizi, stahovala akciové a dluhopisové 

trhy dolů. Investoři přesměrovávali své investice na méně rizikové trhy, coţ zapříčinilo pouze 

malý pokles ceny podílového listu fondu. Nynější zvyšování ceny podílu je důsledek 

zvyšování podílu státních dluhopisů na portfoliu.  

  

 

 

 

 

 

Graf 3.17 Vývoj ceny podílu (Sporoinvest)  
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 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

Při sledování menšího intervalu vývoje ceny podílového listu je patrné, ţe má 

v současné době rostoucí trend, coţ potvrzují jako 20denní, 60denní klouzavé průměry. 

Průměrný vývoj hodnoty podílu je uveden v Grafu 3.18. 

Graf 3.18 Průměrný vývoj ceny podílu (Sporoinvest)  

 

 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Fondu vznikají náklady za obhospodařování ve výši 0,6 % z vlastního kapitálu. Další 

náklady fondu jsou výrazně niţší. Náklady na depozitáře jsou ve výši 0,11 % z vlastního 

kapitálu, na Centrální depozitář cenných papírů jsou 0,008 % z vlastního kapitálu a další. 

Celková nákladovost fondu činila v roce 2009 0,78 % z majetku podílového fondu.   
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3.3.2 ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu 

Český fond peněţního trhu je fond určený konzervativním investorům, kteří 

upřednostňují nízké riziko, se kterým je spojen i nízký výnos. Rizikovost je celkově na velmi 

nízké úrovni. 

Správa fondu vytváří diverzifikované portfolio vysoké kvality. Snaţí se zhodnocovat 

prostředky fondu způsobem překonávajícím trh. Srovnávací základnou pro vývoj zhodnocení 

fondu je index vytvářený přímo společností ING. Tento index se vyuţívá v případě, ţe není 

k dispozici ţádný běţný trţní index, příp. soubor indexů.  

Český fond peněţního trhu má dovoleno investovat do investičních nástrojů s pevným 

výnosem, které zajistí vysokou likviditu. Podle statutu fondu investiční portfolio můţe 

obsahovat krátkodobé dluhové cenné papíry, depozitní certifikáty, střednědobé směnky a 

obligace s plovoucím výnosem. Veškeré cenné papíry obsaţené v portfoliu musí splňovat 

podmínku „investment grade“. 

Cena akcie 

Cena akcie vykazuje rostoucí trend, který byl přerušen v letech 2007 a 2008, kdy došlo 

k prudkému sníţení, které ale nebylo tak výrazné. Vývoj ceny podílu je uveden v Grafu 3.19.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 3.19 Cena akcie (ING peněţní fond) 
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Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Z průběhu hodnoty podílu od 1. dubna 2010 aţ po současnost je patrný rostoucí trend, 

který je také podpořen zobrazenými klouzavými průměry uvedenými v následujícím grafu.  

      Graf 3.20 Průměrný vývoj ceny podílu (ING peněţní fond) 

 

      Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Nákladovost 

Minimální investovaná částka je 500 Kč. Vstupní poplatek je odstupňován podle 

investované částky. Jednotlivé investiční intervaly jsou stejné, jako u výše popsaných fondů 

společnosti ING. Výše poplatku je nepřímo úměrná výši investované částky. V závislosti na 

tom, ţe se jedná o fond peněţního trhu, jsou jednotlivé poplatky na niţší úrovni.  
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Investiční interval Poplatek % 

500 - 199 999 0,50 

200 000 - 499 999 0,40 

500 000 - 999 999 0,30 

1 000 000 a více 0,20 
            Zdroj: www.ing.cz 

3.3.3 Pioneer - Sporokonto 

Fond Pioneer - Sporokonto oficiálně existuje od 30. července 1997. Jedná se o 

otevřený standardizovaný fond peněţního trhu. Portfolio je sestavováno podle poţadavků 

konzervativního investora a je sloţeno z nástrojů peněţního trhu a vybraných dluhopisů. 

Správa fondu byla dne 1. ledna 2009 převedena na jiţ výše zmíněnou společnost Pioneer 

investments Austria GmbH. Hlavním správcem fondu je Margarette Strasser. 

Jako benchmark pro tento fond jsou vybrány: 2W PRIBOR, 3M PRIBOR, 6M 

PRIBOR, 9M PRIBOR, 1Y PRIBOR. Fond Pioneer - Sporokonto se snaţí o překonání 

výnosnosti zvoleného benchmarku. 

Mezi typické investory fondu řadíme subjekty, které nemají dostatečné zkušenosti 

s investováním a znalosti o finančním trhu. Jedná o fond s krátkodobým investičním 

horizontem v rozmezí 6 aţ 12 měsíců. 

Portfolio je vytvářeno z investičních instrumentů peněţního trhu a dluhopisů. Do 

portfolia jsou zařazeny především státní pokladniční poukázky České republiky. Dluhopisové 

instrumenty jsou vybírány podle denominace v české měně a s nízkou rizikovostí.  

Portfolio tohoto fondu můţe být sloţeno ze 100 % z instrumentů peněţního trhu a 

cenných papírů kolektivního investování peněţního trhu a finančních derivátů. Maximálně 

90 % z portfolia pak můţe být pouţito na dluhopisy, instrumenty kolektivního investování 

v oblasti dluhopisové a finanční deriváty související s těmito nástroji.  

Cena podílu 

Vývoj ceny podílu fondu Pioneer Sporokonto vykazuje rostoucí trend. Jediné patrné 

sníţení bylo v roce 2008, kdy se cena podílu sníţila o 2,05 % (8. října 2010). Jiné cenové 

výkyvy u tohoto fondu nenastaly. Vývoj ceny podílového listu fondu Pioneer Sporokonto je 

graficky znázorněn v Grafu 3.21. 
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Graf 3.21 Vývoj ceny podílu (Pioneer Sporokonto) 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Následující graf znázorňuje vývoj ceny podílového fondu od 1. dubna 2010. Přidané 

20denní a 60denní klouzavé průměry, které se odchylují od ceny podílového listu jen 

minimálně, naznačují budoucí růst ceny podílu.  

Graf 3.22 Průměrná cena podílu (Pioneer Sporokonto) 

 

 Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 
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V závislosti na faktu, ţe správu fondu vykonává společnost Pioneer investments 

Austria GmbH, je fond nucen platit správní poplatky. Tento poplatek je stanoven jako 1% 

podíl z váţeného průměru denní hodnoty vlastního kapitálu fondu. Dopad poplatku je poté 

převáděn na investory, protoţe je začleněn do ceny podílového listu.  

Pioneer Sporokonto dále účtuje svým klientům tzv. vstupní poplatek, jehoţ hodnota je 

nepřímo úměrná investované hodnotě. Jednotlivé investiční intervaly včetně doprovodných 

poplatků je uvedeny v následující tabulce.  

             Tab. 3.6 Nákladovost 

Investiční interval Poplatek % 

500 - 99 999 0,50 

100 000 - 249 999 0,40 

250 000 - 499 000 0,30 

500 000 a více 0,20 
            Zdroj: www.pioneerinvestments.cz 

Fond neúčtuje výstupní poplatky při zpětném odkupu podílových listů.  

3.4 Smíšené fondy 

3.4.1 ISCS Fond řízených výnosů 

Fond řízených výnosů byl zaloţen Investiční společností České spořitelny, a.s. dne 7. 

dubna 1999. Jedná se o otevřených podílový fond se statutem smíšeného fondu. Do svého 

portfolia můţe nabývat maximálně 25 % aktiv ve formě akcií, které vykazují vyšší míru 

rizika. Fond nesleduje ţádný benchmark.  

Typickým investorem fondu je informovaný subjekt, který si uvědomuje rizika 

spojená s investicí do smíšeného fondu. Minimální investiční horizont je nastaven na dva 

roky.  

Podíl fondu 

Vývoj ceny podílu Fondu řízených výnosů je uveden v Grafu 3.23. Od vzniku fondu 

má cena podílu mírně rostoucí trend. Výkyv byl zaznamenán v roce 2008 a 2009, kdy se cena 

propadla ze svého maxima o 6,84 %. Sedla bylo dosaţeno 6. března 2009, kdy byla cena 

podílu ve výši 1,2564 Kč za podílový list.  
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Rok 2008 byl velmi zásadní ve vývoji, protoţe došlo ke globálním ztrátám na 

kapitálových trzích. Jednotlivé evropské země a USA vykazovaly zpomalení růstu a pád do 

recese. Došlo ke sníţení úrokových sazeb České republiky a posílení české koruny.  

Graf  3.23 Vývoj hodnoty podílu (Fond řízených výnosů) 

 

 Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

Při detailnější analýze kratšího úseku vývoje ceny podílu je patrné, ţe hodnota 

v současné době roste. V grafu jsou jako pomocné křivky pouţity 20denní a 60denní klouzavé 

průměry. Grafické znázornění průměrného vývoje hodnoty podílu je uvedeno v Grafu 3.24. 

Graf 3.24 Průměrný vývoj hodnoty podílu (Fond řízených výnosů) 

 

Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 
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Fond má povinnost platit tzv. obhospodařovatelský poplatek ve výši 1,3 % z vlastního 

kapitálu. Dále fondu vznikají náklady ze vztahu k depozitáři (0,11 % z vlastního kapitálu), 

Centrálnímu středisku cenných papírů (0,014 % z vlastního kapitálu) a další.  

3.4.2 Pioneer – dynamický fond 

Pioneer - dynamický fond byl oficiálně zaloţen 9. března 1995, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí orgánu dohledu Komise pro cenné papíry. Jedná se o standardizovaný 

otevřený podílový fond smíšený.  

Benchmark fondu je index sloţený z indexů: MSCI Daily TR Net Europe Local, index 

Bloomberg EFFAS Bond indices Czech Govt All > 1 YR Total Return a 6M PRIBOR. Fond 

se snaţí překonávat výnosnost takto nastaveného indexu.  

Fond je určený především investorům, kteří mají znalosti o fungování finančního trhu 

a jsou srozuměni s rizikem plynoucím z uskutečněné investice. Investiční horizont je stanoven 

na dobu minimálně 5 let (střednědobý aţ dlouhodobý horizont). 

Správa fondu Pioneer - dynamický fond přešla dne 1. ledna 2009 na společnost 

Pioneer Investments Austria GmbH. Hlavním správcem fondu je Petr Zajíc.  

Pioneer - dynamický fond sestavuje své portfolio z akcií s určitým minimálním 

stupněm likvidity, dluhopisů emitovaných na území České republiky a také ze státních 

pokladničních poukázek České republiky. Status fondu dále upravuje maximální podíly 

jednotlivých druhů investičních instrumentů v portfoliu. Cenné papíry akciového typu mohou 

být v portfoliu zastoupeny maximálně 55 %, dluhopisového typu maximálně 40 % a 

peněţního trhu maximálně 5 %.  

Cena podílu 

Vývoj ceny podílu Pioneer Dynamického fondu je velmi volatilní. Nejvyšší hodnoty 

podílu dosáhl 15. března 2000 s 1,697 Kč za podílový list. Poté následoval strmý pád aţ na 

hodnotu 0,71271 Kč. V následujících letech uţ nedokázal fond dosáhnout své nejvyšší 

hodnoty. Další pokles hodnoty byl v letech 2007 a 2008. Grafické znázornění vývoje ceny je 

uvedeno v Grafu 3.25. 

Graf 3.25 Vývoj ceny podílu (Pioneer Dynamický fond)  
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Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Z následujícího grafu, kde je analyzován kratší interval vývoje ceny podílu (1. dubna 

2010 aţ 31. března 2011), je patrné, ţe v současné době se cena podílu zvyšuje a fond 

nevykazuje vysokou volatilitu. 

Graf 3.26 Průměrná hodnota podílu (Pioneer Dynamický fond) 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 
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Investor při realizaci investice do fondu musí zaplatit vstupní poplatek, který se 

pohybuje v rozmezí 1,5 % aţ 3 % z investované částky. Jednotlivé procentní podíly včetně 

investičních intervalů jsou uvedeny v následující tabulce.  

            Tab. 3.7 Nákladovost 

Investiční interval Poplatek % 

500 - 99 999 3,00 

100 000 - 249 999 2,50 

250 000 - 499 000 2,00 

500 000 a více 1,50 
            Zdroj: www.pioneerinvestments.cz 

Tento fond neúčtuje investorům poplatek při zpětném odkupu podílových listů. 

3.4.3 ČSOB bohatství 

Fond ČSOB bohatství vznikl 29. května 2000 na základě povolení Komise pro cenné 

papíry transformací Restitučního investičního fondu České republiky, a.s. V současné době 

existuje ve formě standardního otevřeného podílového fondu bez právní subjektivity. Vznikl 

transformací Restitučního investičního fondu České republiky, a.s.  

Jedná se o typ speciálního smíšeného fondu, který alokuje své investice do akciových 

i dluhopisových instrumentů. Obecně má fond statutem
35

 stanoven poměr akcií a dluhopisů 50 

: 50. Poměr se můţe měnit v závislosti na vývoji finančního trhu a není ţádným způsobem 

limitován. Fond nevyuţívá ţádný srovnávací index výnosnosti. 

Typický investor disponuje znalostmi o procesech na finančním trhu a je srozuměn 

s podstupujícím rizikem. Fond ČSOB bohatství je klasifikován jako vysoce rizikový.  

Ve statutu fondu je stanoven přesný výčet moţných investičních instrumentů, které 

fond můţe nabývat do svého portfolia (dluhové cenné papíry umístěné na tuzemském a 

zahraničním finančním trhu, akciové cenné papíry umístěné na tuzemském a zahraničním 

finančním trhu, instrumenty peněţního trhu, cenné papíry kolektivního investování a další). 

Při investiční činnosti je fond omezen limity stanovenými zákonem o kolektivním investování 

a dále statutem fondu.  

                                                 
35

 Statut speciálního fondu ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, 

otevřený podílový fond 
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Cena podílu 

Vývoj trţní ceny podílu fondu ČSOB bohatství je velmi volatilní. V letech 2007 a 

2008 došlo k rapidnímu sníţení trţní ceny vlivem pádu kapitálových trhů. Cena se sníţila o 

24,79 %. Od této doby pak cena rostla stabilním tempem. Grafické zobrazení vývoje trţní 

ceny je uvedeno v Grafu 3.27. 

Graf 3.27 Vývoj ceny podílu (ČSOB bohatství) 

 

Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

V současné době lze pozorovat velmi mírný rostoucí trend ve vývoji ceny podílu, coţ 

je patrné z Grafu 3.28. 

 Graf 3.28 Současný vývoj ceny podílu (ČSOB bohatství) 

 

Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 
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Nákladovost 

Fond ČSOB bohatství platí ČSOB Investiční společnosti, a.s. poplatek za 

obhospodařování majetku. U tohoto fondu je poplatek nastaven jako procentní podíl z denní 

průměrné hodnoty vlastního kapitálu. Investiční společnost za tento poplatek poskytuje fondu 

sluţby, které jsou totoţné jako u fondu ČSOB akciový mix.  

Poplatek účtovaný fondem ČSOB bohatství při investici do fondu je stanoven jako 

2 % podíl z investované částky. Fond nestrukturuje vstupní poplatek podle výše investované 

částky. Výstupní poplatek není fondem účtován.  
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4 Analýza vybraných fondů 

V následující kapitole jsou analyzovány fondy společností: Investiční společnosti 

České spořitelny, a.s., ING, Pioneer a ČSOB.  

4.1 Akciové fondy 

4.1.1 ISCS Sporotrend 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv vykazuje rostoucí trend aţ do konce roku 2007. Kdy fond 

vykazoval velmi rapidní sníţení ČHA na vydaný podílový list o 67,48 %. V současné době 

ČHA roste. Výrazný vzestup ČHA nastal v roce 2009 v důsledku rychle se zvyšující hodnoty 

Čistého obchodního jmění a sníţením počtu vydaných podílů fondů. 

Portfolio fondu bylo totiţ sloţeno ze středoevropských, tureckých a ruských akcií. 

V tomto období došlo globálně ke sníţení hodnot akcií. Investoři začali prodávat rychle se 

znehodnocující akcie a obecně byla na trhu velmi silná averze k rizikovým investicím.  

     Graf 4.1: ČHA - Sporotrend 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

C
e

n
a 

p
o

d
ílu

 

Čas 

ČHA - Sporotrend 

ČHA
(v Kč)



60 

 

Výnosnost 

Výnosnost fondu Sporotrend má velmi kolísavý trend. Nejvyšší zhodnocení dosáhl 

fond v roce 2009, kdy se akciové trhy začaly vzpamatovávat a dosáhly vysokých temp růstu. 

Trţní cena podílového listu se vrátila na hodnotu, za kterou bylo obchodováno na začátku 

roku 2006.  

Nejvyšší propad trţní ceny byl v roce 2008, kdy kulminovala hypoteční krize, a na 

všech trzích došlo k výrazným propadům. Jednotlivé výnosnosti z hlediska Čisté hodnoty 

aktiv a trţní ceny podílu jsou uvedeny v Tabulce 4.2. 

        Tab. 4.1: Výnosnost Sporotrend 

Data ČHA (v Kč) Výnos (ČHA) Tržní cena (Kč) Výnos (TC) 

31. 12. 2001 0,6918 - 0,6898 - 

31. 12. 2002 0,6998 1,16 % 0,6992 1,36 % 

31. 12. 2003 0,8776 25,40 % 0,8776 25,51 % 

31. 12. 2004 1,2452 41,88 % 1,2350 40,72 % 

31. 12. 2005 1,7583 41,21 % 1,7582 42,36 % 

31. 12. 2006 1,8854 7,23 % 1,8858 7,26 % 

31. 12. 2007 2,1200 12,44 % 2,1200 12,42 % 

31. 12. 2008 0,6895 -67,48 % 0,6897 -67,47 % 

31. 12. 2009 1,7680 156,41 % 1,7681 156,36 % 

31. 12. 2010 - - 1,8051 2,09 % 

        Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

4.1.2 ING International Český akciový fond 

Čistá hodnota aktiv 

Výsledky Čisté hodnoty aktiv fondu ING International Český akciový fond jsou 

graficky zobrazeny v následující tabulce a grafu. Výše čisté hodnoty aktiv představuje čistou 

trţní hodnotu aktiv připadající na jeden emitovaný podíl
36

.  

 

 

      

                                                 
36

 ING akciový fond emituje Kapitalizované a Distribuční akcie pro Českou a Slovenskou republiku. 
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      Tab. 4.2 Čistá hodnota aktiv (ING akciový fond) 

Data ČOJ (v Kč) 
Počet emitovaných 

podílů 
ČHA (v Kč) 

30. 6. 2003 801 827 894,00 669 038 1 198,48 

31. 12. 2003 1 400 603 379,00 963 287 1 453,98 

30. 6. 2004 2 122 057 258,00 1 267 703 1 673,94 

31. 12. 2004 3 162 920 558,00 1 512 616 2 091,03 

30. 6. 2005 5 538 143 384,00 2 290 533 2 417,84 

31. 12. 2005 8 580 091 228,00 2 927 477 2 930,88 

30. 6. 2006 9 488 324 456,00 3 381 893 2 805,63 

31. 12. 2006 10 515 551 503,00 3 237 191 3 248,36 

30. 6. 2007 11 684 919 868,73 3 021 586 3 867,15 

31. 12. 2007 13 362 189 446,00 3 818 024 3 499,77 

30. 6. 2008 10 334 501 594,63 3 748 880 2 756,69 

31. 12. 2008 6 690 905 645,91 3 665 768 1 825,24 

30. 6. 2009 7 314 226 207,72 3 648 626 2 004,65 

31. 12. 2009 9 578 401 629,38 3 610 504 2 652,93 

30. 6. 2010 9 035 296 000,74 3 571 093 2 530,12 

22. 2. 2011 9 847 934 044,65 - - 

      Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Graficky znázorněný vývoj Čisté hodnoty aktiv je uveden v následujícím grafu, ve 

kterém lze pozorovat propad hodnoty tohoto ukazatele. Tento propad byl způsoben z velké 

části sníţením Čistého obchodního jmění. Počet emitovaných podílů se od konce roku 2007 

neustále sniţuje v mírném tempu. Od roku 2003 do roku 2008 byl zřetelný výrazný rostoucí 

trend. V roce 2008 postihla hospodaření fondu hypoteční krize a hodnota ČHA šla prudce 

dolů. Nejvyšší hodnoty ČHA dosáhl fond k datu 31. prosince 2007 (13 362 189 446 Kč). 

Následující pokles vyvolaný nervozitou na finančním trhu trval aţ do 31. prosince 2008. 

Hodnota ČHA se sníţila o 50,07 % z nejvyšší k nejniţší hodnotě.  
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          Graf 4.2 Čistá hodnota aktiv (ING akciový fond) 

 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Diskont 

V Tab. 4.3 jsou uvedeny hodnoty diskontu, nebo prémie, které fond vykazuje. Data 

jsou analyzována od poloviny roku 2003 v pololetním intervalu. Z jednotlivých výsledků je 

patrné, ţe podíl ve fondu je obchodován s prémií ve všech uvedených obdobích. Průměrná 

hodnota nadhodnocení podílu oproti čisté hodnotě aktiv je 7,24 %. Nejvyšší nadhodnocení 

podílu bylo na konci roku 2007. Od této doby se prémie sniţuje. K nepatrnému zvýšení došlo 

v polovině roku 2010.  
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   Tab. 4.3 Čistá hodnota aktiv a diskont/prémie 

Data ČHA (v Kč) Tržní cena Diskont/Prémie 

30. 6. 2003 1198,48 1207,17 -0,73 % 

31. 12. 2003 1453,98 1511,52 -3,96 % 

30. 6. 2004 1673,94 1791,32 -7,01 % 

31. 12. 2004 2091,03 2263,76 -8,26 % 

30. 6. 2005 2417,84 2626,91 -8,65 % 

31. 12. 2005 2930,88 3166,64 -8,04 % 

30. 6. 2006 2805,63 2966,08 -5,72 % 

31. 12. 2006 3248,36 3524,10 -8,49 % 

30. 6. 2007 3867,15 4253,10 -9,98 % 

31. 12. 2007 3499,77 3846,98 -9,92 % 

30. 6. 2008 2756,69 3026,69 -9,79 % 

31. 12. 2008 1825,24 1978,44 -8,39 % 

30. 6. 2009 2004,65 2154,28 -7,46 % 

31. 12. 2009 2652,93 2815,11 -6,11 % 

30. 6. 2010 2530,12 2685,60 -6,15 % 

       Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Výnosnost  

V závislosti na uveřejněných datech ING akciového fondu bylo moţné stanovit 

výnosnost na základě čistého obchodního jmění a vyplacených dividend z distribučních akcií 

a také na základě vývoje ceny podílu na trhu. 

Výnosnost vypočítaná dividendovým a trţním způsobem se nepatrně liší. Nejvyššího 

rozdíl mezi oběma metodami je v roce 2004, kdy byly distribuční akcie emitovány i na 

slovenském trhu a jejich hodnota musela být přepočítávána podle daného kurzu.  

Tab. 4.4 Výnosnost (ING akciový fond) 

Data ČOJ 
ČHA distribučních  

akcií 
Počet dist.  

akcií 
Dividendy Výnosnost 

31. 12. 2003 1 400 603 379,00 1271,98 205 498 124,07 - 

31. 12. 2004 3 162 920 558,00 1294,87 283 078 254,69 37,78% 

31. 12. 2005 8 580 091 228,00 1226,06 385 632 454,62 36,45% 

31. 12. 2006 10 515 551 503,00 1148,58 432 984 206,92 11,61% 

31. 12. 2007 13 362 189 446,00 911,88 496 937 338,96 8,83% 

31. 12. 2008 6 690 905 645,91 468,97 417 234 0,00 -48,56% 

31. 12. 2009 9 578 401 629,38 667,31 320 307 0,00 42,34% 

Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 
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Trţní výnosnost byla stanovena jako procentní změna trţní hodnoty podílu za rok. 

Trţní výnosnost je uvedena v následující tabulce. 

    Tab. 4.5 Trţní výnosnost (ING akciový fond) 

Data Tržní hodnota Výnosnost 

31. 12. 2003 1511,52 - 

31. 12. 2004 2263,76 49,77% 

31. 12. 2005 3166,64 39,88% 

31. 12. 2006 3524,10 11,29% 

31. 12. 2007 3846,98 9,16% 

31. 12. 2008 1978,44 -48,57% 

31. 12. 2009 2815,11 42,29% 

31. 12. 2010 3055,75 8,55% 

     Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Trţní i dividendová výnosnost je ve sledovaných letech velice volatelní. Od roku 2004 

dochází k rapidnímu poklesu. Mezi lety 2004 aţ 2008 se výnosnost sníţila o 98,34 p.b. 

Management ING akciového fondu dokázal vyuţít dobu po hypoteční krizi a výkonnost 

zvýšil na 42,29 %.  

4.1.3 Pioneer – akciový fond 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv a trţní cena podílového listu jsou ve sledovaném období velice 

volatilní. K rapidnímu sníţení obou ukazatelů došlo v roce 2002, kdy praskla tzv. internetová 

bublina a nadhodnocené akcie tohoto sektoru rychle klesly. V roce 2007 se hodnota portfolia 

sníţila vlivem hypoteční krize.  

Na konci roku 2008 byla hodnota ČHA o téměř 44 % niţší a trţní hodnota o 45,2 % 

neţ na konci roku 2007. Tento propad byl zapříčiněn velmi prudkým meziročním sníţením 

Čistého obchodního jmění Pioneer – akciového fondu, které kleslo o 55,63 %. Na trzích v této 

době se sníţila poptávka po investicích s vyšším rizikem a dlouhodobým horizontem.  

Růst ČHA byl zaznamenán v letech 2003 aţ 2006. V současné době se Čistá hodnota 

aktiv zvyšuje. V roce 2009 byla ČHA na stejné úrovni jako v roce 2003. Vývoj ČHA je 

zobrazen v následujícím grafu.  

Graf 4.3 Čistá hodnota aktiv (Pioneer akciový fond) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výnosnost Pioneer – akciového fondu je uvedena v následující tabulce. Je stanovena 

ze strany Čisté hodnoty aktiv a také trţní ceny podílu fondu. V tomto intervalu (2000 aţ 2010) 

byla průměrná roční výnosnost -0,35 % z trţní ceny. Výnosnost za celé období 2000 aţ 2010 

je 25,97 % z trţní ceny. Nejvyšší výnosnosti dosahoval fond v roce 2003, kdy meziroční 

zhodnocení činilo 17,70 %. Naopak největší propad trţní ceny byl v roce 2008, kdy 

kulminovala hypoteční krize, a sníţení činilo -45,19 %. Propad od roku 2003 do roku 2008 

byl 62,89 %.  

 Tab. 4.6 Výnosnost (Pioneer – akciový fond) 

Rok ČHA Výnosnost (ČHA) Tržní cena 
Výnosnost 

(TC) 

31. 12. 2000 0,9848 - 0,9841 - 

31. 12. 2001 0,8228 -16,45% 0,8228 -16,39% 

31. 12. 2002 0,6259 -23,93% 0,6232 -24,26% 

31. 12. 2003 0,7335 17,19% 0,7335 17,70% 

31. 12. 2004 0,7556 3,01% 0,7545 2,86% 

31. 12. 2005 0,8503 12,54% 0,8503 12,70% 

31. 12. 2006 0,9598 12,88% 0,9600 12,90% 

31. 12. 2007 0,9648 0,52% 0,9648 0,50% 

31. 12. 2008 0,5415 -43,87% 0,5288 -45,19% 

31. 12. 2009 0,6750 24,65% 0,6784 28,29% 

31. 12. 2010 - - 0,7285 7,39% 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.4 ČSOB akciový mix 

Čistá hodnota aktiv 

Následující graf zobrazuje vývoj Čisté hodnoty aktiv fondu ČSOB akciového mixu. 

Od roku 2003 byl vývoj ČHA mírně rostoucí. V roce 2008 došlo vlivem hypoteční krize k 

prudkému sníţení Čistého obchodního jmění (pokles o 55,56 % oproti roku 2007). Významná 

část portfolia fondu byla investována ve finanční oblasti, která se stala velmi volatilní.  

 Graf 4.4 ČHA (ČSOB akciový mix) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výnosnost ČSOB – akciový mix je mimo roku 2008 kladná. Uţ v roce 2006 lze 

sledovat klesající tendenci výnosnosti. V roce 2007 se výkonnost fondu sníţila pod 3 %. 

Tento propad byl zapříčiněn poklesem akcií realitních a některých bankovních společností, 

které byly obsaţeny v portfoliu. Nejvyšší zhodnocení pak vykazovaly akcie energetických 

společností (ČEZ, a.s.), bankovních subjektů (Komerční banka) a dalších. V roce 2008 došlo 

k velmi výraznému propadu Čisté hodnoty aktiv a trţní ceny. Akciové trhy globálně 

vykazovaly velmi vysoké propady. Největší část portfolia byla investována na evropských a 

severoamerických trzích. Během roku byla sníţená akciová část portfolia na 86,08 % a 

navýšeny investice do terminovaných vkladů.  

V současné době vykazuje fond kladnou výnosnost. Trţní cena podílu se nyní 

pohybuje pod úrovní, kterou vykazovala v roce 2004. Jednotlivé hodnoty výnosností jsou 

uvedeny v Tab. 4.7. 
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  Tab. 4.7 Výnosnost (ČSOB akciový mix) 

Rok ČHA 
Výnosnost 

(ČHA) 
Tržní cena 

Výnosnost 
(TC) 

31. 12. 2003 0,7036 - 0,7034 - 

31. 12. 2004 0,8016 13,93 % 0,8004 13,79 % 

31. 12. 2005 0,9364 16,81 % 0,9364 16,99 % 

31. 12. 2006 1,0246 9,42 % 1,0236 9,31 % 

31. 12. 2007 1,0497 2,45 % 1,0535 2,92 % 

31. 12. 2008 0,5481 -47,79 % 0,5481 -47,97 % 

31. 12. 2009 0,6735 22,89 % 0,6735 22,88 % 

31. 12. 2010 - - 0,7260 7,80 % 

  Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

4.2 Dluhopisové fondy 

4.2.1 ISCS Sporobond 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv fondu Sporobond do roku 2006 rostla mírným tempem. V letech 

2007 a 2008 byla hodnota sníţena vlivem sníţení Čistého obchodního jmění o 54,26 % a také 

sníţením počtu vydaných podílových listů o 52,91 % mezi léty 2006 a 2008. Mírné navýšení 

ČHA bylo v roce 2009. Toto navýšení vzniklo z důvodů vyšší míry sníţení vydaných 

podílových listů neţ Čistého obchodního jmění. Grafické znázornění ČHA je uvedeno 

v Grafu 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 4.5 ČHA (Sporobond) 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výnosnost fondu byla analyzována z pohledu ČHA a trţní ceny. Jednotlivé hodnoty se 

vyvíjejí ve stejném tempu a jsou uvedeny v Tabulce 4.8. V letech 2006 aţ 2008 fond dosáhl 

ztráty o 2,86 %. V roce 2009 výnosnost byla na úrovni 7,07 % a trţní hodnota podílového 

listu vzrostla na hodnotu 1,7674 Kč. 

  Graf 4.8 Výnosnost 

Data ČHA (Kč) Výnos (ČHA) Tržní cena (Kč) Výnos (TC) 

31. 12. 2001 1,3921 - 1,3919 - 

31. 12. 2002 1,4953 7,41 % 1,4859 6,75 % 

31. 12. 2003 1,5155 1,35 % 1,5155 1,99 % 

31. 12. 2004 1,6105 6,27 % 1,6085 6,14 % 

31. 12. 2005 1,6712 3,77 % 1,6711 3,89 % 

31. 12. 2006 1,6994 1,69 % 1,6993 1,69 % 

31. 12. 2007 1,6784 -1,23 % 1,6784 -1,23 % 

31. 12. 2008 1,6508 -1,65 % 1,6507 -1,65 % 

31. 12. 2009 1,7674 7,07 % 1,7674 7,07 % 

31. 12. 2010 - - 1,8408 4,15 % 

  Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

 

4.2.2 ING International Český fond obligací 

Tato podkapitola obsahuje analýzou fondu ING International Český fond obligací.  
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Čistá hodnota aktiv a diskont/prémie 

Čistá hodnota aktiv se pohybuje kolem hranice 2 tis. Kč na podílový list a má kolísavý 

trend, který je graficky vyobrazen v Grafu 4.9. Při porovnání čisté hodnoty aktiv a trţní ceny 

podílového listu bylo zjištěno, ţe podílový list se od roku 2003 prodává s prémií. Podílový list 

je tedy na trhu nadhodnocen.   

       Tab. 4.9 Čistá hodnota aktiv a diskont/prémie 

Data ČHA (Kč) Tržní cena (Kč) 
Diskont /  
Prémie 

30. 6. 2003 1961,32 1968,64 -0,37 % 

31. 12. 2003 1865,67 1920,93 -2,96 % 

30. 6. 2004 1864,04 1916,34 -2,81 % 

31. 12. 2004 1981,56 2034,43 -2,67 % 

30. 6. 2005 2094,13 2155,54 -2,93 % 

31. 12. 2005 2047,16 2123,48 -3,73 % 

30. 6. 2006 2025,99 2099,04 -3,61 % 

31. 12. 2006 2081,51 2152,98 -3,43 % 

30. 6. 2007 2022,27 2096,45 -3,67 % 

31. 12. 2007 2037,14 2111,67 -3,66 % 

30. 6. 2008 2019,81 2091,30 -3,54 % 

31. 12. 2008 2081,55 2163,46 -3,94% 

30. 6. 2009 2032,02 2113,26 -4,00 % 

31. 12. 2009 2223,64 2285,30 -2,77 % 

30. 6. 2010 2257,42 2335,07 -3,44 % 

       Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Z grafu 4.6 je patrné, ţe se čistá hodnota aktiv od roku 2004 do poloviny roku 2009 

pohybuje v intervalu 2 000 Kč aţ 2 100 Kč. Nebyl zde tedy zaznamenán rapidní pokles 

čistého obchodního jmění fondu v době hypoteční krize. Čistá hodnota aktiv se od roku 2009 

zvyšuje a je očekáván její další růst. 

   

 

 

 

Graf 4.6 ČHA (ING český fond obligací) 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Fond ING český fond obligací emituje kapitalizační akcie (KA) a distribuční akcie 

(DA), ze kterých je pak vyplácena vlastníkům dividenda. Jednotlivé hodnoty dividend 

vyplacených za rok jsou uvedeny v Tabulce 4.10. Nejvyšší výnosnost byla zaznamenána 

v roce 2004, kdy fond vyplatil vysoké dividendy na jednotku distribuční akcie. V roce 2008 a 

2009 fond nevyplácel dividendy.  

 Tab. 4.10 Výnosnost dle ČHA (ING český fond obligací) 

Data ČHA DA (Kč) ČHA KA (Kč) Dividendy (Kč) 
Výnosnost 

ČHA  

31. 12. 2003 1563,49 1929,51 183,54 - 

31. 12. 2004 1641,44 2041,45 456,61 18,51% 

31. 12. 2005 1561,04 2128,26 454,62 12,52% 

31. 12. 2006 1582,25 2159,31 206,92 7,03% 

31. 12. 2007 1546,68 2116,97 203,10 3,35% 

31. 12. 2008 1575,23 2166,44 0,00 2,13% 

31. 12. 2009 1674,65 2286,30 0,00 5,86% 

31. 12. 2010 1592,14 2356,87 129,96 2,98% 

 Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Výnosnost podle trţní ceny v některých letech vykazuje odlišné hodnoty neţ 

výnosnost podle ČHA. V roce 2007 byla trţní výnosnost záporná. Průměrná trţní výnosnost 

ve sledovaných letech byla 3,05 %. V případě jednorázové investice v 2003 a bez zpětných 

odkupů by byla výnosnost 23,17 %. Jednotlivé hodnoty trţní výnosnosti jsou uvedeny v Tab. 
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  Tab. 4.11 Výnosnost dle trţní ceny (ING český fond obligací) 

Data Tržní cena (Kč) Výnosnost 

31. 12. 2003 1920,93 - 

31. 12. 2004 2034,43 5,91% 

31. 12. 2005 2123,48 4,38% 

31. 12. 2006 2152,98 1,39% 

31. 12. 2007 2111,67 -1,92% 

31. 12. 2008 2163,46 2,45% 

31. 12. 2009 2285,30 5,63% 

31. 12. 2010 2366,00 3,53% 

  Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

4.2.3 Pioneer – obligační fond 

Čistá hodnota aktiv  

Čistá hodnota aktiv vykazuje rostoucí trend mimo roku 2007, kdy Čisté obchodní 

jmění fondu se sníţilo v důsledku nervozity na dluhopisovém trhu a odklonu od 

dlouhodobých záměrů s vyšší mírou rizika. Grafické vyobrazení vývoje Čisté hodnoty aktiv 

fondu je uvedeno v grafu 4.7. 

  Graf 4.7 Čistá hodnota aktiv Pioneer - obligační fond 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Trţní hodnota emitovaných podílů fondu vykazuje stejný průběh jako Čistá hodnota 

aktiv. Při porovnání Čisté hodnoty aktiv a trţní ceny podílu je patrné, ţe cena podílového list 

je podhodnocena. Výjimkou je pouze rok 2004, kdy trţní hodnota byla vyšší neţ Čistá 

hodnota aktiv.  
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Výnosnost 

Výnosnost fondu byla zkoumána z hlediska vývoje Čisté hodnoty aktiv a trţní ceny. 

Průměrná roční výnosnost fondu stanovená na základě trţní ceny je 2,46 %. V případě 

jednorázové investice v roce 2002 bez zpětného odkupu by byla výnosnost investice 21,19 %. 

Jednotlivé hodnoty roční výnosnosti jsou vedeny v Tab. 4.12.  

  Tab. 4.12 Výnosnost Pioneer - obligační fond 

Rok ČHA Výnosnost (ČHA) Tržní cena 
Výnosnost 

(TC) 

31. 12. 2002 1,4773 - 1,4763 - 

31. 12. 2003 1,4801 0,19% 1,4801 0,26% 

31. 12. 2004 1,5352 3,72% 1,5356 3,75% 

31. 12. 2005 1,6024 4,38% 1,5990 4,13% 

31. 12. 2006 1,6176 0,95% 1,6176 1,16% 

31. 12. 2007 1,5784 -2,43% 1,5784 -2,42% 

31. 12. 2008 1,6635 5,39% 1,6634 5,39% 

31. 12. 2009 1,7263 3,77% 1,7241 3,65% 

31. 12. 2010 - - 1,7891 3,77% 

  Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

4.2.4 ČSOB bond mix 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv fondu ČSOB bond mix má od roku 2003 klesající tendenci. Jedná 

se o mírně klesající trend, který nevykazuje nahodilé výkyvy. Grafické zobrazení ČHA ČSOB 

bond mix je uvedeno v Grafu 4.8. 

 

 

 

 

 

 Graf 4.8 ČHA – ČSOB bond mix 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výnosnost vyjádřená z pohledu ČHA a trţní ceny se velmi liší. Zatímco podle trţní 

ceny byla výnosnost ve všech sledovaných letech kladná, podle ČHA byla výkonnost ve 

všech letech záporná.  

V roce 2007 došlo ve fondu ke sníţení Čistého obchodního jmění a také sníţení počtu 

vydaných podílových listů. V závislosti na tom, ţe počet vydaných podílů klesl rychlejším 

tempem neţ Čisté obchodní jmění, došlo k navýšení Čisté hodnoty aktiv. V tomto období se 

podíl dluhopisů na portfoliu zvýšil na hodnotu 99,50 % a sníţila se část vloţená do 

termínovaných vkladů na 0,50 %. Hodnota podílového listu se zvýšila v důsledku vyšší 

poptávky. 

Velmi zajímavý je rozdíl mezi výnosností vykazovaný na konci roku 2008. Zatímco 

ostatní fondy měly zápornou výnosnost jak z pohledu ČHA, tak z trţní ceny, ČSOB – bond 

mix z trţního hlediska má vyšší nárůst neţ pokles výnosnosti z ČHA. Fond vytváří své 

portfolio převáţně z tuzemských dluhových instrumentů. Podíl dluhopisů na portfoliu 

management fondu sníţil na 95,57 % a zvýšil investice do termínovaných vkladů. Hodnota 

portfolia (Čisté obchodní jmění) se v roce 2008 zvýšila o 0,89 % na hodnotu 745 586 tis. Kč a 

zároveň se sníţil počet vydaných podílů fondu, coţ zapříčinilo zvýšení Čisté hodnoty aktiv.  

Jednotlivé hodnoty výnosnosti jsou uvedeny v Tab. 4.13.  

  

Tab. 4.13 Výnosnost fondu (ČSOB bond mix) 
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Rok ČHA Výnosnost Tržní cena Výnosnost 

31. 12. 2003 0,9685 - 1,0461 - 

31. 12. 2004 0,9295 -4,03 % 1,0952 4,69 % 

31. 12. 2005 0,8888 -4,38 % 1,1249 2,71 % 

31. 12. 2006 0,8766 -1,37 % 1,1411 1,44 % 

31. 12. 2007 0,8718 -0,55 % 1,1471 0,53 % 

31. 12. 2008 0,8315 -4,63 % 1,2026 4,84 % 

31. 12. 2009 0,7983 -3,99 % 1,2526 4,16 % 

31. 12. 2010 - - 1,2669 1,14 % 

 Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

4.3 Fondy peněžního trhu 

4.3.1 ISCS Sporoinvest 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv vykazuje do roku 2007 rostoucí trend. Po rozšíření finančních 

krize došlo u fondu ke sníţení Čisté hodnoty aktiv v roce 2008. Hlavní příčinou bylo velmi 

vysoké sníţení Čistého obchodního jmění o 37,95 %, dále pokles počtu vydaných podílových 

listů, coţ potlačilo vyšší sníţení ČHA. V současné době ČHA roste a to hlavně z důvodu 

dalšího sníţení Čistého obchodního jmění i vydaných podílových listů. Grafické zobrazení 

vývoje Čisté hodnoty aktiv je uvedeno v Grafu 4.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.9: ČHA - Sporoinvest 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Meziroční výnosnost fondu se průměrně pohybuje kolem 1,60 %. V případě 

jednorázové investice v roce 2002 bez zpětných odprodejů je výnosnost v roce 2010 15,23 %. 

Jediná záporná výnosnost byla vykázána v roce 2008. Jednotlivé roční výnosnosti z pohledu 

ČHA a trţní hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 4.14. 

    Tab. 4.14 Výnosnost (ISCS Sporoinvest) 

Data ČHA (v Kč) Výnos (ČHA) Tržní cena (Kč) Výnos (TC) 

31. 12. 2001 1,6005 - 1,6000 - 

31. 12. 2002 1,6514 3,18 % 1,6506 3,16 % 

31. 12. 2003 1,6864 2,12 % 1,6864 2,17 % 

31. 12. 2004 1,7302 2,60 % 1,7298 2,57 % 

31. 12. 2005 1,7571 1,56 % 1,7570 1,57 % 

31. 12. 2006 1,7865 1,67 % 1,7861 1,66 % 

31. 12. 2007 1,8106 1,35 % 1,8106 1,37 % 

31. 12. 2008 1,7568 -2,97 % 1,7568 -2,97 % 

31. 12. 2009 1,8194 3,56 % 1,8194 3,56 % 

31. 12. 2010 - - 1,8437 1,34 % 

    Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 
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Čistá hodnota aktiv do března roku 2008 stoupala. Dále následovalo sníţení o 4,99 %, 

které je patrné v Grafu 4.10. V roce 2009 byl rapidní vzestup hodnoty, který vyrovnal tak 

ztrátu. Tento trend pokračuje i v současné době. 

          Graf 4.10 ČHA (ING peněţní fond) 

 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Při porovnání Čisté hodnoty aktiv a trţní ceny je patrné, ţe ve všech obdobích se podíl 

fondu prodává s prémií, coţ znamená, ţe je trţně nadhodnocen. Nejvyššího nadhodnocení 

dosáhl fond v září 2008, kdy trţní hodnota překonávala ČHA o 2,31 %. Hodnoty prémie 

stanoveny v Tabulce 4.15. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tab. 4.15 Čistá hodnota aktiv a diskont/prémie 

Data ČHA (Kč) Tržní cena (Kč) 
Diskont /  
Prémie 

31. 3. 2003 1394,99 1406,52 -0,83 % 
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30. 9. 2003 1411,41 1421,65 -0,73 % 

31. 3. 2004 1423,09 1432,81 -0,68 % 

30. 9. 2004 1434,04 1444,33 -0,72 % 

31. 3. 2005 1445,70 1457,88 -0,84 % 

30. 9. 2005 1455,40 1467,31 -0,82 % 

31. 3. 2006 1469,69 1472,61 -0,20 % 

30. 9. 2006 1478,99 1482,05 -0,21 % 

31. 3. 2007 1474,69 1494,57 -1,35 % 

30. 9. 2007 1483,36 1506,59 -1,57 % 

31. 3. 2008 1490,15 1521,58 -2,11 % 

30. 9. 2008 1482,78 1517,01 -2,31 % 

31. 3. 2009 1415,78 1444,23 -2,01 % 

30. 9. 2009 1466,41 1495,13 -1,96 % 

31. 3. 2010 1487,75 1519,04 -2,10 % 

30. 9. 2010 1494,24 1526,75 -2,18 % 

         Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Výkonnost 

ING český fond peněţního trhu vyplácí z emitovaných distribučních akcií dividendy 

ve výši, která je uvedena v Tabulce 4.16. Průměrná výnosnost podle Čisté hodnoty aktiv je 

1,02 %. Nejvyšší výnosnost dosáhl fond v záři roku 2010. Nejvyšší propad byl v roce září 

roku 2009.   

        Tab. 4.16 Výnosnost dle ČHA (ING peněţní fond) 

Data ČHA KA (Kč) ČHA DA (Kč) Dividendy (Kč) 
Výnosnost 

ČHA 

30. 9. 2003 1421,74 1307,04 15,03 - 

30. 9. 2004 1444,41 1306,22 21,22 1,58% 

30. 9. 2005 1467,39 1304,82 21,73 1,57% 

30. 9. 2006 1482,22 1306,48 11,39 1,01% 

30. 9. 2007 1506,78 1307,8 19,92 1,64% 

30. 9. 2008 1517,01 1294,45 21,98 0,67% 

30. 9. 2009 1495,13 1275,81 7,25 -1,18% 

30. 9. 2010 1526,75 1295,44 - 1,85% 

        Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

Průměrná meziroční výnosnost fondu podle trţní hodnoty podílu je 1,03 %. V případě 

jednorázové investice v roce 2003 bez odprodejů podílu je výnosnost 7,23 %. Výnosnost dle 

trţní ceny podílu je záporná uţ v roce 2008 oproti výnosnosti ČHA, kde byla záporná 

výnosnost v roce 2009, kdy podle trţní ceny dosáhl fond nejvyššího zhodnocení. Jednotlivé 

hodnoty výnosností podle trţní ceny podílu je uvedeno v Tabulce 4.17. 
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     Tab. 4.17 Výnosnost dle trţní ceny (ING peněţní fond) 

Data Tržní hodnota (Kč) Výnosnost (TC) 

31. 12. 2003 1427,00 - 

31. 12. 2004 1451,09 1,69% 

31. 12. 2005 1470,58 1,34% 

31. 12. 2006 1488,79 1,24% 

31. 12. 2007 1511,97 1,56% 

31. 12. 2008 1446,54 -4,33% 

31. 12. 2009 1509,55 4,36% 

31. 12. 2010 1530,13 1,36% 

     Zdroj: www.ing.cz, vlastní zpracování 

4.3.3 Pioneer – Sporokonto 

Čistá hodnota aktiv  

Čistá hodnota aktiv fondu Pioneer - Sporokonto vykazuje mírný rostoucí trend. Ke 

sníţení došlo pouze v roce 2008, kdy se sníţila hodnota Čistého obchodního jmění i počet 

emitovaných podílů. Hodnota Čistého obchodního jmění klesla mezi lety 2007 a 2008 o 

0,01 %. Hypoteční krize se tedy na hodnotě portfolia fondu téměř neprojevila. Graf 4.11 

zaznamenává vývoj Čisté hodnoty aktiv fondu Pioneer - Sporokonto.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 4.11 ČHA – Pioneer - Sporokonto 



79 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výnosnost fondu byla zkoumána z pohledu vývoje Čisté hodnoty aktiv fondu a také 

trţní ceny podílu. Výnosnost fondu byla nejvyšší v roce 2001. Od roku 2003 do roku 2008 

výnosnost nepřekročila hranici 2 %. Ve sledovaných letech došlo k poklesu trţní ceny pouze 

v roce 2008. Cena podílu se sníţila pouze o 0,15 %.  

Průměrná meziroční výnosnost od roku 2003 aţ 2010 byla 1,43 %. Hodnoty z let 2001 

a 2002 nebyly zahrnuty, protoţe by výsledná průměrná výnosnost byla zkreslená. V případě 

investice v roce 2001 bez odprodejů podílů do roku 2010 byla výnosnost 16,09 %. 

      Tab. 4.18 Výnosnost fondu (Pioneer – Sporokonto) 

Rok ČHA 
Výnosnost  

(ČHA) 
Tržní cena 

Výnosnost 
(TC) 

31. 12. 2001 1,3484 - 1,3484 5,20% 

31. 12. 2002 1,3985 3,72% 1,3981 3,69% 

31. 12. 2003 1,4157 1,23% 1,4157 1,26% 

31. 12. 2004 1,4411 1,80% 1,4407 1,77% 

31. 12. 2005 1,4604 1,34% 1,4604 1,37% 

31. 12. 2006 1,4838 1,60% 1,4837 1,60% 

31. 12. 2007 1,5090 1,70% 1,5090 1,71% 

31. 12. 2008 1,5074 -0,10% 1,5068 -0,15% 

31. 12. 2009 1,5457 2,54% 1,5451 2,54% 

31. 12. 2010 - - 1,5654 1,31% 

      Zdroj: www.pioneerinvestmets.cz, vlastní zpracování 
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4.4 Smíšené fondy 

4.4.1 ISCS Fond řízených výnosů 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv Fondu řízených výnosů vykazuje velmi mírný růst mezi léty 2002 

aţ 2006. V následujících letech se ČHA propadla 3,06 %. Po skončení krize a rapidnímu 

zlepšení situace jak na akciových, tak na dluhopisových trzích došlo k výraznému zvýšení 

ČHA, coţ bylo zapříčiněno mírným zvýšením Čistého obchodního jmění a sníţením 

vydaných podílových lisů. Následující graf znázorňuje vývoj ČHA fondu. 

Graf 4.12 ČHA (Fond řízených výnosů) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výnosnost z hlediska ČHA a trţní ceny se vyvíjela stejným tempem. Pouze v roce 

2007 a 2008 byla výnosnost záporná. V roce 2009 byla výnosnost 7,40 %, kdy fond vhodně 

reagoval na probírající se trhy. Jednotlivé hodnoty výnosnosti jsou uvedeny v Tabulce 4.19. 
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  Graf 4.19 Výnosnost  

Data ČHA (Kč) Výnos (ČHA) Tržní cena (Kč) Výnos (TC) 

31. 12. 2002 1,2474 - 1,2456 - 

31. 12. 2003 1,2547 0,59 % 1,2547 0,73 % 

31. 12. 2004 1,2757 1,67 % 1,2758 1,68 % 

31. 12. 2005 1,3155 3,12 % 1,3154 3,10 % 

31. 12. 2006 1,3310 1,18 % 1,331 1,19 % 

31. 12. 2007 1,3284 -0,20 % 1,3284 -0,20 % 

31. 12. 2008 1,2903 -2,87 % 1,2903 -2,87 % 

31. 12. 2009 1,3858 7,40 % 1,3858 7,40 % 

31. 12. 2010 - - 1,3992 0,97 % 

     Zdroj: www.iscs.cz, vlastní zpracování 

4.4.2 Pioneer – dynamický fond 

Čistá hodnota aktiv 

Čistá hodnota aktiv Pioneer – dynamického fondu má v současné době rostoucí 

tendenci. V závislosti na tom, ţe portfolio fondu je skládáno z akciových i dluhopisových 

instrumentů, došlo ke sníţení ČHA uţ v roce 2007, kdy propukla hypoteční krize. Pokles 

v roce 2007 byl minimální, protoţe fond vyrovnal sníţení hodnoty akcií nákupem kvalitních 

dluhových cenných papírů. V roce 2008 byl jiţ pokles větší. ČHA poklesla v roce 2008 oproti 

roku 2007 o 24,39 %.  

 Graf 4.13 ČHA (Pioneer - dynamický fond) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Čistá hodnota aktiv se pohybuje průměrně kolem hodnoty 0,8807 Kč na emitovaných 

podílový list. 

Tab. 4.20 Čistá hodnota aktiv a diskont/prémie 

Rok ČHA 
Tržní 
cena 

Diskont /  
prémie 

31. 12. 2001 0,74693 0,9678 -29,56% 

31. 12. 2002 0,56989 0,8045 -41,17% 

31. 12. 2003 0,87277 0,8653 0,86% 

31. 12. 2004 0,89570 0,8929 0,31% 

31. 12. 2005 1,00578 1,0057 0,01% 

31. 12. 2006 1,06669 1,0769 -0,96% 

31. 12. 2007 1,05492 1,0549 0,00% 

31. 12. 2008 0,79761 0,7866 1,38% 

31. 12. 2009 0,91625 0,9148 0,16% 

 Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

Výnosnost 

Výkonnost fondu byla zkoumána z pohledu vývoje Čisté hodnoty aktiv a trţní ceny 

podílu fondu. V roce 2003 se výnosnost razantně liší. Výnosnost podle Čisté hodnoty aktiv je 

vyšší o 45,6 p.b. Od roku 2003 do roku 2006 fond vykazuje kladnou výnosnost. Nejvyššího 

růstu fond zaznamenal v roce 2005, kdy výnosnost byla téměř 13 %. Vzestup Čisté hodnoty 

aktiv a trţní ceny podílu byla způsobena jednak velmi pozitivní náladou na akciových trzích, 

kdy rostly hodnoty evropských indexů (index vídeňské burzy vzrostl o 50,8 %). Dluhopisový 

trh byl ovlivněn velmi pozitivními ekonomickými výsledky České republiky. Výkonnost 

fondu byla taţena především akciovými instrumenty v portfoliu.  

Nejvyšší pokles fondu byl v roce 2008, kdy kulminovala hypoteční krize. V roce 2008 

byl velmi ovlivněn dluhopisový trh, který reagoval na špatné ekonomické výsledky České 

republiky. V rámci akciového trhu došlo k razantnímu sníţení. V rámci bankovního odvětví 

nastala panika kolem krachujícím bankovních subjektů. V závislosti na tom, ţe 14 % portfolia 

bylo investováno do finančního sektoru, hodnota podílového listu se velmi sníţila. Jednotlivé 

výkonnostní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

 

Tab. 4.21 Výnosnost Pioneer – dynamického fondu 
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Rok ČHA 
Výnosnost  

(ČHA) 
Tržní cena 

Výnosnost 
(TC) 

31. 12. 2001 0,74693 - 0,9678 -19,83% 

31. 12. 2002 0,56989 -23,70% 0,8045 -16,87% 

31. 12. 2003 0,87277 53,15% 0,8653 7,55% 

31. 12. 2004 0,89570 2,63% 0,8929 3,20% 

31. 12. 2005 1,00578 12,29% 1,0057 12,63% 

31. 12. 2006 1,06669 6,06% 1,0769 7,08% 

31. 12. 2007 1,05492 -1,10% 1,0549 -2,04% 

31. 12. 2008 0,79761 -24,39% 0,7866 -25,43% 

31. 12. 2009 0,91625 14,87% 0,9148 16,30% 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, vlastní zpracování 

4.4.3 ČSOB bohatství 

Čistá hodnota aktiv  

Čistá hodnota aktiv fondu ČSOB bohatství vykazuje od roku 2003 do roku 2007 mírný 

růst. Na konci roku 2008 došlo ke strmému propadu ČHA. Čisté obchodní jmění se v roce 

2008 sníţilo na hodnotu 3 100 096 tis. Kč z původních 4 462 739 tis. Kč. Mnoţství vydaných 

podílových listů se sníţilo na hodnotu 2 214 375 548 ks z původních 2 468 985 455 ks. Tento 

propad se pak projevil na Čisté hodnotě aktiv, která se sníţila o 22,55 %. V současné době lze 

očekávat růst ukazatele Čisté hodnoty aktiv. Grafické zobrazení ČHA je uvedeno v Grafu 

4.14. 

Graf 4.14 ČHA – ČSOB bohatství 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Fond vykazoval mimo rok 2008 kladnou výnosnost. Nejvyššího zhodnocení dosáhl 

v roce 2005, kdy byla výnosnost podle trţní ceny 18,91 %. Podle ČHA fond také dosáhl 

výnosu ve výši 18,72 %. Na konci roku 2005 vykazoval fond velmi razantní sníţení Čistého 

obchodního jmění o 28,02 % a vydaných podílových listů o 39,37 %. Portfolio fondu v tomto 

období bylo z 56,50 % tvořeno akciemi českými a severoamerickými, z 31,20 % dluhopisy.  

V roce 2007, kdy vypukla hypoteční krize, došlo ke sníţení podílu akciových 

instrumentů v portfoliu na 50,51 %, přičemţ většinu tvořily akcie obchodované na Burze 

cenných papírů Praha. Podíl dluhopisů také klesl na 30,54 %. V tomto roce došlo také ke 

sníţení Čistého obchodního jmění a počtu vydaných podílů, coţ vedlo ke kladné hodnotě 

Čisté hodnoty aktiv. 

V portfoliu došlo k výrazným změnám v roce 2008, kdy management fondu reagoval 

na velmi špatnou situace hlavně na globálním akciovém trhu. Podíl akciových instrumentů se 

meziročně sníţil o 16,29 p.b. Především se sníţil podíl akcií evropského a hlavně českého 

trhu. Podíl dluhopisů se zvýšil o téměř 100 %. Čistá hodnota aktiv se sníţila vlivem poklesu 

akciových a dluhopisových instrumentů na trzích a také odliv podílníků od fondu. Jednotlivé 

hodnoty výnosnosti jsou uvedeny v Tabulce 4.22. 

  Tab. 4.22 Výnosnost 

Rok ČHA Výnosnost (ČHA) Tržní cena Výnosnost (TC) 

31. 12. 2003 1,3320 - 1,3321 - 

31. 12. 2004 1,4022 5,27 % 1,3999 5,09 % 

31. 12. 2005 1,6647 18,72 % 1,6646 18,91 % 

31. 12. 2006 1,7527 5,29 % 1,7465 4,92 % 

31. 12. 2007 1,8075 3,13 % 1,8084 3,54 % 

31. 12. 2008 1,4000 -22,55 % 1,4000 -22,58 % 

31. 12. 2009 1,5678 11,99 % 1,5678 11,99 % 

31. 12. 2010 - - 1,6617 5,99 % 

  Zdroj: www.csob.cz, vlastní zpracování 

4.5 Srovnání kvantitativních výsledků fondů 

V následující podkapitole budou srovnávány výsledky Sharpeho, Treynorova a 

Jensenova poměru u zvolených akciových, dluhopisových, peněţních a smíšených podílových 

fondů. Jednotlivé poměry vyjadřují výnosnost podílového a investičního fondu vzhledem 

k riziku portfolia a citlivosti na benchmark. Jensenův poměr poté vyjadřuje schopnost 
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manaţera fondu překonat výnosnost trhu vhledem k riziku i benchmarku zároveň. 

K výpočtům byla pouţita bezriziková sazba stanovená jako průměrná hodnota státních 

pokladničních poukázek. 

Dále jsou jednotlivé fondy analyzovány podle vykazované směrodatné odchylky a 

obratu portfolia za rok 2009.  

4.5.1 Akciové podílové fondy 

Sharpeho poměr 

Sharpeho poměr představuje výnosnost fondu vzhledem k vykazované volatilitě 

portfolia. U podílového fondu Sporotrend nejsou uvedeny výsledky, protoţe nebyla 

zveřejněna rizikovost portfolia fondu.  

Výsledky Sharpeho poměru jsou u ING akciového fondu na vysoké úrovni. Vzhledem 

k ostatním fondům jsou výsledky tohoto fondu nejlepší. Nejvyšší propad byl v roce 2008, kdy 

došlo k prudkému globálnímu propadu akciových trhů. Uţ v roce 2009, kdy se na trzích 

s akciemi situace zlepšila, fond vykazoval 116,15% výnosnost vzhledem k rizikovosti 

portfolia.  

Vývoj Sharpova poměru Pioneer – akciového fondu mezi jednotlivými léty byl velmi 

volatilní. Nejlepšího výsledku dosáhl fond v roce 2006, kdy dodatečný výnos portfolia fondu 

vzhledem k riziku byl 38,53 %.  

V letech 2007 a 2008 je Sharpeho poměr ČSOB akciového mixu záporný. Fond tedy 

vykazuje zápornou výnosnost proti riziku. V roce 2009 není výsledek uveden, protoţe fond 

nezveřejnil volatilitu svého portfolia. Jednotlivé hodnoty Sharpeho poměru, které byly 

stanovené podle vzorce 2.4, jsou uvedeny v Tabulce 4.23.  

        

 

 

 

 

 

       Tab. 4.23 Sharpeho poměr (akciové fondy) 
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Rok 
ISCS 

Sporotrend 
ING  

akciový fond 
Pioneer  

akciový fond 
ČSOB  

akciový mix 

2005 - 183,70 % 4,63 % 4,68 % 

2006 - 47,14 % 38,53 % 2,63 % 

2007 - 31,36 % -  -0,65 % 

2008 - -169,28 %  -7,81 % -6,81 % 

2009 - 116,15 % 5,01 % - 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Treynorův poměr 

Pro výpočet Treynorova poměru byl jako benchmark zvolen index PX Burzy cenných 

papírů Praha. Z výsledků podílového fondu Sporotrend je patrné, ţe mimo kritický rok 2008 

jsou výsledky kladné.  

Z výsledků ING akciového fondu je zřejmé, ţe management fondu dobře diverzifikuje 

své portfolio a eliminuje tak některé druhy rizik. Záporných výsledků dosáhl fond pouze 

v roce 2008, kdy kulminovala hypoteční krize a v drţeném portfoliu tak došlo k vyšším 

propadům.  

Pioneer akciový fond a ČSOB akciový mix vykazují podobné výsledky v letech 2005 

aţ 2009, které se pohybují kolem 0 %.  

Z hodnot Treynorova poměru je moţné označit za nejlepší fond ING akciový fond a 

ISCS Sporotrend.  

        Tab. 4.24 Treynorův poměr (akciové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporotrend 
ING 

akciový fond 
Pioneer  

akciový fond 
ČSOB  

akciový mix 

2005 0,49 % 41,13 % 0,07 % 0,07 % 

2006 0,04 % 9,06 % 0,04 % 0,04 % 

2007 0,13 % 8,64 % -0,04 % -0,02 % 

2008 -1,20 % -54,77 % -0,45 % -0,59 % 

2009 1,95 % 40,12 % 0,10 % 0,18 % 

        Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Jensenův poměr 
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Jensenův poměr vyjadřuje schopnost managementu překonávat výnosnost trhu. 

Sporotrend vykazuje niţší výnosnost neţ trh pouze v roce 2008. V ostatních letech je 

výnosnost fondu na stejné úrovni a vyšší.  

ING akciový fond vykazuje niţší výnosnost neţ trh v roce 2007. U fondů Pioneer 

akciový fond je vývoj v letech 2005 aţ 2009 kolísavý. Faktor alfa je v letech 2005, 2007 a 

2009 niţší neţ 0, coţ znamená, ţe výnosnost fondu nepřekonala výnosnost trhu. Jednotlivé 

hodnoty poměrů jsou uvedeny v následující tabulce. 

ČSOB akciový mix nedokázal ani v jednom roce překonat výnosnost trhu.  

         Tab. 4.25 Jensenův poměr (akciové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporotrend 
ING akciový fond 

Pioneer  
akciový fond 

ČSOB  
akciový mix 

2005 0,08 0,02 -0,42 -0,66 

2006 0,00 0,04 0,01 -0,01 

2007 0,02 -0,01 -0,13 -0,12 

2008 -0,38 0,02 0,13 -0,02 

2009 1,32 0,14 -0,36 -0,08 

         Zdroj: vlastní zpracování 

Směrodatná odchylka 

Nejvyšší volatilitu podílu vykazuje fond ING akciový fond. Nejniţší směrodatná 

odchylka byla zajištěna u fondu Pioneer akciový fond. Hodnoty směrodatné odchylky ČSOB 

akciového fondu se pohybují na niţší úrovni. V závislosti na tom, ţe se jedná o akciové fondy 

tak, ČSOB akciový fond a Pioneer akciový fond dosahují velmi nízké volatility. 

Tab. 4.26 Směrodatná odchylka hodnoty podílu (akciové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporotrend 
ING  

akciový fond 
Pioneer  

akciový fond 
ČSOB  

akciový mix 

2004 8,66 % 18,95 % 1,61 % 2,06 % 

2005 17,28 % 29,10 % 3,18 % 4,34 % 

2006 13,38 % 17,17 % 3,08 % 3,55 % 

2007 12,81 % 21,91 % 2,85 % 3,50 % 

2008 42,10 % 54,21 % 13,53 % 15,18 % 

2009 39,82 % 43,34 % 6,15 % 8,29 % 

2010 13,49 % 11,25 % 2,47 % 2,36 % 

Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, www.ing.cz 

Nákladovost fondů 
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Celková nákladovost fondu
37

 vybraných akciových fondů se pohybuje mezi 2 % a 

2,5 % TER mimo fond Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny, a.s., který 

vykazuje pouze 1,07 % TER. Nejvyšší zatíţení majetku celkovými náklady je u Pioneer 

akciového fondu s 2,42 % TER. Srovnání jednotlivých nákladových zatíţení je uveden 

v Grafu 4.15. 

Graf 4.15 TER akciové fondy 

 

Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, www.ing.cz 

Obrat portfolií  

 Z výsledků uvedených v Grafu 4.16 je patrné, ţe nejvyšší převrstvení portfolia 

uskutečnily v roce 2009 fondy ČSOB akciový mix (114,93 %)a ISCS Sporotrend (99,12 %). 

Pioneer – akciový fond obrátil své portfolio z 94,02 a ING – akciový fond pak z 55,70 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 4.16 PTR akciových fondů 
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 Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, www.ing.cz 

Vyhodnocení 

Z výsledků jednotlivých kvantitativních ukazatelů byly vybrány pro sestavení 

konečného portfolia fondy ING akciový fond a ISCS Sporotrend. Tyto fondy se vyznačují 

vyšší výnosností i nejlepších výsledků u Sharpeho, Treynerova i Jensenova poměru. ISCS 

Sporotrend vykazuje nejniţší celkovou nákladovost ze všech analyzovaných fondů.  

4.5.2 Dluhopisové podílové fondy 

Sharpeho poměr 

Sharpeho poměr fondu Sporobond není uveden z důvodu nezveřejnění rizikovosti 

portfolia ve sledovaných letech. 

Sharpeho poměr ING fondu obligací od roku 2006 do roku 2008 vycházel záporně. 

Výnos portfolia byl tedy niţší neţ bezriziková sazba. V roce 2009 byl výnos portfolia vyšší 

neţ bezriziková sazba. Vzhledem k riziku pak byla sazba v tomto roce 0,20 %.  

Sharpův poměr Pioneer obligačního fondu byl nejvyšší v roce 2005, kdy byla 

výnosnost fondu vzhledem k rizikovosti portfolia 0,53 %. V letech 2006 a 2009 byla 

výnosnost vzhledem k riziku záporná.  

Sharpeho poměr ČSOB bond mix je v letech 2005 aţ 2007 záporný. Výnos vzhledem 

k rizikovosti fondu dosáhl nejvyššího propadu v roce 2007, kdy byl na úrovni 17,06 %. 

Paradoxně v roce 2008, kdy kulminovala krize na všech trzích, dosáhl fond kladného 

Sharpeho poměru.  
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         Tab. 4.27 Sharpeho poměr (dluhopisové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporobond 
ING 

fond obligací 
Pioneer  

obligační fond 
ČSOB 

bond mix 

2005 - 0,22% 0,53% -1,26% 

2006 - -0,94% -3,06% -6,30% 

2007 - -2,43% - -17,06% 

2008 - -0,29% 0,51% 0,28% 

2009 - 0,20% -0,79% - 

         Zdroj: vlastní zpracování 

Treynorův poměr 

Sporobond vykazuje velmi volatilní vývoj Treynorova poměru. V letech 2006 aţ 2007 

je výnosnost trhu vzhledem k benchmarku a riziku velmi vysoká oproti ostatním fondům. 

V následujících letech se hodnota výnosu rapidně sníţila aţ na -102,91 %. V roce 2009 je 

takto stanovena výnosnost záporná, ale hodnota je jiţ niţší. 

Treynerův poměr ING fondu obligací má ve sledovaných letech kolísavý trend. 

Vhledem k benchmarku a riziku zároveň překonává trh v roce 2009 výnosnost o 0,02 %. 

Průměrná hodnota v letech 2005 aţ 2009 je ve výši 0 %. Fond tedy průměrně dosahuje stejné 

výnosnosti jako benchmark při přihlédnutí k riziku.  

U fondu Pioneer obligačního fondu byl Treynorův poměr nejvyšší v roce 2007, kdy 

dosáhl hodnoty 1,13 %. V roce 2008 byla takto vyjádřená výnosnost záporná. Opačný vývoj 

byl v roce 2009, kdy fond překonal trh o 0,08 %. 

Treynorův poměr ČSOB bond mix vykazoval opačný vývoj neţ Sharpeho poměr. 

Pouze v roce 2008 byla hodnota záporná. V ostatních letech je patrné, ţe fond překonává 

benchmark vzhledem k riziku. 

         

 

 

 

 

 

         Tab. 4.28 Treynorův poměr (dluhopisové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporobond 
ING  

fond obligací 
Pioneer  

obligační fond 
ČSOB  

bond mix 
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2005 -3,57% 0,01% -2,01% 0,27% 

2006 42,41% -0,03% 0,34% 0,07% 

2007 53,49% 0,05% 1,13% 0,12% 

2008 -102,91% -0,04% -0,07% -0,01% 

2009 -34,11% 0,02% 0,08% 0,03% 

         Zdroj: vlastní zpracování 

Jensenův poměr 

Jensenův poměr fondu Sporobond a ING fondu obligací je od roku 2006 aţ 2008 

záporný. Fond tedy dosahuje niţšího výnosu neţ porovnávaný trh. V roce 2009 byla jiţ 

hodnota kladná. Výnos fondu byl tedy vyšší neţ výnos trhu.  

Jensenův poměr fondu Pioneer obligační fond vyjádřený faktorem alfa byl v letech 

2006, 2007 a 2009 záporný. Ve všech sledovaných letech dosahoval tento faktor hodnot velmi 

blízkých 0, coţ znamená, ţe fond dosahoval téměř stejné výnosnosti jako trh, který byl 

vyjádřen výnosností 10letých státních dluhopisů České republiky.  

Výsledky ČSOB bond mix jsou mimo roku 2008 záporné, coţ znamená, ţe fond 

dlouhodobě nedokáţe překonat výnosnost trhu. V roce 2008 je faktor alfa nulový. Výnosnost 

fondu byla na stejné úrovni jako trţní výnosnost. Jednotlivé hodnoty zkoumaných rizikových 

poměrů je uvedena v následující Tabulce 4.29. 

           Tab. 4.29 Jensenův poměr (dluhopisové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporobond 
ING 

fond obligací 
Pioneer  

obligační fond 
ČSOB  

bond mix 

2005 0,043 0,008 0,006 -0,008 

2006 -0,019 -0,024 -0,026 -0,023 

2007 -0,045 -0,056 -0,067 -0,036 

2008 -0,027 -0,019 0,008 0,002 

2009 0,042 0,014 -0,012 -0,007 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Směrodatná odchylka 

Nejvyšší volatilitu vykazuje ING fond obligací, dále následuje ISCS Sporobond, 

Pioneer - obligační fond a nejniţší volatilita je u ČSOB bond mix.  

Tab. 4.30 Směrodatná odchylka podílu fond (dluhopisové fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporobond 
ING český 

fond obligací 
Pioneer  

obligační fond 
ČSOB  

bond mix 
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2004 2,51 % 3,01 % 1,70 % 0,99 % 

2005 2,09 % 3,06 % 1,80 % 1,25 % 

2006 1,60 % 1,66 % 1,51 % 0,33 % 

2007 1,32 % 1,82 % 1,71 % 0,26 % 

2008 2,87 % 3,08 % 2,97 % 1,72 % 

2009 5,95 % 6,26 % 4,11 % 2,12 % 

2010 3,78 % 5,53 % 3,94 % 1,12 % 

Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, www.ing.cz 

Nákladovost fondů 

Celková nákladovost dluhopisových fondů v roce 2009 je uvedena v Grafu 4.17. 

Z výsledků je zřejmé, ţe nejniţší náklady dosahují fondy s českým domicilem. TER ING – 

fond obligací (1,73 %) a Pioneer obligační fond (1,71 %) jsou téměř na stejné úrovni. Nejniţší 

nákladovost má ISCS Sporobond s 1,07%. Hodnota TER ČSOB bond mix je na úrovni 

1,18 %. 

Graf 4.17 TER dluhopisové fondy 

 

Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, www.ing.cz 

Obrat portfolií 

Nejvyšší převrstvení portfolia v roce 2009 uskutečnil ING – fond obligací. Hodnota 

PTR dosahuje 179,73 %, coţ znamená, ţe fond uskutečňuje velmi aktivní správu a obměnil 

celé portfolio téměř dvakrát. Nejniţší hodnoty PTR vykazuje Pioneer obligační fond 

s 55,89 %. ČSOB bond mix (74,14%) a ISCS Sporobond (99,12 %) se s výsledky PTR blíţí 

fondu Pioneer obligační fond. ISCS Sporobond obměnil za rok 2009 celé portfolio jednou. 

Srovnání hodnot PTR jednotlivých dluhopisových fondů je uvedeno v Grafu 4.18.  
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Graf 4.18 PTR dluhopisových fondů 

 

Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, www.ing.cz 

Vyhodnocení 

Z výsledků kvantitativní analýzy byly vybrány dluhopisové fondy společností ČSOB a 

Pioneer (ČSOB bond mix, Pioneer obligační fond). Tyto fondy dosahovaly stabilních 

výsledků ve výnosnosti, výnosnosti vzhledem k riziku portfolia, citlivosti fondu na trhu a při 

překonávání trhu. Nákladovost těchto fondů je na niţší úrovni neţ u společností ING a ISCS.  

4.5.3 Podílové fondy peněžního trhu 

Sharpeho poměr 

U fondu Sporoinvest nejsou uvedeny hodnoty Sharpeho poměru, protoţe fond 

neuveřejňuje rizikovost svého portfolia.  

ING peněţní fond je mimo roku 2005 a 2009 záporný. Výnosnost je tedy vzhledem 

k riziku záporná. 

Sharpeho poměr Pioneer Sporokonto vychází ve všech letech záporně, coţ znamená 

ztrátovost fondu vzhledem k riziku. Pro rok 2004 nebylo moţné Sharpeho poměr stanovit, 

protoţe fond neuveřejnil směrodatnou odchylku svého portfolia.  

           

          Tab. 4.31 Sharpeho poměr (peněţní fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporoinvest 
ING  

peněžní fond 
Pioneer  

Sporokonto 
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2005 - 0,22% -24,03% 

2006 - -0,94% -2,76% 

2007 - -2,43% - 

2008 - -0,29% -7,60% 

2009 - 0,20% -7,26% 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Treynorův poměr 

Treynerův poměr fondů ING peněţního fond a Pioneer – Sporokonto vychází kladně 

v letech 2005, 2007 a 2009. Jedná se o roky, kdy fond překonává ve výnosnosti benchmark 

vzhledem k riziku.  

Velmi volatilní je vývoj Sporoinvestu, kdy v roce 2008 byla ztráta oproti benchmarku 

ve výši 140,45 %.  

          Tab. 4.32 Treynorův poměr (peněţní fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporoinvest 
ING  

peněžní fond 
Pioneer 

Sporokonto 

2005 1,66% 0,01% 0,06% 

2006 -2,76% -0,03% -0,02% 

2007 0,83% 0,05% 0,01% 

2008 -140,45% -0,04% -1,32% 

2009 9,40% 0,02% 0,08% 

           Zdroj: vlastní zpracování 

Jensenův poměr 

Jensenův poměr je pro fond Pioneer - Sporokonto ve všech analyzovaných letech 

záporný, coţ znamená, ţe fond vykazuje niţší výnosnost neţ poměřovaný trh. ING peněţní 

fond je záporný mezi léty 2006 aţ 2008. Nejlepší výsledky udává ISCS Sporoinvest, který 

vykazuje vyšší výnosnost neţ trh v letech 2005, 2007 a 2009.  

Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 4.33. 

          

 

 

Tab. 4.33 Jensenův poměr (peněţní fondy) 

Rok 
ISCS 

Sporoinvest 
ING  

peněžní fond 
Pioneer  

Sporokonto 
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2005 -0,047 0,008 -0,026 

2006 -0,005 -0,024 -0,011 

2007 -0,095 -0,056 -0,032 

2008 -0,075 -0,019 -0,047 

2009 -0,015 0,014 -0,029 

           Zdroj: vlastní zpracování 

Směrodatná odchylka 

Z výsledků ročních směrodatných odchylek hodnoty podílu je patrné, ţe nejvyšší 

riziko je zaznamenáno u fondu ING český peněţní fond. Nejniţší volatilita je u fondu Pioneer 

Sporokonto.  

        Tab. 4.34 Směrodatná odchylka hodnoty podílu (fondy peněţního trhu) 

Rok 
ISCS 

Sporoinvest 
ING český 

peněžní fond 
Pioneer  

Sporokonto 

2004 1,22 % 2,55 % 0,63 % 

2005 0,84 % 0,54 % 0,51 % 

2006 0,75 % 0,50 % 0,58 % 

2007 0,68 % 0,63 % 0,72 % 

2008 2,43 % 3,18 % 1,12 % 

2009 2,36 % 2,22 % 1,45 % 

2010 0,69 % 0,58 % 0,61 % 

 Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, 

 www.ing.cz 

Nákladovost fondů 

Nákladovost fondů peněţního trhu měřená hodnotou TER se u všech zkoumaných 

fondů pohybuje pod 1 %. Nejvyšší TER vykazuje fond ING peněţní fond (0,94 %). U fondů 

ISCS Sporoinvest (0,78 %) a Pioneer Sporokonto (0,80 %) je výsledek TER téměř totoţný.   

 

 

 

 

 

 

 Graf 4.19 TER fondy peněţního trhu 
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Zdroj: Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.ing.cz 

Obrat portfolií 

Obrat portfolií u vybraných fondů peněţního trhu je velmi rozdílný. Nejvyššího 

převrstvení portfolia dosahuje fond ING peněţní fond a to v hodnotě 291,96 %. Portfolio bylo 

tedy obměněno téměř třikrát. ISCS Sporoinvest vykazuje zápornou hodnotu PTR. Fond tedy 

během roku 2009 odkoupil více podílů, neţ emitoval. PTR je na úrovni -19,58 %. Pioneer 

Sporokonto dosahuje hodnoty PTR ve výši 75,35 %. 

       Graf 4.20 PTR fondů peněţního trhu 

 

       Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.ing.cz 

 

 

Vyhodnocení 
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Podle jednotlivých výsledků kvantitativních ukazatelů byl vybrán fond ING český 

peněžní fond pro sestavení portfolia. Fond se snaţí překonávat trh. Obrat portfolia fondu je na 

úrovni téměř 300 %, coţ koresponduje s vyšší nákladovostí fondů. ING český peněţní fond 

vykazuje nejniţší ztráty vzhledem k podstupovanému riziku, citlivosti na trhu i překonávání 

trhu. Volatilita všech analyzovaných fondů se pohybuje na stejné úrovni.  

4.5.4 Smíšené podílové fondy 

Sharpeho poměr 

Sharpeho poměr Pioneer dynamického fondu mimo roku 2008 vychází kladně. Rok 

2004 není uveden, protoţe fond neuveřejnil směrodatnou odchylku portfolia. Sharpeho poměr 

představuje výnosnost při zohlednění rizikovosti portfolia.  

Sharpeho poměr ČSOB bohatství analyzuje výnosnost nad rizikovost portfolia fondu. 

V roce 2009 není výpočet uveden, protoţe fond nezveřejnil volatilitu svého portfolia. V letech 

2007 a 2008 dosahoval fond ztráty proti stanovenému riziku. Treynorův poměr naopak mimo 

rok 2008 vykazuje kladnou výnosnost nad zvolený benchmark.  

Fond řízených výnosů Investiční společnosti České spořitelny, a.s. nezveřejnil 

volatilitu portfolia a tedy Sharpeho poměr nemohl být stanoven. 

           Tab. 4.35 Sharpeho poměr (smíšené fondy) 

Rok 
ISCS 
FŘV 

Pioneer 
Dynamický fond 

ČSOB  
bohatství 

2005 - 5,45% 5,78% 

2006 - 1,98% 0,69% 

2007 - - -0,51% 

2008 - -8,53% -8,32% 

2009 - 3,45% - 

           Zdroj: vlastní zpracování 

Treynorův poměr 

Treynorův poměr Pioneer dynamického fondu představuje výnosnost fondu vzhledem 

k citlivosti fondu na akciový trh České republiky. Fond překonal benchmark s přihlédnutím 

k riziku v letech 2005, 2006 a 2009.  
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Treynorův poměr ČSOB bohatství mimo rok 2008 vykazuje kladnou výnosnost nad 

zvolený benchmark.  

Výsledky Fond řízených výnosů jsou oproti ostatním fondům nejméně příznivé. 

V letech 2006 aţ 2008 nedokázal překonat benchmark. V roce 2009 vykázal nejvyšší 

výnosnost z analyzovaných fondů. 

         Tab. 4.36 Treynorův poměr 

Rok 
ISCS 
FŘV 

Pioneer 
Dynamický fond 

ČSOB  
bohatství 

2005 0,02% 0,02% 0,07% 

2006 -0,20% 0,02% 0,00% 

2007 -0,90% -0,04% 0,00% 

2008 -1,11% -0,15% -0,09% 

2009 0,39% 0,05% 0,03% 

         Zdroj: vlastní zpracování 

Jensenův poměr 

Jensenův poměr Pioneer dynamického fondu, vyjádřený faktorem alfa, byl v letech 

2005, 2007 a 2009 záporný. Pioneer – dynamický fond tedy nedokázal překonat benchmark. 

Ačkoli byl rok 2008 pro fondy velmi špatný, Pioneer – dynamický fond dokázal překonat 

výnosnost trhu.  

Jensenův poměr ČSOB bohatství má opačný vývoj neţ Treynorův poměr. Pouze 

v roce 2008 vykazuje vyšší výnosnost neţ trh.  

Výsledky Fondu řízených výnosů jsou oproti ostatním fondů nejlepší. Fond dokázal 

překonat trh v letech 2005 a 2008, kdy kulminovala hypoteční krize. Hodnoty kladné i 

záporné jsou vyšší neţ u ostatních fondů. Jednotlivé hodnoty rizikového poměru fondů jsou 

uvedeny v Tab. 4.37. 
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          Tab. 4.37 Jensenův poměr 

Rok 
ISCS 
FŘV 

Pioneer 
Dynamický fond 

ČSOB 
bohatství 

2005 7,98 -1,35 -0,71 

2006 -0,55 -0,05 -0,08 

2007 -0,54 -0,23 -0,26 

2008 3,76 0,82 1,40 

2009 -1,77 -0,50 -0,61 

         Zdroj: vlastní zpracování 

Směrodatná odchylka 

Nejvyšší volatilita vývoje hodnoty podílu je naměřena u Pioneer Dynamického fondu. 

Nejniţší směrodatnou odchylku vykazuje Fond řízených výnosů Investiční společnosti České 

spořitelny, a.s.  

 Tab. 4.38 Směrodatná odchylka hodnoty podílu (smíšené fondy) 

Rok 
ISCS  
FŘV 

Pioneer 
Dynamický fond 

ČSOB  
bohatství 

2004 0,59 % 1,45 % 2,01 % 

2005 1,13 % 3,40 % 8,29 % 

2006 0,48 % 2,49 % 4,52 % 

2007 0,71 % 2,30 % 3,06 % 

2008 1,54 % 7,67 % 11,79 % 

2009 3,69 % 5,86 % 9,43 % 

2010 0,53 % 2,15 % 3,02 % 

 Zdroj: www.iscs.cz , www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, 

 www.ing.cz 

Nákladovost fondů 

Celková nákladovost fondů vybraných smíšených fondů se pohybuje v rozmezí 

1,54 % aţ 2,34 %. Nejvyšší hodnoty PTR vykazuje Pioneer Dynamický fond, dále následuje 

ČSOB bohatství a ISCS Fond řízených výnosů. Výše TER je na stejné úrovni jako TER 

akciových fondů. Srovnání jednotlivých hodnot TER smíšených fondů je uvedeno v Grafu 

4.21. 
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 Graf 4.21 TER smíšené fondy 

 

Zdroj: www.iscs.cz , www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz, 

www.ing.cz 

Obrat portfolií 

Srovnání obratů portfolií analyzovaných fondů je uvedeno v Grafu 4.22. Fondy ISCS 

Fond řízených výnosů a ČSOB bohatství dosahují hodnoty PTR kolem 120 %. Pioneer 

Dynamický fond převrstvuje své portfolio z 85,51 %.  

Graf 4.22 PTR smíšených fondů 

 

Zdroj: Zdroj: www.iscs.cz , www.pioneerinvestments.cz, www.csob.cz  

Vyhodnocení 

Z analyzovaných smíšených podílových fondů byl vybrán Fond řízených výnosů 

Investiční společnosti České spořitelny, a.s. Vykazuje nejniţší nákladovost a velmi nízkou 
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volatilitu vyjádřenou směrodatnou odchylkou. Výsledky Sharpeho, Treynerova a Jensenova 

poměru jsou pro jednotlivé fondy na podobné úrovni.   

4.6 Srovnání kvalitativních výsledků fondů 

V následující Tab. 4.39 je uvedeno ohodnocení fondů jednotlivých analyzovaných 

společností. Fondy byly analyzovány podle následujících kvalitativních parametrů: 

1. datum zaloţení (1 = zaloţení před rokem 2005, 0 = zaloţení po roce 2005), 

2. domicil (1 = domicil v daňové oáze, 0 = domicil v zemi s vysokým zdaněním), 

3. správa fondu (1 = změna před rokem 2008, 0 = zaloţení po roce 2008), 

4. velikost jmění fondu (1 = Čisté obchodní jmění je vyšší neţ 6 mld. Kč, 0 = Čisté 

obchodní jmění je niţší neţ 6 mld. Kč), 

5. informovanost (1 = kvalitní informovanost, 0 = nekvalitní informovanost). 

    Tab. 4.39 Kvalitativní analýza analyzovaných fondů 

Fond 1 2 3 4 5 Celkem 

ISCS Sporotrend 1 0 1 0 0 2 

ISCS Sporobond 1 0 1 0 0 2 

ISCS Sporoinvest 1 0 1 0 0 2 

ISCS Fond řízených výnosů 1 0 1 0 0 2 

ING Český akciový fond 1 1 1 1 1 5 

ING Český fond obligací 1 1 1 1 1 5 

ING Český fond peněžního trhu 1 1 1 0 1 4 

Pioneer akciový fond 1 1 0 1 1 4 

Pioneer obligační fond 1 1 0 1 1 4 

Pioneer sporokonto 1 1 0 1 1 4 

Pioneer dynamický fond 1 1 0 1 1 4 

ČSOB akciový mix 1 0 1 0 0 2 

ČSOB bond mix 1 0 1 0 0 2 

ČSOB bohatství 1 0 1 0 0 2 

    Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšší ohodnocení dosáhly fondy investičních společnost ING a Pioneer. Jedná se o 

fondy s domicilem v Lucembursku (daňovou oázou) a s dostatečným čistým obchodním 

jměním (mimo ING Český fond peněţního trhu). Fond investičních společností ČSOB a 

Investiční společnosti České spořitelny jsou fondy s domicilem v České republice a s nízkým 

obchodním jměním.  
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Z výsledků je tedy moţné doporučit investice do fondů ING a Pioneer ve všech 

kategoriích, které mají větší přístup na zahraniční trhy a niţší nákladovost.  

4.7 Sestavení portfolia 

4.7.1 Výběr fondů 

Podle výsledků kvantitativní a kvalitativní analýzy, uvedených v kapitole 3, byly 

vybrány fondy, které jsou uvedené v Tab. 4.40.  

   Tab. 4.40 Výsledky srovnávací analýzy 

Fondy podle kvantitativní analýzy Fondy podle kvalitativní analýzy 

ING akciový fond ING akciový fond 

ISCS Sporotrend Pioneer akciový fond 

ČSOB bond mix ING dluhopisový fond 

Pioneer obligační fond Pioneer obligační fond 

ING český peněžní fond ING peněžní fond 

ISCS Fond řízených výnosů Pioneer Sporokonto 

- Pioneer Dynamický fond 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Konečné portfolio bude vytvářeno podle preferencí konkrétního investora a podle jeho 

postoje k podstupovanému riziku.  

4.7.2 Charakteristika investora 

Investor, pro kterého bude vytvářeno portfolio podle výsledků následující kvantitativní 

a kvalitativní analýzy, chce své volné prostředky vloţit do podílových fondů s různými 

investičními strategiemi.  

Jedná se o vysokoškolsky vzdělaného člověka v oblasti informačních technologií, 

který v roce 2011 dosáhne 33 let věku. Pracuje v soukromé firmě zabývající se vývojem a 

distribucí počítačových programů pro korporátní klientelu na pozici Senior developer.  

V současné době má k dispozici 250 000 Kč, které chce investovat do podílových 

fondů.   
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4.7.3 Portfolio 

V závislosti na nízkém věku investora a k jeho ochotě podstoupit riziko za vyšší výnos 

bylo portfolio sestaveno z následujících podílových fondů tak, aby splňovalo podmínky 

diverzifikace na úrovni investiční strategie: 

 Sporotrend (ISCS), 

 akciový fond (Pioneer), 

 bond mix (ČSOB), 

 obligační fond (Pioneer), 

 český fond peněţního trhu (ING), 

Důvodem pro výběr dvou akciových a dvou dluhopisových fondů je diverzifikace 

rizika na úrovni společností. V závislosti na tom, ţe většina těchto fondů investuje na 

akciových a dluhopisových trzích, do výběru nebyly zařazeny smíšené fondy.  

Výběr pouze pěti podílových a investičních fondů je dán vstupními a správními 

náklady, které musí investor platit.  

Výše investice do jednotlivých podílových fondů bude stanovena na základě 

minimalizace Value at Risk a maximalizace střední hodnoty portfolia.  

Minimalizace VaR 

Podle metody minimalizace VaR byla částka 250 000 Kč rozdělena mezi vybrané 

fondy způsobem uvedeným v Tab. 4.41.  

       Tab. 4.41 Portfolio (minimalizace VaR) 

Fond Podíl (Kč) Podíl 

ISCS Sporotrend 45 258 18,10% 

Pioneer - akciový fond 39 671 15,87% 

ČSOB - bond mix 56 513 22,61% 

Pioneer - obligační fond 71 023 28,41% 

ING Český fond peněžního trhu 37 536 15,01% 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tab. 4.41 je patrné, ţe nejvyšší investice jsou směřovány do fondů Pioneer obligační 

fond a ČSOB bond mix. Nejniţší podíl z portfolia je investován do ING Českého fondu 
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peněţního trhu. Celkově 51,01 % portfolia je investováno na dluhopisových trzích, 33,97 % 

na akciových trzích a 15,01 % na peněţních trzích. 

Graf 4.23 Sloţení portfolia (minimalizace VaR) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Maximalizace střední hodnoty funkce užitku portfolia 

Podle této metody je portfolio rozděleno způsobem uvedeným v následující tabulce. 

       Tab. 4.42 Portfolio (maximalizace střední hodnoty funkce uţitku) 

Portfolio Podíl (Kč) Podíl 

ISCS Sporotrend 40 046 16,02% 

Pioneer - akciový fond 41 922 16,77% 

ČSOB bond mix 57 324 22,93% 

Pioneer - obligační fond 71 158 28,46% 

ING Český fond peněžního trhu 39 551 15,82% 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Největší část portfolia je investována do fondů Pioneer – obligačního fond a ČSOB 

bond mix. Celkově investice do fondů dluhopisového trhu tvoří 51,39 %. Téměř stejné podíly 

jsou vloţeny do fondů Sporotrend a Pioneer - akciového fondu. Celková investice do 

akciových fondů činí 81 968 Kč, coţ je 32,79 % z celkových 250 000 Kč. Část portfolia 

investovaného do fondů peněţního trhu dosahuje 15,82 %. Grafické znázornění sloţení 

portfolia metodou maximalizace funkce uţitku je v Grafu 4.23.  

 

 Graf 4.23 Sloţení portfolia (maximalizace střední hodnoty portfolia) 

0,181030275 

0,158682516 
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Složení portfolia (minimalizace VaR) 

ISCS Sporotrend

Pioneer - akciový fond

ČSOB - bond mix

Pioneer - obligační fond

ING Český fond peněžního
trhu
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Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady investora 

Výše nákladů plynoucí z investic do vybraných fondů je uvedena v Tab. 4.43. Pro obě 

portfolia je výše nákladů ve stejné výši. Vybrané fondy mají poplatky při investici nastavené 

jako procentní podíl z investované částky. Procentní výše nákladů je uvedena v podkapitolách 

4.1, 4.2, 4.3 a 4.4.  

Nejvyšší náklady jsou vynaloţeny na investice do akciových fondů. Obecně je 

nákladovost u těchto fondů nastavená na vyšší úrovni z důvodu dlouhodobosti investice. 

Nejniţší náklady vykazuje ING Český fond peněţního trhu.  

Celkové náklady na investici do takto sestaveného portfolia činí 3 927 Kč, coţ 

představuje 1,57 % z investované částky.  

      Tab. 4.43 Náklady investora 

Fond Náklady (Kč) 

ISCS Sporotrend 1 358 

Pioneer - akciový fond 1 388 

ČSOB - bond mix 283 

Pioneer - obligační fond 710 

ING Český fond peněžního trhu 188 

Celkem 3927 

     Zdroj: vlastní zpracování 

0,160184325 

0,167687219 

0,229295827 0,284630151 

0,158202478 

Složení portfolia (maximalizace užitku) 

ISCS Sporotrend

Pioneer - akciový fond

ČSOB - bond mix

Pioneer - obligační fond

ING Český fond peněžního
trhu
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4.8 Shrnutí 

Pro analýzu byly vybrány akciové, dluhopisové, smíšené a peněţní podílové a 

investiční fondy společností: Investiční společnost České spořitelny, a.s., ING Group N.V., 

Pioneer Investiční společnost, a.s. a ČSOB Investiční společnost a.s.  

Jednotlivé podílové a investiční fondy byly hodnoceny z kvantitativního a 

kvalitativního hlediska.  

Z výsledků kvantitativní analýzy akciových fondů (ISCS Sporotrend, ING český 

akciový fond, Pioneer akciový fond a ČSOB akciový mix) je patrné, ţe se jedná nejvýnosnější 

fondy ze zkoumaných druhů. Na druhou stranu je nutné při hodnocení výkonnosti fondů 

zohlednit jejich rizikový profil. Akciové fondy jsou povaţovány za velmi rizikové, coţ je 

patrné i z hodnocení vývoje hodnoty podílu vybraných fondů směrodatnou odchylkou. 

Nákladovost akciových fondů je nastavena na vyšší úrovni, coţ souvisí s dlouhodobým 

investičním horizontem. Jednotlivé vykazované hodnoty akciových fondů byly velmi výrazně 

ovlivněny hypoteční krizí. Akciové trhy na celém světě se prudce propadly a s tím i portfolia 

analyzovaných fondů. 

Z jednotlivých akciových fondů byly do portfolia vybrány ISCS Sporotrend a ING 

český akciový fond.  

Dluhopisové fondy (ISCS Sporobond, ING Český fond obligací, Pioneer obligační 

fond a ČSOB bond mix) vykazují oproti akciovým fondům niţší výnosnost a niţší volatilitu. 

Náklady na investice do dluhopisových fondů se pohybují v intervalu do 1 % z investované 

částky. Podle výsledků analýz byly do portfolia zařazeny ČSOB bond mix a Pioneer – 

obligační fond.  

Fondy peněţního trhu jsou pokládány za nejméně rizikové a také nejméně výnosné. 

Z výsledků analýzy je patrné, ţe vybrané fondy byly zasaţeny hypoteční krizí jen minimálně 

a vykazovaly stabilní výnosnost v dlouhodobém horizontu. Volatilita je na nízké úrovni. 

Náklady investora při investici do fondů peněţního trhu je nastavena kolem 0,5 % 

z investované částky. Z fondů peněţního trhu je v portfoliu ING Český fond peněţního trhu.  

Smíšeným fondům je povoleno do svého portfolia nabývat akciové a dluhopisové 

tituly. Výnosnost vybraných fondů tohoto typu je na vyšší úrovni neţ dluhopisové fondy 

s výrazně vyšší volatilitou. Celková nákladovost fondu je na stejné úrovni jako u akciových 
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fondů. Do portfolia nebyl zařazen ţádný ze smíšených podílových fondů, protoţe více jak 

80 % portfolia jiţ tvořily akciové a dluhopisové fondy.  

Při porovnání podílových a investičních fondů s domicilem v České republice a 

v Lucembursku je zřejmé, ţe české fondy mají obvykle niţší čisté obchodní jmění, coţ jim 

brání ve větší míře sestavovat portfolio z titulů obchodovaných na zahraničních kapitálových 

trzích. Dochází tak k omezení moţnosti diverzifikace rizika.  

Z výsledků jednotlivých metod je zřejmé, ţe přes 50 % volných prostředků bylo 

vloţeno do dluhopisových fondů, přes 30 % pak do akciových fondů a 16 % do fondů 

peněţního trhu.  
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5 Závěr 

Sektor kolektivního investování nemá v České republice dlouhou tradici. Jeho vznik je 

spojen s vytvořením kapitálového trhu na našem území. Počátky kolektivního investování 

však nebyly příliš příznivé z důvodů velmi liberální legislativy a absence orgánu dozoru. 

Spousta malých investorů, kteří vloţili své prostředky do nově vytvořených podílových či 

investičních fondů, přišla o své peníze. Tento fakt pak následně zapříčinil vysokou averzi 

k investicím na kapitálových a peněţních trzích, která v určité míře panuje dodnes. 

V současné době se jednotlivé subjekty kolektivního investování vzpamatovávají 

z hypoteční krize, která způsobila odklon investorů do méně rizikových forem investic. 

Dochází tak ke sníţení podílů fondů v oběhu. Tento fakt je v kontrastu se skutečností, ţe 

podílové a investiční fondy v současnosti vykazují růst čistého obchodního jmění. 

V diplomové práci byly analyzovány jednotlivé podílové a investiční fondy 

společností Československá obchodní banka, a.s., ING N.V., Pioneer investiční společnost, 

a.s. a Investiční společnost České spořitelny, a.s. Výběr analyzovaných fondů byl proveden na 

základě zvolených kritérií.  

Jednotlivé fondy byly analyzovány z kvantitativního a kvalitativního hlediska. 

Kvantitativní analýza zahrnovala rozbor čisté hodnoty aktiv, výnosnosti a rizika. Výkonnost 

fondů byla zkoumána z pohledu trţní ceny podílu a čisté hodnoty aktiv na emitovaný podíl. 

Riziko bylo kvantifikováno pomocí směrodatné odchylky vývoje trţní hodnoty podílu. Pro 

moţnost srovnání výnosnosti mezi fondy byly vyuţity Sharpe, Treyner a Jensen poměry, 

které stanovují výnosnost vzhledem k rizikovosti a citlivosti na trhu. V kvalitativní analýze 

byly hodnoceny faktory jako velikost fondu, změna správy fondu, zaloţení fondu a další.   

Podle těchto analýz a moţností subjektu bylo vybráno pět fondů, ze kterých bylo 

vytvořeno portfolio. Výše investic do fondů pak byla stanovena na základě minimalizace VaR 

a maximalizace střední hodnoty portfolia.  
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Seznam zkratek 

AKAT  Asociace pro kapitálový trh 

BCPP  Burza cenných papírů Praha 

BUX  akciový index Burzy cenných papírů Budapešť 

CEE   index střední a východní Evropy 

CZK  česká koruna 

EFFAS The European Federation of Financial Analysts Societies 

EUR  euro 

mil.  Milion 

mld.  Miliarda 

NKY  Nikkei 225 (index japonské burzy) 

PRIBOR praţská mezibankovní úroková sazba 

PX  index Burzy cenných papírů Praha 

SAX  index Burzy cenných papírů Bratislava 

SPX  americký index (Standard & Poor’s) 

SX5E  index Dow Jones Euro Stoxx 50 Index 

UKX   FTSE 100 Index (index Burzy cenných papírů Londýn) 

USA  Spojené státy americké 

UCITS  Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities 

USD  americký dolar 

WIG  index Burzy cenných papírů Varšava 
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Příloha 1 Investiční společnost České spořitelny, a.s. 

Investiční společnost České spořitelny, a.s. vznikla dne 27. 12. 1991 zápisem do 

obchodního rejstříku pod spisovou značkou B 1154 u rejstříkového soudu v Praze. Jednotlivé 

údaje o investiční společnosti
38

: 

 Předmět činnosti: vytvoření a správa podílových a investičních fondů na základě 

obhospodařovatelské smlouvy podle zákona o kolektivním investování
39

, 

 sídlo: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, 

 základní kapitál: 70 mil. Kč (700 akcií na jméno v hodnotě 100 tis. Kč), 

 akcionáři: Erste Asset Management GmbH (100% podíl), 

 obhospodařovaný majetek: 55 mld. Kč, 

 auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o. 

Investiční společnost České spořitelny, a.s. v současné době působí pouze na území 

České republiky. Spravuje celkově 31 podílových fondů. 

Vývoj čistého zisku investiční společnosti je uveden v následujícím grafu
40

. 

Nejvyššího zisku dosáhl fond v roce 2001. V současné době dochází k růstu čistého zisku po 

výrazném propadu v roce 2008.  

 Graf 1.1 Čistý zisk Investiční společnosti České spořitelny, a.s. 

 

Zdroj: www.iscs.cz  

                                                 
38

 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka 1154 

(www.justice.cz) 
39

 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
40

 Výroční zpráva Investiční společnosti České spořitelny, a.s. (2009). 
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Příloha 2 ING Group N.V 

Subjekt ING Group N.V byl vytvořen sloučením NMB Postbank Groep a pojišťovny 

Nationale-Nederlanden. Jedná se o finanční subjekt, který poskytuje sluţby na pojišťovacím 

trhu, bankovním trhu a také v oblasti správy aktiv. Správu aktiv a tedy i podílových fondů 

zajišťuje ING Investment Management (C.R.), a.s. s cílem optimalizovaného výnosu při 

minimalizaci rizika. Tato společnost byla zaloţena 18. Května 1994 v Lucemburském 

velkovévodství. Spadá pod kontrolu Komise pro dohled nad finančním sektorem
41

. 

Společnost je charakterizována následujícími údaji
42

: 

 Předmět činnosti: obhospodařování vloţených prostředků klienta a další činnosti, 

které jsou společnosti přiznané v povolení, 

 sídlo: Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, 

 základní kapitál: 27 mil. Kč (27 000 ks akcií na jméno v hodnotě 1000 Kč), 

 akcionáři: ING Investment Management (Europe) B.V. (100% podíl), 

 obhospodařovaný majetek: 94 mld. Kč v roce 2009, 

 auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o. 

V následujícím grafu jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty čistého zisku vykazovaného 

společností v letech 2005 aţ 2009
43

. Výše čistého zisku se v sledovaných letech pohybuje na 

podobné úrovni.  

  

                                                 
41

 Commission de Surveillance du Secteur Financier 
42

 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka 4519 

(www.justice.cz) 
43

 Výroční zpráva ING Investment management (2009) 



 

 

Graf 2.1 Čistý zisk ING Investment manamegemt 

 

Zdroj: www.ing.cz  

0

20000

40000

60000

80000

2005 2006 2007 2008 2009

K
č 

Čas 

Čistý zisk ING Investment 
management 

Čistý zisk (tis. Kč)



 

 

Příloha 3 Pioneer investiční společnost, a.s. 

Pioneer investiční společnost, a.s. byla zaloţena v roce 1995. Jediným vlastníkem 

společnosti je Pioneer International Corporation, která byla zaloţena v roce 1928 v Miláně. 

Mateřská společnost předurčuje sestavování portfolií pro všechny své společnosti ve světě. 

Jedná se o fundamentální analýzu, kvantitativní analýzu a také konstrukce portfolia na 

základě moderních metod analýzy rizika. 

Jednotlivé fondy nabízené a obhospodařované společností Pioneer investiční 

společností, a.s. jsou denominované v české měně. Společnost nabízí fondy Pioneer – 

Sporokonto, Pioneer – obligační plus, Pioneer – obligační fond, Pioneer – dynamický fond, 

Pioneer – akciový fond, Pioneer – zajištěný fond a Pioneer – zajištěný fond 2.  

Základní kapitál Pioneer investiční společnosti, a.s. je ve výši 122 mil. Kč
44

. V roce 

2004 došlo k fúzi společností Pioneer česká investiční společnost, a.s. a ŢB - Trust, investiční 

společnost, a.s. Majetek byl obou společností byl převeden na nástupnický subjekt Pioneer 

investiční společnost, a.s se sídlem v Praze 8. 

 Předmět činnosti: vytváření a obhospodařování podílových a investičních fondů, 

 sídlo: Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, 

 základní kapitál: 122 mil. Kč (12 200 ks akcií na jméno v hodnotě 10 000 Kč), 

 akcionáři: Pioneer Global Asset Management, S.p.A. (100% podíl), 

 auditor: KPMG Česká republika Audit, s. r. o 

Čistý zisk Pioneer Investiční společnosti, a.s. vykazuje kolísavý trend. Ve sledovaných 

letech 2005 aţ 2009 dosáhla společnost nejniţšího zisku v roce 2009
45

.  
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 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka 3049 

(www.justice.cz) 
45

 Výroční zpráva Pioneer Investiční společnost, a.s. (2009) 



 

 

Graf 3.1 Čistý zisk Pioneer Investiční společnosti, a.s. 

 

 Zdroj: www.pioneerinvestments.cz 
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Příloha 4 ČSOB Investiční společnost, a.s. 

ČSOB Investiční společnost, a.s. je členem skupiny ČSOB a vznikla 3. Července 1998 

jako dceřiná společnost ČSOB, a.s. Předmět činnosti je vymezen zákonem o kolektivním 

investování v § 14, který definuje investiční společnost jako právnickou osobu, která zakládá 

a spravuje podílové fondy a také obhospodařuje investiční fondy na základě smlouvy a statutu 

fondu.  

V roce 2004 přešel na společnost majetek První investiční společnost, a.s. ČSOB, a.s. 

je členem finanční skupiny KBC Group. ČSOB Investiční společnost, a.s. nabízí více jak 230 

podílových fondů. Jednotlivé parametry společnosti jsou uvedeny v následujícím výčtu
46

: 

 Předmět činnosti: vytváření a obhospodařování podílových a investičních fondů 

podle zákona o kolektivním investování
47

, 

 sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, 

 základní kapitál: 216 mil. Kč (216 ks akcií na jméno v hodnotě 1 mil. Kč), 

 akcionáři: Československá obchodní banka, a.s. (100% podíl), 

 auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o. 

Od roku 2005 do 2008 se zisk zvyšoval. Čistý zisk má sestupnou tendenci 

v posledních letech
48

.  
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 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka 5446 

(www.justice.cz) 
47

 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
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 Výroční zpráva ČSOB Investiční společnosti, a.s. (2009) 



 

 

Graf 4.1 Čistý zisk ČSOB Investiční společnost, a.s. 

 

 Zdroj: www.csob.cz  
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Příloha 5 Srovnání fondů Investiční společnosti České spořitelny, a.s. se 

zvoleným bechmarkem 

a. Sporotrend 

Následující graf srovnává oficiální benchmark, který je sloţen z indexů Morgan 

Stanley Capital International Russia, Turkey, Poland, praţské a budapešťské burzy, index PX 

pro účely této práce a výnosnost fondu Sporotrend.  

Fond překonává index PX pouze v roce 2009, kdy byla výnosnost fondu o 126,17 p.b. 

vyšší. V letech 2005 a 2007 dokázal fond překonat ve výnosnosti svůj oficiální benchmark.  

Graf 5.1 Srovnání fondu s benchmarkem (Sporotrend) 

 

Zdroj: www.iscs.cz, www.bcpp.cz, vlastní zpracování 

b. Sporobond 

V následujícím grafu je uvedeno srovnání výnosu fondu s oficiálním benchmarkem, 

který fond vyuţívá, a výnos 10letých státních dluhopisů. Z grafu je patrné, ţe fond překonal 

výnos 10letých státních dluhopisů v letech 2005 a 2009. Oficiální benchmark překonává fond 

v letech 2005, 2006 a 2009.  
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Graf 5.2 Srovnání fondu s benchmarkem 

 

 Zdroj: www.iscs.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracovánní 

c. Sporoinvest 

Fond překonává oficiální benchmark fondu, který je zmíněn výše, v letech 2005, 2006 

a 2009. Největší výkyv byl zaznamenán v roce 2008, kdy fond poklesl, ale oficiální 

benchmark i 6M PRIBOR rostly. Takto velký rozdíl byl z důvodů zvýšení kreditního rizika 

fondu (pád islandské ekonomiky a dluhopisů Lehman Bros). Dalším významným problémem 

bylo významné podhodnocení vysoce kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti na trhu.  

V roce 2009 fond vykazuje oproti oficiálnímu benchmarku a 6M PRIBORu opačnou 

tendenci. Převyšuje výnos 6M PRIBID o 1,97 p.b. Česká národní banka sniţovala úrokové 

sazby a došlo také k zvětšení rozdílu mezi poptávanou a nabízenou sazbou (bid-offer spread). 

Fondu se začalo dařit aţ v druhé polovině roku, kdy byly zveřejněny dobré ekonomické 

výsledky finančních a bankovních institucí. Grafické srovnání výkonností fondu, benchmarku 

a 6M PRIBOR je uvedeno v Grafu 5.3.  
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 Graf 5.3 Srovnání grafu s benchmarkem 

 

 Zdroj: www.iscs.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracování 

d. Fond řízených výnosů 

Fond nesleduje ţádný benchmark. V Grafu 5.4 je uvedeno srovnání výnosnosti fondu 

a výnosnosti indexu PX. Index PX ve všech letech převyšuje výnosností výnosnost fondu.  

Graf 5.4 Srovnání fondu s indexem PX 

 

Zdroj: www.iscs.cz, www.bcpp.cz, vlastní zpracování 
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Příloha 6 Srovnání fondů ING N.V. se zvoleným bechmarkem 

a. Akciový fond 

Fond překonává svůj oficiální benchmark v roce 2005, 2008, 2009 a 2010. Index PX 

fond překonává pouze v letech 2006 a 2008. V jednotlivých výnosnostech fondu, oficiálního 

bechmarku a indexu PX nejsou velké rozdíly. Vyvíjely se stejným tempem. Nejvyšší 

výnosnosti dosáhl fond v roce 2009, kdy vyuţil vysokých temp růstu na akciových trzích po 

předchozím pádu v důsledku finanční krize.  

Graf 6.1 Výnosnost fondu a benchmark (ING akciový fond) 

 

Zdroj: www.ing.cz, www.bcpp.cz, vlastní zpracování 

b. Dluhopisový fond 

Výnosnost fondu vzhledem k benchmarku je uveden v Grafu 6.2. Z grafu je patrné, ţe 

fond překonává oficiálně stanovený benchmark a výnos 10letých státních dluhopisů v letech 

2005 a 2009. V ostatních letech nedokázal fond překonat ani jeden uvedený srovnávací index. 

V roce 2007 vykázal dokonce ztrátu, přičemţ oficiální benchmark dosáhl výnosu 4,38 %. 

Tento vývoj zapříčinila globální nejistota na kapitálových trzích. Došlo k prudkému pádu 

ceny korporátních dluhopisů a přesun k velmi málo rizikovým státním dluhopisům, u kterých 

naopak cena rostla.  
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Graf 6.2 Výnosnost fondu a benchmark 

 

Zdroj: www.ing.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracování 

c. Peněţní fond 

Graf 6.3 srovnává výnosnosti fondu, oficiálního benchmarku a 6M PRIBORU. V roce 

2005 není uvedena hodnota oficiálního benchmarku, protoţe fond jej v této době ještě 

nesledoval. Fond překonal benchmark a 6M PRIBOR pouze v roce 2009. Nejvyšší rozdíl byl 

v roce 2008, kdy benchmark dosáhl nejvyššího výnosu za sledovaná léta a fond naopak 

nejniţší. Vzniklo zde rozpětí 8,80 p.b.  

Graf 6.3 Výnosnost fondu vzhledem k benchmarku (ING peněţní fond) 

 

Zdroj: www.ing.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracování 
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Příloha 7 Srovnání fondů Pioneer se zvoleným bechmarkem 

a. Akciový fond 

V ostatních sledovaných letech je výnosnost fondu niţší. Nejvyšší výnosnost byla 

zaznamenána v roce 2009, kdy fond vyuţil odeznění finanční krize a rostoucí hodnoty akcií 

na akciovém trhu. Index PX překonává fond v letech 2006 a 2008. Grafické srovnání 

výnosnosti fondu, oficiálního benchmarku a indexu PX je uvedeno v Grafu 7.1. 

 Graf 7.1 Srovnání fondu s benchmarkem (Pioneer akciový fond) 

 

 Zdroj: www.pioneer.cz, www.bcpp.cz, vlastní zpracování 

b. Obligační fond 

Při srovnání výnosnosti fond s oficiálním benchmarkem je patrné, ţe fond jej 

překonává ve všech letech mimo kritická léta 2007 a 2008. V případě porovnání výnosnosti 

fondu s výnosem 10letých státních dluhopisů České republiky lze konstatovat, ţe fond 

v nekrizových letech vykazuje podobnou výnosnost. Grafické srovnání výnosností je uvedeno 

v Grafu 7.2. 
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Graf 7.2 Srovnání fondu s benchmarkem (Pioneer obligační fond) 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracování 

c. Sporokonto 

Fond se vyznačuje tím, ţe v letech, kdy na trzích není ţádný krizový stav, překonává 

svůj oficiálně zvolený benchmark. Z Grafu 7.3 je patrné, ţe výnosnost fondu je niţší neţ 

v letech 2006 aţ 2008. 6M PRIBOR překonává fond pouze v roce 2009. 

Graf 7.3 Srovnání fondu s benchmarkem (Pioneer Sporokonto) 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracování 
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d. Dynamický fond 

Z Grafu 7.4 je patrné, ţe výnosnost fondu překonává benchmark pouze v letech 2009 a 

2010. V ostatních letech dosahuje niţší výnosnosti. Index PX překonává fond pouze v roce 

2008, kdy fond dosáhl niţší ztráty.  

Graf 7.4 Srovnání fondu s benchmarkem 

 

Zdroj: www.pioneerinvestments.cz, www.bcpp.cz, vlastní zpracování 
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Příloha 8 Srovnání fondů ČSOB se zvoleným bechmarkem 

a. Akciový mix 

Výnosnost fondu nepřevyšuje výnosnost benchmarku v ţádném ze sledovaných let. 

Výnosnost indexu PX převyšuje pouze v roce 2006.  

Graf 8.1 Srovnání fondu s benchmarkem (akciový mix) 

 

Zdroj: www.csob.cz, www.bcpp.cz, vlastní zpracování 

b. Bond mix 

Výnosnost portfolia fondu bond mix je vyšší neţ zvolený benchmark pouze v roce 

2007, kdy začala hypoteční krize. V ostatních sledovaných letech vykazoval fond vţdy niţší 

výnosnost. 10leté státní dluhopisy překonal fond pouze v roce 2008. 
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Graf 8.2 Srovnání fondu s benchmarkem (bond mix) 

 

Zdroj: www.csob.cz, www.cnb.cz, vlastní zpracování 

c. Bohatství 

Fond Bohatství nesleduje ţádný benchmark. V závislosti na tom v Grafu 8.3 

porovnání výnosnosti pouze s indexem PX, který překonal pouze v roce 2008, kdy na trzích 

panovala vysoká nejistota a odklon od dlouhodobých a rizikových investic.  

Graf 8.3 Srovnání fondu s benchmarkem 

 

Zdroj: www.csob.cz, www.bcpp.cz 
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Příloha 9 Srovnání fondů podle výběrových kritérií 

Tab. 9.1: Srovnání fondů podle výběrových kritérií 

Fond Investiční společnost Typ fondu Založení Zaměření  Horizont Domicil 

Sporotrend INV České spořitelny, a.s. akciový 1998 rozvíjející trhy 7 let CZ 

Sporobond INV České spořitelny, a.s. dluhopisový 1998 globální 3 roky CZ 

Sporoinvest INV České spořitelny, a.s. peněţní 1996 globální 1 rok CZ 

Fond řízených výnosů INV České spořitelny, a.s. smíšený 1999 globální 3 roky CZ 

Český akciový fond ING Group N.V. akciový 1997 jednotlivé země 7 let LU 

Český fond obligací ING Group N.V. dluhopisový 1997 rozvíjející trhy 5 let LU 

Český fond peněţního 

trhu ING Group N.V. peněţní 1997 jednotlivé země 1 rok LU 

Pioneer akciový fond 

Pioneer investiční spol., 

a.s. akciový 2000 globální 7 let LU 

Pioneer obligační fond 

Pioneer investiční spol., 

a.s. dluhopisový 2003 globální 3 roky LU 

Pioneer sporokonto 

Pioneer investiční spol., 

a.s. peněţní 1997 globální 1 rok LU 

Pioneer dynamický fond 

Pioneer investiční spol., 

a.s. smíšený 1995 globální 3 roky LU 

ČSOB akciový mix ČSOB, a.s. akciový 2003 globální 5 let  CZ 

ČSOB bond mix ČSOB, a.s. dluhopisový 1990 jednotlivé země 3 roky  CZ 

ČSOB bohatství ČSOB, a.s. smíšený 2003 globální 3 roky  CZ 

Zdroj: www.iscs.cz, www.pioneerinvestments.cz, www.ing.cz, www.csob.cz 

 

 

 

 

 


