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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na finanční investice, finanční portfolio a jeho diverzifikaci. 

První část je zaměřena na finanční investice, jejich význam pro subjekty ekonomického 

systému a na finanční strategie. Ve druhé části je pospáno investiční portfolio a jeho 

diverzifikace. Třetí a čtvrtá část obsahuje návrh optimálního diverzifikaci portfolia finančních 

investic pro domácnost a firmu. Závěrečná část této práce se zabývá shrnutím navržených 

portfolií a vyhodnocením práce. 

Klíčová slova: finanční investice, portfolio, diverzifikace, riziko, strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The thesis is focused on investments, financial and portfolio diversification. The first part 

is focused on investments, their importance for the bodies of the economic system and 

financial strategy. In the second part is described for the investment portfolio and its 

diversification. The third and fourth section provides an optimal portfolio diversification 

investments for household and business. The final part of this work deals with a summary and 

evaluation of the proposed portfolio of work. 

Keywords: financial investment, portfolio, diversification, risk, strategy.
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1 Úvod 

Téma bakalářské práce je „Portfolio finančních investic“. Finanční investice 

zaznamenávají v České republice během posledních let velký vzestup. Investování se týká jak 

drobných podnikatelů, velkých firem, ale i domácností, kteří se snaží o navýšení svého 

kapitálu v podobě zisku. Hlavním cílem vynaložených prostředků je očekávaný užitek 

v podobě finančních příjmů. 

Provedeným průzkumem společnosti STEM bylo zjištěno, že lidé nejvíce investují své 

úspory do penzijního připojištění, stavebního spoření a životního pojištění. Investice do 

investičních fondů je velmi minimální. Výrobní podniky svoje volné finanční prostředky 

v podobě zisku přerozdělí mezi své věřitele, ale už neuvažují o další investici, ze které bude 

další příjem.  

Cílem bakalářské práce je zohlednění investičních strategií a navržení optimální 

diverzifikace portfolia finančních investic pro firmu a domácnost. Dosažení cíle bylo 

rozděleno do pěti kapitol. 

Úvodní kapitola je zaměřená na teoretická východiska finančních investic, jejich význam 

pro subjekty ekonomické systému a na finanční strategie. Její zaměření je především na 

klasifikace investic, hodnocení efektivnosti investic, investiční strategie a postupy investování. 

Další kapitola je zaměřena na teoretická východiska investičního portfolia a jeho 

diverzifikace. Zaměřuje se na druhy portfolia, jeho diverzifikaci. Dále jsou zde uvedeny 

vhodné produkty, které poté budou využity při tvorbě vhodného portfolia. 

 Čtvrtá a pátá kapitola je zaměřena na analýzu vhodného navržení optimálního portfolia 

finančních investic domácnosti a firmy. Portfolio se týká zhodnocení volných finančních 

prostředků. V analýze jsou použita kritéria, kterým je pomocí zvoleného způsobu přirazena 

určitá váha. 

Závěrečná kapitola je věnována shrnutí navržených portfolií a závěrečnému vyhodnocení 

celé bakalářské práce. 
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2 Finanční investice, jejich význam pro subjekty 

ekonomického systému, investiční strategie. 

Investicí se rozumí kapitálové aktivum sestávající se ze statků, které nejsou určeny 

k bezprostřední spotřebě. Investice se dají rozdělit do třech základních skupin, a to 

finanční investice, hmotné investice a nehmotné investice. Zabývat se budu pouze 

finanční investicí. 

Finanční investicí se rozumí nákup dlouhodobých cenných papírů (obligací, zástavních 

listů, směnek), vklady do investičních a jiných společností (účasti, podílové listy), 

dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí, za účelem obchodování s nimi, získat úroky, 

dividendy nebo zisk. V účetnictví jsou vedeny jako finanční majetek.[1] 

Deriváty jsou finančními instrumenty, které jsou postaveny (odvozeny) na základě dalších 

podkladových aktiv. Pod pojmem podkladové aktivum se dá představit zahraniční měny, 

úrokové míry, komodity, akcie, akciové indexy. Obchodování s deriváty se stalo 

důležitým a značně vzrůstajícím v posledních 30 letech po celém světě, především díky 

elektronické komunikaci a vypořádacím systémům. Na druhé straně jsou trhy s deriváty 

často spojovány s pády bank či finančními krizemi včetně té poslední v roce 2008. 

Finančními deriváty jsou tedy instrumenty, jejichž ocenění závisí na tržních cenách 

jednoho či více podkladových aktiv. Vypořádání se vždy odehrává v budoucnu a zisk či 

ztráta mohou být obvykle relativně lehko spočítatelné v čase vypořádání.[8] 

2.1 Zdroje financování investic 

Zdrojem financování investic v podniku jsou: 

- Vklady vlastníků nebo společníků 
- Nerozdělený zisk 
- Výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob 

Zdroje financování investic domácností jsou: 

- Volný finanční kapitál naspořený domácností 
- Volné finanční prostředky z pravidelného měsíčního příjmu (mzdy) 
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Financování investic z těchto zdrojů se označuje jako samofinancování.  

Před každým investičním projektem se musí zpracovat hodnocení této investice a její 

efektivnost. 

2.2 Hodnocení efektivnosti investic 

Investice představuje odloženou spotřebu za účelem získání budoucího užitku. Konkrétně 

v podniku představuje investice jednorázově vynaložené zdroje (peníze), které budou přinášet 

peněžní příjmy během delšího budoucího období. Zde tedy platí, že ten kdo investuje 

(investor), obětuje svůj současný důchod za příslib budoucího obchodu s cílem dosáhnout 

zisk.[1] 

Při tom se přihlíží i k riziku a době, za kterou budoucí výnosy získá. Z hlediska finančního 

při rozhodování o investicích jde o to, z jakých zdrojů bude investice hrazena a jaká bude její 

efektivnost při použití různých zdrojů, včetně hodnocení různých investičních variant.[1] 

Rozhodujícími kritérii pro posuzování vhodné investice jsou: 

- Výnosnost (rentabilita), to je vztah mezi výnosy (čistými peněžními příjmy), které 
investice za dobu své investice přenese. 

- Rizikovost, je stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů. 
- Doba splacení, znamená dobu převedení investice zpět do peněžní formy. 

Ideální investice by byla taková investice, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co 

nejdříve se zaplatí. Ve skutečnosti jsou tato kritéria protikladná. Investice s vysokou 

výnosností je vysoce riskantní, málo riskantní a vysoce likvidní je zase málo výnosná. 

Podstatou hodnocení investic je proto porovnávání vynaloženého kapitálu s výnosy, které 

investice přinese. Jedná se v podstatě o rozpočtování jednorázových nákladů a ročních výnosů 

za období životnosti investice. Výnosem z investice je přírůstek zisku (zisku po zdanění). 

Postup hodnocení efektivnosti investice sestává z několika kroků: 

1. Určení kapitálových výdajů na investici, 
2. Odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese, a rizika, se 

kterým jsou rizika spojeny, 
3. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a její porovnání s kapitálovými výdaji 

na investici. 
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Z hlediska zjištění údajů jsou nejobtížnější první dva kroky. Na reálnosti odhadu 

kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního 

plánování. Obtížné a složité je i určení nákladů na kapitál, především vlastní kapitál. Je 

nutné ještě jednou zdůraznit vztah mezi výnosností investice a jejím rizikem; čím vyšší, 

tím vyšší požadovaná výnosnost.[1] 

2.3 Investiční riziko 

Jedním ze znaků podnikání je nejistota a riziko. Jsou spojeny s jakýmkoli rozhodováním, 

tedy i s vynakládáním kapitálu. Riziko investování spočívá v tom, že předem není znám jeho 

výsledek, vynaložené prostředky mohou přinést velký zisk, ale mohou také být zcela ztraceny. 

S kategorií rizika pracují manažeři nejen při investičních rozhodování, ale i v dalších 

oblastech podnikové ekonomiky. Různé formy investování kapitálu mají různá rizika, 

uložíme-li kapitál do banky nebo koupíme státní obligace, je to prakticky bez rizika, 

výnosnost je malá. Investujeme-li kapitál do akcií podniku v rozvojové zemi, může tato 

investice přinést vysoký zisk, ale také může být zcela ztrátová, je značně riskantní. Investiční 

riziko je tedy spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů, čím je větší pravděpodobnost 

nízkých nebo dokonce záporných výnosů, tím je investice rizikovější. Za vyšší riziko pak 

investoři požadují vyšší výnosnost.[1] 

Ochota riskovat závisí na investorovi, spíše na tom, kdo rozhoduje. Někdo nemá riziko 

rád, a proto se rozhoduje pro méně riskantní akce, jiný spíše riskuje a jiný je lhostejný. V praxi 

se potvrzuje, že v podnikání převládá vyhýbání se riziku. 

Analýza rizika tvoří důležitou část hodnocení každého jednotlivého projektu. Zahrnuje i 

zjištění jeho hlavních rizikových faktorů (ceny výrobků, surovin a energií, měnové kurzy, 

poptávka). K jejich určení se u velkých firem vytváří specializované týmy a používají se různé 

metody. Analyzuje se i citlivost očekávaného zisku na jednotlivé faktory. 

Součástí analýzy rizika projektu je i stanovení tzv. operačního prostoru investičního 

projektu, který vymezuje takové změny rizikových faktorů, v jejichž rámci je ještě projekt 

přijatelný. Sem patří i stanovení tzv. bodu zvratu (kritického bodu rentability, kritického bodu 
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objemu výroby), minimální ceny, maximálních nákladů atd. Platí tedy, že čím vyšší bod 

zvratu, tím je projekt méně odolný k poklesu objemu výroby (poptávky).[1] 

2.4 Psychologie investování 

Ekonomika odjakživa pracovala s pojmem „homo economicus“, což je člověk bez emocí, 

který se po důkladné analýze všech dostupných informací rozhoduje tak, aby zcela racionálně 

maximalizoval svůj užitek. Na tomto překladu lidského chování jsou založeny všechny 

významné ekonomické teorie. Život však hypotézu dokonalé racionality vyvrací. Jako příklad 

může sloužit rapidní růst světových akciových indexů koncem 90. let a jejich vleklý pokles od 

roku 2000. Standardní investiční teorie předpokládají, že investoři vždy dávají přednost 

vyšším výnosům před nižšími výnosy, nižšímu riziku před vyšším, vždy se poučí o všech 

možných investičních příležitostech a vyhodnotí všechny informace. Kdyby lidé byli 

racionální, nedocházelo by k burzovním euforiím a k následným pádům. Moderní teorie 

portfolia a model oceňování kapitálu založený na předpokladu dokonalé informovanosti a 

racionality burzovní bubliny a podobné jevy nedokáže vysvětlit. Snad právě dění na světových 

burzách přispělo k tomu, že byla vypracována experimentálně podložená teorie, která popisuje 

iracionalitu v ekonomickém chování jednotlivců. Jednoduše řečeno, že lidé mají jiný vztah 

k riziku, když vydělávají a když prodělávají. Ačkoliv mají k dispozici informace, často je 

nevyužívají, ať z pohodlnosti anebo z přílišné složitosti těchto informací. V mnoha případech 

nezávisí na informacích samotných, ale na tom, jak jsou formulovány, Jedna velká finanční 

ztráta bolí méně, než delší série menších ztrát. Rozhodnutí ohledně budoucnosti bývají 

ovlivněna lítostí z minulých ztrát či radosti z dosažených zisků, třebaže „homo economicus“ 

by neměl být ovlivněn žádnými emocemi. Lidské jednání však není chaotické, je v něm jistý 

systém. Jeho principy by měl znát každý dobrý finanční poradce. Jedním z nejužitečnějších 

poznatků je, že lidé vnímají ztráty jinak než výnosy. Standardní teorie předpokládaly, že zisk 

tisíce korun má mít pro investora stejnou váhu jako ztráta tisíce korun, pouze s opačným 

znaménkem. Ve skutečnosti ztráta přináší dvakrát až třikrát větší psychologickou újmu než 

psychologický přínos, jaký znamená zisk stejné částky. Za normálních okolností si většina 

investorů při svém rozhodování počíná opatrně, vyhýbá se riziku. Jak se však investoři 
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zachovají, jestliže ta či ona investice nevyjde? Jen menšina z nich je schopna se 

s nepovedenou investicí bez lítosti rozloučit. Mnoho investorů lpí na jednou zakoupených 

akciích, i v případech, kdy jde o hazardní investice a bylo spíše rozumné se jich zbavit.[2] 

2.5 Investiční strategie 

Investiční strategie je investorův plán alokace finančních prostředků do různých 

investičních instrumentů, založený na investičním horizontu, finančních cílech, toleranci 

k riziku, daňovému zatížení a dalších faktorech. Zjednodušené se dá říci, že jde o způsob, 

jakým investor zhodnocuje svůj majetek. Usiluje přitom a o maximalizaci výnosů a 

minimalizaci rizika, zvažuje i likviditu (dostupnost investovaných prostředků. Protože však 

některé zvažované faktory stojí v protikladu (noř. Vyšší výnosy proti nižším rizikům), investor 

musí zvážit, jaké jsou jeho cíle, čemu dává přednost a jak své prostředky investuje. Investiční 

strategií pak můžeme rozumět formulování investičních cílů a postupů k jejich dosažení. 

Volba určitého typu strategie plyne z investorových konkrétních podmínek, z jeho cílů a 

omezení.[4] 

Investiční strategie se dají rozdělit na čtyři druhy strategií, a to: 

Konzervativní strategie – v rámci této strategie se nepožaduje vysoký výnos, staráme se 

pouze a jedině o minimalizaci výkyvů hodnoty našeho portfolia. Proto asi nikoho nepřekvapí, 

že konzervativní strategie dává absolutní důraz na nástroje peněžního trhu. Tato strategie, 

jakkoli nudná a málo výnosná, může být optimální pro značný počet klientů. V případech typu 

mám peníze, které budu za půl roku potřebovat na zaplacení daní, dokonce neexistuje žádná 

jiná přípustná strategie, než tento ultrakonzervativní přístup. Naprostá většina konzervativního 

portfolia je investována do nástrojů peněžního trhu (65%) nebo dluhopisů (32%). Ostatní jsou 

jen nepatrné drobky, které můžeme zanedbat, zvláště u menších portfolií.[2] 

Vyvážená strategie - spíše konzervativní – Zde se již požaduje výnos ve výši šesti 

procent. Slovo „požaduje“ je možná dost silné. Spíše se jedná o rozumné očekávání střední 

hodnoty možných výnosů. Ovšem pozor, míra rizika vyjádřená volatilitou dosahuje hodnoty 

7,9 procenta, což znamená, že konečné skutečné výnosy se mohou pohybovat v poměrně 

širokém rozmezí.[2] 
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Vyvážená strategie – spíše agresivní – nyní se požaduje výnos 7 procent, což je jen o 

procentní bod více ve srovnání s konzervativně – vyváženou strategií. Složení a riziko 

portfolia ovšem vzrostlo poměrně významně. Při volbě jedné z těchto dvou strategií se musí 

vážně uvažovat, ke které se přiklonit.[2] 

Agresivní strategie – tato strategie není pro slabé povahy. Není určena těm, které vyvádí 

z míry každé zakolísání burzovního indexu a kterým úvahy o finančních krizích připravují 

bezesné noci. Hodlá–li se přijmout agresivní investiční strategie, musí se být připraveno na 

možnost, že 

- hodnota portfolia může klesnout o 20 či 30 % nedlouho poté, kdy se začne investovat, 
- ještě třeba i za pět nebo více let může být hodnota portfolia nižší než na počátku, 
- před možnými burzovními krachy a podobnými příhodami nebude včas informovat 

žádný analytik či makléř.[2] 

2.5.1 Investiční plánování 

Součástí širšího finančního plánování jednotlivců, rodin či firem je investiční plánování. 

Volba investiční strategie je významnou součástí celého investičního procesu, který se člení: 

1. Analýza situace investora – určení velikosti investice, investičního horizontu, vztahu 
k riziku a požadovaného výnosu. 

2. Analýza současných investičních příležitostí – zjištění minulého vývoje a současného 
stavu v nabídce investičních nástrojů. 

3. Analýza budoucích investičních příležitostí – odhad budoucího vývoje, očekávaného 
výnosu a rizika jednotlivých nástrojů. 

4. Rozhodnutí – výběr investičních nástrojů a volba investiční strategie. 
5. Realizace – nákup vybraných investičních nástrojů, vytvoření investičního portfolia. 
6. Analýza průběžných výsledků – sledování investice a hodnocení dosahovaných 

výsledků. 
7. Rozhodnutí o dalším investičním chování – reinvestice výnosů, úprava portfolia. 

Investiční plán leze naplňovat využitím jedné nebo více investičních strategií. V odborné 

literatuře se uvádí, že výběr strategie více než z 90 % určuje charakter chování 

investičního portfolia z hlediska výnosů, rizik a odolnosti vůči inflaci. Jednotlivé strategie 

se od sebe liší investičními cíli a investičními omezeními. Cíle se týkají výnosu a rizika. 



David Sinkule: Portfolio finančních investic 

2013  8 

Mezi omezení patří časový horizont, regulatorní a zákonná omezení, zdanění a požadavky 

na likviditu.[4] 

2.5.2 Časový horizont investice 

Podle investičního horizontu se strategie člení: 

- Krátkodobé 
- Střednědobé 
- Dlouhodobé 

Pro velmi krátkodobou investiční strategii (do 1 roku) jsou vhodnými investičními nástroji 

např. termínované vklady, spořicí účty, peněžní fondy. Méně vhodné jsou běžné účty, 

jejichž reálný výnos bývá zpravidla záporný. V horizontu 1 až 3 let jsou nejlépe 

hodnoceny investice do krátkodobých dluhopisů a dluhopisových fondů, případně 

zajištěné fondy, strukturované dluhopisy a strukturované vklady. 

U střednědobých investičních strategií (3 až 5letých) se více rozhoduje mezi vyššími 

možnými výnosy i riziky (akcie, investiční certifikáty, akciové fondy) a menšími výnosy 

s větší jistotou (střednědobé dluhopisy). Dalšími nástroji jsou penzijní fondy, stavební 

spoření a životní pojištění, které i přes nízký výnos činí atraktivnější státní podpory a 

daňové úlevy. 

Pro investiční strategie s dlouhodobým horizontem (více než 5 let) se doporučují investice 

do akcií, které umožňují maximalizovat celkový výnos investice. K nim patří i investiční 

certifikáty a akciové fondy. Potenciál rizikového, ale vysokého výnosu představují hedge 

fondy a speciální fondy (nemovitosti, deriváty aj.). Méně výnosné jistější nástroje jsou 

dlouhodobé dluhopisy.[4] 

2.5.3 Upřednostňované faktory 

Investor posuzuje každou investici přinejmenším z hlediska tří základních faktorů: 

- Očekávaný výnos investice (ve formě ročních výnosů nebo růstu ceny investice), 
- Očekávané riziko investice, 
- Očekávaný důsledek na likviditu investora. 
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Obrázek č. 1 Tři základní faktory investic 

 

Zdroj: [4] 

Investor se vždy pohybuje uvnitř tohoto magického trojúhelníku, nikdy nemůže dospět 

k ideální investici, která by současně maximalizovala výnos, byla by zcela bezpečná a 

bylo by možné ji okamžitě proměnit v hotové peníze. Podle toho, který z těchto faktorů 

upřednostňují, se investiční strategie dále dělí do skupin. 

1. podle cíle (při výběru z těchto strategií se zohledňuje např. i rozdílné zdanění ročních 
výnosů a výnosů z prodeje aktiv): 

- růstová (strategie růstu ceny investice) – cílem je především růst hodnoty investice. 
Pravidelné roční výnosy jsou obětovány ve prospěch očekávaného vyššího výnosu 
v budoucnosti (využívá zejména akcií s vysokým potenciálem růstu hodnoty, 
doplněných o obligace a z důvodu likvidity o nástroje peněžního trhu) 

- výnosová (příjmová, důchodová, strategie maximalizace ročních výnosů) – cílem je 
získávat pravidelný příjem z investice, např. pro pokrytí části svých běžných výdajů. 
Je vhodnější při nižší inflaci, která výnosy příliš neznehodnocuje (využívá zejména 
dluhopisů, podílových listů, akcií investičních fondů vyplácejících dividendy nebo 
akcií velkých společností se stabilní dividendou) 

- růstově výnosová (strategie orientace na celkový výnos) – cílem je růst hodnoty i 
pravidelný příjem, je kombinací obou předchozích strategií. 

2. podle vztahu k riziku a očekávání výnosu: 
- konzervativní (strategie ochrany kapitálu) – ochrana hodnoty bohatství před 

znehodnocením, investor preferuje minimální riziko 
- vyvážená (progresivní) – růst hodnoty investice při přiměřeném riziku 
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- agresivní (dynamická) – co nejvyšší růst hodnoty investice i při vysokém riziku, 
investor preferuje výnos 

3. zvláštním případem strategie podle preferovaného faktoru je: 
- strategie maximální likvidity – cílem je zajistit co nejvyšší likviditu investice, aby 

investor měl vložené prostředky snadno při ruce, obvykle za cenu nižšího výnosu. 
Užívá se v případě problémů v zajišťování vlastní likvidity nebo při rychlých změnách 
v tempu inflace, kdy se často mění investorovy cíle a ten musí původní investici 
zpeněžit, aby mohl prostředky investovat jinak (využívá např. krátkodobé termínované 
vklady, cenné papíry a hmotné investice s krátkou dobou návratnosti).[4] 

2.5.4 Strategie investičních fondů 

Podobně jako si volí svou strategii individuální investoři, tak i subjekty kolektivního 

investování (investiční fondy, podílové fondy aj.) se různí v druhu a poměru aktiv, do kterých 

investují. Zatímco však individuální investor může svoji strategii průběžně přizpůsobovat 

aktuální situaci na trhu, fondy takový prostor na změnu nemají. Volí a zřetelně deklarují svou 

stabilní investiční strategii tak, aby svým investorům poskytli transparentní nabídku. 

Základní členění fondů dle investiční strategie: 

- Fondy peněžního trhu – jsou konzervativní, dávají přednost likviditě a nízkému riziku 
před vyššími výnosy, vhodné k investicím s krátkodobým horizontem. 

- Dluhopisové fondy – představují střední cestu mezi peněžními a akciovými fondy, 
míra rizika a výnosu závisí na druhu dluhopisů, do kterých investují. 

- Akciové fondy – patří k rizikovějším, z hlediska výnosu však k nejvýkonnějším, spíše 
s dlouhým investičním horizontem. 

- Smíšené fondy – jsou hodně různorodé, charakteristická je pro ně diverzifikace (napříč 
investičními aktivy, odvětvími, regiony), z hlediska výnosu jsou někde mezi 
dluhopisovými a akciovými fondy. 

Podle investičního cíle: 

- Příjmové (důchodové) fondy – preferují roční příjem z dividendy a jsou orientovány 
spíše krátkodobě. 

- Růstové fondy – preferují růst tržní ceny a orientují se spíše na dlouhý časový 
horizont. 

Dále existují např. fondy oborové, které se soustředí na investice do určitého odvětví, 

fondy regionální investující v určitém regionu. Zastřešující fondy (fondy fondů) pod sebou 
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zastřešují více fondů s různými strategiemi a důrazem na diverzifikaci se podobají spíše 

smíšeným fondům. Etické fondy usilují o společensky odpovědné investování. Veřejné 

fondy se orientují podle vládnoucí politické reprezentace a investují spíše s menším 

rizikem (do obligací apod.), soukromé fondy jsou nezávislé a investují více do akcií. 

Indexové fondy investují do akcií podle jejich zastoupení ve zvoleném tržním indexu. 

Zajištěné fondy garantují počáteční investovaný vklad, případně s minimálním rizikem. 

Specifickými z hlediska strategie jsou také nemovitostní fondy, které investují do 

realitního sektoru a do nemovitostí coby aktiv s nízkou likviditou.[4] 

2.5.5 Investiční proces 

Investiční proces popsaný v úvodu v souvislosti s finančními investicemi lze podobně 

pospat i rozdělením do tří, resp. čtyř hlavních fází: 

1. Předinvestiční fáze – předprojektová příprava: identifikace projektů, předběžný výběr, 
techniko-ekonomická studie proveditelnosti. 

2. Investiční fáze – projektová příprava a realizace investice, vznik kapitálových nákladů. 
3. Provozní (operační) fáze – provoz, produkce výrobků nebo služeb, vznik provozních 

nákladů a generování provozních výnosů. 
4. Fáze ukončení a likvidace projektu – likvidační hodnota projektu spojená s likvidací a 

odprodejem zbylých zásob nebo investičního majetku vstupuje do celkových výnosů 
z projektu. 

Volná investiční strategie je významnou součástí předinvestiční fáze a zvolená strategie 

dále předurčuje kroky v dalších fázích procesu.[4] 

2.6 Postupy investování 

Zásady správného investování se dají shrnout do několika bodů. Je v nich stručně popsán 

postup investování, který odpovídá nejlepší dostupné praxi podpořené teorií i praktickými 

zkušenostmi.  
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2.6.1 Stanovení finančních cílů 

Mnozí investoři nevědí, co vlastně chtějí, neznají svůj vlastní finanční cíl. Prvním krokem 

k jeho určení je sestavení rozvahy. Na straně pasiv budou všechny budoucí závazky. 

Například soukromý investor, který sestavuje svůj penzijní plán, musí vzít v úvahu věk 

odchodu do důchodu, výši důchodu, pravděpodobný počet let, které v důchodu stráví a další 

případné výdaje. Institucionální investor musí též brát v úvahu velikost svých závazků vůči 

klientům. Například pojišťovna musí mít souhrnný přehled o pravděpodobné délce a hodnotě 

uzavřených pojistek, podílový fond musí dbát na to, aby byl schopen uspokojit případné 

požadavky klientů na zpětné odkupy. 

Z velikosti, časové struktury a možné proměnlivosti závazků vyplývají finanční cíle. 

Vycházejí také z požadavků na výnosy a z tolerance investora vůči riziku. Finanční cíle musí 

být splnitelné. Proto je důležité, aby investor měl realistické představy o potenciální 

výnosnosti cenných papírů.  

Při stanovení finančních cílů by se nemělo zapomenout na: 

- Vzít v úvahu opravdu všechny relevantní závazky. 
- Mít jasno o časovém horizontu (kdy budeme potřebovat finanční hotovost). 
- Nepodceňovat psychologii – rozhodnout se, zda patříme mezi psychologicky aktivní či 

pasivní investory. 
- Vědět, co lze od finančních investic očekávat a co nikoli – nemít nereálné 

očekávání.[2] 

2.6.2 Výběr investiční strategie 

Jestliže jsme stanovili naše cíle, musíme stanovit složení aktiv, která budou krýt naše 

závazky. Vybrat optimální investiční strategii. V tomto kroku lze čerpat z několika 

osvědčených portfolií, vhodných prakticky pro všechny typy investorů, konzervativní i 

agresivní, v krátkém i dlouhém horizontu. Při výběru vhodné investiční strategie by se nemělo 

zapomínat: 

- Výběr investiční strategie je zásadní krokem, který z více než 90 % ovlivňuje 
charakter chování našeho portfolia z hlediska výnosů, rizik. 

- Velmi důležitou roli hraje náš názor na vývoj budoucí inflace. 
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- Vzít v úvahu veškeré dosavadní investice (u soukromých osob například stavební 
spoření a životní pojištění – a pozor, táž vlastní lidský kapitál). 

- Ne všichni investiční poradci jsou poradci, někteří jsou pouze obchodní zástupci, kteří 
se snaží maximalizovat své vlastní zisky prodejem finančních produktů s vysokými 
poplatky.[2] 

2.6.3 Naplnění investiční strategie 

Jestliže je vybrána investiční strategie, je řada na taktické a operační záležitosti. Nyní je 

nezbytné naplnit jednotlivé investiční třídy (akcie, obligace, peněžní trh, nemovitostní fondy) 

konkrétními cennými papíry. Dále je třeba vyřídit potřebné formality spojené s investováním. 

Individuální investor učiní nejlépe, soustředí-li se na fondy s minimálními poplatky. Pokud 

nejsou indexové fondy k dispozici, dáme přednost fondům s jasně definovaným cílem a 

budeme opatrní ohledně smíšených nebo balancovaných fondů (nikdy nevíme, čím nás mohou 

jejich manažeři překvapit). Při naplňování investiční strategie by se též nemělo zapomínat: 

- V rámci jednotlivých investičních tříd diverzifikovat. 
- Při naplňování investičních tříd se držet pasivně řízených indexových fondů v případě 

vyspělých trhů. 
- Na emerging markets (rozvíjející se trhy) je lepší investovat v rámci aktivně řízených 

fondů. 
- Minimalizovat veškeré náklady, poplatky, daně. 
- Nevěnovat příliš velkou pozornost výnosům cenných papírů a fondů v nedávné 

minulosti – nikdy se nenechat ošálit reklamou, která uvádí historické výnosy. 
- Při výběru fondů, bank a makléřů se řídit jejich dobrým jménem a ratingem. 
- Není třeba provést všechny investice najednou, časová diverzifikace pomáhá snižovat 

riziko.[2] 

2.6.4 Uskutečnění investiční strategie 

Definovali jsme investiční strategii, stanovili finanční cíle, vybrali investiční strategii a 

naplnili portfolio konkrétními cennými papíry, které jsme posléze nakoupili prostřednictvím 

solidního makléře. Nyní nesmíme podlehnout svůdné představě, že to podstatné je za námi. 

Nejtěžší část nás teprve čeká. Nyní je čas na uskutečnění investiční strategie. Čas, který je dán 

naším horizontem může trvat několik měsíců, ale i několik desítek let.  
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Samotné slovo strategie indikuje, že se jedná o dlouhodobý přístup, nikoli krátkodobou 

spekulaci. Uskutečnění strategie znamená, že se jednou přijatého postupu budeme cílevědomě 

držet a odoláme pokušení příliš často měnit jeho strukturu. Časovat trh se vyplácí jen 

v ojedinělých případech. Měnit strategii častěji než jednou za čtvrtletí není dobré a interval tří 

měsíců představuje minimum. Je nutné tvrdě odolávat nutkání měnit investiční strategii příliš 

často, není to snadné. I při uskutečňování investiční strategie nesmíme zapomínat: 

- Ignorovat krátkodobá nákupní a prodejní doporučení makléřů. 
- Nepodléhat mylné představě, že je vhodné reagovat na každou ekonomickou 

informaci. Drtivá většina informací představuje šum, který nemá pro investiční 
strategii sebemenší význam. 

- Laici by neměli sledovat výkonnost svých investic denně, ale raději v delších 
časových intervalech. 

- Profesionálové, kteří mají v popisu práce sledovat trh denně, musejí dodržovat přísnou 
disciplínu, aby se zdrželi příliš častého obchodování. 

- Investiční strategii je vhodné měnit především v případech, kdy se požadavky 
investora mění ze skutečně závažných důvodů. Výkyvy trhu málokdy představují sami 
o sobě dostatečný důvod pro změnu investiční strategie.[2] 

2.6.5 Informační zdroje 

Pokrok sdělovací techniky umožňuje rychlý a levný přístup k finančním a ekonomickým 

informacím i naprostým laikům. Ještě v 80. letech 20. století byl běžný občan vyspělých zemí 

odkázán na informace z tisku, rozhlasu a televize. Nyní má prostřednictvím internetu 

k dispozici obrovské množství informací od tvrdých dat až po názory a komentáře odborníků. 

Informační výhoda, kterou dříve měli pouze profesionálové, již téměř neexistuje. Záplava 

informací znamená pokušení na ně reagovat, a to často i na ty, které jsou bezvýznamné. 

Reagovat znamená obchodovat a obchodovat znamená platit poplatky a daně. Profesionální 

investoři, kteří mají povinnost sledovat poslední finanční zprávy, musejí s tímto pokušením 

rovněž bojovat. Mají však větší kvalifikaci, aby mohli odfiltrovat tisíce bezvýznamných zpráv 

od nepatrného počtu takových, které mají skutečnou hodnotu. Z obrovského počtu 

internetových stránek je jen zlomek takových, které mají skutečnou informační hodnotu. [2] 
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3 Investiční portfolio a jeho diverzifikace 

V ekonomii je portfolio odborný termín a znamená určitou sestavu, soubor akcií a jiných 

cenných papírů v majetku jednoho investora. Někdy také v užším významu, skladba různých 

aktiv. Obecně se investor snaží sestavit takové portfolio cenných papírů, které přinášejí 

maximální zisky a zároveň jsou rozmanité, aby se tím minimalizovala možná rizika. Tyto dva 

cíle jsou však často proti sobě, takže skladba portfolia znamená jistý kompromis.[4] 

Do investičního portfolia můžeme zařadit například dluhopisy s různou dobou platností, 

různě zaměřené investiční certifikáty, konkrétní komoditní kontrakty či podílové listy různě 

zaměřených podílových fondů. Dříve než začneme s výběrem konkrétních investičních 

nástrojů, musíme popřemýšlet o investičních cílech, osobnímu přístupu k riziku a požadované 

míře zhodnocení (výnosu). Setkat se můžeme se třemi typy modelových portfolií – 

konzervativním, vyváženým a dynamickým. V konkrétních případech může mít portfolio blíže 

ke konzervativnímu vyváženému či dynamickému. Záleží na zastoupení jednotlivých 

investičních nástrojů.[5] 

3.1 Typy modelových portfolií 

3.1.1 Konzervativní portfolio 

Konzervativně laděné portfolio je vhodné pro investory, kteří nechtějí riskovat výrazný 

propad hodnoty investice a s pokojí se s nižším výnosem. Typickým investorem do 

konzervativních cenných papírů může být člověk, který bude v blízké době (do 1 roku) peníze 

potřebovat, chce investovat, ale je ochoten podstoupit minimální riziko případného propadu 

hodnoty investice. Může jít o člověka, který několik desítek let investoval do rizikovějších 

cenných papírů, hodnota investice je již vysoká a výrazný propad je nežádoucí. 

Z krátkodobého hlediska vykazují nejmenší cenové výkyvy nástroje peněžního trhu 

(pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod.) a dluhopisy. Z tohoto důvodu by měly mít 

tyto nástroje převahu v konzervativním portfoliu. Nevýhodou pro drobné investory je horší 

přístup k těmto cenným papírům. Například pokladniční poukázky jsou prodávány na aukcích 
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ČNB velkým investorům. Z důvodu nutnosti vysoké investice a horší dostupnosti je 

výhodnější zajistit konzervativní složku portfolia nákupem podílových listů fondů peněžního 

trhu či fondů dluhopisových. Ryze konzervativní portfolio neobsahuje méně kvalitní 

podnikové dluhopisy, akcie či ostatní rizikovější investiční nástroje.[5] 

3.1.2 Dynamické portfolio 

Opakem konzervativního portfolia je portfolio dynamické. Je vhodné pro investory, kteří 

usilují o maximální zhodnocení investice i za cenu vyššího rizika propadu hodnoty investice. I 

když leze dosáhnout vysokých zisků během krátké doby, stejně tak lze zaznamenat i výrazné 

ztráty. Základ dynamického portfolia tvoří akcie, indexové akcie, pákové produkty apod. 

V krátkodobém horizontu mohou kurzy akcií výrazně kolísat, z dlouhodobého hlediska však 

v průměru dosahují mnohem vyššího zhodnocení než dluhopisy. V dynamickém portfoliu 

zaujímají akcie obvykle více než tři čtvrtiny portfolia. Do portfolia mohou být zařazeny různé 

rizikové akcie. Za méně rizikové se obecně považují akcie velkých společností s dlouholetou 

historií na trhu. Rizikovější jsou akcie méně známých, malých či začínajících společností. 

Rizikovost portfolia zvyšuje i zaměření pouze na jeden sektor ekonomiky nebo zemi. 

Předpokládaný výnos i rizikovost portfolia se odvíjí od zastoupení rizikovějších a 

bezpečnějších akcií. K akciím se lehce dostane i drobný investor. Stačí vybrat společnost a 

oslovit některého z obchodníků s cennými papíry. Při investici nižších částek je výhodnější 

využít k sestavení dynamického portfolia akciové podílové fondy. Investice se rozloží do 

několika desítek titulů, čímž snížíme riziko výrazného propadu. I v dynamickém portfoliu mají 

své místo konzervativní cenné papíry. Jejich zastoupení je však zanedbatelné (10 – 15 %).[5] 

3.1.3 Vyvážené portfolio 

Vyvážené portfolio stojí z pohledu rizikovosti a možného výnosu mezi dynamickým a 

konzervativním portfoliem. Vyvážené portfolio je vhodné pro investory, kteří chtějí zhodnotit 

volné finanční prostředky, ale pouze za přijatelného rizika. Investiční portfolio zahrnuje jak 

konzervativní, tak dynamickou složku. Například rizikovější cenné papíry zaujímají 

v portfoliu mírně přes 50 %, zbytek tvoří konzervativní cenné papíry (např. střednědobé 
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dluhopisy). Rozhodnout se opět můžeme buď pro individuální nákup cenných papírů přes 

obchodníka, nebo nákup podílových listů fondů.[5] 

3.2 Diverzifikace portfolia  

Slovo „diversifikace“ znamená rozrůzňování, strategii podnikání, která se snaží snižovat 

rizika tím, že se nespoléhá ne jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do různých oblastí, 

svá aktiva do různých firem, měn a podobně – rozložení například investic (investičních či 

výrobních). Podobenstvím, poněkud zvláštním, pro diversifikaci byl návod „předních 

ekonomů“ drobným investorům pro kuponovou privatizaci. Obecně se v konsolidovaných a 

právně stabilních poměrech pro uložení finančních prostředků na důchod, pro potomky, 

různých nadací a fondů disertifikuje do cenných papírů různých druhů, výnosnosti a tím i 

rizikovosti a vytváří se tím portfolio. V ekonomice je dokázáno předními ekonomy, že vhodná 

diverzifikace portfolia snižuje riziko ztráty, když někdy za cenu nižší výnosnosti. Ať už se 

jedná o správce velkého fondu nebo malého investor, všichni by měli rozložit své finanční 

prostředky do cenných papírů nejenom různých druhů, ale i různých firem či zemí. 

Diverzifikace se vyskytuje ve všech lidských činnostech (v zemědělství, průmyslu, ve 

službách), hlavně však v ekonomice. V zemědělství se například jedná o pěstování několika 

druhů plodů. V případě, že by jeden druh neuspěl, druhý částečně pokryje ztráty, které jsou 

nižší a díky zisku z druhé plodiny i únosnější. 

V investičním sektoru se diverzifikuje: 

- Typu a druhu investice (FOREX, komodity, akcie, dluhopisy). 
- Oblast investice (telekomunikace, energetika, jaké měny proti kterým). 
- Místa investice (např. akciové trhy v Číně nebo relativně bezpečnější evropské). 
- Způsobu investice (kolik a s kým - důležitá je volba brokera). 
- Času investice (například po krachu, kdy očekáváme růst jednotlivých titulů).[4] 

Princip je jednoduchý. Vložíme-li veškerý svůj kapitál do jedné firmy a on zkrachuje, 

přijdeme o veškerý svůj kapitál. Nakoupíme-li akcie dvou firem a jedna z nich zkrachuje, 

přijdeme o polovinu svého vloženého kapitálu. Investujeme-li do pěti firem a jedna zkrachuje, 

přijdeme o 20% kapitálu. Když vložíme prostředky do sto firem a jedna zkrachuje, přijdeme o 
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zanedbatelné 1 % kapitálu. Dostatečná diverzifikace je pro dlouhodobě udržitelný úspěch 

velmi podstatná. Při příliš úzké diverzifikaci totiž jedna nepovedená investice může zhatit 

veškeré plány. Pro ilustraci, máme-li v portfoliu pouze dvě investice a jedna z nich úplně 

zkrachuje, tak druhá musí vydělat 100 %, abychom se dostali na původní hodnotu 

investovaného kapitálu. A to je jen pro smazání ztráty, abychom dosáhli zisku, museli by 

druhá investice vydělat o mnohem víc. Platí zde zákonitosti, čím širší diverzifikace, tím menší 

jsou škody napáchané jednou nepovedenou investicí. Stejný princip platí i na druhé straně 

rovnice.  

Víme, že mezi potenciálem výnosu a rizikem působí přímá úměra. Snižujeme-li diverzifikací 

riziko, snížíme tím i potenciál výnosu. Místo krachu jedné investice si stačí dosadit růst jedné 

investice o 100 %. Investujeme-li vše do jedné firmy a její hodnota se zdvojnásobí, 

zdvojnásobí se i náš vklad. Koupíme-li akcie dvou firem a jedna z nich zdvojnásobí svou 

hodnotu, tak jsme vydělali 50 %. Podobně když rozložíme portfolio do sto firem, z nichž 

hodnota jedné z nich se zdvojnásobí, znamená to v kontextu celého portfolia výnos 1 %. 

Máme zde tedy ještě druhou zákonitost, čím širší diverzifikace, tím menší efekt přinese jedna 

povedená investice.  

Dva výše uvedené principy bychom mohli shrnout do jednoho. Čím širší diverzifikace, tím 

menší je vliv jedné investice na celé portfolio, tím více se portfolio přiblíží k průměru trhu. 

Široka diverzifikace se proto hodí pro pasivní přístup ke správě investic. U aktivní správy 

portfolia naopak diverzifikace nesmí být příliš široká, aby zde byl prostor pro dosažení 

vyššího výnosu aktivním výběrem jednotlivých investic. Zároveň nesmí být diverzifikace 

příliš úzká, to by totiž zvyšovalo riziko. Jako optimální se při aktivní správě jeví portfolio 

složené z 10 – 20 titulů.[6] 

3.3 Optimální rozložení portfolia 

Podle výzkumů bylo zjištěno, že Češi mají nejčastěji své peníze uloženy na běžných 

účtech. V popředí zájmu zůstávají již řadu let investice do nerizikových produktů se státní 

podporou. Nejvyhledávanější jsou stavební spoření, životní pojištění a penzijní připojištění. 

Do produktů s možností vyššího výnosu, ale současně i většího riziko investují velmi málo. 
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Optimální portfolio finančních investic by se dalo rozložit do třech skupin. 

3.3.1 Krátkodobé investice  

– doba uplatnění těchto investic je do 1 roku. Mezi tyto investice se dají zařadit: 

Spořicí účty 

Konta určená pro každého občana staršího 18 let. Je to účet bez výpovědní lhůty, který má 

atraktivní zhodnocení, jednoduché ovládání prostřednictvím elektronického bankovnictví a 

peníze jsou v případě potřeby okamžitě k dispozici. Mezi jeho výhody patří úrokové 

zhodnocení než na běžných účtech, propojení s běžným účtem, minimalizace rizika. 

Termínované vklady 

Krátkodobý termínovaný vklad má trvání od 7 dní do 12. měsíců. Jedná se o jednorázový 

vklad na bankovní účet, kde se po určitý čas úročí určitou sazbou. Oproti běžným účtům 

nejdou termínované vklady určeny pro běžný platební styk. Nelze na ně posílat peníze, ani 

z nich platit. 

3.3.2 Střednědobé investice 

Střednědobé investice mají uplatnění v časovém horizontu od 1 roku do 5 let. Jedná se o 

nejrozšířeněji využívané investice. Mezi tyto investice se dá zahrnout: 

Stavební spoření 

Stavební spoření představuje jeden z nejvýhodnějších prostředků na trhu pro 

zhodnocování úspor při minimálním riziku. Vklady jsou výhodně úročeny a je zde k dispozici 

státní podpora. Stavební spoření se může využívat čistě jako spořící produkt a naspořené 

peníze sedají použít na cokoli, dle potřeby nebo se dá použít jako úvěr na pořízení či 

rekonstrukci bydlení. Ve stavebním spoření je k dispozici roční úrok 2 % a státní podpora ve 

výši 10 % z ročního vkladu (maximálně 2000 Kč ročně). Minimální doba spoření pro získání 

všech výhod je 6 let. 
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Termínované vklady 

Doba těchto termínovaných vkladů je v rozmezí 2, 3 – 4 roky. Jedná se opět o 

jednorázový peněžní vklad na bankovní účet, který se po určitý čas úročí určitou sazbou. Je 

výhodnější než krátkodobý termínovaný vklad, protože má vyšší úrokové zúročení díky 

delšímu časovému vkladu. 

Podílové fondy 

Základní princip podílových fondů spočívá v tom, že více investorů svěří správu svých 

prostředků profesionálnímu správci, který je spravuje a zhodnocuje. Jako podílové fondy se 

dají využít dluhopisové fondy, které jsou vhodné pro investice v časovém fondu 2 – 4 roky. 

Dluhopisové fondy nabízejí ve střednědobém horizontu možnost vyššího zhodnocení investice 

než fondy peněžního trhu. Investuje se zejména do různých typů dluhopisů. Výnosy převyšují 

úroky z termínovaných vkladů. Jako druhý zástupce se dá zvolit investice do fondů peněžních 

trhů. Investice do těchto fondů se řadí mezi nejméně rizikové a patří stabilně mezi 

nejoblíbenější. Nevýhodou je nízký výnos, který by se měl pohybovat kolem míry inflace, 

případně mírně nad ní. Fondy peněžního trhu alokují svoje prostředky především do státních 

peněžních poukázek a do krátkodobých státních dluhopisů, případně i do dluhopisů 

významných finančních institucí. 

Spořící pojištění 

Spořící pojištění je především určeno pro zajištění dostatečné finanční rezervy pro děti a 

vnoučata na kvalitní studium, na cestování nebo jako příspěvek na bydlení. Je to vhodná 

kombinace pro bezpečné zhodnocení prostředků a výrazné daňové úspory. Flexibilita tohoto 

produktu spočívá v možnosti libovolně měnit výši pravidelných plateb podle aktuálních 

potřeb. Všechny finanční prostředky jsou zhodnocovány garantovanou sazbou 2,4 %. 

3.3.3 Dlouhodobé investice 

Dlouhodobé investice se využívají na dobu delší 5 let. Mezi tyto investice se dají zařadit: 
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Penzijní připojištění 

Produkt byl vyvinut pro zabezpečení na stáří. Je to kombinace vkladů střadatele, 

příspěvků zaměstnavatele, státní podpory a úročení. Mezi nejvýznamnější důvod spoření 

v penzijních fondech patří zejména získání státního příspěvku. Hlavními výhodami je, že ke 

vkladu získá účastník penzijního připojištění nárok na státní příspěvek anebo na daňový 

bonus. Zaměstnanci může na jeho účet přispívat i zaměstnavatel. 

Nevýhodou je nízké zhodnocení, které nemusí pokrýt inflaci. Jako další negativum je 

nepojištění vkladů a účastník penzijního připojištění nemůže s vkladem manipulovat. V tomto 

případě by musel vrátit státní podporu a zisk zdanit. 

Životní pojištění 

Životní pojištění přináší jedinečnou možnost aktivního rozhodování o tom, kam budou 

finanční prostředky investovány. Významnou předností je flexibilita, která se přizpůsobí 

potřebám a nárokům. Může mít několik podob. Jeho základní prioritou je ochránit před 

následky neočekávaného úmrtí pojištěné osoby. Dále může působit jako i jako spořící nebo 

investiční nástroj. Výhodou tohoto pojištění je pojistná ochrana, zhodnocení finančních 

prostředků, možnost volby investiční strategie, celosvětová platnost. Nevýhodou je, že 

s naspořenými penězi se dá manipulovat většinou až po skončení pojištění, při výpovědi 

pojištění jsou vysoké finanční ztráty, nižší zhodnocení na úkor vyšších nákladů pojišťoven. 

Dlouhodobé investiční fondy 

Jsou využívány na dobu delší než 5 let. Mezi dlouhodobé investiční fondy se dají zahrnout 

akciové fondy. Fondy bývají často označovány jako za nejvíce rizikové, ale na druhé straněn 

dají dosáhnout vysoké zhodnocení. Peněžní prostředky jsou investovány převážně do akcií 

domácích i zahraničních firem. Ve velmi malé míře mohou být zastoupeny depozita, 

pokladniční poukázky, dluhopisy nebo akciové indexy. 

Akcie 

Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli podíl na majetku akciové společnosti. 

Akcionář má právo na podíl na zisku – dividendy. O její výši rozhoduje každý rok s ohledem 

na dosažený hospodářský výsledek valná hromada společnosti. Výše dividendy je proměnlivá. 
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Častěji než na dividendy se upírá pozornost na vývoj kurzu akcie na burze cenných papír

Růst kurzu může přinést krom dividend také zajímavé zhodnocení.

Optimální rozložení finan

v následujícím grafu. 

Graf č. 1 – Rozdělení finan

 Zdroj:[vlastní zpracování]
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4 Návrh optimálního portfolia finančních investic pro 

firmu 

Návrh optimálního portfolia finančních investic je připravován pro firmu, zabývající se 

těžbou nerostných surovin. Představenstvo firmy se rozhodlo, že část zisku se nerozdělí, ale 

vhodně investuje. Investovaná částka v hodnotě 600000,- Kč. Pro podnik byly připraveny dva 

návrhy portfolia finančních investic. První návrh zahrnuje investice po dobu 10 let, druhý 

návrh po dobu 7 let. 

Varianta 1 

Fond dluhopisů 

Jednorázový vklad 100000,- 

Doba spoření 5 let 

Naspořená částka 133823,- 

 Zdroj: [9] 

Komoditní fond 

Jednorázový vklad 100000,- 

Doba spoření 5 let 

Naspořená částka 146933,- 

 Zdroj: [9] 

Smíšený fond 

Jednorázový vklad 100000,- 

Doba spoření 7 let 

Naspořená částka 140710,- 

 Zdroj: [9] 
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Fond nemovitostních akcií  

Jednorázový vklad 150000,- 

Doba spoření 10 let 

Naspořená částka 339148,- 

 Zdroj: [9] 

Akciový investiční program 

Jednorázový vklad 150000,- 

Doba spoření 10 let 

Naspořená částka 312043,- 

 Zdroj: [9] 

Varianta 2 

Fond dluhopisů 

Jednorázový vklad 80000,- 

Doba spoření 3 roky 

Naspořená částka 95281,- 

 Zdroj: [9] 

Komoditní fond 

Jednorázový vklad 800000,- 

Doba spoření 3 roky 

Naspořená částka 100777,- 

 Zdroj: [9] 

 

 



David Sinkule: Portfolio finančních investic 

2013  25 

Smíšený fond 

Jednorázový vklad 100000,- 

Doba spoření 5 let 

Naspořená částka 127628,- 

 Zdroj: [9] 

Fond nemovitostních akcií  

Jednorázový vklad 170000,- 

Doba spoření 7 let 

Naspořená částka 300924,- 

 Zdroj: [9] 

Akciový investiční program 

Jednorázový vklad 170000,- 

Doba spoření 7 let 

Naspořená částka 283880,- 

 Zdroj: [9] 

Portfolio bylo zaměřeno především na rozdělení části zisku firmy v částce 600000,- Kč. 

Tato částka byla rozdělena do pěti investičních programů. V prvním návrhu bylo investováno 

do pěti programů, v době trvání investice 5, 7 a 10 let. Celková naspořená investice se 

odhaduje na částku 1072657,- Kč. Ve druhém návrhu byla snížena doba investice a to na 3, 5 a 

7 let. Byla též snížena částka u méně rizikových investic a tato přidána do dlouhodobých 

investic. Celková naspořená investice ve druhé variantě se odhaduje na 908490,- Kč. Z toho 

tedy vyplývá, že první návrh se jeví jako výhodnější. 

Při vyhodnocování bylo vycházeno z předpokládaných výnosů. Neřešila se finanční 

situace země a ani stabilita měny. Výsledek porovnání je takový, jaký je výnos investice, ale 
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třeba si zjistit v dané firmě na jak dlouho a s jakou výpovědní lhůtou může investici použít a 

dle toho rozdělit dobu investice. 
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5 Návrh optimálního portfolia finančních investic pro 

domácnost 

Optimální portfolio finančních investic je sestavováno pro rodinu, která má na svém 

běžném účtu naspořen kapitál ve výši 40000,- Kč, její měsíční příjem je v hodnotě 35000,- Kč, 

náklady na bydlení jsou ve výši 7500,- Kč, výdaje na jídlo v hodnotě 6000,- Kč, výdaje na 

pohonné hmoty 4000,- Kč, další běžné výdaje ve výši 5000,- Kč. Rodina nemá žádné jiné 

závazky a rozhodla se, že její měsíční investice bude ve výši maximálně 8000,- Kč. 

Pro optimální portfolio finančních investic byly připraveny 2 návrhy. 

 
Varianta 1 
Spořicí účet 
 

Počáteční vklad 10000,- 

Měsíční vklad     1000,- 

Doba spoření 1 rok 

Naspořená částka 22374,85 

 Zdroj: [10] 
 
Termínovaný vklad 
 

Počáteční vklad 10000,- 

Doba spoření 1 rok 

Naspořená částka 10229,50,- 

 Zdroj: [11] 
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Stavební spoření 
 

Měsíční vklad 1500,- 

Doba spoření 6 let 

Naspořená částka 126846,- 

 Zdroj: [12] 
 
Podílové fondy 
 

Měsíční vklad 1000,- 

Doba spoření 5 let 

Naspořená částka 71196,- 

 Zdroj: [9] 
 
Penzijní připojištění 
 

Měsíční vklad 1000,- 

Vklad zaměstnavatele 1000,- 

Doba spoření 28 let 

Naspořená částka 621600,- 

 Zdroj: [13] 
 
Životní pojištění 

Měsíční vklad 900,- 

Doba spoření 40 let 

Naspořená částka 373735,- 

 Zdroj: [14] 
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Dlouhodobý investiční fond 
 

Měsíční vklad 1000,- 

Doba spoření 15 let 

Naspořená částka 226239,- 

 Zdroj: [9] 
 
Akciový fond 

Měsíční vklad 1500,- 

Doba spoření 15 let 

Naspořená částka 506409,- 

 Zdroj: [9] 
 
Varianta 2 
Stavební spoření 
 

Měsíční vklad 1500,- 

Doba spoření 6 let 

Naspořená částka 126846,- 

 Zdroj: [12] 
 
 
Podílové fondy 
 

Měsíční vklad 1000,- 

Doba spoření 5 let 

Naspořená částka 71196,- 

 Zdroj: [9] 
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Penzijní připojištění 
 

Měsíční vklad 1000,- 

Vklad zaměstnavatele 1000,- 

Doba spoření 28 let 

Naspořená částka 621600,- 

 Zdroj: [13] 
 
 
 
Životní pojištění 

Měsíční vklad 900,- 

Doba spoření 40 let 

Naspořená částka 373735,- 

 Zdroj: [14] 
 
Vyvážený investiční fond 
 

Měsíční vklad 1500,- 

Doba spoření 15 let 

Naspořená částka 400416,- 

 Zdroj: [9] 
 
 
Akciový fond 

Měsíční vklad 2000,- 

Doba spoření 15 let 

Naspořená částka 653460,- 

 Zdroj: [9] 
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 Částka, kterou se rodina rozhodla měsíčně investovat, byla stanovena na 7900,- Kč. 

V prvním návrhu byla naspořená investice po uplynutí všech investic odhadnuta na 

1958629,35,- Kč. V druhém návrhu byly z portfolia zcela vypuštěny krátkodobé investice 

zastupovány spořicím účtem a termínovaným vkladem. Částka, která byla měsíčně ukládána 

na spořicí účet, byla investována do dlouhodobých investic. Celková naspořená částka druhé 

varianty je odhadována na 2246983,- Kč. Vzhledem k tomu, že v prvním návrhu je 

investováno do krátkodobých investic, které mají minimální úročení, je druhá varianta pro 

investice vhodnější. 
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6 Závěr 

Bakalářská práce s názvem „Portfolio finančních investic“ je zaměřena na zohlednění 

investičních strategií a navržení vhodného portfolia finančních investic jak pro domácnost, tak 

firmu. V době ekonomické krize a neustálého utahování opasků je jakákoliv investice pro 

jednotlivce nebo podnikatelský subjekt velké riziko. 

První část bakalářské práce byla zaměřena na finanční investice. Tato část se zaměřila na 

přiblížení pojmu zdroje financování investic, na hodnocení efektivnosti investic a na metody 

hodnocení těchto investic. Dále zde bylo zaměřeno na investiční riziko, investiční strategie a 

postupy investování.  

Druhá část se zaměřila na investiční portfolio a jeho diverzifikace. Zde je popsáno 

rozdělení portfolia na tři typy, konzervativní portfolio, dynamické portfolio a vyvážené 

portfolio. Dále je v této části popsáno optimální rozložení portfolia na jednotlivé produkty.  

V třetí části této práce bylo provedeno navržení optimálního portfolia finančních investic 

pro firmu. Vyhotoveny byly dva návrhy. V portfoliu bylo investováno do méně rizikových 

programů, jako jsou fond dluhopisů a komoditní fond v trvání investice pět. Jako střednědobá 

investice byl zvolen smíšený fond. Nejvíce rizikové investice byly zvoleny akciový investiční 

program a fond nemovitostních akcií.  

Další část bakalářské práce se zabývala navržením optimálního portfolia finančních 

investic pro domácnost. V této části byly opět vypracovány dva návrhy. Optimální portfolio 

bylo rozděleno na tři části a to na krátkodobé investování, střednědobé investování a 

dlouhodobé investování. Do krátkodobého investování byly zahrnuty spořicí účet a 

termínovaný vklad. Mezi nejrozšířenější finanční investice byly zvoleny střednědobé investice 

a jako nejvhodnější zástupci navrženi stavební spoření, termínovaný vklad, investice do 

podílových fondů. Mezi méně využívané, ale zase nejvýhodnější, co se týká zhodnocení 

investic, jsou dlouhodobé investice. Nevýhodou je jejich dlouhá časová návratnost. Jako 

nejvhodnější zástupci byli zvoleni dlouhodobé podílové fondy, investice do akcií, životní 

pojištění se spořením a produkt, který je velmi rozšířen a to penzijní připojištění, ve kterém je 
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zahrnut příspěvek zaměstnavatele. Je to skoro bezriziková investice, kde ke vkladateli se může 

přispíváním připojit jeho zaměstnavatel a hlavně i stát se svým příspěvkem. 
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