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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá tématem investičního rozhodování a jeho využitím v 

bankovní praxi ve společnosti Komerční banka, a.s. Cílem je návrh na zlepšení a zavedení 

nových investičních produktů banky pro občany a podnikatelskou sféru.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou 

rozpracovány všechna důležitá témata, které k investování neodmyslitelně patří. Mezi ně 

zahrnujeme investiční riziko, strategii, vztah likvidity, rizika a výnosů, popis finančního trhu a 

jeho nástrojů a v neposlední řadě i psychologii investora. 

Praktická část je zaměřena na popis vybraných produktů banky a dále se věnuje 

doporučením a návrhům na zlepšení investičního rozhodování občanů a podnikatelské sféry 

za pomocí produktů Komerční banky, a.s., důležitosti nalezení marketingového hesla pro 

společnost a v závěru je vyzdvihnut i význam budování dobrého image společnosti s 

příklonem k charitativní a humanitární podpoře.  

 

Klí čová slova: investice, investiční riziko, investiční strategie, finanční trh, kolektivní 

investování, investiční trojúhelník, investiční psychologie. 

 

Abstract 

This thesis deals with investment decisions and their use in banking practice in the 

company Komerční banka, a.s. The aim is to improve the design and implementation of new 

investment products in banks for citizens and businesses. 

The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there 

are developed all important issues that are inherent to the investment. These include 

investment risk, strategy, relationship of liquidity, risks and benefits, the description of the 

financial market and its instruments, and also the psychology of the investor. 

The practical part focuses on the description of selected products of the bank and deals 

with recommendations and proposals to improve the investment decisions of citizens and 

businesses with Komerční banka´s products, the importance of finding the password for a 

marketing company and in the end it highlighted the importance of building a good image 

with tendency to charitable and humanitarian aid. 

 

Keywords: investment, investment risk, investment strategies, financial markets, collective 

investment, investment triangle, investment psychology. 
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ÚVOD 

 

Rozhodnutí o směrování budoucích investic vyžaduje odpovědnou a složitou přípravu jak 

u drobných investorů, podnikatelských subjektů, tak i u bankovní instituce, která má bohaté 

zkušenosti a její image stojí na důvěře a spolehlivosti. Jednotlivé kategorie investorů mají 

naprosto odlišné způsoby chování, jinak zpracovávají informace a odlišně hodnotí jejich 

význam. Občané chtějí investovat, ale nemají informace a často důvěru k českým podnikům, 

o kterých však banka potřebná data má. Investují tedy na zahraničních burzách a přesouvají 

tak kapitál za naše hranice. Mnozí podnikatelé mají sezónní nebo trvalý finanční přebytek 

použitelný pro krátkodobé investice, ale neinvestují, protože nemají informace o způsobu a 

poptávce, a také mají vědomí, že při vymáhání rizikovějších investic jsou příliš slabí a 

nezkušení. Bankovní domy zlepšují své služby v klasických produktech, ale opatrnost je tak 

vlivná, že chybí přehled o tom, o kolik by jednotlivá oddělení mohla být úspěšnější, kdyby 

byla porovnána s vnější konkurencí. Má diplomová práce se pokusí vytvořit propojku mezi 

výše uvedenými subjekty, využije pozitiv a upozorní na negativa. Půjčit si podnikatelský 

kapitál u bankovního domu, který se sám postará i o to, aby hodnota akcií společnosti měla 

vzestupnou tendenci, bude v zájmu nejedné tuzemské akciové společnosti.   

 

Cílem práce je podat zlepšující doporučení Komerční bance, a.s., ke změnám vybraných 

produktů v oblasti investičního rozhodování občanů a podnikatelské sféry, které banka v 

současné době již nabízí, tak také k zavedení nových produktů, které konkurenční společnosti 

již provozují a Komerční banka, a.s., prozatím v tomto segmentu není aktivní. V neposlední 

řadě bude cílem navrhnout nové produkty, které na trhu ještě nejsou a jejichž zavedení 

umožní bance zlepšit svou konkurenční pozici na finančním trhu České republiky nebo po 

úpravě i v rámci finančního trhu Evropské unie. 

 

V mé diplomové práci, která je na téma Investiční rozhodování a jeho využití v bankovní 

praxi, bude tedy mimo jiné poukázáno, že lze snadno propojit občany a podnikatelskou sféru, 

kteří v bance investují své finanční prostředky, s interním systémem banky a automaticky tak 

vystavit pod konkurenční tlak manažery investičních fondů banky. 
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1. INVESTICE 

 

Investice se ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii většinou charakterizují jako 

ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné 

spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. Obdobnou povahu má i 

charakteristika, kdy investice jsou chápány jako obětování dnešní hodnoty za účelem získání 

budoucí, zpravidla méně jisté, hodnoty. [1] 

 

Investiční rozhodování je především dlouhodobé rozhodování a musíme zde uvažovat 

s faktorem času, rizikem změn po dobu přípravy i celé doby trvání investice. Investor vědomě 

přijímá riziko, aby v dlouhodobém horizontu získal vyšší výnosy překonávající inflaci a 

dosáhl reálného růstu. Pro investování platí základní pravidlo, které může snížit riziko spojené 

s investicí, a to nechat investici po celou dobu, po kterou byla na jejím začátku zamýšlena či 

minimálně po dobu, která je pro danou investici obecně doporučována, tzv. investiční 

horizont. Investování vyžaduje mít finanční situaci vždy pod kontrolou, aby investice 

nemusela být předčasně rušena. 

 

1.1. Rozdělení investic 

 

Z makroekonomického hlediska můžeme rozlišovat tyto investice: [1] 

• Hrubé investice představují přírůstek investičních statků za dané období a 

zahrnují: 

- přírůstek hmotného investičního majetku (budovy, stroje atd.), 

- přírůstek nehmotného investičního majetku (licence atd.), 

- přírůstek (úbytek) zásob. 

• Čisté investice jsou hrubé investice, snížené o znehodnocení kapitálu (zejména 

odpisy). 

 

Pojetí investic se u ekonomických subjektů liší od výše zmiňovaného 

makroekonomického chápání investic. Za investici je považován větší peněžní výdaj, u něhož 

se očekává přeměna na budoucí příjmy za určité časové období. Tento peněžní výdaj je 

nazýván kapitálovým výdajem. Mnohem častěji též označován jako „investiční náklady“ nebo 

„investice do stálých aktiv“. 
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U ekonomických subjektů se v současnosti za investice považuje: [1] 

• Kapitálové výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku (nehmotné 

investice). 

• Kapitálové výdaje na pořízení hmotného investičního majetku (hmotné, věcné 

investice). 

• Kapitálové výdaje na nákup finančního majetku dlouhodobé povahy (finanční 

investice). 

 

V kapitálových výdajích na pořízení nehmotného investičního majetku jsou zahrnuty 

peněžní výdaje na ocenitelná práva (know-how, licence, předměty průmyslových a 

autorských práv), výdaje na software, na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti a 

výdaje zřizovací. Pokud výdaje nepřesahují částku 60 000 Kč, nejsou chápány jako kapitálové 

výdaje. Kapitálové výdaje na pořízení hmotného investičního majetku zahrnují výdaje na 

pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, výdaje na trvalé porosty, základní stádo, tažná 

zvířata a jiné. Tyto výdaje musí být vyšší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok. Výdaje na pořízení finančního majetku zahrnují především finanční prostředky na 

pořízení cenných papírů (obligace, zástavní listy, směnky) a majetkových cenných papírů 

(akcie, podílové listy).  

 

Hmotný a nehmotný majetek lze označit rovněž za nefinanční (reálné) aktivum. Tyto 

investice jsou vázány na konkrétní předmět. Jako hmotné reálné aktivum můžeme označit 

stroje, budovy, zařízení, sbírky uměleckých předměty i různé cenné věci. Mezi nehmotné 

reálné investice patří software, patenty, licence, know-how a jiné. Atraktivita tohoto druhu 

aktiv stoupá především v době hospodářské, politické nejistoty a při existenci, nebo očekávání 

vysoké míry inflace. 

 

Finanční investice (akcie, dluhopisy, bankovní vklady, podílové listy či finanční 

deriváty) patří do skupiny finančních aktiv. Tyto investice nejsou oproti reálným aktivům 

vázány na konkrétní předmět. Mají povahu pouhé majetkové (obvykle jen peněžní) transakce 

mezi dvěma ekonomickými subjekty. Na každou osobu, která si toto finanční aktivum pořídí, 

přecházejí zároveň i příslušná práva, která jsou s touto finanční investicí spojena. Jejich 

výhodou je, že zpravidla pro ně existuje rozvinutý trh, na němž je možno poměrně rychle toto 

aktivum přeměnit na peníze - likvidita aktiva je vysoká. 
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Členění investic je graficky vyjádřeno na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Základní rozdělení investic [8] 

 

1.2. Specifika investičního rozhodování 

 

Investiční činnost je charakterizována několika významnými specifiky: [1] 

• Rozhoduje se v dlouhodobém časovém horizontu. 

• Dlouhodobý časový horizont nese s sebou větší možnost rizika odchylek od 

původních záměrů, jak pokud jde o očekávané výdaje, tak i očekávané příjmy 

z investice a tím i očekávanou výnosnost. 

• Kapitálově náročné operace vyžadující velké jednorázové vklady. 

• Investiční činnost je velmi náročná na časovou a věcnou koordinaci různých 

účastníků investičního procesu (investor, inženýrské organizace, projektant, 

dodavatel a subdodavatel), kteří mají své ekonomické zájmy a cíle. 

• Investování souvisí s aplikací nových technologií a nových výrobků. 

• Některé investice mají závažné důsledky na infrastrukturu, ekologii. 
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2. INVESTIČNÍ TROJÚHELNÍK 

 

Výnosnost, riziko a likvidita jsou rozhodujícími faktory, podle kterých porovnáváme 

investice. Racionálně uvažující investor se při realizaci investice snaží dosáhnout co 

nejvyššího výnosu s co nejmenším rizikem a při nejvyšší možné likviditě. Ve skutečnosti však 

maximalizovat výnos při minimálním riziku a maximální likviditě nelze. Pro dosažení 

maximálního výnosu je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a snížit likviditu na minimum. [3] 

 

Výnosnost 

 

Výnosnost, jiným slovem rentabilita, vyjadřuje všechny příjmy, které poplynou z 

investice od doby, kdy jsme do ní vložili prostředky, až do doby možného posledního příjmu 

z investice. Cílem většiny investorů je maximalizovat výnos ve vztahu k riziku, které je s ním 

spojeno, a k jeho likviditě. Výnos je motivem pro investování a odměnou za uskutečněnou 

investici, v mnoha případech, ale není zajištěn. 

 

Rizikovost  

 

Rizikovost můžeme definovat jako stupeň nejistoty, že investor nedosáhne očekávaných 

výnosů z investice. Spočívá v tom, že hodnota investice nám v čase kolísá a může se tedy 

pohybovat nejen vzhůru, ale i klesat. Opíráme se o intuici, odhad a zkušenosti. Ve světě 

investování je riziko zcela něčím běžným, co nás provází na každém kroku.  

 

Blíže bude tato problematika popsána v následující kapitole. 

 

Likvidita  

 

Podnik musí být schopen dostát svým krátkodobým závazkům. Likvidita vyjadřuje 

rychlost, s jakou jsme schopni přeměnit naši investici zpět v hotové peněžní prostředky 

s minimálními finančními i časovými náklady. Mezi nejlikvidnější i nejbezpečnější, ale 

nejméně výnosný patří bankovní vklad. Akcie je méně likvidnější a bezpečnější, ale 

předpokládá se u ní větší výnos. 
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Investiční „magický“ trojúhelník na obrázku 2 názorně zachycuje skutečnost, kdy pro 

naplnění jednoho vrcholu je nezbytné vzdát se naplnění vrcholů ostatních. Investor je vždy 

nucen volit optimální kombinaci výnosnosti, rizika a likvidity. Aby bylo dosaženo maxima 

jednoho kritéria, musíme se vzdát naplnění zbývajících. V této souvislosti se hovoří o 

„vzájemné výměně mezi investičními kritérii“. V reálné situaci vybírá investor investiční 

příležitost, která mu při únosné míře rizika a udržení dostatečné likvidity přinese 

požadovanou míru výnosnosti. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Magický trojúhelník investičních nástrojů [16]  

 

Vztah rizika a likvidity z investičního trojúhelníku neplatí u investic do podílových 

fondů, kde se jedná spíše o vztah výnos – riziko. Investor se k finančním prostředkům v 

rizikovějším podílovém fondu dostane téměř stejně rychle jako k prostředkům 

konzervativního fondu. Při nedodržení investičního horizontu podstupuje riziko ztráty 

hodnoty investice.     

 

3. INVESTIČNÍ RIZIKO 

 

Nedílnou součástí investování je i riziko. Při samotném investování si musí investor určit 

výši rizika, kterou je ochoten podstoupit. Riziko může přinést na jedné straně velké výdělky a 

na straně druhé je zde nebezpečí neúspěchu, které může vést ke ztrátám, někdy až se 

závažným rozsahem.   

Likvidita

Riziko Výnosnost
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Zdrojem rizika může být investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry, 

samotný investiční nástroj, který je předmětem investice a dále prostředí, ve kterém 

investujeme. 

 

Investiční riziko se vyznačuje těmito základními znaky: [21] 

• Je definovatelné: je to nejistota budoucího výnosu investora. 

• Je měřitelné: měří se pravděpodobností, že předpokládaný výnos nebude dosažen. 

• Je čitelné: roste s růstem očekávaného výnosu. 

• Je nadčasové: nelze se ho zbavit, lze ho však omezit. 

 

3.1. Druhy rizik 

 

Riziko investic je složeno z mnoha dílčích rizik a můžeme jej dělit dle různých     

hledisek:  

• podle závislosti či nezávislosti na činnosti: [1] 

1. Riziko objektivní, nezávislé na činnosti podniku, na vůli a schopnostech 

podnikového managementu, vlastníka a zaměstnance. Příkladem mohou být 

přírodní a živelné události, politické události, ekonomické změny 

makroekonomického charakteru. 

2. Riziko subjektivní je závislé na činnosti podnikového managementu, majitelů 

či zaměstnanců. Příkladem je nedbalost, nepozornost, nedostatečné technické, 

ekonomické a personální znalosti. 

3. Riziko kombinované - příčinou je objektivní a subjektivní faktor dohromady. 

Příkladem může být kombinace ekonomických (politických) změn 

makroekonomického charakteru a neschopnosti adaptace vedení podniku. 

 

Další rizika, se kterými se můžeme při investování setkat: 

• Měnové riziko - pokud budeme investovat v zahraničí nebo do instrumentů v 

zahraničních měnách, musíme počítat s tím, že výsledky mohou být ovlivněny 

změnou kurzů daných měn ke koruně během celé doby investice.  

• Infla ční riziko  je jedním z nejzávažnějších rizik. Pokud by se v ekonomice zrychlil 

růst cen zboží a služeb, klesla by kupní síla investice. Inflační a měnové riziko se 

navzájem ovlivňují, případně i zesilují.  
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• Kreditní riziko  neboli riziko protistrany závisí na spolehlivosti finančního 

zprostředkovatele, který vydává, nabízí a prodává investiční produkt, a zavazuje se 

k jeho splacení resp. výplatě s ním spojených náležitostí. 

• Úrokové riziko - tím, že se mění úrokové sazby, ovlivňuje úrokové riziko i výnos 

z investičních nástrojů. Při růstu úrokových sazeb dochází k poklesu cen cenných 

papírů a naopak. 

 

3.2. Vztah rizika a výnosů  

 

Riziko u jednotlivých investičních nástrojů, jak je vidět na grafu 1, klesá v pořadí – 

deriváty, akcie, dluhopisy a vklady.  Pokud jde o dlouhodobý výnos, je tomu právě naopak. 

Největšího výnosu dosahují riziková aktiva, zatímco bezpečnější vklady mají dlouhodobý 

výnos nejnižší.  

 

 

Graf č.1  Závislost výnosu z investice na riziku [23] 

 

Je podstatné uvědomit si dvě základní zákonitosti: [6] 

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

• Podstoupíme-li vysoké riziko, nemáme žádnou záruku, že dosáhneme vysokých 

výnosů. 
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3.3. Snížení investičního rizika  

 

Eliminovat investiční riziko můžeme rozložením investovaných prostředků mezi 

jednotlivé druhy aktiv nebo investováním do většího počtu různých trhů. V případě ztráty 

jednoho aktiva, může být tato ztráta nahrazena výnosem jiného aktiva. 

 

Dále riziko můžeme snižovat dodržením lhůty investičního horizontu, jelikož každá 

investice má stanoven svůj doporučený investiční horizont. V tomto období by nám investice 

měla přinést určitý výnos. Nedodržení této lhůty výrazně zvyšuje riziko nedosažení 

očekávaného výnosu. 

 

4. INVESTIČNÍ CÍLE 

 

Stanovení investičních cílů představuje důležitou součást úspěchu. Je to jeden z prvních 

kroků, který by měl být stanoven před samotnou investicí. Jelikož každý investor je odlišný, 

má rozdílný záměr, vztah k riziku a k výnosům, musí si své investiční cíle stanovit sám. 

 

Cíle nám pak ukazují směr, kterým se má investor nechat vést. V případě pochybností s 

investicí je třeba přezkoumat, je-li stále v souladu s naším cílem.  

 

Finanční cíle vyplývají z velikosti, časové struktury a možné proměnlivosti závazků. 

Vycházejí také z požadavků na výnosy z investice a z tolerance investora vůči riziku. 

Finanční cíle musí být splnitelné. Proto je důležité, aby investor měl realistické představy o 

potencionální výnosnosti investice. [6] 

 

Na co nesmíme zapomenout při stanovení finančních cílů: [6] 

• Vzít v úvahu opravdu všechny relevantní závazky. 

• Mít jasno o časovém horizontu, tzn. kdy budeme opravdu potřebovat hotovost. 

• Nepodceňovat psychologii - rozhodnout se, zda patříme mezi psychologicky aktivní 

či pasivní investory. 

• Nemít nereálná očekávání - vědět, co lze od finančních investic očekávat a co 

nikoli. 
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5. INVESTIČNÍ STRATEGIE  

 

I když je ujasnění investičních cílů důležitá věc, sama o sobě nám nezajistí jejich splnění. 

Proto je třeba určit investiční strategii, jak těchto požadovaných investičních cílů dosáhnout 

nebo se k nim maximálně přiblížit. 

 

Před stanovením samotné strategie musí být každá investiční příležitost posuzována 

s přihlédnutím k těmto faktorům: 

• Očekávaný výnos investice. 

• Očekávané riziko investice. 

• Očekávaný důsledek na likviditu podniku. 

 

5.1. Druhy strategií 

 

Podle toho, který z faktorů preferujeme, rozeznáváme různé typy investičních        

strategií: [1] 

• Strategie maximalizace ročních výnosů – zde se dává přednost co nejvyšším 

ročním výnosům a nehledí se na růst ceny investice, eventuálně na její udržení. 

Tento typ strategie je vhodné uplatňovat při nižším stupni inflace, protože při ní se 

roční výnosy příliš neznehodnocují a investice si udržuje v zásadě svou reálnou 

hodnotu. 

• Strategie růstu ceny investice – dává se přednost těm investičním projektům, u 

nichž se předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu. 

• Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – investor 

vybírá ty investiční projekty, které přinášejí jak růst ceny investice v budoucnosti, 

tak růst ročních výnosů. Tyto investice se vyskytují v praxi jen sporadicky, jelikož 

investice, které přinášejí maximální roční výnosy, jsou jiného druhu, než investice, 

u kterých lze předpokládat růst ceny v budoucnu. 

• Agresivní strategie investic – preferují se projekty s vysokým stupněm rizika. 

Podstupované vysoké riziko je kompenzováno možností vzniku vysokých výnosů. 

• Konzervativní strategie – postupuje se opatrně a vybírají se bezrizikové projekty 

či s nízkým stupněm rizika. Takové projekty přinášejí menší výnosnost. 
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• Strategie maximální likvidity  – investor dává přednost takovým projektům, které 

jsou schopny se rychle transformovat na peníze, jsou co nejlikvidnější. Takové 

investice sice zajišťují likviditu, ale přinášejí zpravidla menší výnosnost. Opačně 

obvykle investice s vysokým výnosem či s možným vysokým zhodnocením bývají 

obtížněji převoditelné na peníze. Jako příklad můžeme uvést investice do 

krátkodobých termínovaných vkladů, do cenných papírů a hmotné investice s 

krátkou dobou návratnosti. 

 

6. ZÁKLADY INVESTI ČNÍ PSYCHOLOGIE 

 

Mozek každého člověka je dostatečně výkonný na to, aby mimo jiné dokázal získávat 

peníze pomocí investic. Ne každý však na to má žaludek nebo ty správné informace. Pokud 

jedinec má sklon jednat a prodávat vše v panice, měl by se vyhnout samostatným investičním 

operacím a spolehnout se spíše na zkušenosti odborníků. 

 

Psychologie hraje v investování důležitou roli. Je jedním z faktorů, které určují cíle 

investorů. Psychické dispozice určují, jak by investor měl zacházet se svými penězi takovým 

způsobem, aby se cítil spokojeně. [6] 

 

Rozlišujeme dva typy investorů:  

• Psychologicky pasivní investoři. 

• Psychologicky aktivní investoři. 

 

6.1. Psychologicky pasivní investoři  

 

Mezi psychologicky pasivní investory patří klienti, kteří získali své jmění pasivně – 

dědictvím, dlouholetým spořením celé rodiny anebo rizikovými operacemi s kapitálem, který 

patřil někomu jinému. U pasivních investorů převažuje potřeba vyšší bezpečnosti nad 

potřebou zhodnocení kapitálu. Čím menší majetek jednotlivec vlastní, tím pravděpodobněji 

bude patřit mezi pasivní investory. [6] 

 

Mezi pasivní investory můžeme zařadit právníky, řídící pracovníky, účetní, dědice, 

politiky, bankéře, žurnalisty či živnostníky, kteří svůj majetek zdědili. 
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Pasivní investoři rádi přenechávají část zodpovědnosti na poradce, přitom: 

• Volí konzervativnější portfolia. 

• Nejsou tolerantní vůči rizikům. 

• Potřebují dodatečné vzdělání, poradenskou pomoc. 

• Nelze od nich očekávat neobvyklá rozhodnutí. 

 

6.2. Psychologicky aktivní investoři 

 

Mezi aktivní investory patří především ti, kteří si své bohatství vydělali sami. Jsou 

aktivně zapojeni do procesu tvorby majetku a aby dosáhli svých cílů, riskovali svůj vlastní 

kapitál. U aktivních investorů převládá zájem o vyšší výnos nad potřebou bezpečí. Jsou 

ochotni riskovat, ale neradi se vzdávají kontroly nad svými investicemi. Pokud je portfolio 

aktivního investora investováno agresivně, ale investor nemá pocit kontroly, jeho tolerance 

vůči riziku rychle klesá. [6] 

 

Psychologicky aktivní investoři jsou často živnostníci, kteří si svůj podnik sami založili, 

soukromí lékaři a stomatologové, samostatně podnikající účetní a právníci, podnikatelé, 

nezávislí poradci a lidé s vyšším vzděláním.  

 

6.3. Hráčská vášeň 

 

Každá věc na světě má dvě strany. Bylo by hezké být úspěšným investorem nebo 

provozovatelem bankovního investičního domu, ale je zřejmé, že pro některé investory by se 

mohla stát tato činnost i hráčskou vášní a případně následným lidským krachem. 

Problematiku této věci výborným způsobem rozebírali již F. M. Dostojevskij nebo později 

Sigmund Freud. Oba se shodli na tom, že pár snadných výher a následný neúspěch může vést 

k tomuto lidskému krachu, který v převážné většině končí despotismem ne-li sebevraždou. 

 

Investiční zprostředkovatelé by si měli být vědomi, že mohou čelit i problematice 

gemblerství a problémům s ním spojených, ale také značnému množství soudních žalob, které 

sice pravděpodobně nebudou vítězné, ale mohly by zatížit časový nebo ekonomický systém. 

Zprostředkovatelé mohou bojovat svou otevřeností a dostatečným množstvím podaných 

informací.  
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7. FINANČNÍ TRH 

 

Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka po penězích a kapitálu. Jeho 

prostřednictvím dochází k přelévání finančních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, 

kteří jimi chtějí disponovat. Pro existenci a fungování finančních trhů musí na straně nabídky 

existovat motivy pro investování, na straně poptávky motivy pro použití a pro obě strany musí 

existovat zprostředkovatelé. Z hlediska splatnosti se rozlišují finanční operace na krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé.  

 

7.1. Členění finančního trhu 

 

Peněžní trh 

 

Peněžní trhy představují trhy s finančními nástroji, které nemají splatnost delší než jeden 

rok. Z toho vyplývá, že se zde setkávají subjekty s přechodným přebytkem prostředků s těmi, 

kteří se momentálně vyznačují jejich přechodným nedostatkem. [8] 

 

Tyto krátkodobé finanční nástroje zajišťují ekonomickým subjektům likviditu a rovněž 

jsou vhodné ke krátkodobým spekulacím. Trh je charakterizován nízkým rizikem, nízkým 

úrokem a vysokou likviditou. Jako hlavní nástroje můžeme označit krátkodobé úvěry a 

krátkodobé cenné papíry. 

 

Kapitálový trh  

 

Kapitálový trh můžeme vymezit jako systém institucí a instrumentů zabezpečujících 

pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu mezi ekonomickými subjekty prostřednictvím 

různých forem cenných papírů. Hlavním motivem vstupu na kapitálový trh je u investorů 

snaha docílit vyššího zhodnocení investovaného kapitálu než nabízí např. peněžní trh. 

S délkou splatnosti investovaného kapitálu roste obvykle i výnos. [9] 

 

Mezi hlavní obchodovatelné nástroje tohoto trhu můžeme zařadit především akcie, 

dluhopisy, směnky, depozitní certifikáty a podílové listy. 
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Komoditní trh  

 

Jedná se o nejstarší trh na světě. Komoditní trh tvoří zejména trh ropy, zlata, stříbra, 

zemědělských produktů, průmyslových kovů, jako jsou měď, zinek či hliník a jiné. Pro trh je 

charakteristické, že se obchodování kromě investorů účastní také podnikatelské subjekty čistě 

za účelem směny zboží. Předmětem obchodu tedy může být kupovaný produkt (ropa, zemní 

plyn), producentem vytvářený výrobek (grafická karta, procesory), zásoby využívané pro 

další výrobu (obilí pro potravinářské podniky), případně určené k jiným účelům (nákup květin 

za účelem dalšího prodeje). 

 

Devizový trh 

 

Trh je určen ke směně a obchodování domácí měny se zahraničními měnami a 

zahraničních měn mezi sebou. Na tomto trhu obchodují především komerční a v některých 

případech i centrální banky. 

 

8. FINANČNÍ INVESTI ČNÍ NÁSTROJE  

 

8.1. Akcie 

 

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na 

řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 

Akciová společnost umožňuje svým způsobem získávání základního jmění shromáždit velké 

množství kapitálu pro financování podnikatelských aktivit a ke krytí případných ztrát. 

Akcionář může své akcie kdykoliv prodat. Mají charakter vysoce likvidních prostředků, 

poněvadž je lze za poměrně nízkých transakčních nákladů přeměnit na disponibilní finanční 

prostředky. 

 

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti tzv. dividendu, kterou určuje valná 

hromada podle výsledku hospodaření. Má rovněž oprávnění účastnit se valné hromady, 

hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat jiná práva. Akcie mohou být vydávány 

na jméno nebo majitele a dále mohou být v listinné nebo zaknihované podobě. [11] 
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8.1.1. Druhy akcií 

 

Akcie můžeme členit dle různých hledisek: [8] 

• Hledisko převoditelnosti 

1. Akcie na majitele – k převodu mezi vlastníky dochází pouze předáním, 

společnost nezná stávajícího akcionáře. 

2. Akcie na jméno – v tomto případě se vede kniha akcionářů, k převodu 

dochází prostřednictvím tzv. rubopisu. K převodu vlastníka musí v tomto 

případě společnost vydat souhlas a provede se změna v knize akcionářů. 

• Hledisko ztělesněného práva 

1. Akcie kmenová – vlastníci mají všechna práva, tzn. podíl na majetku a zisku 

společnosti, právo informační, hlasovací, kontrolní. Vyplácení dividend a 

jejich výše plně závisí na rozhodnutí valné hromady. 

2. Akcie prioritní – vlastník tohoto druhu akcie ztrácí právo hlasování na valné 

hromadě, tzn. že nemá možnost ovlivňovat činnost společnosti. Na druhé 

straně má ovšem zajištěnou výplatu dividend a toto rozhodnutí nepodléhá 

valné hromadě. 

 

Při výplatě dividend mají přednost prioritní akcie před kmenovými akciemi. Dokud 

společnost nesplatí všechny dividendy z prioritních akcií, nesmí vyplatit dividendy z akcií 

kmenových. V případě, že dividendy z prioritních akcií nebyly vyplaceny, potom jejich 

vlastníci obvykle získávají hlasovací právo na valné hromadě.  

 

Akcie mohou být v listinné nebo zaknihované podobě. Listinné akcie jsou v listinné 

formě a nacházejí se buď v rukou vlastníka nebo v trezoru banky. Převod vlastnictví tohoto 

cenného papíru probíhá zpravidla jeho předáním. Zaknihované akcie fyzicky neexistují, jejich 

vydání je zavedeno v podobě magnetického zápisu v paměti počítače. Prostřednictvím tohoto 

zápisu jsou také uskutečňovány i všechny další operace související s jejich správou. 

 

V některých zemích společnosti emitují pro své zaměstnance zvláštní druh akcií. 

Zaměstnanci mohou obdržet akcie jako formu odměny či prostředek motivace. Tyto akcie se 

potom nazývají zaměstnanecké akcie. Obvykle jsou zvláštním druhem akcií na jméno. Při 
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ukončení pracovního poměru, mimo odchodu do důchodu nebo při úmrtí zaměstnance musí 

být akcie vráceny společnosti. [11] 

 

Investování do akcií je v mnoha případech rizikovější než investice do dluhopisů. Je to 

dáno tím, že pro investora v případě dlouhodobé investice není snadné odhadnout kurz akcie a 

také proto, že dividendy často nebývají předem známy. Podmínkou rozhodování investora pro 

nákup akcií je nejen dostatek věrohodných informací o strategii, cílech a znalosti finanční 

situace společnosti, ale také minulý vývoj kurzů a dividend.  

 

8.2. Dluhopisy 

 

Dluhopis je dle zákona cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení 

dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplacení výnosů z něj k určitému datu a 

povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Každá obligace zní na 

určitou nominální hodnotu, ve většině případů bývá obligace úročena roční úrokovou sazbou 

stanovenou při emisi. [8] 

 

Dluhopisy jsou považovány za bezpečnější formu investice, jsou obvykle veřejně 

obchodovatelné. Můžeme je označit i slovem obligace. O dluhopis se jedná pokud emitentem 

tohoto cenného papíru je stát. A o obligaci mluvíme tehdy, pokud je vydavatelem obce či 

firma.  

 

Dluhopisový trh bývá často větší než trh akciový, a to především z toho důvodu, že vláda 

vydává tyto cenné papíry, aby získala finanční prostředky v důsledku vzniklého deficitu. 

Nákup tohoto cenného papíru většinou neopravňuje vlastníka ovlivňovat hospodaření 

emitenta dluhopisu. 

 

Při investování do dluhopisů je nezbytné věnovat pozornost emitentovi a jeho bonitě. 

Čím je bonita, neboli rating emitenta horší, tím vyšší zúročení by měl dluhopis obsahovat. 

Smyslem ratingu je určení pravděpodobnosti, s jakou bude dluhopis splacen. Cílem není 

hodnocení kvality investice jako takové, ani finanční analýza emitenta, ale posouzení toho, 

s jakou pravděpodobností bude emitent majiteli dluhopisu splácet úroky a nakonec i       

jistinu. [8] 
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8.2.1. Druhy dluhopisů 

 

Dluhopisy můžeme členit na: [37] 

• Státní dluhopisy - jedná se o cenné papíry emitované vládou. Dluhopisy jsou mezi 

investory velmi oblíbené pro velkou jistotu návratnosti investovaných prostředků a 

pro nižší nominální hodnoty. 

• Komunální dluhopisy - tento typ dluhopisů vydávají obce nebo banka, která z 

výtěžku dluhopisů poskytuje obci úvěr. Jedná se tak jako u státních dluhopisů o 

málo rizikovou investici. Nabízejí také solidní zhodnocení, případně další výhody 

například v podobě daňových úlev nebo možnosti předčasné výpovědi či 

předčasného odkupu. Splácení komunálních dluhopisů probíhá buď ze státního 

nebo z obecního rozpočtu. 

• Zaměstnanecké dluhopisy - tyto cenné papíry emitují firmy pro vlastní 

zaměstnance. V případě rozvázání pracovního poměru má majitel tohoto dluhopisu 

nárok na prodej dluhopisů za nominální hodnotu a podíl z úroků. Práva vyplývající 

ze zaměstnaneckých dluhopisů se dědí. 

• Podnikové dluhopisy - dluhopisy vydávají podniky nikoli jen pro své 

zaměstnance, ale pro širokou investorskou veřejnost i pro institucionální investory. 

S podnikovými dluhopisy je spjato vyšší riziko jejich nesplacení, proto nesou vyšší 

úrok, než státní a komunální tituly.  

• Bankovní dluhopisy - zvláštní skupinou jsou cenné papíry vydávané bankami. Ty 

si mohou prodej dluhopisů zprostředkovávat i samy. Dluhopisy lze nakupovat 

prostřednictvím pobočkové sítě banky. 

 

Nejběžnějším typem je přímý dluhopis, který splácí rovnoměrně po dobu své existence 

pevně stanovený kupon. Na konci opět předem přesně dané doby splatnosti je vyplacena celá 

jistina neboli nominální hodnota dluhopisu. Všechny ostatní dluhopisy představují různé 

obměny tohoto základního typu. Rozdílné mohou být jak podmínky splácení nominální 

hodnoty, tak kuponu. U dluhopisu s nulovým kuponem se nevyplácí žádný kupon a prodává se 

hluboko pod svoji nominální hodnotou. To zaručuje, že zisk z držení dluhopisu poplyne 

investorovi pouze ve formě kapitálového příjmu. Kupony dluhopisů mají někdy proměnnou 

hodnotu, protože jejich velikost je vázána na nějakou tržní úrokovou sazbu nebo na nějaký 

index, to je proměnný dluhopis nebo dluhopis s plovoucí sazbou. V případě příjmových 
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dluhopisů se vyplácí kupon pouze v případě, že zisk emitenta je dostačující. Držitelé těchto 

dluhopisů však nemohou, na rozdíl od držitelů jiných dluhopisů, podat na emitenta návrh na 

konkurs v případě, že kupon nebude vyplácen. [13] 

 

9. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ  

 

Kolektivní investování je podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních 

prostředků od veřejnosti. Tyto finanční prostředky se následně investují do fondů. O 

kolektivní investování se jedná proto, že své peníze zde vkládá více investorů, kteří se 

okamžikem nákupu podílových listů stávají podílníky fondu. I malý investor má tedy možnost 

získat podíl na investicích, které by si jinak nemohl dovolit a k nimž by ani neměl přístup. 

 

Rozeznáváme investiční, podílový a penzijní fond. Nejznámější a nejvyužívanější jsou 

podílové fondy. 

 

Důvody kolektivního investování: [8] 

• Rozložení rizika – fondy mohou své prostředky vložit do více různých druhů 

investičních instrumentů, čímž dochází ke snížení rizika. 

• Čas – správa portfolia cenných papírů je náročná na čas, který individuální investor 

nemůže vynaložit s dostatečným efektem. 

• Náklady – fondy dosahují oproti individuálním investorům nižších transakčních 

nákladů, protože obchodují ve velkých objemech. 

 

9.1. Podílové fondy 

 

Podílový fond není právnickou osobou. Investiční společnost prodejem podílových listů 

shromažďuje peněžní prostředky, ze kterých vznikají podílové fondy. Nákupem těchto 

podílových listů se investor stává podílníkem fondu. Majetek podílového fondu je tedy  

celkovým majetkem všech podílníků.  

 

Podílový list je cenný papír. S tímto cenným papírem jsou spjata určitá práva podílníka, a 

to právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu 

z tohoto majetku podle statusu fondu.  
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9.1.1. Druhy podílových fondů 

 

Existuje několik členění fondů. Podle toho, zda lze do fondu libovolně vstoupit či 

vystoupit, rozlišují se na: [11] 

• Otevřené fondy – nelimitují  počet vydávaných podílových listů ani počet svých 

podílníků. Investor může kdykoliv přikoupit podílové listy a kdykoliv je naopak 

prodat zpět investiční společnosti. 

• Uzavřené fondy – vydávají omezený počet podílových listů a omezují tak i počet 

podílníků. Investiční společnost nemá povinnost odkoupit zpět podílové listy. 

 

Podle druhu aktiv, do kterých podílové fondy investují, se rozlišují fondy akciové, 

dluhopisové, peněžního trhu, smíšené, indexové, zajištěné, zastřešovací a fondy rizikového 

kapitálu.  

 

Tabulka 1 znázorňuje výnos, investiční riziko, nejvýznamnější investiční nástroje a 

minimální doporučenou délku investování, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy 

fondů. 

 

Tabulka 1  Typ fondu, výnos a investiční riziko [16] 

Typ fondu 
Převaha cenných 

papírů 

Předpokládané 

kolísání ceny 

PL 

Očekávaný 

růst hodnoty 

podílu 

Minimální 

investiční 

horizont 

Fond peněžního 

trhu 

pokladniční poukázky, 

krátkodobé dluhopisy 
velmi mírné velmi pomalý 6 měsíců 

Dluhopisový dluhopisy mírné 
malý až střední, 

mírně nad inflací 
2 roky 

Akciový akcie vysoké vysoký 5 let 

Smíšený akcie a dluhopisy 
mírné až vyšší, 

dle skladby 

mírný až vyšší, 

dle skladby 
3 roky 

Fond fondů podílové listy 
mírné až vysoké, 

dle skladby 

mírný až vysoký, 

dle skladby 
3 roky 

Kombinace fondů akcie a dluhopisy 
mírné až vyšší, 

dle kombinace 

mírný až vyšší, 

dle kombinace 
3 až 5 let 
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9.1.2. Výhody a nevýhody podílových fondů 

 

Mezi hlavní výhody investování do podílových fondů patří: [19] 

• Dostupnost - na českém trhu působí stovky investičních fondů lišících se navzájem 

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

vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá jeho cílům. S různými fondy může v 

různou dobu investovat různě vysokou částku, ať už pravidelně či jednorázově. 

• Přístup na domácí i zahraniční trhy  - kumulací kapitálu velkého množství 

podílníků vznikne dostatečný majetek, který je možné efektivně investovat na 

trzích po celém světě. Podílníci tak získávají přístup i k trhům, které by jim 

vzhledem k objemu investované částky byly nepřístupné. 

• Vysoká likvidita  - za aktuální kurz je investiční fond povinen kdykoliv podíl 

investora ve fondu odkoupit. Ze zákona vyřízení odkupu podílových listů trvá max. 

15 pracovních dní, běžně několik dnů. Vysoká likvidita prostředků vložených do 

fondů znamená možnost použití těchto prostředků ve funkci likvidní rezervy. 

• Daňové zvýhodnění investic do PF - investování do podílových fondů v sobě 

skrývá daňovou výhodu v podobě osvobození výnosů z prodeje podílových listů od 

daně z příjmů fyzických osob v případě, že od nabytí podílového listu uplynulo 

alespoň 6 měsíců. 

• Diverzifikace rizika - správce diverzifikuje portfolio dle investiční strategie 

investováním do velkého počtu různých cenných papírů. Výrazná ztráta jednoho 

cenného papíru se projeví na kurzu podílového fondu jen nepatrně. Pozitivní výnos 

ostatních cenných papírů ztráty vyrovná. 

 

Mezi nevýhody investování do podílových fondů patří:  

• Správné načasování - investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována. 

Prevencí jednorázových investic je pravidelné průběžné investování. 

• Dlouhodobý investiční horizont - investice je často dlouhodobou záležitostí. 

• Volba vhodného fondu - najít správný fond není jednoduché. Téměř vždy se jedná 

o investici do více podílových fondů, takže je nutná vhodná diverzifikace. 

• Poplatky - mohou způsobit ztráty nebo snížit výnos. 
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10. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI KOMER ČNÍ BANKA, a.s. 

 

Obchodní firma: Komerční banka, a.s.  

Právní forma: akciová společnost  

Sídlo banky: Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1 

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 19 004 926 000 Kč 

Výše splaceného základního kapitálu: 19 004 926 000 Kč 

Akcionáři:  z celkového základního kapitálu banky, který činí 38 009 852 ks akcií o jmenovité 

hodnotě 500 Kč je v majetku Société Générale S. A. 60,4 %, ostatní akcionáři vlastní 39,6 % 

Dceřiné a přidružené společnosti ve finanční skupině KB: Modrá pyramida stavební 

spořitelna, a.s.; Penzijní fond Komerční banky, a.s.; Factoring KB, a.s.; ALL IN REAL 

ESTATE Leasing, a.s.; Protos, uzavřený investiční fond, a.s.; ESSOX, s.r.o.; Komerční 

pojišťovna, a.s.; Komerční banka Bratislava, a.s.; Bastion European Investment, S.A. 

 

10.1. Průřez činností společnosti 

 

Komerční banka, a.s., je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti 

drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Od října 2001 je součástí skupiny 

Société Générale, která je jednou z největších finančních skupin v eurozóně.  

 

Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi 

které patří penzijní připojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. 

 

Služby Komerční banky, a.s, využívalo v roce 2009 téměř 1,62 milionu zákazníků 

prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví po celé České republice. 

Počet zákazníků celé skupiny KB přesáhl 2,7 milionu. Nejrychlejšího nárůstu klientů dosáhla 

ve skupině společnost spotřebitelského financování ESSOX o 38%. Klienti měli ke konci 

roku k dispozici celkem 398 poboček a 685 bankomatů po celé České republice a staralo se o 

ně na 8 815 zaměstnanců skupiny KB.  

 

V roce 2009 činily celkové výnosy 33,04 miliardy Kč. Skupina KB dosáhla čistého zisku 

11007 milionů Kč, což je o 16,8% méně než v roce 2008. Celková aktiva pod správou fondů 

KB činila okolo 70 miliard Kč. 
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10.2. Investiční služby a produkty banky 

 

K poskytování investičních služeb v obchodní sítí Komerční banky, a.s., dochází při 

výkonu těchto činností: 

• Distribuce IKS či SGAM fondů nebo jiných cenných papírů kolektivního 

investování, včetně přijímání a předávání souvisejících pokynů. 

• Služby související s obchodováním s tuzemskými i zahraničními cennými papíry a 

komoditami, včetně přijímání a předávání pokynů. 

• Služby související s obchodováním na finančních trzích, včetně přijímání a 

předávání pokynů. 

• Propagace a nabízení služeb individuální správy aktiv. 

• Propagace a prodej ostatních produktů investičního bankovnictví. 

 

Komerční banka, a.s., je distributorem těchto podílových fondů: 

• Fondy KB. 

• Fondy IKS. 

• Fondy Fénix. 

• Garantované a zajištěné fondy Ametyst. 

• Zahraniční fondy SGAM. 

 

10.3. Způsob nákupu investičních produktů v KB, a.s.   

 

Před samotným investováním musí vyplnit každý zákazník investiční dotazník. Jeho 

vyhodnocení usnadní bance poskytování investičních služeb s odbornou péčí. Dalším krokem 

je podepsání smlouvy.  

 

V případě investování do podílových fondů se v bance podepisuje rámcová Smlouva o 

podmínkách nákupu a odkupování podílových listů. Smlouva je uzavírána s pracovníkem 

pobočky nebo prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linky a internetového 

bankovnictví Mojebanka. V případě obchodování na zahraničním trhu musí být smlouva 

uzavřena pouze na pobočkách KB. Po podepsání smlouvy klient může vkládat na určený účet 

příslušného fondu libovolné množství peněžních prostředků, minimálně však stanovenou 

částku, a to převodním příkazem  nebo vkladem v hotovosti na pokladně banky.  
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Pokyny k investování do podílových fondů lze zadávat: 

• Na pobočce KB. 

• Přes Expresní linku. 

• Přes internetové bankovnictví Mojebanka. 

 

Investor musí dodržet přísná pravidla pro pozdější identifikaci platby a připsání 

příslušných PL klientovi, tzn. klient při vkládání peněz na určený účet fondu musí vždy uvést 

variabilní symbol, což je  jedinečné číslo smlouvy podílníka. 

 

Nákupu cenných papírů na kapitálovém trhu předchází rovněž podpis smlouvy (např. 

Smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů). Po uzavření smlouvy založí banka 

investorovi „portfoliový účet“ a ten již následně může samostatně zadávat pokyny k prodeji i 

nákupu.  

 

Při nákupu cenných papírů může investor podávat obchodní pokyny 

prostřednictvím: 

• Telefonu. 

• Osobně na pobočce. 
• Faxem. 
 

10.4. Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 

 

Investiční kapitálovou společnost (dále jen IKS) založila Komerční banka, a.s.,             

dne 1. května 1994 jako svou stoprocentní dceřinou společnost. Na trhu kolektivního 

investování se pohybuje již od začátku 90. let. V lednu 2010 se stala součástí nově vzniklé 

investiční skupiny Amundi, třetího největšího správce aktiv v Evropě.  

 

Společnost IKS působí v oblasti kolektivního investování a předmětem její činnosti je 

obhospodařování podílových, investičních a penzijních fondů. Investováním zejména do 

otevřených podílových fondů nabízí investorům možnost zhodnocovat jejich prostředky 

formou kolektivního investování. Vybírat lze přitom z 39 podílových fondů. 
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10.5. Organizační struktura Komer ční banky, a.s. [26] 

 

Předseda PŘ a GŘ

Řízení rizik
Investiční

technologie

Top Corporations

Sekretariát
 společnosti

Provoz

Organizace 
a řízení projektů

Podpůrné 
služby

Komunikace

Kancelář GŘ

Strategie
 a finance

Marketing a Business
Developement

Vnitřní audit

Lidský audit

Investiční 
bankovnictví

Investiční 
bankovnictví

Řízení kvality 
a inovace

Distribuce

PŘEDSTAVENSTVO

Člen PŘ
a náměstek GŘ

Člen PŘ
a náměstek GŘ

Člen PŘ
a náměstek GŘ

Člen PŘ
a náměstek GŘ

Člen PŘ
a náměstek GŘ
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11. PODÍLOVÉ FONDY KOMER ČNÍ BANKY, a.s. 

 

Struktura klientů využívajících fondy je velmi členitá, neboť kolektivní investování 

umožňuje zhodnocovat volné finanční prostředky osobám fyzickým i osobám právnickým, a 

je dostupné jak klientům retailovým, tedy investicím v řádech tisíců korun, tak klientům 

movitějším.  

 

Jak již bylo zmíněno, Komerční banka, a.s., nabízí velké množství podílových fondů. 

Z důvodu rozsahu práce se proto budu zabývat pouze nabídkou podílových fondů Komerční 

banky (KB fondy). Obhospodařovatelem těchto fondů je dceřiná společnost IKS, a.s. 

 

Společnost nabízí retailovým klientům čtyři druhy fondů:  

• KB Peněžní trh 

• KB Dluhopisový 

• KB Akciový 

• KB Realitních společností 

 

KB fondy jsou exkluzivně nabízeny Komerční bankou, a.s. KB Peněžní a KB 

Dluhopisový fond mají spíše konzervativnější charakter investování a jsou určeny 

konzervativním investorům, kteří mají malou nebo žádnou zkušenost s fondy kolektivního 

investování, preferují stabilitu své investice, pravidelný výnos a mají obavy z investičního 

rizika. Současně však mají zájem začít s investováním na kapitálovém trhu a dosáhnout tak 

vyšších výnosů než běžně poskytují např. termínované vklady. Zatímco KB Akciový a KB 

Realitních společností jsou dynamické fondy. Mají významný podíl akcií a obdobných 

cenných papírů. Úkolem akciové složky portfolia je zajistit výrazné zvýšení zhodnocení 

celkové investice. Menšinová dluhopisová část portfolia zajišťuje částečné zmírnění rizika v 

případě nepříznivého vývoje cen na akciových trzích. 

 

KB fondy umožňují investovat do ryze českého portfolia aktiv a každý z fondů je 

charakteristický svou investiční strategií. Jsou vhodné jak pro pravidelné investování, tak i 

pro jednorázové investice. Podílové listy jsou vydávány v zaknihované podobě na jméno. 

Každodenně se oceňují a jejich hodnota je veřejně známa.  

 



26 
 

 

Všechny KB fondy jsou otevřené podílové fondy s růstovým charakterem, tj. výnos z 

investic je plně reinvestován. Reinvestice výnosů přináší efekt tzv. úroků z úroků. Tím, že se 

v budoucím období zhodnocují i výnosy z minulého období, lze dlouhodobě dosáhnout 

zajímavého akumulačního efektu. Zde lze spatřit výhodu těchto typů fondů. 

 

Minimální výše první investice je u všech fondů 5 000 Kč a minimální výše každé 

následné investice 500 Kč. Pokud klient investuje pravidelně, je výše první investice 500 Kč. 

U těchto typů fondů jsou aplikovány vstupní poplatky při nákupu PL a žádné výstupní (viz 

tabulka 2). Přestup mezi jednotlivými fondy je rovněž zproštěn poplatků.   

 

Tabulka 2  Přehled rizika, investičního horizontu a poplatků spojených s investicí do KB 

fondů k 1.1.2010 [29] 

Fondy KB Typ fondu 
Riziko 
1-nejnižší 
5-nejvyšší 

Investiční 
horizont 

Poplatek 
při 

nákupu 

Poplatek 
při 

odkupu 

Úplata za 
obhospodařování 

majetku1 

KB Peněžní trh Peněžního trhu 1 6 měsíců 0,20% 0% 0,60% 

KB Dluhopisový Dluhopisový 2 2-3 roky 1% 0% 1% 

KB Akciový Akciový 5 min. 5 let 2% 0% 2% 

KB Realitních 
společností 

Smíšený 5 min. 5 let 1,50% 0% 1,60% 

 

 

11.1. KB Peněžní fond 

 

KB Peněžní fond je fond s vysoce bezpečnou a konzervativní investiční strategií, určený 

především pro krátkodobé investování. Portfolio je složeno především z nejméně rizikových 

domácích cenných papírů a bankovních vkladů. Je vhodný pro nejkonzervativnější investory, 

kteří hledají alternativu k termínovaným vkladům. Fond nabízí možnost investování volných 

finančních prostředků s nízkým rizikem a rychlou dostupností uložených peněz. Tento fond 

využívá největší procento klientů z KB fondů, a to především z důvodu jeho snadné likvidity, 

která je srovnatelné s běžným vkladem. 

                                                 
1 Každá investiční společnost si účtuje za obhospodařování fondu poplatek. Investor tento odpočet nevidí, 
protože platba správního poplatku se sráží přímo z čistého obchodního jmění fondu a promítá se do aktuální  
výkonnosti.  Výše poplatku se liší fond od fondu a zpravidla se pohybuje od 0,5% do 2% p.a.  
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Čistá hodnota aktiv v majetku fondu (NAV2) činila ke dni 15.4.2010 částku 5 367 386 

407 Kč. Výkonnost KB Peněžního fondu má stále rostoucí charakter: půlroční výkonnost činí 

0,51% a roční 1,17%. Na následujícím grafu č.2 je vidět, do kterých aktiv KB Peněžní fond 

v současnosti nejvíce investuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2  Struktura portfolia KB Peněžního fondu k 31.3.2010 [29] 

 

V  tabulce 3 je uveden přehled prodaných a odkoupených podílových listů  v roce 2009. 

Oproti roku 2008 klesl prodej těchto podílových listů o 44,5%. Naopak odkup PL se zvýšil o 

71%. Dle mého názoru je tento pokles zapříčiněn světovou hospodářskou krizí, kdy 

především pasivní investoři, kteří vlastní podílové listy tohoto fondu, mají obavy z 

případného rizika i u tohoto konzervativního fondu a tak upřednostňují likviditu nad 

výnosem.  

 

Tabulka 3  Počet PL vydaných a prodaných v KB Peněžním fondu v roce 2009 [25] 

Podílové listy 

Prodeje v ks 2 816 421 261 

Prodeje v CZK 2 962 030 387 

Odkupy v ks 2 707 740 013 

Odkupy v CZK 2 856 557 371 

Saldo v ks 108 681 248 

Saldo v CZK 105 473 016 

                                                 
2 Zkratka NAV (Čistá hodnota aktiv, angl. Net Asset Value) vyjadřuje majetek fondu upravený o hodnotu 
závazků, nesplacených poplatků a potencionálních ztrát. 

Státní 
pokladniční 
poukázky 

49%

Bankovní vklady 
33%

České státní 
dluhopisy

 18%
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11.2. KB Dluhopisový fond 

 

Tento fond je vhodný pro konzervativní investory, jenž hledají střednědobou investici. 

Hlavní část prostředků fondu je investována do českých státních korunových dluhopisů. 

Portfolio fondu je doplněno o dluhopisy vládní, českých měst, domácích podniků a vklady u 

bank s atraktivním úrokovým výnosem, čímž se zvyšuje výnosový potenciál portfolia fondu. 

Investiční horizont fondu je dva a více let. 

 

Čistá hodnota aktiv v majetku fondu (NAV) činila ke dni 15.4.2010 částku 538 319 098 

Kč. Vývoj kurzu KB Dluhopisového fondu má od počátku svého vzniku značně vzrůstající 

charakter. Fond ve svém střednědobém horizontu prokazuje velmi zajímavý výnos (viz        

tabulka  4).  

 

Tabulka 4  Výkonnost fondu v % k datu 15.4.2010 [29]  

Období 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y YTD 3 

Výkonnost fondu v % +2,27 +3,81 +4,66 +10,88 +13,39 +13,83 +2,89 
 

 

Níže uvedený graf č.3 znázorňuje aktuální portfolio KB Dluhopisového fondu v 

procentuálním vyjádření. Největší část fondu tvoří české státní dluhopisy, jejichž cena roste 

díky silnému zájmu investorů, kteří poptávají především dlouhodobé české dluhopisy (5leté a 

10leté dluhopisy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3  Struktura portfolia KB Dluhopisový  fondu k 31.3.2010 [29] 
                                                 
3 YTD Výkonnost fondu od počátku roku (v tomto případě od 1.1.2010) 

České 
státní 

dluhopisy 
97%

Nástroje peněžního 
trhu 3%
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V  tabulce 5 je uveden přehled prodaných a odkoupených podílových listů  v roce 2009. 

Oproti roku 2008 vzrostl prodej těchto podílových listů o 3%. Naopak odkup PL klesl o 

57,7%. Pokles odkupu PL je dle mého názoru způsoben tím, že investoři (převažuje větší 

procento aktivních investorů) si uvědomují doporučený investiční horizont a momentální 

výnosnost dlouhodobějších aktiv. 

 

Tabulka 5  Počet PL vydaných a prodaných v KB Dluhopisovém fondu v roce 2009 [25]  

Podílové listy 

Prodeje v ks 386 918 397 

Prodeje v CZK 408 866 552 

Odkupy v ks 129 248 345 

Odkupy v CZK 135 414 136 

Saldo v ks 257 670 052 

Saldo v CZK 273 452 416 

 

 
11.3. KB Akciový fond 

 

Fond je vhodný pro investory s vysokou zkušeností s fondy kolektivního investování, 

kteří mají zájem o investování do akciového portfolia obsahujícího převážně české akcie, 

doplněné o akcie společností kótovaných na burzách ve střední a východní Evropě. Aktivní 

správa portfolia umožňuje investovat více do titulů, které představují větší ziskový potenciál, 

a naopak vyřazovat tituly s nepříliš optimistickým výhledem. Investiční horizont fondu je pět 

a více let. 

 

Čistá hodnota aktiv v majetku fondu (NAV) činila ke dni 15.4.2010 částku 439 444 893 

Kč. Výkonnost KB Akciového fondu klesla od svého založení o 15,09%, nicméně za poslední 

rok činila výkonnost 38,67%. Hlavním zdrojem výkonnosti fondu jsou nyní komoditní, 

energetické a bankovní tituly. 

 

V tabulce 6 je vypsáno deset nejvýznamnějších titulů, které fond v březnu 2010 

obsahoval. Nejvýkonnějším titulem portfolia byly akcie uhelné společnosti NWR, druhý 

nejlepší výsledek zaznamenaly akcie Unipetrolu. Nejvíce obchodovaným titulem na pražské 
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burze byly akcie ČEZ. Mírně naopak ztrácely defenzivní tituly, charakteristické vysokým 

dividendovým výnosem, např. akcie Telefonica O2 ČR či akcie Philip Morris ČR. 

 

Tabulka 6  Top 10 titulů v portfoliu fondu k 31.3.2010 [29] 

TITUL VÁHA (v %) 
ČEZ 15,41 

TELEFÓNICA O2 14,29 
KOMERČNÍ BANKA 6,25 

ERSTE GROUP BANK 5,96 
PHILIP MORRIS ČR  5,69 

NEW WORLD RESOURCES N.V 4,96 
GEDEON RICHTER 4,87 

VIENNA INSURANCE GROUP  3,28 
MOL MAGYAR OLAJ 3,22 

UNIPETROL 2,52 
 

 

Tabulka 7 nám znázorňuje přehled prodaných a odkoupených podílových listů v roce 

2009. Oproti roku 2008 klesl prodej těchto podílových listů o 65% a rovněž odkup 

podílových listů klesl o 42%. 

 

Tabulka 7  Počet vydaných a prodaných PL KB Akciového fondu v roce 2009 [25] 

Podílové listy 

Prodeje v ks 129 935 975 

Prodeje v CZK 88 307 122 

Odkupy v ks 53 297 401 

Odkupy v CZK 36 568 646 

Saldo v ks 76 638 574 

Saldo v CZK 51 738 476 

 

 

11.4. KB Realitních společností 

 

Fond je opět určen pro investory, kteří mají vyšší zkušenosti s fondy kolektivního 

investování a prostřednictvím fondu chtějí investovat převážně do smíšeného portfolia 

(dluhové cenné papíry a akcie) realitních společností. Výběr investic je primárně zaměřen na 
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české cenné papíry. Za účelem získání dodatečného výnosu a vyšší diverzifikace může fond 

doplňkově investovat na dalších trzích střední a východní Evropy. Investor musí být ochoten 

tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu a riziko vyplývající z investic do stejného druhu 

investičních nástrojů a stejného odvětví. 

 

Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu a mění se s ohledem 

na odhad budoucího vývoje na nemovitostních trzích, přičemž akciová složka musí tvořit 

vždy minimálně 30% portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70%.  

 

Čistá hodnota aktiv v majetku fondu (NAV) činila ke dni 15.4.2010 částku 118 548 281 

Kč. Struktura portfolia KB Realitních společností obsahovala ke dni 31.3.2010 tyto složky 

v uvedeném poměru: 

• Akcie 41,02% 

• Nástroje peněžního trhu 58,98% 

 

Výkonnost fondu byla tvrdě zasažena dopady finanční krize, jak můžeme vidět z grafu 

č.4. Ztráty, které byly způsobeny hlubokým propadem akcií developerských společností, se z 

části podařilo limitovat snížením podílu akciové složky portfolia na dolní mez přípustnou 

statutem fondu, tedy poblíž 30% hranice. Výkonnost od počátku založení fondu klesla o 

60,88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.4  Vývoj kurzu KB fondu Realitních společností od jeho založení ke dni 15.4.2010 [29]  
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V tabulce 8 je uveden přehled prodaných a odkoupených podílových listů v roce 2009. 

Oproti roku 2008 klesl prodej těchto podílových listů o 63%, odkup podílových listů nám 

rovněž klesl o 51%. Jak již bylo zmíněno, tyto poklesy jsou způsobeny především krizí. 

 

Tabulka 8 Počet vydaných a prodaných podílových listů fondu KB Realitních 

společností v roce 2009 [25] 

Podílové listy 

Prodeje v ks 30 874 752 

Prodeje v CZK 10 459 926 

Odkupy v ks 50 536 443 

Odkupy v CZK 14 417 812 

Saldo v ks -19 661 691 

Saldo v CZK -3 957 886 

 

 

12. SWOT ANALÝZA - CO JE PODSTATNÉ 

 

Podstatné je, že na finančním trhu je volné místo, které je opomíjeno velkými 

bankovními institucemi a do segmentu investiční politiky se tedy snaží prodrat malí hráči, 

kteří postupně mohou tvořit silnou konkurenci a připravit Komerční banku, a.s., o velkou část 

možných zisků, které by mohla získat, kdyby do investičních produktů vložila více úsilí.  

 

Tato diplomová práce se pokusí ukázat Komerční bance, a.s., cestu nejen k rozšíření 

služeb, ale i propojení s celou její bankovní politikou. Výrazným způsobem by tak mohla 

podpořit konkurenceschopnost v českém prostředí. SWOT analýza je tentokrát netradičně 

rozpracována v textu. 

 

Důležité je, že všichni budoucí investoři nikdy nevěří v náhodu. Jsou přesvědčeni ve svůj 

úspěch, a také proto do toho jdou. Komerční banka, a.s., má velmi dobrou pozici jim ke 

spolehlivému vítězství dopomoci. Velkou příležitostí budiž podpora českých akciových firem 

a volné peníze českých podniků. Investiční záměry pod záštitou tak významné banky, jakou 

bezesporu Komerční banka, a.s., na českém finančním poli je, mohou být spolehlivé i s vyšší 

mírou rizika, než by investor dopustil při samostatném krytí. 
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12.1. Stanovení finančních cílů 

 
Stávající nabídka investičních produktů a služeb banky je oproti konkurenci 

nedostatečná. Banka převážně podporuje dlouhodobé produkty na bázi podílových fondů, kde 

zákazník může vložit své peníze a ty jsou pak zhodnocovány podle předpokládaných pravidel 

každému fondu vlastních. Banka umožňuje i nákup komodit, cenností a akcií, ale kdyby 

vyhodnotila interní analýzu, tak by zjistila, že objem zprostředkovaných zakázek vůči vybrané 

konkurenci je minimální, jak je vidět na grafu 5.  

Graf č.5  Objem zprostředkovaných obchodů s akciemi v roce 2009 v mil. Kč [30] 

 

Banka musí tedy neustále reagovat na potřeby zákazníků a být na tom stejně ne-li lépe 

než konkurence. Z tohoto důvodu by měla banka měnit i své finančních cíle. V 90. letech 

úvěrovala sedmdesát procent českých podniků a konkurenci se od té doby podařilo ukrojit 

z pomyslného koláče velkou část. 

 

Zákazníci neboli investoři, kteří přes Komerční banku, a.s., budou realizovat své 

investiční záměry, mohou být rozděleni do různých kategorií buď podle výše investovaného 

kapitálu nebo podle dravosti, s jakou vstoupí do oboru, přesto je pro všechny společná jedna 

vlastnost. Všichni na prvopočátku vlastně nevědí co chtějí. Neznají tedy svůj vlastní finanční 

cíl. Prvním krokem, které budu v dalších kapitolách popisovat, je tedy stanovení investiční        

strategie - jak seznámit zákazníky s riziky, jaké finanční cíle jsou splnitelné, co ve finančním 

světě je reálné, jaká míra výnosnosti je obvyklá a v neposlední řadě vše podpořeno funkcí 

psychologie. 
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53 356

104 472

Komerční banka, a.s.

Fio, burzovní společnost, a.s.

Česká spořitelna, a.s.
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12.2. Výběr investiční strategie 

 

Pro správný výběr investiční strategie doporučuji bance rozdělit investiční trh na několik 

kapitol. Pro občany bude rozdělení na podílové fondy, komodity, dluhopisy a akciový trh, 

který bude podporován za pomocí pákového efektu4. Pro podnikatele v nově zavedené službě 

tzv. systému krátkodobých půjček. Podpora bude ve vysvětlení způsobů voleb optimální 

investiční strategie, protože každý zákazník si vybere tu svou a jistě jí nebude dlouhodobě 

měnit. 

 

Detailní rozpracování každé kapitoly není možné v této práci realizovat. Proto 

předkládám bance doporučení, aby náhodou konečný produkt nevypadal tak, že banka bude 

spatřována v roli klasického investiční poradce. Tento pohled by byl velmi nebezpečný, 

protože banka by byla viděna ve světle „obchodního zástupce“, který se jen snaží 

maximalizovat své vlastní zisky prodejem různých finančních produktů s vysokými poplatky. 

Psychologie a volba vhodného hesla bude naznačena v následujících kapitolách. 

 

12.2.1. Uskutečnění investiční strategie 

 

Finální výsledek realizované investiční strategie musí být výhodný jak pro zákazníka, tak 

pro Komerční banku, a.s. Zákazník si zvolenou investiční strategií zhodnotí své investice. 

Banka je větší hráč na finančním poli, a proto využije informace, marketing, svou finanční 

sílu nejen k zisku, ale i k ovládnutí úvěrového trhu v českém prostředí. 

 

Tím, že banka uskuteční mnou navrhovanou investiční strategii, postaví také do 

konfrontace svůj interní systém vůči úspěchům drobných investorů. Bude tak mít přehled, zda 

její manažeři své oddělení skutečně řídí efektivně. Drobní akcionáři jsou zástupci aktivních 

investic, zatímco akciový fond banky se chová jako pasivní investor. Drobní akcionáři tedy 

mohou dosahovat v krátkých časových úsecích vyšších zisků než rozvážné fondy, ale 

v období několika let by se měli investiční zisky jistě srovnat u obou skupin. Pokud ne, 

politika investičního fondu banky může být špatně nastavena. 

                                                 
4 Pákový efekt znamená, že investor dodává pouze část finančních prostředků nutných k uzavření obchodu, plně 
se však podílí na ziscích či ztrátách z obchodu vyplývajících. Zbytek potřebných finančních prostředků je 
poskytnut úvěrem. 
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Uskutečnění investiční strategie u zákazníků banky bude tedy vyhodnocováno                          

a předkládáno v interním systému Komerční banky, a.s., k využití. Nápady „chytrých“ 

investorů tedy nezůstanou nepovšimnuty. 

 

Marketing banky by mohl vhodným zpracováním webových aplikací napomáhat k tomu, 

aby drobný investor pochopil, že zaměření jeho investiční strategie do podniků, které banka 

úvěruje, je mnohem výhodnější, než nakupování neznámých akcií na polské, maďarské, 

londýnské či americké burze. K uskutečnění této investiční strategie banka napomůže 

zvýhodněným pákovým pravidlem a otevřenými informacemi o podniku, kterému půjčila 

finanční prostředky. 

 

Také podniky, které obchodují přes Komerční banku, a.s., dostanou nabídku, aby svůj 

krátkodobý přebytkový kapitál na běžném účtu nabídli k rychlým krátkodobým půjčkám za 

speciálních podmínek. Příkladem budiž záměr vlastníka kamiónu, který dnes objevil možnost 

nákupu zboží v přístavu Hamburk a jeho zítřejší prodej v průmyslové zóně Ostravy. Jeho 

potřeba náhlé (týdenní) půjčky lze realizovat za pomoci navrhovaného systému krátkodobých 

úvěrů přímo z běžných účtů „ochotných“ podniků. Tento finanční produkt na trhu prozatím 

nikdo nenabízí. 

 

13. ÚSTŘEDNÍ MOTTO  

 

Řadu zákazníků lze snadno strhnout na svou stranu nebo úplně odradit, záleží na tom, zda 

se nám podaří určit „správné motto-heslo“.  

 

13.1. Význam hesel 

 

Děje okolo nás se zrychlují a je čím dál méně času na podrobné rozbory informací, které 

se k nám dostávají různými způsoby. Zákazníka tedy nezískáme tím, že mu předložíme 

třicetistránkový seriózní rozbor naší skvělé investiční politiky, ale tím, že mu budeme 

prezentovat jednoduché heslo, které bude mít tu vlastnost, aby v každém z nás vyvolalo vlnu 

myšlenek a pocitů, které v konečné fázi vždy skončí na „kladné straně“.  
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Příkladem může být naprostý nezájem zákazníků o čtení drobných textů o složení 

nakupovaných potravin. Heslo, které zvítězilo po dlouhou dobu na českém trhu, je „BIO“. 

Pokud se na potravině nachází, nikoho nezajímá složení. 

 

13.2. Návrh hesla pro Komerční banku, a.s. 

 

Komerční banka, a.s., je vnímána jako silný a stabilní bankovní dům. Na základě této 

popularity v českém prostředí lze heslo postavit do oblasti, která prozatím není našemu 

prostředí vlastní. Pokud se podaří nalézt toto slovo, umožní se tím odlišit od konkurence. 

 

Jakékoliv doporučení investičního poradce o tom, jak byste měli investovat právě 

vy, je naprosto neseriózní. Právě tady lze nalézt pravděpodobně nejlepší heslo a postavím na 

něm podporu budoucí investiční politiky Komerční banky, a.s. 

 

 

 

Investovat v bankovním domě, který je seriózní, je jistě žádoucí pro všechny. Ale jak to 

udělat, aby konkurence naše heslo nakonec nenapadla? Řešení se skrývá v poskytování 

informací klientům. To je otázkou správné volby datamining interního systému KB, který 

vytříbí správná data a předkládá je automaticky klientovi jako informaci. Právě otevřenost 

informací je tou nejserióznější věcí, kterou může kdo nabídnout. Všechny návrhy, které jsou 

předloženy v této práci, nezvyšují nákladovost nebo nevyžadují velké investice do nových 

produktů. 

 

Mé doporučení bance je tedy obohatit webové i mediální prostředí o toto heslo a prokázat 

tuto skutečnost tím, že banka nebude nikomu nic namlouvat nebo slibovat, ale do investičních 

aplikací bude zavedena informace o tom, jaké efektivity banka dosahuje v tom konkrétním 

produktu. Zákazník tedy bude mít vždy přehled, jak úspěšný je jeho vlastní záměr vůči tomu, 

pokud by využil kompletních služeb bankou nabízených.  

 

TOTO JE SERIÓZNÍ. 

SERIÓZNÍ 
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14. ZPŮSOB INVESTIČNÍHO DOPORUČENÍ BANCE 

 

V následujících kapitolách popíši několik drobných či významných změn, které umožní 

bance zlepšit své stávající produkty, a realizaci nových možností k uskutečnění investičního 

rozhodování občanů a podnikatelské sféry za pomoci produktů Komerční banky, a.s., přesně 

tak, jak jsem uvedla v cíli své diplomové práce. 

 

14.1. Návrh změn 

 

Investiční rozhodování vychází z měřítka, podle kterého se volí optimální varianta 

rozhodnutí. Kritériem takového rozhodnutí je dosažení nejefektivnějšího řešení. Výsledek 

musí být kvantitativně měřitelný. 

 

 Při investičním rozhodování se sleduje řada kritérií, mezi kterými mohou být i 

rozporuplné požadavky, a podpůrné metody banky mohou být tedy postaveny v konečné fázi 

na složitých algoritmech. Přesto si myslím, že návrhy změn nijak významně nezatíží banku 

zvýšenými náklady. Je vybavena dobrým interním systémem a mé změny jsou upraveny tak, 

aby je dokázal zpracovat.  

 

14.2. Nová metodika pro občany 

 

14.2.1. Podílové fondy 

 

Systém podílových fondů v bance funguje velmi dobře, banka nabízí 39 možností 

investic do různých fondů.  

 

Pokud drobný investor v navrhovaném systému dle následujících kapitol uvidí, že je 

méně úspěšný než fondy Komerční banky, a.s., je pravděpodobné, že se rozhodne investovat 

své prostředky s důvěrou do některého z nich. V níže znázorněné webové aplikaci, jak 

můžeme vidět na obrázku 3, klient vidí procentuální zvýhodnění svého portfolia  i  procenta 

výnosnosti, kterého dosahuje banka ve stejném nebo podobném portfoliu fondu – generování 

této informace poskytuje automaticky informační datamining systém. 
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Obr. 3  Příklad výnosnosti, kterou dosáhne klient pokud investuje sám anebo pokud by 

investoval pomocí KB Akciového fondu. 

 

V systému bude generován výpočet nejlepšího dosaženého zvýhodnění z fondů Komerční 

banky - klientovi bude předkládán údaj tzv. ideálního portfolia ve vztahu k této akcii. Kdyby 

banka s touto akcií vůbec neobchodovala, okénko by zůstalo prázdné. 

 

Úspěšnost této služby je zajištěna i tím, že banka nedosahuje takových poplatků 

spojených s investováním jako klient sám. 

 

Přínos mých návrhů se skrývá v konfrontaci činnosti těchto fondů vůči úspěšným 

drobným investorům. Fondům tedy nezbude nic jiného, než neustále vyvíjet vysoké úsilí, aby 

v této konkurenci obstály. Banka tak získá záruku lepší funkce managementu podílových 

fondů.  

 

14.2.2.  Akcie 

 

Komerční banka, a.s., umožňuje nákup akcií drobným investorům (právnické nebo 

fyzické osobě, která podniká na území ČR) a umožňuje k nákupu použít úvěrových produktů 

banky, kdy zájemce má za povinnost uhradit alespoň 30% předpokládané investice a 

dostatečně garantovat návratnost zapůjčených prostředků. 

 

Služba není pružná, neumožňuje investici nepodnikající osobě, zatímco konkurence již 

úspěšně zavedla přímé nákupy akcií. Jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu je Česká 

spořitelna, která zavedla aplikaci Brokerjet. České spořitelně se podařilo zpracovat webové 

prostředí takovým způsobem, aby dokázala dostatečně poučit o obchodování s akciemi i ty 

klienty, kteří se v tomto prostředí ocitnou poprvé. Na stránkách uveřejňuje analýzy a 

doporučení, a tím se dopouští neseriózního jednání, které v mém návrhu bude nahrazeno 

jiným systémem. 

Akcie ČEZ

Výnosnost
Nákup akcie

 klientem
KB Akciový fond

6% 12%
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Dalším významným konkurentem je Fio, burzovní společnost, a.s., a její webová aplikace 

pro on-line nákup investičních nástrojů E-Broker. Komerční banka, a.s, může využít své síly 

bankovního domu, protože FIO není bankou. O bankovní licenci má požádáno, ale doposud jí 

nebylo vyhověno. Potřebné klienty se snaží získat hlavně tím, že poskytuje velké množství 

informací a nabízí vedení účtu zdarma. Stejně jako Česká spořitelna nabízí investiční 

poradenství od makléřů, což je opět neseriózní služba, eliminovaná v mé diplomové práci.  

 

Můj návrh předkládá pohled na budoucí webovou aplikaci KB-Broker (viz obr. 4), kde je 

naznačeno hlavně podání otevřené informace. Uživatel má přehled o výsledcích svých 

investic a zároveň se mu dostává informace o tom, jak v tom konkrétním obchodě nebo 

produktu je úspěšná Komerční banka, a.s. Procento zhodnocení tedy není investičním 

doporučením, ale ukazuje přímý výsledek jakého banka sama dosahuje.  

 

 

Obr. 4  Návrh webové stránky KB-Broker 

 

KB B- roker
online investování

o KB-Broker ProduktyTrhy a cenné papíry Simulace portfolia Vzdělání a investice
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 K webové aplikaci je přidána funkce „Simulace portfolia“, kdy zákazník si otevře 

virtuální prostředí téměř identické se skutečným. Uživatel zde bude mít k dispozici různé 

pomůcky a vysvětlivky. Banka na webovou aplikaci může nabídnout i jednoduché 

doškolování. Ukázku z tohoto doškolování uvádím v příloze č. 9.  

 

V simulátoru si potencionální investor vloží do aplikace pomyslnou finanční hotovost 

nebo využije úvěrování pákovým pravidlem. Obchodovat může stejně jako v reálné aplikaci. 

Výsledky jeho transakcí jsou zaznamenávány a předkládány ke zkušebnímu použití po dobu 

několika měsíců, pak se virtuální účet zákazníka smaže. Analýza těchto transakcí provedená 

bankou před jejím vymazáním může vést k tomu, že pokud by se zákazník do měsíce 

nezaregistroval v reálném prostředí, bude mu bankou na základě analýzy nabídnut vstup a 

úvěrování tzv. na míru, s doporučením návštěvy informativních investičních seminářů bankou 

zdarma pořádaných a vysvětlení tvorby investičního portfolia tak, aby snížil investiční riziko, 

které znamenalo jeho neúspěšný virtuální výsledek.  

 

Zavedení této aplikace je pro Komerční banku, a.s., strategicky výhodné, protože umožní 

podpořit akciové společnosti, které sama úvěruje. Banka svou seriózní politikou může 

přetáhnout od konkurence výraznou část její klientely, ale hlavně drobní investoři mohou 

začít podporovat podnikatelský segment tím, že banka může pomocí seriózních informací 

jejich finance nasměrovat do těch podniků, které sama úvěruje. Tato na první pohled 

nenápadná služba může znamenat naprostou revoluci v ochotě podnikatelů nechat se úvěrovat 

z Komerční banky, a.s.,  protože jakékoliv zlepšení podnikatelského záměru bude okamžitě 

provázeno velkým zájmem drobných investorů podílet se také na zisku. Tento produkt není 

zatím na finančním trhu realizován a může být vysoce konkurenční.  

 

Komerční banka, a.s., k podpoře zájmu akcionářů může využívat zvýhodněné pákové 

pravidlo. Na obrázcích č. 5 a 6 můžeme vidět srovnání nákupu investic s a bez využití 

pákového efektu. Uvěrové podmínky pákového pravidla nebudou stejné. U společností, které 

Komerční banka, a.s., úvěruje a má tedy přehled o jejich bonitě, je nabídka úroků výhodnější. 

K investici do konkrétní české akciové společnosti budou na webové stránce předloženy i 

výsledky z výročních zpráv popř. informace o podnikatelském záměru společnosti. Banka tím 

jasně dává najevo, že zhodnocení investice do této společnosti může být daleko výhodnější 

než rozhodování klienta o nákupu akcií velkých a bezpečných společností. 
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Obr. 5  Nákup bez využití pákového efektu [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6  Nákup s využitím pákového efektu – úvěr [22] 
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K vysvětlení uvedu příklad:  

 

Malá akciová společnost, která nedávno vznikla v podnikatelském parku Ostrava-

Hrabová, bude dodávat montážní komponenty automobilce SangYong, Hyundai a Kia. Na 

vybavení svého provozu čerpala od Komerční banky, a.s., úvěr ve výši 500 miliónů korun. 

V akciovém světě společnost tedy není známa, protože chybí informace. Komerční banka, 

a.s., disponuje informacemi ještě před tím, než úvěr poskytla, a také společnost sleduje po 

celou dobu jejího splácení úvěru. Je pro ní tedy snadné část informací převést do této 

aplikace, aby drobnému investorovi dala najevo, že za poslední dva roky hospodaření této 

společnosti její obrat stoupl dvojnásobně. Zájem drobných investorů dokáže velmi rychle 

zhodnotit tuto akcii a prosadit ji tak na veřejném trhu. Bance se tak nejen s větší jistotou 

vrátí její prostředky, ale zavedením tohoto systému zhodnocování budou i další akciové 

společnosti projevovat svůj zájem o úvěrování Komerční bankou, a.s. Banka tím získá 

výhodnou startovací pozici s možnou mnohaletou konkurenční výhodou, protože úvěry jsou 

zpravidla splatné déle než rok a přechod k případným nově vzniklým lepším konkurentům je 

tedy možný až po splacení úvěru.  

 

Různá úroková míra pákového pravidla je tedy hlavním marketingovým nástrojem tohoto 

produktu. Výhodnějším úrokováním Komerční banka, a.s., jasně dává signál investorům pro 

nákup akcií, u kterých sama je přesvědčena o jejich ziskovosti, i když vlastně zhodnocení 

nakonec může dosáhnout právě tím, že jí do tohoto investorského kolotoče začlení. 

 

Webová aplikace bude použita rovněž pro nákup dluhopisů i jiných investičních nástrojů. 

 

14.3. Nová metodika pro podnikatele 

 

14.3.1. Systém krátkodobých půjček 

 

Převážně drobné a střední podnikatelské subjekty mají velmi často na svém běžném účtu 

přebytkové finanční prostředky. Rádi by investovali, kdyby věděli kam, na jak dlouho a s 

jakým ziskem. To, že tuto činnost nedělají, je zapříčiněno nedostatkem informací, časovou 

náročností nebo obavou ze špatné návratnosti z investice.  
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V kapitole Uskutečnění investiční strategie uvádím příklad majitele kamiónu, který 

objevil možnost nákupu zboží v přístavu Hamburk a jeho zítřejší prodej v průmyslové zóně 

Ostravy. Svou naléhavou potřebu rychlé půjčky nemá jak vyřešit, protože na trhu jsou 

převážně společnosti, které často operují na hranici trestného činu lichvářství. Na druhé straně 

podnikatel s volnými peněžními prostředky na běžném účtu, i kdyby se o něm dozvěděl, má 

obavu ze zápůjčky peněz. Kdyby dlužník s úvěrem „zmizel“, bylo by těžké svou ztracenou 

investici rychle vymoci zpět. 

 

Komerční banka, a.s., je velmi zkušená, má výborně proškolené zaměstnance, funkční 

systém sledování chování dlužníků. Je zkušeným a velkým hráčem na finančním poli. 

Odhadnout rizikovost rychlého úvěru, sjednání nutných záruk za úvěr, popřípadě rychlé 

vymáhání ztracené investice za pomoci rozhodčích soudů, exekutorů a soudní moci je pro ní 

nepoměrně snadnější, než pro drobného investora. Může tedy přes sebe velmi lehce pustit 

transfer kapitálu ve směru rychlých „rizikových“ půjček za zvýšený úrokový výnos a podělit 

se s investorem na zisku z této transakce.  

 

Investoři, po dohodě s bankou na těchto obchodech, mají na běžném účtu automaticky 

generovaný signál pro Komerční banku, a.s., kolik peněz momentálně mohou postrádat. 

Pokud banka dostane žádost o rychlou půjčku, vyhodnotí návratnost, zajistí záruky, rozešle 

signál firmám v systému o schválení transferové investice. Investoři po přijetí tohoto signálu 

prozkoumají nabídku a pokud mají zájem, potvrdí souhlas pro platbu. Míra rozdělení zisku 

z této rychlé půjčky je otázkou rozhodnutí banky a dohody s investorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Vztah rychlá půjčka – banka – investor v systému krátkodobých půjček 

Banka

Rychká 
půjčka Investor



44 
 

 

Tento produkt na trhu není a nikdo zatím tedy nezavedl využití volných finančních 

prostředků na finančních účtech firem. Částka takto využitelná není zanedbatelná. Ke 

krátkodobým investicím se doposud zpravidla rozhodují jen velké společnosti, a to nákupem 

cenných papírů, dluhopisů nebo bezpečných úvěrových produktů. 

 

15. IMAGE KOMER ČNÍ BANKY, a.s. 

 

Image českých bank je spíše na straně vysokých poplatků, které banky účtují za každou 

svou operaci nebo informaci, kterou klientovi poskytnou. Banky se snaží toto negativní světlo 

zmírnit, ale výrazný marketingový tah v poslední době žádná banka nevymyslela, ani 

neprezentovala. 

 

Změnit své image na bankovním poli ve prospěch Komerční banky, a.s, by jistě 

znamenalo, že banka nebude za rok 2009 třetí (čistý zisk ČSOB 17,3 miliard Kč, Česká 

spořitelna 12,02 miliard Kč, Komerční banka 11 miliard Kč). Práce s vnímáním klientů je 

velmi citlivá záležitost a vzhledem k dlouhodobě nastavenému vysokopoplatkovému kreditu 

je možné, že prezentace mnou doporučeného hesla SERIÓZNÍ by mohla být znevažována jak 

konkurencí, tak médii, tak i samotným komentářem klientů. 

 

Jelikož novým investičním modelem, který v této práci navrhuji, banka umožní svým 

klientům obchodování s investicemi on-line, navrhuji podpořit SERIÓZNÍ poslání banky o 

kredit charitativní a humanitární. Práce ve prospěch těchto dvou oblastí je vysoce morální a 

negativně nenapadnutelná. Kombinace charity, humanity a serióznosti je záruka dobrého 

image. 

 

15.1. Charitativní a humanitní podpora 

 

Na první pohled se může zdát, že příspěvky na humanitární nebo charitativní pomoc 

nesouvisí s investičním procesem, to je ale omyl. Investice do lidských duší, jejich osudu, do 

problémů, které souvisí s ekologií nebo adaptací lidských kultur do nového prostředí, je 

investice, která se mnohonásobně zhodnotí nejen v místě, kde jí aplikujeme, ale výrazným 

způsobem zvýší naše „záruky“, že právě Komerční banka, a.s., je tou, které není lhostejný ani 

její klient, ani jakýkoliv obyvatel Země, ani Země sama. 
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Dlouhodobě velké světové společnosti a významné osobnosti také investují tímto směrem 

a prokázali, že se jim tyto investice vždy velmi vyplatili. V českém bankovním prostředí toto 

zatím není obvyklé a Komerční banka, a.s., se tím výrazně odliší od konkurence. 

 

Samozřejmě v této diplomové práci nenabádám Komerční banku, a.s., k tomu, aby sama 

ze svých zisků v tomto směrů investovala, ale navrhuji další pohledové okno nové investiční 

webové aplikace, které automaticky za pomocí dataminingu nabízí transfery peněz do 

projektů, které se v naší republice nebo světě aktuálně nacházejí. Všichni dnes vidíme, že 

mnoho českých občanů je ochotno darovat nemalé finanční prostředky osobám, které se 

objeví v televizních novinách a zjevně potřebují pomoc, proto ve webové aplikaci se jako 

hlavní odkazy objeví podpora českého prostředí.  

 

Investice v tomto sektoru se samozřejmě investorovi nevrací jako zhodnocená finanční 

částka. Ve webové aplikaci však jednotlivé projekty prezentují, jak velký byl úspěch. Ziskem 

je tedy hlavně osobní uspokojení investora, že mohl leccos změnit. 

 

Personální náročnost na chod tohoto je zcela minimální, zatímco marketingový zisk 

banky je jistě obrovský. 
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ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce o investičním rozhodování a jeho využitím v bankovní praxi byla 

rozpracována nejen v teoretické rovině, ale i v praktické, kde byly vyzdvihnuty silné stránky 

Komerční banky, a.s., i poukázáno na to, že některé produkty v činnosti banky chybí, některé 

je možno zlepšit a mnohé nově zavést. Byla vysvětlena psychologická stránka investorů a její 

implementace do produktů banky, důležitost nalezení marketingového hesla a vyzdvihnut 

význam budování dobrého image společnosti s příklonem k charitativní a humanitární 

podpoře.  

 

Cíl diplomové práce, který měl za úkol podat návrhy na zlepšení investičního 

rozhodování občanů a podnikatelské sféry za pomocí produktů Komerční banky, a.s., 

považuji za splněný v plném rozsahu, neboť byl předložen návrh na zlepšení činnosti fondů 

banky, zavedení on-line investic pro občany, nabídnut systém krátkodobých investic pro 

podnikatele a také uplatnění přímého marketingu ve prospěch úvěrovaných společností, čímž 

se zvyšuje jistota zhodnocení investic Komerční banky, a.s. 

 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala společnosti Komerční banka, a.s., a věřím, že 

má práce pro ni bude přínosem. Mé teoreticky i prakticky zpracované podklady je možno 

velmi rychle převést do přímé praxe a umožnit bance získat výhodnější konkurenční pozici, 

protože v této době žádná významná bankovní instituce neoperuje v mnou navržených nových 

směrech, tudíž rozhodující pro banku bude rychlost praktické realizace.   

 

Všechna interní číselná nebo textová data o společnosti Komerční banka, a.s., které se v 

mé diplomové práci nacházejí, jsou buď převzata z výročních zpráv společnosti nebo jsou 

veřejně dostupná, případně upravena tak, aby Komerční banka, a.s., nemohla být poškozena 

jejich zneužitím.   
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Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku – předmět podnikání [31] 
 

Obchodní firma:     Komerční banka, a.s. 

Sídlo:     Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 
Identifika ční číslo:     453 17 054 
Právní forma:     Akciová společnost 

 

Předmět podnikání: 
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

veznění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je:       
a) přijímání vkladů od veřejnosti,       
b) poskytování úvěrů,      
c) investování do cenných papírů na vlastní účet,       
d) finanční pronájem (finanční leasing),       
e) platební styk a zúčtování,      
f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,    
g) poskytování záruk,       
h) otevírání akreditivů,      
i) obstarávání inkasa,      
j) poskytování investičních služeb zahrnující:             

-   hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se 
investičních   instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním 
instrumentům,             

- hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních 
instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,            

- hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní 
účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, 

- hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na 
základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li 
součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, 

- hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její 
umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, 

- doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika 
investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, 

- doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, 
- doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi 

za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže 
poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve 
vztahu k investičním instrumentům, 

- doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury 
kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i 
poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, 

- doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to 
ve vztahu k investičním instrumentům, 

- doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do 
investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům,  

- doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících 
s poskytováním investičních služeb. 



  

k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se 
zlatem, 

l) finanční makléřství, 
m)   směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), 
n)    výkon funkce depozitáře, 
o)    poskytování bankovních informací, 
p)    pronájem bezpečnostních schránek, 
q)    vydávání hypotečních zástavních listů, 
r)     činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q). 

II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných 
bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: 

a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
b) zprostředkování obchodu, 
c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
d) správa a údržba nemovitostí, 
e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, 
f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 
g) zpracování dat, služby databank, správa sítí 

 
Akcie:  
38 009 852 ks  kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  500,- Kč v zaknihované 
podobě. 
 
Základní kapitál:   19 004 926 000,- Kč 
 
Splaceno: 100 % 
 
Ostatní skutečnosti:  
Způsob založení: 
V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v 
Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze 
dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 
172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost 
Komerční banku, a.s. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku – členové představenstva a dozorčí rady [31] 
 
Statutární orgán - představenstvo:     

 

předseda představenstva:     Henri Bonnet , dat. nar. 06.07.1949 
Praha 5, Smíchov, Tichá 1472/1, PSČ 150 00 
den vzniku funkce:  10.září 2009 
den vzniku členství v představenstvu:  10.září 2009 

člen představenstva:     Vladimír Jeřábek, r.č. 680407/0790 
Brno, Útěchov, Mladá 95/2a, PSČ 644 00 
den vzniku členství v představenstvu:  1.června 2008 

člen představenstva:     Peter Palečka, r.č. 591103/6692 
Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 252 28 
den vzniku členství v představenstvu:  7.října 2009 

člen představenstva:     Didier Colin, r.č. 630420/7459 
Praha 1, Vlašská 5/361, PSČ 110 00 
den vzniku členství v představenstvu:  10.října 2008 

člen představenstva:     Patrice Taillandier-Thomas, dat. nar. 12.11.1958 
Praha 2, Vinohrady, Belgická 132/14, PSČ 120 00 
den vzniku členství v představenstvu:  1.února 2008 

člen:     Jan Juchelka, r.č. 710919/5148 
Poděbrady, Poděbrady V, Máchova 92, okres Nymburk 
den vzniku členství v představenstvu:  1.července 2006 

 

Jednání za banku: 
Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně 
všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování: Za 
banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva libovolní 
členové představenstva. 
 

Dozorčí rada:  

předseda dozorčí rady:     Didier Alix, dat. nar. 16.08.1946 
Paříž, Rue Raynouard bis 14, 75016 
Francouzská republika 
 

místopředseda dozorčí rady: Jean - Louis Mattei , dat. nar. 08.09.1947 
Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005 
Francouzská republika 
 

členové dozorčí rady:     Ing. Bořivoj Kačena, r.č. 430224/105 
Petr Laube, r.č. 490708/118 
Christian Achille Frederic Poirier , dat. nar. 30.11.1948 
Séverin Cabannes , dat. nar. 21.07.1958 
Ing. Pavel Krejčí, r.č. 631108/0644 
Dana Neubauerová, r.č. 645507/0567 
PaedDr. Karel Přibil, r.č. 541214/1691 



  

Příloha č. 3: Přehled podílových fondů v nabídce Komerční banky, a.s. [29] 
 
Fondy peněžního trhu 

• IKS Peněžní trh PLUS 
• KB Peněžní trh 
• SGAM Fund Money Market Euro 
• SGAM Fund Money Market USD 

 
Dluhopisové fondy 

• IKS Dluhopisový PLUS 
• KB Dluhopisový 
• SGAM Bonds US Opportunistic Core PLUS 
• SGAM Fund Bonds World 
• SGAM Fund Bonds Europe High Yield 
• SGAM Fund Bonds Europe 
• SGAM Fund Bonds Converging Europe 

 
Fondy fondů 

• Fénix konzervativní 
• Fénix smíšený 
• Fénix dynamický 
• Fénix dynamický PLUS 

 
Akciové fondy 

• IKS Akciový PLUS 
• KB Akciový 
• SGAM Fund Equities Gold Mines 
• SGAM Fund Equities Global Technology 
• SGAM Fund Equities Global Energy 
• SGAM Fund Equities Global Emerging Countries 
• SGAM Fund Equities Global 
• SGAM Fund Equities China 
• SGAM Fund Equities US Relative Value 
• SGAM Fund Equities Japan Small Cap 
• SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value 
• SGAM Fund Equities Eastern Europe 
• SGAM Fund Equities Concentrated Europe 
• SGAM Fund Equities India 
• SGAM Fund Equities Latin America 
• SGAM Fund Equities Euroland 
• SGAM Fund Equities Index US 
• SGAM Fund Equities US Small Cap 
• SGAM Fund Equities Luxury Lifestyle 

 
Smíšené fondy 

• IKS Balancovaný - konzervativní 
• IKS Balancovaný - dynamický 
• KB Realitních společností 

 
Zajištěné fondy5 

• KB Ametyst Flexi – průběžný garantovaný fond 

                                                 
5 Nejsou zde zahrnuty zajištěné a garantované fondy MAX, vzhledem k vysokým poplatkům spojených s 
nákupem podílových listů po ukončení akumulačního období (tyto poplatky činí 10%) 



  

Příloha č. 4: Vývoj kurzu KB Peněžního fondu od jeho založení ke dni 15.4.2010 [29] 
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Příloha č. 5: Vývoj kurzu KB Dluhopisového fondu od jeho založení ke dni 15.4.2010 [29] 
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Příloha č. 6: Vývoj kurzu KB Akciového fondu od jeho založení ke dni 15.4.2010 [29] 
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Příloha č. 7: Příklad možností investování prostřednictvím KB produktů pro aktivního klienta [27] 
 
  
Investor chce vyšší zhodnocení a je ochoten přijmout určité riziko aneb spoření mu nestačí a zajímají ho nepojištěné produkty 

 

Produkt  Hlavní výhoda Hlavní nevýhoda Investiční 
horizont Výnos  a daně 

KB Peněžní trh 
IKS Peněžní trh PLUS 

 

- minimální riziko (termínované účty,  
  pokladniční poukázky, krátké dluhopisy) 
- nízké poplatky 
 

- nepodléhá pojištění vkladů 6M - 2 roky 

 
 

1,50 – 2,20% p.a. 
daň je po 6ti měsících 0% 

KB Ametyst Flexi 
(garantovaný fond) 

- garance 90% hodnoty PL prvního   
  obchodního dne v roce po celý kalendářní rok 

- vyšší vstupní poplatky 
- dlouhodobý investiční horizont 

3 - 5 let  Garance 82,57 Kč/PL  
daň je po 6ti měsících 0% 

 
 

Other fondy  
(dluhopisové, smíšené  

a akciové fondy) 

- přenechám rozložení rizik do rukou  
  profesionálních správců 
- nemusím sledovat trhy a reagovat na změny 

- vyšší výstupní poplatky  
- vyšší riziko 

2 a více let daň je po 6ti měsících 0% 

 
 
 
 
 

Fénix 
(fondy fondů) 

 

- 4 strategie vhodné k pravidelným investicím 
- vyšší rozložení rizika, nemusím sledovat trh 
- aktivní správa a řízení fondů 

- vždy akciová složka 
- dlouhodobý horizont 

2 a 5 let daň je po 6ti měsících 0% 

SGAM 
- možnost realizovat výnosy zahraničních trhů 
- lepší zhodnocení v € a $ s různým rizikem 
 

- minimální investice  
1.000 € nebo 1.000 $ 

6M - 2 roky daň je po 6ti měsících 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 8: Příklad možností investování prostřednictvím KB produktů pro pasivního klienta [27] 
 
Klient není tak bohatý a chtěl by investovat, aby byl bohatý 

 
 

Produkt  Hlavní výhoda Hlavní nevýhoda Investiční 
horizont Výnos  a daně 

Trvalý p říkaz 
 

- stačí 500 Kč/měsíc (VITAL už od 300 Kč) 
- zprůměruji si nákupní cenu a snižuji riziko 

- vyšší vstupní poplatek 
krátkodobý,  
dlouhodobý 

dle typu produktu 

 
 
 
 
 



  

Příloha č. 9: Příkladový papír ze systému drobného zaškolování budoucích investorů z řad     
občanů umístěný ve zkušební webové aplikaci 

 
Seznámení se základy investičního rozhodování, použití projektu pro investice, 
ať v bankovní praxi nebo při investování jednotlivcem a příklad vyhodnocení 
projektu. 
 

Pro investiční projekty beze zbytku platí, že základním kritériem úspěšnosti je 
ekonomická efektivnost. Při jeho vypracování bychom vždy měli brát na zřetel investiční 
trojúhelník. (obr.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1 Investiční trojúhelník 
 
Vysvětlivky: níže uvedené řádky budou sloužit k  tomu, aby se drobný investor mohl  
rozhodnout, zda využije fondu banky nebo bude investovat v KB-Brokeru sám. Drobní 
investoři, kteří podcení přípravu a vyhodnocení projektu své investice se pak mohou setkat 
s nízkou efektivností a být méně ziskoví, než by své finanční prostředky investovali do fondů 
Komerční banky. Banka používá stejné metody a podklady, jaké v tomto jednoduchém 
základním manuálu budou popsány. Specialisté z banky jsou zkušenější a obezřetnější, a proto 
dosahují sice občas nižších výsledků zhodnocení vložených finančních prostředků, než se 
podaří drobným investorům, ale zato tento zisk je pravidelný. Proto investor musí zvážit, zda 
využijete níže uvedených informací a bude sám vypracovávat a vyhodnocovat projekty, nebo 
své peníze svěří bance a budete její činnost jen sledovat a kontrolovat, zda je dostatečně 
efektivní. 
 
Metody hodnocení efektivnosti investic:  
Pro výpočty ekonomické výhodnosti projektů se používají metody statické nebo dynamické. 
Pro obě platí, že správného výsledku a tedy plánu můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud si 
opatříme reálná vstupní data. Na jejich kvalitě závisí budoucí zisk. 
 
• základní užívanou metodou je metoda čisté současné hodnoty 
Tato metoda vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy plynoucí z investice a 
kapitálovým výdajem. Matematicky se může čistá současná hodnota vyjádřit různě: 

a) v rozvinuté podobě 
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kde: ČSH-čistá současná hodnota, P1, 2,...N -peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její 
životnosti, i-požadovaná výnosnost, N-doba životnosti, KV-kapitálový výdaj  
 

b) zjednodušeně:  

K
N

n
ni

PnČSH −
= +

= ∑
1 )1(

1
 

kde:  n = jednotlivá léta životnosti 

 
• další metodou je metoda propočtu vnitřního výnosového procenta 
Metoda nám vyjadřuje úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů 
plynoucích z investice rovna kapitálovým výdajům. Matematicky se může vnitřní výnosové 
procento vyjádřit různě: 

a) v rozvinuté podobě 
 

( ) ( ) ( )
K

Ni

NP

i

P

i

P
VVP N =

+
++

+
+

+
=

1
.......

21

2
11

1
2 V 

kde: VVP-vnitřní výnosové procento, P1, 2,...N - peněžní příjem z investice v jednotlivých letech 
její životnosti, i-zvolený úrokový koeficient, N-doba životnosti, KV-kapitálový výdaj  
 

b) zjednodušeně:  
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kde: n = jednotlivá léta životnosti 
 
• a pak také metoda doby návratnosti 
Je to doba, za kterou se investice splatí ze svých zisků po zdanění a odpisů. Pro výpočet doby 
návratnosti lze použít tuto rovnici: 

∑
=

+=
a

i
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I-pořizovací cena, Zn-roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti,  
On-roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti, n-jednotlivá léta životnosti 
a-doba návratnosti 
 
Jednoduché a složené úrokování 
Pro výpočet úrokování se používá jednoduché úročení, kdy se úroky nevracejí znovu do 
investice nebo složené úrokování, při kterém zhodnocujeme i zisk z každoročních úroků. 
 
• Jednoduché úrokování 
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• Složené úročení 
 

U = SH . (1 + i)n – SH 
 
• Budoucí hodnota vkladu na konci období úročení 
 

BH = SH . (1 + i )n 
 
kde: U-úrok, SH-současná hodnota vkladu při uložení do banky, BH-budoucí hodnota,            
i-úroková míra v setinném vyjádření, p-úroková sazba vyjádřená v procentech, n-počet let 
úročení, k-počet dnů úročení 
 
Příklad: Jakou finanční částku získá investor při vkladu 100 000 Kč do jednoho z fondů z KB, 
který dosahuje pravidelný roční výnos 8%. Investici bude zhodnocována po dobu 5 let. 
 
BH = SH . (1 + i )n 
BH = 100 000 . (1 + 0,08 )5 
BH = 146932,80 Kč 
 
Co je ještě podstatné 
Investiční úmysly, metody získávání vstupních dat, rozvrstvení investovaného kapitálu do více 
směrů tak, aby bylo eliminováno investiční riziko, započítání nákladů na poplatky, nákladů na 
směnu devizových prostředků, všech transakčních nákladů a času, to všechno závisí jen na 
rozhodnutí investora. Pro názornost a znovu připomenutí důležitosti přípravy investičního 
projektu klientem zde budou uvedeny konkrétní příklady jednoduchých SWOT analýz. 
 
Příklad SWOT analýzy možností drobného investora: 
 
Silné stránky: odpovědný vztah k vlastním finančním prostředkům, variabilita v rozhodování 
o výši i druhu transakcí, vysoká motivace. 
Slabé stránky: nízké možnosti sběru reálných informací, nezkušenost, unáhlenost 
v rozhodování. 
Příležitosti: důsledné využití seriózního informačního systému banky, využití možnosti 
investic do firem úvěrovaných KB, srovnání investičních profilů KB s vlastním úsudkem, 
vyšší ochota přijmout rizikovější investice než KB.  
Hrozby: špatná vstupní data, nesprávně vyhodnocené riziko, malé rozvrstvení kapitálu, nákup 
jen jednoho druhu akcií, hráčská vášeň. 
 
Příklad SWOT analýzy zamýšleného nákupu akcií NWR klientem:  
 
Silné stránky: jediná středoevropská těžební společnost na akciovém trhu v Londýně a České 
republice, kvalitní ložisko černého uhlí s dlouholetou tradicí těžby uhlí a výroby koksu, dobré 
makroekonomické i sektorové výhledy v regionu, dobré vazby s odběrateli, ochota akcionářů 
k investicím do komoditních trhů. 
Slabé stránky: vliv pohybu měnového kurzu, životnost ložisek se odhaduje na cca 40 let. 
Příležitosti: expanze do energetiky, výroby elektřiny a tepla. 
Hrozby:  vliv emisních povolenek na cenu koksu, změny politiky a vliv konkurenčních 
investorů, propad poptávky ocelářského a energetického průmyslu. 



  

Pokud klient necítí potřebu vypracovat vlastní investiční projekt, banka uvolní informace ze 
svého interního systému a zpracovává je do takové podoby, aby investiční projekt byl pro 
drobného klienta – občana co nejvíce srozumitelný. 
 
Příklad investičního profilu společnosti Telefonica O2 ČR ke dni 14.4.2010, předkládaný 
bankou jako denní informace klientům KB-Brokeru. [34] 
 

 


