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1. Úvod 

Diplomová práce nese název Analýza moţností investování na finančních trzích pro 

drobné investory na území České republiky.  

Investoři mohou vybírat z celé řady finančních instrumentů, které jsou dostupné na 

finančních trzích. Investor můţe vybírat z nástrojů zahraničních, tak i českých. Pro účely této 

práce budou brány v úvahu instrumenty dostupné jen na území České republiky.  

Investovat je v České republice moţné do celé řady instrumentů, např. do nemovitostí, 

cizí měny, drahých kovů, uměleckých sbírek apod. Nejčastěji však bývá investováno do 

nástrojů peněţního a kapitálového trhu. Mezi investiční nástroje peněţního trhu se řadí 

v základu pokladniční poukázky a depozitní certifikáty, nástroji kapitálového trhu jsou 

dluhopisy, podílové listy a akcie. Pro účely této diplomové práce bude pracováno pouze 

s akciemi, a to díky jejich likviditě a poměrně snadné dostupnosti.  

Cílem diplomové práce je porovnat jednotlivé finanční instrumenty dostupné pro 

drobné investory na území České Republiky a následně sestavit nejlepší moţné portfolio 

z daných finančních instrumentů dle jednotlivých kritérií hodnocení investic.  

V práci bude dle Markowitzova, Blackova, Tobinova a Value at Risk modelu 

sestaveno optimální portfolio na základě výnosů z vybraných titulů akcií.  

Tato diplomová práce se skládá z pěti kapitol, kde první je úvod a poslední závěr. Ve 

druhé kapitole jsou obsaţeny základní informace o finančním systému a investování na 

finančních trzích. Je zde popsána základní charakteristika finančních trhů, jejich dělení, 

účastníci, nástroje a regulace. Dále jsou zde popsány základní typy investorů dle jejich vztahu 

k riziku. Vymezeny jsou zde finanční instrumenty a objasněny jsou kritéria hodnocení 

investic.  

Třetí kapitola vysvětluje tzv. teorii portfolia a s ní spojené mnoţiny přípustných a 

efektivních portfolií a optimální portfolio. Popsaný je zde postup k nalezení optimálního 

portfolia, tzn. skrz účelovou funkci, omezující podmínky a podmínky nezápornosti a spolu 

s tím související vzorce pro nalezení střední hodnoty, rozptylu, směrodatné odchylky, 

kovariance a korelace portfolia. Dále jsou v jednotlivých podkapitolách popsány čtyři typy 

portfoliových modelů a to Markowitzův model, Blackův model, Tobinův model a model 

Value at Risk.  
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Ve čtvrté kapitole jsou modely vyzkoušeny v praxi na vybraných typech aktiv. 

Dochází zde k sestavení optimálního portfolia dle výše zmíněných modelů při stanovené 

hodnotě volných finančních prostředků. V práci jsou pouţita data akciových kurzů z RM-

Systému. RM-Systém je vhodný pro drobné a střední investory a vstup na burzu je snadnější. 

Nakonec jsou výsledky zhodnoceny a je stanoveno doporučení investora dle jednotlivých 

kritérií. V závěru je pak obsaţeno shrnutí na základě stanoveného cíle diplomové práce. 
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2. Investování na finančních trzích 

V této kapitole budou nejprve charakterizovány finanční trhy a dále budou popsány 

základní typy investorů vyskytujících se na těchto trzích. Následně budou vyjmenovány a 

popsány různé druhy finančních instrumentů a na konec objasněna kritéria, pomocí kterých se 

hodnotí jednotlivé investice.  

2.1. Základní charakteristika finančních trhů 

Kaţdý rozvinutý finanční systém je sloţen z jednotlivých trhů, účastníků, finančních 

nástrojů, obchodních ujednání, regulací a dohledu. Co je obsahem těchto pojmů, je popsáno 

v následující kapitole. 

2.1.1. Finanční trh 

Finanční trh je místo, na kterém se obchoduje s jednotlivými finančními nástroji. Trţní 

ekonomika se obecně skládá z trhu výrobků a sluţeb, trhu práce a půdy a trhu kapitálu 

(finančního trhu). Tyto trhy se vzájemně ovlivňují a fungují vedle sebe. Mezi těmito trhy se 

pohybují domácnosti, firmy a stát, kteří zajišťují propojení těchto jednotlivých trhů. 

Hlavním úkolem finančního trhu je efektivní přesun volných finančních prostředků od 

těch, kteří je mají, k těm, kteří je potřebují. Na finančním trhu je moţno sledovat tři druhy 

efektivnosti
1
: 

 alokační efektivnost – umístění volných finančních prostředků do investic, 

které přinesou nejvyšší moţný výnos,  

 operativní efektivnost – je-li přesun volných finančních prostředků proveden 

s minimálními transakčními náklady, 

 informační efektivnost – je-li reakce kurzů na novou neočekávanou informaci 

okamţitá. 

 

 

 

 

                                                 
1
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 19 
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Finanční trh vykonává v ekonomice několik nezastupitelných funkcí
2
: 

 shromaţďovací – dochází zde k shromaţďování volných finančních 

prostředků, před tím, neţ budou poslány dále, 

 alokační – přesun volných finančních prostředků od přebytkových k deficitním 

jednotkám, 

 likvidní – trh zabezpečuje obchodovatelnost finančního instrumentu, investor 

můţe kdykoli instrument nakoupit a poté zase prodat, 

 informační – díky středu nabídky a poptávky se zde tvoří cena instrumentu, 

kdy tato cena přináší informaci důleţitou jak z makroekonomického tak 

mikroekonomického hlediska, 

 diverzifikační – pokud investor investuje své finanční prostředky do více 

různých instrumentů, dochází k diverzifikaci investičního rizika, 

 depozitní – moţnost ukládat úspory těm, kteří mají přebytek, 

 funkce uchovatele hodnoty – některé finanční instrumenty mohou uchovat 

hodnotu vloţených finančních prostředků vůči inflaci, 

 realizace vlastnických práv – skrz finanční trh mohou akcionáři prosazovat své 

základní práva a cíle.  

 

Dle základního hlediska lze finanční trhy rozdělit na: 

 peněţní trh, 

 kapitálový trh, 

 devizový trh, 

 trh reálných aktiv. 

Na peněţním trhu se obchoduje s nástroji krátkodobého charakteru, tzn. se splatností 

do jednoho roku.  Instrumenty, které jsou zde obchodovány, jsou význačné nízkým výnosem, 

nízkým rizikem, ale vysokou likviditou. Obchodováno je zde s pokladničními poukázkami, 

depozitními certifikáty, komerčními papíry či směnkami. Lze zde zařadit i obchody 

s krátkodobými penězi, které probíhají skrz telefonní linky nebo počítačové sítě. Na peněţním 

                                                 
2
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 20 
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trhu působí např. centrální banka, komerční banky, obchodníci s cennými papíry, velké 

podniky nebo fondy. Peněţní trh bývá občas označován jako velkoobchodní trh.  

Kapitálový zahrnuje obchody s dobou splatnosti nad jeden rok a výše. Volné finanční 

prostředky jsou zde nabízeny na několik let. Obchodovány jsou zde například akcie, státní 

dluhopisy, dluhopisy firem či bank, podílové listy, hypoteční zástavní listy, investiční 

certifikáty a finanční deriváty. Tyto cenné papíry by měly být spojeny s vyšším výnosem, 

vyšším rizikem, ale nízkou likviditou. Subjekty kapitálové trhu jsou opět banky, pojišťovny, 

fondy, stát, obchodníci s cennými papíry, průmyslové firmy apod.  

Na devizovém trhu je obchodováno s likvidními pohledávkami v cizí měně. Tyto 

pohledávky mají různou dobu splatnosti. Tento trh se vyznačuje vysokou likviditou, 

efektivností a konkurencí. 

Trh s reálnými aktivy je místo, kde se obchoduje s instrumenty, které jsou spojeny 

s nějakým předmětem, zpravidla s komoditou. Nejčastěji je investováno do zlata a stříbra, ale 

také platiny, nemovitostí či uměleckých sbírek. Význam tohoto trhu však není velký, většinou 

bývá vyuţíván k diverzifikaci rizika.  

Dále je moţno finanční trh rozdělit podle toho, zda se jedná o prvotní obchodování 

s cenným papírem nebo uţ je to několikátý prodej: 

 primární trh, 

 sekundární trh. 

Na primárním trhu probíhá prvotní prodej nově vydaného cenného papíru. Jedná se o 

trh s nově emitovanými finančními instrumenty. Emitent zde získává finanční prostředky na 

financování své činnosti. Emisi si můţe emitent zajistit sám (emise vlastní), nebo skrz 

obchodníka s cennými papíry nebo investiční banku (emise cizí). 

Na sekundárním trhu se obchoduje s cenným papírem, který byl jiţ dříve emitován. 

Jde o trh s instrumenty, které jsou jiţ opětovně obchodovány. Emitent cenného papíru na 

tomto trhu uţ ţádné finanční prostředky nezískává. Sekundární trh je moţné ještě rozdělit na: 

- trh neorganizovaný, 

- trh organizovaný. 
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Neorganizovaný trh je trh, který není nijak upravován nebo řízen ţádným subjektem. 

Na tomto trhu obchodují samotní investoři a prodávají těm, kdo mají o daný instrument při 

jeho ceně zájem. Těmto trhům se říká také OTC trhy.  

Organizovaný trh spravuje licencovaný subjekt. Nákupy zde probíhají dle platné 

legislativy a dle stanovených pravidel a předpisů. Organizovaný trh můţe být burzovní nebo 

mimoburzovní. Na burzovním trhu je obchodováno s nejbonitnějšími cennými papíry. 

Příkladem je Burza cenných papírů Praha. Na mimoburzovním trhu nemusí instrumenty 

splňovat burzovní předpisy a pravidla, organizátor trhu si stanoví pravidla sám. Příkladem je 

český RM-Systém.  

Burza cenných papírů Praha 

Burza cenných papírů Praha, a.s., je největším organizátorem trhu s cennými papíry 

v České republice. Jedná se o právnickou osobu, která organizuje trh s investičními nástroji 

pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody. K organizování trhu s investičními nástroji 

je nezbytné získat povolení od regulatorního orgánu, kterým je v ČR v současné době ČNB.
3
 

RM-Systém 

RM-Systém je elektronickým obchodním mimoburzovním systémem, na kterém je 

moţné obchodovat s akciemi a s dluhopisy. RM-S není organizován na členském principu, 

nýbrţ na principu zákaznickém, coţ znamená, ţe na RM-S můţe obchodovat jakákoliv 

právnická nebo fyzická osoba, která je zaregistrovaná jako zákazník a zaplatí stanovené 

poplatky.
4
  

 

 

                                                 
3
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 102 
4
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 96 
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2.1.2. Účastníci 

Ve finančním systému jsou definováni tři hlavní účastníci: přebytkové jednotky, 

deficitní jednotky a finanční zprostředkovatelé
5
.  

Pod pojmem přebytkové jednotky si lze představit subjekty, které mají přebytek 

volných finančních prostředků a jsou ochotni tyto volné zdroje zapůjčit jinému subjektu, tedy 

jsou ochotni investovat. Tyto přebytkové jednotky vytváří úspory. Jedná se o investory a 

mohou být představováni domácnostmi, firmami, bankami, pojišťovnami, obchodníky 

s cennými papíry, fondy, státem apod.  

Deficitní jednotky jsou subjekty, které momentálně nemají dostatek volných 

finančních prostředků pro financování svých aktivit. Vstupem na trh se snaţí tyto finanční 

prostředky získat. Deficitní jednotkou můţou být emitenti, kteří k získání prostředků vyuţijí 

emisi určitého druhu cenného papíru a mohou být představováni v podobě firem, bank, státu 

nebo územně samosprávných celků. Dalším typem deficitní jednotky mohou být dluţníci, 

kteří řeší nedostatek finančních prostředků čerpáním úvěru.  

Finanční zprostředkovatelé zabezpečují spárování investorů a dluţníků. Jejich úkolem 

je pomoci přesunout volné finanční prostředky od těch, kteří mají přebytek, k těm, kteří mají 

deficit, s jistými transakčními a informačními náklady. Pod pojmem transakční náklady je 

moţné si představit zprostředkovatelské poplatky, emisní náklady, administrativní náklady, 

poplatky za první sluţby apod. Zapojením finančních zprostředkovatelů mezi přebytkové a 

deficitní jednotky by mělo dojít ke sníţení rizik, která by hrozila, kdyby alokace finančních 

zdrojů probíhala samostatně jen mezi jednotkami. Finanční zprostředkovatelé jsou instituce, 

které vystavují finanční poţadavky na sebe samé. Mezi tyto zprostředkovatele patří banky, 

spořitelní a úvěrová druţstva, spořitelny, ţivotní pojišťovny, podílové fondy, penzijní fondy 

apod.  

 

2.1.3. Nástroje finančního trhu 

Další sloţkou finančního systému jsou nástroje finančního trhu. Finanční nástroj je 

vlastně aktivum, které představuje nárok na nějaký budoucí příjem. Jednotlivé nástroje se dají 

                                                 
5
 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 18 
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klasifikovat mnoha způsoby např. dle emitenta, dle podoby, v jaké existují, dle 

obchodovatelnosti, také podle trhu, na kterém se obchodují atd. Více informací k nástrojům 

finančního trhu bude uvedeno v podkapitole 2.3.  

 

2.1.4. Obchodní ujednání, regulace a dohled 

Obchodní ujednání zahrnuje jednotlivé druhy objednávek, typy účtů vedených 

investory a dohody o půjčování akcií. V rámci regulace se rozumí pravidla, kterými se musí 

řídit kaţdý účastník finančního systému. Je nutno vymezit základní práva a povinnosti 

zúčastněných subjektů, základní pravidla chování a vztahů mezi nimi. Pravidla stanovují 

hlavně minimální standardy na ochranu investorů a všech subjektů ve finančním sektoru. 

Regulaci a dohled obstarává v České Republice od 1. 4. 2006 Česká národní banka. 

Fungování finančního trhu upravuje zákon č. 256/2004 S., o podnikání na kapitálovém trhu, 

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a obchodní 

zákoník. 

 

2.2. Druhy investorů na finančních trzích 

Obecně vzato je konečným cílem kaţdého člověka maximalizovat očekávaný 

blahobyt. Jestliţe jedinec momentálně neutratí všechny své aktuální příjmy, hledá dočasné 

uloţení svých volných prostředků pro případ budoucích výdajů. To ve svém důsledku 

znamená nákup určitých finančních aktiv. 
6
 Lze hovořit o investování. 

Investice ve svém nejširším významu znamená obětování jisté dnešní hodnoty s cílem 

získat nějakou (moţná neurčitou) budoucí hodnotu. Často se rozlišuje mezi investováním a 

úsporami. Úspory jsou definovány jako odleţená spotřeba; investováním se rozumí 

„opravdové“ investování, které zvyšuje domácí produkt v budoucnosti. 
7
 

Cílem člověka je umístit své prostředky do různých aktiv tak, aby očekávaný uţitek 

z drţeného portfolia byl co nejvyšší. Musí se však počítat s jistou averzí k riziku, poţadavkem 

likvidity apod. Jedinec se přitom snaţí co nejblíţe přiblíţit splatnost svého portfolia 

                                                 
6
 BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1995, 623 s. ISBN 80-716-

9201-8, s. 21. 
7
 SHARPE, William F. Investice. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-856-0547-3, s.1. 
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plánované spotřebě. To znamená, ţe v takovém případě bude mít pravděpodobně portfolio 

krátkou dobu splatnosti, poţadavky na likviditu budou vysoké.  

Jednotliví investoři se od sebe liší zejména postojem k penězům i skladbou 

investičního portfolia. Někteří lidé se bojí riskovat, jiné nechává chladnými velké výkyvy. 

Předpokládá se, ţe všichni investoři mají odpor (averzi) k riziku
8
, avšak kaţdý investor má 

jiný stupeň odporu k riziku. Obecně lze říci, ţe existují tři druhy investorů: 

 

2.2.1. Investor s averzí k riziku 

Takovýto typ investora jedná tak, aby nepřišel o peníze, a vyhledává pokud moţno co 

nejvíce konzervativní bankovní produkty. Pod těmito produkty si lze představit spořicí účty, 

termínované vklady, stavební spoření a v některých případech také i penzijní připojištění.  

Takovýto investor má své vklady pravděpodobně uloţeny u velkých stabilních bank. Investor 

s averzí k riziku nerad riskuje, nerad zkouší nové věci a vţdy dává přednost jistotě i za 

podmínky niţšího výnosu. 

 

2.2.2. Investor s neutrálním vztahem k riziku 

Investor s neutrálním vztahem k riziku chce své prostředky zhodnotit alespoň o výši 

inflace. Právě z toho důvodu tento investor investuje do otevřených podílových fondů, byť jen 

symbolické sumy. Objevují se zde však i rizikovější nástroje finančního trhu jako jsou akcie. 

Tohoto investora nezajímá, zda se jedná o hazard či nikoli, riziko (směrodatná odchylka), je 

pro rizikově neutrálního investora nedůleţité.  

 

2.2.3. Investor vyhledávající riziko 

Investor vyhledávající riziko se nebojí investovat relativně velkou část svých 

finančních prostředků do dosti rizikových investic. Investice do akcií jsou u tohoto typu 

běţné. Investor chce překonávat inflaci a navíc dostatečně vydělat. Nebojí se podstupovat i 

                                                 
8
 Averzí k riziku je chápána situace, kdy při stejném nebo o něco vyšším výsledku bývá preferován jistý 

výsledek před rizikem.  
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vysoké riziko, jelikoţ očekávaný výsledek mu za to stojí. Je-li tento investor postaven před 

spravedlivý hazard, bude chtít hazardovat. Větší hazardy jsou pro něho dokonce přitaţlivější 

neţ menší. Je to kvůli tomu, ţe potěšení z výhry je větší neţ rozladění spojené s prohrou.
9
 

Tomuto typu investora nevadí sestupný trend investičního portfolia, naopak ještě přikoupí 

další instrumenty. V tomto případě se jedná o dlouhodobější investice, poţadavek na likviditu 

není velký.   

 

2.3. Finanční instrumenty 

Jednotlivé typy finančních instrumentů lze rozdělit na instrumenty investičního a 

neinvestičního charakteru. Finanční neinvestiční instrumenty zabezpečují platební funkci, 

funkci ochrany proti riziku apod. a lze zde zařadit např. směnky, šeky, kupóny atd. Finanční 

investiční instrumenty představují doklady o investování finančních prostředků, o jejich 

přeměně na finanční kapitál. V rámci těchto investičních instrumentů lze investovat do: 

 investičních nástrojů peněţního trhu, 

 investičních nástrojů kapitálového trhu. 

 

2.3.1. Investiční nástroje peněžního trhu 

Mezi investiční nástroje peněţního trhu se řadí instrumenty s dobou splatnosti do 

jednoho roku a jedná se o krátkodobé dluhopisy – pokladniční poukázky a depozitní 

certifikáty. Cena těchto instrumentů je odvozována od referenčních úrokových sazeb PRIBID 

a PRIBOR kótovaných na mezibankovním trhu.  

Pokladniční poukázky 

Pokladniční poukázky jsou cenné papíry vydávané státem nebo orgány a institucemi 

veřejné správy ke krátkodobému pokrytí nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou 

nejméně rizikovým dluhopisem, to znamená, ţe je s nimi spojena i nízká úroková míra. Jedná 

se vlastně o krátkodobé půjčování peněz vládě. Pokladniční poukázky jsou emitovány 

v zaknihované podobě na doručitele. Vydávány jsou na diskontované bázi tzn., ţe jejich 

                                                 
9
 SHARPE, William F. Investice. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-856-0547-3, s.124.  
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emisní kurz je niţší neţ jmenovitá hodnota. Na konci doby ţivotnosti pokladniční poukázky 

investor obdrţí její jmenovitou hodnotu
10

.  

Depozitní certifikáty 

Depozitní certifikáty jsou obchodovatelná potvrzení o prostředcích uloţených v dané 

bance. Tato potvrzení jsou emitována právě danou bankou. Takto uloţená depozita obvykle 

nesou pevnou úrokovou míru a mají pevnou dobu splatnosti. Banka se vydáním tohoto 

cenného papíru zavazuje splatit jeho drţiteli hodnotu certifikátu včetně úroku. Depozitní 

certifikáty mohou být vydávány na doručitele i na jméno. 

 

2.3.2. Investiční nástroje kapitálového trhu 

Investiční nástroje kapitálového trhu jsou takové, jejichţ doba splatnosti přesahuje 

jeden rok – dlouhodobé dluhopisy, majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy). 

Dluhopisy 

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta vůči věřiteli. 

S dluhopisem je spojeno právo na splacení dluţné částky a vyplácení úroků. Doba splatnosti 

dluhopisu je vţdy pevně stanovena.   

Existuje mnoho druhů dluhopisů, nejběţnější je však dluhopis s pevným kupónem. 

Znamená to, ţe kupón (úrok) je stejný po celou dobu ţivotnosti dluhopisu. Na konci této doby 

je pak vyplacena celá jistina dluhopisu. Některé dluhopisy nevyplácejí ţádný kupón, jedná se 

o tzv. dluhopisy s nulovým kupónem. Tyto cenné papíry se pak prodávají hluboko pod svou 

nominální hodnotou, coţ zaručí zisk z drţení dluhopisu ve formě kapitálového příjmu. Dalším 

druhem je dluhopis s variabilním kupónem, kdy je kupón vázán na nějakou úrokovou sazbu 

(obvykle se jedná o PRIBOR, LIBOR) nebo na nějaký index, to uţ se potom jedná o 

indexované dluhopisy.  

Dále se dluhopisy dělí podle toho, kdo je emituje. Můţe se jednat o státní dluhopisy, 

komunální dluhopisy, podnikové a bankovní.  Dále lze dluhopisy dělit ještě na prioritní a 

podřízené dluhopisy. Vedle toho existuje celá řada druhů dluhopisů, jejichţ vznik si vyţádala 

                                                 
10

 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 233 
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situace na kapitálových trzích. Lze zmínit např. prašivé dluhopisy, svlečené dluhopisy, 

hybridní, vypověditelné či opční dluhopisy aj. 

Výhodou investicí do dluhopisů je pravidelný důchod v podobě kupónových plateb, 

niţší riziko investice a dobrá likvidita. S drţbou však nesouvisí moţnost podílení se na řízení 

firmy.  

Akcie 

Akcie je cenný papír představující podíl na vlastnictví akciové společnosti. Společnost 

vydává akcie za účelem získání peněz pro svůj vznik nebo rozvoj svých aktivit.
 11

 Vlastníci 

akcií mají právo na dividendy. Akcie jako takové se člení dle mnoha hledisek, nejzákladnější 

jsou však dva druhy – kmenové a prioritní. Rozdíl je mezi nimi v tom, ţe pokud se vyplácejí 

ve společnosti dividendy, prioritní akcie mají při této výplatě vţdy přednost. Prioritní akcie 

však obvykle bývají spojeny s pevnou dividendou, kdeţto výše dividendy u kmenových akcií 

se odvíjí od výkonnosti společnosti. Kmenové akcie jsou na rozdíl od prioritních spojeny 

s hlasovacím právem. V případě zániku společnosti mají prioritní akcionáři přednostní právo 

se podílet na likvidačním zůstatku.  

Dále se dají akcie členit dle podoby na listinné a zaknihované, akcie na jméno a na 

doručitele, rozeznávány jsou také akcie zaměstnanecké.  

Výhodou investice do akcie je např. důchod plynoucí z drţby v podobě dividendy, 

akcionář má moţnost (ale nemusí) podílet se na řízení společnosti, podíl na likvidačním 

zůstatku, můţe se jednat o anonymní formu investování.  

Podílové listy 

Podílový list je majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele podílet se 

na výnosu fondu, který podílový list vydal (podílové fondy) a právo na odpovídající část 

majetku podílového fondu. Podílové fondy tyto listy vydávají za účelem získání prostředků od 

malých vkladatelů, které dále investují na finančních trzích. Podle toho, jak jsou fondy 

úspěšné na těchto trzích, se odvíjí kurz podílového listu. Jestliţe kurz roste, pak hodnota 

                                                 
11

 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 656 s. Finance (Grada). ISBN 

978-80-247-2963-3, s 22.   
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majetku podílového fondu také roste a investice je výhodnější. 
12

 Podílové listy mohou být 

vydávány na jméno, na řád nebo na doručitele, v zaknihované i listinné podobě.  

2.4. Kritéria hodnocení investic 

Při rozhodování investora o tom, jaký finanční nástroj vybere pro zhodnocení svých 

finančních prostředků, hrají roli následující kritéria: 

 výnos – vztah mezi peněţními příjmy, které investice za dobu své existence generuje, 

a náklady na pořízení a provoz, 

 riziko – míra nebezpečí, ţe nebude dosaţeno očekávaných výnosů, 

 likvidita – doba přeměny investice zpět do peněţní podoby. 

Jedná se o tzv. investiční trojúhelník. Mezi těmito kritérii panuje inverzní vztah. 

Znamená to, ţe nelze zlepšit hodnotu jednoho ukazatele, aniţ by se zhoršila hodnota druhého. 

Poţaduje-li investor jistotu, nemůţe očekávat vysoký výnos. S vysokým rizikem je pak 

spojena vysoká výnosnost. Pokud investor preferuje likviditu, musí se smířit s nízkým 

výnosem a naopak.  

 

2.4.1. Výnos 

Hodnocení výnosnosti lze v praxi provádět buď z jiţ zrealizovaných investic, nebo 

jako výpočet očekávané výnosnosti, coţ se provádí tehdy, kdyţ potencionální investor 

zvaţuje nákup určitého finančního aktiva. V praxi jsou výpočty výnosnosti jiţ zrealizovaných 

investic důleţité, avšak větší pozornost je věnována predikci. Při výpočtu výnosové míry u 

obou těchto dvou typů je nutné pouţít také údaje o podílech jednotlivých instrumentů na trţní 

hodnotě celého portfolia. 

V případě této diplomové práce budou pro výpočty výnosu pouţita historická data 

z jiţ zrealizovaných investic.   

 

                                                 
12

 Cenné papíry: Podílové listy. In: [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.cennypapir.cz/podilove-listy/ 
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Historický výnos jednotlivých aktiv se určí jako diskrétní výnos dle vzorce 

1
1t

t
it

P

P
R ,           (2.1) 

kde Rit je diskrétní výnos daného aktiva v procentech, Pt je kurz akcie v běţném 

období, Pt-1 je kurz akcie v předchozím období. 

Při výpočtu výnosové míry portfolia se vychází z aritmetického průměru z celkových 

výnosových měr jednotlivých aktiv v portfoliu, přičemţ součet těchto vah je roven 1.  

K dalším výpočtům je nutno také znát střední hodnotu aktiv. Střední hodnota se 

vypočítá jako váţený aritmetický průměr z výnosů daného aktiva, 

t

iti R
N

RE ,
1

)(          (2.2) 

kde E(Ri) je střední hodnota výnosu, n je počet let a  je diskrétní výnos daného 

aktiva za dané období. 

 

2.4.2. Riziko 

K měření velikosti rizika jednotlivých investičních instrumentů se vyuţívá rozptyl, 

směrodatná odchylka, či beta faktor. V případě měření rizika portfolia je nutné zohlednit 

vzájemné vztahy mezi výnosovými mírami jednotlivých instrumentů. Rozptyl, jako indikátor 

rizika, je moţné určit dle vzorce 

22 )(
1

)var( iiti RER
N

R ,       (2.3) 

kde 2 je rozptyl výnosu aktiva. 

Odmocněním rozptylu je potom stanovena hodnota směrodatné odchylky 

)var()( ii RR .          (2.4) 

Směrodatná odchylka je odhad pravděpodobné odchylky skutečné výnosnosti od 

výnosnosti očekávané. Čím vyšších hodnot rozptyl, resp. směrodatná odchylka, dosahuje, tím 
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vyšší je celkové riziko spojené s daným investičním instrumentem. Rozptyl (směrodatná 

odchylka) a výnosová míra se pouţívají k hodnocení úspěšnosti dané investice. 

 

2.4.3. Likvidita  

Likvidita představuje schopnost přeměnit určitý investiční instrument na hotovost 

velice rychle s minimálními transakčními náklady.
13

 Co se týče akcií, likvidnější bývají 

obyčejné, kmenové akci na doručitele s niţšími nominálními hodnotami. Klasický investor 

preferuje k obchodování takové instrumenty, jejichţ likvidita je co nejvyšší. Platí zde 

pravidlo, ţe čím niţší tato likvidita je, tím větší je tlak na pokles kurzů.  

Pro měření likvidity neexistují ţádné vzorce nebo metody jako je tomu u rizika a 

výnosu, přesto je moţné likviditu posoudit vyuţitím těchto moţností: 

 porovnání objemů obchodů – vyšší objem uzavíraných obchodů obvykle značí 

vyšší likviditu, 

 srovnání transakčních nákladů – nízké transakční náklady zpravidla znamenají 

likvidní trh, 

 porovnání průměrného rozpětí mezi nákupními a prodejními kurzy – niţší 

průměrné rozpětí signalizuje vyšší likviditu, 

 porovnání trţní kapitalizace emise – růst trţní kapitalizace značí likviditu. 

 

 

Jakou kombinaci těchto faktorů investor zvolí, záleţí jen čistě na jeho poţadavcích a 

postoji k riziku. Zatímco všem investorům se líbí představa vysokých výnosů z investic, 

většina z nich nemá ráda vysoké riziko, které je často spojené s předpokládanými vysokými 

výnosy. Jinými slovy, většina investorů má averzi k riziku. 
14

 

                                                 
13

 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s. 665 
14

 BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1995, 623 s. ISBN 80-716-

9201-8. 
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3. Teorie portfolia 

Volné finanční prostředky, které má investor k dispozici, investuje do různých 

instrumentů, aktiv. Přitom omezený objem finančních prostředků, které můţe investovat, 

investorovi umoţní nakoupit jen určitý, konečný počet instrumentů. Různými kombinacemi 

těchto instrumentů, jak se co týká druhu, tak co se týká váhy instrumentů v portfoliu, lze však 

vytvářet různá portfolia s různými výnosovými a rizikovými charakteristikami. 
15

 

Při investování je vhodné myslet na diverzifikaci, coţ portfolio můţe nabídnout. 

Portfolia by měla obsahovat více cenných papírů, jelikoţ diverzifikace můţe podstatně sníţit 

riziko.  

Investor má nekonečně mnoho moţností pro sestavení portfolia. Všechny moţné 

kombinace portfolií, jeţ mohou být vytvořeny z dostupných instrumentů, lze graficky 

znázornit pomocí množiny přípustných portfolií. Obecně má tato mnoţina „deštníkový 

tvar“, jako na Obr. 3.1. 

Obr. 3.1. Mnoţina přípustných portfolií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, , s.687. 

                                                 
15

 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s.686. 
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Na ose x je sledována směrodatná odchylka, jeţ představuje celkové riziko portfolií. 

Na ose y je zobrazena výnosová míra portfolií. Konkrétní podoba mnoţiny se můţe měnit 

v závislosti na druzích instrumentů v portfoliu, deštníkový tvar je však v standardních 

situacích zachován.  

Z grafu je patrné, ţe některá portfolia nabízejí investorovi vyšší výnos při stejném 

stupni rizika, proto bude investor z mnoţiny dostupných portfolií volit jen taková, jeţ mu 

přinášejí maximální výnosovou míru při určité výši rizika a zároveň takové, jeţ budou 

přinášet minimální riziko při určité úrovni výnosové míry. Všechny portfolia, která 

maximálně uspokojují investorovy poţadavky na výnos a riziko se nazývají efektivní 

portfolia a společně tvoří mnoţinu efektivních portfolií. Musí být splněny obě podmínky: 

 Při daném výnosu E(RP) je snaha minimalizovat riziko σP a 

 Při daném riziku σP je snaha maximalizovat výnos E(RP). 

 

Efektivní mnoţina je pak průnikem těchto dvou podmínek, jedná se o nejlepší 

kombinaci. Jaké portfolio investor vybere, záleţí na jeho poţadavcích, kdy musí  zohlednit 

obě kritéria, výnosovou míru i riziko. 

Pro kaţdého investora však na této mnoţině efektivních portfolií existuje pouze jediné 

optimální portfolio. Je to takové portfolio, které danému investorovi přináší nejvyšší uţitek 

při zohlednění poţadavků na výnos a riziko. Neexistuje jedno optimální portfolio pro všechny 

investory, vše záleţí na postoji investora k riziku. 

Uţitek investora a jeho úroveň lze znázornit pomocí indiferenčních křivek, které 

vyjadřují investorovy preference, co se týká úrovně rizika a výnosové míry.
16

  

 

Při sestavování indiferenčních křivek je třeba brát v úvahu dva předpoklady, a to: 

 Investor preferuje vyšší výnosovou míru před niţší při stejné úrovni rizika, 

 Investor preferuje niţší riziko před vyšším při stejné výnosové míře. 

 

                                                 
16

 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s.689.  
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Pro kaţdého investora je moţné sestrojit mapu indiferenčních křivek. Tuto mapu 

znázorňuje Obr. 3.2. Sklon křivek je dán vztahem investora k riziku, křivky investorů 

s velkou averzí k riziku jsou strmější, zatímco indiferenční křivky investorů s niţší averzí jsou 

více ploché. V tomto případě lze uvaţovat standardně rizikově averzního investora.  

Obr. 3.2. Mapa indiferenčních křivek standardního rizikově averzního investora 

 

Pramen: VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, s. 690. 

Na ose x je opět zobrazeno riziko pomocí směrodatné odchylky, osa y představuje 

výnosovou míru. Indiferenční křivky investora s averzí k riziku jsou konvexní a mají kladnou 

směrnici. Kaţdá tato indiferenční křivka vyjadřuje jinou úroveň uţitku investora, investor 

maximalizující uţitek bude preferovat portfolio leţící na vyšší indiferenční křivce.  

Pro identifikaci optimálního portfolia je nezbytné zakreslit mapu indiferenčních křivek 

investora a mnoţinu dostupných portfolií investora do jediného obrázku. Optimální portfolio 

pak odpovídá bodu dotyku efektivní hranice s nejvyšší dosaţitelnou indiferenční křivkou 

investora tak, jak je to zachyceno na Obr. 3.3.
17

 

 

                                                 
17

 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9, s.690. 
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Obr. 3.3. Výběr optimálního portfolia. 

 

Pramen: VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, s. 691. 

 

 Z Obr. 3.3 lze říci, ţe optimální portfolio je takové, jeţ přináší investorovi maximální 

uţitek, kterého lze při vyuţití mnoţiny přípustných portfolií dosáhnout.  
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K sestavení portfolií bude pouţito několik typů modelů. Tyto matematické modely se 

mohou mimo jiné rozdělovat dle způsobu vymezení vstupních podmínek na modely:
18

 

 Variantní – je hledáno řešení a chování finančního systému pro přesně 

stanovený scénář, 

 Optimalizační – je hledáno optimální řešení a rozhodnutí pro dané meze 

parametrů. 

 

V práci bude pouţito optimalizačních stochastických modelů. Lineární optimalizační 

model lze obecně zapsat jako
19

 

j

jj xc (min),max                (3.1) 

,,...,2,1,, Niprobxa
j

ijji
          (3.2) 

 ,,...,2,1,0 Mjprox j          
   (3.3) 

kde ai,j, bi, cj jsou náhodné parametry, xj představuje proměnné.  

 

Stochastické modely lze rozlišit podle typů kriterií náhodné účelové funkce: 

 dle kritéria střední hodnoty funkce užitku zaloţené na axiomech srovnatelnosti, 

tranzitivity, substituce a jistotního ekvivalentu; jsou na něm zaloţeny spotřební a 

portfoliové modely; předpokladem je normální rozdělení náhodných veličin nebo 

to, ţe uţitková funkce má kvadratický tvar či je aproximována Taylorovým 

rozvojem 2. stupně, 

 dle kritéria safety first (bezpečnost především), kde je cílem eliminace velkých 

ztrát; patří zde např. VaR; jedná se o tzv. manaţerská kritéria. 

 

                                                 

18
 ZMEŠKAL, Zdeněk. Finanční modely. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2004, 236 s. Finance (Grada). ISBN 

80-861-1987-4, s.8 

19
 ZMEŠKAL, Zdeněk. Finanční modely. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2004, 236 s. Finance (Grada). ISBN 

80-861-1987-4, s. 9 
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Dále také lze modely rozdělit mimo jiné dle typů hedgingových strategií
20

: 

 minimalizace střední hodnoty ztráty, 

 maximalizace střední hodnoty funkce uţitku, 

 minimalizace rozptylu, 

 minimalizace Value at Risk, 

 faktorově neutrální přístupy. 

 

Hledání optimálního portfolia aktiv je stochastická metoda s náhodnými parametry, 

jeţ představuje výnos a cena, v účelové funkci. Tento deterministický model má tři části: 

 Účelovou funkci - jedná se o kritérium optimalizace; parametry jsou čísla, 

která jsou zadávána, proměnná je řešením úlohy (neznámá), 

 Omezující podmínky, 

 Podmínky nezápornosti. 

 

Portfolio je kolekcí cenných papírů. Je logické, ţe očekávaná míra výnosnosti 

portfolia a směrodatná odchylka se odvíjí od očekávané výnosnosti a směrodatné odchylky 

kaţdého aktiva obsaţeného v portfoliu. Od výpočtů střední hodnoty, rozptylu a směrodatné 

odchylky pro jednotlivá aktiva se pak odvíjí i výpočty těchto ukazatelů pro portfolio.  

Střední hodnota portfolia výnosů aktiv se vypočítá jako váţený průměr očekávaných 

výnosností jednolitých cenných papírů k jeho proporcionálnímu podílu na portfoliu, 

,)()( i

i

iP wRERE          (3.4) 

kde E(RP) je střední hodnota výnosu portfolia,  je střední hodnota výnosu i-tého 

aktiva,  je podíl i-tého aktiva v portfoliu. 

Celkové riziko je ovlivněno jednotlivými váhami instrumentů v portfoliu a jejich 

celkovým počtem. Pokud jsou však finanční instrumenty v portfoliu vhodně zvoleny, můţe 

dojít ke značnému sníţení (diverzifikaci) rizika. Rozptyl portfolia se vypočte dle vzorce 

                                                 

20
 ZMEŠKAL, Zdeněk. Finanční modely. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2004, 236 s. Finance (Grada). ISBN 

80-861-1987-4 
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i j

jijiP ww ,
2

        (3.5) 

kde p
2 je rozptyl portfolia,  je podíl i-tého aktiva v portfoliu,  je kovariance 

mezi i-tým a j-tým aktivem,  je podíl j-tého aktiva v portfoliu. 

Směrodatná odchylka portfolia je opět odmocninou rozptylu portfolia, 

.
2

PP           (3.6) 

Vztah mezi výnosovými mírami v portfoliu lze měřit za pomoci kovariance. Kladná 

hodnota kovariance značí vzájemnou závislost výnosu u dvou instrumentů, záporná naopak 

značí negativní vztah. Ţádný vzájemný vztah mezi aktivy potom značí nulová kovariance.  

Obecně se kovariance vypočítá dle vzorce 

,)()();cov( jjiiji RERRERERR       (3.7) 

kde cov(Ri;Rj) je kovariance,  je diskrétní výnos i-tého aktiva za dané období,  

je střední hodnota výnosu aktiv,  je diskrétní výnos j-tého aktiva za dané období. 

Vypočtená hodnota kovariance je však ovlivněna fluktuací jednotlivých sledovaných 

veličin, coţ způsobuje nedostatečnou vypovídací schopnost a také to, ţe jednotlivé kovariance 

nelze vzájemně srovnávat. Proto bývá vyuţíván korelační koeficient, který oproti kovarianci 

je schopen podat informaci o síle vzájemné závislosti. Korelace můţe nabývat hodnot od -1 

do +1 a závislost je pak stejná, jako u kovariance, tzn. kladná hodnota znamená pozitivní 

závislost, záporná značí negativní vtah a korelace rovna nule signalizuje ţádnou lineární 

závislost.  

Výpočet korelačního koeficientu je následující, 

)()(

);cov(

ji

ji

RR
RR

RR

ji
,          (3.8) 

kde cov(Ri;Rj) je kovariance mezi pohybem výnosových měr instrumentů i-tého aktiva 

a j-tého aktiva, σ(Ri) je směrodatná odchylka celkového rizika i-tého aktiva a σ(Rj) je 

směrodatná odchylka celkového rizika instrumentu j-tého aktiva. 
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V následující části budou popsány a objasněny stochastické modely vyuţívané 

k sestavování portfolií z akcií. Nejprve bude představen Mean-Variance model ke hledání 

optimálního portfolia aktiv na bázi střední hodnoty funkce uţitku. Následuje Markowitzův 

model, který je charakteristický moţností investovat jen do rizikových aktiv s nemoţností 

krátkého prodeje. Dále bude popsán Blackův model, se kterým je spojena moţnost krátkého 

prodeje, ovšem investice do bezrizikového aktiva je zakázána. Dalším pouţitým modelem je 

Tobinův model, kde jsou parametry přesně naopak, tedy investování do bezrizikového aktiva 

je moţné, krátký prodej je však zakázán. Na závěr bude pouţit model Value at Risk, se 

kterým je spojena snaha o minimalizaci ztráty na dané hladině pravděpodobnosti.  

 

3.1 Markowitzův model 

Markowitzův model je mean-variance model, přičemţ je moţné investovat pouze do 

rizikových aktiv a není dovolen krátký prodej.
21

 

Předpoklady modelu: 

 rizikově averzní investor, 

 investuje se pouze do rizikových aktiv (jiná aktiva se neberou v úvahu), 

 transakční náklady a daně jsou zanedbány, 

 jedná se o statický model, rozhodování jen na jedno období, 

 dokonale efektivní trhy (veškeré informace se projevují v cenách), 

 není přípustný krátký prodej, 

 snaha o maximalizaci střední hodnoty funkce uţitku, 

 aktiva jsou nekonečně dělitelná (různá portfolia) –  lze vytvářet jakékoliv 

kombinace aktiv v portfoliu. 

 

Při sestavení efektivní mnoţiny dle Markowitze je postup následující: 

1. Nalezení krajního bodu A, který představuje portfolio A (tj. portfolio s min. 

rizikem). 

                                                 
21

 ZMEŠKAL, Zdeněk. Finanční modely. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2004, 236 s. Finance (Grada). ISBN 

80-861-1987-4, s.79 
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2. Nalezení krajního bodu B, který odpovídá portfoliu B (tj. portfolio s max. 

střední hodnotou výnosu portfolia). 

3. Sestavení vnitřních bodů C aţ H, tedy portfolia, mezi body A a B, a nalezení 

efektivního portfolia pro jednotlivé body.  

 

Je nutné naformulovat tři typy úloh. Formulace úlohy A pro portfolio s minimálním 

rizikem: 

Účelová funkce představuje snahu minimalizovat směrodatnou odchylku portfolia.  

.minP              (3.9) 

Podmínka P1 zajišťuje to, ţe součet všech relativních podílů xi je roven 1. To 

znamená, ţe je moţné investovat jen tolik prostředků, kolik je k dispozici. 

.1
i

ix                     (3.10) 

Podmínka P2 je podmínka nezápornosti, jelikoţ Markowitzův model nedovoluje 

krátký prodej.  

.,...2,1,0 Niproxi                   (3.11) 

 

Formulace úlohy B pro portfolio s maximálním očekávaným výnosem: 

Účelová funkce zde vyjadřuje maximální hodnotu očekávaného výnosu portfolia.  

.max)( PRE                    (3.12) 

Podmínky P1 a P2 se jsou stejné jako podmínky v úloze A.  

 

Formulace úloh C až H efektivního portfolia: 

Účelová funkce představuje minimalizaci rizika (směrodatné odchylky) portfolia.  

.minP                     (3.13) 
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Podmínky P1 a P2 jsou opět stejné jako v úlohách předchozích. Navíc je zde však 

podmínka P3, jeţ zajišťuje to, ţe očekávaný výnos E(RP) bude stejný, jako poţadovaná 

střední hodnota výnosu E (RP-generované).  

).()( generovanéPP RERE                   (3.14) 

Je nutno ještě znát vzorec pro stanovení ekvidistantního intervalu, 

,
7

)()(
intervaltníekvidistan PAPB RERE

                 (3.15) 

kde E(RPB) je střední hodnota portfolia B a E(RPA) střední hodnota portfolia A.  

Z ekvidistantního intervalu vychází výpočet generovaných ekvidistantních bodů E(RPj) 

pro vnitřní efektivní portfolia C aţ H, a to dle vzorce 

interval,tníekvidistan)()(
1jPP RERE

j                  (3.16) 

kde E(RPj) je střední hodnota výnosu j-tého portfolia a E(RPj-1) je střední hodnota 

výnosu portfolia předcházejícího.  

 

3.2 Blackův model 

Blackův model je mean-variance model, u něhoţ je moţné investovat pouze do 

rizikových aktiv. Oproti Markowitzově modelu je však rozšířen o moţnost krátkého prodeje.
22

 

Předpoklady jsou následující: 

 rizikově averzní investor, 

 investuje se pouze do rizikových aktiv (jiná aktiva se neberou v úvahu), 

 transakční náklady a daně jsou zanedbány, 

 jedná se o statický model, rozhodování jen na jedno období, 

 dokonale efektivní trhy (veškeré informace se projevují v cenách), 

 moţnost krátkého prodeje, 

 snaha o maximalizaci střední hodnoty funkce uţitku, 

                                                 
22

 ZMEŠKAL, Zdeněk. Finanční modely. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2004, 236 s. Finance (Grada). ISBN 

80-861-1987-4, s.83 



31 

 

 aktiva jsou nekonečně dělitelná (různá portfolia) –  lze vytvářet jakékoliv 

kombinace aktiv v portfoliu. 

Stejně jako v Mrakowitzově modelu, i zde je nutno sestavit 3 typy úloh, a to pro 

efektivní portfolio A s minimálním rizikem, poté pro portfolio B s maximálním výnosem a 

nakonec pro vnitřní portfolio C aţ H pro E(Rp-generované).  

Formulace úloh je stejná jako při formulaci v Markowitzově modelu aţ na podmínku 

P2. Podmínka P2 zachycuje moţnost krátkého prodeje do výše dostupných finančních 

prostředků. Vypadá ty následovně 

.,....2,1,1 Niproxi                   (3.17) 

Obecně se dá říci, ţe Blackův model má vyšší výnos v závislosti na krátkém prodeji.  

 

3.3 Tobinův model 

Tobinův model je zaloţen na předpokladu, ţe je moţné investovat také do 

bezrizikových aktiv. Je zde moţné investovat neomezeně do bezrizikových aktiv, tzv. lending 

a také je povolen krátký prodej, tzv. borowing za bezrizikovou sazbu. 

Existuje několik variant Tobinova modelu
23

: 

 bezrizikové aktivum je moţno pouze zapůjčovat, 

 bezrizikové aktivum je moţno jen vypůjčovat, 

 bezrizikové aktivum je přípustné vypůjčovat i zapůjčovat za stejnou 

bezrizikovou sazbu (jedná se vlastně o model CAPM
24

), 

 je moţné zapůjčovat i vypůjčovat ovšem za různé bezrizikové sazby. 

 

Pro tuto úlohy byla vybrána varianta třetí, bezrizikové aktivum je moţno zapůjčovat i 

vypůjčovat za stejnou bezrizikovou sazbu. Postup při sestavení Tobinova modelu je 

následující: 

                                                 
23

 ZMEŠKAL, Zdeněk. Finanční modely. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2004, 236 s. Finance (Grada). ISBN 

80-861-1987-4, s.86 
24

 Model CAPM je model oceňování kapitálových aktiv. 
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1. Výběr bezrizikového aktiva a stanovení bezrizikové sazby. 

2. Nalezení trţního portfolia M z rizikových aktiv.  

3. Nalezení efektivních portfolií pro danou směrodatnou odchylku. 

 

V tomto modelu je nutné naformulovat dva typy úloh. Formulace úlohy M pro 

nalezení tržního portfolia: 

Trţní portfolio M je hledáno tak, aby bylo dosaţeno maximálního poměru rizikové 

prémie (dodatečného očekávaného výnosu) a směrodatné odchylky efektivního portfolia, tedy 

maximalizace přímky CML
25

. Toto trţní portfolio je sloţeno ze všech rizikových aktiv, jeţ 

jsou k dispozici. 

Účelová funkce zajišťuje maximalizaci sklonu přímky CML, tzn. maximální poměr 

směrodatné odchylky a rizikové prémie.  

.max
)(

M

FM RRE
               (3.18) 

Podmínka P1 vyjadřuje přípustnou mnoţinu investičních variant a strukturu 

investování. 

k

kF xx ,1                    (3.19) 

kde xk je podíl rizikového aktiva, xF je podíl bezrizikového aktiva. 

Podmínka P2 zajišťuje to, ţe je moţné pouze investovat, tzn. zapůjčovat své finanční 

prostředky. 

.,...,2,1,0 Nkproxk                   (3.20) 

Podmínkou P3 je zajištěno, ţe není moţno zařadit do portfolia bezrizikové aktivum. 

.0Fx                     (3.21) 

 

 

                                                 
25

 Přímka CML vzniká, kdyţ je trţní portfolio v kombinaci s bezrizikovým aktivem. Znamená to, ţe 

všechny body na CML mají vyšší poměr riziko-výnos neţ jakékoliv portfolio na efektivní hranici. 
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Formulace úloh A až H k propočtu efektivních portfolií: 

Účelová funkce pro portfolia A aţ H vyjadřuje maximalizaci střední hodnoty výnosu 

portfolia pro danou úroveň směrodatné odchylky.  

.max)( PRE                      (3.22) 

Podmínkou P1 je určena struktura investovaní a přípustná mnoţina investičních 

variant. 

N

k

kF xx .1                    (3.23) 

Podmínka P2 zajišťuje moţnost investovat, tzn. zapůjčovat. 

.,...,2,1,0 Nkproxk                   (3.24) 

Podmínka P3 vyjadřuje, ţe očekávaná směrodatná odchylka bude odpovídat 

poţadované směrodatné odchylce v ekvidistantním bodě stanovené předem.  

.generovanéPP                     (3.25) 

Podmínkou P4 je stanovena moţnost neomezeně investovat do bezrizikového aktiva. 

Tuto podmínku však není nutno zadávat. 

.Fx                     (3.26) 

Navíc je zde směrodatná odchylka generovaná σP-gen, která se určí jako 

,intervaltníekvidistan
1jPjP                  (3.27) 

kde σPj je směrodatná odchylka j-tého portfolia a σPj-1 je směrodatná odchylka portfolia 

předcházejícího. 

Ekviditantní interval se potom stanoví dle vzorce 

8

0
intervaltníekvidistan max  a                             (3.28) 

kde, σmax je směrodatná odchylka portfolia H. 
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,2max M                        (3.29) 

kde σM je směrodatná odchylka trţního portfolia M.  

Nově je nutno propočítat efektivní mnoţinu CML, dle vzorce 

.
)(

)( P

M

FM
FP

RRE
RRE

                 (3.30)

 

 

3.4 Value at risk 

Value at Risk je metoda, která slouţí k eliminaci potenciálních velkých ztrát. Metoda 

převádí všechna rizika na společného jmenovatele, kterým je změna hodnoty portfolia aktiv. 

Value at Risk (VaR) je hodnota rizika, která je definována jako nejmenší predikovaná ztráta 

na zadané hladině rizika (pravděpodobnost) za určitou časovou periodu.
26

 

Metoda Value at Risk vychází z toho, aby pravděpodobnost, ţe z portfolia aktiv bude 

zisk menší neţ předem stanovená hladina zisku (ZISK), byla rovna stanovené hladině 

pravděpodobnosti α (významnosti). VaR znamená ztrátu a vychází to z toho, ţe zisk se dá 

vyjádřit jako záporná ztráta.  

Při sestavování je důleţité si uvědomit, ţe je zde snaha o minimalizaci hodnoty VaR. 

Předpokládá se, ţe rozdělení pravděpodobností výnosu aktiv je normální, a ţe hodnotu 

portfolia lze vyjádřit lineární funkcí. 

Účelová funkce charakterizuje vztah pro analytické vyjádření minimalizace hodnoty 

VaR pro danou hladinu pravděpodobnosti. Účelová funkce pak vypadá následovně, 

min,)( 1

PPrEVaR                  (3.31) 

kde    je inverzní funkce k distribuční funkci normovaného normální 

rozdělení při symetrickém rozdělení pravděpodobnosti na hladině ,  σP je směrodatná 

odchylka přírůstku hodnoty aktiv portfolia, E(RP) je střední hodnota portfolia. 

 

                                                 
26

 ZMEŠKAL, Z. Finanční modely. 2.vyd.Praha: Ekopress, 2004. 236 s. ISBN 80-86119-87-4, s. 93. 

 



35 

 

Dále se stanoví omezující podmínky: 

Nejprve podmínka P1, která zajistí, aby byla investována celá částka k tomu určená. 

i

i NiproVx ,,...,2,1,0                  (3.32) 

kde V0  je výchozí částka, kterou chce investor investovat a xi je podíl investovaný do 

aktiv (nemůţe investovat více, neţ má). 

Další podmínka P2 zahrnuje výši minimálního podílu. Pokud investor poţaduje jakýsi 

minimální podíl kaţdého z aktiv v portfoliu, stanoví se tato podmínka. Minimální podíl si 

zadá sám investor dle uváţení. 

.,...,2,1,podílminimální 0 NiproVxi                             (3.33) 

Následuje podmínka P3, která zajistí, aby investor neinvestoval více peněţních 

prostředků, neţ má k dispozici.  

.,...,2,1,0 NiproVxi                   (3.34) 

Podmínka P1 je identifikační rovnice pro celkovou investici do portfolia aktiv. 

Podmínky P2 a P3 vyjadřují finální meze pro investice do jednotlivých akcií. 

Na závěr je ještě třeba uvést vzorec pro hodnotu zisku 

).(1

PP rEVaR
                  (3.35)

 

Hodnotu VaR lze vyjádřit dvěma způsoby a to buď na bázi zisku nebo na bázi ztráty.  

Vyjádření VaR na bázi zisku vypadá 

.VaRZisk                     (3.36) 

Vyjádření na bázi ztráty je potom následující 

.VaRZtráta                                (3.37) 
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4. Stanovení optimálního portfolia aktiv 

K obchodování s aktivy byl zvolen RM-systém, jelikoţ je vhodný pro drobné a střední 

investory a vstup na burzu je snadnější, jelikoţ RM-systém není organizován na členském 

principu, ale na zákaznickém. Mohou zde obchodovat jakékoliv zaregistrované právnické 

nebo fyzické osoby. Rovněţ transakční náklady zde nejsou tak vysoké jako na BCPP. 

Vybíráno bylo aţ na výjimku bezrizikového aktiva pouze z akcií. Ze závěrů 

porovnávání výnosů nástrojů peněţního trhu, dluhopisů a akcií, jeţ zpracoval Jeremy J. 

Siegel, vyplývá, ţe uţ při pětiletém investičním horizontu je na základě historických dat šance 

na to, ţe dojde k reálné ztrátě, velmi podobná pro všechny typy sledovaných aktiv, tedy akcie, 

dluhopisy a pokladniční poukázky. Akcie navíc vykazují větší šanci na vyšší výnos neţ zbylé 

dva typy aktiv. Při delším horizontu se jeví akcie v ještě lepší perspektivě. 

Jaký procentní podíl investorova portfolia by měl být tvořen akciemi zobrazuje 

Tab.4.1. Data v tabulce jsou zaloţena na klasických modelových portfoliích zahrnujících 

toleranci rizika a dobu drţení investorem.  

Tab.4.1 Sloţení portfolia: Doporučený procentní podíl akcií v portfoliu zaloţený na 

historických datech.  

Tolerance rizika 
Doba drţení 

1 rok 5 let 10 let 30 let 

Konzervativní 25,0% 38,7% 59,6% 89,5% 

Vyváţený 50,0% 61,6% 88,0% 116,2% 

Agresivní 75,0% 78,5% 110,1% 139,1% 

Pramen: SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií: běh na dlouhou trať. Praha: Grada, 2011, 295 s. Finance 

(Grada)., s. 41 

Z Tab.4.1 lze vyčíst, ţe doporučené mnoţství akcií roste s prodluţující se dobou 

drţení. Je to z toho důvodu, ţe akcie jsou bezpečnější z pohledu uchování kupní síly 

v průběhu dlouhých období. Hodnot přesahujících 100% můţe být dosaţeno nákupem akcií 

na úvěr nebo půjčením peněz. Také z tohoto důvodu bude práce orientována na sloţení 

portfolií aţ na výjimky čistě z akcií. 
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RM-Systém je rozdělen na oficiální a volný trh. Cenné papíry obchodované na 

oficiálním trhu podléhají přísnějším podmínkám daných zákonem. Týká se to především 

informační povinnosti vůči akcionářům, povinnosti nabídek převzetí apod. Na tomto trhu je 

celkem 14 titulů. Akcie volného trhu mají podmínky volnější. Na volném trhu se je celkem 46 

titulů Dále se na burze nachází segment EasyClick, který obsahuje 24 nejlikvidnějších 

cenných papírů. Nákupy a prodeje probíhají ve standardizovaných násobcích počtu akcií za 

pomocí tzv. lotů, coţ je předem stanovené mnoţství akcií, jeţ se liší titul od titulu. Vše se 

odehrává za pomoci tvůrců trhu.  

V Tab.4.2 jsou uvedeny všechny dostupné akcie v segmentu EasyClick a objem 

obchodů za sledované období od 3.3.2008 do 1.3.2013. 

Tab.4.2 Tituly EasyClick a jejich obejmy 

  Objem v tis.ks Objem v tis.CZK 

AAA AUTO GROUP N.V. 28 353,67 499 181,91 

ERSTE GROUP BANK AG 14 078,09 7 430 834,72 

ČEZ 11 793,95 9 763 290,00 

TELEFÓNICA CZECH REP 10 741,30 4 525 410,10 

NEW WORLD RESOURCES 10 664,50 1 516 945,34 

UNIPETROL 10 333,28 1 648 410,67 

CETV 8 030,90 2 109 017,25 

ORCO 6 429,62 1 006 698,42 

FORTUNA 3 500,99 365 215,98 

NOKIA CORPORATION 3 310,24 342 920,68 

VET ASSETS A.S. 1 603,89 15 164,33 

ECM REAL ESTATE INVE 1 116,24 238 871,68 

KOMERČNÍ BANKA 1 067,17 3 586 234,29 

PEGAS NONWOVENS SA 935,04 371 033,43 

DEUTSCHE TELEKOM AG 473,41 114 574,25 

VÍTKOVICE 458,61 251 863,33 

VIG 273,25 222 487,94 

INTEL CORP. 265,59 97 791,70 

VOLKSWAGEN AG 215,25 577 516,52 

MICROSOFT CORP. 97,79 45 062,07 

PHILIP MORRIS ČR 92,91 789 187,87 

ČESKÁ SPOŘITELNA 69,54 57 170,29 

MCDONALDS CORP. 25,56 34 400,83 

EXXON MOBIL CORP. 17,08 23 058,51 

Pramen: RM-Systém: Česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.rmsystem.cz/ 
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Pro práci byly náhodně vybrány akcie ze segmentu EasyClick. Vybráno bylo 8 titulů, 

především ty likvidnější. 

U vybraných titulů akcií byl sledován kurz za posledních 5 let vţdy k prvnímu dni 

v měsíci, tzn. od 3. 3. 2008. Důvod, proč nebyly kurzy sledovány za delší období je ten, ţe 

teprve od září 2007 se začalo v RM-Systému nově obchodovat se zahraničními tituly.  

Vybrány byly následující tituly: 

 ČEZ, 

 CETV, 

 Erste Group Bank AG,  

 Telefónica Czech Republic, 

 Nokia Corporation, 

 Orco, 

 Philip Morris ČR 

 VET Assets a.s. 

 

ČEZ 

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i 

v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České 

republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo. Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé 

skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíţ aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těţby 

surovin, přes výrobu, distribuci a obchod aţ po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného 

výzkumu, projektování, výstavby a údrţby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších 

energetických produktů. 
27

 

 

CETV 

Pod označením CETV jsou obchodovány akcie společnosti CME. CME je mediální a 

zábavní společnost působící v šesti zemích střední a východní Evropy, s celkovým počtem 

                                                 
27

 ČEZ: O firmě. [online]. [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/profil-

spolecnosti.html 
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obyvatel přibliţně 50 milionů lidí. V současné době provozuje 34 obchodních a 

předplacených televizních kanálů. 

 

Erste Group Bank AG 

Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank AG je univerzální bankou se 

zaměřením na retailovou klientelu působící v regionu střední a východní Evropy a po italském 

UniCredit je druhou největší bankou působící v daném regionu. Dnes je Erste Group jedním z 

největších poskytovatelů finančních sluţeb ve střední a východní Evropě z hlediska klientů a 

bilanční sumy. Jeho hlavní činnosti, kromě poskytování tradičních sluţeb soukromým 

osobám, jsou poradenské sluţby a podpora pro korporátní klienty ve financování, investice a 

přístupu na mezinárodní kapitálové trhy, veřejného sektoru financování a operací na 

mezibankovním trhu. 

 

Telefónica Czech Republic 

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem 

na českém trhu. V současnosti provozuje téměř sedm miliónů mobilních a pevných linek, coţ 

z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních sluţeb na světě. Nabízí 

nejucelenější nabídku hlasových a datových sluţeb v České republice. Mimořádnou pozornost 

věnuje vyuţití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost 

provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. Generace.
28

 

 

Nokia Corporation 

Nokia (NYSE: NOK) je nadnárodní společnost se sídlem ve finském Espoo. Je 

předním světovým výrobcem telekomunikačních zařízení, druhým největším výrobcem 

mobilních telefonů na světě (po Samsungu, v roce 2012 je její trţní podíl asi 22,5%). Její 

                                                 
28

 Telefónica: O společnosti. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.telefonica.cz/o-

spolecnosti/ 
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dceřiná společnost Nokia Siemens Networks vyrábí a dodává infrastrukturu pro 

telekomunikační sítě. Spolu zaměstnávají přes 130 000 zaměstnanců ve 120 zemích světa.
29

 

 

Orco 

Orco Property Group je investorem, developerem a správcem nemovitostí v oblasti 

realit a hotelnictví ve střední Evropě. Společnost v regionu působí od roku 1991 a v 

současnosti spravuje majetek v hodnotě 2 miliardy euro. Orco Property Group se zaměřuje 

především na nejlepší lokality v hlavních městech středoevropského regionu a patří mu 

prestiţní a bohaté portfolio nemovitostí. Na kaţdém trhu společnost v rámci svých projektů 

poskytuje vysoké standardy. Projekty jsou mezinárodně uznávány pro jejich vysokou kvalitu, 

jedinečný styl a integraci sluţeb a zařízení do projektů samotných. 
30

 

 

Philip Morris ČR 

Společnost je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České 

republice. Nabízí oblíbené mezinárodní a domácí značky cigaret, jako 

jsou Marlboro, L&M, Red & White, Philip Morris, Petra či Sparta. Philip Morris ČR a.s. 

zaměstnává přibliţně 1 100 osob. 

 

VET Assets a.s. 

Hlavní činností společnosti je činnost organizačních a ekonomických poradců. 

Akciová společnost byla zaloţena jednorázově rozhodnutím ministra průmyslu České 

republiky č. 528/1990 ze dne 27.12.1990, jimţ byl v souladu s ustanovením paragrafu 32 

zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem 30.12.1990 státní 

podnik Jihočeské papírny se sídlem ve Větřní u Českého Krumlova a jeho celý hmotný 

majetek vloţen dnem 31.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské 

papírny, a.s., Větřní, se sídlem ve Větřní.  

 

                                                 
29

 Wikipedie: Nokia. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nokia 
30

 Orco: O nás. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.orco-realestate.cz/cs/o-nas 

http://www.orcogroup.com/projects-overview
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Vývoj cen jednotlivých akcií ve sledovaném období zobrazuje Obr.4.1. Data byla 

získána ze statistik RM-Systému.  

 

Obr.4.1 Vývoj cen vybraných akcií  

 

 

Pramen: vlastní zpracování 
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Obr.4.2 Vývoj výnosů vybraných akcií na měsíční bázi 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 
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4.1. Sestavení portfolií aktiv 

V rámci této práce disponuje vybraný drobný investor volnými prostředky určenými 

k investování ve výši 200 000 Kč. Výchozí hodnoty pro sestavování modelů jsou střední 

hodnoty výnosů jednotlivých aktiv a jejich riziko vyjádřené směrodatnou odchylkou. Při 

výpočtu se počítalo dle vzorců (2.1), (2.2), (2.3) a (2.4). Zjištěné výsledky jsou uvedeny 

v Tab.4.3. 

Tab.4.3. Střední hodnoty výnosů a riziko jednotlivých aktiv 

aktiva E(Ri) σ(Ri)  

ČEZ -0,90% 7,24% 

CETV -1,41% 24,32% 

Erste 0,74% 16,83% 

Telefónica -0,50% 7,13% 

Nokia -2,64% 12,11% 

Orco -2,92% 21,43% 

PM 1,14% 8,27% 

VET -1,60% 12,81% 
 

Pramen: RM-Systém: Česká burza cenných papírů. [online]. [cit. 2013-03-13]. Dostupné z: 

http://www.rmsystem.cz/ 

Záporné hodnoty středních hodnot výnosů aktiv lze přičítat poklesu akcií v období 

finanční krize. Ta se podepsala na všech zkoumaných titulech, nejlépe si však na tom stojí 

akcie společnosti Philip Morris a Erste Group Bank AG. Akcie Erste Group Bank AG 

paradoxně klesaly aţ po krizi, v letech 2009 – 2011 dosahovaly příznivých hodnot.  

Nejrizikovější z titulů jsou akcie společnosti CETV, dále pak Orco a výnosná Erste 

Group Bank AG. Naopak nejméně rizikové jsou akcie společností Telefónica CR a ČEZ.   
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4.1.1. Markowitzův model 

Markowitzův model opět vychází ze střední hodnoty výnosů jednotlivých akcií, 

směrodatných odchylek a kovarianční matice C. U Markowitzova modelu je moţné 

investovat jen do rizikových aktiv, krátký prodej je zakázán. Úkolem je vytvořit 8 efektivních 

portfolií, jejichţ výnosy jsou ve stejných vzdálenostech a charakteristiky očekávaného výnosu 

a rizika.  

Je nutné sestavit tři typy úloh. Nejprve je třeba nalézt krajní body efektivní mnoţiny, a 

to jeden pro portfolio A s minimálním rizikem, druhý pro portfolio B s maximálním středním 

výnosem a poté vnitřní body efektivní mnoţiny pro portfolia C aţ H.  

Sestaví se tabulka pro vektory proměnných x, která se vyplní nulami. Pro výpočet je 

nutné znát hodnotu ekvidistantního intervalu, jeţ se určí pomocí rovnice (3.15). E(RP)vyp se 

stanoví pomocí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ, kde se porovnávají hodnoty E(Ri) s následně 

získanými proměnnými x. Hodnota rozptylu portfolia se určí za pomocí funkce 

SOUČIN.SKALÁRNÍ s vnořenou funkcí SOUČIN.MATIC, kde jsou poměřovány hodnoty 

proměnných x s kovarianční maticí C.  

Optimální sloţení portfolia je nalezeno pomocí Řešitele. Je nutno řešit kaţdou 

účelovou funkci zvlášť pro jednotlivá portfolia s k nim náleţícími podmínkami. Při 

sestavování se vychází ze vzorců (3.9) aţ (3.16). 

Tab. 4.4 Markowitzův model 

 

A C D E F G H B 

ČEZ 65 397 68 963 65 520 50 710 34 676 18 641 2 607 0 

CETV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erste 0 0 0 4 013 11 060 18 107 25 153 0 

Telefónica 54 379 49 900 43 654 36 052 29 222 22 392 15 562 0 

Nokia 12 892 4 536 0 0 0 0 0 0 

Orco 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM 61 440 74 164 90 826 109 225 125 043 140 860 156 678 200 000 

VET 5 892 2 437 0 0 0 0 0 0 

         
E(RP) -0,003 -0,001 0,001 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 

σP 0,050 0,051 0,052 0,055 0,060 0,065 0,071 0,083 

Úč.funkce 0,050 0,051 0,052 0,055 0,060 0,065 0,071 0,011 

Pramen: vlastní zpracování 
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Z Tab.4.4 je patrné, ţe investor s averzí k riziku by si vybral efektivní akciové 

portfolio A. Velikost finančních prostředků k investici do jednotlivých akcií ukazuje tabulka. 

K investování vyšly takové tituly, které měly nemenší hodnotu rizika bez ohledu na 

výnosnost. Výnos portfolia je díky tomu v tomto případě záporný. Účelová funkce zde 

vyjadřuje snahu minimalizaci směrodatné odchylky (rizika).  

Investor s neutrálním vztahem k riziku by pravděpodobně volil některé sloţení 

portfolií C-H s tím, ţe portfolio C je z těchto portfolií nejméně rizikové avšak nejméně 

výnosné a portfolio H dosahuje nejvyššího výnosu, ale také nejvyššího rizika. Rozloţení 

finančních prostředků uvádí tabulka. Účelová funkce zde opět vyjadřuje snahu minimalizovat 

riziko. 

Maximalizaci výnosu pak zajišťuje účelová funkce v případě portfolia B. Toto 

portfolio by volil investor, který má zájem o vysoký výnos bez ohledu na riziko. Tomuto typu 

investora je doporučeno veškeré své finanční prostředky investovat do akcií Philip Morris ČR, 

jelikoţ tyto akcie přinášely ze všech sledovaných nejvyšší výnos. 

 

4.1.2. Blackův model 

Blackův model je odlišný od Markwovitzova v tom, ţe je dovolen krátký prodej. 

Vstupní hodnoty jsou stejné jako u předešlých modelů. Postup pro získání efektivní mnoţiny 

je totoţný jako v Markowitzově modelu, je třeba naformulovat tři typy úloh. Je nutné nalézt 

efektivní portfolio A s minimálním rizikem, portfolio B s maximálním výnosem a vnitřní 

efektivní portfolia C aţ H pro E(RP-generované). Jediný rozdíl oproti Markowitzově modelu bude 

v podmínce P2, která zohlední moţnost krátkého prodeje, vzorec (3.17). 

Tab. 4.5 Blackův model 

  A C D E F G H B 

ČEZ 87 158 96 726 106 308 115 164 88 514 -8 257 -200 000 -200 000 

CETV -15 791 -17 718 -19 641 -22 003 -43 155 -67 552 -112 801 -200 000 

Erste -10 431 66 594 143 617 221 612 337 606 459 340 587 910 -200 000 

Telefónica 54 454 5 400 -43 666 -93 196 -160 306 -200 000 -200 000 -200 000 

Nokia 26 639 -49 534 -125 711 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Orco -3 546 -23 169 -42 792 -63 128 -112 496 -178 323 -200 000 -200 000 

PM 44 536 156 106 267 679 379 194 489 836 594 792 724 890 1 600 000 

VET 16 981 -34 404 -85 794 -137 642 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 
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E(RP) -0,006 0,021 0,048 0,075 0,102 0,130 0,157 0,184 

σP 0,046 0,082 0,144 0,210 0,281 0,361 0,450 0,974 

Úč.funkce 0,046 0,082 0,144 0,210 0,281 0,361 0,450 0,184 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Dle Tab. 4.5 lze říci, ţe rizikově averzní investor by měl zvolit efektivní akciové 

portfolio A. Nejvíce prostředků by mělo být investováno do akcií ČEZu. K investování by zde 

však bylo pouţito i výnosů z krátkého prodeje u titulů CETV, Erste Group Bank AG a Orco. 

Opět je zde investováno do těch titulů, které mají nejmenší riziko bez ohledu na očekávaný 

výnos. Výnos portfolia je i v tomto případě záporný. Účelová funkce zde vyjadřuje snahu 

minimalizaci rizika. 

Rizikově neutrální investor se můţe rozhodovat dle preferencí mezi portfolii C-H. 

Také zde platí, ţe portfolio C je z těchto portfolií nejméně rizikové avšak nejméně výnosné a 

portfolio H dosahuje nejvyššího výnosu, ale také nejvyššího rizika. Je moţné zde pozorovat 

rostoucí velikost prostředků ze zmiňovaného titulu ČEZ a poté následný pokles a navyšování 

investic do titulů Erste Group Bank AG a Philip Morris. U portfolia G a H je jiţ vyuţito 

prostředků z prodeje 6 titulů. I v tomto případě účelová funkce minimalizuje riziko portfolia. 

Investor vyhledávající riziko by zvolil portfolio B, kde je jasné jednoznačné vyuţití 

finančních prostředků z krátkého prodeje a následná investice do jediného titulu, a to Philip 

Morris ČR. I zde je to díky tomu, ţe akcie této společnosti přinášely nejvyšší výnos.  

 

4.1.3. Tobinův model 

Tobinův model umoţňuje investovat jak do aktiv rizikových, tak i bezrizikových. U 

rizikových aktiv není přípustný krátký prodej, kdeţto bezrizikové aktivum je moţno 

neomezeně zapůjčovat tak vypůjčovat za bezrizikovou sazbu. Bezriziková sazba byla 

stanovena jako výnos státního dluhopisu. Ke stanovení byl vybrán 5-ti letý spořící reinvestiční 

státní dluhopis, jeţ slibuje roční výnos 3,41%.  

Je třeba sestavit optimální sloţení trţního portfolia, očekávaný výnos a riziko. Dále 

určit relativní sloţení 8 efektivních portfolií, spolu s očekávaným výnosem a rizikem 
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v ekvidistantních bodech, pokud riziko portfolia s maximální směrodatnou odchylkou je 

stanoveno jako dvojnásobek rizika trţního portfolia.  

Nejprve je potřeba sestavit v Excelu tabulku pro vektor proměnných x, který se vypíše 

pro trţní portfolio M 1 a pro další portfolia 0. Dále se sestaví vzorec pro výpočet E(RP)vyp 

pomocí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ, kde se porovnávají hodnoty E(Ri) s následně 

získanými proměnnými x. Hodnota rozptylu portfolia se opět určí za pomocí funkce 

SOUČIN.SKALÁRNÍ s vnořenou funkcí SOUČIN.MATIC, kde se poměřují hodnoty 

proměnných x s kovarianční maticí C. Při výpočtech jsou vyuţity vzorce (3.18) aţ (3.30).  

Trţní portfolio M je hledáno tak, aby bylo dosaţeno maximálního poměru rizikové 

prémie a směrodatné odchylky efektivního portfolia. Toto portfolio je sestaveno jen 

z rizikových aktiv. Bezrizikové portfolio F není počítáno, výnos a riziko je předem známo. 

Tab.4.6 Tobinův model 

  F A B C M D E G H 

ČEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CETV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erste 0 4 460 8 891 13 399 17 823 101 875 132 357 159 024 183 949 

Telefónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM 0 45 544 91 101 136 618 182 177 98 125 67 643 40 976 16 052 

VET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stát.dluh 200 000 149 996 100 008 49 982 0 0 0 0 0 

                    

E(RP) 0,0028 0,0049 0,007 0,009 0,0111 0,0094 0,0087 0,0082 0,0077 

σP 0,000 0,019 0,039 0,058 0,078 0,097 0,117 0,136 0,155 

úč. funkce - 0,005 0,007 0,009 0,106 0,009 0,009 0,008 0,008 

Pramen: vlastní zpracování 

Z Tab.4.6 lze říci, ţe investor s averzí k riziku by volil efektivní akciové portfolio F, 

jelikoţ je tvořeno jen bezrizikovým aktivem (státním dluhopisem). Směrodatná odchylka 

představující riziko je nulová. Výnos je dán emitentem.  

Rizikově neutrální investor by mohl volit mezi portfolii A-H a to dle poţadavků na 

výnosnost a riziko. Nejlépe by v tomto případě vycházelo trţní portfolio M, které je nejlepší 

kombinací výnosu a rizika. Investováno je zde 182 177 Kč do akcí Philip Morris ČR a 17 823 
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Kč do akcií Erste Group Bank AG, tedy do dvou nejvýnosnějších titulů, jelikoţ účelová 

funkce byla nastavena na maximalizaci očekávaného výnosu portfolia. 

Investor vyhledávající riziko by za normálních okolností volil portfolio s nejvyšší 

směrodatnou odchylkou a i nejvyšším výnosem. Jelikoţ v tomto případě připadá nejvyššímu 

riziku niţší výnos neţ u jiných portfolií, je pravděpodobné, ţe tento typ investora zvolí také 

portfolio M, které ze sledovaných vykazuje nejvyšší výnos, a i to bylo úkolem účelové 

funkce, maximalizace očekávaného výnosu portfolia.  

Klesající hodnoty výnosů u portfolií D-H jsou způsobeny zápornými středními 

hodnotami jednotlivých aktiv, coţ Tobinův model negativně ovlivňuje.  

 

4.1.4.Value at Risk 

Metoda Value at Risk stanoví hodnotu rizika, jeţ je představována jako nejmenší 

předvídatelná ztráta na dané hladině pravděpodobnosti (rizika). 

V této úloze je úkolem určit optimální sloţení portfolia aktiv při minimalizaci hodnoty 

Value at Risk. Úloha je řešena pro tři různé hladiny pravděpodobnosti a to 1%, 5% a 10%. Je 

stanoven podíl kaţdého titulu akcie na minimálně 5%.  

Úloha bude opět řešena v Excelu za pomocí Řešitele. Vychází se jako v předchozích 

úlohách z kovarianční matice C a očekávaných výnosů E (Ri). Vytvoří se vektor proměnných 

x, který je sloţen z podílů investovaných do akcií. Na to se vypočítá střední hodnota portfolia 

E(Rp) pomocí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ a směrodatná odchylka portfolia prostřednictvím 

funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ a SOUČIN.MATIC. Dále se stanoví pomocí funkce 

NORMSINV(α) inverzní funkce Φ
-1

(α) k distribuční funkci normovaného normálního 

rozdělení na hladině významnosti α. Připraví se výpočet účelové funkce a podmínky. 

Vycházet se bude ze vzorců (3.31) aţ (3.34) Nakonec budou vypočteny hodnoty zisku pro 

různé úrovně pravděpodobnosti dle (3.35).  
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Tab.4.7. Value at Risk 

k 0,01 0,05 0,1 

ČEZ 19 099 16 549 14 052 

CETV 10 000 10 000 10 000 

Erste 10 000 10 000 10 000 

Telefónica 52 221 50 555 48 922 

Nokia 10 000 10 000 10 000 

Orco 10 000 10 000 10 000 

PM 78 680 82 897 87 025 

VET 10 000 10 000 10 000 

        

E(RP) -318,66 -239,04 -161,08 

σP 12 087,69 12 129,01 12 183,14 

Ф
-1

(α) -2,33 -1,64 -1,28 

Účelová funkce 28 438,82 20 189,49 15 774,41 

Pramen: vlastní zpracování 

Z Tab.4.7 je moţno říci, ţe investor, který je averzní k riziku, bude nejvíce investovat 

do akcií Philip Morris ČR, a to 78 680 Kč. Docela velký obnos, 52 221 Kč, připadá na akcie 

firmy Telefónica Czech Republic, jakoţto nejméně rizikovému titulu. Částka 19 099 Kč by 

byla investována do akcií ČEZ, do dalších titulů pak jen povinné minimum 10 000 Kč. Výnos 

portfolia je však v tomto případě záporný a to díky zápornému výnosu právě u akcií 

Telefónica Czech Republic. Rovněţ lze konstatovat, ţe s pravděpodobností 1% bude 

predikovaná ztráta z investice větší nebo rovna částce 28 438,82 Kč nebo také ţe 

s pravděpodobností 1% bude zisk menší nebo roven -28 438,82 Kč.  

Rizikově neutrální investor má sloţení portfolia podobné jen s tím rozdílem, ţe podíl 

investovaný do akcií Philip Morris ČR je větší na úkor investice do akcií Telefónica Czech 

Republic a ČEZu. I zde je očekávaný výnos portfolia záporný, ne však tolik. Pro tuto hladinu 

pravděpodobnosti 5% lze říci, ţe predikovaná ztráta bude větší nebo rovna částce 20 189,49 

Kč, resp. na této hladině bude zisk menší nebo roven částce -20 189,49 Kč.  

Investor vyhledávající riziko bude investovat do stejných titulů, ovšem stejně jako u 

neutrálního investora, opět více do Philip Morris ČR, a to celých 87 02 Kč. Investice do akcií 

Telefónica Czech Republic a ČEZu jsou opět o něco menší na úkor vysoké částce investované 

do tabákové společnosti. I na této hladině je střední hodnota očekávaného výnosu portfolia 

záporná, opět však o něco méně. Při hladině rizika 10% bude zisk menší nebo roven částce -

19 640,19 Kč, resp. predikovaná ztráta bude větší nebo rovna 19 640,19 Kč.  
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4.2. Analýza portfolií dle jednotlivých kritérií 

Jednotlivá portfolia byla posuzována dle tří hledisek a to dle výnosu, rizika a likvidity. 

Podmínka likvidity byla splněna jak při výběru akcií jako finančního instrumentu, tak při 

výběru titulů z RM-Systému. Akcie byly vybírány ze segmentu EasyClick, tedy 

z nejlikvidnějších titulů. 

Investoři, kteří vyţadují vysoký výnos, se však musí smířit s tím, ţe budou nuceni 

postoupit daleko vyšší riziko. A stejně tak tomu je i naopak. Investor, který nerad riskuje, 

nemůţe očekávat vysokou výnosnost. Jaké jsou výnosy a jaká je velikost rizika dle 

jednotlivých metod zobrazuje Tab.4.8. 

Tab.4.8 Srovnání výsledků dle jednotlivých metod 

Pramen: vlastní zpracování 

Pro rizikově averzního investora by dle výpočtů bylo nejvýhodnější pouţít pro 

sestavení portfolia Tobinův model s nulovým rizikem. Investor s averzí k riziku by měl 

investovat všechny své volné finanční prostředky do státního dluhopisu, se kterým by byl při 

investované částce 200 000 Kč spojen výnos na měsíční bázi 568,333 Kč. Tento výnos není 

při výši investované částce vysoký, avšak investor, který je konzervativní a nechce riskovat, 

nemůţe počítat s velkými výnosy. Výnos je však v tomto případě v takové výši, ţe je schopen 

ochránit vloţené peníze proti inflaci. Z hlediska diverzifikace však není vhodné investovat 

veškeré volné finanční prostředky jen do jednoho titulu, bylo by vhodné vybrat více aktiv 

s nízkým rizikem. Dle Tab.4.9 by bylo vhodné zvolit například portfolio A, které zahrnuje i 

investici do státního dluhopisu i do akcií, a to konkrétně do titulů Philip Morris ČR a Erste 

Group Bank AG.  
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Tab.4.9 Sloţení portfolií dle Tobinova modelu 

  F A B C M D E G H 

ČEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CETV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erste 0 4 460 8 891 13 399 17 823 101 875 132 357 159 024 183 949 

Telefónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM 0 45 544 91 101 136 618 182 177 98 125 67 643 40 976 16 052 

VET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stát.dluh 200 000 149 996 100 008 49 982 0 0 0 0 0 

          Pramen: vlastní zpracování 

Pokud by rizikově averzní investor volil sloţení portfolia podle Markowtizova 

modelu, kde není dovoleno investovat do bezrizikového aktiva, riziko by vzrostlo aţ na 10 

0290,017 a výnos by dosáhl záporných hodnot. O něco menší riziko by bylo dosaţeno při 

volbě sloţení portfolia dle Blacka, tzn. při moţnosti krátkého prodeje. Směrodatná odchylka 

dosahuje hodnoty 9 221,433, ale výnos je víc jak dvojnásobně záporný. Největší riziko by 

investor podstoupil při volbě Value at Risk. Směrodatná odchylka je rovna hodnotě 

12 087,686. Výnos je i zde záporný, ne však tolik.    

Investor, který má neutrální vztah k riziku, by volil takové sestavení portfolia, které by 

nejvíce vyhovovalo jeho preferencím. Pravděpodobně by vybíral dle Blackova modelu, který 

vykazuje nejvyšší výnosy při srovnatelném stupni rizika. Kterou variantu mezi portfolii C-H 

by si investor v Blackově modelu vybral, by uţ záleţelo čistě na jeho vztahu k výnosu či 

riziku. Rozloţení finančních prostředků je zobrazeno v Tab.4.10. 

Tab.4.10 Sloţení portfolií dle Blackova modelu 

  A C D E F G H B 

ČEZ 87 158 96 726 106 308 115 164 88 514 -8 257 -200 000 -200 000 

CETV -15 791 -17 718 -19 641 -22 003 -43 155 -67 552 -112 801 -200 000 

Erste -10 431 66 594 143 617 221 612 337 606 459 340 587 910 -200 000 

Telefónica 54 454 5 400 -43 666 -93 196 -160 306 -200 000 -200 000 -200 000 

Nokia 26 639 -49 534 -125 711 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Orco -3 546 -23 169 -42 792 -63 128 -112 496 -178 323 -200 000 -200 000 

PM 44 536 156 106 267 679 379 194 489 836 594 792 724 890 1 600 000 

VET 16 981 -34 404 -85 794 -137 642 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

 Pramen: vlastní zpracování 
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Druhé nejlepší řešení pro rizikově neutrálního investora můţe být sloţení portfolia dle 

Tobinova modelu, o něco hůř je na tom Markowitzův model. Se záporným výnosem by 

investor vyšel, pokud by investoval dle modelu Value at Risk.  

Investor vyhledávající riziko by měl dle výpočtů vyuţít Blackův model pro sestavení 

portfolia, který dovoluje investovat do rizikových aktiv a zároveň je moţné provádět krátký 

prodej. Z takto vypůjčených zdrojů by potom investor investoval největší podíl do 

nejvýnosnějšího aktiva, tzn. do Philip Morris ČR (dle Tab.4.10). Výnos z takovéto investice 

dosahuje 36 803,884 Kč při riziku 194 787,968.  

Pokud by investor vyhledávající riziko nezvolil sloţení dle Blackova modelu, druhé 

nejvýnosnější je sloţení podle Markowitze, se zákazem krátkého prodeje i investování do 

jiných neţ rizikových akcií. Výnos by zde dosáhl hodnoty 2 288,003, coţ je mnohonásobně 

niţší, neţ očekávaný výnos při Blackově modelu, riziko je však také úměrně niţší, dosahuje 

hodnoty 16 531,216. Vyšší riziko a menší výnos by vyšlo při volbě Tobinova modelu, při 

moţnosti investovat do státního dluhopisu. Výnos je na úrovni 1 538,424 Kč a riziko 

31 072,449. Nejmenší riziko v tomto případě připadá u modelu Value at Risk, 12 183,144, 

ovšem při záporném výnosu -161,080.  
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5. Závěr 

V poslední době roste zájem o investování ze stran drobných investorů. Ti, kteří mají 

nějaké peněţní prostředky nazbyt, uvaţují, jakým způsobem je zhodnotit a ochránit je před 

inflací. Rozhodování, kam peníze uloţit a v jakém poměru, není jednoduché. Na výběr je na 

finančních trzích celá řada finančních instrumentů. Kam a kolik investovat? Toto rozhodování 

můţe ulehčit sestavení optimálního portfolia dle portfoliových modelů.  

Cílem diplomové práce bylo porovnat jednotlivé finanční instrumenty dostupné pro 

drobné investory na území České Republiky a následně sestavit nejlepší moţné portfolio 

z daných finančních instrumentů dle jednotlivých kritérií hodnocení investic.  

Tato diplomová práce obsahuje pět kapitol. V úvodu bylo shrnuto, čím se diplomová 

práce zabývá. Ve druhé kapitole byly objasněny základní informace o finančním systému a 

investování na finančních trzích. Třetí kapitola popisuje teorii portfolia a s ní související čtyři 

portfoliové modely - Markowitzův model, Blackův model, Tobinův model a model Value at 

Risk. Ve čtvrté kapitole byly zmíněné portfoliové modely vyzkoušeny v praxi na vybraných 

typech aktiv. Byla sestavena optimálního portfolia za pomocí výše zmíněných modelů při 

stanovené hodnotě volných finančních prostředků. Konečné výsledky byly porovnány a 

okomentovány. 

Investice bývají hodnoceny dle třech základních kritérií, a to výnos, riziko a likvidita. 

Pro účely této práce byly vybrány likvidní akcie ze segmentu EasyClick, tudíţ kritérium 

likvidity je splněno. Kritéria výnosu a rizika jsou však v rozporu. S vysokým výnosem je 

spojeno vysoké riziko a naopak. Jaké portfolio investor zvolí, záleţí na jeho postoji k riziku.  

Pro rizikově averzního investora by bylo dle výpočtů nejlepší investovat do 

bezrizikového aktiva, v tomto případě do státních dluhopisů. S takovouto investicí je spojeno 

téměř nulové riziko. Investovat do bezrizikového aktiva umoţňuje Tobinův model. Výnos 

však s touto investicí není vysoký, ale při nízkém riziku musí být počítáno s nízkým výnosem. 

Podle známého pravidla, ţe je potřeba diverzifikovat, by však nebylo nejvhodnější investovat 

veškeré volné finance jen do jednoho titulu. Zda investor své portfolio rozloţí, záleţí jen čistě 

na tom, jak silná je averze k riziku.  

Investor s neutrálním vztahem k riziku by si z portfolií mohl vybrat. Vše by záleţelo 

na jeho aktuálních preferencích. Zda preferuje spíše větší riziko a větší výnos či naopak. 
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Moţností je několik. S největší pravděpodobností by však pro investování volil sestavení dle 

Blackova modelu. Ten totiţ vykazuje nejvyšší výnosy, při daném stupni rizika.  

Investor, který naopak riziko vyhledává a počítá tak i s vysokým výnosem, by měl 

investovat dle Blackova modelu, tzn. investovat do těch aktiv, která jsou nejvýnosnější bez 

ohledu na riziko a zároveň provádět krátký prodej. Taková investice mu přinese největší 

výnos. V tomto případě by měl investor vloţit své prostředky do výrobce tabákových 

výrobků  Philip Morris ČR 

Ve všech zmíněných případech je vhodné udělat po nějaké době revizi portfolia. 

Kurzy a výnosy akcií se v čase mění, stejně tak i preference investora se mohou měnit. 

Současné portfolio jiţ nemusí být optimální. Revize je nutná ve všech případech investování, 

ať jiţ do akcií, se kterými bylo pracováno, tak do všech finančních instrumentů.  

Po všech výpočtech, zhodnoceních a výsledcích lze říci, ţe zjištěné moţnosti 

investování na finančních trzích lze drobnými investory vyuţívat. Cíl diplomové práce byl 

splněn.  
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Seznam zkratek 

ai,j, bi, cj jsou náhodné parametry 

CAPM - capital asset pricing model 

CML - capital market line  

cov(Ri;Rj) je kovariance, mezi pohybem výnosových měr instrumentů i-tého a j-tého aktiva 

 - střední hodnota výnosu i-tého aktiva 

E(RP) -  střední hodnota výnosu portfolia 

E (RP-generované) - poţadovaná střední hodnota výnosu 

LIBOR - London Interbank Offered Rate 

Min. - minimum 

Max. – maximum 

n - počet let  

N – počet let 

OTC - Over-the-counter 

PRIBID - Prague Interbank Bid Rate 

PRIBOR - Prague InterBank Offered Rate 

Pt je kurz akcie v běţném období 

Pt-1 je kurz akcie v předchozím období 

 je diskrétní výnos i-tého aktiva za dané období,  

 je diskrétní výnos daného aktiva za dané období. 

 je diskrétní výnos j-tého aktiva za dané období 

V0  je výchozí částka, 

VaR – Value at Risk 

- podíl i-tého aktiva v portfoliu. 

 - podíl j-tého aktiva v portfoliu 

xF - podíl bezrizikového aktiva 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fl%2Flibor.asp&ei=naNqUduCBcestAaX9oHgCg&usg=AFQjCNESs6SKLtpRN0O4ZHseFq_EdLnjDg&sig2=qYYiCdtOTuV1zZCJkb480g&bvm=bv.45175338,d.Yms
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xj - proměnné 

xk - podíl rizikového aktiva 

σ – směrodatná odchylka výnosu aktiva 

σ
2
- rozptyl výnosu aktiva 

 - kovariance mezi i-tým a j-tým aktivem 

σP – směrodatná odchylka portfolia 

σP
2
 - rozptyl portfolia 

σ(Ri) - směrodatná odchylka celkového rizika i-tého aktiva  

σ(Rj) - směrodatná odchylka celkového rizika j-tého aktiva 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Vývoj kurzů akcií  

  ČEZ Rit CETV Rit Erste Rit Telefónica Rit 

3.3.2008 1215,10 - 1531,90 - 941,50 - 514,00 - 

1.4.2008 1234,70 0,02 1420,40 -0,07 1058,20 0,12 518,00 0,01 

2.5.2008 1220,40 -0,01 1763,90 0,24 1239,00 0,17 505,00 -0,03 

2.6.2008 1320,10 0,08 1681,00 -0,05 1203,00 -0,03 511,50 0,01 

1.7.2008 1361,50 0,03 1345,40 -0,20 922,80 -0,23 485,00 -0,05 

1.8.2008 1269,00 -0,07 1254,70 -0,07 980,40 0,06 509,60 0,05 

1.9.2008 1251,00 -0,01 1312,50 0,05 1010,00 0,03 522,90 0,03 

1.10.2008 1105,00 -0,12 1124,00 -0,14 861,00 -0,15 410,80 -0,21 

3.11.2008 825,00 -0,25 535,00 -0,52 519,80 -0,40 402,90 -0,02 

1.12.2008 746,80 -0,09 270,00 -0,50 422,50 -0,19 423,10 0,05 

5.1.2009 810,00 0,08 430,00 0,59 412,10 -0,02 435,60 0,03 

2.2.2009 737,50 -0,09 227,80 -0,47 321,70 -0,22 413,00 -0,05 

2.3.2009 666,10 -0,10 130,10 -0,43 208,60 -0,35 382,00 -0,08 

1.4.2009 736,00 0,10 242,00 0,86 352,00 0,69 399,80 0,05 

4.5.2009 849,00 0,15 359,00 0,48 464,00 0,32 437,50 0,09 

1.6.2009 888,00 0,05 416,00 0,16 490,00 0,06 423,30 -0,03 

1.7.2009 839,30 -0,05 367,00 -0,12 502,00 0,02 425,10 0,00 

3.8.2009 983,00 0,17 407,00 0,11 663,80 0,32 492,00 0,16 

1.9.2009 939,90 -0,04 512,00 0,26 755,00 0,14 502,60 0,02 

1.10.2009 933,40 -0,01 591,00 0,15 739,90 -0,02 432,00 -0,14 

2.11.2009 890,00 -0,05 474,70 -0,20 750,00 0,01 427,00 -0,01 

1.12.2009 865,00 -0,03 452,50 -0,05 723,90 -0,03 423,30 -0,01 

4.1.2010 888,90 0,03 460,00 0,02 694,20 -0,04 425,60 0,01 

1.2.2010 928,60 0,04 550,10 0,20 739,60 0,07 447,50 0,05 

1.3.2010 876,00 -0,06 514,10 -0,07 710,60 -0,04 446,90 0,00 

1.4.2010 898,80 0,03 565,00 0,10 788,50 0,11 443,50 -0,01 

3.5.2010 926,50 0,03 680,00 0,20 870,00 0,10 431,00 -0,03 

1.6.2010 882,10 -0,05 544,00 -0,20 747,00 -0,14 410,00 -0,05 

1.7.2010 916,00 0,04 405,00 -0,26 677,50 -0,09 414,00 0,01 

2.8.2010 873,00 -0,05 419,80 0,04 778,50 0,15 437,90 0,06 

1.9.2010 818,50 -0,06 428,10 0,02 738,10 -0,05 436,50 0,00 

1.10.2010 815,00 0,00 442,70 0,03 710,00 -0,04 381,50 -0,13 

1.11.2010 783,90 -0,04 421,00 -0,05 808,00 0,14 393,00 0,03 

1.12.2010 760,00 -0,03 371,00 -0,12 788,00 -0,02 379,00 -0,04 

3.1.2011 797,00 0,05 402,50 0,08 899,40 0,14 385,00 0,02 

1.2.2011 842,00 0,06 335,90 -0,17 898,00 0,00 406,20 0,06 
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1.3.2011 806,00 -0,04 340,00 0,01 910,00 0,01 401,00 -0,01 

1.4.2011 875,00 0,09 368,00 0,08 879,20 -0,03 408,00 0,02 

3.5.2011 934,80 0,07 372,00 0,01 830,00 -0,06 420,30 0,03 

1.6.2011 940,00 0,01 364,70 -0,02 845,50 0,02 414,90 -0,01 

1.7.2011 868,20 -0,08 328,00 -0,10 882,00 0,04 437,00 0,05 

2.8.2011 855,00 -0,02 317,00 -0,03 778,00 -0,12 429,00 -0,02 

1.9.2011 781,00 -0,09 216,00 -0,32 609,90 -0,22 425,60 -0,01 

4.10.2011 696,00 -0,11 132,00 -0,39 428,90 -0,30 385,50 -0,09 

1.11.2011 741,00 0,06 179,00 0,36 378,40 -0,12 379,90 -0,01 

1.12.2011 739,00 0,00 155,00 -0,13 325,00 -0,14 386,70 0,02 

2.1.2012 796,00 0,08 139,90 -0,10 364,70 0,12 383,50 -0,01 

1.2.2012 780,00 -0,02 137,30 -0,02 442,70 0,21 383,00 0,00 

1.3.2012 811,00 0,04 141,10 0,03 481,70 0,09 403,00 0,05 

2.4.2012 804,50 -0,01 139,00 -0,01 427,30 -0,11 390,50 -0,03 

2.5.2012 752,60 -0,06 156,30 0,12 424,20 -0,01 379,00 -0,03 

1.6.2012 728,00 -0,03 117,10 -0,25 356,90 -0,16 379,50 0,00 

2.7.2012 735,00 0,01 102,00 -0,13 394,00 0,10 387,50 0,02 

1.8.2012 694,00 -0,06 109,00 0,07 367,50 -0,07 391,10 0,01 

3.9.2012 773,00 0,11 111,00 0,02 396,00 0,08 417,00 0,07 

1.10.2012 736,00 -0,05 132,20 0,19 441,50 0,11 499,40 0,20 

1.11.2012 719,00 -0,02 106,50 -0,19 485,90 0,10 487,00 -0,02 

3.12.2012 653,50 -0,09 90,00 -0,15 560,80 0,15 341,60 -0,30 

2.1.2013 680,00 0,04 119,40 0,33 635,90 0,13 334,50 -0,02 

1.2.2013 614,00 -0,10 109,50 -0,08 610,00 -0,04 326,00 -0,03 

1.3.2013 599,00 -0,02 103,20 -0,06 637,00 0,04 322,00 -0,01 

∑ Rit -54,18% -84,76% 44,19% -30,07% 

E(Ri) -0,90% -1,41% 0,74% -0,50% 

σ(Ri)  7,24% 24,32% 16,83% 7,13% 
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  Nokia Rit Orco Rit PM Rit VET Rit 

3.3.2008 578,00 - 1688,00 - 7163,00 - 18,90 - 

1.4.2008 520,40 -0,10 1475,00 -0,13 7222,10 0,008251 17,20 -0,09 

2.5.2008 500,00 -0,04 1535,00 0,04 5950,00 -0,17614 17,00 -0,01 

2.6.2008 458,10 -0,08 1229,00 -0,20 5630,00 -0,05378 16,10 -0,05 

1.7.2008 354,00 -0,23 893,90 -0,27 4440,00 -0,21137 13,00 -0,19 

1.8.2008 414,90 0,17 580,00 -0,35 5050,00 0,137387 11,80 -0,09 

1.9.2008 421,20 0,02 666,00 0,15 5500,00 0,089109 9,30 -0,21 

1.10.2008 325,90 -0,23 432,10 -0,35 5400,00 -0,01818 10,30 0,11 

3.11.2008 294,10 -0,10 280,00 -0,35 5340,00 -0,01111 10,00 -0,03 

1.12.2008 263,20 -0,11 171,20 -0,39 6950,00 0,301498 8,90 -0,11 

5.1.2009 305,50 0,16 204,10 0,19 6405,10 -0,0784 8,50 -0,04 

2.2.2009 269,30 -0,12 238,00 0,17 6380,00 -0,00392 7,00 -0,18 

2.3.2009 213,50 -0,21 91,50 -0,62 5646,50 -0,11497 6,00 -0,14 

1.4.2009 239,70 0,12 107,00 0,17 5760,00 0,020101 7,20 0,20 

4.5.2009 303,00 0,26 188,00 0,76 5460,00 -0,05208 9,30 0,29 

1.6.2009 299,50 -0,01 177,10 -0,06 6185,00 0,132784 13,50 0,45 

1.7.2009 277,70 -0,07 152,00 -0,14 6290,00 0,016977 10,80 -0,20 

3.8.2009 255,00 -0,08 204,00 0,34 7370,00 0,171701 13,00 0,20 

1.9.2009 235,60 -0,08 205,70 0,01 8274,10 0,122673 12,70 -0,02 

1.10.2009 249,60 0,06 195,00 -0,05 8840,00 0,068394 12,50 -0,02 

2.11.2009 233,10 -0,07 187,10 -0,04 8800,00 -0,00452 11,10 -0,11 

1.12.2009 232,50 0,00 193,90 0,04 8100,00 -0,07955 10,50 -0,05 

4.1.2010 239,50 0,03 169,20 -0,13 8745,40 0,079679 10,60 0,01 

1.2.2010 259,50 0,08 168,50 0,00 9919,40 0,134242 11,10 0,05 

1.3.2010 255,50 -0,02 195,00 0,16 10161,00 0,024356 10,70 -0,04 

1.4.2010 298,00 0,17 192,70 -0,01 9982,50 -0,01757 10,50 -0,02 

3.5.2010 250,50 -0,16 192,40 0,00 9200,00 -0,07839 10,50 0,00 

1.6.2010 214,00 -0,15 155,30 -0,19 8300,00 -0,09783 9,20 -0,12 

1.7.2010 175,00 -0,18 115,70 -0,25 8400,00 0,012048 8,60 -0,07 

2.8.2010 186,00 0,06 132,50 0,15 8900,00 0,059524 9,10 0,06 

1.9.2010 180,50 -0,03 158,00 0,19 8799,10 -0,01134 9,40 0,03 

1.10.2010 186,50 0,03 192,80 0,22 9160,00 0,041016 8,40 -0,11 

1.11.2010 187,90 0,01 187,20 -0,03 9495,00 0,036572 8,00 -0,05 

1.12.2010 183,00 -0,03 181,10 -0,03 10136,00 0,067509 7,60 -0,05 

3.1.2011 195,50 0,07 184,00 0,02 10111,00 -0,00247 8,00 0,05 

1.2.2011 187,80 -0,04 187,40 0,02 10186,80 0,007497 8,00 0,00 

1.3.2011 170,00 -0,09 201,40 0,07 9348,00 -0,08234 8,00 0,00 

1.4.2011 153,70 -0,10 230,00 0,14 10535,00 0,126979 7,80 -0,03 

3.5.2011 155,50 0,01 222,00 -0,03 9320,00 -0,11533 8,30 0,06 

1.6.2011 125,40 -0,19 221,00 0,00 9315,00 -0,00054 7,70 -0,07 

1.7.2011 114,20 -0,09 200,80 -0,09 9700,00 0,041331 8,50 0,10 

2.8.2011 102,00 -0,11 196,20 -0,02 10453,90 0,077722 7,50 -0,12 

1.9.2011 107,00 0,05 147,00 -0,25 10716,00 0,025072 6,70 -0,11 
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4.10.2011 101,40 -0,05 100,80 -0,31 11200,00 0,045166 5,50 -0,18 

1.11.2011 108,00 0,07 95,00 -0,06 11700,00 0,044643 5,60 0,02 

1.12.2011 110,00 0,02 85,00 -0,11 12345,40 0,055162 5,60 0,00 

2.1.2012 104,20 -0,05 86,40 0,02 12500,00 0,012523 5,80 0,04 

1.2.2012 105,10 0,01 104,70 0,21 11800,00 -0,056 5,60 -0,03 

1.3.2012 103,70 -0,01 101,90 -0,03 11594,00 -0,01746 5,60 0,00 

2.4.2012 98,80 -0,05 93,70 -0,08 11780,50 0,016086 5,10 -0,09 

2.5.2012 73,00 -0,26 78,70 -0,16 10950,00 -0,0705 5,00 -0,02 

1.6.2012 58,00 -0,21 69,00 -0,12 11300,00 0,031963 3,90 -0,22 

2.7.2012 46,00 -0,21 68,60 -0,01 11130,00 -0,01504 5,50 0,41 

1.8.2012 53,20 0,16 50,60 -0,26 11430,10 0,026963 4,50 -0,18 

3.9.2012 64,50 0,21 50,50 0,00 11340,00 -0,00788 4,50 0,00 

1.10.2012 53,20 -0,18 41,50 -0,18 11416,00 0,006702 4,30 -0,04 

1.11.2012 54,60 0,03 60,10 0,45 10558,00 -0,07516 4,30 0,00 

3.12.2012 65,00 0,19 72,20 0,20 10650,00 0,008714 4,50 0,05 

2.1.2013 78,00 0,20 64,60 -0,11 10750,00 0,00939 4,30 -0,04 

1.2.2013 79,50 0,02 71,40 0,11 11420,00 0,062326 4,40 0,02 

1.3.2013 73,10 -0,08 61,70 -0,14 11605,00 0,0162 4,50 0,02 

∑ Rit -158,44% -175,49% 68,64% -96,25% 

E(Ri) -2,64% -2,92% 1,14% -1,60% 

σ(Ri)  12,11% 21,43% 8,27% 12,81% 
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Příloha č.2 - Korelační matice 

  ČEZ CETV Erste Telefónica Nokia Orco PM VET 

ČEZ 1 0,623226 0,561862 0,4052491 0,302559 0,468572 -0,02364 0,386043 

CETV 0,623226 1 0,717862 0,2745638 0,462683 0,479929 -0,04533 0,409613 

Erste 0,561862 0,717862 1 0,3341579 0,402469 0,598837 0,062324 0,51697 

Telefónica 0,405249 0,274564 0,334158 1 0,062524 0,159351 0,206094 0,149423 

Nokia 0,302559 0,462683 0,402469 0,0625238 1 0,419632 0,156118 0,167194 

Orco 0,468572 0,479929 0,598837 0,1593511 0,419632 1 -0,0358 0,38729 

PM -0,02364 -0,04533 0,062324 0,2060945 0,156118 -0,0358 1 0,099451 

VET 0,386043 0,409613 0,51697 0,1494234 0,167194 0,38729 0,099451 1 

 



1 

Příloha č.3 - Kovarianční matice  

0,07 
 

0,005238757 0,01097044 0,00684495 0,00209154 0,002651 0,007268 -0,00014 0,0035781 

0,24 
 

0,010970439 0,05914639 0,02938545 0,00476142 0,013622 0,025013 -0,00091 0,0127569 

0,17 
 

0,006844952 0,02938545 0,02833048 0,00401059 0,008201 0,0216 0,000867 0,0111429 

0,07 
 

0,002091537 0,00476142 0,00401059 0,00508462 0,00054 0,002435 0,001215 0,0013644 

0,12 
 

0,002651064 0,01362208 0,00820078 0,00053972 0,014655 0,010886 0,001562 0,0025919 

0,21 
 

0,007267939 0,02501273 0,02160012 0,00243503 0,010886 0,045924 -0,00063 0,0106283 

0,08 
 

-0,00014143 -0,00091129 0,00086708 0,0012147 0,001562 -0,00063 0,006832 0,0010527 

0,13 
 

0,003578126 0,01275687 0,01114288 0,00136444 0,002592 0,010628 0,001053 0,0163988 

  
0,07 0,24 0,17 0,07 0,12 0,21 0,08 0,13 
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Příloha č. 4 – Korelační matice pro Tobinův model 

  ČEZ CETV Erste Telefónica Nokia Orco PM VET St.dluh. 

ČEZ 1 0,623226 0,56186154 0,4052491 0,3025593 0,468572 -0,02364 0,386043 0,00 

CETV 0,623226 1 0,71786241 0,2745638 0,4626832 0,479929 -0,04533 0,409613 0,00 

Erste 0,561862 0,717862 1 0,3341579 0,4024692 0,598837 0,062324 0,51697 0,00 

Telefónica 0,405249 0,274564 0,33415793 1 0,0625238 0,159351 0,206094 0,149423 0,00 

Nokia 0,302559 0,462683 0,40246921 0,0625238 1 0,419632 0,156118 0,167194 0,00 

Orco 0,468572 0,479929 0,59883729 0,1593511 0,4196323 1 -0,0358 0,38729 0,00 

PM -0,02364 -0,04533 0,06232432 0,2060945 0,156118 -0,0358 1 0,099451 0,00 

VET 0,386043 0,409613 0,51696952 0,1494234 0,1671937 0,38729 0,099451 1 0,00 

St.dluh. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha č. 5 – Kovarianční matice pro Tobinův model 

0,07 

 

0,005 0,011 0,007 0,002 0,003 0,007 0,000 0,004 0,000 

0,24 

 

0,011 0,059 0,029 0,005 0,014 0,025 -0,001 0,013 0,000 

0,17 

 

0,007 0,029 0,028 0,004 0,008 0,022 0,001 0,011 0,000 

0,07 

 

0,002 0,005 0,004 0,005 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 

0,12 

 

0,003 0,014 0,008 0,001 0,015 0,011 0,002 0,003 0,000 

0,21 

 

0,007 0,025 0,022 0,002 0,011 0,046 -0,001 0,011 0,000 

0,08 

 

0,000 -0,001 0,001 0,001 0,002 -0,001 0,007 0,001 0,000 

0,13 

 

0,004 0,013 0,011 0,001 0,003 0,011 0,001 0,016 0,000 

0,00 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

0,07 0,24 0,17 0,07 0,12 0,21 0,08 0,13 0,00 

 


