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1 Úvod 

Dnešní svět nabízí širokou škálu možností, kam vložit své dočasně volné peněžní 

prostředky. Investor se sám může rozhodnout, zda si uloží peněžní prostředky na účty do 

bank, vynaloží je k podnikání, investuje do podnikání jiných osob nebo investuje do cenných 

papírů na kapitálovém trhu. Každá investice přináší určitý druh rizika v návaznosti na 

zkušenosti daného investora či stavu ekonomické stability.  

 

V poslední době se čím dál více subjektů zaměřuje na investování do cenných papírů 

na kapitálových trzích. Investor má zpravidla dvě možnosti, buď se spolehne sám na sebe a 

investuje podle svého uvážení a znalostí, přebírá na sebe veškerá rizika, ale i výnosy svých 

rozhodnutí. Druhá možnost tkví v tom, že přenáší zodpovědnost a rozhodnutí investování na 

rozličné subjekty. Těmto institucím investor svěřuje své finanční prostředky a spoléhá na to, 

že správci těchto institucí budou jeho peněžní prostředky investovat efektivněji než by byl 

schopný on sám. Nejrozvinutějším odvětvím tohoto typu investování na kapitálových trzích 

jsou podílové fondy.  

 

Cílem bakalářské práce je analýza investování do podílových fondů v průběhu 

finanční krize v České republice. Porovnáním a vyhodnocením vývoje fondů během let 2006 

– 2012 při působení finanční krize, která ovlivnila celý svět, získáme informace o investování 

v průběhu finanční krize.  

 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola zachycuje úvodní seznámení 

s kolektivním investováním, tudíž popsání základních principů kolektivního investování, jeho 

výhody a nevýhody a dále je rozebrána typologie a rozlišení jednotlivých fondů. Kapitola 

druhá je zaměřena na popis vývoje kolektivního investování v České republice a Evropě, do 

které Česká republika spadá a následné zpracování statistik evropského i českého fondového 

průmyslu. Třetí a poslední kapitola, této bakalářské práce pojednává o analýze vybraných 

typů fondů, podle skladby jejich portfolia, určitých investičních společností. Stručně je 

nastíněna charakteristika, investiční cíle a politika jednotlivých fondů a poté je provedena 

analýza vývoje fondů v průběhu dopadu finanční krize až do dnešní doby. 
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2 Kolektivní investování 

V této teoretické části s názvem „Kolektivní investování“, byl na úvod přiblížen 

pojem, kterého se tato bakalářská práce týká a to je investování. V další části bude popsána 

podstata kolektivního investování, principy, výhody a nevýhody této formy investování a 

samozřejmě subjekty, které se ho účastní a vystupují. Jako poslední část si uvedeme a 

rozdělíme fondy podle jejich typologie a skladby portfolia. Určité definice a pojmy vycházejí 

z použité literatury, které jsou následně vypsány v seznamu literatury. 

 

2.1 Investování 

Pojem investování může být charakterizovat jako „vzdávání se určité současné 

hodnoty, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty, jež je neurčitá“ (Veselá, 1999, 

s.12). V této definici je dobře vidět, určité riziko (nejistota), které je spojeno s investováním, 

ale také určitá hnací síla investorů po dosažení zisku.  

S celým procesem investování jsou spojeny 3 základní faktory a to: 

 

 likvidita, 

 výnos, 

 riziko. 

 

Tyto tři faktory spolu tvoří tzv. Magický trojúhelník, který vyjadřuje vztah mezi 

rizikem (bezpečností) dané investice, její možností se rychle přeměnit na peněžní prostředky, 

neboli likviditu, a výnosem, který daná investice investorovi přinese. Mezi těmito 3 faktory, 

které působí na investorův výběr pro něj vhodné investice, panuje poměrná konkurence. Dané 

vztahy mezi likviditou, výnosem a rizikem, shlédneme v následujícím obrázku. 

 

Obr. 2.1 Magický trojúhelník  

 

         LIKVIDITA 

 

 

 

  

           RIZIKO        VÝNOS 
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V dnešní době není možné dosáhnout ideální investice na finančních trzích, jelikož 

není možné získat maximální výnos v maximální bezpečné investice, kterou bude možné 

ihned přeměnit na hotové peněžní prostředky. Investor si tudíž musí zvolit určitý cíl z tohoto 

trojúhelníku, který je pro něj nejideálnější a podle kterého si bude vybírat investice, do 

kterých bude vkládat své finanční prostředky.  

 

2.2 Kolektivní investování 

Kolektivní investování můžeme definovat z různých hledisek.  Prvním hlediskem je 

kolektivní investování jakožto podnikatelská činnost. „Podstatou tohoto hlediska je 

shromažďování peněžních prostředků od předem neurčitého a neomezeného okruhu 

právnických a fyzických osob (tedy od veřejnosti) za účelem jejich použití na podnikání na 

základě principu rozptýlení rizika způsoby, které dovoluje zákon (Liška, Gazda, 2004, s.446).“ 

Druhé hledisko je z pohledu samotného investora. Hlavním motivem investorů je 

dosažení efektivnější správy a společných prostředků, diverzifikace (rozložení) a 

minimalizace rizik spojených s investováním a získání přístupu na trhy obvykle vyhrazené 

jiným typům investorů (Liška, Gazda, 2004). 

 

2.2.1 Principy kolektivního investování 

Současné kolektivní investování je postaveno na třech základních principech, jedná se 

o princip ochrany investorů, princip rozložení rizika a princip zapojení se do evropského 

integrovaného trhu.  

 

Princip ochrany investorů – princip ochrany investorů hraje v kolektivním investování 

nemalou roli, jedná se zejména zajištění ochrany majetku drobných investorů. Provádí se 

z důvodu vstupu různých typů investorů do kolektivního investování.  

Právní úprava zakotvuje základní principy ochrany investorů, např. kolektivní 

investování mohou provádět jen kapitálové obchodní společnosti s dostatečně velkým 

základním jměním a zvláštním povolením, společnosti provozující kolektivní investování, 

nesmějí z důvodu ochrany investorů vykonávat jinou podnikatelskou činnost nebo za zmínku 

také stojí princip osob v orgánech těchto společností, které musí být bezúhonné, mít 

dodatečné odborné znalosti a nesmějí vykonávat stanovené státní funkce nebo jiné funkce. 

 

Princip rozložení rizika – jinými slovy můžeme také specifikovat jako diverzifikace 

rizika. Kolektivního investování se účastní především drobní investoři, kteří nemají 
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dostatečné znalosti s investováním na kapitálovém trhu, a tudíž stát určil pravidla  pro jejich 

ochranu před náhlými zvraty. Jak již bylo uvedeno v tzv. Magickém čtyřúhelníku, 

s podstoupením vyššího rizika se očekává vyšší zisk, ale může nastat i situace, kdy se místo 

vyššího zisku dočkáme nemalé ztráty a to by pro drobného investora představovalo katastrofu.  

 

Princip zapojení se do evropského integrovaného trhu – jedná se o jednu z hlavních 

priorit EU. S datem vstupu České republiky do Evropské unie, musíme brát v potaz i pravidla 

pro kolektivní investování, která platí i v Evropské unii.  

 

 2.2.2 Výhody kolektivního investování 

Kolektivní investování má řadu výhod oproti individuálnímu investování. Velká 

výhoda spočívá v tom, že investor nemusí mít téměř žádné znalosti z jednotlivých oborů 

podnikání nebo znát jednotlivé segmenty trhu či nynější situaci na finančním trhu, jelikož 

vkládá své dočasně volné peněžní prostředky investičním společnostem, které je dle jejich 

zkušeností a uvážení dále investují do různých forem aktiv. Na rozdíl od individuálního 

investora má investiční společnost moderní systémy, díky nimž sleduje výkyvy na finančních 

trzích, tudíž se lépe orientují v těchto sférách. Z tohoto také vyplývá další výhoda a to 

diverzifikace, neboli rozptýlení rizika, rozložením prostředků do různých typů cenných papírů 

a vytvoří tak rozsáhlé a různorodé portfolio. Tím je zabezpečeno, že pokud se nám nevydaří 

investice v jedné oblasti, nebude to mít za následek nezdar v oblastech dalších. Dalšími 

výhodami jsou nižší transformační náklady, což jsou náklady na koupi cenných papírů ve 

formě poplatků makléřské firmě za zprostředkování nákupu, odlišný způsob zdaňování nebo 

možnost ovlivňovat řízení akciových společností (Liška, Gazda, 2004). Můžeme je tedy na 

závěr shrnout do šesti základních výhod – diverzifikace, nízké provozní náklady, úspora času, 

kompletní servis, likvidita a zajištění majetku proti ztrátám z neetických praktik (Liška, 

Gazda, 2004). 

 

2.2.3  Nevýhody kolektivního investování 

Mezi základní nevýhodu zde řadíme placení správních poplatků placeným fondům za 

správu kapitálu. Investor také ztrácí možnost ovlivnit zaměření investice, tudíž ztrácí tzv. 

investiční volnost. Samozřejmě zde můžeme také zařadit obecná rizika z investování na 

kapitálovém trhu – riziko finančního trhu, jelikož i když si to neradi přiznáváme, se mohou 

vyskytnout určité společnosti, které nemají s investory čestné úmysly.  
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2.2.4  Subjekty kolektivního investování 

Mezi subjekty kolektivního investování řadíme ty, které jsou definovány zákonem č. 

189/2004 Sb., o kolektivním investování a jejichž předmětem podnikání je kolektivní 

investování. Jedná se o investiční společnost, investiční fond, depozitář fondu kolektivního 

investování, nesmíme opomenout investory, kteří stojí většinou ve středu všeho dění.   

 

Investiční společnost – „ je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je vytváření 

a obhospodařování podílových fondů nebo obhospodařuje investiční fondy na základě 

smlouvy o obhospodařování (Zákon č.189/2004 Sb. §14).“ Investiční společnosti provádějí 

další činnosti související s kolektivním investováním, jako jsou např. vedení účetnictví, daně, 

právní služby, dotazy a stížnosti podílníků, oceňování majetku a závazků, evidence 

podílových listů apod.  

Investiční společnost většinou pro fondy zajišťuje prodej a odkup podílových listů a za 

tento prodej poté inkasuje určitou odměnu, která je stanovena ve většině případech, jako 

procentuální část z celkového objemu aktiv fondu, která jsou pod správou investiční 

společnosti. 

 

Investiční fond – akciová společnost, která vznikla na základě povolení ČNB. Jiný 

způsob podnikání je mu zakázán samotným zákonem. Zakládají se na dobu určitou a slouží 

jako zprostředkovatel, jelikož dělí své portfolio na akcie a podíly, které prodávají investorům 

a poté investují do finančních produktů. Většina portfolií je rozdílná, neboť jsou závislá na 

cílech daného fondu a rizicích, které je daný fond ochoten na sebe vzít. Jednotlivé fondy a 

jejich skladby portfolia si přiblížíme v následující kapitole.    

 

Depozitář kolektivního investování – jedná se o banku s povolením činnosti 

depozitáře, tudíž eviduje majetek fondu a kontroluje, zda fond nakládá s majetkem v souladu 

se zákonem a statutem fondu. Depozitář vykonává svou činnost na základě písemné smlouvy 

o výkonu činnosti depozitáře, kterou uzavírá s investiční společností nebo investičním 

fondem. V této smlouvě si depozitář a investiční společnost nebo investiční fond sjednají 

podmínky pro plnění povinností depozitáře. Jako hlavní zásadu činnosti depozitáře 

považujeme účinné zajišťování ochrany investorů. Samozřejmě, by ale neměla vést 

k pasivnímu přístupu investorů, jinými slovy, aby se investoři přestali zajímat o správu svého 

majetku (Zákon č.189/2004 Sb. §20). 
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2.2.5  Statut podílového fondu 

I kolektivní investování je spojeno s řadou rizik, které se podle jednotlivých typů 

fondů a jejich zaměření velmi výrazně liší. Proto by si měl investor uvědomit, že je to právě 

on, který ponese konečné riziko z případné ztráty z investic. Měl by pro vhodný výběr fondu 

pro své investování věnovat náležitou pozornost a dobře se seznámit s tzv. statutem fondu. 

 

Statut fondu je základním dokumentem, který upravuje činnost investiční společnosti 

či investičního fondu při obhospodařování majetku, shromážděného ve fondu za účelem 

kolektivního investování (Liška, Gazda, 2004, s. 491). Statut fondu se liší u investiční 

společnosti a investičního fondu pouze v tom, že investiční společnost ho přijímá ve shodě se 

svými stanovami, naopak u podílového fondu musí být schválen příslušným orgánem a poté 

nabývá své účinnosti.  

„Statut podílového fondu má povahu smluvních podmínek mezi investiční společností a 

investorem (podílníkem) a v zásadě stanoví podmínky správy majetku, svěřeného investiční 

společnosti v určitém podílovém fondu ke kolektivnímu investování, a vzájemná práva a 

povinnosti investiční společnosti a podílníka (Liška, Gazda, 2004, s. 491).“ 

 

2.3 Typologie a rozdělení fondů dle skladby portfolia 

V následující části bude podrobněji rozebrán a definován co je to podílový list, 

podílový fond a určité typy těchto fondů, podle jejich zaměření a investování do určitého 

druhu aktiv. Pro, kterou škálu investorů se daný typ fondu hodí, který fond je nejméně nebo 

naopak nejvíce rizikový, v čem spočívají jejich silné a slabé stránky a další faktory.   

 

2.3.1 Podílový fond a podílový list 

Podílový fond je organizační složka investiční společnosti, v níž je soustředěn cizí 

majetek, který investiční společnost spravuje (Liška,Gazda, 2004). Vzniká na základě 

povolení ČNB a na rozdíl od investiční společnosti není právnickou osobou. Podílový fond 

tvoří soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů určitého podílového 

fondu. Z pohledu investičního zaměření mohou být fondy zaměřeny na jednu měnu (fond 

korunový), ale  v dnešní době rozsáhlé globalizace jsou mnohem častější fondy 

denominované, čili jsou v několik různých měnách. Ze zákona rozeznáváme dva základní 

typy podílových fondů, otevřené a uzavřené, jejichž základní rozdíly si popíšeme níže.  
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Otevřené podílové fondy – již z názvu se dá odvodit, že tyto typy fondů se zakládají na 

dobu neurčitou, což je jedním z faktorů, které odlišují otevřené a uzavřené fondy. V této 

kategorii podílových fondů není počet emitovaných podílových listů omezen a podílníci 

(investoři, kteří nakoupili podílové listy od podílových fondů) mají nárok, na zpětný odkup 

podílových listů investiční společností. Odkup podílového listu se provádí za aktuální 

hodnotu majetku ve fondu, tudíž podílník má takřka stoprocentní jistotu, že vložené 

prostředky dostane zpět. Při odkoupení podílového listu používá investiční společnost 

prostředky, které má uloženy na účtu u depozitáře a tyto prostředky dostane investor do 2 - 4 

dní.  

U otevřených podílových fondu, kde existuje nárok na zpětný odkup podílových listů, 

může nastat i situace, kdy investiční společnost nemá dostatek prostředků na účtu vedeného 

pro podílový fond.  V této situaci investiční společnost rozhodne o pozastavení zpětného 

prodeje podílových listů a to nejdéle na 3 měsíce. V této době se neprovádí žádný odkup 

podílových listů a investiční společnost je povinna, jak toto rozhodnutí oznámit příslušnému 

státnímu orgánu, tak i určitým způsobem oznámit podílníkům. 

 

Uzavřené podílové fondy – tyto fondy jsou charakteristické předem stanoveným 

objemem emise podílových listů a to buď v počtu vydaných PL nebo je stanovena doba jejich 

prodeje. Podílníci nemají nárok na zpětný odkup podílového listu investiční společností, ale je 

zde možnost prodání podílového listu na sekundárním trhu. Je zde ale riziko, že cena 

podílového listu se bude méně či více odlišovat od hodnoty majetku, který připadá na jeden 

podíl. Dalším hlavní rozdílem oproti otevřenému podílovému fondu je jeho doba založení, 

jelikož se zakládá na dobu určitou, např. na dobu 5 let.  

 

Podílový list – základním druhem cenného papíru při investování do fondů. „Jedná se 

o cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým 

jsou spojena další práva plynoucí z tohoto zákona nebo statutu fondu (Zákon č.189/2004 Sb. 

§8).“ Z této definice vyplývá, že pokud roste majetek v podílovém fondu, pak také roste 

majetek podílníka ve stejném poměru.  
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Podílový list musí obsahovat určité náležitosti a to zejména:  

  

 název podílového fondu, který jej vydal,  

 jmenovitou hodnotu, pokud je stanovena, 

 údaj o tom, zda se jedná o podílový list otevřeného nebo uzavřeného fondu, 

 údaj o tom, zda se jedná o listinnou nebo zaknihovanou podobu a v případě listinné, 

podpisy a uvedení jména a příjmení podílníka v případě podílového listu na jméno, 

 datum vydání nebo emise. 

 

Podílník může převést podílový list na jinou osobu. Přičemž závisí na tom, zda byl 

v listinné podobě vydán na jméno nebo na doručitele. Pokud byl vydán na jméno, neboli na 

řád, převádí se rubopisem. Byl-li vydán na doručitele, jeho převod se uskuteční předáním 

z ruky do ruky. V zaknihované podobě se podílový list na doručitele v současné době dle 

zákona převádí registrací převodu ve Středisku cenných papírů. 

 

2.3.2  Akciové podílové fondy 

Akciové podílové fondy jsou fondy investující trvale minimálně 66% majetku fondu 

do aktiv, tzn. do akcií a instrumentů, nesoucích riziko akcií. Jedná se o dlouhodobé fondy 

s investičním horizontem zpravidla od 5 – 7 let. Na jednu stranu jsou tyto fondy chápány jako 

velmi rizikové, ale na druhou stranu mají největší předpoklad růstu. Vyskytují se zde rizika 

poklesu kurzu akcií či měnové riziko apod. Proto se akciové podílové fondy hodí pro takové 

investory, kteří s dlouhodobým horizontem počítají s případnými poklesy hodnoty aktiv.  

Pokud se investor rozhodne investovat do akciového fondu, musí počítat se vstupními 

a správními (manažerskými) poplatky. Vstupní poplatky jsou u akciových podílových fondů 

poměrně vysoké, pohybují se v rozmezí 2 – 6% z hodnoty koupeného majetku, který inkasuje 

správce fondu (investiční společnost) při nákupu podílových listů. Se správními poplatky na 

tom investoři u zmíněného typu fondu také nejsou nejlépe, pohybují se ve výši 2% z objemu 

majetku nebo zisku. Tento poplatek si většinou investiční fondy účtují za správu fondu. 

Rozhodneme-li se vystoupit z akciového podílového fondu, poté na nás čeká výstupní 

poplatek. Přestože si v dnešní době již drtivá většina fondů tento poplatek neúčtuje, 

nemůžeme vyloučit možnost, že se s ním nesetkáme.  

 

Do kategorie akciových fondů se zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na 

akciové indexy (Liška, 2004). Tyto dva typy fondů budou následně přiblíženy.  
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Indexový fond – pasivní fond, který téměř neobměňuje své portfolio. Jak je již z názvu 

pochopitelné jedná se o fond, jehož portfolio se skládá z indexů kapitálových trhů (akciových, 

příp. dluhopisových). Jsou zaměřené na sledování určitého druhu indexů a snaží se tak 

dosahovat podobných výsledků. Portfolio - manažeři se tak snaží kopírovat zvolený index. I 

když jsou zahrnuty do akciových fondů, mají velmi nízké náklady na správu.  

Garantovaný fond – je zakládán na dobu určitou zhruba 3 – 5 let, tudíž se jedná o 

uzavřený podílový fond. Mluvíme o něm také jako o pasivním fondu, jelikož téměř 

neobměňuje své portfolio jak tomu je také u indexového fondu. Z pojmenování je zřejmá jeho 

hlavní priorita, garantuje vyplacení vložené částky po určité době. Tento fond si podrobněji 

charakterizujeme o pár stránek níže.  

 

2.3.5 Smíšené podílové fondy 

Smíšené fondy usilují o co nejvyšší zhodnocení prostředků investováním do 

smíšeného portfolia složeného z jednotlivých tříd aktiv – nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a 

akcií, u kterých nejsou nebo jen zřídka bývají stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů, 

než tomu bylo u předchozích fondů. Jedná se o střednědobý až dlouhodobý typ fondu, jehož 

časový horizont se pohybuje okolo 3-5 let. Představují středně vysoké riziko se středními 

výnosy. I zde se nachází určitá rizika, jak již riziko měnové nebo riziko poklesu kurzu akcií. 

Tento typ fondu je vhodný pro investory, kteří vyhledávají vyváženou investiční strategii.  

V portfoliu smíšeného fondu se vyskytují, jak již bylo uvedeno výše, akcie a 

dluhopisy, proto také vstupní poplatky, na rozdíl od peněžního fondu, jsou vysoké. Oscilují 

v rozmezí 2 – 6% z objemu koupeného majetku. To samé můžeme pozorovat i u správních 

poplatků, které jsou na stejné či podobné úrovni jako u akciových fondů a to 2% z objemu 

majetku nebo zisku fondu.  

 

2.3.3 Dluhopisové podílové fondy 

Tyto fondy primárně investují do dluhopisů, obvykle se jedná o vládní nebo 

podnikové dluhopisy s durací portfolia nad 1 rok. Doplňkově může investovat i do akcií, ale 

podíl akcií nesmí překročit 10% aktiv fondu. Jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé 

investice s časovým horizontem 2-3let, popřípadě déle podle zaměření fondu. Jedná se o méně 

rizikové fondy, než např. fondy akciové, ale není to vždy pravidlem. Existují tzv. High-yield 

funds, které investují do dluhopisů s vysokým rizikem, neboli junk bonds a touto použitou 

investiční strategií vyhledávají co nejvyšší výnos. Jsou vhodné pro investory, kteří chtějí 

investovat své investice minimálně na 1 rok. 
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Dluhopisové fondy na rozdíl od akciových fondů se vyznačují poměrně nízkými 

vstupními poplatky, pohybujících se cca okolo 0 – 3% z hodnoty koupeného majetku. Správní 

poplatky se také pohybují na nižší hranici, zhruba okolo 1 – 2% z objemu majetku nebo zisku. 

 

2.3.4 Peněžní podílové fondy 

Tyto fondy investují své volné a získané finanční prostředky do nástrojů peněžního 

trhu, jakými jsou termínované vklady, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, směnky a 

dluhopisy s maximální splatností do jednoho roku. Peněžní fondy jsou ze všech typů fondů, 

podle skladby portfolia, nejméně rizikové a doporučuje se, aby uložení investice proběhlo na 

dobu delší než 6 měsíců, z důvodu jejich lepšího zhodnocení. Tento fond se doporučuje 

investorům, kteří chtějí investovat s minimálním rizikem a vybírají si ho ti investoři, kteří 

chtějí zhodnotit své finanční prostředky v krátké době, čili do 1 roku. 

Obdobně jako jejich nízká rizikovost, přináší tento fond velmi nízké až mizivé vstupní 

poplatky oscilující mezi 0 – 1% z hodnoty koupeného majetku. Správní poplatky jsou také 

poměrně zanedbatelné, jejich výše se pohybuje cca kolem 1% z objemu majetku nebo zisku. 

Fondy peněžního trhu disponují nízkými poplatky, jelikož investování na peněžním trhu je 

jednodušší a obchoduje se ve větších objemech.  

 

2.3.6 Podílové fondy fondů 

Investiční strategie těchto fondů je založena na investování minimálně 66% aktiv do 

podílových listů a akcií jiných fondů a z nich pak vytvářet své investiční portfolio, které se 

takto diverzifikuje. Maximálně však může do svého majetku nabýt 25% podílových listů nebo 

majetku vydaného jedním fondem. Naopak velkou výhodou fondu fondů, je jeho pružnost 

reagovat na aktuální podmínky na kapitálovém trhu.  

Toto investování se dá také nazvat jako tzv. kolektivní investování na druhou, jelikož 

portfolio je zde vytvářeno z jiných fondů. Výraznou nevýhodou daných fondů bývá tzv. 

double-free, což znamená dvakrát účtovaná cena za správu fondu. Nejenže platí klasické 

poplatky, které se účtují u každého fondu, jako jsou náklady na správu portfolia, poplatky za 

obchodování apod., ale všechny tyto náklady platí v podstatě ještě jednou na úrovni fondů, 

které nakupují do svého portfolia.  

 

2.3.7 Zajištěné podílové fondy 

Zajištěné fondy jsou zvláštním typem podílových fondů. Hlavní znakem je, že investor 

poskytne předem částku, za níž nakoupí podílové listy. Investor se předem domluví, na jakou 
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dobu chce investovat a na konci této doby mu bude vrácena minimální částka, kterou 

investoval, čili 100% garance vyplacení vložené částky ke dni splatnosti fondu. Skladbu 

portfolia zajištěného fondu dělíme na 95% bezpečné investice (dluhopisy s vysokým 

ratingem, zerobondy, akcie) a 5% rizikové investice (kupní opce). Pokud vyjde bezpečná 

investice, poté to co bylo vloženo, investor obdrží i zpět, ale nevydělá, jelikož mohl 

investovat jinam, nebo zde svou roli sehrála inflace apod. Naopak, pokud subjektu vyjde 

riziková investice – vydělá více. Jedná se o uzavřený podílový fond na dobu určitou, 

zpravidla 3-5 let. Je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika 

investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Za zmínku také stojí 

vedení fondu v cizí měně, v tomto případě investor musí počítat s rizikem kolísavosti kurzu 

české koruny vůči dané měně fondu. Investoři si volí tuto variantu z obav, že kurz české 

koruny nemusí v budoucnu pouze posilovat.  

U zajištěného fondu by si měl investor dávat pozor na to, kdy vstupuje do fondu, 

jelikož nejnižší vstupní poplatky jsou v upisovacím období před zahájením trvání fondu, 

pokud ale investor vstoupí do fondu po tomto období, v průběhu jeho trvání, poté zaplatí 

vyšší vstupní poplatek. Výše těchto vstupních poplatků se může lišit i podle objemu 

vložených prostředků. Obdobně je na tom i poplatek výstupní, v době splatnosti bývá většinou 

nulový. Pokud, by se ale investor rozhodl vystoupit dříve, musí očekávat, že výstupní 

poplatek zaplatí. 
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3 Vývoj kolektivního investování v ČR a Evropě 

V této kapitole, bude přiblížen vývoj kolektivního investování v České republice i 

v Evropě. Nejdříve bude stručně nastíněna historie a její jednotlivá období, která měla zásadní 

vliv na rozvoj investování na finančních trzích a v druhé části si názorně ukážeme dopady 

finanční krize na jednotlivé podílové fondy a objemy jejich majetku.  

 

3.1 Vývoje kolektivního investování v ČR 

Vývoj kolektivního investování v České republice byl ovlivněn třemi zásadními faktory, 

které mohou být přiřazeny ke třem základním etapám: 

 

1. perioda kupónové privatizace (1993–1999), 

2. perioda tříbení trhu (1999-2002), 

3. perioda otevřených podílových fondů (2002-do dnes).(Liška, Gazda, 2004, s.339) 

 

3.1.1 Období kupónové privatizace 

Rozvoj investičních fondů v ČR je neodmyslitelně spjat s kupónovou privatizací, která 

probíhala ve dvou vlnách a její hlavním cílem bylo umožnit rychlý převod státního majetku 

do vlastnictví jiných osob. V této době se naše hospodářství měnilo z centrálně plánovaného 

na tržní, tudíž více než 1700 státních podniků se úspěšně, popřípadě méně úspěšně, 

transformovalo na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. To se 

stalo výhodou a zároveň řešením, pro drobné nezkušené investory, kteří neměli dříve možnost 

nebo finanční prostředky k investování na kapitálových trzích.  

První kupónová privatizace začala ke konci roku 1991 a zúčastnilo se jí více než 400 

investičních privatizačních fondů, které pro tuto příležitost byly založeny. V české republice 

se první vlny privatizace zúčastnilo 5,9 milionů občanů, kteří se mohli rozhodnout investovat 

do akciových společností nebo již zmíněných investičních privatizačních fondů. Tyto fondy 

získal téměř 73% celkového majetku přiděleného pro první vlnu privatizace.  

Druhá vlna kupónové privatizace byla odstartována v dubnu roku 1994, které se 

zúčastnilo přibližně 353 investičních fondů, přičemž některé fondy se účastnily jak druhé tak i 

první privatizace. Druhé vlny se zúčastnilo zhruba o 260 tisíc obyvatel více (6,16 mil.) než 

privatizace první a na druhou privatizaci připadlo 65% celkového majetku. Výrazným 

faktorem zde figuruje omezení zúčastnění se první kupónové privatizace, kdy se jí mohly 

zúčastnit pouze investiční fondy, které mají formu akciové společnosti, nebo-li právní 
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subjektivitu. Toto omezení již však neplatí pro druhou kupónovou privatizace a zde směli již 

vstoupit i podílové fondy bez právní subjektivity.  

Z hlediska zhodnocení kupónové privatizace se potýkáme s rozporuplnými názory. Na 

jedné straně stojí skupina lidí, kteří hodnotí kupónovou privatizace pozitivně a tvrdí, že to 

bylo nejlepší možné řešení předání státního majetku do soukromých rukou. Zatímco na druhé 

straně stojí skupina lidí, kteří celý proces hodnotí negativně a dokonce odhalují negativní 

stránky a dopady na kapitálový trh.  

Zhruba v polovině roku 1996, některé investiční společnosti, které pocházejí a byly 

ovlivněny kupónovou privatizací, se rozhodly přeměnit na holdingové společnosti (akciové 

společnosti, s odlišným předmětem podnikání než je kolektivní investování). Záměrem 

přeměny na holdingovou společnost, bylo zejména vymanit se ze státního dozoru a tím 

pádem, omezení regulace. Dne 1.7.1996 začala platit novela zákona o investičních 

společnostech a fondech, která upravovala princip změny předmětu podnikání. Do tohoto data 

bylo transformováno 89 investičních fondů s jměním 30 mld. Kč,po 1.7.1996 bylo 

transformováno 66 investičních fondů s jměním 13,7 mld. Kč.  

   

Následující Graf 3.1 Vývoj počtu investičních fondů v letech 1994-2000, znázorňuje přehled 

poklesu investičních fondů v průběhu šesti let. 

 

Graf 3.1 Vývoj počtu investičních fondů v letech 1994-2000 

 

Zdroj:Liška,V.,Gazda,J.:Kapitálové trhy a kolektivní investování.Praha:Proffessional Publishing,2004,str.340 
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Jak průběh křivky znázorňuje, počet investičních fondů rok od roku klesal, především 

to bylo způsobeno transformací fondů na holdingové společnosti. V průběhu šesti let z 280 

fondů zůstala pouze hrstka 9 pozůstalých. 

Posledním úkonem v této etapě vývoje kolektivního investování, je založení a vznik 

Komise pro cenné papíry roku 1998. I přes nedostatečnou důvěru investorů, se začíná blýskat 

na lepší časy, jelikož na konci roku 1998, se začínají prosazovat tzv. korunové podílové 

fondy. Jedná se o fondy, které již nejsou spojeny s kupónovou privatizací.  

 

3.1.2 Období tříbení trhu 

Etapa, která se řadí do časového horizontu od roku 1999 do roku 2002 a sebou přinesla 

řadu pozitivních změn a obratů. Vše začalo se založením KCP (Komise pro cenné papíry), 

která měla za následek získávání zpět důvěry investorů, což bylo také způsobeno tím, že do 

platnosti vstoupila nová legislativa poskytující větší ochranu investorům. Trh kolektivního 

investování se začal očišťovat od subjektů (společností a osob), s nízkou důvěryhodností, a 

investičních společností a fondů, které podléhaly kupónové privatizaci.  

Naopak na český kapitálový trh, začaly vstupovat zahraniční investiční společnosti a fondy.  

 

3.1.3 Období nástupu otevřených podílových fondů 

Poslední etapou, která se datuje od roku 2002 do současnosti. Nastává tzv. rozkvět 

otevřených podílových fondů, jelikož se začíná zvyšovat objem spravovaných aktiv 

v investičních fondech a výrazně přispívá i návratnost důvěryhodnosti investorů k podílovým 

fondům. Přelomový okamžik se stal v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské 

unie a musela tak přijmout určité standardy, platné pro všechny země EU.  

 

3.2 Finanční krize v ČR 

Finanční krize se šířila velice rychlým tempem, jak do celého světa, tak i do Evropy, 

kde se nachází v samotném středu i Česká republika.  

Pro objasnění průběhu krize ve světě byly shrnuty hlavní projevy globální krize – 

nedostatek důvěry investorů na finančních trzích, nedostatek likvidity, snižování ratingů, 

propady cen investičních aktiv, snižování úrokových sazeb a zvyšuje se objem nesplacených 

úvěrů.  Tyto negativní dopady finanční krize bude možné také sledovat v souvislosti 

s analýzou, ve vývoji jednotlivých typů fondů OPF v ČR.  
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3.2.1 Dopady finanční krize na Českou republiku 

ČNB sleduje vývoj finanční krize ve světě od 2. pol. 2007. Ve 2. polovině 2008 krize 

začíná gradovat, tudíž je nezbytné učinit určitá opatření. ČNB v oblasti finančního trhu 

zavedla mimořádný reporting a pro posílení finančního trhu byly zavedeny pravidelné repo 

operace. Již z pohledu je patrné, že první intervence provádí Český národní banka, státní 

zásahy nejsou nutné. Česká republika byla krizí napadena pouze okrajově, bankovní sektor 

byl relativně stabilní a disponující dostatečnou likviditou, tudíž nehrozilo vysávání likvidity 

mateřskými bankami, jen v naléhavých situacích si v malém rozsahu pomáhali ze zahraničí. 

Výraznou výhodou u českých bank je poskytování úvěru pouze v české měně. Na druhé 

straně stojí výrazná nevýhoda, jelikož zmírňujícím faktorem recese se stalo mírné oslabení 

domácí měny, čili export a pokles cen komodit. Naopak ostatních zemí se recese dotkla 

mnohem podstatněji než České republiky a tudíž se nemohou obejít bez státních zásahů. 

Banky si půjčují mezi sebou peníze, aby mohly krýt nesplácení úvěrů dlužníků a další 

následky, které tímto byli odstartovány. Následkem je růst nedůvěry mezi bankami, přestávají 

si půjčovat, tím se propadá likvidita na mezibankovním trhu.   

 

3.2.2 Investování na finančním trhu ČR v průběhu let 2007 – 2009 

Finanční trh České republiky přináší různé formy investování do širokého spektra 

produktů, na které dohlížejí subjekty pod dohledem ČNB – banky, stavební spořitelny, 

obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, pojišťovny a fondy kolektivního investování, 

které nás z tohoto hlediska zajímají. 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, existuje široká škála typů fondů dle různých 

typů rizik, vzhledem k jejich složení aktiv v portfoliu. Jedná se zejména o fondy akciové, 

dluhopisové, smíšené, fondy peněžního trhu, zajištěné, fondy fondů, nemovitostní a ostatní. 

S dopadem finanční krize na český finanční trh, se změnila podstatná část věcí, jak již počet 

fondů tak ochota investorů investovat své dočasně volné peněžní prostředky právě do těchto 

podílových fondů. 

 

Tab. 3.1 Počet podílových fondů v průběhu let 2007-2009, udává počet podílových 

fondů, dle jejich orientace na skladbu portfolia. Zaznamenává pokles případně vzestup počtu 

fondů během dopadu finanční krize v České republice.  
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Tab. 3.1 Počet podílových fondů v průběhu let 2007-2009 

Počet fondů během let 2007 - 2009 

Rok Akciový  Dluhopisový Peněžní Smíšený Fondů Nemovitostní Celkem 

2007 17 12 7 30 26 2 94 

2008 17 14 11 34 30 2 108 

2009 17 15 11 35 28 3 109 

Zdroj: AKAT, vlastní zpracování 

 

Z prvního pohledu je očividné, že počet fondů, při dopadu krize na český finanční trh, 

nepoklesl, ba naopak, jejich počet vzrůstal. Pouze fondy akciové a nemovitostní zůstaly na 

stejném počtu, zatímco fondy dluhopisové vzrostly z 12 na 14, peněžní ze 7 na 11, smíšené, 

kterých bylo v tomto časovém období nejvíce, svůj počet zvýšili o 4, fondy fondů na tom byli 

obdobně jako fondy smíšené a také svůj počet navýšili o 4 nové fondy stejného zaměření. Rok 

2009 přinesl investorům přírůstek fondů typu dluhopisového, smíšeného a nemovitostního, 

naopak zanikly nebo byly zrušeny 2 fondy fondů.  

 

Graf 3.2 Podíl jednotlivých OPF na celkových aktivech 2007 a 2008, který je položen 

níže, zaznamenává pokles či vzestup podílů jednotlivých typů domácích otevřených 

podílových fondů na celkových aktivech v letech 2007 a 2008. Zachycují vliv finanční krize 

na jednotlivé podíly aktiv ve fondech kolektivního investování, dle struktury portfolia.  

 

Graf 3.2 Podíl jednotlivých OPF na celkových aktivech 2007 a 2008 

 

Zdroj: AKAT, vlastní zpracování 



21 

Finanční krize k nám dorazila a začala působit na finanční trh v České republice 

v průběhu roku 2008. Z celkového porovnání obou let vyplývají určité skutečnosti, které 

ovlivnily strukturu aktiv v jednotlivých typech fondů. Vzestupy a příznivé dopady finanční 

krize zaznamenaly fondy peněžního trhu, jejichž majetek se navýšil o necelé 4% (z 42,98%na 

46,21%), fondy smíšené, které ve svém podílu během jednoho roku posílili z 18,64% na 

20,19% a posledními byly fondy nemovitostní, které zaznamenaly nárůst podílu v průběhu 

roku 2008 cca o 0,71%, čili skoro o polovinu. Ostatním fondům, dá se říci druhé polovině, 

krize nepřinesla pozitivní dopad, naopak, jejich aktiva v portfoliu se snížila, i když jen o 

nepatrná procenta. Fondy fondů poklesly ve svém podílu z 14,70% na 14,53%, což je jeden 

s nejméně zanedbatelným poklesem, dále podíl dluhopisových fondů se snížil přibližně o 

1,2% (z 12,77% na 11,57%). Nejhůře skončily akciové fondy, u nichž poklesl podíl z 10,18% 

na 6,05%. 

 

Vzhledem k předchozí analýze, která se týkala celkového objemu majetku v OPF, 

tudíž jak majetku v domácích fondech tak majetku ve fondech zahraničních, následující Graf 

3.3, zahrnuje pouze domácích OPF před a v průběhu finanční krize. 

 

Graf 3.3 Vývoj objemu prostředků v domácích OPF během let 2007 až 2009 

 

Zdroj: AKAT, vlastní zpracování 
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Během roku 2008 se snížil objem aktiv v jednotlivých typech domácích fondů 

v přepočtu o 40 mld. Kč (z 162 mld. na 120 mld. Kč). Velkou měrou přispěla finanční krize, 

jejíchž negativní dopady ovlivnily i český finanční trh. Pokud, bychom měli analyzovat 

poklesy v dílčích fondech, největší propad nastal u fondu peněžního trhu, který ve svých 

aktivech pokles z hodnoty cca 70 mld. na sumu cca 56 mld., čili v přepočtu zaznamenal ztrátu 

ve výši 14 mld. Kč, během jednoho roku. Dalším fondem, který pocítil krizi výrazným 

poklesem svých aktiv se stal fond akciový, který disponoval v roce 2007 přibližně 16,5 mld. 

Kč, ale během roku 2008 pokles na 7,3 mld. Kč, tudíž degradoval zhruba o polovinu. Fond 

dluhopisový, smíšený a fond fondů sestoupily v objemu aktiv cca o 6 mld. Kč, opakem se stal 

pouze jediný fond a to fond nemovitostní, který v průběhu roku 2008 navýšil svůj dosavadní 

objem aktiv, z 1,2 mld. Kč na 1,8 mld. Kč.  

Rok 2009 sebou přinesl další snížení objemu aktiv v jednotlivých fondech, nastaly 

pouze tři vzestupy, avšak pouze u jednoho typu fondu byl nárůst viditelný. První vzestup 

nastal u fondu dluhopisového, jehož aktiva se navýšila od roku 2008 o 0,5 mld. Kč, druhý 

nárůst v hodnotě byl zaznamenán u smíšeného fondu a činil zhruba 0,7 mld. Kč. Markantní 

navýšení proběhlo u fondu akciového, jehož majetek, z 7,3 mld. Kč vzrostl na 13,5 mld. Kč, 

čili téměř o polovinu hodnoty. Druhá polovina fondů se bohužel ve své hodnotě objemu aktiv 

stále propadala do nižších hodnot. Nejvýraznější pokles pocítil fond peněžního trhu, jehož 

majetek sestoupal o 9 mld. Kč směrem dolů. Zatímco v roce 2008 nemovitostní fond na své 

hodnotě jako jediný vzrostl, tento rok mu již nepřinesl pozitivní nárůst, ba naopak poklesl cca 

o 0,4 mld. Kč. A poslední typ fondů, který taktéž poklesl v objemu aktiv zhruba o 2 mld. Kč, 

je fond fondů. V celkovém úhrnu za rok 2009 se snížil objem aktiv fondů o další 3 mld. Kč, 

oproti roku 2008.  

 

3.2.3 Investování na finančním trhu v ČR v průběhu let 2010-2012 

Tato část investování na finančním trhu v ČR, se bude zabývat vývojem objemu 

domácích prostředku OPF po finanční krizi, tudíž v letech 2010-2012. Zda výrazným tempem 

poklesla hodnota objemu majetku v domácích fondech či naopak zaznamenala vzestup. Které 

fondy, dle jejich investičního zaměření, ztratily dominantní postavení nebo naopak, které 

fondy dosáhly dominantního postavení na finančním trhu. 

 

Následující Graf 3.4, je sestaven za rok 2009 a 2012, jelikož je zde zachycen vývoj 

podílu jednotlivých OPF na celkových aktivech ihned po finanční krizi, tudíž v roce 2009 a 

poté po delší době, tudíž v roce 2012.  
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Graf 3.4 Podíl jednotlivých OPF na celkových aktivech 2009 a 2012 

 

Zdroj: AKAT a údaje viz. Příloha č.1, vlastní zpracování  

 

Vývoj podílu jednotlivých OPF na celkových aktivech, se v roce 2009 výrazně změnil, 

následkem finanční krize, jelikož dominantního postavení zde dosahují akciové fondy, 

dluhopisové fondy, jejichž podíl na celkových aktivech činí u akciových fondů 53,16% 

z původních 6,05% a u fondů dluhopisových 27,86% z 11,57%. Zatímco v roce 2008, 

dominantní postavení měli výrazně fondy peněžního trhu a následně fondy smíšené, které 

dosahovaly podílu na celkových aktivech ve výši 46,21% a 20,19%. Tudíž nastal zde výrazný 

zvrat během jednoho roku. Za zmínku také stojí fondy fondů, které na svém podílu také 

velkou měrou poklesly z 14,53% na 1,53%. Ostatní fondy své pozice téměř nezměnily, 

smíšené fondy poklesly z 20,19% na 12,33% a nemovitostní fondy z 1,45% na 0,08%. Rok 

2012 sebou přinesl další změnu v dominantním postavení, jelikož akciové fondy opět začaly 

ztrácet na podílu celkových aktiv z hodnoty podílu 53,16% na novou hodnotu 17,4%. Tudíž 

největší podíl na celkových aktivech OPF získaly fondy dluhopisové, které z hodnoty 27,86% 

vzrostly na 34,8%. Ostatní fondy neutrpěly žádné poklesy v průběhu 3 let, naopak jejich 

hodnoty na podílu vzrostly. U smíšeného fondu činil nárůst cca 3%, fond fondů zvýšil svůj 

podíl zhruba o 6%, nemovitostní fondy navýšily podíl cca o 1% a fondy peněžního trhu, které 

před finanční krizí dosahovaly dominantního podílu, nyní dosahovaly 7,2% na celkových 

aktivech OPF. 

Vývoje objemu prostředků v domácích OPF po finanční krizi byl zachycen 

následujícím Grafem 3.5, jedná se o změny hodnot majetku negativním i pozitivním směrem. 
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Dále zachycuje, jak se změnilo dominantní postavení určitých druhů fondů, dle jejich 

investičního zaměření.  

 

Graf 3.5 Vývoj objemu prostředků v domácích OPF během let 2010 až 2012 

 

Zdroj: AKAT a viz. Příloha č.1, vlastní zpracování 

 

Celkový objem majetku v domácích OPF v roce 2010 činil cca 122 mld. Kč, tudíž 

oproti roku 2009 zvýšil svou hodnotu téměř o 5 mld. Kč. Z pohledu jednotlivých typů fondů, 

dominovaly fondy peněžního trhu, které svým objemem majetku vysoce převyšovaly ostatní 

fondy. Jejich majetek se tyčil do výše 43 mld. Kč, což bylo zhruba 35% na celkovém objemu 

majetku ve všech fondech. Za zmínku také stojí smíšené fondy, které tvořily 22% z celkového 

objemu majetku všech fondů, čili dosahovaly 27 mld. Kč. Naopak nejhůře si vedly 

nemovitostní fondy, jejichž výše majetku tvořilo 1,6%, tudíž pouhé 2 mld. Kč. Následující 

rok 2011 zaznamenal prudký úbytek majetku fondů peněžního trhu, z celkových 43 mld. Kč 

v roce 2010 se propadl na přibližně 10 mld. Kč, což v procentuálním výsledku na celém 

objemu majetku fondů (za rok 2011 – 108 mld. Kč), činilo 9,3%. Oproti poklesu majetku 

v peněžních fondech, výrazný nárůst zaznamenaly fondy dluhopisové, které z původních 18 

mld. Kč vzrostly během jednoho roku na 40 mld. Kč a tvořily tak podstatnou většinu 

celkového objemu majetku ve fondech (37%). Následovaly fondy smíšené, které tvořily 24% 

z celkového objemu majetku, poté fondy fondů se 17%, akciové fondy s 12% a posledními 

fondy zůstaly opět nemovitostní fondy, jejichž majetek se v průběhu jednoho roku téměř 
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nezměnil a dosahovaly tak pouhých 1,9% na celkovém objemu majetku domácích fondů. 

Poslední rok 2012, sebou již nepřinesl výrazné výkyvy v jednotlivých typech fondů. 

Dominantní postavení si stále držely fondy dluhopisové, které tvořily 44% (51 mld. Kč) 

z celkového objemu majetku za rok 2012 (115 mld. Kč), mezi dominantní můžeme zařadit 

také fondy smíšené, jejichž majetek tvořil 21% a činil cca 24 mld. Kč. Ostatní fondy, již 

tvořily zbývajících 35% celkového majetku. Za fondy smíšenými byly tedy v pořadí fondy 

fondů s majetkem 18 mld. Kč, fondy akciové s majetkem ve výši 14 mld. Kč, fondy 

peněžního trhu s majetkem 5 mld. Kč a opět na posledním místě stály fondy nemovitostní, 

jejichž majetek činil 2,3 mld. Kč.  

 

Z hlediska srovnání situace před a po finanční krizi, celkový objem majetku 

v domácích OPF se výrazně snížil. V roce 2007 činil 162 mld. Kč, zatímco v roce 2012 činil 

115 mld. Kč, tudíž pokles téměř o 40%. Ve srovnání jednotlivých typů domácích fondů OPF, 

dominantní postavení na trhu ztratily fondy peněžního trhu, které oproti roku 2007 v majetku 

poklesly o 65 mld. Kč. Naopak dominantního postavení po finanční krizi dosáhly fondy 

dluhopisové, které z původního majetku 21 mld. Kč vzrostly na majetek v celkové výši 51 

mld. Kč. Tento zvrat, byl následkem změny statutu většiny fondů, který byly označovány jako 

fondy peněžního trhu, na fondy označené jako dluhopisový fond velmi krátkodobých investic 

např. Sporoinvest – otevřený podílový fond, dle metodiky klasifikace fondů AKAT. 

Schvalující rozhodnutí ČNB, týkající se uvedených změn statutů nabyla právní moci dne 

30.12.2012. Jedná-li se o fondy smíšené, ty si svém postavení stále držely, ale jejich majetek 

vlivem finanční krize také utrpěl menší ztrátu z původní hodnoty 30 mld. v roce 2007, na 

hodnotu 24 mld. Kč k roku 2012. Fondy fondů na tom byly obdobně, v roce 2007 dosahovaly 

24 mld. Kč a následným dopadem finanční krize klesly na hodnotu celkového majetku 18 

mld. Kč. Akciové fondy, jejichž výše majetku byla finanční krizí poznamenána nejméně, 

poklesy z původní hodnoty před krizí 17 mld. Kč na hodnotu po krizi 14 mld. Kč. Jako jediné 

typy fondů, které nezaznamenaly negativní působení finanční krize, naopak zaznamenaly 

pozitivní nárůst hodnoty majetku, byly fondy nemovitostní. Jelikož z původní hodnoty 

majetku 1,2 mld. Kč, v průběhu 6 let narostly na hodnotu 2,3 mld. Kč. 

 

3.3 Vývoj kolektivního investování v Evropě 

Evropské fondy mají vůči okolnímu světu určité zpoždění. Stále se ještě ukazuje určitá 

nezkušenost domácností zhodnocovat své dočasně volné peněžní prostředky pomocí investic 

na peněžním nebo kapitálovém trhu. První zajímavé objemy investic do fondů jsou 
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zaznamenány až od roku 1990, kdy své statistiky zveřejňuje i Evropská komise. Na počátku 

devadesátých let byl majetek fondů celkem zanedbatelný 0,5 mld. EUR. Tato obliba 

zhodnocení úspor investorů, začínala být oblíbená a ke konci roku 2001 dosahoval majetek 

fondů 3,5 biliónů EUR. V tomto období také dochází k prudkému růstu počtu a druhů fondů.  

Nejvýznamnější složkou evropského fondového průmyslu se stal trh tzv. UCITS, 

jedná se o trh, kde se nachází fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic 

a pravidel rozložení rizika. Jedná se o fondy investující do cenných papírů registrovaných na 

veřejném trhu, a které postupují dle směrnice z roku 1985 Rady č. 85/611/EHS, o koordinaci 

právních a správních  předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do 

převoditelných cenných papírů (dále jen „UCITS“). Z dané směrnice vyplývá fakt, že 

v zemích Evropské unie mohou vznikat dvě skupiny fondů kolektivního investování. První 

skupinou jsou fondy, které splňují kritéria daná směrnicí (UCITS fondy), druhou skupinu 

tvoří fondy, které se neřídí stanovenou směrnicí, a tudíž jejich právní úprava spadá do 

pravomoci jednotlivých členských států (NON-UCITS fondy).  

Tomuto evropského fondového průmyslu dominuje pět zemí: Itálie, Německo, 

Lucembursko, Francie a Velká Británie, které v celkovém úhrnu tvoří 80% evropského 

fondového průmyslu. Jedná-li se o jednotlivé podíly těchto zemí, poté Německo, Francie, 

Lucembursko a Velká Británie dosahují každá 18%, zatímco Itálie 10%. 

 

3.3.1 Investování na finančních trzích v Evropě v průběhu let 2007 – 2008 

Následující Tab. 3.2 Objem aktiv fondů UCITS a NON-UCITS, vypovídá o objemu aktiv 

fondů UCITS a Non – UCITS v bil. EUR, které byly popsány a vysvětleny v předcházející 

pasáži.  

 

Tab. 3.2 Objem aktiv fondů UCITS a NON-UCITS 

Rok Fondy UCITS Fondy NON-UCITS Všechny fondy 

2007 6 203 1 723 7 926 

2008 4 542 1 546 6 088 

2009 5 157 1 683 6 840 

Zdroj: Dokumenty EFAMA, vlastní zpracování 

 

 Před dopadem finanční krize na jednotlivé fondy zemí Evropské unie, která dorazila 

v roce 2008, fondy kolektivního investování disponovaly objemem aktiv v úhrnu 7 926 bil.. 

EUR. Fondy UCITS obhospodařovaly z celkového majetku zhruba 78,3%, zatímco na ostatní 

fondy (dále jen „Non-UCITS) připadalo zbylých 21,7%. V průběhu následujícího roku, čili 
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2008, do Evropy dorazila finanční krize a velmi negativně ovlivnila evropský fondový 

průmysl. Celkový objem aktiv fondů poklesl o 1 918 bil. EUR což v procentuální hodnotě činí 

pokles o -22,3%. Pokud se jedná o rozdělení do fondů UCITS a Non-UCITS, výraznější 

pokles zaznamenaly fondy UCITS, které klesly v přepočtu o 1 661 bil. EUR (-25,4%), 

zatímco ostatní fondy o pouhých 177 mld. EUR (-11,5%). Nastal rok 2009 a během něho se 

evropské fondy začaly pomalu revitalizovat a jejich celkový objem aktiv začal pomalým 

tempem narůstat z původní hodnoty 6 088 bil. EUR na novou a příjemnější hodnotu 6 840 bil. 

EUR. Co se týče první skupiny fondů UCITS, jejich procentuální hodnota se navýšila o 

13,5%, tudíž o 615 mld. EUR. Aktiva ostatních fondů (dále jen „Non-UCITS) vzrostla 

z 1 546 bil. EUR na 1 683 bil. EUR, neboli o 8,9%. 

 

Pokud se jedná o rozdělení objemu aktiv mezi členské státy Evropské unie, které 

disponovali největšími objemy, tudíž se zařadily mezi dominující země evropského 

fondového průmyslu, budou znázorněny v Grafu 3.6 Pokles objemu majetku v evropských 

fondech 2007-2008 

 

Graf 3.6 Pokles objemu majetku v evropských fondech 2007-2008 

Zdroj: Dokumenty EFAMA, vlastní zpracování 

 

Do znázorněného Grafu 3.6, byla zakomponována i Česká republika, i když patří 

pouze mezi 1% evropských fondů, které disponují minimálními celkovými aktivy podílových 

fondů vůči Evropě.  Jak již bylo zmíněno v teoretické části vývoje kolektivního investování 
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v Evropě, dominujícími zeměmi jsou Lucembursko, Německo, Velká Británie, Francie, Irsko 

a Itálie. Z pohledu na Graf 3.6 je patrné, že v průběhu roku 2008, kdy objem aktiv ve fondech 

ovlivnila příchozí finanční krize směrem dolů. Nejvíce poklesla hodnota aktiv 

v Lucembursku, která se tyčila do výše přibližně 500 mld. EUR. 

 Ostatní vyobrazené země degradovaly v objemu majetku ve fondech, v rozmezí 200 – 

300 mld. EUR, Velká Británie z 751 346 mld. EUR na 458 116 mld. EUR, Francie 

z původních 1 508 300 mld. EUR poklesla na1 293 265 mld. EUR, Irsko poznamenal nejnižší 

propad z výčtu zemí a to z hodnoty 805 989 mld. EUR na 647 054 mld. EUR, Německo 

z 1 041 869 mld. EUR na 911 330 mld. EUR a poslední zemí je Itálie, který degradovala 

z původní hodnoty 357 947 mld. EUR na 246 981 mld. EUR hodnoty k roku 2008. Jedná-li se 

o Českou republiku, poklesla hodnota aktiv z 6 471 mld. EUR na 4 495 mld. EUR.  

 

3.3.2 Investování na finančních trzích v Evropě v průběhu let 2009-2012 

Tato část bude pojednávat o vývoji objemu majetku v Evropě po finanční krizi. Jednak 

budou seskupeny údaje a data jak celkového objemu aktiv všech evropských fondů, tak 

objemu aktiv v jednotlivých dominujících zemích Evropy. Tyto data a údaje poskytují 

informace, zda se evropské fondy po negativním dopadu finanční krize, revitalizovaly a jejich 

majetek rostl do vyšších hodnot, či nikoli a zároveň zda se v dominujících zemích změnila 

situace z hlediska zastoupení v této skupině. 

 

Tab. 3.3 Objem aktiv fondů UCITS a NON-UCITS, byla sestavena v biliónech EUR a 

vypovídá o jednotlivých podílech fondů UCITS a NON-UCITS na celkovém objemu aktiv 

v evropském fondovém průmyslu.  

 

Tab. 3.3 Objem aktiv fondů UCITS a NON-UCITS 

Rok Fondy UCITS Fondy NON-UCITS Všechny fondy 

2010 5 990 2 035 8 025 

2011 5 634 2 286 7 920 

2012 6 174 2 567 8 741 

Zdroj: Dokumenty EFAMA, vlastní zpracování 

 

Po dopadu finanční krize na evropský fondový průmysl, v roce 2010 hodnota 

celkového objemu majetku ve všechno fondech pohybovala okolo 8 025 bil. EUR. Z toho 

fondy UCITS obhospodařovali z celkového majetku zhruba 74,6%, zatímco na ostatní fondy 
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(dále jen „NON-UCITS“) připadalo pouhých 25,4% celkového majetku. V porovnání 

s předchozím rokem 2009, kdy hodnota celkového majetku činila 6 840 bil. EUR, celkový 

objem aktiv fondů vzrostl o 17,3. Pokud se jedná o následný vývoj v letech 2011 a 2012, 

v roce 2011 objem aktiv evropských fondů opět klesl, ale pouze o nepatrné 1,3%, které činila 

přibližně 105 mld. EUR, jedná-li se o UCITS fondy, ty poklesly o 356 mld. EUR, zatímco 

fondy ostatní fondy (dále jen „NON-UCITS“) vzrostly o 251 mld. EUR. Poslední rok 

analyzovaného období 2012, sebou přinesl navýšení celkového objemu majetku evropských 

fondů. Vzhledem k UCITS fondům, vzrostl o 540 mld. EUR (9,6%). Zároveň také ostatní 

fondy (dále jen „NON-UCITS“) zaznamenaly opětovný vzestup v hodnotě objemu majetku, 

který činil 281 mld. EUR (12,3%). V celkovém úhrnu, majetek obou skupin fondů, vzrostl 

během jednoho roku o 821 mld. EUR, tudíž o 10,4%. Porovnáním stavu před finanční krizí a 

po finanční krizi, tudíž rok 2007 a 2012, kdy fondy prosperovaly celkovým majetkem ve výši 

7 926 bil. EUR a 8 741 bil. EUR, lze říci, že evropské fondy začaly po finanční krizi 

prosperovat mnohem lépe, než tomu bylo před krizí. 

 

Jedná-li se o rozdělení objemu aktiv mezi členské státy Evropské unie, byl sestaven 

následující Graf 3.7 Vývoj objemu majetku v evropských fondech 2009-2012.  

 

Graf 3.7 Vývoj objemu majetku v evropských fondech 2009-2012 

 

Zdroj: Dokumenty EFAMA, vlastní zpracování 
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Dominujícími zeměmi evropského fondového průmyslu, jsou taktéž jako v předchozí 

části – Lucembursko, Itálie, Německo, Velká Británie, Francie, Irsko. Do Grafu 3.7, byla také 

zakomponována Česká republika, jelikož i když patří k zemím, které disponují velmi malým 

objemem aktiv, vůči dominujícím zemím, byl sledován její vývoj. Po finanční krizi, tudíž 

v roce 2009, všechny dominujících země, včetně ČR, započaly revitalizaci a tak růst na 

hodnotě svého objemu aktiv. V letech 2010 a 2011, nastal u zemí Itálie a Francie, pokles 

v hodnotě objemu majetku, respektive Itálie zaznamenala pokles v úhrnu o 57 mld. EUR a 

Francie o 49 mld. EUR za období dvou let. V roce 2011, se k nim přidalo ještě Lucembursko, 

jelikož to na svém majetku v období jednoho roku pokleslo přibližně o 102 mld. EUR. 

Zbývající země v průběhu let 2010-2011, v hodnotě celkových aktiv rostly do vyšších hodnot. 

Rok 2012 přinesl dominujícím zemím nárůst jejich majetku ve fondech. Bohužel jako jedinou 

zemí, kterou po finanční krizi nepřetržitě trápí stále větší a větší pokles v objemu celkového 

majetku ve fondech. Zatímco objem aktiv Itálie, v roce 2012 poklesl z 193 296 mld. EUR na 

189 013 mld. EUR, ostatním zemím majetek ve fondech rostl. Lucembursko zaznamenalo 

nárůst z hodnoty 2 096 512 mld. EUR na 2 314 448 mld. EUR, Německo vzrostlo z hodnoty 

majetku 1 133 874 mld. EUR na 1 244 907 mld. EUR, Velká Británie z 805 110 mld. EUR na 

948 203 mld. EUR, Francie po poklesech v letech 2010-2011 vzrostla z 1 380 953 mld. EUR 

na 1 473 679 mld. EUR a poslední zemí, která vzrostla v hodnotě majetku ve fondech je 

Irsko, které z původní sumy 1 055 268 mld. EUR vzrostlo na 1 199 950 mld. EUR. Česká 

republika si stála na svém vývoji obdobně, jako Lucembursko, jelikož v roce 2010 dosahovala 

hodnoty objemu aktiv ve výši 4 883 mld. EUR, v roce 2011 poklesla hodnota na 4 198 mld. 

EUR a následně v roce 2012, opět vzrostla na 4 415 mld. EUR. 
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4 Analýza vybraných podílových fondů v době finanční krize v ČR 

Tato kapitola je zaměřena na jednotlivé podílové fondy dle jejich investičního 

zaměření. Kdy byly založeny, jejich následný vývoj před finanční krizí, v průběhu krize a dále 

jejich následný rozvoj z dnešního pohledu v České republice. Pro zvýraznění rozmanitosti 

jednotlivých fondů, podle jejich skladby portfolia, bude porovnáno více fondů v dané 

kategorii a následně je srovnáme s protichůdnými typy fondů. Fondy společností Conseq 

Invest a ČSOB AM, byly vybrány pro danou analýzu, jelikož obě investiční společnosti, 

zakládaly fondy již v období před finanční krizí, tudíž mohla být provedena analýza vývoje 

fondů před, v průběhu a po finanční krizi. A druhým kritériem, pro výběr těchto společností, 

bylo dostatečné množství dat, k uskutečnění určitých propočtů, které jsou důležitým 

měřítkem, pro stanovení a určení vhodného typu fondu pro investora. Na závěr této kapitoly si 

bude zhodnoceno, které fondy jsou v dnešní době nejvýhodnější a nejziskovější z hlediska 

investování. Veškeré propočty a výpočty průměrných ročních výnosů a volatility jsou 

uvedeny v Příloze č. 2 a Příloze č. 3. 

 

4.1 Conseq Invest Akciový 

Investiční společnost: Conseq Invest 

Typ fondu: Akciový 

Datum založení: 11.9.2000 

Investiční zaměření: Středoevropské akcie (Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko) 

Měna denominace: CZK 

ISIN: IE0031283306 

Objem aktiv fondu: 1 276 114 481 CZK 

Manažerský poplatek: 1,15% ročně z objemu investice 

 

Tomuto akciovému fondu bylo uděleno povolení v Irsku a podléhá dozoru Irské 

centrální banky. Conseq Invest Management, a.s. jako investiční manažer Fondu obdržel 

povolení k činnosti v České republice a podléhá dohledu ČNB (České národní banky).  

 

Cíle a investiční politika: Portfolio fondu se skládá především ze středoevropských 

akcií kótovaných na regulovaných trzích v ČR, Polsku, Maďarsku a menší míře Slovinsku, 

Rumunsku či Rakousku. Tržní hodnota majetku na jeden podílový list činí 157,6055 CZK. 

Jednorázový vstupní poplatek u tohoto fondu je 5% z hodnoty vydaných akcií, naopak 
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výstupní poplatek se zde nesráží.  

 

Investor: Conseq Invest Akciový, nemusí být vhodný pro investory, kteří chtějí získat 

zpět své investované finanční prostředky v době kratší než 5 let. Naopak je vhodný pro 

investory, kterým nevadí investovat v dlouhodobém horizontu a tudíž i podstoupit vyšší riziko 

poklesu propadu hodnoty investice. 

Pro ilustraci vývoje fondu před krizí, v průběhu a po krizi využijeme následující Graf 4.1: 

 

Graf 4.1 Výkonnost fondu Conseq Invest Akciový 

 

 
 

 

Zdroj: https://www.conseq.cz/prices_historical.asp 

 

Z tohoto grafu vyplývají určité skutečnosti: Od poloviny roku 2006 až do konce roku 

2007 byl tento akciový fond výrazně v zisku. Nejvyššího zhodnocení dosáhl v období od 5.7. 

2007 do 19.7.2007, kde zhodnocení dosáhlo až 42,12 % a cena tak činila 288,90 Kč. Když 

v roce 2007 vypukla v USA hypoteční krize, začal fond pozvolna ztrácet na svém zhodnocení. 

Zlomovým bodem, kdy se fond dostal do ztráty byl den 3.3.2008. Od tohoto dne se výnosnost 

fondu, v závislosti na negativních dopadech finanční krize, začala propadat a zhodnocení 

fondu kleslo až na -60,62 % (11.3.2009). Následně se tento fond začal pomalu revitalizovat a 

krize již neměla takový dopad. Od 12.3.2009 až po 26.4.2010 se zdálo, že fond je již stabilní a 

bude pokračovat ve svém růstu zhodnocení, které v tomto období dosahovalo v průměru 

kolem -20 % a dostane se tak do kladných hodnot, ale jak můžeme dále vidět, zhodnocení se 
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21.7.2011 znovu začalo propadat a kleslo na -35,35 % (25.11.2011). Od tohoto data, 

zhodnocení fondu kolísá mezi -20 až -30 % a pomalu roste. K 31.12.2012 fond dosahoval 

zhodnocení -18,06 % a cena za jednotku v CZK činila okolo 166 Kč. Je zde z dlouhodobého 

hlediska reálná predikce, že se fond dostane opět do kladných hodnot a čistý obchodní 

majetek na jeden podílový list bude stoupat. 

 

Výše průměrného ročního výnosu fondu, který se odvíjel od výsledků vývoje a 

hospodaření fondu v průběhu let 2006-2012, během nichž byl zasažen finanční krizí, byl 

zaznamenán ve vytvořené Tab. 4.1 průměrný roční výnos a volatilita fondu Conseq Invest 

Akciový, společně s roční volatilitou. Pro investora, který chce investovat své peněžní 

prostředky do správného fondu, je důležitá také právě volatilita fondu, která vyznačuje míru 

kolísání hodnoty aktiva (portfolia) fondu. Tudíž dle jejího propočtu a hodnoty investor získá 

informace o rizikovosti investování do daného fondu.  

 

Tab. 4.1 Průměrný roční výnos a volatilita fondu Conseq Invest Akciový 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 5,75% 104,60% 

2007 27,06% 44,08% 

2008 -11,79% 73,45% 

2009 -37,13% 59,34% 

2010 -15,90% 40,91% 

2011 -18,75% 38,82% 

2012 -26,10% 26,38% 

 

Danými propočty byla zjištěna skutečnost, že Conseq Invest Akciový, nejlépe 

hospodařil v letech 2006-2007, ale naopak ve své roční volatilitě, se stal v roce 2006 

nejrizikovějším fondem v souvislosti s investičními instrumenty, dané společnosti Conseq 

Invest. Zatímco v průběhu let 2009 a 2012 se potýkal s výraznějšími propady v průměrné 

roční výnosnosti, jeho roční volatilita se rok od roku zlepšovala.  

Tyto dva protichůdné jevy mají pro investora odlišný závěr, v pohledu průměrné roční 

výnosnosti fondu se dá říci, že investor určitě nebyl spokojený s danou investicí, jelikož 

dosahoval tzv. ztráty z investice, zatímco z pohledu roční volatility fondu vyplývá, že 

kolísavost ceny portfolia klesala, tudíž v následujících letech se stávalo portfolio fondu ve své 

hodnotě stabilnějším a méně rizikovějším, což je pro investora znamená pozitivní zprávu. 
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4.2 Conseq Invest Dluhopisový 

Investiční společnost: Conseq Invest 

Typ fondu: Dluhopisový 

Datum založení: 11.9.2000 

Investiční zaměření: Korunové dluhopisy, do 30% portfolia může fond investovat do  

            cizoměnných dluhopisů 

Měna denominace: CZK 

ISIN: IE0031282662 

Objem aktiv fondu: 1 421 871 182 CZK 

Manažerský poplatek: 1,00% ročně z objemu investice 

 

Jelikož se jedná o stejnou investiční společnost, která vytvořila fondy s různým 

portfoliem, tudíž i názvem podle jejich zaměření, je patrné, že povolení bylo uděleno také 

v Irsku a podléhá dozoru Irské centrální banky. Conseq Invest Management,a.s. jako 

investiční manažer Fondu obdržel povolení k činnosti v České republice a podléhá dohledu 

ČNB. 

 

Cíle a investiční politika: Cílem fondu Conseq Invest dluhopisového je dosáhnout 

zhodnocení prostřednictvím investování do diverzifikovaného portfolia cenných papírů 

s pevným výnosem. Portfolio daného fondu se skládá především z dluhových cenných papírů 

kótovaných a obchodovatelných na trzích v členských zemích OECD (Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj) denominované v českých korunách. Existuje však i 

výjimka, kdy jsou denominované v cizí měně, ale hodnota nesmí přesáhnout hranici 30% 

čistého obchodního jmění dluhopisového fondu.  

Tržní hodnota majetku na jeden podílový list činí 201,8740 CZK. Hodnota vstupního 

poplatku se pohybuje okolo 2,5 % z objemu aktiv fondu, co se týče výstupního poplatku, ten 

se opět nesráží, jak tomu bylo již u fondu akciového. 

 

Investor: Typický investor pro tento dluhopisový fond počítá se střednědobým 

horizontem investice a neočekává výrazný zisk, při uplatnění nižšího rizika, než tomu bylo u 

fondu akciového. V případě, že investor zvažuje investici na delší dobu, lze dluhopisové 

fondy považovat za určitou „alternativu“ k peněžnímu trhu, který je naopak určen pro 

krátkodobější investice.  
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Stejně jako v předešlém případě využijme k ilustraci vývoje před a po krizi Graf 4.2: 

 

Graf 4.2 Vývoj fondu Conseq Invest Dluhopisový 

 

 

Zdroj: https://www.conseq.cz/prices_historical.asp 

 

Když se podíváme na tento Graf 4.2, je na první pohled jasné, že propad zhodnocení 

nebyl tak drastický jako u fondu akciového. Z vývoje fondu je patrný menší pokles v polovině 

roku 2006, avšak od tohoto období až po první čtvrtletí roku 2008 byl fond neustále v zisku. 

Až v polovině roku 2008 se dostal fond do záporných hodnot a propadl se sice o 2%, ale 

v následujících 4 měsících výrazně vzrostl. Tím, jak se krize dostávala do tohoto fondu a 

ovlivnila jej, došlo ke dvěma propadům. První propad nastal v říjnu 2008 (24.10.2008), který 

činil -4,59 % a po výrazném vzestupu přišel druhý propad ke dni 30.3.2009, který byl zatím 

nejhlubší a činil -4,82 %. Od této doby se fond výrazně oživil a jeho zhodnocení stále roste. 

Mezním bodem se stal den 23.7.2009, kdy se zhodnocení přehouplo ze záporné hodnoty do 

kladné. I přes menší propad, který nastal dne 2.9.2011, kdy zhodnocení dosahovalo 23,98 % a 

kleslo na 16,58 % ke dni 25.11.2011 se stále udržoval fond v kladném horizontu a stále rostl. 

S koncem listopadu roku 2011 fond již neprodělal žádné zásadní poklesy na míře zhodnocení, 

a tudíž v dnešní době již dosahuje výnosnosti 36,88 %, proto můžeme předpokládat, že daný 

fond bude bez zásadních změn, či nepředvídatelným situacím ve finančním sektoru stále růst.  

 

Z průměrných měsíčních výnosů, byla sestavena Tab. 4.2 Průměrné roční výnosy a 

volatilita fondu Conseq Invest Dluhopisový, která jak již bylo zmíněno, udává přehled o 
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průměrných ročních výnosech dluhopisového fondu a míru kolísavosti portfolia fondu 

v průběhu let 200-2012. 

 

Tab. 4.2 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu Conseq Invest Dluhopisový 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 0,65% 9,86% 

2007 3,33% 6,11% 

2008 2,36% 11,76% 

2009 2,62% 9,20% 

2010 16,41% 5,02% 

2011 20,19% 5,39% 

2012 29,07% 4,18% 

 

Zatímco fond Conseq Invest Akciový zaznamenal v průběhu svého vývoj a hospodaření 

výrazné propady, fondu Conseq Invest Dluhopisový se podařilo udržet se na kladné hranici 

průměrných ročních výnosů a dosáhnout tak v průběhu let 2006-2012 stále rostoucích hodnot. 

Pokud by se jednalo o roční volatilitu fondu, nejrizikovějším rokem se stal rok 2008, v němž 

roční volatilita dosahovala 11,76%. Naopak nejméně rizikový v závislosti na kolísání ceny 

portfolia, se stal rok 2010. V posledním roce 2012 průměrný roční výnos fondu dosahoval 

výše 29,07% a zároveň rizikovost portfolia byla na nízké úrovni. Čili pro investora velmi 

výhodná situace, kdy dosahoval zisku z téměř bezrizikové investice.  

 

4.3 Conseq Středoevropský balancovaný 

Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Typ fondu: Smíšený 

Datum založení: 9.9.2003 

Investiční zaměření: Primárně investující do akcií a dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v ČR,  

            Polsku, Maďarsku a Rakousku 

Měna denominace: CZK 

ISIN:  CZ0008472032 

Objem aktiv fondu: 51 676 910 CZK 

Manažerský poplatek: 1,50% ročně z objemu investice 

 

Conseq Fund investiční společnost, a.s. a fond Conseq Středoevropský balancovaný 

obdrželi povolení k dané činnosti v České republice. Fond podléhá dozoru ČNB a 

depozitářem se stala UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
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Investiční cíle a politika: Za účelem maximalizace hodnoty majetku připadajícího na 

jeden podílový list provádí aktivní správu majetku investicemi do akcií a dluhopisů domácích 

či zahraničních emitentů z členských či kandidátských zemí EU. Portfolio fondu tvoří 

především 60% české státní dluhopisy a 40% akciový PX index pražské burzy. Vzhledem 

k rozložení portfolia musí splňovat následující omezení – Akcie max. 60%, dluhopisy a 

nástroje peněžního trhu max. 100%, vklady u bank a termínované vklady max. 30% a 

investice v cizí měně max. 35% z celkového portfolia.  

Čisté obchodní jmění na jeden podílový list k poslednímu dni roku 2012 (31.12.2012) činilo 

1,0628 CZK. Tento typ fondu si účtuje pouze vstupní poplatek, který činí 5% v hodnoty 

vydávaných podílových listů a manažerský poplatek, jehož výše se pohybuje okolo 1,50% 

ročně z objemu investice. 

 

Investor: Conseq Středoevropský balancovaný je vhodný pro investory, kteří chtějí 

své prostředky investovat na delší časový horizont, zpravidla dobu delší než 4 roky a hledají 

vyváženou investiční strategii.  

V Grafu 4.3 Výnosnost fondu Conseq Středoevropský balancovaný, je viditelný vývoj 

výnosnosti daného fondu v průběhu 6 let.  

 

Graf 4.3 Výnosnost fondu Conseq Středoevropský balancovaný 

 
 
 

 

Zdroj: https://www.conseq.cz/prices_historical.asp 
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Během necelých 5 měsíců roku 2006 se smíšený fond držel nad nulovou hranicí 

v pozitivním zhodnocení, bohužel dne 23.5.2006 se fond ocitl již v záporném zhodnocení a 

prvním výrazným poklesem se dostal na hranici -6,60% výnosu. Tímto propadem byl 

nastartován poslední růst fondu do kladných hodnot zhodnocení, ve kterých dosáhl dne 

10.7.2007 své maximální hranice výnosnosti 12,47%. Dopadem finanční krize v letech 2008-

2009, fond Conseq Středoevropský balancovaný se neuvěřitelným tempem propadl na míru 

zhodnocení -31,60% ke dni 2.3.2009. Od tohoto data se zdálo, že fond již bude na svém 

zhodnocení růst a ozdravovat tak svou schopnost růstu výnosnosti, ale bohužel vzestup 

netrval dlouho, přibližně jeden rok. Jelikož ke dni 26.4.2010 opět začal klesat na své hodnotě 

a tímto poklesem se dostal na svou minimální hranici zhodnocení, která činila -38,60% 

(25.11.2011). Během následujícího roku (od 25.11.2011 do 28.11.2012), se fond držel 

v oscilačním pásmu cca od -34% do -30% míry zhodnocení. K poslednímu dni roku 2012 

míra výnosu činila -27,85%. 

 

V závislosti na vývoji fondu v průběhu let 2006-2012, byla sestavena Tab. 4.3 

Průměrné roční výnosy a volatilita fondu Conseq Středoevropský balancovaný, která uvádí 

roční informace o výnosnosti a volatilitě fondu před, v průběhu a po finanční krizi.  

 

Tab. 4.3 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu Conseq Středoevropský balancovaný 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 1,88% 11,81% 

2007 10,08% 8,10% 

2008 -6,17% 30,98% 

2009 -24,16% 15,86% 

2010 -21,90% 16,32% 

2011 -29,31% 18,35% 

2012 -32,47% 15,05% 

 

V začátcích smíšeného fondu společnosti Conseq Invest, průměrný roční výnos 

dosahoval pozitivních hodnot a tudíž zhodnocení daných investic. To se také odráželo na 

roční volatilitě, kdy byla poměrně v nízkých a příznivých hodnotách, portfolio fondu bylo 

stabilnější a méně rizikové oproti následujícímu období 2008-2012. Toto období je 

charakterizováno nástupem finanční krize, která ovlivnila chování a vývoje nejednoho 

podílového fondu. Již v roce 2008, fond začal dosahovat prvního negativního poklesu roční 

výnosnosti, který v roce 2012 degradoval na hodnotu -32,47%. Roční volatilita fondu se 

pohybovala stejným negativním směrem, jelikož s růstem záporného ročního výnosu, se také 
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zvyšovala nestabilita portfolia fondu. Nejvýraznější kolísavost, tudíž i rizikovost portfolia, 

zaznamenal fond v roce 2008. S postupem času se samozřejmě stabilita portfolia fondu 

výrazně zlepšila, zatímco průměrný roční výnos klesal opačným směrem.  

 

4.4 Srovnání fondů společnosti Conseq Invest 

V souvislosti s Grafem 4.4 Srovnání vývoje fondů Conseq Invest, byl porovnán vývoj 

výnosnosti tří existujících typů fondů, dle skladby portfolia, investiční společnosti Conseq 

Invest, popř. Conseq Funds. Jedná se o fond akciový, dluhopisový a smíšený, které se před, 

v průběhu a po finanční krizi vyvíjely odlišným směrem a tempem.  

 

Graf 4.4 Srovnání vývoje fondů Conseq Invest

 
Zdroj: https://www.conseq.cz/prices_historical_compare.asp?form_state=compare&datefrom=1.1.2006&dateto=31.12.2012&output-type=table-

graph&currency=CZK&fund_1=259&fund_2=255&fund_3=1199&fund_4=&fund_5=&btn_select=Porovnat 

 

  

  Conseq Invest Akciový  

  Conseq Invest Dluhopisový  

  Conseq středoevropský balancovaný  
 

 

Všechny tři fondy se v průběhu prvních šesti měsíců roku 2006, dosahovaly záporné 

výnosnosti, největší pokles však utrpěl fond akciový, který sestoupil v míře zhodnocení až na 

-14,13%. Zhruba v polovině roku 2006 nastal u fondů převrat, který měl za následek růst míry 

zhodnocení do kladných hodnot. Fond akciový a fond smíšený tímto růstem dosáhly své 

maximální hranice, v červenci 2007, která činila u akciového fondu 42,12% a smíšeného 
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fondu 12,47%. Fond dluhopisový v tomto období kolísal v oscilačním pásmu cca od 2% do 

3% míry zhodnocení. Rok 2008 přinesl fondům finanční krizi, která měla všechny tři fondy 

negativní dopad. Nejvíce poznamenala však opět fond akciový a fond smíšený, zatímco 

dluhopisový fond, se s nástupem finanční krize potýkal s nežádoucími vlivy pouze krátké 

období. V březnu 2009 se dva, ze tří fondů, společnosti Conseq Invest, dostaly na svou 

minimální hranici. Jednalo se o fond akciový, jehož hodnota klesla na -60,62%, což byl 

největší propad v souvislosti s analýzou, a fond dluhopisový, který zaznamenal své historické 

minimum k hodnotě -4,82%. Smíšený fond, dosáhl svého historického minima výrazně 

v pozdějším období, a to v listopadu roku 2011, jež činilo -38,60% výnosnosti. Conseq Invest 

dluhopisový, jako jediný fond, započal po dosažení svého minima ozdravování a dosáhl 

v průběhu let 2010-2012, již kladného a rostoucího výnosu. Oproti tomu Conseq Invest 

akciový a Conseq středoevropský balancovaný se potýkali v průběhu let 2010-2012 stále 

s negativním zhodnocením. K poslednímu dni roku 2012, míra výnosnosti všech tří fondů, 

činila -18,06% u fondu akciového, 36,88% u fondu dluhopisového a u fondu smíšeného -

27,85%. Z hlediska porovnání vývoje jednotlivých fondů, se nejlépe potýkal jak s finanční 

krizí, tak s ekonomickými podmínkami a jinými aspekty, které měly vliv na vývoj fondu, fond 

dluhopisový. Poté fond smíšený a nejhůře se vyvíjel fond akciový, i přesto, že v posledních 

letech dosahoval lepšího zhodnocení než fond smíšený.  

 

 4.5 ČSOB akciový mix 

Investiční společnost: ČSOB AM 

Typ fondu: Akciový 

Datum založení: 14.10.1999 

Investiční zaměření: Světové akcie obsažené zejména v indexech S&P500, EuroStoxx 50,  

            Nikkei 225 a FTSE 100 

Měna denominace: CZK 

ISIN: 770000001170 

Objem aktiv fondu (v mil.): 1 265,62 CZK 

Manažerský poplatek: 2,00% ročně z objemu investice 

 

Povolení společnosti ČSOB Asset Management, a. s., taktéž i fondu ČSOB akciový 

mix, bylo uděleno v České republice a podléhá dohledu České národní banky. Depozitářem 

fondu je Československá obchodní banka, a. s. 
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Investiční cíle a politika: Struktura portfolia tohoto typu fondu odpovídá jeho 

zaměření, jelikož obsahuje akcie, jejíž hodnota činí 98,2% z celkového podílu aktiv fondu a 

zbylých  1,8% připadá na hotovost. Mezi nejvýznamnější tituly v portfoliu ČSOB akciový 

mix patří Nikko Exchange Trade, Apple Inc, I.M.B., Google Inc, MC Donald´s Corp a další. 

Jak již bylo zmíněno výše, fond investuje do světových akcií obchodovaných na světových 

trzích, a to zejména na trzích USA, Evropy a Asie. Fond může dále investovat do cenných 

papírů fondů kolektivního investování či zajišťovacích finančních derivátů nebo ukládat 

peníze na účty bank. 

Jednorázový vstupní poplatek činí u fondu max. 3% z aktuální hodnoty podílového 

listu fondu před uskutečněním investice. Výstupní poplatek, opět jako u předešlých fondů je 

nulový, čili žádný.  

 

Investor: ČSOB akciový mix je určen především pro investory, kteří vyhledávají 

vysoké zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciového fondu. Rovněž je tento fond vhodný 

pro investory, kterým nevadí, naopak spíše vyhledávají investice s dlouhodobým investičním 

horizontem, pohybující se u tohoto fondu okolo 7 a více let. 

Pro podrobnou analýzu ČSOB akciový mix využijeme následující Graf 4.5: 

 

Graf 4.5 Výnosnost fondu ČSOB akciový mix 

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Akciove-fondy/Stranky/historie.aspx?Isin=770000001170&Currency=CZK&Guid=5d354329-e4fc-

4e98-8203-f38ca83c2cdc&DateFrom=1.1.2006&DateTo=31.12.2012 

 

Prakticky v průběhu celého roku 2006 nedocházelo k významnějším poklesům či 

vzestupům. Fond osciloval v pásmu cca od 2% do 1%. Jediný výraznější propad v daném roce 
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se uskutečnil ke dni 13.6.2006, kdy fond dosáhl – 11,15% . Téměř do konce roku 2006, 

respektive do 3. čtvrtletí, se fond držel v oscilačním pásmu cca od 2% do -1%.  V průběhu 4. 

čtvrtletí roku 2006 fond narůstal ve svém zhodnocení až na svou nejvyšší hranici 16,97%. 

Mohly jsme předpokládat, že již ve svém nárůstu setrvá, ale z důvodu dopadu finanční krize 

na český finanční trh nastal zvrat 16.1.2008, kdy fond začal oscilovat již v negativní části 

grafu -1,52 %. V září roku 2009 fond dosáhl svého historického minima -60,37%. Od tohoto 

výrazného propadu se fond začal vzpamatovávat a dostávat do nového oscilačního pásma cca 

od -34 % do -28% . Dne 7.8.2012 se ve své míře zhodnocení -22,78% přehoupl do nového 

oscilačního pásma cca od -23% do -22%, které setrvává do konce roku 2012. Vzhledem 

k tomu, že za dva a půl roku fond sice vzrostl zhruba o 38% ve svém zhodnocení, ale jelikož 

se stále drží téměř ve stejném oscilačním pásmu, i vzhledem k posunům o 5 – 10%, je 

z dlouhodobého hlediska reálný předpoklad, že fond se ještě v průběhu několika let bude 

potýkat se záporným zhodnocením, než dosáhne kladných hodnot. 

 

Sestavením Tab. 4.4 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB akciový mix, 

jasně vyplývá skutečnost, jak se vyvíjel fond před, v průběhu a po finanční krizi. Zda se 

závislosti na roční výnosnosti fondu pohybovalo také kolísání investičních instrumentů fondu. 

Zda rizikovost portfolia, byla ovlivněna propadem fondu do záporných hodnost zhodnocení či 

nikoli.  

 

Tab. 4.4 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB akciový mix 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 -0,40% 17,94% 

2007 12,01% 21,80% 

2008 -15,07% 64,17% 

2009 -40,32% 43,30% 

2010 -29,14% 27,70% 

2011 -26,83% 31,71% 

2012 -24,40% 19,88% 

 

Před finanční krizí fond v letech 2006-2007, dosáhl jak kladného, tak i záporného 

ročního výnosu, ale s porovnáním s následujícími roky, pokles nebyl tak markantní, lze říci, 

že byl velmi nepatrný. I když se fond v roce 2007 nacházel v kladném zhodnocení, volatilita 

fondu dosahovala vyšší hodnoty než v předchozím roce, kdy výnos fondu sahal do záporných 

hodnot. Rychlým propadem výnosu roku 2008, téměř o 30%, rizikovost portfolia fondu 
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výrazným tempem vzrostla na 64,17%. V tomto období, tudíž nebylo vhodné provádět 

investice do daného fondu. Největší pokles z hlediska ročního výnosu, zaznamenal fond 

v průběhu dopadu finanční krize, v roce 2009, který činil -40,32%. Volatilita fondu naopak 

poklesla na své hodnotě. Jedná-li se o vývoj fondu po finanční krizi, v letech 2010,2011 a 

2012, fond sice narostl cca o 11-16% ve svém ročním výnosu, ale stále se držel v negativním 

poli výnosnosti. S postupem času, také volatilita fondu stoupala k lepším hodnotám a 

přestávala být tak riziková, bohužel investor stále dosahovat tzv. ztráty z investice, jelikož jak 

již bylo zmíněno, výnosnost fondu se pohybovala stále v záporných hodnotách.  

  

4.6 ČSOB bond mix 

Investiční společnost: ČSOB AM 

Typ fondu: Dluhopisový 

Datum založení: 1.12.1990 

Investiční zaměření: České dluhopisy s vysokým ratingem 

Měna denominace: CZK 

ISIN: 770000001147 

Objem aktiv fondu (v mil.): 871,23 CZK 

Manažerský poplatek: 1,00% ročně z objemu investice 

 

Investiční společnosti, která obhospodařuje daný fond a i samotnému fondu ČSOB 

bond mix, bylo uděleno povolení v České republice a podléhají dozoru České národní banky. 

Samozřejmě i depozitářem je Československá obchodní banka, a. s., obdobně jako u fondu 

ČSOB akciový mix, jelikož se jedná o stejnou investiční společnost, která tyto fondy 

obhospodařuje.  

 

Investiční cíle a politika: Cílem fondu je dosahovat výnosu investováním svých aktiv 

do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu denominovaných v CZK. Fond investuje do dluhopisů 

s minimálním úvěrovým ratingem, dluhopisy mohou mít různou délku splatnosti avšak délka 

investice je omezena. Dále investuje svá aktiva do cenných papírů kolektivního investování a 

ukládá peníze na účty u bank.  

Struktura portfolia se u tohoto fondu mění, s délkou dané investice, jinými slovy 

splatností: 

 

 



44 

Tab. 4.5 Struktura portfolia dluhopisového fondu 

Struktura portfolia podle splatnosti investice 

do 1 roku 13,52 % 

1 – 3 roky 10,71 % 

3 – 5 let 29,31 % 

5 a více let 46,46 % 
Zdroj: http://www.csob.cz/cz/fondy/Dluhopisove-fondy/Stranky/770000001147.aspx 

 

ČSOB bond mix má poměrně nízký jednorázový vstupní poplatek, který se pohybuje 

cca okolo 0,5 – 1% z objemu nakoupeného majetku fondu. Výstupní poplatek obdobně jako u 

ostatních již zmíněných fondů je na nulové hranici.  

 

Investor: Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří chtějí své volné finanční 

prostředky získat v době kratší než 3 roky a pro investory neobeznámeny s riziky spojenými 

s investováním na dluhopisových trzích. 

Pro bližší ilustraci vývoje fondu ČSOB bond mix bude využit tento Graf 4.6: 

 

Graf 4.6 Výnosnost dluhopisového fondu 

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Dluhopisove-fondy/Stranky/historie.aspx?Isin=770000001147&Currency=CZK&Guid=97652875-983d-

4923-95aa-5e7cadf7ccd4&DateFrom=1.1.2006&DateTo=31.12.2012 

 

Po prvním pohledu na Graf 4.6 vidíme, že vývoj fondu byl velmi příznivý pro 

investory, kteří se rozhodli do něj vložit své investice. V prvním čtvrtletí roku 2006 vzrostlo 

zhodnocení fondu z 0% na 0,92% za pouhé dva měsíce. ČSOB bond mix zaznamenal pouze 

dva nepatrné otřesy, kdy se dostal do záporných hodnot zhodnocení. Nastalo tak v oscilačním 

období od 27.4.2006 do 4.5.2006, kdy se fond propadl a během týdne se pohyboval v pásmu 
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od -0,01 % do -0,02 %. Ihned na druhý den 5.5.2006 se fond přehoupl do kladných hodnot a 

vydržel v nich téměř 46 dní (do 20.6.2006), než se ze dne na den propadl cca o 0,23% (z 

0,13% na -0,10%). V průběhu jednoho měsíce fond kolísal na úrovní kladného a záporného 

zhodnocení, až nastal převrat dne 24.7.2006 a fond od této doby se již nepropadl do 

negativních hodnot naopak narůstal do vyšších a vyšších hodnot svého zhodnocení. V období 

od 1.12.2006 do 9.7.2008 se pohyboval v oscilačním pásmu cca od 1 - 3%. Během 4 let fond 

vyšplhal ve svém zhodnocení na úroveň 24,73%, či-li vzrostl zhruba o 23-24%. Finanční 

krize jak jsme mohli zjistit nemněla vůbec žádný vliv na vývoj fondu a můžeme se domnívat, 

že fond bude i nadále růst a zvyšovat tak svou výnosnost.  

 

Tab. 4.6 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB bond mix, udává pohled na 

hospodaření fondu z hlediska výnosnosti a z pohledu kolísání hodnoty portfolia fondu, 

v jednotlivých letech 2006-2012. 

 

Tab. 4.6 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB bond mix 

Rok  Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 0,56% 1,50% 

2007 1,45% 1,20% 

2008 3,45% 5,44% 

2009 7,45% 3,46% 

2010 12,53% 1,78% 

2011 14,09% 4,51% 

2012 20,28% 3,23% 

 

Z pohledu dopadu finanční krize na tento daný dluhopisový fond, lze říci, že fondu 

žádným způsobem neuškodila, ba naopak, v průběhu let 2008-2009, fond stále rostl na své 

výnosnosti. Naopak prudký nárůst rizikovosti u daného fondu, z pohledu kolísání hodnoty 

portfolia, byl zaznamenán v letech 2007-2008, kdy se volatilita zvýšila v průběhu roku cca o 

4% a dosahovala tak výše 5,44%, samozřejmě v poměru k již analyzovaným fondům byla 

velmi zanedbatelná. V následujících letech volatilita ve své výši klesala, což byla pozitivní 

zpráva. Bohužel, ale v roce 2011, opět vzrostla na 4,51%. Rok 2012 sebou přinesl největší 

průměrný roční výnos, který dosahoval výše 20,28% a volatilita fondu činila 3,23%. Tudíž 

s největším dosaženým výnosem a zhodnocením investic, fond dosahoval poměrně nízké 

rizikovosti portfolia.  
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4.7 KBC Multi Interest Cash CSOB CZK 

Investiční společnost: ČSOB AM 

Typ fondu: Peněžního trhu 

Datum založení: 3.4.2000 

Investiční zaměření: Nástroje peněžního trhu (euroobligace, státní pokladniční poukázky, 

            depozita) 

Měna denominace: CZK 

ISIN: BE0173476400 

Objem aktiv fondu (v mil.): 3 436,68 CZK 

Manažerský poplatek: 0,7% ročně z objemu investice 

 

Společnosti KBC Asset Management NV  a fondu KBC Multi Interest Cash CSOB 

CZK, bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Financial services and 

Markets Authority. Depozitářem fondu je KBC Bank NV. 

 

Investiční cíle a politika: Fond peněžního trhu investuje své volné prostředky do 

nástrojů peněžního trhu, zejména do euroobligací s krátkou dobou splatnosti, státních 

pokladničních poukázek a depozit, dále vkladních listů nebo dluhopisů denominovaných 

v českých korunách. Samozřejmě také může investovat do nástrojů, které jsou denominované 

v cizí měně, ale musí být zajištěn proti měnovému riziku. Jedná se fond s krátkodobým 

investičním horizontem, jehož splatnost portfolia nepřesahuje 6 měsíců a průměrná životnost 

majetku nepřesahuje 12 kalendářních měsíců.  

Vstupní poplatek, který je jednorázový z nakoupeného objemu investice, činí 0,1%, 

což je velmi nepatrný poplatek, pokud přihlédneme k předchozím fondům. V předešlých 

fondech jsme výstupní poplatek měli nulový, tudíž žádný, fond peněžního trhu je výjimkou a 

výstupní poplatek se zde účtuje ve výši 5%, ale pouze v případě prodeje podílu do jednoho 

měsíce od nákupu. 

 

Investor: KBC Multi Interest Cash CSOB CZK je vhodný pro investory, kteří nechtějí 

investovat na delší časový horizont než je 12 kalendářních měsíců, vyhledávají vysokou 

likviditu, které se zde mohou dočkat a nízká rizika. 

 

V ilustrovaném Grafu 4.7, který je položen níže, je zaznamenán vývoj fondu 

peněžního trhu v období od 9.1.2006 do 28.12.2012. 
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Graf 4.7 Výnosnost KBC Multi Interest Cash CSOB CZK 

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Fondy-penezniho-trhu/Stranky/historie.aspx?Isin=BE0173476400&Currency=CZK&Guid=02fa4b45-

2f4c-4f5b-bbb0-5d1c8d4901c4&DateFrom=1.1.2006&DateTo=31.12.2012 

 

Ihned v prvním měsíci roku 2006 se fond potýkal s nepříznivým vývojem, výnosnost 

fondu klesla na zápornou hodnotu zhodnocení a činila -0,10% ke dni 10.1.2006. Trvalo 

přibližně dva týdny, než se fond dostal zpět na nulovou hranici zhodnocení a začal pomalým 

tempem růst. KBC Multi Interest Cash CSOB CZK velmi dobře reagoval na finanční krizi, 

jelikož , jelikož i přes jediný výrazný zlomový bod, který zaznamenal v časovém intervalu 6 

dní, 7.10.2008 z 5,34% na 3,62% (13.10.2008), se stále držel v kladném pásmu svého 

zhodnocení. V průběhu roku 2009 výnosnost fondu narostla přibližně o 5% (z 4,18% na 

8,08%), jedná se o největší nárůst daného fondu za jeden rok. Následující období dvou let 

(2010 a 2011) fond peněžního trhu neměl výraznější výkyvy, kolísal v oscilačním pásmu cca 

od 8% do 9% svého zhodnocení. Maximem, kterého fond dosáhl v průběhu rozebíraného 

období, se datuje ke dni 21.12.2012 a výnosnost činila 10,02%, bohužel dlouho nevydržela. 

Ihned na druhý den poklesla, ale stále se držela a nadále drží těsně pod tímto maximem 

(9,98%). Z tohoto hlediska a vývoje fondu, můžeme očekávat, samozřejmě pokud nenastanou 

neočekávané situace, že míra zhodnocení bude nadále růst pomalým tempem vzhůru k vyšším 

hodnotám. 

 

Vzhledem k předchozí analýze vývoje fondu v jednotlivých dnech, byla sestavena 

Tab. 4.7 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu KBC Multi Interest Cash CSOB CZK, 

která udává přehled o roční výnosnosti fondu, právě v závislosti na denním vývoji. Je zde 

zachycena také míra kolísání portfolia fondu peněžního trhu v období 2006-2012. 
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Tab. 4.7 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu KBC Multi Interest Cash CSOB CZK 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 0,68% 0,38% 

2007 2,29% 0,28% 

2008 4,48% 2,50% 

2009 6,22% 1,32% 

2010 8,63% 0,33% 

2011 9,09% 0,57% 

2012 9,66% 0,61% 

 

Peněžní fond, který se vyznačuje vysokou likviditou a nízkým rizikem, nezaznamenal 

v průběhu jednotlivých let, z pohledu průměrných ročních výnosů, žádné záporné hodnoty. 

Tudíž finanční krize neměla výrazný vliv na hospodaření a vývoj fondu, jelikož v období 

2008-2009, kdy se krize dostala na náš finanční trh, fond zaznamenal nárůst průměrného 

ročního výnosu zhruba o 2%. Kolísavost fondu a tím i jeho rizikovost z pohledu investora, 

byla velmi nepatrná. Největší riziko probíhalo v roce 2008, kdy roční volatilita byla na své 

nejvyšší hodnotě v celém analyzovaném období. V následujících letech fond peněžního trhu 

stále posiloval ve své výnosnosti a v roce 2012 dosahoval 9,66% průměrného ročního výnosu 

se zanedbatelnou volatilitou, tudíž investice byly téměř bezrizikové a dosahovaly téměř 10% 

výnosu. 

 

4.8 ČSOB Středoevropský 

Investiční společnost: ČSOB AM 

Typ fondu: Smíšený 

Datum založení: 1.10.1993 

Investiční zaměření: Neutrální alokace je akcie ČR (PX) 15%, akcie Polsko (WIG20) 20%,  

            akcie Maďarsko (BUX) 10%, dluhopisy ČR (WIG20) 25%, dluhopisy  

            Polsko (WIG20) 20% a dluhopisy Maďarsko (BUX) 10% 

Měna denominace: CZK 

ISIN: 770000001881 

Objem aktiv fondu (v mil.): 775,54 CZK 

Manažerský poplatek: 2,00% ročně z objemu investice 

 

Fond ČSOB Středoevropský a investiční společnost ČSOB Asset Management, a.s., 
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která jej založila, obdržely povolení v České republice. Daná investiční společnost podléhá 

dozoru České národní banky. Depozitářem se stala Československá obchodní banka, a.s.  

 

Investiční cíle a politika: Jelikož se jedná o fond smíšený, tudíž má skladbu portfolia 

velmi různorodou. Především investuje do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu 

denominované v CZK nebo i jiné měně. Fond soustřeďuje své investice převážně ve 

středoevropském regionu a také v zemích bývalého východního bloku. Pro názornost 

jednotlivých podílů akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu, byly tyto 

údaje seskupeny v následující Tab. 4.8: 

 

Tab. 4.8 Podíl jednotlivých aktiv v portfoliu fondu 

Struktura portfolia podle typu aktiv 

Akcie tuzemské včetně zahr. obchod. v ČR 14,7 % 

Akcie zahraniční 29,91 % 

Obligace CZK 24,36 % 

Obligace ostatní 30,95 % 

Hotovost 0,08 % 

Zdroj: http://www.csob.cz/cz/fondy/Smisene-fondy/Stranky/770000001881.aspx 

 

Největší podíl v portfoliu fondu, tvoří ostatní obligace, jejichž hodnota zastupuje 

30,95% na celkovém portfoliu, těsně za těmito obligacemi se řadí zahraniční akcie, které tvoří 

29,91% portfolia smíšeného fondu a v neposlední řadě, tvoří podstatnou část i obligace CZK, 

jejichž procento na celkovém portfoliu činí 24,36%. Poté v celkové výši 14,7% jsou zde 

zahrnuty tuzemské akcie včetně zahraničních obchodovatelných v ČR a velmi nepatrnou část, 

vcelku mizivou, tvoří hotovost ve výši 0,08%. 

Před uskutečnění dané investice se sráží tzv. vstupní poplatek, který u daného 

smíšeného fondu činí max. 2% z aktuální hodnoty podílového listu fondu. ČSOB 

Středoevropský si neúčtuje žádný výstupní poplatek.  

 

Investor: Tento typ fondu není vhodný pro investory, kteří chtějí získat zpět své 

investované finanční prostředky v době kratší než pět let a nejsou dostatečně obeznámeni 

s riziky investování na akciových a dluhopisových trzích. 
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Vývoj fondu byl v předcházejících letech velmi kolísavý a nevyrovnaný. Znázornění 

jednotlivých důležitých období ve vývoji a výnosnosti fondu jsou zaznamenána v Grafu 4.8: 

 

Graf 4.8 Výnosnost fondu ČSOB Středoevropský  

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Smisene-fondy/Stranky/historie.aspx?Isin=770000001881&Currency=CZK&Guid=274b4cfc-696e-

4735-a683-52cab9b50ded&DateFrom=1.1.2006&DateTo=31.12.2012 

 

Jak lze vidět, fond během své působnosti v letech 2006 – 2012 měl výrazné poklesy a 

vzestupy ve své výnosnosti, celkově lze říci, že ČSOB Středoevropský neměl v tomto období 

stálé oscilační pásmo, ve kterém by se pohyboval delší dobu, jako tomu bylo např. u fondu 

peněžního trhu. Ihned v lednu 2006 se fondu dostal do záporné části svého zhodnocení a držel 

se v oscilačním pásmu cca od -1% do -3% po dobu 3 měsíců. Dne 19.4 2006 se fond přehoupl 

do první pozitivní výnosnosti, která však neměla dlouhého trvání, jelikož ihned 15.5.2006 se 

opět křivka zhodnocení zabořila do záporných hodnot, kde se pohybovala téměř 5 měsíců 

s nejnižším bodem, který činil -15,53% (13.6.2006). Po neúspěšných 5 měsících, kdy fond 

neměl ponětí o jeho dalším vývoji, se dostal do svého druhého a zároveň posledního kladného 

zhodnocení ke dni 18.10.2006, které však ve svém trvání setrval přibližně rok a čtvrt, tudíž do 

dne 15.1.2008. V pozitivní části výnosnosti se dočkal své maximální hranice zhodnocení, 

která se vyšplhala na 20,10% dne 4.7.2007. Ze dne na den se ČSOB Středoevropský přehoupl 

do negativních hodnot, stalo se tak přímo dne 16.1.2008. S tímto datem odstartoval největší 

propad, který fond za svou působnost zaznamenal. ČSOB Středoevropský fond reagoval na 

krizi negativně, a to poklesem, který byl nejmarkantnější v březnu 2009 (9.3.2009) na -

32,00%. Po tomto propadu bylo nastartováno oživení a fond začal postupně růst, i když se již 

nedostal do kladných hodnot. Ke dni 1.3.2010, kdy výnosnost vyšplhala na hodnotu -8,43%, 
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zhodnocení fondu kolísalo ze dne na den, v jednu chvíli se zdálo, že se fond začal již 

revitalizovat, ale za pár dní se opět propadal. Takto kolísal do 30. 8. 2012, kdy výnosnost 

fondu činila -12,00%, od tohoto data je fond ČSOB Středoevropský na své cestě k dosáhnutí 

pozitivního zhodnocení. Na konci roku 2012 (31.12.2012) dosahoval výnosnosti -2,54%.  

 

V návaznosti na předchozí analýzu denních výnosů fondu, byla sestavena Tab. 4.9 

Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB Středoevropský, která poskytuje údaje 

vývoje fondu, vzhledem k dosaženému výnosu v jednotlivých letech a roční kolísání hodnoty 

investičních instrumentů fondu ČSOB Středoevropského.  

 

Tab. 4.9 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB Středoevropský 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2006 -2,14% 25,56% 

2007 10,68% 25,20% 

2008 -7,77% 33,59% 

2009 -19,46% 24,15% 

2010 -7,56% 22,37% 

2011 -9,74% 20,47% 

2012 -11,59% 15,52% 

 

V průběhu analýzy předešlých fondů, bylo zjištěno, že fond akciový a smíšený 

dosahují jak největších ztrát ve svém zhodnocení tak i dosahované výnosnosti, ani tento fond 

není výjimkou. V roce 2007 dosáhl jediného, zároveň tudíž nejvyššího, průměrného ročního 

výnosu 10,68%. Bohužel nástupem roku 2008, fondu ČSOB Středoevropskému, přinesla 

finanční krize výrazný propad v průměrné výši výnosu. Nejhůře dopadl rok 2009, kdy 

průměrný výnos pokles až na -19,46%. Oproti tomu v následujícím roce 2010 vzrostl 

přibližně o 12%, ale v dalších letech 2011 a 2012 opět průměrný roční výnos fondu na své 

hodnotě klesal. Vzhledem k negativnímu vývoji výnosnosti fondu, odpovídá i vývoj volatility.  

Nejrizikovějším se stal, v ohledu na kolísání hodnoty portfolia v roce 2008, kdy roční 

volatilita dosahovala hodnoty 33,59%. Od daného roku, ale volatilita na své hodnotě začala 

posilovat a s postupem času klesala na nižší hodnoty.  

S analýzou jednotlivých fondů, obou investičních společností, z pohledu volatility, 

mohlo být povšimnuto, že ve většině případech nejnižší volatilita, která byla u jednotlivých 

fondů zaznamenána, spadala na rok před největším propadem ročního výnosu fondu.  
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4.9 Srovnání vývoje fondů společnosti ČSOB AM 

V tomto souhrnném porovnání čtyř fondů investiční společnosti ČSOB AM si 

stanovíme, který fond byl v porovnání k ostatním nejvýkonnější, do jaké míry byl zasažen 

finanční krizí a jak se s ní dokázal vyrovnat.  

 

Graf 4.9 Porovnání vývoje čtyř fondů ČSOB 

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Stranky/Porovnani.aspx?guid1=02fa4b45-2f4c-4f5b-bbb0-5d1c8d4901c4&guid2=97652875-983d-

4923-95aa-5e7cadf7ccd4&guid3=5d354329-e4fc-4e98-8203-f38ca83c2cdc&guid4=274b4cfc-696e-4735-a683-52cab9b50ded 

 

Od vzniku si nejlépe ve své výnosnosti vede ČSOB středoevropský, jehož celková 

výnosnost činí 4,55%, poté následuje fond ČSOB bond mix s celkovou výnosností 3,08%, 

třetím fondem v pořadí je ČSOB akciový mix, který dosahuje výnosnosti ve výši 2,83% a 

fond peněžního trhu, KBC Multi Interest Cash CSOB CZK si vedl ze všech fondů nejhůře a 

dosáhl 2,05% výnosnosti ve svém vývoji. Z grafu je samozřejmé, že na fond ČSOB akciový 

mix nejhůře zapůsobila finanční krize, která se do České republiky dostavila na přelomu let 

2007 – 2008, naopak fond peněžního trhu a fond ČSOB bond mix nebyli výrazně krizí 

zasaženi. 

 

Z Grafu 4.9 je ihned na první pohled patrná skutečnost rozdělení fondů do dvou 

skupin, podle jejich obdobného vývoje. První skupina se skládá z KBC Multi Interest Cash 

CSOB CZK (fond peněžního trhu) a z fondu ČSOB bond mix (dluhopisový fond). Do druhé 

skupiny fondů se zařadil ČSOB akciový mix (akciový typ fondu) společně s fondem ČSOB 

středoevropský (smíšený fond).  
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Pro porovnání fondu peněžního trhu a dluhopisového byl proveden výňatek 

z původního souhrnného Grafu 4.9. 

 

Graf 4.10 Srovnání výnosnosti dluhopisového a peněžního fondu při obdobném vývoji  

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Stranky/Porovnani.aspx?guid1=02fa4b45-2f4c-4f5b-bbb0-

5d1c8d4901c4&guid2=97652875-983d-4923-95aa-5e7cadf7ccd4 

 

Začátkem roku 2006 se ihned v prvním měsíci dostal fond peněžního trhu do nepatrné 

a své jediné záporné hodnoty -0,10%, oproti tomu fond dluhopisový ve své výnosnosti rostl. 

Zatím co KBC Multi Interest Cash CSOB CZK, započal růst do kladného zhodnocení, ve své 

působnosti fond ČSOB bond mix zaznamenal své první negativní propady. V dubnu roku 

2006 jen mírným a velmi nepatrným poklesem přestoupil z pozitivní části do negativní na -

0,01%. Nic netrvá dlouho a ani pokles fondu nevydržel, z počátku se růst jevil jako začátek 

regenerace, ale v pozdějším období roku 2006, konkrétně 21.6. fond dosáhl svého minima, 

shodou okolností stejného jako fond peněžního trhu v měsíci leden, či-li -0,10%. Od tohoto 

data fond se začal revitalizovat a jeho výnosnost s každým nastávajícím dnem rostla. Na konci 

analyzovaného období, tedy 31.12.2012 zhodnocení ČSOB bond mix se vyšplhalo na 24,73%, 

zatím KBC Multi Interest Cash CSOB CZK, přesto že se potýkal pouze s negativními sklony 

v lednu 2006, dosahoval pouhých 9,98% výnosnosti. Z hlediska finanční krize můžeme 

konstatovat, že se fondů žádným výrazným způsobem nedotkla a nepoznamenala. 

 

Pro zbylé dva fondy ČSOB akciový mix a ČSOB Středoevropský, jsme si také 

vytvořili samostatný Graf 4.11, ze kterého je očividné, že jejich vývoj se pouze s malými 

odchylkami vyvíjel stejným směrem. Zejména je to způsobeno podobnou skladbou portfolia 

obou fondů, jelikož i smíšený fond investuje a vlastní poměrnou část akcií.  
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Graf 4.11 Srovnání výnosnosti akciového a smíšeného fondu při obdobném vývoji  

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Stranky/Porovnani.aspx?guid1=5d354329-e4fc-4e98-8203-

f38ca83c2cdc&guid2=274b4cfc-696e-4735-a683-52cab9b50ded 

 

Z dřívější analýzy smíšený fond byl na tom v průběhu vývoje o poznání lépe, než fond 

akciový. Oba fondy se dostali ihned 10.1.2006 do negativních hodnot, propad byl výraznější u 

smíšeného fondu zhruba o 2%. Oproti tomu ale fond ČSOB akciový se ze záporné výnosnosti 

dostal ihned v únoru 2006, zatímco ČSOB středoevropský až v květnu roku 2006. Neohřáli se 

ale příliš dlouho, jelikož se opět propadly do záporného zhodnocení. Smíšený fond 

zaznamenal první výrazný pokles a to v červnu 2006, kdy dosahoval -15,53%, k tomuto 

stejnému časovému datu se zaznamenal také první pokles fondu akciového, ale byl o poznání 

menší a činil -11,15%. Poté fondy začaly ve své výnosnosti růst do kladných hodnot a 

očekávalo se co nejvyšší zhodnocení a růst čistého obchodního jmění na podílový list, tak se 

také stalo. Zatímco fond ČSOB středoevropský dosáhl své maximální hranice 20,10%, fond 

akciový mix pouhých, ale i přesto pozitivních 16,97%. Bohužel po dosáhnutí svého maxima, 

fondy začali klesat ve výnosnosti a po zasažení finanční krize v letech 2008 – 2009, dosáhly 

také své minimální hranice za dobu své působnosti.  Největší propad se řadí k fondu ČSOB 

akciový mix, dosáhl neuvěřitelných -60,37%, fond ČSOB středoevropský pokles na mírnější 

zápornou hranici svého zhodnocení, která činila -32,00%. Po tak těžkém zasažení a poklesu 

své výnosnosti fondy opět nabírali na síle a začalo jejich postupné oživování, to samozřejmě 

nastartovalo i jejich růst. K poslednímu dni roku 2012 smíšený fond dosahoval -2,54% 

zhodnocení, ale ČSOB akciový mix na tom byl hůře a dosahoval -22,37%. Podle těchto 

analýz a srovnání, je jasné přímé a nemilosrdné zasažení finanční krizí u obou fondů 

finančního trhu. 
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4.10 ČSOB Evropského nemovitostního růstu 2 

Investiční společnost: KBC AM 

Typ fondu: Zajištěný 

Datum založení: 9.7.2007 

Den splatnosti: 31.7.2013 

Investiční zaměření: Nástroje peněžního trhu (euroobligace, státní pokladniční poukázky, 

            depozita) 

Měna denominace: CZK 

ISIN: LU0300904389 

Objem aktiv fondu (v mil.): 170,69 CZK 

Manažerský poplatek:  -  

 

Investiční společnosti KBC Asset Management, a.s. i danému fondu, který byl touto 

společností založen, bylo uděleno povolení v Lucembursku a podlého dohledu orgánu 

Commission de Surveillance du Secteur Financier. Depozitářem je KBC European Private 

Bankers S.A. 

 

Investiční cíle a politika: Portfolio fondu se skládá z různých aktiv, jakou jsou 

dluhopisy a likvidity, u nichž se fond snaží o dosažení zisku a tak usiluje o to, aby bylo v den 

splatnosti vyplaceno 100% upisovací ceny. Fond může investovat až 100% svého majetku do 

cenných papírů vydaných Českou republikou. Zajištěné fondy se liší od ostatních běžných 

fondů finančního trhu, jelikož podstatou investování je zajištění návratnosti vložené investice 

navýšenou o výnos. Tudíž hodnota podílu u ČSOB evropského nemovitostního fondu 2 

v upisovacím období činila 10 Kč. Návratnost je navázána na vývoj evropského 

nemovitostního indexu EPRA (European Public Real Estate Index), který je složen 

z nemovitostních akcií se kterými se v Evropě nejvíce obchoduje. V den splatnosti, který 

nastane 31.7.2013 se investorovi vyplatí výnos ve výši 65% nárůstu hodnoty koše a upisovací 

cena (10 Kč), pokud však dojde k poklesu hodnoty koše, nic se nezapočítává.  

Nejvyšší částka, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, neboli tzv. 

vstupní poplatek činí 3% z hodnoty nakoupeného majetku. Účtuje se zde také výstupní 

poplatek a to ve výši 1% z podílu nebo zisku.  
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Investor: Pokud se investor rozhodne provést investici do daného typu fondu, musí 

počítat s určitými riziky např. před nárůstem inflace. Je určen investorům, pro které je důležitá 

bezpečnost a nízká míra rizika investice v časovém horizontu 3 – 7 let. 

 

Zajištěné fondy se začaly rozvíjet a nabízet v pozdějším období než ostatní fondy 

finančního trhu, tudíž tento fond se řadí mezi jeden z prvních zajištěných fondů nabízených 

společností KBC AM. Jeho vývoj v průběhu upisovacího období od 9.7.2007 do 31.7.2012, 

respektive do 31.12.2012 kdy se analýza sepisuje, je znázorněn v Grafu 4.12 položeném níže. 

 

Graf 4.12 Výnosnost fondu ČSOB Evropského nemovitostního růstu 2 

 

Zdroj:http://www.csob.cz/cz/Fondy/Zajistene-fondy/Stranky/historie.aspx?Isin=LU0300904389&Currency=CZK&Guid=99a10e66-626c-

4a4c-a919-cb787ad2cf27&DateFrom=1.1.2006&DateTo=31.12.2012 

 

Na konci července 2007 fond započal svůj běh v negativní části zhodnocení -4,50% a i 

nadále se propadal, až dosáhl své minimální hranice -13,20% míry výnosnosti. Během této 

doby se pohyboval v oscilačním pásmu cca od -9% do -13%, samozřejmě na poklesu měla 

vinu i finanční krize, která v průběhu roku 2008 zatěžovala Českou republiku. V průběhu 

druhé poloviny roku 2009 se fond začal revitalizovat a míra výnosnosti začala stoupat 

k pozitivním hodnotám, kterých dosáhl 14.9.2012 a činili 0,20%. Ke konci roku 2012 dosáhl 

zatím své maximální hranice 1,00%  zhodnocení, tudíž prognóza do dalších let zní, další růst 

a nové maximální hranice bez ohledu na negativní vlivy. 

 

Průměrné roční výnosy udávají informace, zda fond dosáhl určitého výnosu či nikoliv 

a naopak, v kterém roce prodělal. Roční volatilita na druhou stranu zachycuje, jak se ročně 
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změnila rizikovost investičních instrumentů fondu a v jaké míře portfolio fondu kolísá. Tyto 

informace nám zachycuje Tab. 4.10 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB 

Evropského nemovitostního růstu 2. 

 

Tab.4.10 Průměrné roční výnosy a volatilita fondu ČSOB Evropského nemovitostního růstu 2 

Rok Prům. roční výnos Roční volatilita 

2007 -4,77% 46,67% 

2008 -9,90% 39,67% 

2009 -9,63% 21,42% 

2010 -2,85% 13,42% 

2011 -1,93% 9,19% 

2012 -0,43% 6,94% 
 

Na tomto fondu z hlediska průměrných ročních výnosů je pozoruhodné, že nedosáhl 

v období od roku 2007 do roku 2012 žádného pozitivního výnosu, který by vyjadřoval kladné 

zhodnocení vývoje a hospodaření fondu. Oproti tomu se fond ČSOB Evropského 

nemovitostního růstu 2 dočkal dvou výrazných hodnot v průměrných měsíčních výnosech a to 

v roce 2008 a 2009. Rapidní vzestup během jednoho roku, byl zaznamenán zvýšením ročního 

výnos z -9,63% na -2,85%, který se datuje k roku 2010. Volatility byla spočítána až od roku 

2007, jelikož fond v průběhu tohoto roku započal svou existenci a rozvoj. Jak lze vidět, ihned 

na začátku svého vývoje dosahoval největší roční volatility 46,67%, která v průběhu 

následujících let sice klesala, ale pořád se držela v nebezpečné výši rizikovosti pro náhodného 

investora. V roce 2011 dosahoval fond ročního výnosu -1,93% a rok 2012 přinesl fondu další 

vzestup v průměrném ročním výnosu na -0,43%. Z hlediska volatility fondu v letech 2011 a 

2012, portfolio fondu již nepůsobilo tak rizikově, jako v předchozích letech a se postupným 

růstem ročního výnosu, se i roční volatilita fondu snižovala na přijatelnou hranici rizikovosti. 

 

Jelikož zajištěný fond je odlišným svým vznikem a zánikem od ostatních fondů 

finančního trhu může být z pohledu investora určitým „lákadlem“. Pokud se subjekt rozhodl 

investovat své finanční prostředky do tohoto fondu ČSOB Evropského nemovitostního růstu 

2, v průběhu let 2007-2012, zaznamenal by tzv. ztrátovou investici, která by mu přinesla i 

ušlý zisk. Jelikož pokud by se rozhodl investovat do jiného fondu společnosti ČSOB, 

respektive do fondu ČSOB bond mix nebo KBC Multi Interest Cash CSOB CZK, na své 

investici by mnohonásobně vydělal. Samozřejmě z pohledu všech 4 již zanalyzovaných fondů 

společnosti ČSOB AM, by investor nezvolil až tak nejhorší variantu, jelikož pokud by 
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investoval do fondů ČSOB akciový mix a ČSOB Středoevropského, které se během svého 

vývoje v průběhu let 2006-2012, potýkali s mnohem většími propady ve svém zhodnocení a 

dosahovaly tak daleko vyššího propadu ve své výnosnosti, jeho ztráta z investice by 

dosahovala mnohem vyšších hodnot. 

 

4.11 Porovnání akciových fondů 

V tomto Grafu 4.16 Porovnání akciových fondů, byla použita data vývoje, již 

zanalyzovaných fondů před, v průběhu a po finanční krizi. Jedná se o fondy ČSOB akciový 

mix a Conseq Invest akciový, které spadají, jak je již uvedeno v názvu daných fondů, pod 

investiční společnosti Conseq Invest a ČSOB AM.  

  

Graf 4.13 Porovnání akciových fondů 

 

Zdroj: Vlastní tabulka vytvořená dle již zanalyzovaných údajů 

 

ČSOB akciový mix, se ihned ze začátku roku 2006 dostal do záporných hodnot 

zhodnocení, zatímco Conseq Invest akciový se vyvíjel směrem k vyššímu zhodnocení. 

V období od února do května 2006 se fond ČSOB akciový mix pohyboval v oscilačním 

pásmu cca od 0% - 2% výnosnosti, poté začal na své síle zhodnocení upadat a k 13.6.2006, se 

propadl na -11,15% míry zhodnocení. Shodou okolní, fond Conseq Inves akciový, dosáhl 

v přibližné době jako akciový fond společnosti ČSOB AM, také propadu výnosnosti na -

14,13%. Do konce roku 2006, již však oba fondy na svém zhodnocení rostly a dosáhly 

kladných hodnot zhodnocení. Zásadním okamžikem pro oba fondy, se v období od července-

září 2007, jejich dosažení své historické maximální hodnoty, která u fondu ČSOB akciový 
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mix činila 42,12% a u fondu Conseq Invest akciový se tyčila ve výši 16,97%, což činilo 

zhruba 25% rozdíl v maximální výši zhodnocení. Bohužel s nástupem finanční krize v ČR, se 

v průběhu roku 2008 oba akciové fondy dostaly do záporných hodnot a neustále klesaly na 

svém zhodnocení až do roku 2009, kdy dosáhly naopak své historicky minimální hranice 

výnosnosti, která se u obou fondů projevila přibližně ve stejné výši. Conseq Invest akciový 

pokles na hodnotu cca -60,62% a ČSOB akciový mix sestoupil na své výnosnosti na hranici -

60,37%. Hodnota výnosnosti fondu Conseq Invest akciový se v průběhu let 2010-2011 

kolísala v oscilačním pásmu od -24% do -18%, oproti tomu ČSOB akciový mix fluktuoval 

v oscilačním pásmu cca od -33% do -27% výnosnosti. Rok 2012,  měl pro oba akciové fondy 

stoupající charakter, jelikož oba fondy na své výnosnosti posilovaly a k 31.12.2012 

dosahovaly sice záporného zhodnocení, ale v souvislosti s velkým propadem v jejich výnosu, 

přiměřenému a rostoucímu zhodnocení, které u fondu ČSOB akciový mix činilo -22,32%, 

zatímco fond Conseq Invest akciový mix vzrostl o zhruba 4% více, a to na hodnotu -18,06%.  

 

4.12 Porovnání dluhopisových fondů 

Pro srovnání vývoje fondů Conseq Invest dluhopisový a ČSOB bond mix, byl 

vytvořen Graf 4.17 Porovnání dluhopisových fondů. Jedná se o fondy dvou investičních 

společností, Conseq Invest a ČSOB AM, ze kterých byly tyto fondy vybrány, pro znázornění 

vývoje před, v průběhu a po finanční krizi v ČR.  

 

Graf 4.14 Porovnání dluhopisových fondů 

 

Zdroj: Vlastní graf vytvořený dle předchozích analýz daných fondů 
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Již z pohledu na Graf 4.14 Porovnání dluhopisových fondů,  je zřejmé, že fond ČSOB 

bond mix měl vyrovnanější průběh vývoje, než fond Conseq Invest dluhopisový, který 

zaznamenal na počátku sledovaného období podstatně větší fluktuace ve svém vývoji. Ze 

začátku roku 2006, respektive v polovině roku 2006, zaznamenaly oba fondy své první 

poklesy do záporných hodnot, i když jen nepatrných. Zároveň fond ČSOB bond mix v tomto 

časovém úseku dosáhl své historicky minimální hranici -0,10% výnosnosti ke dni 21.6.2006. 

Pokud se jedná o fond společnosti Conseq Invest, dosahoval ke konci června 2006 výnosnosti 

ve výši -1,23% . Fond ČSOB bond mix svou minimální hranicí odstartoval pomalý, ale trvalý 

růst ve výši míry zhodnocení, zatímco fond Conseq Invest dluhopisový prodělal ještě pár 

negativních propadů výnosnosti, které měla za následek finanční krize. Tudíž je zřejmé, že 

hlavní a nejvýraznější propady fond zaznamenal v průběhu roku 2008 a 2009, kdy krize měla 

největší rozmach a dopad na finanční trh v ČR. První pokles v míře zhodnocení byl 

zaznamenán fondem kde dni 24.10.2008, který činil -4,59% a druhý pokles, který byl 

definován jako historické minimum fondu, se vztahuje k datu 30.3.2009 ve výši -4,82%. 

Tímto dnem, fond započal revitalizaci a na svém zhodnocení začal růst. Oba fondy již 

v průběhu let 2010-2012 se pohybovaly v pozitivních hodnotách výnosnosti a k poslednímu 

dni roku 2012 tyto hodnoty dosahovaly výše, u fondu ČSOB bond mix 24,73% a u fondu 

Conseq Invest dluhopisový přibližně o 12% více, čili 36,88%. 

 

4.13 Porovnání smíšených fondů 

Investiční společnosti Conseq Funds a ČSOB AM zahrnují ve své nabídce určité 

smíšené fondy. Z této nabídky byly vybrány dva fondy, jedná se o Conseq Středoevropský 

balancovaný fond a ČSOB Středoevropský. Ve vytvořeném Grafu 4.15 Porovnání smíšených 

fondů je zachycen průběh vývoje fondů před, během a po finanční krizi v ČR. Podobně jako u 

fondů akciových a dluhopisových, zaznamenaly s ohledem na pár odchylek, obdobný vývoj. 

Jak již bylo jednou řečeno, smíšené fondy se vyvíjejí také podobným směrem jako fondy 

akciové, jelikož ve skladbě jejich portfolia dochází k určité totožnosti s portfoliem fondů 

akciových, tudíž je logické, že tato podobnost tkví právě v určitém procentu akcií, které se 

nacházejí v portfoliu fondu smíšeného.  
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Graf 4.15 Porovnání smíšených fondů 

 

 Zdroj: Vlastní tabulka vytvořená dle předchozí analýzy 

 

Smíšený fond Conseq Středoevropský balancovaný si vedl ve vstupu do roku 2006 

podstatně lépe, než fond ČSOB Středoevropský, jelikož ten se ihned po začátku roku propadl 

do záporných hodnot zhodnocení a pohyboval se v nich přibližně do dubna 2006. V tomto 

časovém úseku se již fond společnosti Conseq pohyboval také v záporných hodnotách a 

dosáhl tak negativního výnosu -6,06%. ČSOB Středoevropský ke dni 13.6.2006 dosáhl opět 

negativního zhodnocení, které činilo -15,53%, což se jednalo o první nejnižší zhodnocení 

v průběhu sledovaných let. Po uplynutí jednoho roku, během něhož oba fondy začaly růst na 
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zmíněno, finanční krize se do České republiky dostavila v průběhu roku 2008, tudíž vývoj 
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zatímco fond Conseq Středoevropský balancovaný se pohyboval na hodnotě zhruba o 25% 
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-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Conseq Středoevropský 
balancovaný

ČSOB Středoevropský



62 

4.14 Shrnutí 

V kapitole třetí byly shrnuty poznatky o vývoji kolektivního investování v ČR a 

Evropě, zatím co v kapitole čtvrté, byla již provedena analýza vybraných otevřených 

podílových fondů. Byly zde použity metody kvantitativního rozboru, metody rozboru a 

komparace a v neposlední řadě byla použita analýza kolektivního investování u jednotlivých 

typů podílových fondů v České republice, před, v průběhu a po finanční krizi. 

 

Třetí kapitola bakalářské práce pojednávala o vývoji kolektivního investování v České 

republice a Evropě. V první části, zaměřená na vývoj kolektivního investování v České 

republice, byla popsána historie investování, dopady finanční krize na finanční sektor a rozbor 

těchto dopadů na investování v podílových fondech. Kolektivní investování prošlo v České 

republice velice specifickým vývojem, právě v použití kupónové privatizace bylo negativně 

poznamenáno z hlediska ztráty důvěry českých investorů. Ztráta důvěry investorů, měla také 

za příčinu přeměna většiny investičních společností na holdingové společnosti, v průběhu let 

1994 – 2000 z 280 investičních společností zůstalo pouhých 9. V roce 1998 však byla 

založena Komise pro cenné papíry, která pomalým, ale jistým tempem začala regulovat 

finanční trh a důvěra investorů se postupně vracela. V roce 2002 započat tzv. rozkvět 

podílových fondů a ten gradoval i nadále, jelikož Česká republika v roce 2004 vstoupila do 

Evropské unie, tím přijala určité evropské standardy, které pomohly k ještě většímu rozkvětu.  

 

Finanční krize dopadla na náš finanční trh v 2. polovině roku 2008, ale podle mého 

názoru se jednalo pouze o okrajové zasažení, jelikož bankovní sektor byl relativně stabilní 

s dostatečnou likviditou, tudíž pouze ČNB učinila určité intervence, ale zásah státu nebyl 

nutný. Tento názor byl utvrzen také tím, že v průběhu krize v České republice, počet fondů 

neklesl, naopak vzrostl, největší rozmach zaznamenaly fondy fondů a smíšené fondy, čili 

dopady nemohly být tak drastické, jak většina subjektů tvrdí. Z hlediska objemu majetku ve 

fondech nejlépe disponovaly fondy peněžního trhu a smíšené fondy.  

 

Druhá část třetí kapitoly byla zaměřena na vývoj kolektivního investování v Evropě. 

Záznamy o evropském fondovém průmyslu se datují k roku 1990 a průběhu 10 let se dočkal 

velkého rozmachu. Objem majetků ve fondech stoupl z 0,5 mld. EUR na neuvěřitelných 3,5 

biliónů EUR. V souvislosti s tímto rozmachem je novela zákona o kolektivním investování, 

která je v souladu s evropskou směrnicí a upravuje tzv. UCITS fondy. Jedná se o fondy 

investující do cenných papírů registrovaných na veřejném trhu, a které postupují dle této 
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směrnice. Nejvýznamnější země, které se tyčily na vrcholu fondového průmyslu, se staly 

Francie, Německo, Itálie, Lucembursko a Velká Británie, jejichž celkový úhrn na evropském 

fondovém průmyslu tvořil 80%. Jedná-li se o objemu majetku ve fondech u daných zemí, 

největší pokles zaznamenalo Lucembursko, zatím co Irsko na tom bylo s poklesem nejlépe.  

 

Ve čtvrté kapitole, jsme se zabývali analýzou jednotlivých druhů otevřených 

podílových fondů v době finanční krize v České republice. Do této analýzy byly zařazeny 

fondy akciové, dluhopisové, smíšené, fondy peněžního trhu a zajištěný fond investičních 

společností Conseq Invest a ČSOB AM a došli jsme k následujícím závěrům: U fondů 

akciových docházelo v období (2008-2009) k největším propadům, které činily až -61,00%. 

Z dnešního pohledu se však zregenerovaly a na svém zhodnocení stouply přibližně o 40%, ale 

stále se potýkají se zápornými hodnotami výnosnosti. Fondy dluhopisové na tom byly zcela 

rozdílně, jejich propady nebyly tak výrazné, minimální hranice se pohybovala okolo -5% 

(Conseq Invest dluhopisový), ale v průběhu několika měsíců se ihned přehouply do kladného 

zhodnocení a stále rostou. Dále byl rozebrán ve svém vývoji fond smíšený, který zaznamenal 

ve svém průběhu dva poklesy a nejmarkantnější se pohyboval v hodnotě zhodnocení -15,53%, 

avšak tento propad nastartoval dramatický růst až do dnešní doby. Fond peněžního trhu se 

potýkal pouze s jedním a více nepatrným poklesem, který zaznamenal na počátku svého 

vývoje, od této doby pomalým tempem rostl a jeho růst pokračuje i dnes. Poslední 

analyzovaným fondem se stal fond zajištěný, který je specifický a rozdílný oproti ostatním 

fondům tím, že má upisovací období na stanovenou dobu. Tento fond poznal také záporné 

hodnoty, ale v dnešní době již dosahuje kladného zhodnocení.  

Z pohledu vypočítané volatility, lze jasně konstatovat, že akciové, smíšené a zajištěný 

fond, dosahovaly největší kolísavosti v hodnotě portfolia v letech 2007-2009. Samozřejmě 

velkou zásluhu, na tomto negativním výsledku vývoje, měla finanční krize. Naopak fondy 

peněžního trhu a dluhopisové fondy obou investičních společností dosahovaly v celém 

průběhu analyzovaného období velmi nízké volatility. Pokud bychom měli porovnat obě 

investiční společnosti, jejichž fondy byly porovnávány, společnost Conseq Invest na tom byla 

podstatně hůře s dosaženou volatilitou, než společnost ČSOB AM.  
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza kolektivního investování do podílových 

fondů v průběhu finanční krize v ČR. Bakalářská práce byla rozdělena do tří kapitol, kde v 

první teoretické kapitole byly stručně objasněny, základní principy kolektivního investování. 

Dále byly shrnuty výhody a nevýhody, které kolektivní investování přináší investorům, pokud 

se rozhodnou investovat své peněžní prostředky individuálně či pomocí investičních 

společností a fondů. V neposlední řadě byl proveden popis jednotlivých typů fondů podle 

skladby portfolia.  

 

Druhá kapitola byla zaměřena na historii a vývoj kolektivního investování v ČR a 

Evropě a byly zjištěny poznatky o objemu majetku evropského i českého fondového průmyslu 

a jeho poklesy či vzestupy během finanční krize, dále podíly jednotlivých typů podílových 

fondů na aktivech a jak finanční krize ovlivnila počet fondů v Evropě a ČR. 

 

Poslední třetí kapitola se zabývala analýzou jednotlivých druhů podílových fondů 

investičních společností Conseq Invest a ČSOB AM. Byl zachycen vývoj fondu před, 

v průběhu a po finanční krizi, čili během let 2006-2012. Bylo provedeno srovnání fondů se 

stejným zaměřením, ale i fondů, které se svým portfoliem lišily, aby byl učiněn závěr, jak byl 

který fond finanční krizí zasažen.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Podíly a objem celkových aktiv OPF za rok 2012 

 

Podíly jednotlivých OPF na celkových aktivech v roce 2012 

 

Zdroj: http://www.akatcr.cz/download/2743-tk_20130206_prezentace_roku_2012.pdf 

 

Vývoj objemu prostředků v domácích OPF v roce 2012 

          

Typ fondu 

Celkem k 31.12.2012   

domácí fondy zahraniční fondy Celkem 

  

  

Fondy peněžního 
trhu 4 779 631 228 Kč 12 222 464 901 Kč 17 002 096 129 Kč   

Zajištěné fondy 1 604 381 583 Kč 37 254 366 337 Kč 38 858 747 920 Kč   

Akciové fondy 14 317 818 180 Kč 26 710 336 401 Kč 41 028 154 581 Kč   

Dluhopisové fondy 50 864 042 732 Kč 30 895 231 942 Kč 81 759 274 674 Kč   

Fondy smíšené 23 773 692 018 Kč 12 044 597 215 Kč 35 818 289 233 Kč   

Fondy fondů 17 779 873 256 Kč 299 858 633 Kč 18 079 731 889 Kč   

Fondy nemovitostní 2 304 313 368 Kč 425 056 394 Kč 2 729 369 762 Kč   

CELKEM 115 423 752 366 Kč 119 851 911 822 Kč 235 275 664 188 Kč   
Zdroj:http://www.investujeme.cz/objem-majetku-svereny-spravcum-aktiv-dosahl-v-roce-2012-vyse-885-259-

miliard-korun/ 

 



 

Příloha č. 2 – Výpočet průměrných měsíční a ročních výnosů 

 

Výpočty byly provedeny z následujících denních dat každého vybraného fondu. Jelikož data 

za období 2006-2012 jsou velmi rozsáhlá, pro názornost byl proveden výňatek z celkových 

dat fondu Conseq Invest akciový. 

 

Datum 
Cena za jednotku v základní 

měně (CZK) 

Výnos ve vybrané měně 

CZK 

1.10.2007 266,5052 26,61% 

2.10.2007 268,4258 27,52% 

3.10.2007 267,859 27,25% 

4.10.2007 268,0394 27,34% 

5.10.2007 270,3142 28,42% 

8.10.2007 270,9352 28,72% 

9.10.2007 272,5568 29,49% 

10.10.2007 272,2656 29,35% 

11.10.2007 276,7607 31,48% 

12.10.2007 275,547 30,91% 

15.10.2007 277,8132 31,98% 

16.10.2007 273,6249 29,99% 

17.10.2007 274,2302 30,28% 

18.10.2007 271,7808 29,12% 

19.10.2007 270,6268 28,57% 

22.10.2007 268,954 27,78% 

23.10.2007 272,2473 29,34% 

24.10.2007 270,8635 28,68% 

25.10.2007 271,2706 28,88% 

29.10.2007 272,8868 29,64% 

30.10.2007 270,142 28,34% 

31.10.2007 270,1132 28,33% 

 

Měsíční a roční průměr, byl počítán v excelu pomoc funkce PRŮMĚR.  

Měsíční propočet = PRŮMĚR (dat za jednotlivé dny v měsíci) 

Roční průměr       = PRŮMĚR (dat za jednotlivé měsíce) 

 

 

 

 



 

Průměrné měsíční výnosy Conseq Invest Akciový 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden 4,22% 17,76% 8,14% -47,20% -15,53% -10,19% -30,42% 

Únor 4,24% 20,80% 2,92% -55,25% -20,23% -10,47% -23,95% 

Březen 3,20% 18,34% -2,37% -57,83% -14,05% -11,10% -25,34% 

Duben 6,87% 26,83% 1,18% -49,63% -8,98% -7,52% -28,88% 

Květen 5,95% 30,18% 6,03% -41,88% -16,93% -9,28% -31,88% 

Červen -4,32% 35,48% -3,09% -40,16% -19,83% -10,67% -30,80% 

Červenec 1,83% 40,28% -8,14% -38,54% -19,25% -12,71% -28,86% 

Srpen 2,79% 27,39% -6,12% -27,35% -17,98% -25,28% -26,21% 

Září 4,53% 28,71% -13,19% -25,27% -17,16% -30,78% -24,29% 

Říjen 8,88% 33,58% -35,42% -21,31% -14,46% -31,09% -21,89% 

Listopad 12,95% 23,31% -45,70% -20,77% -14,48% -32,70% -21,36% 

Prosinec 17,83% 22,04% -45,69% -20,37% -11,91% -33,18% -19,32% 

 

Průměrné měsíční výnosy Conseq Invest Dluhopisový 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden 0,58% 2,62% 3,32% 4,84% 10,62% 18,04% 21,65% 

Únor 0,78% 3,10% 2,50% 0,64% 11,00% 17,95% 24,55% 

Březen 0,68% 3,41% 1,26% -2,83% 13,84% 18,22% 24,87% 

Duben 0,14% 3,63% 1,43% -3,50% 16,59% 18,88% 24,87% 

Květen 0,08% 3,65% 1,93% -1,50% 15,96% 20,42% 26,15% 

Červen -0,48% 3,10% 0,12% -2,50% 14,65% 21,06% 27,14% 

Červenec -0,40% 3,31% 1,38% -0,51% 16,51% 20,89% 30,17% 

Srpen 0,52% 3,27% 5,14% 2,77% 19,17% 22,27% 31,87% 

Září 0,46% 3,39% 5,10% 4,24% 20,46% 23,33% 32,29% 

Říjen 1,01% 3,94% 1,80% 8,47% 20,41% 22,10% 33,67% 

Listopad 1,86% 3,50% 0,52% 9,91% 19,65% 19,90% 35,52% 

Prosinec 2,60% 3,01% 3,87% 11,41% 18,12% 19,23% 36,15% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Průměrné měsíční výnosy Conseq Invest Středoevropský balancovaný 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden 1,17% 6,77% 4,83% -26,32% -19,54% -24,55% -34,86% 

Únor 2,03% 9,12% 2,82% -29,36% -20,86% -25,37% -31,71% 

Březen 2,29% 8,73% 1,09% -29,84% -19,05% -25,78% -32,40% 

Duben 2,04% 10,74% 1,43% -27,10% -16,89% -24,97% -34,04% 

Květen 0,51% 11,20% 3,64% -24,65% -19,30% -24,81% -35,41% 

Červen -2,67% 11,53% 0,23% -24,76% -21,98% -25,65% -35,24% 

Červenec -0,36% 11,82% -4,30% -24,79% -21,54% -27,03% -33,71% 

Srpen 0,88% 10,05% -3,98% -21,18% -23,59% -32,39% -32,08% 

Září 2,06% 10,44% -7,51% -20,39% -23,93% -33,77% -31,39% 

Říjen 3,55% 11,49% -19,67% -19,80% -24,45% -34,20% -30,16% 

Listopad  5,11% 9,95% -25,86% -20,15% -26,16% -36,49% -29,97% 

Prosinec 5,94% 9,13% -26,69% -21,58% -25,48% -36,78% -28,69% 

 

Průměrné měsíční výnosy ČSOB akciový mix 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden -1,30% 7,93% -1,10% -45,49% -28,82% -22,97% -28,03% 

Únor -0,15% 10,32% -3,60% -52,63% -31,11% -21,80% -25,54% 

Březen 0,54% 7,47% -6,59% -55,30% -28,12% -23,66% -23,69% 

Duben 1,10% 12,81% -3,93% -48,01% -25,33% -22,25% -24,23% 

Květen -1,78% 15,64% -1,26% -42,49% -30,01% -22,33% -26,63% 

Červen -6,97% 16,75% -5,33% -41,10% -31,88% -24,78% -27,30% 

Červenec -4,88% 16,54% -10,75% -40,26% -31,53% -23,96% -24,95% 

Srpen -2,59% 10,34% -9,51% -33,60% -30,98% -32,07% -22,85% 

Září -1,42% 12,04% -15,19% -32,01% -30,20% -33,63% -21,72% 

Říjen 2,25% 15,62% -35,54% -31,31% -28,54% -32,00% -22,13% 

Listopad 4,22% 9,42% -43,80% -31,05% -27,69% -31,89% -23,60% 

Prosinec 6,19% 9,21% -44,26% -30,53% -25,50% -30,61% -22,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Průměrné měsíční výnosy ČSOB bond mix 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden 0,28% 1,25% 2,10% 7,32% 10,77% 12,16% 16,10% 

Únor 0,62% 1,53% 2,45% 6,08% 10,90% 12,12% 16,99% 

Březen 0,36% 1,66% 2,14% 4,49% 11,72% 12,30% 17,13% 

Duben 0,11% 1,59% 2,28% 4,97% 12,73% 12,58% 17,55% 

Květen 0,25% 1,34% 2,30% 6,22% 12,78% 13,53% 18,62% 

Červen 0,15% 1,10% 1,49% 6,35% 12,12% 14,05% 19,38% 

Červenec 1,06% 1,06% 2,67% 6,77% 12,72% 14,07% 21,31% 

Srpen 1,37% 1,37% 4,46% 7,93% 13,35% 15,39% 22,22% 

Září 0,40% 1,45% 4,80% 8,21% 13,89% 16,97% 22,23% 

Říjen 0,37% 1,65% 5,05% 9,55% 13,65% 16,53% 23,00% 

Listopad 0,72% 1,66% 5,42% 10,43% 13,26% 14,99% 24,31% 

Prosinec 1,09% 1,72% 6,29% 11,04% 12,41% 14,45% 24,55% 

 

Průměrné měsíční výnosy KBC Multi Interest Cash CSOB CZK 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden 0,06% 1,62% 3,62% 4,58% 8,21% 8,96% 9,04% 

Únor 0,20% 1,78% 3,92% 4,87% 8,26% 9,03% 9,19% 

Březen 0,30% 1,95% 4,13% 4,50% 8,43% 9,07% 9,31% 

Duben 0,37% 2,09% 4,34% 4,82% 8,53% 9,11% 9,49% 

Květen 0,47% 2,24% 4,53% 5,64% 8,60% 9,17% 9,60% 

Červen 0,60% 2,37% 4,64% 6,22% 8,66% 9,22% 9,67% 

Červenec 0,65% 2,48% 4,98% 6,51% 8,68% 9,26% 9,72% 

Srpen 0,80% 2,64% 5,43% 6,96% 8,73% 9,23% 9,83% 

Září 0,93% 2,79% 5,62% 7,21% 8,78% 9,04% 9,92% 

Říjen 1,07% 1,07% 4,26% 7,49% 8,85% 9,03% 9,98% 

Listopad 1,24% 3,16% 4,05% 7,79% 8,89% 9,07% 10,05% 

Prosinec 1,45% 3,33% 4,17% 8,06% 8,92% 8,96% 10,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Průměrné měsíční výnosy ČSOB Středoevropský 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden -1,11% 4,21% 0,51% -22,66% -7,54% -5,35% -15,98% 

Únor -1,17% 6,46% -2,76% -28,13% -9,85% -6,11% -12,29% 

Březen -2,51% 4,63% -4,72% -30,43% -6,24% -6,37% -13,16% 

Duben -0,31% 10,57% -2,93% -26,23% -3,61% -3,57% -15,17% 

Květen -2,15% 12,59% -0,90% -22,38% -8,14% -3,72% -16,97% 

Červen -10,83% 15,45% -4,23% -21,94% -9,80% -4,56% -15,40% 

Červenec -5,20% 17,97% -4,23% -20,40% -9,60% -5,71% -12,79% 

Srpen -3,88% 10,32% -4,03% -14,24% -8,66% -12,47% -10,40% 

Září -3,92% 11,02% -7,37% -13,90% -8,10% -16,44% -9,90% 

Říjen -1,06% 15,07% -17,99% -11,65% -6,81% -16,51% -7,68% 

Listopad 1,63% 10,45% -22,54% -10,99% -6,77% -17,63% -5,81% 

Prosinec 4,85% 9,48% -22,00% -10,61% -5,66% -18,43% -3,51% 

 

Průměrné měsíční výnosy ČSOB Evropského nemovitostního růstu 2 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leden - -9,45% -9,50% -5,50% -2,80% -2,25% 

Únor - -7,40% -11,80% -4,85% -2,55% -1,35% 

Březen - -6,50% -12,90% -4,00% -2,20% -0,95% 

Duben - -7,50% -12,45% -2,60% -2,00% -1,00% 

Květen - -10,20% -11,70% -2,15% -1,40% -1,05% 

Červen - -12,85% -11,45% -2,60% -1,30% -0,95% 

Červenec -2,25% -11,85% -10,15% -2,05% -1,20% -0,55% 

Srpen -2,30% -10,10% -9,20% -1,75% -1,00% 0,05% 

Září -3,30% -9,35% -8,40% -1,85% -1,60% 0,30% 

Říjen -4,45% -11,65% -6,40% -2,10% -1,85% 0,65% 

Listopad -7,70% -11,55% -6,25% -2,15% -2,55% 0,95% 

Prosinec -8,60% -10,45% -5,40% -2,60% -2,65% 1,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Výpočet volatility 

 

Volatilita jednotlivých fondů, byla počítána dle vzorce:  
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  = volatilita kurzu 

Ct = cena aktiva v čase t 

Ct-1 = cena aktiva v čase t-1 



X = aritmetický průměr z logaritmů Ct/Ct-1 

iX  = konkrétní logaritmus z Ct/Ct-1 

ts = období sledování cen, v případě sledování měsíčních cen ts= 20 

           ročních cen    ts= 252 

n = počet hodnot Ct/Ct-1 

 

Pro daný vzorec byla použita funkce v excelu SQRTPI. 

Měsíční volatilita = 1 – denní volatilita  SQRTPI (20) 

Roční volatilita    = 1 – denní volatilita  SQRTPI (252) 

 

Měsíční a roční volatility fondu Conseq Invest Akciový 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2006 29,47% 104,60% 

2007 12,42% 44,08% 

2008 20,69% 73,45% 

2009 16,72% 59,34% 

2010 11,52% 40,91% 

2011 10,94% 38,82% 

2012 7,43% 26,38% 

 

 

 

 

 



 

Měsíční a roční volatility fondu Conseq Invest Dluhopisový 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2006 2,78% 9,86% 

2007 1,72% 6,11% 

2008 3,31% 11,76% 

2009 2,59% 9,20% 

2010 1,41% 5,02% 

2011 1,52% 5,39% 

2012 1,18% 4,18% 

 

Měsíční a roční volatilita fondu Conseq Invest Středoevropský balancovaný 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2006 3,33% 11,81% 

2007 2,28% 8,10% 

2008 8,73% 30,98% 

2009 4,47% 15,86% 

2010 4,60% 16,32% 

2011 5,17% 18,35% 

2012 4,24% 15,05% 

  

Měsíční a roční volatilita fondu ČSOB akciový mix 

Rok/volatililta Měsíční Roční 

2006 5,05% 17,94% 

2007 6,14% 21,80% 

2008 18,08% 64,17% 

2009 12,20% 43,30% 

2010 7,80% 27,70% 

2011 8,93% 31,71% 

2012 5,60% 19,88% 

 

Měsíční a roční volatilita fondu ČSOB bond mix 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2006 0,42% 1,50% 

2007 0,34% 1,20% 

2008 1,53% 5,44% 

2009 0,97% 3,46% 

2010 0,50% 1,78% 

2011 1,27% 4,51% 

2012 0,91% 3,23% 

 

 

 



 

Měsíční a roční volatilita fondu KBC Multi Interest Cash CSOB CZK 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2006 0,11% 0,38% 

2007 0,08% 0,28% 

2008 0,70% 2,50% 

2009 0,37% 1,32% 

2010 0,09% 0,33% 

2011 0,16% 0,57% 

2012 0,17% 0,61% 

 

Měsíční a roční volatilita fondu ČSOB Středoevropský 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2006 7,48% 26,56% 

2007 7,10% 25,20% 

2008 9,46% 33,59% 

2009 6,80% 24,15% 

2010 6,30% 22,37% 

2011 5,77% 20,47% 

2012 4,37% 15,52% 

 

Měsíční a roční volatilita fondu ČSOB Ekonomického nemovitostního růstu 2 

Rok/volatilita Měsíční Roční 

2007 13,15% 46,67% 

2008 11,17% 39,67% 

2009 6,03% 21,42% 

2010 3,78% 13,42% 

2011 2,59% 9,19% 

2012 1,96% 6,94% 

 

 

 

 

 


