
O investování
Finanční gramotnost pro veřejnost



OSNOVA

• Strategie

• Důvody investování

• Spoření, investice, spekulace

• Nabídky na trhu

• Inspirace ze zahraničí

• Podstatná investiční rizika

• 3 zásady investování

• Jak na vlastní portfolio

• Závěrečné tipy
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Proč investovat



Inflace

Reálná vs. nominální hodnota peněz
• Jedním z cílů je ochránit současný a budoucí kapitál před vlivem inflace

• V případě 1 mil. korun dnešních prostředků to znamená 411 987 Kč reálných za 30 let při působení 3% 
inflace
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Možnosti uložení financí

Kam si mohu odložit své finanční prostředky?

• Hotovost

• Běžné a spořící účty

• Termínové vklady

• Vkladní knížky

• Stavební spoření

• Doplňkové penzijní spoření

• Rezervotvorné životní pojištění

• Podílové listy

• Akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu

• Komodity

• Nemovitosti a pozemky

• Umělecké předměty

• Deriváty (např. opce)

• Podíly na podnikání

• Fondy kvalifikovaných investorů

• Investiční fondy obchodních společností
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Složené úročení

• Dlouhý investiční horizont – žádoucí pro akumulaci prostředků formou složeného úročení

• Úroky z úroků každoročně navyšují investiční kapitál určení znovu ke zhodnocení

• Investovat se vyplatí co nejdříve a zajímat se o vhodné rozložení investice, s ní spojené udržitelné úročení a růst kapitálu.
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Vývoj úspor českých domácností
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Do čeho investovat?



Základní dělení dle tříd aktiv

4 základní třídy aktiv

Hotovost (Peněžní trh)
• Dluhové, nebo majetkové cenné papíry do 1 roku držby
• Vklady, certifikáty, pokladniční poukázky, účty

Dluhopisy
• Dluhový cenný papír
• Běžný (kupónový) i kapitálový výnos

Akcie
• Majetkový cenný papír
• Běžný (dividendový) i kapitálový výnos

Alternativní investice
• Dle podkladového aktiva
• Nejčastěji drahé kovy, nemovitosti, hedge fondy a deriváty (opce)
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investiční trojúhelník

Výnos
• Zhodnocení, které investice přináší

Likvidita
• Rychlost, s jakou se k investovaným penězům dostaneme

Riziko
• Míra pravděpodobnosti, že daná investice nevyjde
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Emoce a investice
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Dluhopisy



Dluhopisy
• Dluhopis, obligace, bond = dlužný úpis
• Dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace (bez možnosti zasahovat do řízení emitenta)
• Výplata kupónu, ke splatnosti vrácení jistiny

Státní
• Emitent (vydavatel) je stát (prostřednictvím ministerstva financí)
• Emisi zajišťuje centrální banka (Česká národní banka)

Korporátní (firemní)
• Emitentem obchodní korporace – cílem takové emise je získání kapitálů na podnikání
• Bez majetkového podílu, nemožnost řídit společnost

Ostatní
• Komunální – emitentem územní samosprávný celek (obec, kraj) – např. Praha
• Bankovní – emitentem peněžní ústav (banka)
• Dluhopisy emitované fyzickou osobou
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Dluhopisy
Krátkodobé
• Do jednoho roku

Střednědobé
• 1 rok až 10 let

Dlouhodobé
• 10 a více let

Typy dluhopisů
• Konvertibilní dluhopisy – právo na výměnu (konverzi) tohoto instrumentu na akcii v době splatnosti
• Prioritní dluhopisy – právo na přednostní splacení či vyplacení, současně úpis akcií dané společnosti
• Podřízené dluhopisy – pokud emitent zkrachuje, pohledávky dluhopisů uspokojeny až jako poslední 
• Vypověditelné dluhopisy – možnost předčasně splatit či naopak požadovat jeho předčasné splacení
• Perpetuitní dluhopisy (konsola) – nekonečné dluhopisy – nemají stanovené datum splatnosti – např. britské válečné dluhopisy
• Dluhopisy s odloženou platbou – v prvních letech nenesou žádný úrok
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Dluhopisový rating
Co je to rating a co hodnotí

• Vyjadřuje pravděpodobnost včasného splacení úvěru 

(jistiny i úroku)

• kreditní riziko – riziko, že emitent nedostojí svým 

závazkům (krach, nesplacení, tzv. default)

• Analýza emitenta a označení ratingovou agenturou

Ratingové hodnocení
• Firmy

• Města

• Státy

Kdo vydává

• Nadnárodní ratingové společnosti
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Akcie



Akcie

• Veřejně či neveřejně obchodovatelné
• Představují podíl na majetku emitenta (vydavatele)

Zakladatelské

• Emitovány při založení společnosti, hlasování, dividenda, likvidační 

zůstatek

Kmenové

• Hlasování, dividenda, likvidační zůstatek společnosti

Prioritní

• Přednostní dividenda, často omezené hlasovací právo

Zaměstnanecké

• Vydávány pro zaměstnance, zvýhodněná cena, motivace k výkonu
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Akcie 

Typy akciového výnosu

Běžný (dividendový)
• V případě, že je podnik v zisku vyplácí akcionářům dividendu

• V USA větší dividendová tradice než v EU

• Časté pro velké, stabilní a ziskové akcie (podniky)

• Dividendy častěji vyplácejí tzv. hodnotové společnosti

• Historicky dividendový výnos klesá

Kapitálový
• Kapitálový výnos - růstu ceny dané akcie

• Kapitálový výnos přináší větší tzv. růstové akcie
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Vývoj akcií

Krize a poklesy se na investičních 
trzích pravidelně opakují

• Možnost vysokého zhodnocení, 
dlouhodobě okolo 10 % ročně, 
souvisejí rizika

• Rozdíl oproti spoření, kde 
předpokládám stálé zhodnocení

• Rizikové pro krátkodobé investice

• Na dlouhém období jako jedno z mála 
aktiv chrání proti inflaci
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Historie – vývoj jednotlivých sektorů

20

Zdroj: Visualcapitalist.com



Největší burzy světa
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Zdroj: Visualcapitalist.com



Nemovitosti



Nemovitost jako finanční aktivum

Výnosnost nemovitosti
• Běžný i kapitálový výnos (nájemné, růst cen nemovitostí)

• Reverzní výnos = očekávaný roční příjem / kupní cena

• Nutné počítat s náklady a platbou daní, související s koupí a pronájmy

• Budoucí opravy nemovitosti, rekonstrukce, údržba

Fondové řešení
• V případě omezeného kapitálu možnost využití fondových řešení

• Nemovitostní fondy, případně burzovně obchodovatelné nemovitostní akcie (REIT) 
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Zlato



Aktuální situace – zlato
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Aktuální situace – historie zlata
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Alternativní investice



Forex

Foreign Exchange (1971)
• Směna základních a vedlejších měnových párů
• Devizový trh, vysoká likvidita
• Účastníky jsou fondy, pojišťovny, komerční banky, instituce
• Ceny měn ovlivněny relativní silou ekonomik

• V obchodování také termín Forex Trading, FX
• Dochází ke spekulaci na růst či pokles měnového páru

• Největší finanční trh na světě (přes 5 bilionů dolarů denně)

• Hlavní měnové páry tvořeny americkým dolarem (USD) a 

dalšími měnami 
• euro, britská libra, japonský jen, švýcarský frank aj.
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Kryptoměna bitcoin
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Zdroj: coinmarketcap.com



Komodity
• Obchodované na komoditních burzách
• Obchodované pomocí derivátů (investiční instrumenty)
• Zboží obchodované bez rozdílu na kvalitě a dodavateli (vzájemně zaměnitelné)

Cena komodit se odvíjí od mnoha faktorů
• Aktuální poptávka/nabídka
• Zájem kupce
• Úroda
• Počasí
• …?

Obchodované komodity
• Zlato, stříbro
• Káva, cukr
• Pšenice, kukuřice
• Ropa, ale i vepřové půlky, pomerančový džus, měď, platina, dřevo aj.
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Inspirace ze světa



Investiční Inspirace

Jak investují dolaroví milionáři? 
• Diverzifikují majetek mezi více aktiv

• Procentuální složení zůstává i v řádu let víceméně stejné 

• Hlavním cílem podobně složeného majetku je jeho ochrana (diverzifikace)
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Zdroj: WorldWealthReport.com
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Investiční rizika



Rizika investování

Riziko ekonomického a tržního prostředí
• S investicemi souvisí mnoho příležitostí i rizik
• Důležité je znát a umět s nimi pracovat

Měnové riziko
• Riziko změny kurzu měnového páru
• Eliminace: měnové zajištění, rozprostření investice mezi rezervní měny

Inflační riziko
• Znehodnocení vlastních prostředků vlivem působení inflace
• Výrazné v dlouhém investičním horizontu i při nízké inflaci (2,5 %)
• Eliminace: zhodnocovat finance nadinflačně (stabilní prostředí cca 4-5 % p.a.)

Úrokové riziko
• Riziko růstu úrokových sazeb, vliv na akcie i dluhopisy, měřeno tzv. durací
• Eliminace: variace dluhopisového i akciového portfolia
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Rizika investování

Tržní riziko
• Riziko potencionální ztráty způsobené nepříznivým pohybem tržních cen

Kreditní riziko
• Riziko zejména u dluhopisů
• Neschopnost emitenta dostát svým závazkům (splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu nebo vyplatit 

kupón)

Riziko likvidity
• Nemožnost převést aktivum do „hotovosti“ (vybrat/odprodat)
• Na trhu není dostatečná poptávka, případně dlouhé časové výpovědní či vypořádací lhůty

Politické riziko
• Změna legislativy či politického fungování v zemi
• Prosazování zákonů, korupce, výrazné změny daňové aj.
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Investiční zásady



I. Diverzifikace

• Slouží ke snížení volatility (kolísavosti) investic a snižuje riziko neúspěchu investice
• Rozložení investice mezi více nástrojů, produktů, sektorů i měn 

Mezi aktiva
• Akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity….

Produktová
• Více produktů (SÚ, SS, podílové fondy, zlato, …)

Sektorová
• Rozdělení investovaných prostředků mezi více sektorů trhu
• Zdravotnictví, technologie, průmysl, komunikace, energie

Časová
• Postupné investování

Teritoriální
• Místní rozdělení prostředků (Asie, Evropa, USA,…)

Měnová
• CZK, EUR, USD, JPY …
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II. Volba Investiční strategie

Buy and Hold (kup a drž)
• Nákup za účelem dlouhodobého držení
• Cílem realizovat zhodnocení i přes volatilitu trhů
• Nákup finančních i nefinančních aktiv (nemovitostí)
• Méně zásahů, méně poplatků za změny, nutnost držet se strategie
• Využívá se tzv. fundamentální analýza (výpočet vnitřní hodnoty aktiva a odhad skutečné ceny)

Aktivní investiční strategie
• Zaměření na výběr jednotlivých titulů (fondů) – tzv. stockpicking
• Snaha nakoupit v pravý okamžik a prodat za účelem maximalizace výnosu (riziko časování trhu)
• Dlouhodobá či krátkodobá strategie

Pasivní investiční strategie
• Například nákupy indexových fondů, bez zásahu aktivní správy manažera fondu (…) atp.
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Investiční nástroje

ETF
• Obchodovány na akciové burze

• Mohou obsahovat akciové 
společnosti, dluhopisy, měny, 
nemovitosti či komodity

• Lze je nakoupit či prodat kdykoli je 
otevřena burza (pracovní hodiny)

Jednotlivé akcie, dluhopisy
• Dávají vám právo částečného 

vlastnictví v konkrétní společnosti 
(akcie)

• Stejně jako ETF je možné je koupit i 
prodat kdykoliv na burze (akcie i 
dluhopisy)

• Omezená likvidita u individuálně 
obchodovaných dluhopisů
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Podílové fondy
• Kontrolovány manažerem fondu 

nebo brokerem

• Sdružují peníze od mnoho 
investorů

• Investují do stejných aktiv jako 
ETF

• Je možné je nakoupit nebo prodat 
jen investiční společnosti na konci 
dne



Vlastní investiční portfolio



Složení investičního portfolia 

Vlastní cíle
• Stanovení investičního horizontu a finanční sumy
• Finanční možnosti, řešení finančními vklady či majetkem

Typ aktiv
• Akcie, dluhopisy, alternativy, nástroje peněžního trhu, nemovitosti, komodity

Diversifikace dle tříd a titulů
• Likvidita, druh emitenta, kapitalizace společnosti, regiony, sektory, výnosnost, rizika, znalost 

jednotlivých aktiv

Nabídky současného investičního trhu
• Nákup hotového řešení vs. individuální investiční plán

Výběr konkrétního řešení
• Dostupné informace, poplatky a náklady řešení, investiční ukazatele, očekávání
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Vývoj aktiv – březen/červen 2020
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Poplatky 

• Náklady výrazně ovlivňují výnos investora
• Informace dohledatelné v KIID, Factsheetu či prospektu fondu 

Vstupní poplatky (Enternace fee)
• 1-5 % z celkové investované částky = provize pro zprostředkovatele
• Pravidelné investování – předplácení poplatku na dlouhou dobu investice (nevýhodné, opouští se, stále v nabídce 

obchodníků)

Výstupní poplatek (Outgoing fee)
• Poplatek za výstup z investice
• Zejména u speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů (ochrany cash-flow fondu)
• Podmíněné časem (např. během prvních 2 let bude inkasován poplatek 2,5 %)

Setup Fee
• Odměna za sestavený návrh investičního portfolia nebo investiční radu – alternativa ke vstupnímu poplatku
• Může být v %, ale i jednorázové výši bez ohledu na výši investice
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Poplatky

Management Fee

• Pravidelná odměna pro manažery fondu za správu

• Výše dle složení fondu, podkladových aktiv, měnového
a teritoriálního zaměření apod.

• Procentní částka z celého investovaného majetku

TER (total expense ratio)

• % vyjádření veškerých nákladů fondu

• Neobsahuje vstupní poplatek

• Manažerský poplatek, náklady na audit, náklady na 
administrativu, poplatky za úschovu cenných papírů

• Poměr celkových nákladů/celkovému majetku ve správě

• Vychází z auditovaných výsledků z předešlého účetního 
období
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Dokumenty investičních nástrojů

KIID – Key Investor Information Document
• Klíčové informace pro investory

• Základní charakteristiky fondu kolektivního investování

• Povaha investice a její rizikovost

• Historický vývoj fondu, nákladovost fondu, poplatky, informaci o depozitáři

• Povinný a jednotný pro celou EU

Factsheet - Informační list
• Shrnutí důležitých informací k fondu

• Nepovinný, často využívaný
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Vhodný typ programu

• Časový horizont a zhodnocení
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Pravidelná měs. úložka 3 000 Kč

Počáteční úložka 100 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

8 000 000 Kč

9 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10 % p.a. 7 % p.a. 5 % p.a. 3 % p.a.



Vlastní portfolio
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Investiční nemovitosti
7 000 000 Kč

Hotovost
600 000 Kč

Pozemek
1 000 000 Kč

Akcie
1 500 000 Kč

Doplňkové penzijní spoření
900 000 Kč

Dluhopisy
800 000 Kč

Stavební spoření
200 000 Kč

Termínovaný vklad
1 000 000 Kč

Investiční
majetek



Prostor pro dotazy



Závěrečné shrnutí

Doporučené odkazy a literatura:
• Inteligentní investor – Benjamin Graham

• Investování pro začátečníky – Ing. Petr Syrový

• Kurzy.cz – informace a zpravodajství ze světa financí

• Investiční web.cz – zpravodajský portál pro investory

• Film „Wall street“ z roku 1987

• Film „The Big short“ (Sázka na nejistotu)
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https://www.kurzy.cz/
https://www.investicniweb.cz/


Těšíme se na příští setkání
Finanční gramotnost pro veřejnost
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