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Abstrakt 

V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a uvedu zde také 

jejich návrhy. Při sestavování portfolií budu vycházet z ekonomických výsledků 

emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které k tomuto výsledku povedou. 

Především se jedná o určení vnitřní hodnoty akcií a vlivu dalších ekonomických 

ukazatelů emitentů, které mají vliv na konečné rozhodnutí, zda akcie společnosti koupit 

nebo ne, případně jaké mnoţství. Údaje pro analýzu budou z let 2012-2016. Portfolia 

budou konstruována v roce 2017. Následně budou upravována v ročním intervalu.  

 

Abstract 

The diploma thesis aims on creation of investment portfolios with their creation. When 

creating will be based on economic results issuers. The theoretical part will describe the 

methods that will lead to this result. In particular, the determination of the intrinsic 

value of the shares and the influence of other issuer indicators that affect the final 

decision whether to buy the company's shares or not and, if so, what quantity. Portfolios 

will be created in 2017 with yearly adjustment. 
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ÚVOD 

V dnešní době existuje mnoţství moţností, jak uloţit své peníze a ochránit je tak před 

vlivem inflace a dalšími moţnostmi znehodnocení. Nicméně to nemusí být vţdy 

dostačující a investor či klient investičního fondu, chce většinou i zhodnocení 

vloţených prostředků se ziskem. Mezi nejčastěji pouţívané a snadno dostupné nástroje 

patří termínované vklady, spořicí účty, akcie, dluhopisy či podílové fondy. Dále se 

můţe jednat o různé finanční deriváty, pro které jsou výše zmíněné produkty 

podkladovým aktivem. Při rozhodování o tom, který finanční investiční nástroj zvolíme, 

hrají nejvýznamnější roli tři faktory. Jedná se o výnosnost, rizikovost a likviditu. 

Nicméně je důleţité brát v úvahu i časový horizont zamýšlené investice. Proto velké 

mnoţství lidí pouţívá termínované vklady a spořicí účty, na nichţ je minimální 

rizikovost, pojištění vkladů ze zákona a je zde i minimální míra výnosnosti. Není zde 

problém s likviditou, protoţe finanční prostředky jsou připraveny k výběru téměř 

okamţitě.  

Další moţností, která na trhu existuje, je investice do cenných papírů. Jedná se 

především o investice do akcií a dluhopisů, ať uţ korporátních či státních. V tomto 

případě se uţ nejedná o tak jednoduchou činnost, jako je zaloţení spořicího účtu. Je 

potřeba mít dostatečné mnoţství informací, ke kterému můţe mít drobný investor horší 

přístup či si je nemusí zcela správně interpretovat, zvláště pokud nemá v tomto oboru 

dostatečné znalosti. V případě, ţe se však rozhodne do akcií investovat, je důleţité 

vědět, jestli s nimi chce spíše spekulovat, drţet pouze krátký čas, nebo je chce mít ve 

svém portfoliu po dobu několika let s vědomím, ţe bude pobírat dividendy, které můţe 

reinvestovat či okamţitě spotřebovat a spokojí se s růstem trţní ceny akcie a z toho 

plynoucího kapitálového výnosu při prodeji. 

V případě správně zvoleného a sestaveného portfolia by měla výnosnost mnohonásobně 

převyšovat zisky ze spořicích účtů a termínovaných vkladů, kde jsou výnosy niţší neţ 

míra inflace. Za to, ţe investor získá vyšší výnosnost, je potřeba počítat s vyšší 

rizikovostí a v některých případech s niţší likviditou, i kdyţ ne o mnoho, jedná se 

maximálně o horizont několika dní.  
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Pokud investor disponuje dostatečným mnoţstvím znalostí a trpělivosti, případně je 

ochotný si své znalosti rozšířit, pak je investování do cenných papírů mnohem lepší neţ 

nechat peníze leţet v bance na různých vkladech s minimální mírou výnosnosti a téměř 

bez vidiny zisku.  

Mezi výhody obchodování s akciemi určitě patří to, ţe se jedná o velmi jednoduchý 

proces, který je moţné realizovat z pohodlí svého domova. Stačí počítač či chytrý 

mobilní telefon a připojení k internetu a samozřejmě účet u obchodníka s cennými 

papíry, který naše poţadavky vyřizuje za nás resp. investora.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

V této kapitole budou popsány hlavní cíle práce a metody, které pouţiji k jejich 

dosaţení. 

1.1 Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení investičního portfolia na základě analýzy 

výsledků hospodaření emitentů. Podle averze k riziku zde budou sestaveny tři portfolia. 

Analýza se zaměří na společnosti, jejichţ akcie jsou obchodovatelné. Portfolio bude 

obsahovat i dluhopisovou sloţku. Tyto cenné papíry budou popsány v teoretické části 

práce. Ohodnocení jednotlivých cenných papírů bude odvozeno od hospodářských 

výsledků příslušných emitentů. Hodnotu vybraných akcií se budu snaţit určit pomocí 

ekonomických výsledků emitentů. Vyuţity budou zejména výkazy účetní závěrky, tj. 

rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy cash-flow. 

Výchozí částka, pro kterou bude portfolio sestavováno je 1 000 000Kč, jenţ byl do 

portfolií investován v roce 2012. 

1.2 Metodika práce  

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, kde byla vytvořena tři portfolia, 

podle averze k riziku. Akcie byly zařazeny do portfolií v roce 2012 na základě dat 

pocházejících z let 2007 – 2011. Následně byly akcie drţeny v portfoliích beze změny 

aţ do roku 2017, kdy proběhla analýza společností, jejichţ akcie byly zahrnuty 

v portfoliích a také společností, které splnili podmínky výběru pro moţné zařazení do 

portfolií. 

Do akciové části portfolia bude probíhat výběr z akcií, které jsou kótovány                            

a obchodovány na Burze cenných papíru Praha. Tyto akcie respektive jejich emitenti 

musí splňovat následující podmínky: pravidelná výplata dividendy v analyzovaném 

období a doba obchodování na burze po dobu pěti let před uvaţovaným nákupem. To 

znamená, ţe musí být obchodovány od roku 2012. 
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K analýze jednotlivých emitentů budou pouţity ukazatele plynoucí z Finanční analýzy, 

především pak poměrové ukazatele a taky budou vyuţity prvky Fundamentální analýzy. 

Takový postup pouţívá velké mnoţství hodnotových investorů. Do této skupiny lze 

zařadit z českých investorů Daniela Gladiše a ze světových je nejznámější Warren 

Buffett (Gladiš, 2006, s. 36 – 49). 

Data, která budou při výpočtech pouţita, pocházejí z let 2012 aţ 2016. Toto období je 

relativně dostatečně dlouhé na to, aby bylo moţné vyhodnotit, v jakém stavu se 

společnost nachází a pokusit se odhadnout její budoucí vývoj, který se promítne do výše 

dividend a trţní ceny akcií. 

Pro určení vnitřní hodnoty akcie budou pouţity Dividendové diskontní modely. Tyto 

modely patří mezi nejčastěji pouţívané metody pro určení vnitřních hodnot akcií. Jsou 

zaloţeny na diskontování budoucích cash-flow plynoucích z akcií, jedná se o dividendy, 

na jejich současnou hodnotu (Rejnuš, 2009, s. 249) – viz. kap. 2.11. 

Při výsledném hodnocení portfolia bude pouţit výpočet pro celkovou výnosnost 

portfolia. Výsledná hodnota pak bude vyjádřena v procentech. Pro tento výpočet jsou 

pouţívány běţné a kapitálové výnosy plynoucí z investic viz. kap. 2.4. 

Dalším hodnocením portfolií bude pomocí ukazatele Treynor ratio, které je popsáno 

v kapitole 2.4. Toto hodnocení zohledňuje i rizikovost portfolií, které je zde vyjádřeno 

hodnotou beta.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretických východiscích práce budou popsány teoretické poznatky, které jsou 

důleţité pro pochopení daného tématu a práci s ním. 

2.1 Investice 

Investice lze chápat jako vědomé obětování jisté současné hodnoty, většinou přesně 

určeného mnoţství finančních prostředků, za účelem získané větší, ale nejisté, budoucí 

hodnoty. Investice lze realizovat prostřednictvím nákupu různých druhů aktiv, kterými 

lze chápat majetek, resp. statky, jeţ plní funkci uchovatele hodnoty. Tato aktiva mají 

podobu různých finančních a reálných investičních instrumentů, které by měly podle 

mínění investorů slouţit k rozmnoţení stávajícího bohatství. K rozmnoţení tohoto 

bohatství by mělo dojít buď tím, ţe jejich zakoupením získají nárok na cash-flow z nich 

plynoucí, (dividendy, úroky) nebo dojde k nárůstu kupní ceny a při následném prodeji, 

za vyšší cenu, dojde k realizaci zisku. Za nejlepší lze povaţovat, pokud dojde ke 

kombinaci obou výnosů (Rejnuš, 2016, s 132). 

S výší a výnosností investic souvisí kvalita investičního prostředí a nálada investorů na 

trhu. Za významný faktor ovlivnění nálady lze povaţovat vznik nejistoty na příslušném 

finančním trhu. Nemusí se vţdy jednat o skutečnou hrozbu, která by se měla naplnit. 

Stačí pouhá signalizace moţného budoucího ohroţení investic. Následně jsou investoři 

ochotni nabídku svých peněţních prostředků z finančního trhu stáhnout a začít 

odprodávat drţené cenné papíry. Takovým krokem mohou ovšem velmi výrazně 

negativně ovlivnit vývoj na celém finančním trhu, coţ má v důsledku vţdy negativní 

dopad na funkci a vývoj celého ekonomického systému, jehoţ je příslušný finanční trh 

součástí. Z toho vyplývá úloha státu, který by měl v rámci své legislativy                         

a prostřednictvím dobře fungujícího systému státní regulace a dozoru nad jednotlivými 

segmenty finančního trhu zabezpečovat a chránit jeho transparentnost, stabilitu                   

a bezpečnost a tím podporoval pozitivní očekávání investorů (Rejnuš, 2016, s 132). 
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Obrázek č. 1: Základní rozdělení investic (vlastní zpracování dle Rejnuš, 2014, s. 53) 

 

2.2 Cenné papíry 

V této části budou popsány cenné papíry, které budou pouţity v navrhovaných 

portfoliích. Jde o akcie a dluhopisy. 

 

2.2.1 Akcie 

Akcie je cenný papír, který představuje podíl majitele cenného papíru na vlastnictví 

akciové společnosti. Akciové společnosti emitují akcie, aby získaly peníze pro svůj 

vznik, růst a rozvoj aktivit (Jílek, 2009, s. 22). 

Podnikové nebo-li, korporační akcie, jsou emitovány akciovými společnostmi za 

účelem získání finančních prostředků, které získají prodejem na primárním trhu. Takto 
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získané finanční prostředky nemusí společnost nikdy splatit. U dluhopisů musí emitent 

splatit jistinu a pravidelně vyplácet úrok. Vzhledem k tomu, ţe akcie jsou povaţovány 

v dlouhodobém časovém horizontu za výnosnější, přitahují tak zájem potencionálních 

investorů. Motivem investorů je dosaţení výnosu. Jedná se o výnos běţný, který 

pochází z vyplacených dividend a také výnosu kapitálového. Kapitálový výnos je rozdíl 

mezi kupní a prodejní cenou, přičemţ zisk je moţné realizovat prodejem akcií 

s následným poklesem trţní ceny nebo nákupem a následným růstem trţní ceny akcie. 

Vyuţívá se tak volatility akcií. Z toho lze odvodit, ţe akcie nejsou pouţívány pouze 

k investicím, ale i spekulacím. Přesto je z celkového pohledu jednoznačně zřejmé, ţe 

jak dividendy, tak i případný růst trţních cen akcií, se odvíjí především od 

hospodářských výsledků, kterých dlouhodobě dosahují jejich emitenti (Rejnuš, 2014,   

s. 230). 

Při nákupu jakékoliv akcie je důleţité si uvědomit to, ţe prostřednictvím tohoto cenného 

papíru nekupujeme jenom daný papír, ale především podíl na konkrétní akciové 

společnosti a na jejím podnikání. Nicméně investoři často na tuto myšlenku zapomínají, 

kdyţ jsou fascinováni více pohybem trţní ceny akcie neţ její hodnotou a stávají se 

z nich tímto způsobem spekulanti. Spekulanti se snaţí profitovat z pohybů cen akcií, 

zatímco investor se snaţí nakoupit vhodné akcie za vhodné ceny. Soustředění pouze na 

pohyb cen akcií bez toho, aby se dostatečně uvaţovalo o jejich poměru k jejich vnitřním 

hodnotám, lze povaţovat za důsledky Teorie efektivního trhu a Moderní teorie portfolia. 

Ceny akcií nejenţe nejsou zdaleka v kaţdém okamţiku racionální, ale často bývají 

přímo nesmyslné. Snaţit se následně o racionální chování na základě dat závislých na 

iracionálním chování lidí tak můţe být samo o sobě dost iracionální (Gladiš, 2006,        

s. 30). 

Akcie lze rozdělit na dva základní druhy, kterými jsou kmenové akcie a prioritní akcie. 

Na globálním finančním trhu se člověk můţe setkat s několika dalšími druhy akcií, 

které mají různé vlastnosti (Rejnuš, 2014, s. 230). 

Kmenové akcie jsou všeobecně spojovány se třemi základními právy plynoucími pro 

akcionáře, kteří je mají v drţení. Jedná se o právo účasti na valných hromadách akciové 

společnosti a moţnost předkládat návrhy. Při hlasování je jeho hlas úměrný počtu akcií, 

které má v drţení. Dalším právem je právo na podíl ze zisku vytvořeného akciovou 
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společností. Jedná se o dividendy, které plynou k akcionáři. V případě bankrotu akciové 

společnosti je to právo na podíl na likvidačním zůstatku. Nicméně drţitelé akcií jsou 

uspokojováni aţ po věřitelích společnosti. Existence těchto práv je stejně jako ţivotnost 

akcií, s nimiţ jsou spojena, časově neohraničená. Nicméně i zde můţe dojít k fúzi 

akciových společností, sniţování základního kapitálu, kdy společnost odkupuje vlastní 

akcie z trhu. Dále můţe dojít ke štěpení akcií či dalším operacím s akciemi. V některých 

případech můţe dojít i k úpadku společnosti. S drţbou kmenových akcií jsou spojena i 

určitá rizika, která se odvíjí především od výsledků hospodaření, kdy společnost 

nedosahuje zisku a dividenda je niţší neţ dříve nebo ţádná, případně můţe dojít aţ 

k bankrotu společnosti. V takovém případě se ze zbylých dostupných aktiv společnosti 

musí napřed zaplatit dluhy, které společnost měla. Další v řadě na uspokojení 

pohledávek jsou drţitelé prioritních akcií a aţ následný zůstatek majetku se rozdělí mezi 

drţitele kmenových akcií. Proto mají drţitelé kmenových akcií právo na hlasování na 

valných hromadách o směru a vedení společnosti. Také disponují předkupním právem 

na nově emitované akcie, aby neztratili svůj podíl ve společnosti (Rejnuš, 2014, s. 231). 

Prioritní akcie jsou akciemi, které v sobě zahrnují standartní vlastnosti kmenových akcií 

s některými vlastnostmi dluhopisů (obligací). Akciové společnosti emitují prioritní 

akcie za účelem zvýšení kapitálu společnosti, tak aby stávající akcionáři nepřišli            

o hlasovací práva na valné hromadě, protoţe s prioritními akciemi toto hlasovací právo 

není spojeno. A společnost nemusí takto získané finanční prostředky vracet. Výhodou 

tohoto druhu akcií pro akcionáře je právo na přednostní výplatu dividendy, které jsou 

určeny předem bez ohledu na finanční výsledky hospodaření společnosti. V případě 

neúspěchu na trhu a následném bankrotu společnosti mají drţitelé prioritních akcií 

přednostní právo na likvidačním zůstatku společnosti (Rejnuš, 2014, s. 233-234).  

2.2.2 Dividenda 

Dividenda představuje podíl na zisku akciové společnosti pro drţitele akcie. Nicméně 

výplatu dividendu akcionářům, drţícím kmenové akcie, nikdo negarantuje (nemusí 

tomu tak být v případě prioritních akcií) a to z důvodu, ţe ziskovost společnosti lze 

pouze předvídat, ale nelze ji zaručit. Při poklesu ziskovosti společnosti dochází ke 

sníţení výše dividend pro akcionáře nebo můţe výplata dividend ustat. Můţe nastat 

situace, kdy je společnost zisková, ale rozhodne se zadrţet zisk, který přenese do fondu 
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na investice. Tento zisk společnost následně investuje ke svému rozvoji. Z takového 

rozhodnutí managementu by měli mít akcionáři prospěch v dlouhodobém horizontu. 

Zadrţení dividend tak bude spojeno s budoucími příjmy ze současné investice. Pokud 

by se společnost rozhodla vyplatiti dividendy a současně realizovat investice byla by 

tato operace spojena s nutností zisku cizího kapitálu, za který by společnost musela 

zaplatit. Z takového postupu by neměla prospěch ani společnost, ale především ani její 

akcionáři. Zisk je majetkem vlastníka a jeho úroveň je měřítkem schopností a úspěšnosti 

vedení (Jílek, 2009, s. 30). 

Dividendy představují, kromě finanční hodnoty, důleţité a uţitečné informace. 

Zpravidla se vyplácejí jedenkrát ročně, nerozhodne-li vedení společnosti jinak. Lze se 

setkat i s čtvrtletním či pololetním intervalem vyplácení. Výše dividendy je otázkou 

subjektivního rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti. Rozhodnutí navrhuje 

management společnosti a rozhoduje se o něm na valné hromadě, kde hlasují akcionáři 

společnosti (Jílek, 2009, s. 30). 

Den ex-dividendy. Vzhledem k tomu, ţe z technických důvodů není moţné ke konci 

dne výplaty dividendy určit akcionáře a ve stejný den provést úhradu dividend na jejich 

běţné účty byl zaveden systém, kdy rozhodný den pro výplatu dividendy předchází 

(nejčastěji o jeden kalendářní měsíc) dnu výplaty dividendy. Konkrétní rozpětí si 

stanovuje společnost. Nárok na dividendu má investor, který vlastní akcie 

k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, coţ je den, který předchází dnu ex-dividendy. 

Investor, který nabyde akcii v den ex-dividendy, jiţ nemá nárok na dividendu (Jílek, 

2009, s. 30). 

2.2.3 Dluhopisy  

Dluhové cenné papíry nebo-li dluhopisy. Význam dluhopisů spočívá v tom, ţe jejich 

prostřednictvím si ekonomické subjekty opatřují peněţní prostředky, které potřebují pro 

svou činnost. Nabídka dluhopisů představuje poptávku po peněţních prostředcích 

(Rejnuš, 2014, s. 393). 

Na finančním trhu existuje velké mnoţství různých druhů a variant dluhopisů, které 

mohou vykazovat téměř neohraničenou varietu různých vlastností, přičemţ jejich 
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jediným omezením jsou zákony států, na jejichţ území jsou emitovány případně 

uváděny do oběhu. Základní dělení dluhopisů probíhá podle doby jejich splatnosti. 

Následně je můţeme rozdělit na krátkodobé s délkou splatnosti do jednoho roku            

a dlouhodobé s délkou splatnosti více neţ jeden rok. Dlouhodobé dluhopisy se označují 

jako obligace nebo bondy (Rejnuš, 2014, s. 396). 

Krátkodobé dluhopisy lze členit na několik druhů. Patří sem Státní pokladniční 

poukázky, Pokladniční poukázky centrální banky, Depozitní certifikáty a směnky. 

Státní pokladniční poukázky jsou krátkodobé dluhopisy, a jak uţ z názvu vyplývá, jsou 

emitovány státem, zpravidla ministerstvem financí. Emisní proces je ve většině případů 

zabezpečován centrální bankou. Zde jsou dluhopisy určeny především k pokrytí 

nesouladu v plnění a čerpání státního rozpočtu. Pokladniční poukázky centrální banky 

jsou emitovány z měnových důvodů a tyto dluhopisy se veřejně neobchodují. Jsou 

nabízeny úzkému okruhu zájemců, především obchodním bankám. Depozitní certifikáty 

jsou emitovány obchodními bankami a jsou určeny i pro drobné investory. Tyto 

dluhopisy jsou ve většině případů diskontované. Směnky lze charakterizovat jako 

krátkodobé, individuálně vydávané diskontované dluhopisy. Směnky představují 

jednostranný slib výplaty peněz bez právních výhrad a odkladů. Vzhledem k tomu, ţe 

směnky mohou být převoditelné, bývají i smluvně obchodovatelné (Rejnuš, 2014,         

s. 396-397). 

Dlouhodobé dluhopisy, které jsou téměř všude na světě známy jako obligace či bondy, 

mají charakteristickou vlastnost v délce doby splatnosti. Tato délka je více neţ jeden 

rok od momentu jejich vydání. Z tohoto důvodu vyplývá poţadavek investorů na jejich 

veřejnou obchodovatelnost na organizovaných, zejména burzovních, trzích (Rejnuš, 

2014, s. 297). 

V rozpětí rozdělení dluhopisů podle doby splatnosti lze zařadit i obligace, které nemají 

předem určený termín splatnosti. Proto jsou tyto obligace rovněţ nazývány jako věčné. 

Tento druh obligací nese obyčejně pravidelné fixní úrokové sazby. Nicméně na trzích se 

tento druh obligací vyskytuje výjimečně (Rejnuš, 2014, s. 398). 

Z pojetí výnosnosti lze dluhopisy rozdělit na ty, které nesou kupon (pravidelné úrokové 

platby) nazývané kuponové obligace a diskontované (bezkuponové), kde je výnos 
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v tom, ţe pořizovací cena je niţší neţ jmenovitá hodnota, která je diskontována do 

současnosti (doba nákupu). U kuponových obligací je vypláceno několik druhů kuponů. 

Jedná se o obligace s fixní úrokovou sazbou, u kterých se úrok a z něj plynoucí kupon 

po celou dobu nemění. Jedná se o nejrozšířenější druh kuponových obligací. Další 

druhy kuponových obligací jsou ty, které disponují variabilním úrokem. Úrokové sazby 

u těchto obligací pak můţou být ohraničeny minimem či maximem, eventuálně jde        

o úpravy úrokových sazeb ze strany emitenta nebo se můţe jednat o obligace s rostoucí 

úrokovou sazbou (Rejnuš, 2014, s. 399-400). 

Výnosy dluhopisů mají dvě sloţky tak jako je tomu v případě akcií, či jiných investic. 

Běţným výnosem jsou zde úrokové neboli kuponové výnosy. Kapitálové výnosy           

u dluhopisů můţou být i záporné, protoţe ceny dluhopisů jsou nepřímo závislé na výši 

úrokových měr. Klesají-li úrokové míry, pak ceny dluhopisů rostou, hlavně fixně 

úročených. V případě růstu úrokových měr naopak cena dluhopisů klesá. Výše růstu 

nebo klesu ceny dluhopisů pak souvisí s tím, jakým způsobem je dluhopis úročený 

(Kohout, 2013, s. 20). 

2.3 Tvorba investičního portfolia 

Proces vytváření portfolia sestává ze tří hlavních bodů. Prvním z nich je nákup 

nejlepších investic, uvolnění hotovosti na ně prodejem horších investic a vyhnutí se těm 

nejhorším investicím. To vyţaduje schopnost jak absolutního, tak relativního 

zhodnocení jednotlivých investičních příleţitostí. Postup výběru vhodných investic je 

z velké části negativním uměním. Coţ znamená, ţe největší část, téměř drtivá většina 

rozhodnutí znamená zamítnutí potenciální investice. Skladba portfolia není jako 

Noemova archa, aby obsahovalo dva kusy od kaţdého druhu. Dobré investiční 

příleţitosti jsou poměrně vzácné a tomu musí odpovídat i dobré portfolio. Proces tvorby 

portfolia je konkrétním vyústěním celého konání a je poměrně pracný. Protoţe samo od 

sebe se nic neudělá, tak se ani dobré investice se sami nenajdou. Je potřeba vše poctivě 

odpracovat. Protoţe čas a moţnosti jsou vţdy omezené, investor se musí soustředit na 

hledání hodnoty tam, kde je pravděpodobnější, ţe ji nalezne. To znamená analýzou 

vybraných jednotlivých společností, protoţe to je něco, co je poznatelné, zatímco snahy 

o makro přístup a předvídání krátkodobějších pohybů trhů patří mezi věci nepoznané, 

při kterých se tak jedná o spekulace (Gladiš, 2015, s. 114).  
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Při tvorbě portfolia je nutné se rozhodnout pro strategii, kterou při vytváření pouţijeme. 

Základním rozdělením je dělení podle správy portfolia, a to na aktivní a pasivní. Při 

aktivní správě, kde investor resp. správce portfolia, aktivně vyhledává informace a snaţí 

se předpovídat budoucí vývoj a na základě toho hodnotit společnosti. V případě pasivní 

strategie jde o princip, při kterém sloţka portfolia kopíruje vybraný akciový index. Je 

zde nízká pracnost a riziko portfolia je stejné jako riziko celkového trhu vybraného 

indexu. Při pasivní správě zpravidla není dosahováno stejného výnosu, jaký je dosaţen 

vybraným indexem, protoţe zde investor platí poplatky za správu (Fabozzi, Markowitz, 

2011, s. 6). 

2.3.1 Diverzifikace portfolia 

Diverzifikací rozumíme rozloţení rizika v portfoliu například tím, ţe se peníze vloţí do 

různých typů akcií, obligací, nástrojů peněţního trhu. Riziko je moţné rozkládat             

i v rámci jednotlivých typů investic. Pokud chceme diverzifikovat riziko plynoucí 

z akciových investic, můţeme toho dosáhnout tím, ţe místo nákupu akcií jednoho nebo 

dvou podniků koupíme v menších částkách akcie třeba dvaceti podniků. Tím se výrazně 

sníţí dopad výkyvů cen jednotlivých akcií na hodnotu celého portfolia. V diverzifikaci 

můţeme zajít ještě dál. Můţeme sestavit akciovou část investičního portfolia tak, aby 

obsahovalo akcie podniků působících v různých průmyslových odvětvích případně 

akcie podniků z různých zemí. Tím diverzifikujeme rizika plynoucí například z chování 

jednotlivých odvětví, ale třeba také rizika měnová (Gladiš, 2006, s. 23). 

„Jak velká diverzifikace je dostatečná a vhodná? Správná míra diverzifikace musí 

splňovat následující podmínky. Za prvé, musí snížit na únosnou míru dopad chyb 

z jednotlivých investic. Za druhé, nesmí se zbytečně negativně podepsat na výnosech 

z celkového portfolia. Za třetí, musí být prakticky proveditelná a lehce zvládnutelná. 

Podle vlastních zkušeností doporučuji mít v portfoliu 12-15 různých akcií. Při 

dodržování tučného bezpečnostního polštáře při výběru investic bude dopad vašich 

chyb malý, nebudete nuceni porozumět přílišnému množství společností a budete 

schopni své portfolio přehlédnout a řídit se relativně malým úsilím. Při 12-15 akciích 

v portfoliu budete mít v jednotlivých akciích zhruba 6-8 % vašeho portfolia. To je 

poměrně vysoké číslo. Výhoda takto koncentrovaného portfolia je v tom, že než nějakou 

akcii koupíte, řádně vás to donutí dobře si to promyslet a zvážit. A to bude mít velmi 
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kladný dopad na vaše investiční výsledky. Některé veličiny jako například Warren 

Buffett dokonce přímo doporučují, aby investoři nekupovali akcie takové společnosti, do 

které nejsou ochotni vložit alespoň 10% svého portfolia. Když kupujete akcii, dívejte se 

na to, jako kdybyste vstupovali do manželství a ne jako na nějakou letní lásku.“ (Gladiš, 

2006, s. 25) 

Investování je během na dlouhou trať. Nejvýznamnější je v tomto ohledu sloţené 

úrokování. To znamená, ţe výnosy jednotlivých let se nepočítají pouze z původně 

investované částky, ale také z jiţ vydělaných peněz, kterých během času přibývá. 

Matematicky se jedná o exponenciální funkci. Aby sloţené úrokování mohlo prokázat 

svou magickou moc, je nezbytně nutné splnit dvě podmínky. Za prvé, musíme mu dát 

čas a za druhé, nesmíme příliš ubírat z jiţ vydělaných peněz. Co to znamená dát čas? 

Abychom se mohli jako investoři honosit například třicetiletými investičními výsledky, 

musíme jako investoři těch třicet let přeţít. To znamená ustát krachy i velké propady 

trhu, které nás za tu dobu zcela neodvratně potkají. Pokud toto období nepřeţijeme, pak 

se nedočkáme ani vysokých výnosů. Jakákoliv dlouhá řada fantastických výnosů 

násobená číslem nula je pořád nula. Jeden katastrofální rok můţe vymazat dlouhodobé 

úsilí. Co to znamená neubírat příliš z vydělaných peněz? Kdyţ ponecháme stranou 

ubírání z portfolia na spotřebu, coţ nemá s výnosy mnoho společného, pak k ubírání 

dochází tehdy, pokud na jednotlivých investicích občas utrpíme trvalou ztrátu. Trvalá 

ztráta kapitálu nás vrhne ve sloţeném úrokování vţdy o kus zpátky a celkový výsledek 

pak můţe být pouze zlomkem moţného. Primárním cílem diverzifikace portfolia by 

mělo být zabránění tomu, aby docházelo k jevům, které naruší dlouhodobý proces 

sloţeného úrokování. Diverzifikace musí být natolik široká, aby nám umoţnila přeţít 

těţké časy nebo období, kdy se tzv. smůla lepí na paty, a aby z dlouhodobého hlediska 

ve finále rozhodli naše dovednosti a správně nastavený investiční proces (Gladiš, 2015, 

s. 125). 

„Jestliže nerozumíte tomu, co děláte, měli byste široce diverzifikovat své investice 

s nadějí, že ne všechna vaše vejce budou špatná. Jestliže vám investiční poradce 

doporučuje širokou diverzifikaci, ve skutečnosti vám říká, že neví, co dělá, a chce vás 

chránit před vlastní neznalostí.“ (Buffett, Clark, 2008, s. 94) 
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Myšlenka, ţe diverzifikace portfolia má svou úlohu ve stanovení výnosnosti portfolia, 

zapříčinila, ţe se investoři zaměřili na rozlišování dopadů celého trhu a dopadu 

jednotlivého podniku. Riziko celého trhu nemůţeme diverzifikací sníţit, ale riziko 

konkrétního podniku takto sníţit lze. Investoři by měli být kompenzováni pouze za 

obecné akciové riziko a nikoli za charakteristické akciové riziko, které je vlastní pouze 

určité akcii. Pokud chtějí investoři toto jedinečné riziko eliminovat, musí sloţení jejich 

portfolia odpovídat sloţení daného indexu, tj. jejich portfolio musí být replikou určitého 

akciového indexu. V takovém případě se jedná o pasivní investiční strategii (Jílek, 

2009, s. 371). 

Diverzifikace a její překračování je vysvětleno na všeobecně známém příkladu s vajíčky 

a košíky. Příklad popisuje to, ţe kdyţ dáte všechna vajíčka do jednoho košíku a ten 

spadne na zem, všechna vajíčka se rozbijí. Převedeno do investičního případu na 

finančním trhu by se s největší pravděpodobností jednalo o kreditní riziko, jehoţ 

následkem je trvalá ztráta finančních prostředků. Opačným případem je pak větší 

mnoţství vajíček ve více košíčcích. Zde je symbolicky řečeno, ţe není moţné mít velké 

mnoţství akcií v různých odvětvích, trzích a v různých zemích. Pokud je v portfoliu 

zařazeno více neţ 25 různých akciových titulů, jedná se o zbytečně velkou diverzifikaci. 

Nicméně hodnota 25 je spíše orientační a ne striktně doporučena. Někteří investoři se 

pří úsilí nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku dopouští i špatných rozhodnutí, 

která pak vedou k tomu, ţe investují zbytečně málo do akcií společností, které znají       

a dobře rozumí jejich činnosti. Následkem toho investují bezúčelně moc do akcií 

společností, které dobře neznají a nerozumí dobře jejich podnikání. Nákup akcií 

společností, kterým nerozumí je mnohem horší řešení neţ nedostatečná diverzifikace 

(Fisher, 2003, s. 135). 

Určení hranice, podle které by se dalo určit jaký počet různých akcií je pro diverzifikaci 

nezbytný a jaký počet uţ je nadmíru, je velmi sloţitou otázkou. Lze si jej přiblíţit 

pomocí ilustračního příkladu, ve kterém jsou dvě portfolia, a kaţdé obsahuje 10 různých 

akcií. V prvním z nich je 8 akciových titulů z bankovního sektoru. Takovou 

diverzifikaci nelze povaţovat za dostatečnou. Druhé portfolio naopak obsahuje 10 

různých akciových titulů, z 10 různých odvětví. Taková diverzifikace je povaţována za 

větší, neţ je nutné (Fisher, 2003, s. 136). 
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Z toho důvodu by si měl kaţdý investor v průběhu investičního procesu rozdělit 

emitenty akcií ideálně do tří skupin. V první skupině by se měli nacházet takové 

podniky, které jsou na trhu renomované, prodávají kvalitní produkt nebo poskytují 

sluţby vysoké jakosti. Finanční ukazatele takových společností vykazují dlouhodobou 

stabilitu nebo růst. Investor by do akcií takových společností ovšem neměl vkládat více 

neţ 20 % původní hodnoty portfolia. Ve druhé skupině se nachází společnosti, které se 

můţou podobat v některých ukazatelích společnostem z první skupiny, ovšem 

nedosahují dostatečně velikosti ve srovnání s podniky s první skupiny, hlavně z hlediska 

trţeb a obratu, a existuje u nich vyšší riziko. Proto by neměl investor investovat více neţ 

10 % původní hodnoty portfolia do akcií společností v této skupině. Ve třetí skupině 

jsou společnosti, které jsou malé, ale mají potenciál enormního růstu při úspěchu, ale 

také téměř kompletní ztráty finančních prostředků pokud jejich pokus podmanit si trh 

bude neúspěšný. Do takových akcií by neměl investor vkládat více neţ 5 % původní 

hodnoty portfolia a v případě, ţe si nesmí dovolit ztráty, pak by se měl takovým akciím 

s oklikou vyhnout (Fisher, 2003, s. 137-142). 

 

2.3.2 Mezinárodní diverzifikace 

„Zahraniční investování poskytuje diverzifikaci stejným způsobem jako investování do 

různých odvětví v domácí ekonomice. Nebylo by dobrou investiční strategií vkládat 

veškeré vaše naděje do jedné akcie nebo do jednoho sektoru ekonomiky. Stejně tak není 

dobrou politikou nakupovat akcie pouze ve vaší vlastní zemi, zejména když se rozvinuté 

ekonomiky stávají stále menší částí světového trhu. Mezinárodní diverzifikace snižuje 

riziko, protože ceny akcií v jedné zemi často rostou ve stejné době, kdy akcie v dalších 

zemích klesají a tyto asynchronní pohyby výnosů tlumí volatilitu portfolia. V posledních 

letech se však světové trhy mezi sebou pohybují ve stále větším souladu, zejména 

v krátkém období.“ (Siegel, 2011, s. 144) 

2.4 Hodnocení portfolia 

Pro hodnocení portfolia existuje značné mnoţství moţností a modelů, podle kterých lze 

hodnotit. Jedná se o modely, které se soustředí na budoucí vývoj a snaţí se předpovídat 

budoucí výnosy a rizika případně diskontovat budoucí hodnotu do současnosti. Podle 
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toho se metody hodnocení dělí na statické a dynamické. Při výpočtu hodnocení 

statickými metodami není zahrnuto hledisko působení času, a proto se tyto metody 

pouţívají především při investicích, které jsou krátkodobé eventuálně, pokud existují 

velmi nízké úrokové míry po dobu trvání investice. Při pouţití dynamických metod 

hodnocení, je jejich princip v diskontování budoucích hodnot do současnosti. Klade se 

v nich důraz na faktor času, úrokové míry či pravděpodobnou výši inflace. Pouţívají se 

zpravidla před investičním procesem (Rejnuš, 2014, s. 168). 

Při hodnocení portfolia zpětně je moţné aplikovat metodu celkového výnosového 

procenta. Vypočtené procento nám sdělí výši výnosu, za počítanou dobu (můţe se 

jednat o rok, ale i delší časové období). Tato metoda vychází ze tří základních 

informací. Jedná se o trţní (zaplacenou) cenu portfolia v době, kdy byl nákup 

uskutečněn a trţní hodnotou v době, ke které je tento výpočet sestavován. Nebo jsou-li 

akcie prodány, tak za cenu prodejní. Poslední informací k vypočtení této metody 

hodnocení jsou běţné výnosy, které plynou z portfolia po dobu drţby. Jsou jimi 

dividendy úroky z obligací (Fabozzi, Markowitz, 2011, s. 8). 

Rovnice č. 1: Výnos portfolia (vlastní zpracování dle: Fabozzi, Markowitz, 2011, s. 8 - 9) 

   
          

   
 

kde: Vp  = míra celkového výnosu za počítané období 

TH0 = trţní hodnota v době pořízení portfolia 

TH1 = trţní hodnota v době prodeje nebo výpočtu 

BV = běţný výnos získaný v období drţby portfolia 

Další metodu, kterou lze pro hodnocení portfolia pouţít je Treynor ratio. Tato metoda 

uvaţuje při výpočtu i míry rizika. Jedná se o riziko trţní a riziko jedinečné, které je pro 

kaţdou akcii jiné. Pro znázornění rizika je v tomto případě pouţit ukazatel beta, který je 

při výpočtu ve jmenovateli zlomku. Dalšími hodnotami, které jsou potřebné pro 

stanovení výpočtu, je míra výnosu portfolia a bezriziková úroková míra, která je 

nejčastěji vyjádřena pomocí úrokové míry státních dluhopisů. Ať uţ jde o státní 

pokladniční poukázky nebo státní obligace (Reilly, Brown, 2009, s. 1109). 



27 

 

Rovnice č. 2: Výpočet Treynor ratio (vlastní zpracování dle: Reilly, Brown, 2009, s. 1111) 

   
      

 
 

kde: T = hodnota Treynor ratio 

Vp = Výnos portfolia za období 

BTM = bezriziková trţní úroková míra 

β = váţený průměr rizika portfolia vyjádřený β 

 

2.5 Fundamentální akciová analýza 

Fundamentální analýzu lze povaţovat za nejkomplexnější druh akciové analýzy, která 

se v investiční praxi pouţívá při přípravě důleţitých investičních rozhodnutí. Je 

zaloţena na předpokladu, ţe vnitřní hodnoty akcií jsou rozdílné ve srovnání s jejich 

aktuálními trţními cenami, za něţ jsou obchodovány na veřejných trzích. To znamená, 

ţe pokud je vnitřní hodnota akcie niţší neţ její kurz, je akcie povaţována za 

nadhodnocenou. V případě opaku se jedná o akcii, která je povaţována za 

podhodnocenou. Základem, který vede k porozumění fundamentální analýzy je 

pochopení pojmu vnitřní hodnota akcie. Tu lze chápat jako osobní názor kteréhokoli 

účastníka akciového trhu na to, jaký by měl být spravedlivý kurz, jehoţ hodnotu lze ve 

velmi krátkém období povaţovat za neměnnou a lze ji porovnávat s aktuálním kurzem 

dané akcie na trhu (Rejnuš, 2014, s. 237).  

Za účelem správného určení zjištění vnitřních hodnot akcií provádějí investoři různé     

a rozdílné výpočty. Ty se pak navzájem liší jednak pouţitými metodami, jednak 

individuálně dosazovanými hodnotami proměnných veličin, coţ je způsobeno růzností 

informací a údajů, jimiţ disponují. A z nich plynoucích očekávání. Proto také bývají 

výsledky jejich výpočtů většinou rozdílné. Z toho ovšem vyplývá, ţe vnitřních hodnot 

kaţdé akcie existuje v kterémkoli okamţiku značné mnoţství. Vzhledem k tomu, ţe 

investoři své individuální názory zpracovávají do parametrů svých obchodních příkazů, 

podílejí se tím přímo na vytváření aktuálních akciových kurzů. Z toho plyne, ţe pokud 
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se bude měnit očekávání investorů, budou se zároveň měnit i vnitřní hodnoty akcií        

a v jejich důsledku i parametry jimi podávaných burzovních příkazů.  

A v jejich důsledku se budou měnit i trţní kurzy akcií (Rejnuš, 2014, s. 238).  

Fundamentální analýza tedy představuje hledání a analyzování faktorů, které mají vliv 

na vnitřní hodnotu akcií. Jelikoţ firmy podnikají ve skutečném ekonomickém prostředí, 

zabývá se pochopitelně vedle faktorů spojených přímo s nimi i ekonomickým 

systémem, v němţ jednotlivé společnosti působí s cílem postihnout všechny rozhodující 

faktory, jeţ mohou ovlivnit výsledky jejich hospodaření. Zároveň ovšem nesmí 

opomenout ani to, ţe především velké korporace mívají emitováno více druhů akcií.   

Ty se mohou svými jednotlivými vlastnostmi lišit, a tudíţ práva s nimi spojené nemusí 

být identické. Vzhledem ke skutečnosti, ţe fundamentální analýza je analýzou 

komplexní, zabývající se zkoumáním mnoha různých faktorů, provádí se 

prostřednictvím různých analytických metod, které lze při řešení konkrétní investiční 

úlohy pouţívat jak samostatně tak je lze i příhodně kombinovat. Fundamentální analýzy 

existuje několik druhů. Jaké druhy analýzy bude investor konkrétně provádět a jaké 

analytické metody k tomu pouţije, záleţí na mnoha okolnostech. V první řadě bude 

záleţet na tom, z jakého důvodu analýzu provádí, odvíjí se od zamýšlené investiční 

strategie. Je na mysli hledisko časové a objemu investice. Dalším faktorem je to, kde se 

bude transakce odehrávat, zda se jedná o investici tuzemskou nebo zahraniční.              

A v neposlední řadě zda půjde o nákup s cílem získat větší vlastnický podíl nebo pouze 

o investici, která povede k rozšíření portfolia. Dalšími faktory, které nelze při 

fundamentální analýze pominout jsou výnosnost, rizikovost, likvidita jednotlivých 

druhů akcií a mnohé další (Rejnuš, 2014, s. 238). 

2.6 Emise cenných papírů 

V této podkapitole bude popsána emise dvou druhů cenných papírů z pohledu emitenta. 

Jedná se o emitování akcií a dluhopisů. 

2.6.1 Emise akcií  

Emisí akcií dochází u akciové společnosti k navýšení základního kapitálu. Z emise akcií 

plynou podniku peníze, které podnik vyuţívá k různým účelům, ať uţ na chod 

společnosti, expanzi nebo nové investiční projekty. Výhodou emise akcií oproti vydání 
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dluhopisů nebo přijmutí úvěru, je ţe akciová společnost nemusí přijatou hotovost z akcií 

splatit a samozřejmě nemusí platit ţádné úroky. Jsou zde, ale emisní náklady. V případě 

dluhů musí společnost splácet své závazky bez ohledu na aktuální situaci a tím pádem 

se můţe dostat při špatné ekonomické situaci do úpadku, který můţe skončit aţ zánikem 

společnosti. Akciová společnost můţe vyplácet dividendu v případě dobrých 

hospodářských výsledků. Jedná se o situaci, kdy společnost uzavírá účetní období 

s kladným výsledkem hospodaření. V případě zhoršení finanční situace akciová 

společnost dividendu vyplácet nemusí (Jílek, 2009, s. 42). 

Emisní kurz akcie nesmí být niţší neţ jmenovitá hodnota dané akcie. V případě, ţe uţ 

firma má část akcií veřejně obchodovatelných a ty se obchodují pod jmenovitou 

hodnotou akcie, pak nemůţe emitovat nové akcie. Emisní áţio je rozdíl mezi prodejní 

(trţní) cenou akcie a její jmenovitou hodnotou. Tato operace se promítne v rozvaze na 

straně aktiv v oběţných aktivech. Dojde ke zvýšení peněţních prostředků na běţném 

účtu. Na straně pasiv dojde u vlastního kapitálu ke zvýšení základního kapitálu  

o jmenovitou hodnotu emitovaných akcií a případně i o emisní áţio (Jílek, 2009, s. 43). 

S ohledem na to, ţe kaţdá akcie představuje vlastnický podíl v dané společnosti, pak je 

potřeba při emisi akcií sledovat jejich kupce. Konkurence se zde můţe pokusit               

o ovládnutí společnosti. Jedná-li se o objemově velkou emisi. Také můţe nastat situace, 

kdy se původní vlastníci nezúčastní emise nových akcií a můţou tak ztratit vládu nad 

řízením společnosti. Nemají pak potřebnou většinu při důleţitých hlasováních  

o směrování společnosti. Taková situace potom nemusí mít pozitivní dopad například 

na dodavatelsko-odběratelské vztahy (Jílek, 2009, s. 42). 

Pokud nastane situace, ţe se rozhodne investor koupit takové mnoţství akcií, aby měl 

nad podnikem kontrolu. Musí zaplatit prémii za kontrolu. Jde o cenu kontroly, která je 

rozdílem mezi tím, kolik je někdo ochoten zaplatit za kontrolní balík akcií, a cenou 

kontrolního balíku odvozenou od trţní ceny menšinového podílu. Z existence prémie za 

kontrolu lze dokázat, ţe akcionáři mající kontrolu nad společností profitují ze 

společnosti více neţ menšinoví akcionáři. Tento profit je mimo běţný výnos ve formě 

dividend. Akcionáři mající kontrolu nad společností mohou ze společnosti vytahovat 

aktiva, zatímco menšinovým akcionářům je tato moţnost z principu odepřena. V Evropě 

prémie za kontrolní balík akcií dosahuje 20 – 40 %  (Jílek, 2009, s. 91).    
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2.6.2 Emise dluhopisů 

Emise dluhopisů a její následný dopad na rozvahu. U aktiv, v kategorii oběţných aktiv, 

dojde ke zvýšení peněţních prostředků na běţném účtu o celkové výši vydaných 

dluhopisů. Na straně pasiv se tato operace projeví nárůstem cizích zdrojů v kategorii 

cizí kapitál. Jedná se tedy o externí zdroj financování podniku. Mezi náleţitosti 

dluhopisu patří úroková míra (nejedná-li se o diskontované dluhopisy), která můţe být 

fixní nebo variabilní. Další nezbytnou náleţitostí je nominální hodnota a doba splatnosti 

dluhopisu (Martinovičová, Konečný, Vavřina, 2014, s. 37 – 39). 

2.7 Burza cenných papírů Praha 

Praţská burza byla zaloţena na konci 19. století v době Rakouska-Uherska, byť zde 

byly snahy o zaloţení jiţ v době Marie Terezie. Uţ od dob jejího začátku se na burze 

neobchodovalo jenom s cennými papíry, ale také s komoditami. Nejvýznamnější 

komoditou byl cukr, který se zde obchodoval pro celé Rakousko-Uhersko. Toto 

uspořádání ovšem trvalo jenom do začátku první světové války. Po jejím skončení uţ se 

obchodovaly výlučně cenné papíry. V meziválečném období pak zaznamenala praţská 

burza svůj největší rozmach, který byl utlumen nástupem druhé světové války, později 

zde obchodování zcela ustalo. Další obchodování pak bylo moţné na praţské burze aţ 

po pádu komunismu v Československu a následném rozpadu Československa. 

Obchodování v Praze bylo obnoveno aţ 6. dubna 1993 (Pse [online], 2019). 

Burza cenných papírů Praha je největší a nejstarší organizátor obchodu s cennými 

papíry v České republice. Obchodování na této burze probíhá prostřednictvím 

licencovaných obchodníků, kteří patří mezi členy burzy. Jedná se především o banky    

a makléřské společnosti, skrze které je moţné na burze obchodovat (Pse [online], 2019). 

Burza cenných papírů Praha je akciovou společností. Majitelem téměř 100% podílu je 

holding CEESEG AG, pod který spadá i Vídeňská burza cenných papírů (Pse [online], 

2019). 

Oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha je index PX, který je vypočítáván od 

5. dubna 1994. Tento index je cenový s váţeným poměrem nejlikvidnějších „blue 

chips“ akcií. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o cenový index, tak zde nejsou započítány 
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dividendy, které z akcií obsaţených v indexu plynou. Do indexu jsou zařazeny takové 

akcie, jejichţ trţní kapitalizace je alespoň 0,5 mld. Kč nebo jejich průměrný denní 

obchod je ve výši 2 mil. Kč (Pse [online], 2019).  

Na Praţské burze cenných papírů je několik trhů s akciemi. Prvním je Prime Market, na 

kterém jsou obchodovány největší a nejprestiţnější akciové emise českých i zahraniční 

společností. Tyto emise musí splňovat náročnější podmínky oficiálního trhu s cennými 

papíry nebo alespoň zákonné podmínky regulovaného trhu. Pokud chce být emitent 

obchodován na tomto trhu, musí podat ţádost o zařazení a splnit vstupní kritéria. Na 

trhu Standard Market, tomu tak není. Burza můţe přijat akcie emitenta k obchodování  

i bez jeho souhlasu, pokud jsou jeho akcie obchodovány na jiném regulovaném trhu 

v EU. Na trhu Free Market jsou obchodovány pouze zahraniční emise. Posledním 

trhem je Start Market, který je určen menším a inovativním společnostem s hodnotou 

nad 25 mil. Kč. Zde je moţnost pro tyto společnosti získat nový kapitál, případně 

přináší vlastníkům těchto společností moţnost svůj byznys zcela nebo z části opustit a 

kapitalizovat tak svou dosavadní činnost (Pse [online], 2019). 

2.8 Riziko 

Riziko a nejistota představují významné faktory ovlivňující většinu lidských aktivit, a to 

především aktivit podnikatelských. Pojetí rizika prošlo určitým historickým vývojem, 

přičemţ převaţovalo chápání rizika jako určitého nebezpečí moţnost vzniku ztráty nebo 

výskytu událostí ohroţujících dosaţení cílů jednotlivce či organizace. Toto pojetí je 

oprávněné u čistých rizik, tj. rizik, která mají pouze negativní stránku. V ekonomické 

praxi však převaţují rizika podnikatelská, která mají jak negativní, tak pozitivní stránku. 

Podnikatelské riziko je chápáno jako variabilita (nejistota) výsledků určitých aktivit či 

procesů, a odchylek jak negativních, tak pozitivních skutečných výsledků od výsledků 

očekávaných či plánovaných. Riziko je spojeno vţdy s určitým procesem, aktivitou či 

projektem s nejistými výsledky, přičemţ tyto výsledky ovlivňují situaci subjektů 

(podniků, jejich manaţerů), kteří tyto rozhodovací procesy realizují. Nejistota je spojena 

především s neschopností spolehlivého odhadu budoucího vývoje okolností, které 

výsledky procesů, aktivit či projektů ovlivňují (Hnilica, Fotr, 2009, s. 26). 
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2.8.1 Kvalitativní charakteristiky rizika 

K číselným charakteristikám rizika nelze dospět bez znalosti rozdělení 

pravděpodobnosti kritéria (veličiny), vzhledem ke kterému se vyjadřuje riziko. Pokud 

není potřebné číselné rozdělení k dispozici, lze pouţít k popisu rizika kvalitativních 

(verbálních) charakteristik v podobě slovních popisů. Přiklad je v níţe zpracované 

tabulce (Hnilica, Fotr, 2009, s. 25). 

Tabulka č. 1: Stupnice kvalitativního vyjádření rizika (Zdroj Hnilica, Fotr, 2009, s. 26) 

Stupeň Slovní charakteristika rizika 

1 Velice malé riziko 

2 Malé riziko 

3 Střední riziko 

4 Vysoké riziko 

5 Zvláště vysoké riziko 

 

Z tabulky vyplývá, ţe stupnice pro kvalitativní měření rizika není jediná, ale můţe být 

buď detailní s větším počtem stupňů, například deseti či patnácti, nebo stručná 

s menším počtem stupňů. Následné zařazení námi vybraného investičního projektu do 

některého ze stupňů rizika by mělo být zaloţeno na uvaţování faktorů rizika, které by 

mohli ohrozit úspěšnost projektu, či investice. A moţných dopadů výskytu těchto rizik 

na úspěšnost projektu, jedná se zde například o velikost moţné ztráty (Hnilica, Fotr, 

2009, s. 26). 

2.8.2 Riziko změny trţní úrokové míry 

Jedná se o riziko leţící v moţném budoucím kolísání trţních úrokových měr. Tyto 

změny totiţ zásadně ovlivňují trţní ceny prakticky všech druhů obchodovatelných 

finančních instrumentů. Za pro investory nepříznivý jev lze většinou povaţován jejich 
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případný vzestup v době, kdy jiţ příslušné finanční instrumenty zakoupili a mají je ve 

svém investičním portfoliu. Jedná se například o pevně úročené dluhopisy, jejichţ 

hodnota v takové době klesá. Toto riziko pohybu úrokových měr je moţné povaţovat za 

součást trţního neboli nediverzifikovatelného rizika (Rejnuš, 2014, s. 202). 

2.8.3 Riziko inflační  

Tento druh rizika souvisí s nebezpečím růstu míry inflace, coţ má nepříznivý důsledek 

na reálnou výnosnost finančních investic. Nominální míry výnosu většiny finančních 

instrumentů sice při stoupající inflaci rostou, coţ však vţdy nemusí platit pro jejich 

hodnoty reálné. Při dosaţení vysoké míry inflace se totiţ zvyšuje pravděpodobnost toho, 

ţe reálné míry výnosu finančních investic mohou být nejen velice nízké, ale i záporné. 

V souvislosti s nárůstem míry inflace se zároveň zvyšují i velikosti prakticky všech 

druhů nominálních úrokových sazeb a trţní ceny jednotlivých druhů investičních 

finančních instrumentů vykazují zvýšenou volatilitu, a zároveň mnohé z nich mohou 

začít i klesat. Inflační riziko je také součástí trţního rizika, a z toho důvodu není 

diverzifikovatelné (Rejnuš, 2014, s. 202). 

2.8.4 Riziko insolvence či případného úpadku emitenta 

Toto riziko lze označit také jako kreditní riziko. Spočívá v tom, ţe emitent nebude 

schopen zavčas nebo vůbec dostát svých závazků z důvodu buď své dočasné, nebo 

trvalé platební neschopnosti, která můţe vést ve svém důsledku aţ k bankrotu. Tento 

druh rizika je jedinečný. Vztahuje se vţdy ke konkrétní emisi cenných papírů, proto je 

zde moţnost diverzifikace tohoto rizika. Jde o druh rizika, který bývá nejčastěji spojen 

s cennými papíry korporací, přičemţ jeho velikost je důsledkem působení všech dílčích 

rizik, která s sebou přináší fungování kaţdého podnikatelského subjektu. Naopak toto 

riziko nebývá spojováno s cennými papíry (dluhopisy) ekonomicky vyspělých zemí 

(Rejnuš, 2014, s. 202). 

2.8.5 Riziko ztráty likvidity předmětného investičního instrumentu  

Jedná se o nebezpečí vzniku takové situace, ve které by investor během drţby 

předmětného investičního instrumentu ztratil na nějakou dobu nebo dokonce trvale, 

moţnost jej zpětně transformovat na hotovost. Za úměrnou cenu a při standartní 
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velikosti transakčních nákladů. Tento druh rizika můţe být spojen buď s určitým 

cenným papírem v důsledku případného náhlého poklesu bonity jeho emitenta, nebo 

s charakterem trhu, na kterém je obchodován, případně na situaci globální. Z uvedeného 

plyne, ţe se tedy můţe jednat o riziko diverzifikovatelné, tedy jedinečné, týkající se 

např. pouze jedné konkrétní emise cenných papírů, tak o nediverzifikovatelné riziko 

trţní (Rejnuš, 2014, s. 203). 

2.8.6 Riziko měnové 

Tento druh rizika se týká investic směřovaných do investičních instrumentů 

denominovaných v cizích měnách. Výnos z těchto instrumentů můţe být negativně 

ovlivňován změnami kurzů mezi domácí měnou a měnami, ve kterých jsou dané 

investiční instrumenty denominovány. S tím souvisí moţná realizace kurzových zisků či 

ztrát. V principu se jedná o trţní, neboli nediverzifikovatelné riziko, které lze do jisté 

míry předvídat a lze se proti němu zajistit (Rejnuš, 2014, s. 203). 

2.8.7 Akciová bublina  

Všeobecně snad kaţdý národní akciový trh je bublinou, neboť poměr P/B je u kaţdého 

podniku vyšší neţ 1. Takový trh pak musí podléhat náladám nejrůznějších druhů. 

V dobách konjunktury, kdy hodnoty aktiv rostou a analytici a vládní představitelé 

předpokládají dobré časy na dlouhou dobu dopředu, bývají slova o opatrnosti 

ignorována či dokonce terčem posměchu. Investoři se přestávají chovat racionálně, 

čímţ podnikatelům usnadňují nadměrnou expanzi. V momentě, kdy bublina splaskne, 

investoři překotně utíkají z kolbiště a opět vítězí neracionální chování. Bláznivé chování 

investorů do akcií existuje v době vzestupu i v době sestupu akciového trhu (Jílek, 

2009, s. 241). 

Spekulační bubliny je spojeny se stádovým chováním lidí nejen na finančních trzích. 

Bublina vţdy po určitý čas roste a poté praskne. Většina účastníků akciového trhu 

kupuje, resp. prodává, dané akcie pouze proto, ţe očekává další růst resp. pokles. Kaţdá 

bublina je silným lákadlem, s vidinou vysokých zisků, kterému odolá pouze silný          

a vyrovnaný jedinec. Navíc i ve fázi, kdy je vcelku nesporné, ţe na trhu existuje 

spekulační bublina, mnoho investorů navzdory tomu zcela nelogicky v bublině setrvá. 

Po prasknutí bubliny však zjistí, ţe se mýlili. To uţ je ale pozdě. Spekulační bubliny 
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neexistují pouze na akciovém trhu, ale i na dluhovém, měnovém, komoditním trhu i na 

trhu s nemovitostmi či nově na trhu s kryptoměnami. Jestliţe někdo včas odhalí 

spekulační bublinu a jde proti davu, potom nakonec realizuje zisk. Kdo však 

z jedoucího vlaku včas nevystoupí, musí zákonitě realizovat ztrátu. Z historie se lidé 

nikdy nepoučí a mnoho lidí se nepoučí ani z vlastních chyb. Je to další z mnoha indicií 

toho, ţe finanční trh je neefektivní (Jílek, 2009, s. 241 - 242).    

Zesilovačem burzovních pohybů je psychologie a davové chování účastníků trhu. 

Spekulující veřejnost si do strohých ekonomických zpráv ţivě promítá své touhy, 

naděje, obavy i noční můry. Výsledkem jsou zcela nepřiměřené nárůsty cen akcií 

v dobách euforií, případně nepřiměřeně hluboké propady v dobách recesí. Propad 

akciových trhů na začátku recese lze povaţovat za převáţně psychologický jev. 

Veřejnost si přečte nepříznivé makroekonomické zprávy, mnohonásobně si je vynásobí, 

a začne se masově zbavovat svých akcií. K tomuto jevu ovšem zpravidla dochází, kdyţ 

je recese jiţ v pokročilém stádiu a v ekonomice začíná oţivení. Nikdy totiţ nejsou 

k dispozici včasné údaje o začátku recese, protoţe dostupné statistiky bývají zpoţděné. 

Uprostřed recese však není dobré akcie prodávat, nýbrţ naopak kupovat. Problém tkví 

v tom, ţe přesné datum začátku a prostředku recese se vţdy dovíme aţ pozdě (Kohout, 

2013, s. 246). 

 Fungování burzy lze přirovnat ke zpoţděnému barometru. Zpravidla signalizuje recesi, 

která uţ je v té době na ústupu. Toto zpoţdění řádově dosahuje rozměrů několika 

měsíců. A často dochází k poklesu burzy i bez recese - z jiných, převáţně politických 

důvodů. Mezi ně můţe patřit politické riziko a mezinárodní vlivy. Vzhledem ke 

globalizaci reagují na špatné makroekonomické zprávy například z USA i trhy, které 

jsou ve zcela jiné fázi hospodářského cyklu a nachází se v jiné části světa. Například 

v období října 2007 aţ únoru 2008 klesaly téměř všechny burzy na světě, protoţe 

makroekonomické údaje signalizovaly recesi nebo přinejmenším závaţné zpomalení ve 

Spojených státech Amerických. Ačkoli česká ekonomika se právě nacházela v růstové 

fázi cyklu, praţská burza se i přesto prudkému poklesu nevyhnula (Kohout, 2013,         

s. 246). 

Burzu lze povaţovat za mizerný měřicí přístroj, protoţe na ekonomické vlivy reaguje 

přehnaně, s velkým zpoţděním, často reaguje bezdůvodně a kromě toho je tento 
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barometr silně ovlivněn chováním barometrů v jiných zemích a na jiných kontinentech. 

Dlouhodobě však burzovní indexy oscilují kolem potencionálního růstu HDP. To se 

v  praxi projeví tak, ţe neúměrný pokles bývá následován korekcí směrem nahoru. Po 

recesi přirozeně přichází oţivení a s ním i nová vlna endorfinů a pocitů slasti v mozcích 

investorů (Kohout, 2013, s. 246). 

2.8.8 Kreditní riziko 

„Kreditní riziko znamená, že někomu půjčíme peníze a už je nikdy neuvidíme.“ (Syrový, 

2016, s. 22) 

Toto riziko podstupujeme, pokud se pouštíme do jakýchkoli pofiderních investic. 

Většinou se jedná o investice, které se tváří velmi seriózně, a současně nabízejí velmi 

lákavé podmínky zhodnocení. Jedná se zpravidla o vysoký výnos a nulové riziko. 

V případě takové nabídky je od ní potřeba dát ruce co nejrychleji pryč. Nejlépe se 

tomuto riziku vyhneme, pokud neinvestujete peníze do produktů, které jsou nové           

a nevyzkoušené. Většinou takové produkty nabízí firmy, které jsou neznámé a sídlo 

mají v zahraničí, případně v daňovém ráji. Velké a zavedené finanční instituce si 

nemůţou dovolit propagovat takové produkty, protoţe by se jednalo o podvodné 

jednání (Syrový, 2016, s. 22 - 23). 

Z tohoto důvodu byl zvolen jako jeden z poţadavků při výběru akcií do portfolia dobu 

obchodování na burze na alespoň 5 let. 

2.8.9 Trţní riziko 

Mění se hodnota naší investice. Jedná se o riziko, kterému se v případě investic nedá 

vyhnout, a proto je potřeba s ním umět pracovat. Toto riziko je potřeba znát aby nás 

nepřekvapilo. Kdyţ víme, co nás můţe potkat tak budeme připraveni a nebudeme 

zklamaní z výsledku naší investice. Je potřeba si vybrat takové riziko, které jsme 

schopni zvládnout unést. Toto riziko lze sníţit pomocí diverzifikace do různých 

finančních nástrojů (Syrový, 2016, s. 24). 

2.9 Výnosnost 

V této části se budou popsány prvky, které by měly nést v rámci portfolia výnos. 
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V investiční praxi existují různé druhy investičních projektů, které bývají realizovány za 

účelem dosaţení rozdílných cílů. Proto existují i různá kritéria pro hodnocení jejich 

efektivnosti. V případě finančních investic, které jsou realizovány za účelem co 

nejvyššího zhodnocení do nich vloţených finančních prostředků, bývá všeobecně za 

kritérium hodnocení efektivnosti povaţovaná jejich výnosnost (Rejnuš, 2014, s. 167). 

„V praxi ovšem existuje celá řada různých ekonomických souvislostí, které v návaznosti 

na to, zda jsou, či naopak nejsou brány při propočtech výnosnosti jednotlivých druhů 

finančních investic v úvahu, mnohdy velmi podstatně ovlivňují dosažené výsledky. S tím 

ovšem rovněž souvisejí jak použité druhy finančních ukazatelů, tak i používané metody 

výpočtu. Co se týče dílčích aspektů výnosnosti finančních investic, jsou jimi především 

různé druhy příjmů (cash flow) plynoucích z jednotlivých druhů investičních 

instrumentů, dále způsoby jejich zdanění, vliv inflace a v neposlední řadě i velikost tržní 

úrokové míry existující v průběhu časového období životnosti investice na příslušném 

finančním trhu. Z toho je možno vyvodit, že hodnocení výnosnosti finančních investic je 

poměrně složitou záležitostí, přičemž záleží pouze na investorovi, jakých metod použije 

a na které finanční ukazatele se spolehne.“ (Rejnuš, 2014, s. 167) 

2.9.1 Běţné výnosy 

Jedná se o veškeré příjmy, které plynou investorům z drţby předmětných finančních 

instrumentů ve sledovaném období. Znamená to, ţe se můţe jednat jak o úroky 

z poskytnutých úvěrů, tak o inkasované kuponové nebo jiné platby z dluhopisů, či  

o dividendy z vlastnictví akcií. Podstatným rysem běţných výnosů je to, ţe nárok na 

jejich výplatu vyplývá z drţby daných finančních instrumentů (Rejnuš, 2014, s. 170). 

2.9.2 Dividendová výnosnost 

Dividendová výnosnost představuje podíl hrubých dividend (čisté dividendy včetně 

daně, pokud jsou dividendy zdaněny) za určitý rok a trţní kapitalizaci podniku, která 

představuje součin počtu akcií podniku a jejich momentální trţní ceny. Ukazatel je 

moţné pouţít pro srovnání s úrokovými mírami na dluhovém trhu. Pouţitelnost 

dividendové výnosnosti je omezena, neboť nebere v úvahu budoucí změny ve výši 

vyplácených dividend. Publikované dividendové výnosnosti podniků, které mají stejnou 

dividendovou politiku, se mohou lišit, protoţe dividendy se oznamují a vyplácejí 
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v různých obdobích roku, záleţí na dividendové politice dané společnosti. Akcioví 

analytici stanovují často své vlastní explicitní předpovědi na budoucích 12 měsíců, čímţ 

umoţňují porovnání dividend s výnosem z ostatních investic (např. dluhopisů). Vysoká 

dividendová výnosnost můţe být signálem, ţe akcie jsou podceněné nebo finanční 

výsledky společnosti se zhoršily a tím pádem nelze očekávat tak vysoké dividendy jako 

dosud (Jílek, 2009, s. 33). 

2.9.3 Kapitálové výnosy 

Kapitálové výnosy, na rozdíl od výnosů běţných, nevznikají na základě drţby 

předmětných finančních investičních instrumentů, ale při jejich obchodování na 

burzovním trhu. Z toho vyplývá, ţe finančními investičními nástroji, se kterými mohou 

být spojeny, jsou pouze obchodovatelné investiční instrumenty, především cenné papíry 

(Rejnuš, 2014, s. 171). 

Kapitálové výnosy jsou jak hrubé, tak čisté. Hrubé výnosy představují veškerý 

k investorovi plynoucí cash-flow z prodeje. V případě čistého výnosu se odečítá kupní 

cena předmětného cenného papíru a další náklady spojené s touto transakcí. Další 

poloţkou při výpočtu jsou daně, které se v různých státech liší nejen svou výší, ale         

i podle toho, zda je investor fyzická, či právnická osoba. V případě čistého kapitálové 

výnosu můţeme dojít i k zápornému výsledku, především pokud bude prodejní cena 

niţší neţ pořizovací, nebo při vysokých nákladech souvisejícím s obchodováním 

(Rejnuš, 2014, s.171).  

2.10 Poměr P/E 

„Často se publikuje reciproční hodnota ziskové výnosnosti označovaná jako poměr P/E, 

tj. poměr momentální tržní ceny akcie podniku k zisku společnosti po zdanění 

připadajícího na jednu akcii. Tento poměr na rozdíl od dividendové výnosnosti zahrnuje 

i nerozdělené (zadržené) zisky, neboť informace o ziscích je důležitější než informace  

o dividendách. U akcií dvou podniků s rozdílnými dividendovými politikami, ale se 

stejnými investičními programy, je možné očekávat, že budou mít stejný poměr P/E  

a rozdílné dividendové výnosnosti. Jestliže akcionáři očekávají, že budoucí výnosy 

budou stabilně po mnoho let růst, potom je dividendová výnosnost nízká a odpovídající 

poměr P/E je vysoký. Vysoká hodnota poměru P/E znamená, že investoři předpokládají 
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růst zisku podniku nebo je cena akcií příliš vysoká. Poměr P/E v sobě obsahuje 

rizikovost budoucího zisku podniku včetně rizika úpadku. U společností s vyšším 

zadlužením vzhledem ke kapitálu riziko úpadku společnosti je vyšší, a tudíž poměr P/E 

je nižší. Analytik běžně porovnává poměr P/E určité společnosti s poměrem P/E daného 

sektoru.“ (Jílek, 2009, s. 37) 

Tento ukazatel patří do kategorie ukazatelů trţní hodnoty firmy. Ukazatel nám sděluje, 

kolik peněţních jednotek jsou investoři ochotni zaplatit za jednu peněţní jednotku zisku 

připadající na vybranou akcii. Ačkoliv se jedná o ukazatel, který je běţně zveřejňován 

v rámci publikovaných výsledků obchodování, je zapotřebí být při jeho pouţívání 

obezřetný. Obezřetnost by měla vyplývat z toho, ţe existuje několik faktorů, které 

mohou ovlivnit či podstatně zkreslit hodnotu tohoto ukazatele. Jedná se především        

o pouţití účetních metod, které nejsou všude stejné (rozdíl mezi domácími metodami     

a zahraničím) a je potřeba k této skutečnosti přihlíţet. Zisk podniku lze téţ ovlivnit 

jednorázovými obchodními a finančními operacemi, mezi které patří prodej části 

společnosti, mimořádné odpisy a mnoho dalších operací v hodnotách, jeţ jsou vyšší neţ 

běţné operace v podniku. I kdyţ tyto operace nejsou trvalého charakteru, mohou 

významně ovlivnit výsledek hospodaření společnosti v daném roce. Vzhledem k tomu, 

ţe se jedná o poměrový ukazatel skládající se ze dvou dílčích ukazatelů, kterými je zisk 

připadající na jednu akcii (EPS) a její trţní cena, je zde riziko spojené se ziskem těchto 

informací ve správný čas. U většiny akcií s těmito informacemi není problém, protoţe 

jsou kótovány na burzách, kde je zajišťována tvorba aktuálních kurzů. Problém můţe 

nastat pouze u akcií, které nejsou velmi likvidní a nedochází zde k neustálé aktualizaci 

ceny. S ukazatelem čistého zisku připadajícího na akcii a jeho aktualitou je to horší, 

protoţe není aktualizován denně. Tento ukazatel je zveřejňován ve výročních zprávách 

a k jeho aktualizacím tak dochází zpravidla jedenkrát za rok, se značným zpoţděním 

(Rejnuš, 2014, s. 279). 

Za všeobecně přijatelnou hodnotu ukazatele P/E se jeví v rozmezí hodnot cca 8-12.  

U perspektivnějších a atraktivnějších akcií je přijímaná i hodnota 15. Existují zde různé 

odchylky, které závisí na odvětví, ve kterém společnost působí a je potřeba brát tuto 

skutečnost v úvahu. Hodnoty ukazatele vyjadřují, za kolik let by si na sebe měla akcie 
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vydělat vzhledem k její aktuální trţní ceně a zisku, který na ni připadá (Rejnuš, 2014, s. 

279).  

Tabulka č. 2: Hodnocení akcií podle poměru P/E (zdroj Jílek, 2009, s. 38) 

Poměr P/E Hodnocení akcií 

Záporný - 

0 aţ 10 Akcie jsou buď podhodnoceny, nebo se očekává pokles zisku podniku 

nebo nynější zisky jsou vyšší vzhledem k historickému trendu 

10 aţ 17 Akcie jsou běţně správně oceněny 

17 aţ 25 Akcie jsou nadhodnoceny nebo se očekává růst zisku podniku nebo 

nynější zisky jsou niţší vzhledem k historickému trendu 

Více neţ 25 Akcie jsou výrazně nadhodnoceny 

 

2.11 Dividendové diskontní modely  

Dividendové diskontní modely patří mezi nejčastěji pouţívané metody pro zjištění 

vnitřních hodnoty akcií. Jsou zaloţeny na principu diskontování očekáváných peněţních 

toků plynoucích z akcií ve formě dividend na jejich současnou hodnotu. Znamená to, ţe 

vnitřní hodnotou akcie se rozumí její současná hodnota (Rejnuš, 2014, s. 249). 

Tento model je zaloţen na předpokladu, ţe jediný plynoucí tok hotovosti pro akcionáře 

jsou dividendy. Nicméně ne všechny společnosti vyplácí zisk prostřednictvím dividend 

a v tom se skrývá nevýhoda těchto modelů. Mezi výhody pak patří především 

jednoduchost výpočtu, protoţe neobsahuje velké mnoţství různých poloţek (Gladiš, 

2006, s. 53). 

Pro potřeby diplomové práce byly vybrány dva druhy Dividendových diskontních 

modelů.  
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Prvním dividendovým diskontním modelem je s konstantní výší dividendy, která se 

v čase nemění a je diskontována na současnou hodnotu. Lze tedy říci, ţe vnitřní hodnota 

akcie v tomto modelu je součtem současných hodnot budoucích dividend do n-tého 

období její drţby a současné hodnoty její očekávané prodejní ceny v n-tém období 

(Rejnuš, 2014, s. 251). 

Druhým pouţitým modelem je dividendový diskontní model s konstantním růstem 

dividendy. Tento model spadá do kategorie jednostupňových diskontních modelů 

s konstantním růstem. Tento model tak operuje s konstantní mírou růstu dividendy. 

Další vstupní hodnoty se v průběhu výpočtu nemění. V případě známé doby drţení se 

přidá do výpočtu prodejní cena akcie (Rejnuš, 2014, s. 253). 

 

Rovnice 3: DDM pro konstantní výši dividendy (vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014, s. 250) 

    
  

      
 

  

       
   

     

       
 

Kde: VHA = vnitřní hodnota akcie 

D(1,2,…,n) = očekávaná dividenda v jednotlivých letech drţby akcie 

Cn = očekávaná trţní cena akcie po n letech drţby 

rd =  poţadovaná konstantní míra výnosu resp. diskontní míra 

n = doba trvání investice v letech. 

 

Rovnice č. 4: DDM s konstantní výší růstu dividendy (vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014, s. 253) 

     
        

      
 

         

       
   

            

       
 

Kde: VHA = vnitřní hodnota akcie 

D0 = dividenda ve výchozím roce 
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Cn = očekávaná trţní cena v n-tém roce drţby 

g =  konstantní míra ročního růstu dividend 

rd =  poţadovaná konstantní míra výnosu resp. diskontní míra 

n = doba trvání investice v letech. 

 

2.12 Ukazatele rentability 

Jedná se o jedny z nejsledovanějších poměrových ukazatelů ze strany současných          

i potenciálních investorů. Tato důleţitost vyplývá z toho, ţe informují o efektu, jehoţ 

bylo dosaţeno vloţeným kapitálem. Měří úspěšnost podniku porovnáváním jeho zisku, 

v horším případě ztráty, s ukazateli vypovídajícími o prostředcích, které byly 

vynaloţeny na jeho dosaţení (Rejnuš, 2014, s. 271). 

Při výpočtu těchto ukazatelů se v čitateli pouţívá zisk a ten je poměřován podle různých 

hledisek (jedná se o vybrané prvky z rozvahy, které jsou pak ve jmenovateli). 

Vypovídající schopnost těchto ukazatelů nespočívá pouze v tom, s čím je v jednotlivých 

případech zisk poměřován, ale taky v tom, jaké vyjádření zisku bylo pro účely výpočtu 

zvoleno (Rejnuš, 2014, s. 272). 

Jedním z ukazatelů rentability je ukazatel rentability celkových aktiv (ROA). Vyjadřuje 

čistou výnosnost celkových aktiv společnosti. Takţe čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

se jeví hospodářská situace sledovaného podniku příznivěji (Rejnuš, 2014, s. 272). 

Rovnice č. 5: Rovnice pro výpočet ROA pomocí EAT (vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014, s. 272) 

     
   

              
 

 

Rovnice č. 6: Rovnice pro výpočet ROA pomocí EBIT (vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014, s. 272) 
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Jak z výše uvedených vzorců vyplývá, tento ukazatel je moţno vypočítat ve jmenovateli 

se ziskem po zdanění, to znamená s čistým ziskem. Nebo ve druhém případě se ziskem 

před odečtením úroků a daní. První moţnost vyuţívají především portfolio investoři, při 

porovnávání společností působících v různých zemích s různou výší míry zdanění. 

Protoţe tyto investory zajímá aţ konečný výsledek po zdanění. Druhá varianta 

ukazatele je zaměřena na kvalitu řízení společnosti. Při hodnocení se vychází z toho, ţe 

ukazatel EBIT vyjadřuje schopnost společnosti přinášet určitá efekt bez ohledu na 

způsob jeho financování a sazbu daní. Bývá proto pouţíván v situaci, kdy má investor 

zájem získat ve společnosti větší podíl, případně majoritu (Rejnuš, 2014, s. 272). 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) nám ukazuje, kolik peněţních jednotek 

čistého zisku připadá na jednu peněţní jednotku vloţenou do podniku jeho vlastníky 

resp. akcionáři. Z tohoto důvodu je také označován jako ukazatel zhodnocení kapitálu 

vloţeného akcionáři. V případě tohoto ukazatele je potřeba uvaţovat fakt, ţe se hodnoty 

tohoto ukazatele liší podle odvětví působení společností. Pro tento ukazatel platí zásada, 

ţe jeho hodnota by neměla být niţší neţ bezriziková úroková míra na daném trhu, která 

je reprezentována nejčastěji státními dluhopisy, i to, ţe vypočtená hodnota by měla být 

vyšší neţ ukazatel rentability celkových aktiv (Rejnuš, 2014, s. 273). 

Rovnice č. 7: Rovnice pro výpočet ROE (vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014, s. 273) 

     
   

               
 

 

2.13 Ukazatele zadluţenosti  

Ukazatele zadluţenosti nám ukazují jaký vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

vyuţívaných společností. Poskytují tak informace o tom, z jakých zdrojů je společnost 

financována, resp. jak velký podíl tvoří dluhy společnosti ku celkovým aktivům 

společnosti. Platí zde, ţe čím vyšší je míra zadluţenosti, tím je pro společnost sloţitější 

a draţší získat další cizí kapitál. Toto tvrzení vyplývá z toho, ţe vlastní kapitál firmy 

představuje jeho výdělečnou sílu a současně případnou pojistku pro případ ztráty 

společnosti (Rejnuš, 2014, s. 273). 
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Hodnoty těchto ukazatelů nezajímají jenom věřitele, ale i stávající a potenciální 

akcionáře. Souvisí to s tím, ţe enormní zadluţenost společnosti můţe nepříznivě 

ovlivnit likviditu cenných papírů společnosti, ale i značně komplikovat hospodářskou 

situaci společnosti. Proto se ze zvyšující zadluţeností zvyšuje prémie za rizikovost ze 

strany investorů při kalkulacích. Z kalkulací následně vyplyne z  niţší vnitřní hodnota 

akcií (Rejnuš, 2014, s. 273). 

Ukazatel celkové zadluţenosti udává poměr mezi cizím kapitálem, který představuje 

dluhy resp. závazky společnosti a jejich celkovými aktivy. Znamená to, ţe měří rozsah, 

v jakém společnost vyuţívá ke svému financování cizí zdroje. Hodnoty jsou pro různé 

obory odlišné, ale všeobecně se má za to, ţe pokud se hodnota ukazatele nachází 

v rozmezí 0,3 – 0,5, lze zadluţenost podniku povaţovat za průměrnou. Vyšší hodnoty 

v rozmezí 0,5 – 0,7 nám signalizují vyšší stupeň zadluţenosti. Při hodnotách na 0,7 jsou 

společnosti povaţovány za rizikové. Výjimkou jsou banky, kde se tento ukazatel 

pohybuje v rozmezí 0,90 – 0,95. V případě výsledné hodnoty vyšší neţ 1,0 se jedná  

o předluţený podnik (Rejnuš, 2014, s. 274). 

 Rovnice č. 8: Vzorec celkové zadluţenosti (vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014, s. 273) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části budou popsány a analyzovány společnosti (emitenti) akcií, které byly 

zařazeny do portfolií a také společnosti, které splňují podmínky pro zařazení do portfolií 

aţ nyní a jejich vybrané ekonomické ukazatele. Údaje, se kterými bude v této části 

uvaţováno, pochází z let 2012-2016. Podmínky pro zařazení firem do výběru byly 

následující: musí být obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha konstantně 

alespoň po dobu pěti let a musí vyplácet dividendu kaţdý rok.  

3.1  ČEZ 

Skupina ČEZ je energetické seskupení působící v zemích střední a jihovýchodní Evropy 

a Turecku. Nejnověji společnost své aktivity zahájila v Německu, kde se jedná 

především o zelenou energetiku ve formě větrných elektráren. Centrála se nachází 

v České Republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod                

a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej  

v oblasti zemního plynu a těţba uhlí. Zákazníkům společnost nabízí širokou paletu 

technologických řešení v oblasti energetických sluţeb. Akcie mateřské společnosti 

ČEZ, a. s., je moţno obchodovat na praţské a varšavské burze cenných papírů. 

Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2016 je Česká republika          

s podílem na základním kapitálu ve výši téměř 70 % (ČEZ [online], 2019).  

Čistý zisk společnosti ve sledovaném období výrazně poklesl. A to 40 mld. v roce 2012 

na 14,5 mld. v roce 2016. Tento pokles je způsoben především poklesem velkoobchodní 

cenou elektřiny, která dosáhla nejniţší hodnoty za období od roku 2002. Na poklesu 

ceny se nejvíce podílely faktory jako vyšší efektivita vyuţití zdrojů, státní podpora 

zelené energie a jejího technologického rozvoje (ČEZ [online], 2019). 

Přes pokles zisku společnost vyplácela stabilní dividendu ve výši 40 Kč v letech 2012 

aţ 2016. Nicméně se tak jednalo o pokles ve srovnání s roky 2009 aţ 2011 a výše 

dividendy byla stejná jako v roce 2008. V následujících letech tak nelze předpokládat 

výrazný růst dividendy. V rámci realizované dividendové politiky společnost vyplácí    

60 – 80 % čistého zisku (ČEZ [online], 2019). 
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Ukazatel celkové zadluţenosti ve sledovaném období vykazuje sestupný trend a to od 

hodnoty 0,56 za rok 2012 k hodnotě 0,53 v roce 2016. V souvislosti s poklesem zisku 

dochází k poklesu ukazatele ROE. V roce 2009 tento ukazatel signalizoval hodnotu    

27,6 %  v roce 2012 se jednalo o hodnotu 17,4 % a v roce 2016 došlo k poklesu aţ na 

5,4 %. Kromě poklesu zisku má na pokles tohoto ukazatele vliv i zvýšení vlastního 

kapitálu a sníţení závazků.  

Při sledování ukazatele P/E lze vidět nárůst hodnot z 8,8 v roce 2012 na 16,1 v roce 

2016. Jedná se tak o dvojnásobné prodlouţení doby návratnosti investice. Zvýšení 

hodnoty tohoto ukazatele je způsobeno poklesem zisků. U ukazatele dividend yeld 

naopak dochází i přes pokles zisku k růstu dividendové výnosnosti. Tento růst hodnoty 

je způsoben tím, ţe se nezměnila výše dividendy. 

Tabulka č. 3: Vybrané hodnoty ukazatelů ČEZ (vlastní zpracování dle: www.cez.cz) 

ČEZ Dividenda P/E celková 

zadluţenost 

ROE  trţní cena 

akcie 

DY 

2016 40,00 Kč 16,1 0,53 5,58% 430,00 Kč 9,30% 

2015 40,00 Kč 11,4 0,55 7,55% 444,00 Kč 9,01% 

2014 40,00 Kč 14,1 0,57 8,54% 591,00 Kč 6,77% 

2013 40,00 Kč 7,7 0,56 13,39% 517,00 Kč 7,74% 

2012 40,00 Kč 8,8 0,57 19,04% 680,00 Kč 5,88% 

Vnitřní hodnota akcie byla vypočítána podle dividendového diskontního modelu. Při 

výpočtu se počítá s pěti letým investičním horizontem. U dosazení odhadované ceny 

akcie je počítáno s meziročním nárůstem ceny ve výši 2 %. Vzhledem k tomu, ţe 

v posledních 3 letech došlo k poklesu trţní ceny za akcii. Pro vzorec s konstantním 

růstem dividendy je předpokládaný dosazovaný růst ve výši 3 % ovšem nejedná se        

o pravděpodobný scénář. Pokud by došlo ke zvýšení dividendy tak lze předpokládat 

spíše skokové zvýšení neţ konstantní růst. Ovšem vzhledem k vývoji zisku nelze 

předpokládat ani zvýšení zisku. Hodnota poţadované výnosnosti je 8 %. 

Při výpočtu vnitřní hodnoty podle modelu s konstantním růstem dividendy, kdy se 

dosazuje poslední známá dividenda, která činila 40 Kč, byla zjištěna vnitřní hodnota ve 

výši 496 Kč na akcii. Další výpočty vnitřní hodnoty byly pro konstantní výši dividendy 

po celé období plánované drţby. Byly zde dosazeny tři výše dividendy a to 35, 40 a 50 
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Kč. V prvním případě vyšla vnitřní hodnota 462 Kč. Pro dividendu 40 Kč pak činila 

vnitřní hodnota 482 Kč a pro dividendu 50 Kč pak 522 Kč.  

Nyní můţeme srovnat vypočtené vnitřní hodnoty a trţní cenu akcie v době nákupu, kdy 

byla trţní cena 430 Kč/akcii.  

Dle provedených výpočtů je aktuální cena akcie mírně podhodnocená a doporučení na 

základě výpočtů je pro drţbu akcie v portfoliu. Není zde výrazný rozdíl mezi vnitřní 

hodnotou a trţní cenou, pro realizaci vysokého zisku z růstu trţní ceny. 

3.2 Erste Group 

Jedná se o bankovní subjekt působící v zemích střední, jihovýchodní a východní 

Evropy. Kromě domácího Rakouska, České Republiky sem patří i Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a do vypuknutí válečného konfliktu na 

Ukrajině v roce 2014 sem patřila i Ukrajina. Společnost byla zaloţena na konci 19. 

století v Rakousku a stala se tak první spořitelnou na tomto trhu. Od roku 2000 je 

členem skupiny i Česká spořitelna (Česká spořitelna [online], 2019).  

Celkový čistý zisk ve sledovaném období nabýval různorodých hodnot. V roce 2012 tak 

činil zisk 631 mil € následoval pokles na 195 mil € a v roce 2014 dokonce skupina 

vykázala ztrátu ve výši přes 1,3 mld €. Nicméně skupina se z nepříznivých výsledků 

zvládla zvednout a v roce 2015 se jí podařilo dosáhnout čistého zisku ve výši 968 mil € 

a v následujícím roce čistý zisk činil 1,26 mld €  (Česká spořitelna [online], 2019). 

Bankovní sektor ovlivňují především rozhodnutí centrální banky o výši úrokových 

sazeb. A taky nálada na finančních trzích a poptávka po penězích. 

Tabulka č. 4: Vybrané hodnoty ukazatelů Erste group (vlastní zpracování dle: www.erstegroup.com) 

Erste Dividenda P/E celková 

zadluţenost  

ROE  trţní cena 

akcie 

DY 

2016 €0,50 9,58 0,92 7,6% 758,20 Kč 1,78% 

2015 € 0,00 12,65 0,93 6,5% 776,00 Kč 0,00% 

2014 € 0,20 - 0,93 -9% 530,00 Kč 1,05% 

2013 € 0,40 422,91 0,93 0,5% 698,00 Kč 1,58% 

2012 € 0,70 27,50 0,92 3,8% 603,88 Kč 2,93% 
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V modelu s konstantní dividendou byla pro akcie Erste zvolena dividenda ve výši 15, 25 

a 30 Kč a poţadovaná výnosnost na hodnotě 8 %. Výpočet s nejniţší výší dividendy    

15 Kč nám určil vnitřní hodnotu 660 Kč. Pro dividendu 25 Kč pak byla vnitřní hodnota 

702 Kč a při dividendě 30 Kč byla vnitřní hodnota 722 Kč. Očekávaná cena po 5 letech 

drţby je 878 Kč. Je zde počítáno s meziročním růstem ve výši 3 %. 

V modelu s konstantním růstem dividendy, kde se do vzorce dosazuje poslední známá 

dividenda, která byla v tomto případě 13,5 Kč, byla vypočtena vnitřní hodnota 656,8 Kč 

na akcii.  

Při porovnání vypočtených hodnot a aktuální trţní ceny, která je 758 Kč můţeme 

konstatovat, ţe akcie je trhem nadhodnocena. Nejblíţe má současné trţní ceně vnitřní 

hodnota vypočtena podle konstantní dividendy ve výši 30 Kč. Nicméně tento scénář 

není v budoucnu pravděpodobný. Dividendová politika je závislá na zisku společnosti, 

tak jako u ostatních společností, nicméně zde není specifikováno mnoţství případného 

zisku, který připadne akcionářům ve formě dividend. V budoucnu lze očekávat různé 

hodnoty vyplacené dividendy, proto bych se řídil vnitřní hodnotou vypočtenou podle 

modelu s růstem dividendy. Tato vnitřní hodnota je 656,8 Kč. Kdyţ tuto hodnotu 

srovnáme s aktuální trţní cenou, pak je zde jednoduché rozhodnutí. Tím by měl být 

prodej, protoţe je zde rozdíl mezi trţní cenou a vnitřní hodnotou. Další podmínka pro 

vyřazení tohoto akciového titulu z portfolia je ten, ţe společnost nevyplatila v roce 2015 

dividendu.  

3.3   Komerční banka  

Jedná se českou banku a zároveň mateřskou společnost skupiny KB, která má několik 

dceřiných společností ve finančním sektoru podnikání (ESSOX s.r.o., Modrá pyramida 

stavební spořitelna, a.s.). Je bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti retailového, 

podnikového i investičního bankovnictví. Patří mezi přední bankovní instituce nejen 

v České republice, ale také v regionu střední a východní Evropy. Komerční banka je od 

října 2001 důleţitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví francouzské 

skupiny Société Générale, která je jednou z největších evropských finančních skupin. 

Skupina SG rozvíjí diverzifikovaný model univerzálního bankovnictví, v němţ spojuje 

finanční stabilitu se strategií udrţitelného růstu a digitalizací. Cílem je zastávat 
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referenční pozici v oblasti bankovnictví orientovaného na obsluhování klientů, být 

uznávanou bankou na svých trzích, být nablízku svým zákazníkům, kteří si skupinu SG 

volí díky kvalitě a nasazení jejích týmů (Komerční banka [online], 2019). 

Čistý zisk společnosti za sledované období pohyboval v rozmezí 13 – 14 mld Kč. Je zde 

vidět stabilita společnosti i trhu. Celková zadluţenost banky se pohybovala pod 

hodnotou 0,9, která je typická pro banky. Tato hodnota je pro bankovní sektor v normě. 

V rámci dividendové politiky banka vyplácí 60-70 % čistého zisku na akcii, při splnění 

cílů. Riziko u Komerční banky lze povaţovat za nízké vzhledem k dosavadním 

výsledkům hospodaření a ukazatelů z nich vyplývajících (Komerční banka [online], 

2019).  

Jak uţ bylo zmíněno výše, pro bankovní sektor je velmi důleţité rozhodnutí centrálních 

bank o výši úrokových sazeb. 

Tabulka č. 5: Vybrané hodnoty ukazatelů KB (vlastní zpracování dle: www.kb.cz) 

KB dividenda P/E EPS celková 

zadluţenost 

ROE trţní 

cena 

akcie 

DY 

2016 310,00 Kč 12,21 72,48 Kč 0,73 13,35% 4 425 Kč 7,01% 

2015 310,00 Kč 2,93 337,77 Kč 0,70 12,36% 4 950 Kč 6,26% 

2014 230,00 Kč 2,76 343,78 Kč 0,89 12,20% 4 740 Kč 4,85% 

2013 230,00 Kč 2,67 331,68 Kč 0,89 13,37% 4 421 Kč 5,20% 

2012 160,00 Kč 2,17 369,41 Kč 0,87 14,15% 4 010 Kč 3,99% 

V dubnu roku 2016 došlo k rozštěpení akcií KB v poměru 1:5. Za původní akcii 

v nominální hodnotě 500 Kč získali akcionáři 5 akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Pro 

výpočet vnitřní hodnoty byla stanovena cena akcie po pěti letech drţby na hodnotě        

1 129 Kč, kdy uţ je zohledněno zmíněné rozštěpení, tak jako v případě očekávané 

dividendy. 

V modelu s konstantním růstem dividendy ve výši 3 % odpovídá poslední dividenda   

60 Kč na akcii. Poţadovaná výnosnost je zde 8 %. Výsledná vnitřní hodnota je potom   

1 073 Kč. 
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V případě výpočtu vnitřní hodnoty s konstantní dividendou ve výši 40, 50 a 60 Kč. Byly 

vypočtené vnitřní hodnoty 969, 1 010 a v posledním případě 1 051 Kč. 

Dle zjištěných vnitřních hodnot a porovnání s trţní cenou, která je 885 Kč lze vidět, ţe 

trţní cena je niţší neţ vnitřní hodnota. Z toho vyplývá doporučení pro nákup akcií, 

pokud uţ je tento titul v portfoliu, pak by jej měl investor drţet. 

3.4   Pegas Nonwovens / PFNonwovens 

Společnost je jedním z předních světových výrobců netkaných textilií pouţívaných 

zejména na trhu osobních hygienických výrobků. PFNonwovens dodává svým 

zákazníkům spunbond textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu převáţně pro účely 

výroby jednorázových hygienických produktů jako jsou dámské hygienické výrobky, 

dětské plenky a výrobky pro inkontinenci dospělých. V menší míře, do stavebnictví, 

zemědělství a lékařských aplikací (PFNonwovens [online], 2019). 

Společnost byla zaloţena v roce 1990 a za tu dobu své existence se stala největším 

výrobcem netkaných spunbond textilií v regionu Evropy, Středního východu a Afriky. 

PFNonwovens v současné době provozuje osm výrobních linek v České republice         

a jednu výrobní linku v Egyptě, která byla uvedena do provozu v roce 2013. Po uvedení 

společnosti na akciový trh v prosinci 2006 jsou akcie kotovány na burze v Praze napřed 

pod názvem PEGAS Nonwovens, nyní jako PFNonwovens. Free float (procento volně 

obchodovatelných akcií) představoval do září 2017 100 % akcií společnosti. Kdy 

převzala majoritní podíl ve výši 89 % společnost R2G Rohan Czech s.r.o. aktuálně tedy 

free float představuje 11 % akcií. Se změnou vlastnických struktur došlo i ke změně 

názvu společnosti na PFNonwovens (PFNonwovens [online], 2019). 

Celkový čistý zisk klesl v roce 2013 na pouhé 1,4 mil € z téměř 21 mil €. Tento propad 

byl způsoben investicemi do nových výrobních linek. V následujícím roce pak čistý zisk 

dosáhl hodnoty 27 mil € a v roce 2015 čistý zisk činil téměř 25 mil €. V roce 2016 byl 

čistý zisk 14 mil €, došlo tak opět k poklesu.  Dividendová politika nemá přesně určený 

poměr podílu ze zisku, podle kterého se odvíjí výše dividendy, nicméně vedení 

společnosti má v plánu nárůst dividendy kaţdý rok. Ukazatel celkové zadluţenosti se 
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kromě roku 2012 pohybuje nad doporučenými hodnotami v intervalu 0,3 - 0,5. Nicméně 

se nejedná o výrazné překročení (PFNonwovens [online], 2019).  

Výsledky společnosti se odvíjí od hospodářského cyklu. Riziko je tím pádem o vyšší 

neţ u předchozích akcií. Úroveň středního rizika. Takţe se podle toho odvíjí i cena akcií 

a výše dividend. Proto je dobré tyto akcie kupovat v době, kdy jejich trţní ceny klesly. 

Tabulka č. 6: Vybrané hodnoty ukazatelů PFNonwovens (vlastní zpracování dle: 

www.pfnonwovens.cz) 

PFN Dividenda P/E EPS celková 

zadluţenost 

ROE trţní cena 

akcie 

DY 

2016 1,25 € 18,60 1,53 € 0,59 8,87% 769,00 Kč 4,39% 

2015 1,15 € 9,98 2,71 € 0,60 15,94% 731,00 Kč 4,25% 

2014 1,10 € 7,85 2,94 € 0,56 17,19% 640,00 Kč 4,76% 

2013 1,05 € 143,47 0,15 € 0,65 1,12% 592,00 Kč 4,88% 

2012 1,05 € 8,64 2,26 € 0,45 14,79% 493,00 Kč 5,38% 

Očekávaná trţní cena po pěti letech drţby je ve výši 981 Kč, při ročním růstu 5 % ze 

současné trţní ceny 769 Kč.  

Při konstantním růstu dividendy vycházíme z poslední známé dividendy 1,25 € coţ 

odpovídá 33 Kč. Vnitřní hodnota je potom 811 Kč. 

Pro výpočet vnitřní hodnoty s konstantním růstem dividendy ve výši 30, 35 a 40 Kč 

jsou vypočteny vnitřní hodnoty 787, 807 a 827 Kč za akcii. V obou případech výpočtu 

je poţadovaná výnosová míra 8 %. 

Při srovnání trţní ceny a vypočtených vnitřních hodnot zjistíme, ţe trţní cena se ve 

srovnání s vypočtenými vnitřními hodnotami výrazně neliší. Proto je zde doporučení 

drţet akcie v portfoliu a nepouštět se do výrazné změny pozice u tohoto titulu. 
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3.5 Philip Morris 

Společnost Philip Morris ČR a.s. se zabývá výrobou a distribucí tabákových výrobků.        

V České Republice má výrobní závod v Kutné Hoře, kde vyrábí přes 25 miliard kusů 

cigaret, které jsou určeny pro více neţ 52 trhů po celém světě. Tato společnost je 

společností patřící pod Philip Morris International. Také ji patří 99% podíl v dceřiné 

Philip Morris Slovakia s.r.o. tato skupina produkuje několik světoznámých i domácích 

tabákových značek, mezi které patří Marlboro, L and M a mnoho dalších (Philip Morris 

[online], 2019). 

Celkový čistý zisk společnosti se v období od roku 2012 do roku 2016 pohyboval 

v rozmezí od 2,2 do 2,7 miliardy Korun českých. Nárůst zisků se projevil i na ceně 

akcií, která se z 10 700 Kč v roce 2012 vyšplhala na 13 096 Kč v roce 2016 a lze 

očekávat pokračování tohoto trendu v budoucnu. Celková zadluţenost se ve většině 

sledovaného období pohybovala pod hodnotou 0,5 a to znamená, ţe ve firmě převaţuje 

vlastní kapitál nad cizím. Většina čistého zisku připadá akcionářům v dividendách. Tyto 

dividendy většinou dosahují 100 % čistého zisku a v některých letech i více. O finální 

podobě dividend hlasují vţdy akcionáři na valné hromadě (Philip Morris [online], 

2019).  

Dividendová politika je tedy pro investory velmi příznivá. Riziko tohoto emitenta a jeho 

akcií lze povaţovat za nízké.  

Philip Morris není příliš závislý na vývoji hospodářského cyklu, tím pádem se dá 

odvětví, ve kterém podniká povaţovat za neutrální. Poptávka po produktech společnosti 

Philip Morris je neelastická. Dalším faktorem, který ovlivňuje výši trţeb a zisku je 

daňová politika státu, především spotřební daň.  
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Tabulka č. 7: Vybrané hodnoty ukazatelů Philip Morris (vlastní zpracování dle: www.pmi.com) 

PM dividenda P/E EPS celková 

zadluţenost 

ROE trţní cena 

akcie 

DY 

2016 920 Kč 12,99 926 Kč 0,47 33,77% 12 580 Kč 7,31% 

2015 880 Kč 12,82 870 Kč 0,47 32,30% 10 240 Kč 8,59% 

2014 880 Kč 13,18 913 Kč 0,37 28,87% 8 796 Kč 10,00% 

2013 900 Kč 13,04 616 Kč 0,64 27,94% 6 026 Kč 14,94% 

2012 920 Kč 12,04 717 Kč 0,54 29,88% 7 933 Kč 11,60% 

Při výpočtu vnitřní hodnoty akcií Philip Morris byla stanovena očekávaná cena akcie za 

pět let ve výši 15 181 Kč. K této hodnotě se dospělo pravidelným 3 % ročním růstem od 

současné trţní ceny. 

Vnitřní hodnota pro konstantní růst dividendy ve výši 3 % a poţadované výnosnosti      

8 % byla vypočtena na 14 331 Kč. 

Pro případ konstantní dividendy 900, 1 000 nebo 1 100 Kč byli vypočteny vnitřní 

hodnoty 14 005 Kč, 14 325 Kč a pro nejvyšší dividendu 1 100 Kč pak 14 724 Kč. 

Současná trţní cena akce je 13 096 Kč. Z výpočtů vnitřních hodnot vyplývá, ţe akcie 

Philip Morris jsou trhem podhodnoceny a na základě tohoto výpočtu je zařadit do 

investičního portfolia nebo je v portfoliu drţet.  

3.6   O2 

Telefónica ČR je největším integrovaným telekomunikačním operátorem v České 

Republice, který poskytuje komplexní nabídku v oblasti pevných linek a mobilních 

sluţeb. Firma také nabízí vlastní digitální televizi, v současnosti s výrazným zaměřením 

na sport a od roku 2007 významně rozšířila své sluţby v oblasti informačních 

technologií (O2 [online], 2019). 
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V rámci maloobchodního trhu se firma zaměřuje na dva druhy zákaznických segmenty, 

jde o segmenty firemní a rezidentní. Do prvně jmenovaného segmentu patří například 

střední a velké firmy, instituce státní a veřejné správy (O2 [online], 2019).    

Skupinu O2 Czech Republic tvoří O2 ČR a.s., kterou vlastní z 84,91 % skupina PPF,     

a několik dalších dceřiných společností. Mezi tyto společnosti patří i O2 Slovakia s.r.o., 

která poskytuje sluţby zákazníkům na Slovensku (O2 [online], 2019).   

Čistý zisk společnosti dosáhl nejniţší hodnoty v roce 2014, kdy činil téměř 4 mld. Kč. 

V roce 2015 uţ činil čistý zisk 6,8 mld. Kč. Trţní cena akcií ve sledovaném období 

vzrostla ze 110 na 259 Kč. Ukazatel celkové zadluţenosti se pohybuje v rozmezí od 

0,25 do 0,45. Coţ nám signalizuje rostoucí trend celkového zadluţení. Ovšem ve 

stejném období došlo ke sníţení aktiv, které jsou součástí výpočtu tohoto ukazatele.  

Společnost nemá specifikovanou dividendovou politiku, ale snaţí se nezadrţovat 

nadměrné zůstatky peněz a ty vyplácí akcionářům ve formě dividend (O2 [online], 

2019). 

Odvětví, ve kterém O2 působí lze povaţovat za cyklické. Státní politika v tomto odvětví 

ovlivňuje především maximální výši cen za telefonní hovory a ceny v přenosové 

soustavě. Na úrovni Evropské se pak jedná o ovlivnění výše roamingových sluţeb, kde 

došlo k výraznému ovlivnění v rámci cen roamingových sluţeb. Riziko lze u této 

společnosti povaţovat na rozmezí malého a středního. Vzhledem k tomu, ţe odvětví, ve 

kterém působí lze povaţovat za cyklické. Nicméně vybrané ukazatele finanční analýzy 

ukazují, ţe je firmě by v nejbliţší době nemělo hrozit výrazné sníţení zisků nebo 

dokonce bankrotu. 
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Tab. 8: Vybrané hodnoty ukazatelů O2 (Vlastní zpracování dle: www.o2.cz) 

O2 dividenda P/E EPS celková 

zadluţenost 

ROE trţní 

cena 

akcie 

DY 

2016 16,00 Kč 15,19 17,10 

Kč 

0,47 30,04% 259 Kč 6,16% 

2015 13,00 Kč 15,69 16,00 

Kč 

0,39 37,06% 251 Kč 5,18% 

2014 18,00 Kč 6,12 13,00 

Kč 

0,27 7,38% 79 Kč 22,63% 

2013 30,00 Kč 5,60 18,00 

Kč 

0,25 10,22% 100 Kč 29,79% 

2012 27,00 Kč 5,26 21,00 

Kč 

0,24 11,19% 110 Kč 24,44% 

Uvaţovaná trţní cena akcie po době drţení 5 let je očekávána na hodnotě 331 Kč. 

Poslední známá dividenda byla ve výši 16 Kč, proto tuto hodnotu dosadím do 

diskontního modelu s konstantní mírou růstu dividendy. Po výpočtu jsem dospěl 

k vnitřní hodnotě akcie ve výši 285 Kč. 

Dividendy, které byly poţity pro model s konstantní hodnotou dividendy činí 15, 20      

a 30 Kč. Všechny tyto hodnoty se vyskytly ve sledovaném období. Poţadovaná 

výnosnost je stanovena ve výši 9%. Vypočtené vnitřní hodnoty jsou potom 273, 293      

a nejvyšší 332 Kč. 

Aktuální trţní cena akcie je ve výši 259 Kč. Na základě zjištěných hodnot lze dospět 

k závěru, ţe pokud je tato akcie v portfoliu měl by investor pokračovat v její drţbě 

případně uvaţovat o nákupu a doplnění portfolia.  
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3.7 VIG  

Vienna insourance group. Jedná se o pojišťovnickou skupinu, která byla zaloţena v roce 

1824 v Rakousku. Od roku 1990 se postupně rozšířila do 25 zemí Evropy. Především se 

jedná o země střední a východní Evropy. V České republice je součástí skupiny 

pojišťovna Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna. 

Nejvyššího čistého zisku dosáhla společnost ve sledovaném období v roce 2012 a to 444 

mil €. V dalším roce následoval pokles na 256 mil € a následný nárůst na 391 mil € 

v roce 2014, aby v roce 2015 opět skupina vykázala pokles na pouhých 110 mil €. 

Nicméně v roce 2016 se skupina opět zvedla a dosáhla čistého zisku 320 mil €. 

Tabulka č. 9: VIG (vlastní zpracování dle: www.vig.com ) 

VIG dividenda P/E EPS Celková 

zadluţenost 

ROE Trţní cena 

akcie 

DY 

2016 0,60 € 7,4 2,16 3,43 0,63 575,4 Kč 2,82% 

2015 1,40 € 9,6 0,66 14,55 0,05 688,7 Kč 5,49% 

2014 1,30 € 15,5 2,75 5,63 0,49 1032 Kč 3,49% 

2013 1,20 € 10,6 1,57 6,75 0,23 990 Kč 3,33% 

2012 1,10 € 12,5 3,17 3,94 0,80 1000 Kč 2,78% 

Očekávaná cena akci po drţbě v investičním horizontu 5 let je očekávána na ceně      

734 Kč, při růstu ceny o 5 % za rok. 

Výpočet vnitřní hodnoty modelu s konstantním růstem dividendy. Poslední dividenda 

byla ve výši 0,6 € coţ je 16,2 Kč. Tato hodnota byla dosazena do vzorce. 

Předpokládaný růst dividendy je 3 % a poţadovaný výnos 7 %. Vnitřní hodnota je 

potom 594 Kč na akcii. 

Výpočet s konstantní mírou dividendy probíhal pro dividendy ve výší 15, 20 a 30 Kč. 

Vnitřní hodnoty potom nabývali hodnot 585, 605 a 646 Kč. 

Trţní cena akcie je 575 Kč. Kdyţ porovnáme tuto hodnotu s vypočtenými výsledky, tak 

lze doporučit zařazení této společnosti do investičního portfolia. Nicméně rozdíl v trţní 
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ceně a vnitřních hodnotách není nikterak výrazný, proto by se nemělo zařadit do 

portfolia velké mnoţství těchto akcií. 

3.8   E4U 

Společnost Energy for you se zabývá podnikáním v oblasti energetiky. Především se 

jedná o zelenou energii. V současnosti má ve svém majetku dvě fotovoltaické 

elektrárny. 

K největšímu výkyvu u čistého zisku dochází v analyzovaném období v letech 2013      

a 2014. V roce 2013 je zisk pouze 11,5 mil Kč ovšem uţ o rok později dosahuje 24 mil 

Kč. V letech 2015 a 2016 se hodnoty čistého zisku výrazně neliší, kdyţ překračují 

hodnotu 13 mil Kč. Celková zadluţenost v letech 2015 a 2016 spadla téměř na nulu, 

protoţe došlo ke splacení závazků, které byly spojeny s výstavbou fotovoltaických 

elektráren a tím, ţe v současnosti nepotřebuju cizí kapitál pro financování svých 

činností. Nicméně můţe zde vzniknout potřeba cizího kapitálu, pokud by existovala na 

trhu výhodná příleţitost k investici. Dividendová politika je dlouhodobě nastavena ve 

výši 6 – 8 % nominální hodnoty akcie, která je 80 Kč. Dividenda byla ve sledovaném 

období konstantní ve výši 5,6 Kč. 

Tabulka č. 10: E4U (vlastní zpracování dle) 

E4U Dividenda P/E ROE EPS Celková 

zadluţenost 

trţní cena 

akcie  

DY 

2016 5,60 Kč 18,44 12,89% 5,52 Kč 0,002 101,80 Kč 5,50% 

2015 5,60 Kč 16,29 13,32% 5,71 Kč 0,001 93,00 Kč 6,02% 

2014 5,60 Kč 7,19 26,21% 10,17 Kč 0,751 73,10 Kč 7,66% 

2013 5,60 Kč 14,41 13,98% 4,79 Kč 0,785 69,00 Kč 8,12% 

2012 5,60 Kč 10,99 17,87% 6,26 Kč 0,794 68,80 Kč 8,14% 

Odhadovaná trţní cena akcie po pěti letech drţby je ve výši 129 Kč. 

V případě výpočtu vnitřní hodnoty akcie s konstantním růstem dividendy ve výši 3 %    

a poţadovanou výnosností 8 % je vnitřní hodnota 113 Kč. 
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Při výpočtu vnitřní hodnoty s konstantní výší dividendy byly zvoleny následující 

hodnoty 5 Kč, 5,6 Kč, která je pro další vývoj nejpravděpodobnější a 10 Kč. Výsledné 

vnitřní hodnoty jsou 108 Kč, 110 Kč a 128 Kč. 

Po srovnání vypočtených vnitřních hodnot a trţní ceny 101,8 Kč lze konstatovat, ţe 

vnitřní hodnota je vyšší neţ trţní cena. Proto je doporučení zařadit tento akciový titul do 

portfolia. 

3.9 Energoaqua 

Jedná se o českou společnost sídlící v Roţnově pod Radhoštěm, podnikající v oboru 

energetiky. Zabývá se výrobou distribucí a prodejem energetických médií. 

Poskytováním sluţeb v oblasti elektrické energie, tepelné energie, technických plynů    

a vodního hospodářství. Současně společnost rozšiřuje svou působnost v developerské 

činnosti především revitalizací průmyslových budov buď pro vlastní vyuţití nebo 

pronájem či prodej. 

Čistý zisk společnosti vykazuje stabilitu, kromě roku 2012, kdy dosáhl hodnoty 41 mil 

Kč. V dalších letech se čistý zisk pohyboval v rozmezí 150-185 mil Kč. Vyplácená 

dividenda byla ve sledovaném období vţdy na hodnotě 200 Kč/akcii. Dividendovou 

politiku, tak lze povaţovat za stabilní.  

Tabulka č. 11: Energoaqua (vlastní zpracování dle: ) 

EA Dividenda P/E ROE EPS celková 

zadluţenost 

trţní cena 

akcie 

DY 

2016 200,00 Kč 11,45 10,15% 235 Kč 0,15 2 690 Kč 7,43% 

2015 200,00 Kč 11,55 9,84% 217 Kč 0,16 2 506 Kč 7,98% 

2014 200,00 Kč 9,77 9,68% 256 Kč 0,11 2 500 Kč 8,00% 

2013 200,00 Kč 6,45 9,85% 263 Kč 0,07 1 700 Kč 11,76% 

2012 200,00 Kč 28,64 2,44% 59 Kč 0,11 1 690 Kč 11,83% 

Odhadovaná cena akcie po pěti letech je 3 118 Kč s ročním růstem ve výši 3%. 

Vnitřní hodnota pro dividendu s konstantním růstem je 2 873 Kč. S růstem dividendy ve 

výši 3 % a poţadovanou výnosností 9 %. Poslední známá dividenda byla 200 Kč. 
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Vnitřní hodnoty s konstantní dividendou ve výši 175 Kč, 200 Kč nejpravděpodobnější 

vzhledem k dividendové politice a 225 Kč. Vypočtené hodnoty jsou 2 707 Kč, pro 

nejpravděpodobnější dividendu 200 Kč je hodnota akcie 2 804 Kč a v posledním 

případě pak 2 901 Kč. 

Po srovnání vypočtených hodnot a srovnání s trţní cenou, která je 2 690 Kč lze 

konstatovat, ţe vnitřní hodnota je vyšší neţ trţní cena. Z toho vyplývá, ţe lze dát 

doporučení k zařazení tohoto akciového titulu do portfolia, ovšem v ne příliš velkém 

mnoţství, protoţe rozdíl mezi vnitřní hodnotou a trţní cenou není vysoký. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Nyní lze přejít k upravení jednotlivých akcií v portfoliích. Budou zde tři portfolia, která 

se budou lišit poměrem akciové a dluhopisové sloţky. Prvním portfoliem bude opatrné, 

ve kterém bude 25 % akcií a 75 % obsáhne dluhopisová sloţka. Druhým portfoliem 

bude konzervativní portfolio s vyváţeným poměrem akcií a dluhopisů. Třetím 

portfoliem bude rizikové (riskantní) s převahou akciové sloţky, která bude činit 75 %  

a dluhopisů, které budou zastoupeny 25 %. Na skladbu jednoho portfolia byla 

vyčleněná částka ve výši 1 000 000 Kč.  

Základní poměrové rozdělení portfolií vychází z knihy Inteligentní investor. Kde se 

píše, ţe portfolio by mělo obsahovat vysoce kvalitní obligace a prvotřídní kmenové 

akcie. Základním pravidlem rozdělení těchto prostředků vychází z toho, ţe by za ţádné 

situace nemělo portfolio obsahovat méně neţ 25 % a více neţ 75 % prostředků 

v akciích. Tyto akcie by měly být vţdy doplněny dluhopisy v opačném poměru tak, aby 

byl součet obou sloţek 100 % (Graham, 2007, s. 91). 

Dluhopisovou sloţku zde bude reprezentovat dlouhodobý státní dluhopis České 

republiky. Tento dluhopis je kupónový s pravidelným ročním úrokem ve výši 4,6 %. 

Jmenovitá hodnota tohoto dluhopisu je 10 000 Kč a je kótován na Burze cenných papírů 

Praha s označením CZ0001000822. Dluhopis bude zakoupen v únoru roku 2012. 

Splatnost dluhopisu je 18.8.2018. Ke splacení tohoto dluhopisu dojde ve druhém roce 

drţby. Následně bude nahrazen jiným státním dluhopisem. Taktéţ se jedná o státní 

obligaci. S úrokem ve výši 4,7 % jmenovitou hodnotou 10 000 Kč. Splatnost tohoto 

dluhopisu je v roce 2022. Označení tohoto dluhopisu na Burze cenných papírů Praha je 

CZ0001001945  

Důvodem pro zařazení státní obligace, jako reprezentanta, dluhopisové části portfolia je 

následující. Ve vyspělých zemích téměř neexistuje riziko moţnosti nesplacení jistiny 

dluhopisu, a proto jsou povaţovány za nejbezpečnější druh dluhopisů (Rejnuš, 2014,  

s. 418). 
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Vývoj hodnoty indexu PX byl po dobu naší investice do portfolií následující. Na konci 

března roku 2017 index nacházel na hodnotě 981,15. Po dvou letech na konci března 

roku 2019 na hodnotě 1 074,39. Jedná se tak o nárůst v hodnotě 9,5 %. 

4.1 Opatrné portfolio 

Při skladbě Opatrného portfolia byly vybrány akcie s nízkým rizikem a vyšší vnitřní 

hodnotou neţ trţní cenou. Do tohoto portfolia byly zařazeny celkem tři akciové tituly    

a to: O2, Philip Morris a ČEZ. První dva zmíněné tituly obsahovali celkem 20 % 

celkového portfolia kaţdý z nich po 10 %. Akcie ČEZ budou obsahovat 5 % celkového 

investičního portfolia.  

Toto portfolio bylo navrţeno v roce 2012. Ke dni 31.3.2017 došlo k přepočtu 

původního počtu akcií a dluhopisů podle trţních cen. Následně došlo ke změně počtu 

jednotlivých sloţek portfolia, tak aby odpovídalo původnímu procentnímu rozdělení. 

Tento postup bude zopakován vţdy k poslednímu obchodnímu dni v březnu daného 

roku. 

 

Graf č. 1: Sloţení Opatrného portfolia (Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 12: Sloţení Opatrného portfolia na 1. rok (vlastní zpracování dle: www.pse.cz ) 

 31.3.2017 Cena/ks mnoţství   mnoţství   

ČEZ 436 Kč 62 27 032 Kč 110 47 960 Kč 

Philip 

Morris 

13 570 Kč 9 122 130 Kč 7 94 990 Kč 

O2 283 Kč 246 69 618 Kč 338 95 654 Kč 

Hodnota 

akcií 

    218 780 Kč   238 604 Kč 

dluhopis 9 960 Kč 75 747 000 Kč 73 727 080 Kč 

Hodnota 

dluhopisů 

    747 000 Kč   727 080 Kč 

Celková 

hodnota 

    965 780 Kč   965 684 Kč 

Při prvním přepočtu došlo ke sníţení počtu dluhopisů a akcií Philip Morris. K navýšení 

došlo u akcí společnosti ČEZ a O2, kde došlo k poklesu trţní hodnoty v průběhu drţby 

v původním portfoliu. 

Tabulka č.  13: Sloţení Opatrného portfolia na 2. rok (vlastní zpracování dle: www.pse.cz) 

29.3.2018 Cena/ks mnoţství   mnoţství   

ČEZ 514 Kč 110 56 540 Kč 97 49 858 Kč 

Philip 

Morris 

17 160 Kč 7 120 120 Kč 6 102 960 Kč 

O2 285 Kč 338 96 330 Kč 352 100 320 Kč 

Hodnota 

akcií 

    272 990 Kč   253 138 Kč 

dluhopis 9 960 Kč 73 727 080 Kč 75 747 000 Kč 

Hodnota 

dluhopisů 

    727 080 Kč   747 000 Kč 

Celková 

hodnota 

    1 000 070 Kč   1 000 138 Kč 

Po roce drţby došlo k růstu akciové sloţky. Kapitálové zhodnocení bylo ve výši 14,4 %. 

U dluhopisů ke změně nedošlo. Následně došlo k nákupu 2 dluhopisů, tak aby se 

obnovilo původní rozloţení 75:25. U akcií došlo ke sníţení počtu ČEZ a Philip Morris. 

Navýšen byl počet akcií O2, tak aby zde platilo původní rozdělení 5%, 10% a 10%. 

Splatnost dluhopisu byla 18.8.2018. Byl inkasován poslední kupón a došlo ke splacení 

jistiny. Následně byl vybrán nový státní dluhopis se splatností v roce 2022 a úrokem ve 

výši 4,7 %, který je vyplácen vţdy v září. Takţe zde došlo k inkasu kuponu hned po 

nákupu, protoţe je tento dluhopis na trhu od roku 2007. 
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Tabulka č. 14: Sloţení Opatrného portfolia na 3. rok (vlastní zpracování dle www.pse.cz) 

29.3.2019 Cena/ks ks   ks   

ČEZ 540 Kč 97 52 428 Kč 93 50 266 Kč 

Philip 

Morris 

15 800 Kč 6 94 800 Kč 6 94 800 Kč 

O2 249 Kč 352 87 824 Kč 399 99 550 Kč 

Hodnota 

akcií 

    235 052 Kč   244 617 Kč 

dluhopis 9 500 Kč 79 750 500 Kč 78 741 000 Kč 

Hodnota 

dluhopisů 

    750 500 Kč   741 000 Kč 

Celková 

hodnota 

    985 552 Kč   985 617 Kč 

V následujícím roce došlo k poklesu hodnoty akciové sloţky o 7,14 %. Tento pokles byl 

způsoben poklesem trţní ceny titulů Philip Morris a O2. Naopak u akcií ČEZ došlo 

k růstu trţní ceny o 5,15 %. Aby opět nastalo rozloţení podle původních poměrů došlo 

k prodeji jednoho kusu dluhopisu. V akciové sloţce došlo ke zvýšení počtu akcií O2, 

sníţení proběhlo u akcií ČEZ a počet akcií Philip Morris zůstal beze změny.  

Tabulka č. 15: Běţné výnosy OP za 1. rok (vlastní zpracování dle www.fio.cz a www.kurzy.cz) 

 2017 dividenda  úrok 

ČEZ 33,00 Kč 3 630,00 Kč 460,00 Kč 

Philip Morris 1 000,00 Kč 7 000,00 Kč   

O2 21,00 Kč 7 098,00 Kč   

Výnosy    17 728,00 Kč 33 580,00 Kč 

Celkový 

výnos 

    51 308,00 Kč 

Dividendový výnos činil pro rok 2017 7,43 %. Dluhopisový výnos byl 4,2 %. Celkový 

běţný výnos byl 5,31 %. 

Celkový výnos akciové sloţky portfolia byl po prvním roce 21,84 %. 

Výnos celého portfolia byl po prvním roce 8,87 %. 
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Tabulka č. 16: Běţné výnosy OP za 2. rok (vlastní zpracování dle www.fio.cz a www.kurzy.cz) 

2018 dividenda  úrok   

ČEZ 33,00 Kč 3 201,00 Kč 460,00 Kč 34 500,00 Kč 

Philip 

Morris 

1 080,00 Kč 6 480,00 Kč 470,00 Kč 37 130,00 Kč 

O2 21,00 Kč 7 392,00 Kč     

Výnosy    17 073,00 Kč   71 630,00 Kč 

Celkový 

výnos  

      88 703,00 Kč 

Předpokládaný výnos plynoucí z dividend v roce 2018 je 6,74 %. Výnos plynoucí 

z dluhopisů je 9,54 %. Je to způsobeno platbou posledního kuponu u prvního dluhopisu 

a výplatou kuponu nového dluhopisu ve stejném období. Výše běţného výnosu je      

8,87 %. 

Výnos z akciové části portfolia za druhý rok drţby dosáhl hodnoty 22,1 %. 

Celkový výnos portfolia byl za druhý rok drţby 7,53 %.  

  

Tabulka č. 17: Běţné výnosy OP za 3. rok (vlastní zpracování dle www.fio.cz a www.kurzy.cz) 

2019 dividenda  úrok 

ČEZ 33,00 Kč 3 069,00 Kč 470,00 Kč 

Philip Morris 1 600,00 Kč 9 600,00 Kč   

O2 21,00 Kč 8 379,00 Kč   

výnosy   21 048,00 Kč 36 660,00 Kč 

celkový výnos     57 708,00 Kč 

Předpokládaný výnos z akciové části portfolia v roce 2019 je 8,6 %. Výnos 

s kuponových plateb dluhopisu je 4,95 %. Celkový běţný výnos činí 5,86 %. 

Hodnota Treynor ratio je pro akciovou část portfolia na hodnotě 0,35.  

Výnos celého Opatrného portfolia (akcie, dluhopis a běţné výnosy) je ve výši 16,56 % 

za období drţby 03/2017 – 03/2019  akcií a dluhopisů obsaţených v portfoliu. 

Treynor ratio má hodnotu pro celé portfolio 0,63.  
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4.2 Konzervativní portfolio  

Konzervativní portfolio bude sloţen z akciové a dluhopisové sloţky. Tyto sloţky budou 

vyrovnané v poměru 50 % akcií a 50 % dluhopisů. Do tohoto portfolia zařadím akcie 

s nízkým a maximálně středním rizikem. Vnitřní hodnota akcií v tomto portfoliu musí 

být vyšší neţ trţní cena.  

V tomto portfoliu budou zastoupeny akcie ČEZ a to 8 %, Komerční banky 5 %, 

PFNonwovens 5 %, O2 10 %, Philip Morris 20 % a Energoaqua 2 %.  

 

 

Graf 2: Sloţení konzervativního portfolia (Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 18:  Sloţení Konzervativního portfolia na 1. rok (Vlastní zpracováni dle: www.pse.cz) 

31.3.2017 ks Cena/ks   ks   

ČEZ 99 436 Kč 43 164 Kč 186 81 096 Kč 

KB 70 940 Kč 65 800 Kč 61 57 340 Kč 

PFN 111 822 Kč 91 242 Kč 63 51 786 Kč 

PM 18 13 570 Kč 244 260 Kč 15 203 550 Kč 

O2 296 283 Kč 83 768Kč 365 103 295 Kč 

EA 0 2 655 Kč 0 Kč 8 21 240 Kč 

Hodnota 

akcií 

    528 234 Kč   518 307 Kč 

dluhopis 50 9 960 Kč 498 000 Kč 51 507 960 Kč 

Hodnota 

dluhopisů 

    498 000 Kč   507 960 Kč 

Celková 

hodnota 

    1 026 234 Kč   1 026 267 Kč 

Při přehodnocení portfolia podle trţních cen došlo k nejvýraznější změně u počtu akcií 

společnosti ČEZ, u které došlo téměř k dvojnásobnému zvýšení počtu akcií. U akcií 

Komerční banky došlo k drobnému sníţení v řádu jednotek kusů stejně jako u akcií 

Philip Morris. Naopak u akcií PFNonwovens došlo k výraznému sníţení akcí téměř      

o polovinu. U akcií společnosti O2 došlo k navýšení počtu akcií o 23 %. Nově byly do 

portfolia zařazeny akcie společnosti Energoaqua, která obsahuje 2 % z celkové hodnoty 

portfolia. Došlo ke zvýšení počtu dluhopisů o 1 ks. 

Tabulka č. 19: Sloţení Konzervativního portfolia pro 2. rok (Vlastní zpracování dle: www.pse.cz) 

29.3.2018 ks Cena/ks   ks   

ČEZ 186 514Kč 95 604 Kč 183 94 062 Kč 

KB 61 941 Kč 57 401 Kč 65 61 165 Kč 

PFN 63 886 Kč 55 818 Kč 65 57 590 Kč 

PM 15 17 160 Kč 257 400 Kč 13 223 080 Kč 

O2 365 285 Kč 104 025 Kč 322 91 770 Kč 

EA 8 2 700 Kč 21 600 Kč 9 24 300 Kč 

Hodnota 

akcií  

    591 848 Kč   551 967 Kč 

dluhopis 51 9 960 Kč 507 960 Kč 55 547 800 Kč 

Hodnota 

dluhopisů  

    507 960 Kč   547 800 Kč 

Celková 

hodnota 

    1 099 808 Kč   1 099 767 Kč 
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Po prvním roce došlo k nárůstu kapitálové hodnoty o 7,2 %. Při následné úpravě po 

prvním roce drţby došlo k největšímu nárůstu trţní ceny u akciového titulu Philip 

Morris a to o 26,5%. Naproti tomu u akcií Komerční banky došlo k nárůstu o pouhou   1 

Kč, coţ je v procentním vyjádření 0,1 %. Byly prodány 3 ks akcií ČEZ, 2 ks Philip 

Morris a 43 ks akcií O2, coţ je sníţení o 12 % v rámci drţené pozice. U zbylých akcií 

došlo k navýšení v rámci jednotek kusů, tak aby rozloţení portfolia odpovídalo 

zvolenému procentnímu rozloţení. Došlo k navýšení pozice u dluhopisů o 4 ks, tak aby 

dluhopisová sloţka odpovídala 50 % celkové hodnoty portfolia. 

Tabulka č. 20: Sloţení Konzervativního portfolia pro 3. rok (vlastní zpracování dle: www.pse.cz) 

29.3.2019 ks Cena/ks   ks   

ČEZ 183 540 Kč 98 820 Kč 157 84 780 Kč 

KB 65 940 Kč 61 100 Kč 56 52 640 Kč 

PFN 65 778 Kč 50 570 Kč 68 52 904 Kč 

PM 13 15 800 Kč 205 400 Kč 14 221 200 Kč 

O2 322 249 Kč 80 339 Kč 425 106 037 Kč 

EA 9 2 500 Kč 22 500 Kč 8 20 000 Kč 

Hodnota 

akcií 

    518 729 Kč   537 561 Kč 

dluhopis 57 9 500 Kč 541 500 Kč 55 522 500 Kč 

Hodnota 

dluhopisů  

    541 500 Kč   522 500 Kč 

Celková 

hodnota  

    1 060 229 Kč   1 060 061 Kč 

Po druhém roce drţby portfolia došlo k poklesu kapitálové hodnoty o 3,6 %. Ke sníţení 

počtu kusů akcií došlo u titulů společností ČEZ, Komerční Banky a Energoaqua.          

U akcií O2 došlo k poklesu trţní hodnoty o 12,46 %, proto došlo k nákupu dalších 103 

akcií této společnosti, tak aby její hodnota odpovídala 8 % celkového portfolia.  

V dluhopisové sloţce došlo k výměně dluhopisu, protoţe původní byl splacen 

v průběhu roku 2018. Nově pořízený dluhopis je úročen hodnotou 4,7 % a splatný je 

v roce 2022. 
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Tabulka č. 21: Běţné výnosy Konzervativního portfolia za 1. rok (vlastní zpracování dle: www.fio.cz 

a www.kurzy.cz) 

  dividenda   úroky 

ČEZ  33,00 Kč 6 138,00 Kč 460,00 Kč 

KB  40,00 Kč 2 440,00 Kč  

PFN  33,55 Kč 2 113,84 Kč   

PM 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč   

O2  21,00 Kč 7 665,00 Kč   

EA 150,00 Kč 1 200,00 Kč   

    34 556,84 Kč 23 460,00 Kč 

Celkový výnos     58 016,84 Kč 

Běţný výnos plynoucí z akciové sloţky je ve výši 6,7 %. Běţný výnos z kuponových 

plateb dluhopisů je 4,6 %. Celkový běţný výnos plynoucí z drţby portfolia v prvním 

roce je 5,6 %.  

Celková výnosnost akciové sloţky portfolia činí po prvním roce 20,86 %. 

Celkový výnos konzervativního portfolia za první rok je ve výši 12,82 %. 

Tabulka č.  22: Běţné výnosy konzervativního portfolia za 2. rok (vlastní zpracování dle: www.fio.cz 

a www.kurzy.cz) 

  divividenda   úroky   

ČEZ 33,00 Kč 6 039,00 Kč 460,00 Kč 25 300,00 Kč 

KB 47,00 Kč 3 055,00 Kč 470,00 Kč 26 790,00 Kč 

PFN 30,00 Kč 1 950,00 Kč     

PM 1 080,00 Kč 14 040,00 Kč     

O2 21,00 Kč 6 762,00 Kč     

EA  100,00 Kč 900,00 Kč     

    32 746,00 Kč   52 090,00 Kč 

Celkový 

výnos 

      84 836,00 Kč 

Běţný výnos z akcií byl za druhý rok drţby 5,9 %. Běţný výnos plynoucí z dluhopisů je 

9,51 %, je to způsobeno vyplacením kuponů z prvního dluhopisu, který byl splacen 

včetně jistiny. A následným doplnění dluhopisové sloţky novým dluhopisem a z něj 

plynoucích kuponových plateb. Celkový běţný výnos konzervativního portfolia je      

7,7 %. 
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Celkový výnos akciové sloţky za druhý rok drţby portfolia je -0,09 %. Zde došlo ke 

ztrátě. Trţní hodnota akcií v portfoliu klesla o 6,02 %. Běţný akciový výnos tak 

nepokryl ztrátu trţní hodnoty. 

Celkový výnos konzervativního portfolia za druhý rok drţby je na hodnotě 4,12 %.  

Tabulka č. 23: Běţné výnosy konzervativního portfolia za 3. rok (vlastní zpracování dle: www.fio.cz a 

www.kurzy.cz) 

 dividenda  úroky 

ČEZ 33,00 Kč 5 181,00 Kč 470,00 Kč 

KB 51,00 Kč 2 856,00 Kč   

PFN 30,00 Kč 2 040,00 Kč   

PM 1 600,00 Kč 22 400,00 Kč   

O2 21,00 Kč 8 925,00 Kč   

EA 100,00 Kč 800,00 Kč   

    42 202,00 Kč 25 850,00 Kč 

Celkový 

výnos 

    68 052,00 Kč 

Předpokládaný výnos za třetí rok drţby portfolia lze očekávat na hodnotě 7,85 %. 

Největší vliv na něj má nárůst dividendy plynoucí z titulu Philip Morris, která vzrostla o 

48 % z 1 080 Kč na 1 600 Kč. Běţný výnos plynoucí z kuponů dluhopisů je 4,95 %, 

protoţe za dluhopis nebyla placena cena, která by odpovídala nominální hodnotě v plné 

výši. Celkový běţný výnos plynoucí z portfolia za třetí rok drţby lze očekávat ve výši 

6,42 %. 

Celkový výnos portfolia za aktuální dva roky drţby je 17,23 %. 

Hodnota Treynor ratio je pro akciovou část Konzervativního portfolia 0,31. Pro celé 

portfolio pak tento ukazatel nabývá hodnoty 0,53.  

4.3 Rizikové portfolio  

V Rizikovém portfoliu převaţuje akciová sloţka nad dluhopisovou. Přičemţ se zde 

můţou vyskytnout akcie se středním stupněm rizika. Na rozdíl od předchozích portfolií, 

ve kterých byly zastoupeny nejvíce akcie s nízkým rizikem. U některých akcií v tomto 

portfoliu můţe dojít k tomu, ţe vypočítaná vnitřní hodnota se blíţí jejich trţní hodnotě. 
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Portfolio bude sloţeno z akcií ČEZ 12 %, Komerční banka 12 %, Pegas Nonwovens   

10 %, Philip Morris 20 %, O2 15 % VIG 3 %, Energoaqua 2 % a E4U 1 %.  

Dluhopisovou sloţku zde bude zastupovat opět vybraný stání dluhopis České republiky, 

stejně jako v předchozích navrhovaných portfoliích.  

 

Graf 3: Sloţení rizikového portfolia (Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 24: Sloţení Rizikového portfolia pro 3. rok (vlastní zpracování dle: www.pse.cz) 

31.3.2017 mnoţství Cena/ks   mnoţství   

ČEZ 186 436 Kč 81 096 Kč 299 130 364 Kč 

Erste 

group 

82 828 Kč 67 912 Kč 0 0 Kč 

KB 165 940 Kč 155 100 Kč 138 129 720 Kč 

PFN 222 822 Kč 182 484 Kč 132 108 504 Kč 

PM 18 13 570 Kč 244 260 Kč 16 217 120 Kč 

O2 369 283 Kč 104 427 Kč 575 162 725 Kč 

VIG 0 609 Kč 0 Kč 53 32 324 Kč 

E4U 0 100 Kč 0 Kč 108 10 843 Kč 

EA 0 2 655 Kč 0 Kč 9 23 895 Kč 

Hodnota 

akcií 

    835 279 Kč   815 495 Kč 

dluhopis 25 9 960 Kč 249 000 Kč 27 268 920 Kč 

Hodnota 

dluhopisů  

    249 000 Kč   268 920 Kč 

Celková 

hodnota 

    1 084 279 Kč   1 084 415 Kč 

Při porovnání a přepočtení portfolia došlo k několika změnám. Z portfolia byly prodány 

všechny akcie společnosti Erste group, protoţe nevyplatily dividendu ve sledovaném 

předchozím období. Naopak do portfolia byly zařazeny akcie společnosti Viena 

Insourance group, které tvoří 3 % celkového portfolia, dále akcie společnosti 

Energoaqua, které se podílí na portfoliu 2 % a společnosti Energy for you, která tvoří    

1 % rizikového portfolia. 

U akcií společnosti ČEZ došlo k navýšení o 60 %, jedná se o 113 ks. Další výrazná 

změna proběhla u akcií Pegas Nonwovens, kde došlo ke sníţení počtu akcií o 90 ks tedy 

o 40,5 %. Další výraznou změnou bylo navýšení počtu akcií O2 a to z 369 ks na 575 ks. 

V procentním vyjádření se jedná o 55,8 %. Konkrétně se jedná o 206 ks. 

V rámci dluhopisové sloţky portfolia došlo k navýšení o 2 ks, tedy o 8 % hodnoty. 
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Tab. 25: Sloţení Rizikového portfolia pro 2. rok (vlastní zpracování dle: www.pse.cz) 

29.3.2018 mnoţství Cena/ks   mnoţství   

ČEZ 299 514 Kč 153 686 Kč 276 141 864 Kč 

KB 138 941 Kč 129 858 Kč 153 143 973 Kč 

PFN 132 886 Kč 116 952 Kč 133 117 838 Kč 

PM 16 17 160 Kč 274 560 Kč 14 240 240 Kč 

O2 575 285 Kč 163 875 Kč 621 176 985 Kč 

VIG 53 690 Kč 36 596 Kč 51 35 215 Kč 

E4U 108 114 Kč 12 312 Kč 104 11 856 Kč 

EA 9 2 700 Kč 24 300 Kč 9 24 300 Kč 

Hodnota 

akcií 

    912 139 Kč   892 271 Kč 

dluhopis 27 9 960 Kč 268 920 Kč 29 288 840 Kč 

Hodnota 

dluhopisů 

    268 920 Kč   288 840 Kč 

Celková 

hodnota 

    1 181 059 Kč   1 181 111 Kč 

Po prvním roce drţby došlo k navýšení trţní hodnoty akciové sloţky portfolia               

o 11,85 %. 

V rámci vyrovnání procentního sloţení portfolia došlo k prodeji 2 kusů akcií Philip 

Morris, jejichţ hodnota vzrostla o 26 %. V rámci dalších změn došlo k výraznému 

navýšení počtu akcií u titulů společností Komerční Banka a O2. 

V dluhopisové části došlo k navýšení počtu dluhopisů o 2 ks. Bylo za ně zaplaceno 

19 920 Kč. 
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Tabulka 26: Sloţení Rizikového portfolia pro 3. rok (vlastní zpracování dle: www.pse.cz) 

29.3.2019 mnoţství Cena/ks   mnoţství   

ČEZ 276 540 Kč 149 040 Kč 250 135 000 Kč 

KB 153 940 Kč 143 820 Kč 142 133 480 Kč 

PFN 133 778 Kč 103 474 Kč 143 111 254 Kč 

PM 14 15 800 Kč 221 200 Kč 14 221 200 Kč 

O2 621 249 Kč 154 939 Kč 675 168 412 Kč 

VIG 51 591 Kč 30 166 Kč 57 33 715 Kč 

E4U 104 114 Kč 11 856 Kč 98 11 172 Kč 

EA 9 2 500 Kč 22 500 Kč 9 22 500 Kč 

Hodnota 

akcií 

    836 996 Kč   836 734 Kč 

dluhopis 30 9 500 Kč 285 000 Kč 30 285 000 Kč 

Hodnota 

dluhopisů 

    285 000 Kč   285 000 Kč 

Celková 

hodnota 

    1 121 996 Kč   1 121 734 Kč 

Po druhém roce drţby došlo k poklesu trţní hodnoty akcií o 6,2%. Následně proběhlo 

sníţení počtu akcií u titulů ČEZ, Komerční Banka, a E4U. Navýšeny byly pozice          

u PFNonwovens, O2 a VIG. Beze změny zůstal počet akcií u titulů Philip Morris           

a Energoaqua.  

V dluhopisové sloţce došlo v průběhu roku 2018 ke splacení drţeného dluhopisu           

a nákupu nového. Při přepočtu hodnoty portfolia zůstalo mnoţství dluhopisů beze 

změny. 

Tabulka č. 27: Běţné výnosy Rizikového portfolia za 1. rok (vlastní zpracování dle: www.fio.cz a 

www.kurzy.cz) 

  dividenda   úroky 

ČEZ 33,00 Kč 9 867,00 Kč 460,00 Kč 

KB 40,00 Kč 5 520,00 Kč   

PFN 33,50 Kč 4 422,00 Kč   

PM 1 000,00 Kč 16 000,00 Kč   

O2 21,00 Kč 12 075,00 Kč   

VIG 21,20 Kč 1 123,60 Kč   

E4U 5,60 Kč 604,80 Kč   

EA 150,00 Kč 1 350,00 Kč   

    50 962,40 Kč 12 420,00 Kč 

Celkové výnosy     63 382,40 Kč 
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Při prvním roce drţby došlo k nárůstu trţní hodnoty akciové sloţky portfolia o 11,85 %. 

Běţný výnos plynoucí z dividend činil 6,25 %. Výnos z úroků byl ve výši 4,6 %. 

Celková výše běţného výnosu z portfolia činila 5,84 %. 

Celkový výnos plynoucí z akciové části rizikového portfolia po prvním roce činila   

18,1 %. 

Celkový výnos rizikového portfolia po prvním roce byl 14,76 %. 

Tabulka č. 28: Běţné výnosy konzervativního portfolia za 3. rok (vlastní zpracování dle: www.fio.cz a 

www.kurzy.cz) 

  dividenda   úroky   

ČEZ 33,00 Kč 9 108,00 Kč 460,00 Kč 13 340,00 Kč 

KB 47,00 Kč 7 191,00 Kč 470,00 Kč 14 100,00 Kč 

PFN 30,00 Kč 3 990,00 Kč     

PM 1 080,00 Kč 15 120,00 Kč     

O2 21,00 Kč 13 041,00 Kč     

VIG 23,34 Kč 1 190,42 Kč     

E4U 5,60 Kč 582,40 Kč     

EA 100,00 Kč 900,00 Kč     

    51 122,82 Kč   27 440,00 Kč 

Celkové 

výnosy 

      78 562,82 Kč 

V průběhu druhého roku drţby došlo k běţnému výnosu akciové sloţky plynoucí 

z dividend ve výši 5,73 %. Běţný dluhopisový výnos byl 9,5 %. Celkový běţný výnos 

za druhý rok drţby portfolia byl 6,65 %. 

Za druhý rok drţby portfolia došlo ke znehodnocení akciové části portfolia o 0,47 %. 

Celkový výnos z portfolia byl kladný ve výši 1,65 %. 
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Tabulka č. 29: Běţné výnosy Rizikového portfolia za 3. rok (vlastní zpracování dle: www.fio.cz a 

www.kurzy.cz) 

  div   úroky 

ČEZ 33,00 Kč 8 250,00 Kč 470,00 Kč 

KB 51,00 Kč 7 242,00 Kč   

PFN 30,00 Kč 4 290,00 Kč   

PM 1 600,00 Kč 22 400,00 Kč   

O2 21,00 Kč 14 175,00 Kč   

VIG 25,74 Kč 1 466,90 Kč   

E4U 5,60 Kč 548,80 Kč   

EA 100,00 Kč 900,00 Kč   

    59 272,70 Kč 14 100,00 Kč 

Celkové 

výnosy 

    73 372,70 Kč 

Celkový očekávaný běţný výnos ve třetím roce drţby akciové části portfolia je 7,08 %. 

Běţný dluhopisový výnos je 4,95 %. Celkový očekávaný běţný výnos je na hodnotě 

6,54 %.  

Vypočtené Treynor ratio pro akciovou sloţku Rizikového portfolia má hodnotu 0,30. 

Pro celé Rizikové portfolio je to pak 0,25.  

4.4   Zhodnocení portfolií 

Tabulka č. 30: Celkové vyhodnocení portfolií (vlastní zpracování) 

  opatrné konzervativní  rizikové 

akciový výnos za 1. rok 21,84% 20,86% 18,10% 

akciový výnos za 2. rok 22,10% -0,09% -0,47% 

celkový výnos za 1. rok 8,87% 12,82% 14,76% 

celkový výnos za 2. rok 7,53% 4,12% 1,65% 

Výnos celkem 16,56% 17,23% 16,56% 

Treynor ratio akciové 

sloţky 

0,35 0,31 0,30 

Treynor ratio portfolia 0,63 0,53 0,38 

 

Z tabulky celkového hodnocení lze vyčíst, ţe v prvním roce nebyly velké rozdíly ve 

výkonnosti akciové části portfolií. Naopak ve druhém roce došlo k propadu trţních 
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hodnot u většiny akcií v konzervativním a rizikovém portfoliu. Tyto ztráty se nepodařilo 

dostat do plusových hodnot ani přes přičtení inkasovaných běţných výnosů. 

Při pohledu na celkové výnosy lze lépe vidět vliv dluhopisů a akcií na celkovou 

výnosnost portfolia, kdy jsou hodnoty při růstu trţní cen akcií vyšší u Konzervativního  

i Rizikového portfolia naopak při poklesu trţních cen Opatrné portfolio nevykazuje 

výrazné změny výnosnosti, které můţeme vidět u zbylých dvou portfolií. 

Nejvyšší celkovou výnosnost za první dva roky drţby vykázalo Konzervativní portfolio 

a to 17,23%. Opatrné a Rizikové portfolio vykázalo zcela stejný zisk 16,56%, nicméně 

vývoj, který k těmto hodnotám vedl, byl odlišný především ve vývoji trţních hodnot 

akciových částí portfolií, kde byly v Opatrném portfoliu akcie s nízkým rizikem            

a v Rizikovém portfoliu akcie s vyšším rizikem. 

Dle vypočtených hodnot Treynor ratia lze doporučit k investici Opatrné a Konzervativní 

portfolio. Podle hodnot pouze pro akciové části, lze opět doporučit Opatrné portfolio, 

ale je důleţité si všimnout, ţe zde jiţ nejsou tak velké rozdíly v zjištěných hodnotách. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo sestavení investičního portfolia na základě výsledků 

hospodaření emitentů cenných papírů. Na základě zjištěných hodnot a vypočtených 

ukazatelů vybraných společností na základě určených kritérií. V této práci jsem 

vycházel z portfolií, zkonstruovaných v rámci realizace bakalářské práce. 

Analyzované data pocházeli z let 2012 – 2016. Akcie byly zařazeny do portfolií v roce 

2017 a zde byly následně drţeny. A po roce vţdy došlo k posouzení podle aktuálních 

trţních cen, tak aby portfolia odpovídala zvolenému poměrnému rozloţení. 

K výpočtům vnitřních hodnot akcií byly zvoleny dividendové diskontní modely, kde se 

počítalo buď s konstantní, nebo rostoucí dividendou. Způsob výpočtu podle těchto 

modelů je relativně jednoduchý, protoţe zde není potřeba dosadit velké mnoţství 

hodnot. Proto je potřeba dobře co nejlépe zvolit vstupní data a očekávané výnosy. 

Nejblíţe vnitřní hodnotě se podle těchto modelů dostaneme u společností, kde je 

předem zcela jasně definovaná dividendová politika. V takové situaci lze dobře 

vypočítat vnitřní hodnotu. Pokud má společnost jasně definovanou dividendovou 

politiku, tak to ve svých úvahách a výpočtech podle tohoto modelu zohlední i další 

investoři. Potom můţeme očekávat, ţe se vnitřní hodnota bude blíţit trţní ceně. Coţ lze 

povaţovat za drobnou nevýhodu, protoţe po nákupu takové akcie nebude dostatečně 

velký bezpečnostní polštář, pokud by došlo k chybě při výpočtu. Případně je moţno 

pouţít tento model pro výpočet vnitřních hodnot akcií, pokud máme zájem o prioritní 

akcie, kde je předem známá výše dividendy nebo její růst. 

Další moţností, kterou lze vyuţít pro přesnější určení vnitřní hodnoty můţe být některý 

z modelů, který vyuţívá diskontovaného cash-flow. Takový, který zohledňuje celkové 

finanční toky ve společnosti a ne pouze ty, které plynou na dividendy. 

V rámci návrhu portfolií došlo ke zhodnocení vloţeného kapitálu ve srovnání s prvním 

rokem. Ovšem ve srovnání konce prvního roku drţby a druhého roku, došlo k poklesu 

trţních hodnot akciových sloţek ve všech portfoliích, výraznější vliv na výsledku měl 

tento pokles u Konzervativního a Rizikového portfolia ve srovnání s Opatrným, protoţe 

obsahují větší část akcií, a tak měly změny trţních cen větší vliv na celé portfolio. 
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Nejvyššího zhodnocení bylo dosaţeno u Konzervativního portfolia. Konkrétně 17,23 % 

tedy o 0,67 p.b. více neţ u Opatrného i Rizikového portfolia. 

Postup, kdy je při sestavování portfolia brán ohled na hodnoty finančních ukazatelů, 

které je moţné zjistit z údajů zveřejněných v účetních uzávěrkách, lze povaţovat za 

velmi dobrý, zvláště pokud jde o investice a ne krátkodobé spekulace. Dalším analýzu, 

kterou je moţné vyuţít je Technická analýza. Pomocí této analýzy lze lépe odhadnout 

situaci na trhu a jejího dalšího vývoje. Další moţností je vyuţití psychologické analýzy 

a toho, ţe rostoucí objem potvrzuje trend. Pomocí těchto analýz by měla být pomoc 

v tom, ţe nám lépe pomohou odhadnout situaci, tak aby nebyly za akcie placeny příliš 

vysoké částky, pokud se trh nachází v oblasti svého maxima. 
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