
  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možnosti využití investičních 

a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách v České 

republice a současně navržení alternativního řešení pro zlepšení finančního řízení 

podniku. Výsledky a závěry z této práce, mohou být managementem podniku reálně 

využity pro zlepšení finančního řízení podniku. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of the possibilities of investment and 

mutual funds for financial management in current conditions in the Czech Republic and 

simultaneously propose an alternative solution for improving financial management. The 

results and conclusions from this work can be realistically company management used to 

improve financial management. 
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Úvod 

Téma pro vypracování bakalářské práce je Využitelnost investičních a podílových fondů 

pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách České republiky, vyšlo 

z požadavku společnosti DYNATECH s.r.o., zlepšit své nakládání zejména s volnými 

finančními prostředky. 

Společnost DYNATECH s.r.o. byla založena roku 1997 dvěma společníky. V současné 

době má již pouze jednoho majitele a oborem, ve kterém společnost podniká, je podle 

obchodního rejstříku, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, poskytování 

software, zprostředkovatelská činnost, automatizované zpracování dat, činnost 

organizačních a ekonomických poradců a organizování školící činnosti, kam spadají 

kurzy, semináře a přednášky. V praxi je cílem firmy zefektivňovat činnost veřejné správy, 

čehož se podnik snaží docílit pomocí auditních, metodických a softwarových nástrojů. 

Jelikož se společnost zaměřuje výhradně na veřejnou správu, existuje mnoho úskalí, které 

se pojí s finančním řízením podniku. Subjekty ve veřejné správě totiž musí veškeré své 

poptávky nad určitou výši, zpravidla nad 50 000 Kč, vypisovat prostřednictvím veřejné 

zakázky. Společnost DYNATECH s.r.o. tedy, jako zájemce 

o tyto zakázky, musí poslat svou nabídku na řešení konkrétní veřejné zakázky 

a cenovou kalkulaci celého projektu. Pokud daný podnik veřejnou zakázku vysoutěží, má 

právo na plnění tohoto projektu. Po úspěšném ukončení cílové části projektu, přičemž do 

cílové části se nepočítá dlouhodobá podpora zavedeného řešení, podepíše objednatel a 

dodavatel akceptační protokol, který dodavateli deklaruje splnění úkolu, 

a tudíž mu poskytuje právo na vystavení faktury na sjednanou částku. 

Hlavní problém společnosti DYNATECH s.r.o. ve finančním řízení, je spojen s rizikem 

neúspěchu v získávání veřejných zakázek a z toho vyplývající problém s nepravidelným 

a různě vysokým příjmem, který se může promítat do mezd zaměstnanců a dalších fixních 

nákladů, které musí společnost v pravidelných časových intervalech hradit. Tato fakta 

potvrzují i hodnoty z účetních výkazů, které jsou přiloženy jako příloha této práce.  

Management podniku při osobních schůzkách projevil zájem, o zlepšení finančního 

řízení, zejména volných finančních prostředků, prostřednictvím investičních 

a podílových fondů. Dále však management společnosti vyslovil požadavek, že by rád 
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znal i jiné alternativy, jak efektivněji řídit nakládání se svými volnými peněžními 

prostředky. Výsledkem návrhu řešení by podle vedení podniku mohlo být, například 

pokrytí menších úvěrů, na které by si podnik nemusel půjčovat, či pokrytí nákladových 

úroků, které z úvěrů a výpomocí plynou. Po vyslovení požadavku managementu podniku 

se stalo klíčovým bodem schůzky vymezení kritérií a vlastností, které by měla investice 

splňovat. Nejpodstatnějšími kritérii, pro možné návrhy řešení, byla stanovena rizikovost 

a likvidita. Rizikovost požaduje předmětný podnik na co nejnižší možné úrovni. 

Důvodem je obava ze znehodnocení či úplné ztráty investice, což by mohlo mít pro 

společnost vážné následky. U likvidity si naopak stanovil úroveň co nejvyšší, tedy aby 

bylo možné, co nejrychleji a bez výrazných ztrát, přeměnit své investované finanční 

prostředky zpět na hotovostní peníze. Při probírání výnosnosti management podniku 

stanovil, že očekává maximální možnou výnosnost, která ale bude plně podřízená 

předešlým dvěma kritériím. Z těchto skutečností plyne, že se bude jednat o vysoce 

konzervativní formu investování. Velice důležitým kritériem výběru vhodných 

investičních instrumentů a jednotlivých produktů je fakt, že zadavatelem požadavku 

je právnická osoba a tudíž musí mít i možnost do vybraných instrumentů investovat. 

Pro ukázku využitelnosti investičních a podílových fondů a také pro možnost stanovení 

odlišného návrhu na řešení problému, je práce členěna do několika částí. V první části 

jsou teoretická a právní východiska, ze kterých práce vychází. Druhá část, analýza 

podílových fondů, obsahuje selekci, podle managementem podniku stanovených kritérií, 

která zahrnuje všechny fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů 

a následuje podrobná analýza vybraných podílových fondů. Další část 

se věnuje analýze produktů bank a družstevních záložen. Tato kapitola je do práce 

zařazena, kvůli stanovení ekvivalentního řešení, pro zlepšení finančního řízení podniku. 

Čtvrtá část je věnována komparaci, a to konkrétně srovnání jednotlivých vybraných 

produktů z určených skupin investičních instrumentů, a vzájemné komparaci tří 

proklientsky nejvýhodnějších produktů z jednotlivých kategorií. Poslední část 

se zaobírá návrhy na zlepšení finančního řízení v podniku a to pomocí podílových fondů 

či ekvivalentního řešení. Na začátku této části je shrnut stávající stav a předpoklad vývoje 

financí společnosti. Na konci každé části, kromě poslední, se nachází dílčí závěry, které 

z nich plynou.  



12 
 

1 Vymezení hlavního cíle a dílčích cílů 

Hlavním cílem práce je, na základě provedené analýzy a komparace investičních 

instrumentů, navrhnout řešení pro zlepšení finančního řízení v podniku. 

Pro dosažení tohoto hlavního cíle byly stanoveny tři následující dílčí cíle:  

1) Analýza fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů.  

2) Analýza investičních instrumentů bank a družstevních záložen.  

3) Komparace vybraných investičních instrumentů podle požadavků a kritérií 

managementu podniku. 
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2 Metodologie 

Samostatnému zpracování práce předcházel sběr informací a studium příslušné odborné 

literatury k dané problematice a souvisejících právních předpisů. Pro dosažení výše 

uvedených cílů jsou použity vědecké metody typu analýza a komparace.  

Při zpracování prvního dílčího cíle bude použita analýza fondů kolektivního investování 

a fondů kvalifikovaných investorů, za účelem vyselektování proklientsky 

nejvýhodnějších podílových fondů. Analýza se řídí kritérii zadanými managementem 

podniku DYNATECH s.r.o. 

Při řešení druhého dílčího cíle bude použita analýza zaměřená na investiční instrumenty 

bank a družstevních záložen provedená za účelem vybrání proklientsky nejvýhodnějších 

produktů. Analýza se bude řídit kritérii stanovenými managementem podniku 

DYNATECH s.r.o. 

V rámci třetího dílčího cíle bude použita komparace vybraných podílových fondů 

a vybraných produktů bank a družstevních záložen. Komparace bude provedena 

za účelem porovnání produktů z jednotlivých skupin instrumentů a mezi nejvýhodnějšími 

produkty z komparovaných skupin. Kritéria pro komparaci byla stanovena 

managementem podniku DYNATECH s.r.o. 
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3 Teoreticko-právní aspekty 

Tato kapitola je zaměřena na teoreticko-právní aspekty, ze kterých bakalářská práce 

vychází. Kapitola se dělí na několik podkapitol, které se již konkrétně zabývají 

teoretickým rámcem a východisky jednotlivých problematik. První podkapitola 

se věnuje společnosti DYNATECH s.r.o., která byla vybrána jako předmět pro zlepšení 

finančního řízení. Následující dvě podkapitoly popisují aktuální situace na finančních 

trzích a monetární politiku České národní banky. Dalším bodem je určité vymezení 

produktů bank a družstevních záložen, které se v práci objevují, a vymezení jejich 

vlastností. Dvě předposlední podkapitoly teoretické části práce, se zabývají strukturou 

investičních fondů podle aktuálního zákona a vydefinováním podílových fondů. 

Závěrečná podkapitola je zaměřena na teoretické vymezení hodnotících kritérií, které 

jsou v práci použity. 

 

3.1 Popis situace na českém finančním trhu, týkající se fondů 

kolektivního investování 

V současné době se na trhu s fondy kolektivního investování pohybují desítky subjektů, 

které celkově nabízí investorům stovky různých fondů kolektivního investování. Kvůli 

nízkým úrokovým sazbám jsou produkty jako například spořicí účet velice málo výnosné, 

a proto mnoho konzervativně smýšlejících investorů obrací pozornost na více výnosné 

fondy kolektivního investování. Jelikož je práce zaměřena zejména na podílové fondy, 

bude řeč hlavně o nich. Zájem českých investorů o podílové fondy značně roste 

a dokazují to i čísla, vyjadřující objem majetku fondů, které jsou spravovány členy 

Asociace pro kapitálový trh. V loňském roce vzrostl objem majetku těchto fondů o 65 

miliard Kč. Celkový objem majetku byl tedy 385,3 miliardy Kč a v současné době je to 

zhruba 377,2 miliardy Kč, jelikož se světový trh potýkal s poklesem na akciových trzích. 

Hodnoty na akciových trzích se však opět daly do mírného růstu a je tedy možné 

očekávat, že i v letošním roce dojde k navýšení celkového majetku podílových fondů.1 

                                                        
1 MAŠEK, S výkyvy trhu si lépe poradí smíšené fondy; Obavy z vývoje finančních trhů zvyšují zájem o 
alternativní investice. 2016, s. 17 - 18 
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Na trhu s podílovými fondy existuje několik typů fondů, které jsou mezi investory 

populární a dají se řadit mezi spíše konzervativní investice. Jsou to zejména dluhopisové 

podílové fondy, v jejichž portfoliu se převážně nachází státní, korporátní 

či bankovní dluhopisy. Tyto fondy jsou mezi podílovými fondy typickým zástupcem pro 

vysoce konzervativně smýšlející investory. V současné době, kdy jsou úrokové sazby na 

velice nízké úrovni, není tedy výnosnost těchto fondů příliš vysoká. Jedním z nejvíce 

oblíbených typů podílových fondů jsou smíšené fondy a v současné době jsou i nejvíce 

doporučovány bankovními institucemi a finančními poradci potencionálním investorům. 

Podle analytiků, má při dnešní nejistotě na finančních trzích smysl, dlouhodobě 

investovat do smíšených, nejlépe globálně zaměřených, fondů. Základní myšlenkou 

těchto fondů je vysoká diverzifikace portfolia, čímž se snaží snížit investiční riziko. Jejich 

portfolio tvoří různý podíl akcií, dluhopisů i jiných investičních instrumentů pro 

konzervativní, odvážnější i velmi dynamické investory. Kromě smíšených a 

dluhopisových fondů jsou populární i fondy zaměřené na firmy vyplácející atraktivní 

dividendu. Na českém trhu je nabízí v podstatě všichni významní správci aktiv. Výkyvy 

cen podílových listů těchto fondů bývají nižší než u klasicky zaměřených akciových 

fondů. Nadále jde ovšem o akcie, které tvoří portfolio fondu, jejichž ceny mohou kolísat 

daleko více než dluhopisy. Dalším typem podílového fondu 

je nemovitostní fond, kde se setkáváme s investicemi do realit. Těchto fondů ale v České 

republice není mnoho a to je zapříčiněno jak státní regulací, tak velkou konkurencí jiných 

subjektů. Další podílový fond, který je spíše určen pro lehce dynamičtější investory, je 

nabízen českou pobočkou Erste Asset Management a nazývá se Top Stocks. Jde o fond, 

který má v portfoliu dvacet pět akcií významných firem z celého světa. Trendem 

v zahraničí je investování do otevřených podílových fondů, které jsou burzovně 

obchodovatelné. Tento produkt se nazývá Exchange Traded Funds neboli zkráceně ETF. 

Tyto fondy kopírují vybraný index, akcie či jiné aktivum. V Česku je nabízejí někteří 

obchodníci s cennými papíry, ale zájem o ně limituje fakt, že nejsou vedeny v korunách 

a proto je třeba počítat s měnovým rizikem.2 

Pro úplnost rámcového popsání aktuální situace na trhu fondů kolektivního investování 

je vybráno několik názorů od ředitelů, analytiků a portfolio manažerů. 

                                                        
2 MAŠEK, S výkyvy trhu si lépe poradí smíšené fondy; Obavy z vývoje finančních trhů zvyšují zájem o 
alternativní investice. 2016, s. 17 - 18 
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„„Akcie budou letos „jen“ kopírovat růst firemních zisků. V USA tak dosáhne celoroční 

zhodnocení asi tří procent, u evropských akcií mírně více.“ (Martin Řezáč, ředitel Erste 

Asset Managementu Česká republika). 

„Ani v dalších měsících se nejspíše nezbavíme zvýšené kolísavosti. Nečekám ale, že na 

akciových trzích nastoupí přímo medvědí trh.“ (Václav Lepič, manažer ČSOB Asset 

Managementu). 

„Akciové trhy mohou těžit z relativně solidního tříprocentního růstu světové ekonomiky a 

závazku centrálních bank dál podpořit ekonomický růst.“ (Pavel Hoffman, místopředseda 

představenstva IKS KB). 

„Výhled na růst zisků globálních akcií není oslnivý. Vzhledem k mizerným výnosům do 

splatnosti takzvaných bezrizikových aktiv jsou ale akcie zajímavé.“ (Petr Holínský, 

portfolio manažer AXA investiční společnosti). 

„Letos může dojít k obratu medvědího trendu na rozvíjejících se trzích. Preferujeme tak 

tyto akcie a mezi nimi střední a východní Evropu.“ (Jan Vedral, předseda představenstva 

Conseq Investment Managementu). 

„I když se obáváme medvědího trhu, zůstáváme v případě vývoje akcií opatrně 

optimističtí. Očekáváme nadvýkonnost evropských akcií nad americkými.“ (Roman 

Dvořák, analytik trhů a produktů Pionner Investment Česká republika). 

„Fundamentální data na většině akciových trhů jsou poměrně příznivá, hrozbu 

medvědího trhu tak nyní pokládám za poměrně nízkou.“ (Jaromír Sladkovský, generální 

ředitel Raiffeisen Investiční společnosti).““ 3 

 

3.2 Stávající monetární politika České národní banky 

                                                        
3 MAŠEK, Obavy z vývoje finančních trhů zvyšují zájem o alternativní investice. 2016, s. 18 



17 
 

Důvodem zařazení tohoto tématu je fakt, že se v práci nejčastěji vyskytují produkty, 

jejichž výnosnost je přímo propojená s úrokovými sazbami, a ty spadají do měnové 

politiky státu. 

Podle článku 98 ústavního zákona č. 1/1993Sb., Ústava České republiky ve znění 

pozdějších ústavních zákonů a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů, je hlavním cílem České národní banky péče o cenovou stabilitu. 

Česká národní banka rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není 

tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. Svého hlavního cíle, tedy cenové stability, 

Česká národní banka dosahuje změnami v nastavení měnových podmínek 

s využitím svých nástrojů, především základních úrokových sazeb. 

Rozhodování bankovní rady České národní banky o nastavení měnové politiky vychází 

z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího naplnění.4 

Česká národní banka, podobně jako většina centrálních bank, se soustřeďuje především 

na stabilitu spotřebitelských cen. V praxi se stabilitou cen rozumí zpravidla nikoli doslova 

neměnnost cen, nýbrž jejich mírný růst. Růst cen odpovídající cenové stabilitě by měl 

zahrnovat statistické vychýlení směrem nahoru, k němuž dochází při měření růstu těchto 

cen, a měl by také dát dostatečný prostor pro drobné změny cenových relací, k nimž v 

každé ekonomice s efektivním cenovým systémem neustále dochází. 

V březnu 2007 byl vyhlášen nový inflační cíl ve výši 2 %, platný od ledna 2010 s tím, že 

Česká národní banka bude stejně jako doposud usilovat o to, aby se skutečná hodnota 

inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany.5 

Jak již bylo zmíněno, Česká národní banka používá pro dosažení svých cílů několik 

měnověpolitických nástrojů. Jsou jimi operace na volném trhu, jejichž cílem 

je usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Dalšími nástroji jsou automatické 

facility. Ty slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc. Protože se z hlediska 

bank jedná o permanentní možnost uložení nebo zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové 

sazby uplatňované u těchto dvou facilit koridor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na 

peněžním trhu, a také dvoutýdenní repo sazba. Následuje nástroj, jenž se nazývá 

                                                        
4 Měnová politika. Česká národní banka [online]. [cit. 2016-05-22]. Dostupný z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/ 
5 Tamtéž  
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mimořádné facility, kterým Česká národní banka zavedla mimořádné dodávací repo 

operace se splatností dva týdny anebo tři měsíce. Cílem je podpořit fungování trhu 

se státními dluhopisy. Dalším nástrojem jsou povinné minimální rezervy. Je to nástroj 

základní, kterým Česká národní banka může ovlivňovat objem likvidity, konkrétně 

v tomto případě volných prostředků, v bankovním systému. Devizové intervence neboli 

nákupy a prodeje cizích měn, jsou posledním popisovaným měnověpolitickým nástrojem 

České národní banky. Nástroj slouží buď k tlumení volatility na devizovém trhu anebo 

k uvolnění, popřípadě zpřísnění, měnové politiky. Devizové intervence nejsou v režimu 

cílování inflace běžně používaným nástrojem. Tím jsou zejména úrokové sazby. 

Cíleným dopadem použití tohoto nástroje může být například oslabení kurzu měny.6 

Na závěr je citován výňatek ze zprávy o inflaci, který Česká národní banka čtvrtletně 

zveřejňuje. Text popisuje současný a budoucí vývoj měnové politiky České národní 

banky. „Celková i měnověpolitická inflace se počátkem letošního roku mírně zvýšily, 

nadále se však nacházely výrazně pod cílem ČNB. Česká ekonomika v závěru minulého 

roku zpomalila svou dynamiku. Na tento vývoj naváže i v letošním roce, kdy růst HDP 

zpomalí na 2,3 % vlivem propadu vládních investic. Ekonomická aktivita bude naopak 

nadále podporována uvolněnými měnovými podmínkami, růstem zahraniční poptávky 

a nízkými cenami ropy. V příštím roce růst HDP opět zrychlí. V návaznosti 

na pokračující ekonomický růst se bude dále zlepšovat situace na trhu práce. Rostoucí 

ekonomická aktivita a mzdy budou na celém horizontu prognózy nadále působit 

na zvyšování nákladů a návazně i spotřebitelských cen. Aktuálně silně protiinflační 

působení dovozních cen odezní. Celková i měnověpolitická inflace se zvýší 

a na horizontu měnové politiky dosáhnou 2% cíle, poté se budou nacházet mírně 

nad ním. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké 

úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Poté je s 

prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb.“ 7  

                                                        
6 Měnová politika. Česká národní banka [online]. [cit. 2016-05-22]. Dostupný z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/ 
7 Měnová politika. Česká národní banka [online]. Shrnutí zprávy o inflaci II./2016. [cit. 2016-05-22]. 
Dostupný z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2016/2016_II/index.html 
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Graf 1:  Prognóza inflace na horizontu měnové politiky, Česká národní banka 

 

3.3 Produkty bank a družstevních záložen 

Součástí práce je i analýza vybraných produktů od bank a družstevních záložen, jakožto 

možných investičních produktů. Jedná se o spořicí účet a termínovaný vklad. 

Tyto produkty jsou často nazývány jako vkladové produkty, ale tato práce s nimi pracuje 

a pojmenovává je také, jako investiční instrumenty. Důvodem je, že byly vybrány pouze 

takové produkty, které svým úrokovým výnosem přesahují inflaci, která se aktuálně podle 

Českého statistického úřadu pohybuje okolo 0,4%. To znamená, 

že když bude investor držet své finanční prostředky na tomto instrumentu, 

bude dosahovat určitého výnosu. Produkty jsou také v práci zařazeny, z důvodů hledání 

ekvivalentních investičních instrumentů vhodných pro velice konzervativní investování, 

které by mělo napomoct podniku ve zlepšení jeho finančního řízení.  

Vybrané typy investičních instrumentů bank a družstevních záložen, se tedy nazývají 

spořicí účet a termínovaný vklad. Spořicí účet se řadí do produktů, které se nazývají 

vklady na požádání. Do této skupiny patří i běžný účet, ale ten nesplňuje předpoklad, 

že úrokový výnos je vyšší než míra inflace. Spořicí účty existují dvojího typu a to, spořicí 

účet se základními podmínkami, což znamená, že výběr a výnos finančních prostředků 

není ničím vázán, a spořicí účet s výpovědní lhůtou. U tohoto typu spořicího účtu musí 

investor po projevení potřeby finančních prostředků, vyčkat než uplyne výpovědní lhůta. 
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Takové spořicí účty jsou často ohodnoceny vyšší úrokovou sazbou 

a její výše se často odvíjí od délky výpovědní lhůty. Likvidita předmětného produktu 

je tedy nižší, než u spořicího účtu se základními podmínkami, který je naprosto likvidní. 

Další produkt, kterým se práce zabývá, je termínovaný vklad.8 „Termínovaným vkladem 

se rozumí jednorázově uložený dohodnutý objem peněz na dohodnutou dobu bez možnosti 

jeho předčasného ukončení.“9 U tohoto typu finančního instrumentu se vyšší výnosové 

procento vyváží nižší likviditou. U termínovaných vkladů je však nutné věnovat 

pozornost zákonu č. 333/2014 Sb. (dále jen „novela“), kterým se mění zákon 

č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z příjmu“), a to hlavně 

v § 3 odst. 4. „Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Souhrn 

zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit 

desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného 

dalšího členského vkladu.“10 V praxi to znamená, že pokud chce mít investor, například 

na svém termínovaném vkladu 3 000 000 Kč, musí mít splacený členský vklad minimálně 

ve výši 300 000 Kč. Pokud bude chtít investor navýšit svůj vklad nebo 

si založit nový termínovaný vklad, bude muset navýšit i svůj členský vklad poměrem 

1:10. O členský vklad, ale investor nepřichází. Pokud investor opustí družstevní záložnu, 

tak mu tato kampelička členský vklad vrátí a bude vrácen ve výši odpovídající tržní 

situaci spořitelního družstva. To znamená, že navrácený členský vklad může být 

zhodnocen, nebo na stejné úrovni, anebo také částečně či úplně znehodnocen. Chová se 

tedy podobně jako akcie. 

Jelikož byly tyto produkty vybrány jako nástroj pro vysoce konzervativní investování, je 

nutné zaměřit pozornost na rizikovost těchto instrumentů. O velice nízkou hladinu 

rizikovosti se stará sám stát, který prostřednictvím zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) stanovuje existenci Fondu 

pojištění vkladů. Pokud se tedy banka či družstevní záložna dostane do platební 

                                                        
8 Meluzín, Bankovní produkty a služby, 2014, s. 46 - 47 
9 Tamtéž, s. 47 
10 § 3 odst. 4 z. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona o daních z příjmů 
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neschopnosti, či úpadku, je zde tento Fond, který věřiteli banky či družstevní záložny 

vyplatí 100% výši jeho vkladu, avšak pouze do výše 100 000€, či ekvivalentu v jiné 

měně.11 

 

3.4 Struktura investičních fondů 

V roce 2013 nabyl účinnosti zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o investičních 

společnostech a fondech“), který značným způsobem změnil pohled na strukturu 

kolektivního investování. Pojem, který je nyní nadřazený všem ostatním, je investiční 

fond. Investiční fondy jsou fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných 

investorů. Práce se zabývá pouze fondy kolektivního investování, které jsou buď 

standardní, nebo speciální. Standardním fondem je ten, který splňuje požadavky směrnice 

č. 65 z roku 2009 Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti 

kolektivního investování a jako takový je zapsaný v příslušném seznamu vedeném 

Českou národní bankou. Speciální fond tato kritéria nesplňuje. 

Práce se tedy zabývá pouze standardními fondy, kterými mohou být: 

a) právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat 

peněžní prostředky od veřejnosti vydáváním akcií a provádět společné 

investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční 

strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále 

spravovat tento majetek,  

b) a na druhé straně podílový fond, jehož účelem je shromažďování peněžních 

prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů a společné investování 

shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie 

na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další 

správa tohoto majetku.12 

                                                        
11 Jak jsou pojištěny vklady u bank a družstevních záložen v ČR. Česká národní banka [online]. [cit. 2016-

05-22]. Dostupný z: https://www.cnb.cz/cs/faq/jak_jsou_pojisteny_vklady_u_bank.html 
12 § 92 až § 94 zákona o investičních společnostech a fondech 



22 
 

 

Místem, kam dopadá zákon o investičních společnostech a fondech, je u pojmenování 

standardního fondu kolektivního investování s právní subjektivitou. Dříve byla tato forma 

fondu pojmenována, jako investiční fond. Nyní ovšem pojmem investiční fond rozumíme 

slovo nadřazené veškerým fondům. Toto nové pojmenování je často velice matoucí a to 

z důvodu, že v praxi se používá stále staré pojmenování, kde je investiční fond na úrovni 

fondu podílového. Tento standard se stále používá i ve světovém měřítku. Pro přehlednost 

a univerzálnost bakalářské práce je o standardních fondech kolektivního investování 

s právní subjektivitou hovořeno, jako o investičních fondech. Schéma pod textem je 

zaměřeno na vymezení pozice standardních fondů. 

 

Obr. 1: Struktura investičních fondů podle aktuálního zákona o investičních společnostech 

a fondech 
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3.5 Podílové fondy 

Tato podkapitola logicky navazuje na předcházející část, ve které byla vysvětlena 

struktura investičních fondů podle zákona o investičních společnostech a fondech z roku 

2013. Na začátku je citována zákonná definice podílového fondu, dále navazuje 

problematika investiční společností, cenných papírů, které emituje podílový fond 

a obecné pojetí cenného papíru podle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v závěru jsou popsány typy 

podílových fondů. 

„Fondem kolektivního investování je podílový fond, jehož účelem je shromažďování 

peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů a společné investování 

shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu 

rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto 

majetku.“13 

„Podílový fond je tvořen jměním. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží 

společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. 

Žádný z podílníků však nemůže žádat o oddělení majetku v podílovém fondu, rozdělení 

podílového fondu nebo zrušení podílového fondu. Ustanovení občanského zákoníku o 

spoluvlastnictví se pro podílový fond nepoužijí. Vlastnická práva k majetku 

v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho 

obhospodařovatel. Podílníci neručí za dluhy v podílovém fondu.“14  

Jedním z klíčových faktorů u definování podílových fondů je fakt, že nemají právní 

subjektivitu.15 To znamená, že podílový fond musí mít obhospodařovatele a také 

administrátora, kterým je zpravidla investiční společnost. Tyto skutečnosti opět vyplývají 

ze zákona o investičních společnostech a investičních fondech. „Investiční společností je 

právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě povolení uděleného 

                                                        
13 § 93 odst. 1 písm. b)  zákon o investičních společnostech a fondech 
14 § 102 odst. 1, 2, 3  zákon o investičních společnostech a fondech 
15 § 103 zákon o investičních společnostech a fondech 
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Českou národní bankou oprávněna obhospodařovat investiční fond nebo zahraniční 

investiční fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu.“16  

Osoba, ať už fyzická či právnická, která chce investovat do podílového fondu, 

si odkupuje emise cenných papírů od investiční společnosti, která fond spravuje. 

Cenné papíry podílového fondu se nazývají podílové listy, a jejich koupí se investor stává 

podílníkem na majetku tohoto fondu.17  

Obecně cenný papír definuje i občanský zákoník. „Cenný papír je listina, se kterou 

je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny 

uplatnit ani převést. Úprava cenného papíru v první obecné části NObčZ v hlavě IV. díl 

4 obsahuje veškerou obecnou úpravu cenného papíru s tím, že další právní předpisy 

mohou stanovit speciální úpravu pro cenné papíry v daném právním odvětví 

či právní úpravu pro jednotlivé pojmenované druhy cenných papírů, jejich náležitosti, 

další podmínky, odchylky atd.“18 

Podílové fondy mohou mít dvě, zákonem o investičních společnostech a fondech 

stanovené a vydefinované, formy. První formou je otevřený podílový fond a druhou 

je uzavřený podílový fond. Otevřený podílový fond se zpravidla zakládá na dobu 

neurčitou a může emitovat neomezený počet podílových listů. Hlavní výhodou 

otevřených podílových fondů je fakt, že investor, který má v držbě podílové listy určitého 

podílového fondu, je může tomuto fondu kdykoliv odprodat za cenu, která odpovídá 

jejich aktuální hodnotě. Uzavřené podílové fondy se zakládají na dobu určitou a po 

uplynutí této doby vstoupí fond do likvidace. Obhospodařovatel fondu může stanovit, 

v souladu se statutem fondu, že fond vstoupí do likvidace nebo se přemění 

na otevřený podílový fond či akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. 

Nejtypičtějším rysem uzavřených podílových fondů je, že investor nemá právo 

na odprodej podílových listů fondu, který je emitoval. To znamená, že pokud investor 

bude chtít přeměnit své podílové listy na hotovostní peníze, musí to provézt na nějakém 

                                                        
16 § 7 zákon o investičních společnostech a fondech 
17 Rejnuš, Finanční trhy, 2014, s. 599 
18 Marek, Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář, 2013, s. 1 
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sekundárním trhu cenných papírů, kterým je většinou burza cenných papírů. 

Tato možnost odprodeje podílových listů, však musí být zakotvená ve statutu fondu.19 20 

Dále lze podílové fondy dělit podle jejich osobitých rysů, které odpovídají jeho investiční 

strategii, která je popsána ve statutu fondu. Nejdůležitější investiční rysy podílového 

fondu jsou: 

a) předmětné zaměření investic, 

b) tuzemská, respektive zahraniční orientace investic, 

c) způsob nakládání s hospodářským výsledkem, 

d) aktivní, respektive pasivní správa portfolia, 

e) měna.21 

Předmětné zaměření investice je nejdůležitějším faktorem, na který by se měl budoucí 

investor soustředit. Zaměření investice se totiž pojí s tím, jaká aktiva jsou a mohou být 

obsažena v portfoliu fondu. Je zde tedy přímý dopad na výnosnost, rizikovost 

i na investiční časový horizont. Základní rozdělení může vypadat například takto: 

a) fondy akciové, které investují do různých typů akcií, vždy však podle rámce 

statutu fondu. Investice do těchto fondů jsou považovány za rizikové až vysoce 

rizikové, podle typů akcií. Toto riziko se dá eliminovat díky dlouhodobé držbě 

cenných papírů. Tato skutečnost vyplývá z faktu, že světová ekonomika stále 

roste. Jak dokazuje analýza obsažená v knize S. Cottla, kde je v grafu vyjádřeno 

stoleté působení smíšeného indexu pětseti akcií, známého pod názvem S&P 500. 

Z grafického záznamu života S&P 500 je patrné, že i přes obrovské výkyvy, 

je tendence stále růstová.22 Do akciových podílových fondů, tedy investují spíše 

dynamičtí investoři, kteří počítají buď s nárazovým růstem a poté se budou snažit 

                                                        
19 § 128, § 129, § 142 až § 144 zákon o investičních společnostech a fondech  
20 Rejnuš, Finanční trhy, 2014, s. 599 
21 Tamtéž, s. 600 - 607 
22 Cottle, Analýza cenných papírů, 1993, s. 27 - 32 
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cenné papíry prodat, nebo mají v plánu dlouhodobou držbu těchto cenných 

papírů;23 

b) fondy peněžního trhu investují své prostředky zejména do krátkodobých 

a střednědobých státních, korporátních a bankovních dluhopisů. Riziko 

je u těchto fondů, s porovnáním s ostatními fondy, zpravidla označováno 

za nejnižší. Protiváhou, jsou ale nízké výnosy, které z držby cenných papírů 

plynou;23 

c) fondy dlouhodobých dluhopisů (obligací), jsou další možnou variantou 

pro investici. Zde fond investuje do dlouhodobých státních, korporátních, 

komunálních i bankovních dluhopisů. Riziko je opět na nízké úrovni, ale záleží 

na skladbě portfolia fondu. Výnos je zpravidla vyšší než u krátkodobých 

dluhopisů. U těchto typů je důležité si dát pozor na úročení, které může být nejen 

fixní, ale i variabilní;23 

d) fondy reálných aktiv, investují zejména do nemovitého a movitého majetku, 

přičemž to jsou zejména reality a komodity, typu drahé kovy či starožitnosti. 

Předpokládaná výnosnost je vysoká, ale rizikovost je na menší úrovni, než by se 

očekávalo. Investice do těchto fondů je často vyhledávána při otřesech 

na finančních trzích;23 

e) fondy smíšené, jsou výjimečné tím, že nezaměřují svá portfolia na jeden typ 

či skupinu aktiv, ale investují napříč akciemi, dluhopisy a jinými investičními 

instrumenty. Všechny nákupy aktiv, které podílový fond uskuteční, však musí být 

povoleny statutem fondu. Výnosnost a rizikovost smíšených podílových fondů je 

v porovnání s ostatními typy podílových fondů, průměrná;23 

f) fondy fondů investují do cenných papírů jiných fondů a to ať investičních 

či podílových. Logicky je typickým rysem pro tyto podílové fondy velká 

diverzifikace portfolia. To je spojeno s nižší úrovní rizikovosti fondu, avšak 

na druhou stranu je výnosnost ponižována o poplatky všem správcům fondů;23 
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g) poslední skupina podílových fondů je nazvána jako ostatní fondy a spadají sem 

podílové fondy indexové, tematické a mnoho dalších méně známých fondů.23 

 

3.6 Teoretické vymezení kritérií hodnocení 

Hlavně v analytické části práce, jsou často zmiňována kritéria hodnocení. Těmito kritérii 

jsou hodnoceny produkty bank, družstevních záložen a také podílové fondy. Proto jsou 

tato kritéria v této části práce popsána. 

 

Investiční časový horizont 

Investiční časový horizont nebo jen investiční horizont je doba, po kterou 

je pro investora výhodné držet své finance na daném aktivu. Jinými slovy, jde o časový 

úsek, po který je investice do daného produktu smysluplná. Investiční horizont 

je pojem, který je přímo spjat s investiční strategií. 

Investiční horizont může být krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý, přičemž 

se jednotlivé horizonty mohou do jisté míry překrývat. Přesné ustálení hranic mezi 

horizonty, tedy není pevně stanoveno, ale v praxi se nejčastěji používají tato rozmezí: 

a) krátkodobý = do jednoho roku (nebo do tří let), 

b) střednědobý = od jednoho roku do pěti let (nebo od tří do sedmi let), 

c) dlouhodobý = pět let a více (nebo sedm let a více).24 

 

Zdanění 

                                                        
23 Rejnuš, Finanční trhy, 2014, s. 600 - 607 
24 Svoboda, Základy financí, 2009, s. 76-82 
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Jedno z hodnotících kritérií, které musí podnik zajímat je zdanění příjmu, pramenící 

z jeho investice. Práce se blíže zabývá produkty typu spořicí účet, termínovaný vklad 

a podílový fond a proto budou daňové sazby aplikovány na tyto produkty. Co je nutné 

znovu připomenout je fakt, že se práce zabývá investicí, kterou provede právnická osoba 

a je tedy nutné tomu přizpůsobit i konkrétní daňové sazby. První dva typy produktů se 

daní 15% sazbou a daní se investorův výnos, který pramení z úroků. 

U podílových fondů investor v průběhu držby nemá žádný výnos, protože u podílových 

fondů vzniká výnos až prodejem podílových listů. Pokud bude mít investor podílové listy 

v držbě déle než tři roky, bude jeho příjem z prodeje osvobozen od daně. Pokud investor 

prodá podílové listy do tří let od jejich nabytí zpět podílovému fondu, bude platit 15% 

z příjmu. V případě, že investor prodá své podílové listy do tří let od nabytí jinému 

subjektu než emitujícímu podílovému fondu, musí uhradit 19% daň z příjmu. Tyto sazby 

vychází ze zákona o dani z příjmu.25 

 

Trojúhelník investic 

Trojúhelník investic, investorův trojúhelník či magický trojúhelník jsou všechno 

ekvivalentní názvy pro trojici významných finančních ukazatelů. Jsou jimi rizikovost, 

likvidita a výnosnost. Každý ukazatel tvoří jeden ze tří vrcholů pomyslného trojúhelníku, 

ve kterém se pohybuje investorský vklad. Není tedy možné, aby byla investice současně 

maximálně výnosná, likvidní a minimálně riziková. Snahou investora je překonávat 

hranice tohoto trojúhelníku, ale tento cíl se může splnit pouze na velice omezenou dobu, 

protože v takovém případě začne působit „neviditelná investiční ruka“, která navrátí stav 

trhu k tržní rovnováze.26 Pro specifikaci jednotlivých kritérií, byly vybrány ty 

nejvýstižnější definice z různých zdrojů. 

„Výnosnost finančních investic je investičním kritériem udávajícím míru zhodnocení 

peněžních prostředků vložených do určitého finančního investičního instrumentu (nebo 

investičního portfolia) za určité časové období.“27 U hodnocení výnosnosti je důležité, 

                                                        
25 Pro ověření správnosti, byly tyto informace konzultovány s pracovníky finančního úřadu. 
26 Musílek, Trhy cenných papírů, 2011, s. 254 
27 Rejnuš, Finanční trhy, 2014, s. 167 
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že existuje mnoho vlivů, které mohou výnos ponížit, a proto je třeba si uvědomit, 

zda bylo odečteno zdanění, poplatky nebo jiné náležitosti, které se mohou vztahovat 

ke konkrétní investici. 

Rizikovost investice představuje pro investora určitou nejistotu, že skutečný výnos bude 

v budoucnu odlišný od očekávaného, tedy dojde k odchylce od prvotního očekávání. 

Takovou odchylkou může být nižší výnos než očekávaný nebo je odchylkou celkový 

pokles hodnoty investice či její naprostá ztráta.28 Důležitým faktem je, 

že veškeré investice jsou rizikové. Platí to i v případě, kdy se jedná o investice například 

do spořicích účtů, protože i zde je riziko, že nebude dosaženo plánovaného výnosu, 

kde důvodem odchylky může být snížení úrokových sazeb. 

Posledním ukazatelem je likvidita nebo také stupeň likvidity. Likvidita je schopnost, 

neboli rychlost, s jakou lze daný finanční instrument bezztrátově přeměnit na hotové 

peníze.29 Příkladem investičního instrumentu s velice vysokou likviditou je spořicí účet. 

S typickým příkladem ztráty likvidity bychom se mohli setkat v případě, kdy investor drží 

cenné papíry a jejich cena začne prudce klesat. V tomto okamžiku, začíná klesat 

i likvidita cenných papírů, jelikož zájem o investorovy držené cenné papíry klesá. 

                                                        
28 Investiční riziko. Investujme.cz [online]. [cit. 2016-05-22]. Dostupný z 

http://investice.finance.cz/zacinajici-investor/kam-investovat/riziko/ 
29 Rejnuš, Finanční trhy, 2014, s. 209 
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Obr. 2 : Trojúhelník investic 
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4 Analýza fondů kolektivního investování a fondů 

kvalifikovaných investorů 

Tato kapitola obsahuje analýzu investičních a podílových fondů a vychází 

z problematiky, která je popsána a rozebrána v teoretické části práce a zabývá 

se investičními a podílovými fondy. Dále se kapitola zabývá analýzou nejvhodnějších 

vybraných podílových fondů. Investice do těchto fondů, by měla pomoci podniku při jeho 

finančním řízení. 

Zdrojem pro tuto analýzu jsou internetově přístupné veřejné databáze, například 

na stránkách České národní banky a Asociace pro kapitálový trh České republiky. 

Databáze České národní banky jsou v práci považovány za nejdůvěryhodnější a je podle 

toho postupováno. Dalšími zdroji jsou konkrétní internetové stránky o vybraných 

investičních a podílových fondech a osobní, písemné a telefonické konzultace 

se zprostředkovateli těchto produktů. 

Pozice subjektů, účastnících se obchodů s emisemi cenných papírů, jsou klasické, tedy 

klient je v pozici kupujícího a investiční společnost či investiční fond jsou v roli prodejce. 

Důležitým faktorem je také zdanění zisku, který u podílových fondů plyne až z prodeje 

držených podílových listů. Sazba při zdanění je 15% podle zákona o dani z příjmu, pokud 

investor nemá podílové listy v držení déle než tři roky, v tomto případě je výnos 

osvobozen od daně. Toto zdanění podléhá faktu, že budou podílové listy zpětně prodány 

podílovému fondu. Při prodeji jinému subjektu by byla výše daně vyměřena standardními 

19%. 

 

4.1 Kritéria hodnocení 

Pro zachování kompatibility obou kapitol, které se v práci zabývají analýzou určených 

produktů, budou kritéria hodnocení stejná. To znamená, že na produkty bude nahlíženo 

z pohledu délky časového horizontu vhodného pro investici, zdanění příjmu plynoucího 
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z držby produktu a magického trojúhelníku investic, tedy rizikovost, likvidita 

a výnosnost. 

Rizikovost je klíčovým faktorem a to z důvodu, že se u fondů kolektivního investování 

jedná o investici, která není zákonem pojištěná, a tedy může nastat situace, že klientovi 

se znehodnotí finanční prostředky nebo o své peníze úplně přijde.  

Délka a výnosnost jsou spolu přímo provázány, jak tomu zpravidla je u produktů, které 

nejsou vysoce rizikové. Práce stanovuje, že stejně jako v předešlé kapitole, musí být 

výnosnost u investičních a podílových fondů vyšší než stávající hodnota inflace. 

 

4.2 Nevhodné produkty 

V této podkapitole se práce věnuje odstranění nevhodných investičních fondů. V této 

části bude selekce probíhat podle základního rozdělení, jak je definováno zákonem 

o investičních společnostech a fondech. 

Vyřazeny, z pozdější podrobné analýzy, jsou všechny fondy kvalifikovaných investorů, 

protože podnik, pro který je výsledek bakalářské práce určen, nesplňuje podmínky 

stanovené zákonem o investičních společnostech a fondech30, a tudíž nemůže investovat 

prostřednictvím těchto fondů. Skupina fondů se tedy zúžila na fondy kolektivního 

investování. Z této skupiny jsou vyřazeny všechny speciální fondy, 

a to z důvodu, že tyto investiční a podílové fondy jsou všeobecně rizikovější než fondy 

standardní. Tento fakt pramení z množství státní a evropské regulace, která je 

benevolentnější pro speciální fondy. Další skutečností vylučující některé standardní 

fondy je právní subjektivita. Standardní fondy s právní subjektivitou neboli právní 

osobností, jak vymezuje občanský zákoník31, mají v České republice, podle zákona 

o investičních společnostech a fondech, předepsanou právní formu a tou je akciová 

společnost. Tato forma fondu kolektivního investování se nazývá investiční fond. Tyto 

subjekty tedy mohou emitovat pouze akcie a ty nejsou pro určený podnik vhodné. Prvním 

                                                        
30 § 272 zákona o investičních společnostech a fondech 
31 § 15, § 18, § 118 občanský zákoník 
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důvodem je, že vlastník akcií nevlastní reálnou část majetku, jak je tomu 

u podílových listů a je tedy závislý na kurzu jím držených akcií, což je vysoce rizikové. 

Druhý důvod je, že jakmile se klient stane akcionářem, jeho peníze se stávají součástí 

vlastního kapitálu fondu. 

 

4.3 Selekce podílových fondů 

Práce stanovila vhodnou právní formu standardních fondů, které budou dále analyzovány. 

Jedná se o podílové fondy a jejich název a vlastnosti jsou popsány zákonem. Tato 

podkapitola se věnuje vyřazování nevhodných podílových fondů podle druhů fondů. Tyto 

konkrétní typy jsou stanoveny v teoretické části práce a toto vyřazování je podloženo 

konkrétními specifikami, které se k jednotlivým typům investičních fondům váží. 

Seznam podílových fondů zveřejňuje na svých internetových stránkách Česká národní 

banka. Registrovaných podílových fondů je v České republice sto devadesát šest, 

ale jsou zde započítány i podílové fondy kvalifikovaných investorů, které už jsou 

vyřazeny z vhodných investičních fondů z minulé podkapitoly a jejich vyřazení bylo 

jednoduché, jelikož tyto fondy mají zpravidla napsáno v názvu, že jde o fond 

kvalifikovaných investorů. Také jsou započítány podílové fondy speciální, ale jelikož 

žádná legislativní úprava nestanovuje, že by v názvu fondu mělo být napsáno, že jde 

o speciální fond, je toto kritérium selekce přesunuto na konec výběrového procesu. Tudíž 

zbývá vhodných podílových fondů k selekci podle vlastností už jen sto sedmdesát osm. 

V této části práci je použit, s ohledem na maximální přesnost a přehlednost, softwarový 

nástroj, který má za úkol práci s tabulkami. Nástroj pochází od společnosti Microsoft.  

Prvním kritériem pro selekci podílových fondů, je délka jejich života na finančním trhu. 

Byla zvolena minimální působnost na finančním trhu od roku 2011, tedy minimální délka 

působení pět let a déle. Tento údaj byl stanoven s ohledem na možnost sledování 

historických výsledků. Nejde ale jen o míru dosaženého zisku, ale také o pohled vhodnosti 

sestaveného portfolia a jeho dobré správy. Historický výnos, nezaručuje obdobný výnos 

budoucí, ale může být důkazem dobré správy fondu. Pětiletou historii fondu, už může 

investor považovat, za jistou deklaraci kvality managementu fondu, pokud je fond 
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spravován aktivně. Pokud je spravován pasivně, tak investor ví, že bylo dobře a 

s rozmyslem sestaveno příslušné portfolio. Z tohoto faktu tedy vyplývá, 

že tímto parametrem pro selekci podílových fondů bylo sníženo riziko pojící 

se s případnou investicí.  

Po vyřazení mladších podílových fondů, zbylo pro další selekci devadesát šest fondů. 

Dalším kritériem pro eliminaci nevhodných produktů, je otevřená forma podílového 

fondu. Tato vlastnost, která se určuje, při založení fondu je důležitá hlavně kvůli likviditě 

podílových listů. Pokud by byl fond uzavřený, nemá investor možnost v případě potřeby, 

odprodat držené cenné papíry jinak, než na sekundárním trhu. Tímto trhem by byla 

příslušná burza cenných papírů. Burzovně obchodovat však smí pouze licencovaní jedinci 

či společnosti a z tohoto faktu plyne, že by vybraný podnik musel platit poplatky nejen 

za prodej cenných papírů, ale i za zprostředkování obchodu. V případě otevřeného 

podílového fondu, má investor možnost, kdykoliv zpětně odprodat své podílové listy 

fondu, který je emitoval. Forma otevřeného podílového fondu je České republice velice 

oblíbená a dokazuje to fakt, že z množiny devadesáti šesti fondů, nevypadl při této selekci 

jediný produkt.  

Dalším faktorem, který vyselektuje značné množství fondů, bude zaměření investice. Na 

českém trhu se podílové fondy, podle druhu zaměření investic, dělí na akciové, 

dluhopisové, nemovitostní, smíšené a ostatní. Aby se co nejméně snížilo riziko, které 

plyne ze znehodnocení či úplné ztráty investovaných finančních prostředků, bude v práci 

dále pracováno pouze s podílovými fondy, které investují do dluhopisů. Z předešlého 

počtu devadesáti šesti vhodných podílových fondů, plní tuto podmínku 

už jen dvacet čtyři z nich. 

Faktorem klíčovým pro výběr správného podílového fondu, který by měl podniku pomoct 

s finančním řízením, je měna, ve které podílový fond obchoduje. V potaz budou brány 

pouze takové fondy, které jsou obchodovány a vedeny v korunách a to z důvodu 

vyloučení měnového rizika. Je nevhodné, aby investora, vedle rizika spojeného 

s investicí, muselo tížit navíc riziko s kolísáním cizích měn. Tomuto riziku se sice 

dá z části předcházet detailním sledováním politické a ekonomické situace států, které 

používají danou měnu, ale v současné době naprosté globalizace, kdy je světové dění 

navzájem velice úzce propojeno, je to téměř nemožné. Pouze dva podílové fondy jsou 
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obchodovány a vedeny v jiné měně než v korunách. Z toho plyne, že k dalšímu 

vyřazování, podle kritérií, postupuje dvacet dva podílových fondů. 

V poslední podkapitole proběhne porovnání procentuálního růstu fondu za posledních pět 

let32. Je stanoven tento časový horizont z důvodu objektivnosti při porovnávání fondů. 

Procentuální hodnota historické výnosnosti, sice není deklarací, že se fond bude 

například, dále držet růstové tendence, ale vysoké historické výnosové procento svědčí o 

kvalitě managementu fondu a v případě pasivně spravovaných fondů, o dobře zvoleném 

portfoliu. V práci je vybráno pět podílových fondů, které jsou za posledních pět let 

procentuálně nejvýnosnější a současně jsou to i fondy, které jako jediné překonaly za 

daný čas, hranici procentuálního výnosu 20%. Avšak po přezkoumání právní formy 

podílových fondů, avizované již na začátku selekce, bylo zjištěno, 

že pouze tři fondy jsou standardní. Těmito třemi vybranými fondy, se bude dále práce 

zabývat a provede jejich detailní analýzu. 

Umístění Název fondu Obhospodařovatel 

Historická 

výnosnost 

fondu za 5 let 

1. J&T FLEXIBILNÍ J&T Investiční společnost, a.s. 25,31% 

2. 
AXA CEE 

Dluhopisový fond 
AXA investiční společnost, a.s. 24,42% 

3. SPOROBOND 

Erste Asset Management 

GmbH, pobočka Česká 

republika 

22,55% 

Tab. 1: Tři vybrané podílové fondy 

 

 

4.4 Vybrané podílové fondy 

                                                        
32 Data poskytl web Kurzy.cz: http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/. Důvodem je jednotnost a nezaujatost, 

pro vyhledání dat. Čísla a data uvedená na internetových stránkách jednotlivých obhospodařovatelů, 
sloužila pouze jako kontrolní. 
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Z předchozí podkapitoly vyplývá, že v této části práce jsou analyzovány podílové fondy 

spadající do kategorie fondů kolektivního investování. Společnými vlastnostmi všech 

vybraných podílových fondů jsou kritéria, která byla použita při selekci fondů. 

O vybraných fondech tedy platí, že jsou starší pět a více let, jsou otevřeného typu, 

zařazením spadají do dluhopisových fondů, obchodují se v Českých korunách 

a na českém trhu jsou to ty historicky procentuálně nejvýnosnější podílové fondy. 

Analyzovány jsou konkrétní vlastnosti a prvky jednotlivých fondů, přičemž jako zdroj 

informací byly využity statuty vybraných podílových fondů a internetové stránky jejich 

obhospodařovatele. V úvodu bude zmíněno jméno manažera fondu, a kdo plní roli 

depozitáře. Na tyto fakta naváže část, ve které je zmíněno datum založení a jestli je fond 

založen na dobu určitou či neurčitou. S touto problematikou je úzce spojen i fakt, jestli 

fond spravován aktivně či pasivně. Dalším prvkem, který bude v analýze uveden, 

je doporučený minimální investiční horizont a rizikovost, kterou je podílový fond 

ohodnocen na stupnici jedna až sedm, za předpokladu, že hodnota jedna je nejnižší riziko. 

Jak fond nakládá s hospodářským výsledkem, bude další zmíněný bod. Následujícím 

faktem analýzy je, jak vysoká byla cena jednoho podílového listu 

při založení fondu a jaká je aktuální cena a tuto část uzavře historický výnosový vývoj 

fondu a grafické znázornění jeho výnosové křivky v čase. Pro všechny grafy platí, 

že na vodorovné ose se nachází roky a na svislé ose cena jednoho podílového listu.  

Ve třetí části analýzy vybraných podílových fondů je práce zaměřena na orientaci investic 

a poměrovou skladbu portfolia. Celou analýzu vybraných podílových fondů uzavírají 

minimální výše vstupní či následné investice a poplatky spojené s investováním do 

konkrétního fondu. 

Prvním z analyzovaných podílových fondů je J&T Flexibilní, obhospodařovaný J&T 

Investiční společnost, a.s. Manažerem fondu je Ing. Martin Kujal, CFA. Tento muž 

se již řadu let pohybuje na finančním trhu a k jeho kariérním úspěchům jistě patří práce 

pro Českou národní banku, dále pro společnost ABN AMRO Asset management CZECH, 

a.s. a pro společnost ATLANTIK Asset Management. V investiční společnost J&T 

pracuje od ledna roku 2011. Úlohu depozitáře fondu plní Komerční banka, a.s.  

Majoritním vlastníkem subjektu v roli depozitáře je francouzská banka Socété Générale 

S.A., která vlastní 60,35%. Fond byl založen 3. 12. 2007, je zřízen na dobu neurčitou 
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a je aktivně spravovaný. Aktivní správa je výhodou pro investora, protože se tímto 

prvkem minimalizuje riziko znehodnocení či ztráty jeho vložených finančních 

prostředků. Je to zapříčiněno tím, že management fondu může, v souladu se statutem 

fondu, aktivně reagovat na stávající dění na trhu či predikovat budoucí vývoj a podle toho 

prodávat či nakupovat vhodná aktiva. Minimální investiční horizont, který doporučuje 

vedení fondu, jsou dva roky. Fond má také stanovenou rizikovost a její hodnota je dva, 

což je druhý nejnižší možný stupeň. J&T FLEXIBILNÍ plně reinvestuje vzniklý, kladný 

hospodářský výsledek. Počáteční cena podílového listu byla stanovena na standardní 

jedné koruně za kus. Nyní je cena podílového listu 1,4031 Kč za kus, 

což znamená, že pokud investor vložil své prostředky do fondu při jeho založení, 

má nyní zhodnocen svůj vklad více než 40%. U fondu nejsou zaznamenány žádné větší 

výkyvy v historickém výnosovém vývoji. Příčinou relativní stability fondu může být fakt, 

že podílový fond byl založen až v roce 2007 a emitovat cenné papíry začíná 

ve větším měřítku až v roce 2008. Z toho vyplývá, že se na fondu naplno neprojevila 

finanční krize v roce 2008, protože fond v této době začínal své působení na finančním 

trhu a tak jediným příznakem celosvětové finanční krize je nejspíše jen zpomalený růst 

výnosnosti. Od roku 2015 až do současné doby, má křivka výnosnosti spíše klesající 

tendenci, což může být znepokojivým ukazatelem pro budoucí investory. 

 

Graf 2: J&T Flexibilní, historická výnosová křivka 
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Graf 3: J&T Flexibilní, poměr aktiv v portfoliu 

Při pohledu na orientaci investic a podíly v portfoliu zjistíme, že u J&T FLEXIBILNÍ 

je více než 80% majetku v dluhopisech. Zbytek majetku tvoří hotovost, podílové listy 

jiných subjektů a ostatní drobná aktiva. Fond si dále zakládá na velice široké diverzifikaci 

portfolia a tento fakt vyplývá z podílů cenných papírů, které jsou v majetku fondu. 

Nejvyšší podíl v portfoliu má hodnotu 3,82% a vyšší hodnotu než 2%, má pouze dvacet 

čtyři titulů. Účinek diverzifikace se projevil například, při potlačení dopadu snížení kurzu 

společnosti Volkswagen, která utrpěla propad, po emisní kauze. Cenný papír s názvem 

Volkswagen 4,625% perp, má váhu v portfoliu necelá 3% 

a utrpěl za poslední rok pokles o téměř 17%. Avšak díky rozmanité diverzifikaci portfolia, 

se tento pokles, nijak závažně neodrazil v růstové křivce fondu. Důležitým aspektem, na 

který bude nový investor klást důraz, jsou hodnoty minimálních vstupních a následných 

investic a poplatky, které se k fondu váží. Minimální vstupní investice 

je u popisovaného fondu 100 000 Kč a maximální vstupní poplatek činí 3% z aktuální 

hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků na účet fondu. Tato čísla 

jsou určena J&T bank, ale podílové listy tohoto fondu se dají také koupit 

přes společnost ATLANTIK, která požaduje minimální vstupní investici pouze 

10 000 Kč a minimální hodnota následné investice je stanovena na 500 Kč.33 Poplatky za 

další investici jsou nulové a stejně tak i poplatky výstupní. Poplatek za správu portfolia 

činí aktuálně 0,8% ročně (dále jen „p.a.“) a podle sazebníku nesmí nepřekročit hranici 

2% p.a.  

                                                        
33 V práci je dále pracováno s hodnotami, která nabízí společnost ATLANTIK. 
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Další v pořadí, je analyzován AXA CEE Dluhopisový fond, který je obhospodařovaný 

AXA investiční společností a.s. Ve vedení fondu jsou uvedena jména členů 

představenstva a za zmínku stojí ředitel společnosti Mgr. Hani Himmat. Jelikož ředitel 

společnosti jistě není manažerem fondu, tak zkušenosti managementu můžou deklarovat 

například fondy, které AXA investiční společnost spravuje. AXA investiční společnost 

spravuje deset podílových fondů a také další portfolia, která náleží subjektům v rámci 

skupiny AXA. Úlohu depozitáře popisovanému fondu, plní UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. Tato banka patří do skupiny UniCredit Bank Group, která vznikla 

sloučením italských bank s německou skupinou HVB. Podílový fond byl založen 

19. 2. 2007 a je založen na dobu neurčitou a je tudíž aktivně spravován. Management 

fondu tedy má možnost okamžitě reagovat na nastalé situace, nejen na finančním trhu, 

avšak vše musí být v souladu se statutem fondu. Tímto prvkem fond snižuje riziko ztráty 

či znehodnocení peněz, které investor do fondu vložil. Minimální investiční horizont, 

který management fondu doporučuje, jsou tři roky. Je také stanovena rizikovost fondu, 

která má hodnotu tři a při určování tohoto čísla byla brána v potaz rizika, která jsou 

uvedena ve statutu fondu, například riziko nedostatečné likvidity 

či riziko selhání protistrany. Pokud je fond na konci účetního období v zisku, předloží se 

tento hospodářský výsledek představenstvu společnosti a je ponecháván v plné výši 

v majetku fondu, jako zdroj pro další investice. Tento fakt může navazovat i na další 

prvek analýzy a tím je počáteční a současná cena podílového listu. Prvotní cena cenného 

papíru byla standardně stanovena na 1 Kč za kus. V současnosti hodnota podílového listu 

činí 1,3730 Kč/kus a to znamená, že pokud věřitel vložil své úspory, které činily 

1 000 000 Kč, do fondu při jeho založení, je aktuální hodnota, jím držených cenných 

papírů 1 373 000 Kč. Jinak řečeno, výnosnost fondu od jeho založení 

do současnosti je 37,3%. Při pohledu na historický vývoj výnosové křivky je patrné, 

že fond měl největší záporné výkyvy koncem roku 2008 a začátkem následujícího roku, 

což nepochybně vyplývá z celosvětové finanční krize. Mezi lety 2009 až 2011 je zřejmá 

část, kdy se světová ekonomika obnovuje a následkem je skoro tříletý prudký vzestup 

výnosové křivky až do konce prvního kvartálu roku 2015. 
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Graf 4: AXA CEE Dluhopisový, historická výnosová křivka 

Bližší prostudování statutu je důležité, pro správné určení orientace investic, které fond 

podniká. Hlavním cílem fondu je investovat do dluhopisů zemí střední a východní 

Evropy, zejména těch, které jsou běžně obchodovány na české, slovenském, maďarském 

či polském trhu. Minimální zastoupení dluhových cenných papírů v portfoliu fondu je 

80%. Majetek fondu je zejména investován jako vklady v bankách, investice do 

tuzemských a zahraničních dluhových cenných papírů. V malé míře fond také investuje 

do cenných papírů jiných fondů kolektivního investování. Významné je, 

a práce se s tímto jevem zabývá poprvé, že AXA CEE dluhopisový fond je porovnáván 

s výkonností benchmarku.  Je stanoven takto: 

 B= (1-d) (45% CHGART + 25% SDX + 15% PDLATR + 10% HNLATR + 5% PRIBID 

6M) – poplatky.  

Zde jsou uvedeny vysvětlivky: 

a) d = daňový koeficient, 

b) poplatky = náklady hrazené z majetku fondu, 

c) CHGATR = dluhopisový index českých státních dluhopisů, >1 rok 

(Bloomberg/EFFAS CZ) vyjádřený v CZK, 

d) SDX = dluhopisový index slovenských veřejných dluhopisů (www.bsse.sk) 

vyjádřený v CZK, 
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e) HNLATR = dluhopisový index maďarských státních dluhopisů, >1rok 

(Bloomberg/EFFAS HU) vyjádřený v CZK, 

f) PDLATR = dluhopisový index polských státních dluhopisů, >1rok 

(Bloomberg/EFFAS PL) vyjádřený v CZK, 

g) PRIBID 6M = mezibankovní úroková míra – 6 měsíců (www.cnb.cz).34 

Minimální vstupní investicí subjektu musí být částka 5 000 Kč a vyšší. Dále však fond 

nestanovuje minimální výši následné investice. V poslední části analýzy AXA CEE 

dluhopisového fondu je práce zaměřena na poplatky, které jsou s fondem spojeny. 

Vstupní a výstupní poplatky jsou stanoveny na 5% a to buď v případě vstupních poplatků, 

z investované částky či u výstupních poplatků, z odkupované částky. 

Dále je samozřejmě nastaven poplatek za aktivní správu fondu a jeho výše činí maximálně 

2% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. V dluhopisovém fondu je také 

nastavena výše úplaty, která je určena pro depozitáře fondu a její maximální výše je 

stanovena na 0,04% + daň z přidané hodnoty průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu 

za účetní období, tento poplatek se ale nevztahuje 

na konkrétního investora, nýbrž na celý fond. 

Posledním analyzovaným podílovým fondem je Sporobond, který je obhospodařovaný 

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Manažerem fondu 

je burzovní makléř Christian Schön a je zároveň i jednatelem Erste Asset Management 

GmbH. Tento muž má 26ti letou praxi v oboru a u Erste Asset Management GmbH 

pracuje od konce roku 2009. V roli depozitáře podílového fondu vystupuje Česká 

spořitelna, a.s. Česká spořitelna je součástí konsolidačního celku společnosti EGB Ceps 

Holding GmbH. Podílový fond vznikl 5. prosince roku 1997. Fond je založen na dobu 

neurčitou a je aktivně spravován. Díky této vlastnosti má management fondu dostatečně 

velký prostor pro reakce na změny, které mohou na kapitálovém trhu či na politické scéně 

nastat. Jedinou bariérou, kterou management fondu nesmí překročit, je investiční 

                                                        
34 Produktové dokumenty. AXA [online]. 2014 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 

https://www.axa.cz/produkty/investovani/konzervativni-fondy/axa-cee-dluhopisovy-fond/obsah/produktove-

dokumenty/produktove-dokumenty/produktove-dokumenty/statut-ucinny-od-01-07-2014.aspx/ 
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strategie, která je podrobně stanovena ve statutu fondu. Díky aktivní správě fondu 

se minimalizuje riziko částečného či úplného znehodnocení klientovi investice. 

U tohoto fondu je doporučený investiční horizont stanoven na tři roky, z čehož vyplývá, 

že by se mělo jednat o minimálně střednědobý typ investice. Fond také stanovil rizikovost 

produktu a Sporobond dostal na stupnici od jedné do sedmi, kde sedm 

je nejvyšší rizikovost, stupeň tři. Tato hodnota byla stanovena s ohledem na historický 

vývoj a možná rizika, jako je například tržní riziko, úrokové riziko či kreditní riziko, 

též známé jako riziko selhání protistrany. Veškerý zisk, který podílový fond vyprodukuje, 

je ponechám v majetku fondu a je použit pro další investice, 

čímž se zvyšuje majetek fondu. Tímto reinvestováním zisku, se investiční společnost 

snaží více rozšířit portfolio fondu a diverzifikovat jej, čímž se opět snižuje riziko 

znehodnocení či úplné ztráty vložených prostředků. Počáteční cena podílového listu byla 

standardně stanovena na 1 Kč za podílový list, ale aktuálně se cena jedno listu pohybuje 

okolo 2,2725 Kč. Což dokazuje, že pokud klient důvěřoval podílovému fondu Sporobond 

od jeho počátku, jsou nyní jeho vklady vyšší o 127,25%. Toto číslo je přímo spojeno 

s ukazatelem historické výkonnosti podílového fondu. 

 

Graf 5: Sporobond, historická výnosová křivka 

Z grafu je patrné, že výkonnost podílového fondu Sporobond je v čase relativně stabilní 

a také je zřejmé, že doporučený investiční horizont tři roky je dostatečný. Jediné období, 

pro které tento fakt neplatí je mezi lety 2005 a 2009. Klient, který investoval své peníze 

do fondu koncem roku 2005 a vybral je v půli roku 2009, se musel vyrovnat se značným 
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znehodnocením svého vkladu, a to ve výši 9,64%. Tato čtyřletá stagnace, s poklesem na 

jejím závěru, je jistě provázána s celosvětovou finanční krizí, která zachvátila svět 

koncem roku 2008. Management fondu však dokázal rychle reagovat 

na finanční situaci na trhu a na následné růstové části je zřejmé, že bylo zainvestováno 

do správných aktiv. Nyní se práce blíže zaměří na aktuální orientaci aktiv a jejich podíly 

v portfoliu. První pohled bude zaměřen na strukturu aktiv v portfoliu. Na první pohled je 

zřejmé dluhopisové zaměření fondu, kde 63,76% jsou státní dluhopisy a dalších 16,37% 

zastupují dluhopisy korporátní. Zbylá procenta tvoří cenné papíry jiných podílových 

fondů a depozita. Dluhové cenné papíry obsažené v portfoliu jsou z 52,55% emitovány 

subjekty v České republice, 10,57% zastupují dluhopisy z Rakouska 

a významnější podíly mají také dluhopisy Francouzské 6,16%. Při zaměření pohledu 

na konkrétní aktiva je zjištěno, že z deseti nevýznamnějších položek, tvoří šest české 

státní dluhopisy a čtyři z nich jsou na prvních místech. Významnou položkou v portfoliu 

je také dluhopis polský a tři dluhopisy korporátní. Důležitými aspekty, které by měly být 

v analýze podílového fondu zmíněny, jsou výše minimálních vstupních 

a následných investic. U Sporobond je minimální vstupní a následná investice stanovena 

na 300 Kč. Posledním analyzovaným bodem budou poplatky, které bude muset klient 

hradit. Vstupní poplatek je maximálně stanovitelný na hodnotu 2,5% z investice. 

Výstupní poplatek není stanoven. Poplatek, který se nazývá celková nákladovost a je 

pohyblivý, je aktuálně na hodnotě 0,98% avšak tento poplatek 

se odrazí pouze ve výkonnosti klientovi investice, to znamená, že nejsou účtovány přímo. 

Posledním poplatkem je 0,5% a tento poplatek je za aktivní správu portfolia. 

 

4.5 Dílčí závěr z prvního parciálního cíle 

Cílem této kapitoly je podrobná analýza vybraných investičních a podílových fondů, které 

by měly pomoci podniku v jeho finančním řízení. Aby mohly být vybrány pouze ty 

nejvýhodnější produkty, musela proběhnout rozsáhlá analýza a následná selekce 

nevhodných produktů. Z analýzy hned na začátku vyplynulo, že vhodnými fondy jsou 

pouze standardní podílové fondy. Vyřazeny byly tedy fondy kvalifikovaných investorů, 

speciální fondy a standardní investiční fondy. Potencionálně možných produktů bylo 
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na začátku výběru zhruba sto sedmdesát osm. Následně začala selekce takových 

podílových fondů, které podle konkrétních vlastností, opět nenaplňovaly představy 

managementu podniku. Práce tedy vybrala tři nejvýhodnější fondy a to jak pomocí právní 

formy fondu, tak specifických vlastností, kterým by měly cílové podílové fondy 

odpovídat. Tři vybrané fondy jsou podrobeny detailní analýze, která zahrnuje základní 

kritéria hodnocení a další fakta, které dotváří celkový obraz o jednotlivých fondech. Mezi 

tři vybrané podílové fondy se dostaly J&T Flexibilní, AXA CEE Dluhopisový 

a Sporobond. Tyto tři fondy se vyskytnou v závěrečné komparaci. 
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5 Analýza investičních instrumentů bank a družstevních 

záložen 

V této kapitole je práce zaměřena na vhodné investiční produkty bank a družstevních 

záložen, které mohou zastoupit investiční fondy či podílové fondy, v dosahování zlepšení 

finančního řízení v podniku. Budou zde analyzovány tyto produkty: 

a) spořicí účty, 

b) termínované vklady. 

Podklady pro analýzu byly získány z internetových stránek konkrétních finančních 

institucí. Dále z dokumentů, které se pojí s danými produkty, zejména sazebníky 

a vzájemné telefonické, písemné i osobní konzultace s konkrétními zástupci bank 

a družstevních záložen. 

Pokud se zaměříme na pozice obou subjektů, které se transakce účastní, je banka 

či družstevní záložna v pozici dlužníka a klient v roli věřitele. Klient totiž vložil 

své volné peněžní prostředky do banky, za účelem jejich zhodnocení a banka 

či družstevní záložna se zaručuje, že klient bude mít své peníze k dispozici, přesně podle 

předem sjednaných podmínek a se sjednaným úrokem. 

 

5.1 Kritéria hodnocení 

Výše zmíněné nástroje na podporu finančního řízení v podniku, budou analyzovány 

a hodnoceny na základě daných kritérií, klíčových pro zvolené produkty. Prvními 

hodnocenými kritérii budou délka časového horizontu pro investování a zdanění příjmu. 

Dále budou hodnoceny rizikovost, likvidita a výnosnost produktu, takzvaný magický 

trojúhelník investic. V konkrétní analýze jednotlivých nástrojů jsou vždy vybrány 

proklientsky nejlepší podmínky. 

Práce stanovuje, že klíčovým faktorem pro vybrané produkty je výnosnost, která musí 

být vyšší než aktuální hodnota inflace. 
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5.2 Nevhodné produkty 

Do výčtu analyzovaných vkladových a investičních nástrojů bank a družstevních záložen 

nebyl zařazen běžný účet a to z důvodu, že se jedná spíše o prostředek, 

přes který lze dosáhnout na níže analyzované produkty. Dalším z důvodu je, 

že výnosnost tohoto produktu je ve většině bankovních institucí téměř nulová a tím tedy 

běžný účet nesplňuje základní parametr, kterým je jistá výnosnost.  

Dále nebude analyzován jako vhodný nástroj, pro zlepšení finančního řízení podniku, 

produkt vkladní knížka. Tento nástroj byl rozšířený hlavně v minulosti a to z důvodu, 

že na trhu nebylo tolik možností, jak konzervativně uložit a zhodnotit své peníze. Dalším 

důvodem byla reálná, hmatatelná podoba vkladní knížky, což v investorech budilo 

důvěru. Vkladní knížky jsou v současné době pro podnik naprosto nevhodným nástrojem 

pro uložení finančních prostředků a to zejména kvůli tomu, že na stávajícím českém trhu 

není vkladní knížky, která by byla určena pro právnické osoby. Dalším důvodem je fakt, 

že i kdyby se na trhu objevil produkt určen pro právnické osoby, 

tak výše úroku na vkladních knížkách se v současnosti pohybuje okolo 0,05 – 0,35% 

za rok, což nepokrývá ani aktuální míru inflace. 

Posledním příkladem nevhodného produktu je podřízený vklad. Tento produkt mohou 

nabízet banky i družstevní záložny a v současné době je jen jedna banka na českém trhu, 

která tento produkt nabízí. Je to J&T Banka a za investici do podřízeného vkladu, která 

bude trvat šest let, nabízí úročení 5,1% p.a. U podřízených vkladů je však mnoho rizik, 

na která musí být investor připravený. Je důležité, aby si klient uvědomil, 

že podřízený vklad splňuje spíše charakteristiky rizikovější investice. Tento produkt 

je totiž specifický v tom, že peníze, které klient uloží do banky či družstevní záložny, jako 

podřízený vklad, jsou zcela nelikvidní. Finanční prostředky jsou po celou dobu trvání 

investice fixovány v bance či družstevní záložně. Tento důvod je rozhodným, 

pro vyloučení produktu z možných řešení, jak zlepšit finanční řízení v podniku. Dalším 

úskalím u podřízených vkladů je fakt, že na peníze se nevztahuje zákonné pojištění, jako 

tomu je u většiny nabízených vkladových nebo spořících produktů bank 

či družstevních záložen. Posledním velkým problémem s tímto investičním produktem je 

právě jeho podřízenost. To v praxi znamená, že klient, v případě krachu banky 
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či družstevní záložny, může přijít o veškeré své peníze. Příčinou je, že banka 

či družstevní záložna bude přednostně vypořádávat nadřazené pohledávky. 

Informace a hodnoty uvedené v textu a tabulkách jsou zpravidla aktuální k prosinci roku 

2015. Výše hodnot se sice neustále mění, avšak velikosti změn v hodnotách 

jsou zanedbatelné. Veškeré úrokové sazby jsou roční, není-li řečeno jinak. 

 

5.3 Spořicí účet 

Vkládání finančních prostředků na spořicí účet je jednou ze základních investičních 

variant, které by mohly vést ke zlepšení finančního řízení společnosti. Spořicí účet 

je produkt krátkodobého či střednědobého časového horizontu.35 Při investičním 

horizontu od jednoho roku se již dá investovat do jiných, výnosnějších aktiv, která skýtají 

podobné riziko. Jedním z nejdůležitějších znaků analyzovaného produktu je, 

že vklady subjektu jsou pojištěny podle zákona o bankách, do sta procent výše vkladu 

i úroků. Pojištění však platí pouze do výše vkladu 100 000 eur či jeho ekvivalentu v jiné 

měně. Na spořicím účtu se z úroku musí odvádět daň a to ve výši 15%. Tento fakt 

je stanoven zákonem o dani z příjmu. 

Pokud se zaměříme na nejdůležitější ukazatele, kterými jsou výnosnost, rizikovost 

a likvidita lze konstatovat, že spořicí účty se zejména vyznačují vysokou likviditou. 

To je způsobeno tím, že finanční prostředky jsou investorovi stále k dispozici 

a to prostřednictvím běžného účtu, který je zpravidla na spořicí účet vázán. 

Rizikovost, která se pojí se znehodnocením či ztrátou vkladu je u spořicích účtů také 

velice nízká, ale v soudobých podmínkách a aktuálním dění v Evropské unii je i tento 

ukazatel značně ohrožen. „Jednotné řešení bankovních problémů tzv. Single Resolution 

Mechanism, má sjednotit národní přístupy v Evropské unii při řešení problémů 

v bankovním sektoru…Náklady na ozdravení bank mají nést přednostně akcionáři 

a věřitelé (odpisem pohledávek či jejich přeměnou na akcie).“36  

                                                        
35 Krátkodobý časový horizont se počítá do jednoho roku od uložení finančních prostředků a za střednědobý 

se považuje vklad, který bude na účtu od jednoho roku do pěti let. 
36 Blažek, Európa na križovatke, 2015, s. 70 
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Při porovnání výnosnosti úrokových sazeb na aktuálně nabízených spořicích účtech, 

při základních podmínkách37, se dostáváme do rozmezí od 0,02% do 2,7%, přičemž 

úroky, které jsou vyšší než 1,63%, jsou na spořicích účtech s výpovědní lhůtou38. 

V následující části se věnuje třem, proklientsky nejvýhodnějším, spořicím účtům, 

podmínkám jejich založení, vedení či zrušení účtu a výběru finančních prostředků 

z účtu. Jedná se vždy o účty, které si může založit právnická osoba. První dva účty budou 

spořicí účty s výpovědní lhůtou a poslední, je spořicí účet se základními podmínkami, to 

znamená, že výběr peněžních prostředků není ničím vázán. Tabulka s výčtem spořicích 

účtů je spíše ilustrativní a informativní, protože se jedná o účty, které jsou poskytovány 

fyzickým osobám. 

                                                        
37 Například Air Bank má základní hodnotu úrokové sazby na spořicím účtu 0,9% za rok, ale při časté 

platbě platební kartou se věřiteli zvýší na 1,5% za rok. 
38 Takové spořicí účty jsou sice zakládány na dobu neurčitou, ale s finančními prostředky může investor 
disponovat až po podání výpovědi a uplynutí výpovědní lhůty.  
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ANO spoř. dr. 1,80%

Air Bank 0,90%

Akcenta novým klientů nenabízí

Artesa 0,3 - 2,7%

Citibank 0,05% - 0,9%

Creditas novým klientů nenabízí

Česká spořitelna 0,40%

ČSOB 0,35%

Evropsko-ruská banka 0,1% - 2,15%

Equa Bank 0,80%

Expobank 0,90%

FIO 0,30%

GE Money 0,60%

ING Konto 1,50%

Komerční banka 0,02%

mBank 0,20%

Moravský PÚ 1,10%

Oberbank 0,50%

Peněžní dům 0,2% - 2,7%

Raiffeisenbank 1,30%

UniCredit 0,30%

Sberbank 1,63%

Waldviertler 0,50%

Wüstenrot 0,60%

ZUNO 0,6% - 1,5%  

Tab. 2 : Výčet spořicích účtů pro fyzické osoby 

Artesa, spořitelní družstvo nabízí spořicí účet s výpovědní lhůtou. Spořicí účet Jistota, se 

zdarma zakládá, vede i ruší. Při zřizování tohoto účtu není povinný žádný minimální 

vklad. Výpovědní lhůta se stanovuje individuálně při podpisu smlouvy a klient má 

možnost si předčasně, bezplatně, jednou za rok vybrat část zůstatku. Maximální výše 

tohoto výběru je stanovena na 20% z aktuálního zůstatku vkladu. Úroky jsou připisovány 

měsíčně. Výnos se u tohoto účtu odvíjí od velikosti zůstatku na účtu 

a minimální délky doby, po kterou chce klient spořicí účet využívat, viz tabulka níže. 
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do 99 999 do 499 999 do 999 999 do 1 999 999 2 000 000 a více

1 0,30% 0,40% 0,60% 0,70% 0,90%

3 0,50% 0,80% 1,00% 1,10% 1,20%

6 0,90% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30%

12 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40%

24 1,10% 1,20% 1,60% 1,70% 1,80%

36 1,20% 1,30% 1,70% 1,80% 2,00%

48 1,60% 1,70% 1,90% 2,10% 2,30%

60 1,70% 1,80% 2,10% 2,40% 2,70%

Výpovědní lhůta (měsíce)
Minimální zůstatek v CZK/Úroká sazba (p.a.)

 

Tab. 3 : Úrokové sazby na spořicím účtu od Artesa, spořitelního družstva 

Další proklientsky výhodný spořicí účet s výpovědní lhůtou nabízí ERB bank. Založení, 

vedení a zrušení účtu je opět zdarma. Banka si stanovila výši minimálního vkladu 

a současně minimálního zůstatku na 50 000 Kč. Výpovědní lhůtu si při podpisu smlouvy 

zvolí klient, přičemž minimální doba je sedm dní a maximální jeden rok. 

Za předčasný výběr prostředků ze spořicího účtu si banka účtuje 0,5% z objemu 

vybíraných prostředků. Úroky jsou na tomto produktu připisovány měsíčně. Výnosnost 

se odvíjí od délky výpovědní lhůty, kterou si klient určí při podpisu smlouvy, 

viz tabulka. Hodnoty jsou uvedeny pro maximální finanční zůstatek na spořicím účtu. 

Měna/CZK 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců

Úroková sazba p.a. 0,35% 1,05% 1,55% 2,15%  

Tab. 4 : Úrokové sazby na spořicím účtu od ERB Bank 

Sberbank nabízí podnikům spořicí účet se základními podmínkami ve variantě PLUS 

a EXTRA. Práce se bude zabývat pro klienta výhodnější variantou PLUS. Účet je určen 

pro právnické osoby, které mají maximální obrat 25 mil. Kč ročně. Založení, vedení 

a zrušení účtu je standardně zdarma. Účet není limitován minimálním vkladem a peníze 

má investor kdykoliv k dispozici. Úroky jsou na účet připisovány měsíčně a výnos 

je stanoven na 1,03% p.a. do maximální výše vkladu 300 000 Kč. Při překročení horního 

limitu zůstatku na spořicím účtu, bude nadlimitní část úročena jinou, bankou stanovenou, 

sazbou. 

 

5.4 Termínované vklady 
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Termínované vklady jsou dalším specifickým investičním produktem, který banky 

a družstevní záložny na českém trhu nabízejí. Při zřizování termínovaného vkladu 

je potřeba důkladně se seznámit s podmínkami, neboť k založení se často váže minimální 

výše vkladu, stanovená finanční institucí, která produkt poskytuje, a i vedení účtu může 

být zpoplatněno. Termínované vklady se dají dělit na dva typy: 

a) termínovaný vklad s fixním úročením, 

b) termínovaný vklad s variabilním úročením. 

Práce se zabývá pouze prvním typem termínovaných vkladů, protože se tento typ 

vyskytuje v České republice a vzhledem k vývoji úrokových sazeb, je vhodnějším 

nástrojem pro potencionální investování. Termínované vklady se dají rozdělit podle 

časového horizontu uložených peněz: 

a) krátkodobé termínované vklady, 

b) dlouhodobé termínované vklady, 

c) revolvingové39 termínované vklady.40 

Prvním analyzovaným ukazatelem bude likvidita. Ta je v tomto případě nižší 

než například u spořicích účtů a to z důvodu, že finanční prostředky na termínovaném 

vkladu má subjekt k dispozici až po uplynutí doby, na kterou byl termínovaný vklad 

uzavřen. Subjekt má možnost si své peníze vybrat před uplynutím předepsané doby, 

ale bude v tomto případě nucen hradit sankční poplatky. Sankční poplatky mohou 

znamenat buď nepřipsání úroku, to znamená, že poplatkem se stane úrok, který měl klient 

dostat, nebo je sankční poplatek proveden odečtem předem sjednané procentní části 

z vkladu. U některých finančních institucí může být i kombinace těchto možností. Vklady 

do tohoto produktu jsou stejně, jako vklady do spořicích účtů, ze zákona pojištěny do 

100 000 eur, či ekvivalentu v jiné měně, a to do 100% výše vkladu. Tímto způsobem je 

minimalizována rizikovost produktu. Zdanění výnosu z finančních prostředků uložených 

na termínovaný vklad, je stejné jako u spořicích účtů, 

                                                        
39 Banka či družstevní záložna automaticky, po skončení doby trvání, obnoví termínovaný vklad za 

původních podmínek, pokud klient neoznámí naprosté ukončení vkladu. 
40 Meluzín, Bankovní produkty služby, 2014, s. 47-48 
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tedy zákonem o dani z příjmu stanovených 15% z výnosu. Poslední dva vybrané 

ukazatele vhodnosti investování, tedy výnosnost a časový horizont, byly ponechány 

na závěr, protože u tohoto produktu jsou velice úzce propojeny. Výnosnost produktu totiž 

záleží na délce uložení peněz na termínovaný vklad. Nejkratší doba, na kterou může 

investor vložit své peníze na termínovaný vklad, je sedm dní. Tento časový horizont 

nabízí jen hrstka finančních institucí a zpravidla se jedná o ty největší subjekty na trhu a 

nabízí úročení 0,01% p.a. Pro konkrétnější představu, je to po zdanění přibližně 2 Kč 

výnosu z milionového vkladu. Pouze Fio banka nabízí na sedmidenním termínovaném 

vkladu 0,35% p.a. Na druhé straně nejdelší doba, na kterou se dají vložit peníze na 

termínované vklady, je sedm let. Standardně však finanční subjekty nabízí uložení 

klientových peněz na pět let a méně, protože nad pět let, dokáží klientovi nabídnout 

vhodnější produkt. Na českém trhu jsou pouze dvě instituce, které nabízí termínovaný 

vklad na více než pět let a to je Poštovní spořitelna, která nabízí 0,4% p.a. při délce vkladu 

šest let a ANO spořitelní družstvo, které nabízí 3,9% p.a. při uložení peněz na sedm let. 

Tabulky pod textem ukazují dvě vybrané finanční instituce, které nabízejí klientsky 

nejvýhodnější podmínky na termínovaném vkladu.  

Dále jsou v práci rozebrány konkrétní podmínky, které budou investora zajímat 

při zakládání termínovaného vkladu. Jsou zde popsány podmínky založení a vedení účtu, 

připisování úroků a výše poplatků při předčasném ukončení smlouvy. 

Tyto podmínky budou uvedeny pro dva nejvýhodnější termínované vklady na českém 

trhu. Termínovaný vklad od spořitelního družstva ANO a Artesa. Obě tyto finanční 

instituce nabízejí i možnost, že si investor může založit libovolný počet termínovaných 

vkladů. Nově, podle novely, musí každý investor navíc složit 10% výše svého vkladu, 

který mu bude zpětně vrácen po ukončení smlouvy o termínovaném vkladu. Důležité je, 

že na tento vklad se nevztahuje pojištění do 100 000 eur či ekvivalentu v jiné měně 

do 100% výše vkladu, stanovené zákonem o bankách.  

Spořitelní družstvo ANO nemá zpoplatněno založení, vedení ani ukončení termínovaného 

vkladu s obnovou ve výročí. Důležitou podmínkou při založení je však minimální výše 

vkladu, což je 20 000 Kč. Připisování úroku probíhá na konci vkladového období. 

Nejdůležitějším bodem, na který je potřeba se zaměřit, jsou sankce za předčasné vybrání 

peněžního vkladu. ANO si stanovilo podmínku, že při předčasném výběru vkladu si může 
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strhnout až 5% z vkladu. Maximální výše poplatku je tedy 5%, avšak tato výše nemusí 

být naplněna. O konečné výši sankce rozhoduje příslušná komise, kterou je v tomto 

případě členská rada dané finanční instituce, která důkladně posoudí důvod předčasného 

vypovězení smlouvy a na základě závažnosti skutečností rozhodne, kolik procent bude 

investorovi strhnuto. Úrok, který však byl smluvně dohodnut při podpisu smlouvy, 

zůstane klientovi, který si účet zřídil. 

1 rok 2,55% p.a.

2 roky 2,80% p.a.

3 roky 3,35% p.a.

4 roky 3,40% p.a.

5 let 3,60% p.a.

7 let 3,90% p.a.

ANO spořitelní družstvo - min. výše vkladu 20 000Kč

 

Tab. 5 : Úrokové sazby na termínovaném vkladu od ANO, spořitelního družstva 

Spořitelní družstvo Artesa nemá, stejně jako jeho konkurent, zpoplatněno založení, 

vedení, ukončení vkladu s obnovou ve výročí a navýšení vkladu, které se smí provádět 

ve předem sjednaných intervalech, zpravidla v den výročí. Artesa aktuálně nabízí svým 

klientům tři typy termínovaných vkladů: 

a) termínovaný vklad Standard, 

b) termínovaný vklad Bonus, 

c) termínovaný vklad Premium. 

Výše zmíněné varianty jsou rozdílné v podmínkách založení, kde se rozdílnost projevuje 

v minimálním počátečním vkladu, který zároveň je i minimálním přípustným zůstatkem 

na účtu. U účtu Standard a Premium je to 20 000 Kč a u produktu Bonus 

je to 500 000 Kč. Účty se také liší v připisování úroků, kde ve variantě Standard 

se připisují úroky až ke dni ukončení vkladového období a u varianty Premium je úrok 

připisován ročně. Další rozdíly mezi produkty jsou u poplatků za předčasný výběr 

či předčasné ukončení termínovaného vkladu. Varianta Standard strhne klientovi 1,5% 

z vybírané částky a minimální výše sankce je 1 000 Kč. Při výběru možnosti Bonus bude 

investorovi strženo 1,5% z vybrané částky, také s minimální výší sankce 1 000 Kč a 

současně 1% z výše vkladu v den výročí. Klient však má u této varianty možnost vybrat 
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v den výročí až 50% počátečního vkladu a bude mu strženo pouze 1% z výše vkladu. U 

účtu Premium, jako u jediného, není možnost vybrat jen část vkladu. 

Při potřebě klienta, získat své peníze z účtu, se musí termínovaný vklad vždy smluvně 

ukončit a za předčasné ukončení, bude klientovi strhnuto 1,5% z vybírané částky, která 

je v tomto případě totožná s celkovou výší vkladu.  

1 měsíc 1,40% p.a.

3 měsíce 1,70% p.a.

6 měsíců 1,90% p.a.

1 rok 2,50% p.a.

2 roky 2,75% p.a.

3 roky 3,25% p.a.

4 roky 3,35% p.a.

5 let 3,40% p.a.

Artesa, spořitelní družstvo - min. výše vkladu 20 000Kč

 

Tab. 6 : Úrokové sazby na termínovaném vkladu od Artesa, spořitelního družstva 

 

5.5 Dílčí závěr z druhého parciálního cíle 

Cílem této kapitoly bylo analyzovat vhodné produkty bank a družstevních záložen, které 

by potencionálně mohly zastoupit podílové fondy v procesu zlepšení finančního řízení 

podniku. Prvním kritériem při výběru vhodných produktů byl fakt, 

že do investičního instrumentu musí mít možnost investovat právnická osoba. Další výběr 

proběhl díky kritériím hodnocení, které práce výše stanovuje. Vybrány byly produkty 

typu spořicí účet a termínovaný vklad a vyloučeny byly běžné účty, podřízené vklady a 

vkladní knížky. Před analýzou jednotlivých produktů, která se skládá 

z konkrétních vlastností produktu, je obecně zanalyzována skupina produktů a to podle 

hodnotících kritérií, která jsou v práci stanovena. Z těchto skupin produktů jsou vybrány 

ty proklientsky nejvýhodnější a jsou podrobně analyzovány. Vybranými spořicími účty 

se staly dva spořicí účty s výpovědní lhůtou a to od Artesa, spořitelního družstva a ERB 

bank. Se základními podmínkami byl vybrán pouze spořicí účet od Sberbank. 

Ze skupiny termínovaných vkladů byly vybrány pouze dva produkty a oba jsou z nabídky 

spořitelních družstev. První termínovaný vklad nabízí ANO, spořitelní družstvo a druhý 

Artesa, spořitelní družstvo. 
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6 Komparace vybraných spořicích účtů, termínovaných 

vkladů a podílových fondů 

Poslední z trojice parciálních cílů v bakalářské práci je komparace doposud 

analyzovaných finančních instrumentů, které by měly podniku pomoci zlepšit jeho 

finanční řízení. Porovnávány jsou vybrané spořicí účty, termínované vklady a podílové 

fondy.  

Tato kapitola je rozdělena do dvou navazujících celků. V první části jsou mezi sebou 

komparovány vybrané spořicí účty, dále termínované vklady a nakonec podílové fondy. 

Z tohoto porovnání vyjde z každé skupiny pouze jeden nejvýhodnější produkt. 

Výběr nejvhodnějšího produktu z dané skupiny, závisí na všech analyzovaných 

parametrech stanovených v předešlé kapitole práce. Závěrečná komparace 

nejvýhodnějších produktů z jednotlivých skupin, je prováděna na základě pěti kritérií, 

která jsou v práci stanovena. Kritérii jsou časový horizont pro investici, zdanění příjmu 

z investice a magický trojúhelník investic, rizikovost, likvidita a výnosnost. 

 

6.1 Bodovací metoda 

Cílem využití bodovací metody je zvýšení objektivnosti při porovnávání jednotlivých 

instrumentů. Výběr pořadí jednotlivých instrumentů je hodnocen po jednotlivých 

kritériích, přičemž nejlepší produkt v daném kritériu je ohodnocen jedním bodem, 

druhý nejlepší dostane dva body a poslední tři body. Při shodě dvou instrumentů 

na jednom místě, se oběma investičním nástrojům přidělí body odpovídající středu 

hodnot, například když se dva instrumenty, umístí na prvním místě, v daném kritériu, tak 

dostanou bodové ohodnocení jedna a půl. Celkové bodové hodnocení ze všech kritérií, se 

na konci komparace sečte a vznikne výsledné pořadí. Vítězem se stane nástroj, který 

dosáhne nejmenšího počtu bodů. 

kritérium "T" kritérium "U" kriterium "V" pořadí

investiční nástroj "A" 1 1 1,5 (1+1+1,5=3,5) 1.

investiční nástroj "B" 2 2 1,5 (2+2+1,5=5,5) 2.  

Tab. 7: Znázornění bodovací metody 
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6.2 Komparace jednotlivých kategorií produktů  

Tato podkapitola je zaměřena na komparaci tří vybraných spořicích účtů, termínovaných 

vkladů a podílových fondů, které byly vybrány a analyzovány v kapitole s názvem: 

„Analýza vhodných produktů bank a družstevních záložen“ a „Analýza podílových 

fondů“.  

 

6.2.1 Spořicí účty 

V této části práce jsou komparovány tři spořicí účty. První účet nabízí spořitelní družstvo 

a další dva jsou finanční produkty bank. Kritéria, která jsou pro všechny spořicí účty 

totožná, nejsou v práci hodnoceny. Příkladem jsou poplatky za založení, vedení a zrušení 

účtu, či rizikovost nebo zdanění, která je u těchto produktů také 

na stejné úrovni. Artesa, spořitelní družstvo a ERB bank nabízejí spořicí účet s výpovědní 

lhůtou a Sberbank nabízí spořicí účet se základními podmínkami. 

Toto je první oblast, které je třeba věnovat pozornost. Spořicí účty s výpovědní lhůtou 

mají značně sníženou likviditu. Důvodem snížení likvidity je fakt, že klient, 

který si chce okamžitě vyzvednout své prostředky, musí počkat, až vyprší daná výpovědní 

lhůta, která byla předem ujednána s bankou či družstevní záložnou. Subjekt má možnost 

vybrat své peníze i okamžitě, ale v takovém případě, bude muset zaplatit sankci, která je 

dána finanční institucí. Zde vidíme blízkou podobnost s termínovanými vklady. Jelikož 

se v této práci od spořicího účtu očekává, že je to naprosto likvidní finanční instrument, 

musí být konstatováno, že v tomto kritériu je nejlepší spořicí účet od Sberbank. Dále 

následuje účet od ERB bank, protože možnost nastavení výpovědní lhůty začíná již na 

sedmi dnech a na posledním místě v hodnocení likvidity se umísťuje spořicí účet od 

Artesa, spořitelního družstva. Při pohledu na výnos, který z produktu klientovi plyne, je 

zřejmé, že největší možný dosažitelný výnos má spořicí účet 

od Artesa, spořitelního družstva. Následuje ERB bank, u které se ale budou sazby 

na spořicích účtech měnit k datu 1. 4. 2016, což může být, hlavně vzhledem k vývoji 

úrokových sazeb a také k celkové monetární politice České národní banky, 

pro potenciální klienty znepokojivé. Očekává se tedy pokles výnosnosti u spořicího účtu 

ERB banky. A trojici uzavírá spořicí účet od Sberbank, kde klient dostane 1,03% p.a., ale 
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jeho maximální výše zůstatku na spořicím účtu může činit pouze 300 000 Kč. Z těchto 

čísel a skutečností vyplývá, že nejlepší výnosnost nabízí produkt od Artesa, spořitelního 

družstva a jako druhý bude pro stabilitu určen spořicí účet od Sberbank. 

Při celkovém porovnání produktů, kde by likvidita, se kterou se v tuto chvíli váže 

i časový horizont investice, měla být základním pilířem spořicích účtů, je vyhodnocen 

jako nejlepší spořicí účet od Sberbank. Důvodem je nejvyšší likvidita mezi 

komparovanými produkty, dále stabilní výnos, který není odvozen od žádného jiného 

aspektu, jako je například čas uložení peněžních prostředků. Na druhé místo je zařazen 

produkt od Artesa, spořitelního družstva, který si pozici zasloužil díky nejvyšší 

výnosnosti, které lze za určitých podmínek dosáhnout, a za stabilitu úrokových sazeb 

na spořicím účtu, a v neposlední řadě nemá určen, jako jeho přímý konkurent od ERB 

bank, žádný minimální vstupní vklad.  Poslední pozici obsazuje spořicí účet od ERB 

bank, který je sice velice podobně likvidní, jako spořicí účet od spořitelního družstva, ale 

jeho predikovaná změna úrokových sazeb na spořicím účtu ho řadí až na poslední místo. 

typ založení vedení zrušení
výpovědní 

lhůta

předčasný 

výběr

připisování 

úroků
výnos min. vklad pořadí

není 

stanoven
2.

0,5% 

z vybírané 

částky

Sberbank zdarma zdarma zdarma není měsíčně
není 

stanoven
1.

měsíčně
0,35% - 

2,15%

50 000Kč 

min. vklad a 

současně 

zůstatek

3.ERB bank
s výp. 

lhůtou
zdarma zdarma zdarma

Artesa, 

spořitelní 

družstvo

s výp. 

lhůtou
zdarma zdarma zdarma

1 - 60 

měsíců

zákl. 

podmínky

7 dní -         

1 rok

1*ročně do 

20% 

zůstatku je 

zdarma

1,03% do 

300tis. Kč

plně 

likvidní

měsíčně
0,30% - 

2,70%

 

Tab. 8 : Komparace spořicích účtů 

 

6.2.2 Termínované vklady 

U komparace termínovaných vkladů je jednoduší, že se porovnávají pouze dva produkty. 

Třetí termínovaný vklad, který by byl nabízen i právnickým osobám, v současnosti 

v České republice neexistuje. Oba termínované vklady nabízí spořitelní družstva. Artesa, 

spořitelní družstvo nabízí tři termínované vklady, ale pro komparaci byl vybrán produkt 

Standard, který je pro klienta nejvýhodnější. Stejně jako v předešlé části práce nebudou 
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konkrétněji porovnávány aspekty, které jsou pro oba produkty stejné. Například poplatky 

za založení, vedení a zrušení termínovaného vkladu, či míra rizikovosti, zdanění a 

likvidita. Likvidita nebude porovnávána, protože 

je u termínovaných vkladů velice podobná, dalo by se říct, že se liší pouze v možnosti, 

na jak dlouho se dá termínovaný vklad založit. V tomto ohledu je variabilnější produkt 

od Artesa, spořitelního družstva, který se dá založit i na dobu jednoho měsíce. 

Při zaměření pohledu na výnosnost jednotlivých produktů zjistíme, že ANO, spořitelní 

družstvo nabízí, u stejného časového ekvivalentu produktu od Artesa, spořitelního 

družstva, vždy vyšší úrok a to minimálně o 0,05% p.a. Termínovaný vklad od ANO, 

spořitelního družstva má také nejvyšší úrokovou sazbu z obou komparovaných produktů, 

a to při uložení finančních prostředků na sedm let. Úroková sazba v tomto případě činí 

3,90% p.a. U výnosnosti je také dobré zaměřit se na zpoplatnění 

za předčasný výběr, které může výši výnosu značně ponížit. U produktu ANO, 

spořitelního družstva je to 0% až 5% z celkové hodnoty vkladu. Výše sankce 

za předčasný výběr stanoví členská rada, která důkladně prostuduje důvod, proč klient 

žádá o předčasný výběr. Předčasný výběr u termínovaného vkladu od Artesa, spořitelní 

družstva, je sankciován 1,5% z vybírané částky a současně tato hodnota sankce má 

minimální výši 1000 Kč. Po uvedení tohoto argumentu se dostávají komparované 

produkty na srovnatelnou úroveň a o těsném vítezství rozhodne poslední kritérium, které 

je v tabulce pod textem uvedeno. Tímto kritériem bude minimální výše vkladu, která je 

opět u obou termínovaných vkladů stejná, ale u produktu Artesa, spořitelního družstva, 

je to současně i minimální zůstatek, což je považováno za drobnou nevýhodu oproti 

konkurenčnímu produktu. Z tohoto faktu vyplývá, že z celkové komparace 

termínovaných vkladů, je na tom nejlépe produkt od ANO, spořitelního družstva. 
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založení vedení zrušení

doba 

termínovan

ých vkladů

předčasný 

výběr

připisování 

úroků
výnos min. vklad pořadí

Artesa, 

spořitelní 

družsvo 

Standard

2,55% - 

3,90%
20 000Kč 1.

zdarma zdarma zdarma

1,5% 

z vybírané 

částky, ale 

současně to 

musí být 

stejně nebo 

více než 

1000Kč

na konci 

vkladového 

období

1,40% - 

3,40%

20 000Kč 

min. vklad a 

současně 

zůstatek

ANO, 

spořitelní 

družstvo

zdarma zdarma zdarma
0% - 5% z 

vkladu

na konci 

vkladového 

období

2.
1 měsíc -     

5 let

1 rok -         

7 let

 

Tab. 9 : Komparace termínovaných vkladů 

 

6.2.3 Podílové fondy 

Komparace vybraných podílových fondů je rozhodně tou nejtěžší a nejobsáhlejší částí 

z této podkapitoly. Obdobně jako u předchozích dvou podkapitol nejsou do komparace 

zařazeny některé znaky podílových fondů, které byly zpracovány v analýze podílových 

fondů a rysy, které mají všechny tři vybrané fondy společné. Vynechána je například 

komparace manažerů portfolií, depozitářů fondů, zdanění, založení a ukončení 

podílového fondu či správa portfolia fondu, která je u všech vybraných aktivní. 

Také není porovnáváno nakládání s hospodářským výsledkem, protože jej všechny fondy 

reinvestují. Po dlouhé selekci podílových fondů byly vybrány tři, podle daných kritérii, 

nejvýhodnější fondy. Prvním fondem je J&T Flexibilní, druhým AXA CEE Dluhopisový 

a třetím podílovým fondem je Sporobond. Obhospodařovatelem je vždy investiční 

společnost banky, která fond nabízí. Srovnávání podílových fondů začíná 

u časového horizontu investice, kde jsou srovnány doporučené hodnoty, které udává 

management fondu. Nejkratší a tedy v očích klienta nejpříznivější údaj stanovuje 

management podílového fondu J&T Flexibilní. Doporučený časový investiční horizont je 

zde stanoven na dva roky. To by mělo znamenat, že již po dvou letech by měl investor 

inkasovat zisk ze zpětného prodeje podílových listů. Hodnota dvou let je ovšem 

stanovena jako minimální. Pro investora také neslouží jako forma garance, ale pouze jako 

prvek či informace, podle které může potencionální klient vybrat podílový fond. Další 

dva podílové fondy mají stanoven doporučený minimální časový investiční horizont na 
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tři roky. Další faktor, který bude komparován, je rizikovost investice. I zde management 

fondu udává informativní hodnotu, která je vybrána ze škály od jedné 

do sedmi, přičemž sedm je nejvyšší možné riziko. „Rizikový profil podílového fondu 

je vyjádřen především syntetickým ukazatelem41 (synthetic risk and reward indicator). 

Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti 

a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty 

investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván… Zařazení 

podílového fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího 

vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejnižší skupina však neznamená investici 

bez rizika.“42 Nejnižší rizikový profil vyšel podílovému fondu od J&T bank 

a jeho hodnota byla stanovena stupněm dva. Rizikový profil zbylých dvou konkurenčních 

fondů je na stupni tři. Mnoho lidí by si mohlo vyložit, že hodnota jedna je bezriziková 

investice, ale tak tomu není. Riziko je pouze podle rizikového profilu fondu minimální, 

ale nikdy ne nulové. Co je dobré zmínit je doba, po kterou jsou vybrané podílové fondy 

na finančním trhu. J&T Flexibilní byl založen 3. 12. 2007, AXA CEE Dluhopisový byl 

založen 19. 2. 2007 a Sporobond byl založen 5. 12. 1997. 

Z těchto faktů je patrné, že podílový fond Sporobond, je na trhu bezkonkurenčně nejdéle, 

což může být pro investora signálem jisté zkušenosti investiční společnosti, která fond 

spravuje. Rizikově nejvýhodnějším je tedy podílový fond od J&T bank. 

Na druhé místo v tomto kritériu je zařazen Sporobond, i když má stejný rizikový profil 

jako AXA CEE Dluhopisový a to z důvodu delšího setrvání na finančním trhu. 

Jako další prvek, který lze u vybraných podílových fondů porovnat je cena podílového 

listu. Pro klienta je nejpříznivější, když bude cena co možná nejnižší, aby investor 

za své peníze dostal co největší objem podílových listů, na kterých se mu může generovat 

zisk. Z tabulky je zřejmé, že podílový list fondu AXA CEE Dluhopisový 

je nejlevnější a jeho hodnota je 1,3730 Kč. Dalším v pořadí je podílový list fondu J&T 

Flexibilní, který stojí 1,4031 Kč a trojici uzavírá cena podílového listu fondu Sporobond, 

který stojí 2,2725 Kč. Velmi důležitou hodnotou, která bude zmíněna v rámci komparace 

podílových fondů, je historická výnosnost za posledních pět let. 

Zde je třeba si uvědomit, že podílový fond, který má nejnižší rizikový profil, 

                                                        
41 Syntetický ukazatel je stanoven jednotnou evropskou metodikou CESR’s guidelines on the metodology 

of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Dokument 
42 STATUT SPOROBOND - otevřený podílový fond. 14.3.2016. Praha, 2016. 
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je současně nejvýnosnějším z vybraných podílových fondů. Hodnota historického výnosu 

však není zárukou, že se fondu bude i nadále dařit ve stejné míře, jako tomu bylo do teď. 

Na výnosnost fondu má vliv mnoho aspektů, například zaměření portfolia, hodnoty 

jednotlivých aktiv v portfoliu obsažených, diverzifikace portfolia 

a v neposlední řadě investiční společnost, která fond spravuje a snaží se reagovat 

na aktuální dění na finančním trhu a politické scéně. Nejvýnosnějším vybraným 

podílovým fondem za posledních pět let je tedy J&T Flexibilní, na druhé pozici je AXA 

CEE Dluhopisový a poslední z trojice je Sporobond. Co může potencionálního investora 

ovlivnit při rozhodování, do kterého podílového fondu vložit své finanční prostředky, je 

minimální vstupní a minimální následná investice. Z hodnot uvedených v tabulce je 

naprosto zřejmé, že nejmenší nároky na minimální vstupní a následné investice má 

podílový fond Sporobond, následuje ho AXA CEE Dluhopisový 

a na posledním místě je J&T Flexibilní. Posledním prvkem, který je v této části práce 

komparován, jsou poplatky spojené s jednotlivými podílovými fondy. V tomto případě 

začneme s komparováním od konce, protože je zřejmé, že nejvyšší poplatky jsou 

u podílového fondu AXA CEE Dluhopisový, který oproti ostatní dvěma fondům, 

má navíc ještě poplatek výstupní. Druhý nejvýhodnější podílový fond z hlediska poplatků 

je J&T Flexibilní a na prvním místě se umísťuje Sporobond. Mezi prvními dvěma fondy 

jsou z hlediska poplatků jen drobné rozdíly. Poplatky jsou posledním kritériem, které je 

hodnoceno v komparaci podílových fondů. Na základě součtu bodů, které jednotlivé 

fondy dostávaly v dílčích kategoriích, je zřejmé, že nejnižší součet bodů a tedy 

nejvýhodnějším podílovým fondem se stává J&T Flexibilní, na druhém místě Sporobond 

a nejméně výhodným z trojice vybraných podílových fondů se stal AXA CEE 

Dluhopisový.   
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Sporobond aktivní 3 3
plně 

reinvestuje
2,27 Kč 22,55%

300Kč a není 

stanovena

Vstupní= 

max.2,5% 

správa= 

0,5%

2.

3.

historický 

výnos za    

5 let

10000 Kč a 

500Kč

5 000Kč a 

500Kč

vstupní = 

max. 3% 

správa= 

max. 2%

1.

AXA CEE 

Dluhopisový 

fond

aktivní 3 3
plně 

reinvestuje
1,37 Kč 24,42%

vstupní= 

5%   

výstupní= 

5%  

správa= 

max. 2%

min. vstupní 

a následná 

investice

poplatky pořadí

J&T 

Flexibilní
aktivní 2 2

plně 

reinvestuje
1,40 Kč 25,31%

správa 

portfolia

doporučený 

časový 

investiční 

horizont

stanovená 

rizikovost

naložení s 

HV

aktuální 

cena 

podílového 

listu

 

Tab. 10 : Komparace podílových fondů 

 

6.3 Komparace nejvýhodnějších produktů z jednotlivých kategorií 

U komparace nejvýhodnějších produktů z jednotlivých kategorií je nejsložitější ohodnotit 

jednotlivé produkty objektivně. I v této části práce je použita metoda přidělování bodů ze 

škály jeden až tři body, přičemž jako nejvýhodnější produkt 

je vyhodnocen ten, který dosáhne nejmenšího počtu bodů. Kritéria hodnocení 

jsou zvolena v tom nejzákladnějším tvaru. Porovnáván je tedy investiční časový horizont, 

zdanění příjmu, který plyne z produktu a investorský trojúhelník, 

tedy likvidita, rizikovost a výnosnost. Tato kritéria, až na zdanění příjmu, jsou mezi sebou 

velice úzce propojena a změna jednoho, zákonitě ovlivňuje ostatní. 

Prvním hodnotícím kritériem je investiční časový horizont. U spořicího účtu 

se základními podmínkami se jistě jedná o investici, která se řadí do krátkodobých. 

Je tomu tak z toho důvodu, že spořicí účet nabízí klientům pouze velice nízký úrok, který 

sotva pokryje hodnotu inflace, ale na druhou stranu poskytuje investorovi maximální 

možnou likviditu a minimální riziko. Spořicí účet je tedy primárně určen spíše na 

krátkodobější odkládání finančních prostředků, které chce mít investor, v případě 

potřeby, okamžitě po ruce, aniž by tyto prostředky ztratily na hodnotě. Termínované 

vklady a vybraný podílový fond jsou na hranici krátkodobé a střednědobé investice. Do 
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termínovaného vkladu je vhodné vkládat finanční prostředky, které investor nepotřebuje 

okamžitě. Za tuto skutečnost nabízí termínovaný vklad investorovi větší výnos než spořicí 

účet, stejné riziko, ale likvidita je podstatně nižší. 

U termínovaného vkladu, který bude chtít klient uzavřít na tři roky, ale současně investor 

požaduje vyšší likviditu, se dá hladina likvidity zvýšit, použitím revolvingu, neboli 

obnovení závazku za původních podmínek po určitém období, pokud klient nestanoví 

jinak. Investor si tedy uzavře, například termínovaný vklad na jeden rok s automatickým 

obnovováním. V případě potřeby si může po roce peněžní prostředky vyzvednout, anebo 

je nechat, aby se termínovaný vklad obnovil. Za toto zvýšení likvidity, ale bude mít 

investor každý rok úrokové ohodnocení pouze ve výši úrokové sazby, která je 

odpovídající jednoletému termínovanému vkladu. Nejvhodnější jsou peníze, které jsou 

určeny na předem naplánovanou potřebu, například koupě nového stroje, kdy investor ví, 

že finanční prostředky bude potřebovat za dvanáct měsíců. Investování do termínovaných 

vkladů je pro investora výhodné, přibližně do tří let. 

Poté jsou již na trhu výnosnější produkty, jako například některé typy podílových fondů. 

Investiční časový horizont u vybraného podílového fondu je střednědobý. Samotná 

investiční společnost, která fond spravuje, doporučuje minimální investiční časový 

horizont na dva roky. Investorovi je nabídnuta možnost vyššího zhodnocení jeho 

finančních prostředků, ale není garantována. Na úkor vyššího zhodnocení je zvýšena 

rizikovost, ale likvidita je oproti termínovaným vkladům na vyšší úrovni. Vybraný 

podílový fond je tedy vhodným produktem pro takový volný kapitál investora, který má 

primárně za úkol své zhodnocování v čase, ale současně by produkt neměl být vysoce 

rizikový. Všechny příjmy z vybraných produktů musí podnik danit 15% sazbou. 

U podílového fondu je toto zdanění podmíněno faktem, že podílové listy musí být zpětně 

prodány podílovému fondu, aby byl příjem z držby těchto cenných papírů daněn pouze 

15%. Dalším kritériem, které bude komparováno, je rizikovost. U spořicího účtu a 

termínovaného vkladu je rizikovost na stejné úrovni. Je to dáno tím, že oba produkty jsou 

ze zákona pojištěny do hodnoty 100 000€, či ekvivalentu v jiné měně. 

U podílového fondu žádné zákonné pojištění neexistuje, a proto si investor musí pečlivě 

prostudovat charakteristiky fondu. Klientovi nabízí jistou pomoc investiční společnost, 

která fond spravuje, protože má za úkol stanovovat a udržovat aktuální rizikový profil 

portfolia, který je stanoven syntetickým ukazatelem. Likvidita je ukazatel, který se liší 
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u každého srovnávaného produktu. Nejlikvidnějším produktem z komparovaných 

je spořicí účet, protože si investor může své prostředky kdykoliv vybrat a navíc nebude 

jeho výběr nijak zpoplatněn. Podílový fond má druhou nejvyšší hladinu likvidity. 

Důvodem je, že investor má sice možnost kdykoliv zpětně odprodat své podílové listy, 

ale je ryze na finanční situaci fondu, zda klient utrpí ztráty na svém majetku nebo ne, 

jelikož samotný odkup cenných papírů je zdarma. U termínovaného vkladu je likvidita 

z komparované trojice produktů nejnižší, protože výběr finančních prostředků je vázán 

na termín ukončující termínovaný vklad. Při předčasném výběru bude klient sankciován, 

a tudíž klesne jeho výše získaných peněžních prostředků. 

Výnosnost produktu je posledním kritériem, které je hodnoceno. Jak již bylo zmíněno 

v úvodu podkapitoly, tak nejnižší výnos plyne ze spořicího účtu. Výnosové procento 

je stanoveno na 1,03% za rok. U termínovaného vkladu je výnosnost produktu provázána 

s časovým horizontem investice. Čím delší bude doba, po kterou klient zaváže své 

finanční prostředky na termínovaný vklad, o to větší bude výnos, 

který získá. Minimální doba vložení peněz na vybraný termínovaný vklad je jeden rok 

a pro investora z toho plyne zhodnocení vkladu 2,55%. Maximální délka, na kterou lze 

peníze na termínovaný vklad uložit je sedm let a to by pro investora znamenalo, že bude 

jeho vklad každoročně úročen 3,9%. Roky, které spadají do intervalu mezi jedním rokem 

a sedmi lety jsou různě úrokově ohodnoceny. Podle novely, však musí investor počítat 

s tím, že pokud bude chtít investovat určitou sumu finančních prostředků, musí mít 

složenou v základním členském vkladu minimálně desetinu tohoto vkladu. V praxi to 

znamená, že pokud chce subjekt vložit 100 000 Kč na termínovaný vklad družstevní 

záložny, tak jeho minimální výše členského vkladu bude 10 000 Kč. Klient si tedy musí 

nachystat 110 000 Kč. Podílový fond negarantuje žádný výnos, a proto lze pracovat pouze 

s hodnotami výnosů, kterých podílový fond dosáhnul v minulosti. Za posledních pět let 

dosáhl fond na zhodnocení 25,31%. Po zprůměrování hodnoty na jeden rok, dostaneme 

hodnotu 5,062% za rok. Toto číslo je nejzajímavější z komparovaných produktů, ale 

investor musí brát na vědomí poplatky. U srovnávaného fondu je jím konkrétně 

jednorázový vstupní poplatek a každoroční poplatek za správu portfolia. 
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2.

investiční 

časový 

horizont

ANO, 

spořitelní 

družstvo, 

termínovaný 

vklad

J&T 

Flexibilní, 

podílový 

fond

téměř 0, ale 

pouze do 

100tis.€ či 

ekvivalentu 

v jiné měně

téměř 0, ale 

pouze do 

100tis.€ či 

ekvivalentu 

v jiné měně

krátkodobý 

až 

střednědobý

15%

vázána na dobu, 

do ukončení 

termínovaného 

vkladu

3,45% p.a. 3.

střednědobý 15%

rizikový 

profil fondu 

je 2

velice vysoká; 

jelikož se ale 

jedná o 

investici, je 

možná ztráta při 

prodeji

5,062% p.a.

Sberbank, 

spořicí účet
krátkodobý 15%

naprosto 

likvidní
1,03% p.a. 1.

zdanění rizikovost likvidita výnosnost pořadí

 

Tab. 11 : Komparace vybraných produktů 

 

6.4 Dílčí závěr z třetího parciálního cíle 

Cílem této části práce je komparace vybraných investičních produktů, které vyšly 

z předchozích dvou kapitol. Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. První část 

se zabývá komparací vybraných zástupců ze skupin produktů, tedy skupinou spořicích 

účtů, termínovaných vkladů a podílových fondů. Jelikož jsou tyto komparované 

instrumenty ze stejné rodiny produktů, jsou hodnoceny pouze aspekty, které jsou 

pro ně navzájem rozdílné. V druhé části je vzájemná komparace těch nejlepších produktů 

z každé skupiny. U této komparace je z důvodu objektivity použito pět základních kritérií 

hodnocení, které práce specifikuje již v teoretické části. Obě části používají při 

komparování stejnou metodu bodového ohodnocování jednotlivých aspektů. Tato metoda 

je popsána v úvodu této kapitoly. Za nejlepšího zástupce spořicích účtů byl zvolen 

produkt od Sberbank, u termínovaných vkladů to byl produkt od ANO, spořitelního 
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družstva a nejvýhodnějším zástupcem z podílových fondů je J&T Flexibilní. Z následné 

komparace těchto tří vybraných produktů vyplynulo, 

že na prvním místě se umístil spořicí účet, na druhém podílový fond a na třetím místě 

termínovaný vklad. 
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7 Návrh na zlepšení finančního řízení podniku 

V této kapitole se práce zabývá náměty, které vzešly ze strany managementu společnosti 

DYNATECH s.r.o. a návrhy na zlepšení finančního řízení podniku, 

podle kritérií stanovených managementem podniku, a to zejména jeho volných finančních 

prostředků. Návrhy jsou zpracovány na základě teoretických východisek 

a třech parciálních cílů této práce. 

 

7.1 Stávající stav a předpoklad budoucího vývoje financí podniku 

Úkolem této podkapitoly je shrnout obor podnikání předmětné společnosti, potencionální 

prostor pro zlepšení, přání a vize managementu podniku a potřebnost návrhu, která plyne 

z aktuálních skutečností. 

Společnost DYNATECH s.r.o. se zabývá ryze veřejnou správou a z toho plyne, 

že většina příjmů podniku pramení z vysoutěžených veřejných zakázek, které vypíší 

subjekty veřejné správy. Příjmy společnosti jsou tedy vždy nahodilé, nepravidelné, 

nerovnoměrné a obsahují zpravidla větší objem finančních prostředků. Tento fakt 

je hlavním důvodem, proč společnost potřebuje dobře hospodařit s volnými prostředky. 

Podnik se totiž musí vždy soustředit, po uhrazení fixních a variabilních nákladů, 

na dobré hospodaření s volnými prostředky, které mohou být použitelné v době, 

kdy se například nepodaří podniku vysoutěžit potřebné množství veřejných zakázek. 

Co může být uspokojivým aspektem pro předmětný podnik je, že Evropská unie vypsala 

výzvu číslo 28. Tato výzva nabízí subjektům veřejné správy, aby si zažádaly o dotaci, 

která může z 90% pokrýt náklady spojené se zefektivňováním správy území a veřejných 

institucí. Tato výzva, tedy může pomoci subjektům veřejné správy zafinancovat 

odpovídající projekty. A jelikož společnost DYNATECH s.r.o. pracuje právě 

na projektech, které jsou touto výzvou podporovány, očekává se, že by podnik mohl mít 

více obchodních příležitostí a tedy i potencionálních šancí uspět ve více veřejných 

zakázkách. Možné vyšší výnosy mají přímý vliv na množství volných finančních 

prostředků, a tedy vzniká větší potřeba managementu podniku s nimi efektivně 

a co nejekonomičtěji pracovat. Podnikový management by chtěl dosáhnout dlouhodobého 
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stavu, kdy nebude muset být závislý na bankovních úvěrech 

či výpomocích. Managementem podniku bylo dále specifikováno, že je nutné mít 

k dispozici jistou výši vysoce likvidních prostředků na pokrytí možných operativních 

nákladů. V případě střednědobého odložení volných finančních prostředků, požaduje 

management, aby byly voleny takové instrumenty, se kterými se pojí co možná nejnižší 

riziko znehodnocení, či úplné ztráty vložených aktiv, ale na druhou stranu požadují 

maximální výnosnost investičního instrumentu.  

Tabulka č. 11 znázorňuje položky, které se pojí s návrhem na zlepšení finančního řízení 

volných finančních prostředků podniku. První řádek ukazuje stav výše bankovních úvěrů 

a výpomocí, které podnik potřeboval načerpat. V bankovních úvěrech 

a výpomocích se projevuje i umořování úvěrů a výpomocí, ale ne úroky z úvěrů 

a výpomocí plynoucí. Proto je zařazen druhý řádek, který právě tyto úroky plynoucí 

z úvěrů a výpomocí zachycuje. Třetí řádek poukazuje na různorodou výši výkonů, 

které firma zvládne za roční účetní období. Výsledek hospodaření, který je zachycen 

v posledním řádku tabulky, je přímo napojen na výši výkonů. Poslední řádek také ukazuje 

volné finanční prostředky po jednotlivých obdobích. 

v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015

1. Bankovní úvěry a výpomoci 9 40 40 1123 2380

2. Nákladové úroky 0 0 6 53 163

3. Výkony 10824 13507 5876 5512 14073

4. Výsledek hospodaření 3508 2945 -4347 -3309 3036

 

Tab. 12 : Vybrané hodnoty z účetních závěrek společnosti DYNATECH s.r.o., za 5 let 
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Graf 6: hospodářský výsledek a výkony společnosti DYNATECH s.r.o., za 5 let 

 

 

Graf 7: bankovní úvěry a výpomoci a nákladové úroky společnosti DYNATECH s.r.o., za 5 let 
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7.2 Podílový fond jako jediný investiční instrument sloužící pro 

zlepšení finančního řízení podniku 

Management firmy vyslovil požadavek, jestli by mohly být podílové fondy využity jako 

jediný nástroj, při dosahování zlepšení finančního řízení v podniku. Podílovým fondů 

se tedy věnuje celá kapitola číslo pět. V této části práce byly fondy selektovány ve dvou 

částích, kdy jako první byla určena vhodná právní forma podílového fondu a podle tohoto 

kritéria provedena první selekce, a v druhé části byly vyřazovány fondy, které 

nesplňovaly potřebné vlastnosti. Veškerá zvolená kritéria pro obě selekce podílových 

fondů, byla volena na základě požadavků managementu podniku. Výsledkem selekce 

podílových fondů jsou tři podílové fondy, které byly proklientsky nejvýhodnější. Z těchto 

tří byl díky komparaci, která byla detailně popsána v kapitole šesté, vybrán jeden 

podílový fond a to J&T Flexibilní. Tento fond je standardní, dluhopisový, otevřený, starší 

než pět let a je veden v českých korunách. Průměrná výnosnost vybraného podílového 

fondu je za posledních pět let 5,062% ročně, což byla nejvyšší výnosnost 

z komparovaných podílových fondů.  

Na základě všech dostupných informací a požadavků managementu společnosti je nutno 

konstatovat, že návrh na zlepšení finančního řízení v podniku pouze podílovými fondy, 

je zcela nevhodný. Je tomu tak z několika důvodů. Prvním z nich je, že produkt nesplňuje 

požadovanou úroveň rizikovosti. Tento fakt vyplývá ze skutečností, 

že podílové fondy nejsou nijak pojištěny a je tedy na investiční společnosti, aktuálním 

děním na finančních trzích a mnoha dalších aspektech, jak si konkrétní podílový fond 

v budoucnu na trhu povede. Rizikovost u podílového fondu se dá eliminovat délkou držby 

cenných papírů. Doporučený investiční časový horizont předmětného fondu 

je managementem fondu stanoven na dva roky. Tato doba by měla eliminovat riziko 

ztráty vkladu finančních prostředků do tohoto instrumentu. Dvouletá délka držby cenných 

papírů, je ale v rozporu s dalším vysloveným požadavkem managementu společnosti. 

Rozpor vzniká při likviditě cenných papírů. Jelikož se jedná, o otevřený podílový fond, 

není problém kdykoliv držené cenné papíry odprodat zpět podílovému fondu, ale nikdo 

nezaručí, i když bude držba cenných papírů delší než dva roky, 

že odprodej podílových listů nebude ztrátový. Z toho důvodu je nevhodné mít veškeré 

volné finanční prostředky vázané pouze v podílových listech. Výnosnost konkrétního 
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investičního instrumentu je sice nejvyšší z komparovaných, ale není pro tuto situaci 

směrodatná. Důvodem je, že se jedná o historické výnosové procento a to neznamená 

garanci stejného výnosu do budoucích období. Posledním důležitým argumentem, 

proč neinvestovat veškeré volné prostředky do dluhopisového, fixně úročeného 

podílového fondu je fakt, že pokud se České národní bance podaří naplnit cíle své 

monetární politiky, a tudíž zvýšit úrokové sazby, budou tyto podílové fondy ztrácet 

na hodnotě. 

 

7.3 Návrh na využití podílových fondů a jiných vkladových 

a investičních produktů na zlepšení finančního řízení podniku 

Možným řešením, jak do budoucna zlepšit finanční řízení ve společnosti DYNATECH 

s.r.o., je kombinace investičních produktů, které se vyskytly v této práci. Jde zejména 

o kombinaci spořicího účtu od Sberbank, termínovaných vkladů od spořitelních družstev 

ANO a Artesa a podílového fondu od J&T Bank. Jednotlivě jsou tyto instrumenty 

nevhodné pro zlepšení aktuální a budoucí situace finančního řízení podniku, protože 

samostatně tyto instrumenty odpovídají vždy pouze několika kritériím, která management 

společnosti stanovil. Použití pouze spořicího účtu 

je nejuniverzálnějším řešením, tento fakt potvrdil i výsledek komparace vybraných 

produktů. Ale pokud management podniku vyžaduje i jistý výnos, který by měl plynout 

z tohoto návrhu, je třeba zapojit do procesu i termínované vklady a podílové fondy. 

Výhodou řešení spočívajícího v kombinaci investičních instrumentů je, že ze všech 

doporučených produktů plyne výnos (ačkoliv u spořicího účtu velice nízký). 

Tento návrh lze tedy považovat za nejefektivnější variantu, vysoce konzervativní 

strategie, při řízení volných finančních prostředků podniku. 

 

7.3.1 Úlohy jednotlivých instrumentů v návrhu řešení 

Při kombinaci spořicího účtu se základními podmínkami, termínovaného vkladu 

a podílového fondu, musí být přesně stanoveny úlohy a omezení jednotlivých 
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instrumentů, aby mohly být tyto produkty jednotně zapojeny do procesu zlepšení 

finančního řízení společnosti. Proto následující odstavce popisují úlohu jednotlivých 

produktů v návrhu na zlepšení. 

Spořicí účet se základními podmínkami je v pozici investičního instrumentu, který 

je maximálně likviditní, protože výběr finančních prostředků neomezují žádné podmínky. 

Rizikovost tohoto produktu je minimální a to díky státnímu pojištění vkladu, které platí 

až do 100 000 eur, či ekvivalentu v jiné měně. Pro předmětný podnik však není výhodné, 

nechávat na vybraném spořicím účtu více než 300 000 Kč, protože 

od této výše se bude vklad úročit menším procentem než 1,03% ročně. Management 

podniku může, v případě nutné potřeby, nechat na spořicím účtu i více než 300 000 Kč, 

ale v tom případě efektivita finančního řízení klesá. 

Na produkt spořicí účet logicky navazuje produkt s názvem termínovaný vklad. 

V kapitole, která se věnovala komparaci, bylo vybíráno ze dvou produktů, jejichž 

vlastnosti byly téměř srovnatelné. Podle bodovacího systému, který je v práci použit, 

vyšel z porovnání lépe termínovaný vklad od ANO, spořitelního družstva a to díky 

absenci minimálního vkladu, který se zároveň rovnal i minimálnímu zůstatku. V prostředí 

s co nejvyšší možnou likviditou, které vymezil management předmětného podniku, je ale 

nutné použití termínovaných vkladů od obou spořitelních družstev. Důvodem je fakt, že 

na termínovaný vklad od Artesa, spořitelního družstva se dají vložit finanční prostředky 

i na dobu jednoho měsíce. Tím, že zařadíme termínovaný vklad od Artesa, spořitelního 

družstva, je možné efektivněji vykrýt časový horizont 

od jednoho měsíce do jednoho roku. U Artesa, spořitelního družstva totiž lze nastavit 

revolvingové termínované vklady a to na dobu jednoho, tří a šesti měsíců. Pokud si tedy 

management podniku nastaví obnovovací tříměsíční termínovaný vklad, bude mít 

možnost po třech měsících termínovaný vklad ukončit a vybrat potřebné finanční 

prostředky. Jestliže tak management neučiní, prostředky se přelijí do dalšího tříměsíčního 

termínovaného vkladu. Management má tedy, díky revolvingovým termínovaným 

vkladům, možnost strukturovat své peníze podle potřebné likvidity, 

což je pro podnik obrovskou výhodou. Výnosnost u těchto termínovaných vkladů 

se pohybuje v rozmezí 1,40% až 1,90% ročně. Pro finanční prostředky, které lze uložit 

déle než jeden rok, je ideálním produktem termínovaný vklad od ANO, spořitelního 
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družstva, protože na tomto instrumentu dosáhne předmětný podnik na vyšší zhodnocení 

svých peněžních prostředků, než u konkurujícího termínovaného vkladu. 

U termínovaných vkladů na jeden rok se tedy setkáme s výnosem 2,55% ročně 

a u dvouletých s výnosem 2,80% ročně. Všeobecná rizikovost termínovaných vkladů, 

je na úrovni spořicích účtů, protože i na termínované vklady se vztahuje zákon 

o bankách, který stanovuje pojištění vkladu do 100 000€, či ekvivalentu v jiné měně. 

Jedinou nevýhodou je, že podnik bude muset složit do spořitelního družstva 10% 

z maximální výše vkladu. Problematika týkající se 10% členského vkladu je blíže 

vysvětlena v teoretických východiscích práce. 

Posledním produktem, který se zapojí do zefektivňování finančního řízení podniku, 

zejména řízení volných finančních prostředků, je podílový fond. Nejvýhodnější podílový 

fond byl vybrán v kapitole šesté a je jím J&T Flexibilní. Role tohoto instrumentu, 

v návrhu řešení, je co nejméně rizikově a současně co nejvýnosněji zhodnocovat volné 

finanční prostředky předmětné společnosti. Mělo by se jednat 

o volné finanční prostředky, které společnost nebude potřebovat minimálně dva roky. 

Tato doba je odvozena od minimálního doporučeného investičního horizontu, který 

stanovuje management podílového fondu. Předpokladem při dodržení minimálního 

doporučeného investičního horizontu, je minimalizace rizika, která se s investováním 

pojí. Peněžní prostředky, které bude podnik do podílového fondu ukládat, by neměly mít 

formu pouze jednorázového vkladu. Návrhem je, aby DYNATECH s.r.o. investoval do 

podílového fondu pravidelně a pouze ty skutečně nejméně potřebné volné prostředky, 

které se budou v čase zhodnocovat. Pokud by podnik vložil do podílových fondů 

jednorázový, vysoký vklad, může se díky špatné situaci na finančním trhu 

či dopadu poplatků pojících se s investováním do podílového fondu stát, že prostředky 

budou v době výběru znehodnoceny. Důvodem návrhu postupného odkládání pouze 

zbytkových volných finančních prostředků je tedy snaha, předcházet zbytečnému 

znehodnocení. Likvidita, tak jak je definována, je u držby cenných papírů otevřeného 

podílového fondu na velice vysoké úrovni. Důvodem je, že zpětný odprodej podílových 

listů není limitován žádnými podmínkami. Výnosnost produktu bývá zpravidla nejvyšší 

v porovnání s použitými investičními instrumenty. Výše výnosů je ale jen těžko 

předvídatelná, protože čísla, která jsou zveřejňována, jsou vždy jen historické výnosy 

a ty nezaručují stejný vývoj i do budoucna. U podílových fondů je tedy potřeba věnovat 
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nejvyšší pozornost skladbě portfolia a míře zastoupení jednotlivých aktiv v něm. Skladba 

vybraného podílového fondu je blíže popsána v kapitole páté. Pozitivem portfolia 

podílového fondu J&T Flexibilní je vysoká míra diverzifikace aktiv, 

což je jedním z nejlepších opatření proti prudkému poklesu majetku fondu a tedy poklesu 

výnosu z držby cenných papírů podílového fondu. 

 

7.3.2 Možný dopad návrhu na zlepšení finančního řízení volných prostředků 

podniku 

Tato část práce je zaměřena na konkrétní případy, jak se dá kombinace výše zmíněných 

produktů převézt do praxe, aby byla ilustrována pomoc ve finančním řízení volných 

finančních prostředků podniku.  

Konkrétní ukázky, variant návrhu na zlepšení finančního řízení, budou ilustrovány 

na letech 2011 a 2012. Důvodem je fakt, že v obou těchto letech byl hospodářský 

výsledek výrazně kladný a je tedy kalkulováno s tím, že podnik nebude muset čerpat 

finanční prostředky ze svých investovaných aktiv. Pro investici je tedy použit 

hospodářský výsledek roku 2011 a návrh řešení se projeví na roku 2012. Cílem návrhu je 

pokrytí bankovních úvěrů a výpomocí za rok 2012 a to se kladně projeví 

i do následujících let, kde podnik nebude muset splácet úroky s těmito úvěry 

a výpomocemi spojené. 
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Členský vklad do 

spořitelních družstev
300 000Kč 300 000Kč 300 000Kč

součet úroků 56 891Kč 60 312Kč 64 517Kč

Termínovaný vklad 

(Artesa)                             

-                        

revolvingový                     

1 měsíc                     

(1,4% p.a.)

Investice           

1 000 000Kč       

-                    

Po roce            

1 014 094Kč

Investice           

700 000Kč       

-                    

Po roce            

709 865Kč

Investice           

500 000Kč       

-                    

Po roce            

507 047Kč

Nejvíce 

konzervativní

Středně 

konzervativní

Nejméně 

konzervativní

Hospodářský výsledek 

z 2011 je 3 508 000Kč

Spořicí účet (Sberbank)     

-                                     

do 300 000Kč        

(1,03% p.a.)

Investice       

300 000Kč       

-                    

Po roce 

303103Kč

Investice       

300 000Kč       

-                    

Po roce 

303103Kč

Investice       

300 000Kč       

-                    

Po roce 

303103Kč

Podílový fond              

(J&T Flexibilní)                  

-                            

možnost zhodnocení

Termínovaný vklad 

(Artesa)                             

-                        

revolvingový                     

6 měsíců                     

(1,9% p.a.)

Investice           

1 000 000Kč       

-                    

Po roce            

1 019 090Kč

Investice           

1 000 000Kč       

-                    

Po roce            

1 019 090Kč

Investice           

700 000Kč       

-                    

Po roce            

713 363Kč

Termínovaný vklad  

(ANO)                              

-                                       

1 rok                                         

(2,55% p.a.)

Investice           

808 000Kč       

-                    

Po roce            

828 604Kč

Investice           

1 008 000Kč       

-                    

Po roce            

1 136 254Kč

Investice           

1 608 000Kč       

-                    

Po roce            

1 649 004Kč

100 000Kč 100 000Kč 100 000Kč

 

Tab. 13 : Vyčíslení možných variant návrhů na zlepšení finančního řízení podniku 

Z tabulky konkrétních návrhů vyplývá, že všechny tři návrhy, dokáží pokrýt bankovní 

úvěry a výpomoci z roku 2012. Z toho plyne, že by si předmětný podnik nemusel v tomto 

roce půjčovat a tudíž by ani neměl následující období povinnost splácet úroky 

s bankovními úvěry a výpomocemi spojené. Graf pod textem znázorňuje změnu ve výši 

položek, kde na pozici, které označují zelené kruhy, by byla hodnota nulová. 

Tím pádem by se i křivky grafu v odpovídajících pozicích překrývaly. 
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Graf 8: bankovní úvěry a výpomoci a nákladové úroky společnosti DYNATECH s.r.o., po aplikaci 

navrhovaného řešení 

Je třeba upozornit na fakt, že je pracováno za podmínek ideálních, kdy podnik nepotřebuje 

čerpat svá investovaná aktiva. V praxi mohou nastat situace, že podnik bude potřebovat 

využít svá investovaná aktiva v předstihu a tím pádem se budou hodnoty na jednotlivých 

položkách měnit. Na druhou stranu, management podniku pracuje s nejaktuálnějšími 

informacemi a čísly společnosti a může tedy mnohem variabilněji reagovat na vzniklé 

situace. Tato práce pracuje s čísly v ročním intervalu 

a podnikový management může pracovat s hodnotami denně. Z toho plyne, že může 

velice rychle, a v danou chvíli nejideálněji, přesouvat své volné finanční prostředky mezi 

jednotlivými investičními instrumenty.  
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Závěr 

Bakalářská práce vychází z požadavku podniku DYNATECH s.r.o. zlepšit finanční 

řízení, a to zejména v případě nakládání s volnými finančními prostředky. Management 

podniku si vyžádal zpracování návrhu, který bude využívat investiční a podílové fondy 

pro zlepšení finančního řízení. Současně však byly managementem stanoveny podmínky 

a kritéria pro rizikovost, likviditu a výnosnost, které má potencionální návrh splňovat. 

Vzhledem k tomu, že byla tato kritéria velice přísná, vyslovilo vedení společnosti i 

možnost zpracování alternativního návrhu, ve kterém bude možné použít 

i jiné instrumenty než jen investiční a podílové fondy. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitolu tvoří teoretická a právní 

východiska, na kterých je práce postavena. Další kapitoly již odpovídají jednotlivým 

parciálním cílům. První parciální cíl se věnuje selekci fondů kolektivního investování 

a fondů kvalifikovaných investorů, podle managementem stanovených kritérií. Podrobně 

analyzuje tři nejvhodnější podílové fondy. Vybranými podílovými fondy 

jsou J&T Flexiblní, AXA CEE Dluhopisový a Sporobond. Ve druhé kapitole, ve které je 

řešen druhý dílčí cíl analýzou investičních instrumentů bank a družstevních záložen, je 

obsaženo vytřídění nevhodných investičních instrumentů. Vybranými instrumenty jsou 

spořicí účty, konkrétně od Artesa, spořitelního družstva, ERB Bank a Sberbank, 

a termínované vklady, konkrétně od spořitelních družstev ANO a Artesa. Tato kapitola je 

v práci zařazena kvůli možnému alternativnímu návrhu na zlepšení finančního řízení.  

V rámci třetího parciálního cíle byla provedena komparace vybraných produktů 

z daných skupin investičních instrumentů a dále byli mezi sebou porovnáni ti nejlepší 

vybraní zástupci z jednotlivých analyzovaných skupin investičních instrumentů. 

Komparace vycházela z požadavků předem stanovených managementem společnosti 

DYNATECH s.r.o. Všechny parciální cíle obsahují stručné dílčí závěry. 

Kapitola s názvem Návrhy na zlepšení se podrobně věnuje dvěma návrhům, které byly 

požadavkem předmětného podniku. První návrh měl obsahovat zlepšení finančního řízení 

pouze pomocí investičních a podílových fondů. Na základě podmínek a kritérií, které 

vedení podniku stanovilo, a skutečností, které z práce vyplývají, byl návrh 

na zlepšení finančního řízení podniku pouze investičními a podílovými fondy určen 

za naprosto nevhodný. Místo návrhu, je tedy toto rozhodnutí podrobně zdůvodněno. 
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Druhý návrh, který měl být navržen také podle managementem stanovených kritérií, 

ale nemusel obsahovat pouze investiční a podílové fondy, pracuje tedy s kombinací čtyř 

produktů, které byly vybrány jako nejvhodnější na základě závěrů plynoucích z dílčích 

cílů. Pro finální řešení byl použit spořicí účet od Sberbank, termínovaný vklad 

od spořitelních družstev ANO a Artesa a podílový fond J&T Flexibilní od J&T Bank. 

Byly navrženy tři varianty pro možné řešení finančního řízení, zejména volných 

finančních prostředků, přičemž všechny uvedené varianty umožňují podniku v uvedeném 

roce pokrýt výši úvěru a výpomocí, které si podnik musel opatřit. Z tohoto vyplývá, že 

bylo dosaženo i efektu ve snižování nákladových úroků, které z úvěrů 

a výpomocí plynou. 

Práce zachycuje možnou různorodost, jak pracovat s investičními nástroji v případě, kdy 

investor smýšlí vysoce konzervativně a zároveň se jedná o finanční prostředky, 

na kterých je závislý a může je kdykoliv potřebovat využít. Při zpracování jednotlivých 

dílčích cílů byla zjištěna nevhodnost jakéhokoliv investování pouze prostřednictvím 

jednoho instrumentu. Toto zjištění dokazuje, že je nutné při investování použít kombinaci 

instrumentů, což investorovi, v tomto případě společnosti DYNATECH s.r.o., zajistí 

možnost přizpůsobení investic na míru, podle vydefinovaných požadavků.  
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