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Abstrakt 

Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-

poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali 

především nováčci firmy na zpracování nabídky pro klienta-investora. 
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Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on the problems of creating the investments proposals 

for client of financial-advising company. The main goal of this thesis is to create a 

simple software which will be used by new advisors in submitting investment proposals 

for the clients. 
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Úvod 

 
V době kdy, kdy média stále sytí čtenáře negativní zprávami o dopadech 

hospodářské krize na ekonomiku jednotlivých státu evropské unie (Řecko, dluhové 

problémy v Irsku apod.) se není čemu divit, že oblast investování a správa financí je 

poměrně ožehavé téma. Lidé ve střední a východní Evropě obecně hledají pro své 

peníze spíše jistotu, jež byla narušena i vývojem po pádu komunismu a zkušeností 

mnohých z nás, kdo zažil boom takzvaných „kampeliček“. Ačkoliv se kampeličky 

v České republice i přes masivní legislativní regulaci stále vyskytují, netěší se ze stran 

klientů velké oblibě. Vyvstává tak otázka, kterou řeší téměř každý z nás - kde spořit, 

případně kde uložit již naspořené peníze? Bohužel v České republice se oproti 

ekonomicky vyspělejším státu lidé stále uchylují k ukládání svých peněz na vkladní 

knížky, běžné účty, či takzvaně „do štrožochu“, místo toho, aby své peníze 

rozmnožovali. 

Jednou z variant, která může poskytovat mnohem zajímavější zúročení vkladů 

než běžné a spořící účty (které vzhledem k současné míře inflace peníze spíše 

znehodnocují) je možnost investování do podílových fondů. Pod pojmem investování si 

můžeme představit spoustu způsobů jak vytěžit a zhodnotit peníze (akcie, nemovitosti, 

investice do podnikání, komodit či investičního záměru), ale právě investování do 

otevřených podílových fondů je jedním z nejjednodušších a nejméně nákladných. Ve 

světě je tento typ zhodnocování peněz velmi oblíbený, přesto se však v České republice, 

zejména u méně finančně gramotných lidí, setkává se značnou nelibostí a strachem. 

Ve své práci se tak budu věnovat vytvoření nástroje, který bude využívat pro 

zhodnocení peněz právě podílové fondy ve formě, která však bude pro klienty 

přístupnější. Nástroj jako takový však nebude sloužit k investičním doporučení kam, a 

ve kterou chvíli investovat, ale má sloužit k preventivním účelům při vytváření 

investičních portfolií poradci-začátečníky pro klienty nezkušené v investování. Na 

základě dodržování základních principů investování odpovídající mírou bude sloužit 

jako ochrana před špatně zvolenou strategií a celkově přinášet přínos jak pro vedoucí a 

poradce, tak i pro konečného uživatele služby - klienta investora. 
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1 Vymezení problému a cíle práce  

 

V této práci se budu věnovat problematice vytváření investičních návrhů pro 

klienty poradenské společnosti Partners For Life Planning, a.s. a má za úkol zlepšit 

stávající stav ve vytváření investičních návrhů pro klienty této společnosti. V současné 

době veškerá investiční portfolia sestavují klientům poradci společnosti na základě 

svých vlastních znalostí a zkušeností, což s sebou nese značné problémy vedoucím 

pracovníkům při zapracovávání nováčka a práci s jeho klienty. Jako cíl si tedy kladu 

vytvořit jednoduchý nástroj pro vytváření investičních návrhů. 

Hlavním cílem je vytvoření jednoduchého ale použitelného softwarového 

nástroje, který bude sloužit nováčkům firmy k ověřování správnosti návrhu a 

dodržování jeho základních principů. 

Dílčími cíly bude zjištění současného stavu na trhu s investováním, vytvoření 

dotazníku mezi klienty poradenské firmy Partners ohledně jejich přístupu k investování 

a následně samotné naprogramování nástroje k rozdělení investice mezi více podílových 

fondů v nabídce dle toleranci k riziku klienta. 

Současný stav budu analyzovat z hlediska mé 3-leté zkušenosti v oblasti 

investování, odborné knížní i internetové literatury a také dle současných spokojených 

klientů společnosti Partners. 
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2 Teoretická východiska práce 

 
V této kapitole se budu věnovat znalostem potřebným k pochopení problematiky 

investování a naprogramování nástroje k vytváření investičních portfolií. Z hlediska 

teoretického je nejprve nutné zadefinovat si pojmy. 

 
2.1 Základní vymezení pojmů 

 

Investice  

Investicí v ekonomické mluvě dnes rozumíme vložení aktuálního přebytku do 

statků, u nichž předpokládáme jejich návratnost s následným zhodnocením. Typickými 

investicemi, o kterých bude řeč v této bakalářské práci jsou: 

Ø  Akcie 

Ø  Nemovitosti 

Ø  Podílové fondy 

Ø  Dluhopisy 

Dalšími typy investic mohou být: 

Ø  Deriváty 

Ø  Komodity ve formě burzovních kontraktů 

Ø  Obrazy či jiná umělecká díla 
 

Akcie 

Akcie je dnes nejčastěji chápanou investicí firem i fyzických osob. Jedná se o 

cenný papír, jehož držiteli potvrzuje vložení kapitálu do akciové společnosti, která tyto 

akcie vydala. Dle hodnoty kapitálu mu náleží určitý podíl v této společnosti a zároveň 

držiteli(akcionáři)  vznikají různá práva – například možnost účastnit se valných 

hromad atd. Důležitou vlastností je, že držením akcie společnosti akcionář neručí za 

závazky společnosti.  

Z dnešního pohledu se akcie využívají pro přitáhnutí většího objemu peněz do 

firmy nejčastěji za účelem dalšího rozvoje – např. akvizice do dalších zemí, rozšíření 

výroby atd. Pro investování slouží především více bonitní klientele toužící po dosažení 
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vysokých zisků i za cenu možného rizika snížení hodnoty až ztráty, což je zapříčiněno 

nízkou diverzifikací (investice pouze do jedné firmy).  

 

Nemovitosti 

Jednou z nejvíce rozšířených forem investování, ačkoliv si to mnozí 

neuvědomují, je investice do nemovitostí. Oproti počtu lidí s cennými papíry se v České 

republice nachází mnohem více lidí, kteří se snaží oprostit se od bydlení v nájmu a 

kupují rodinní domy či byty. Ať  už za vlastní peníze nebo za peníze vypůjčené z bank a 

stavebních spořitelen se nemovitosti chovají pro jejich majitele jako i ostatní aktiva - 

jejich cena se může zhodnocovat (ale i snižovat) a mají možnost jejich směnu za peníze.  

Jejich vlastnictví se tak dá využít hned několikero způsoby – jako investice na 

stáří (prodej nemovitosti v důchodu a z utržených peněz se zabezpečit na stáří; jako 

„spoření“ pro jejich děti, kdy se budou chtít v životě osamostatňovat; spekulativním 

skupováním se dá dosáhnout rychlého, leč náročného zhodnocení; nákupem více 

nemovitostí a jejich pronájmem třetím stranám se dá získat pasivní příjem atd atd...).  

Pro většinu lidí je investice do nemovitostí velice nákladná a finančně 

nepředstavitelná, existuje však i možnost jak participovat na růstu nemovitostí malou 

finanční částkou – tzv. kolektivním investovním do podílových fondů vlastnících 

nemovitosti (především komerční). [13] 
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Obrázek 1: nemovitostní fond, zdroj: www.iscs.cz 

 

Jednou z těchto možností je například Nemovitostní fond České spořitelny, pod 

záštitou investiční společnosti REICO. Klient tak může diverzifikovat své riziko i do 

nemovitostí už od měsíční částky 100Kč měsíčně, což je částka, kterou si může dovolit 

každý z nás. 

 

Dluhopisy 

Dluhopisy (nebo taky obligace či bondy) jsou úročené cenné papíry, které 

představují závazek vydavatele (emitenta) splatit v dohodnutých termínech úroky (tzv. 

kupóny) a zapůjčený kapitál. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. 

Investor může získat dvojí výnos - úrokový kupón a případně zisk z rozdílu kurzů při 

příznivé změně ceny dluhopisu. Existuje celé řada druhů dluhopisů, dělená podle: 

 

emitenta - dělí se na dluhopisy státní, komunální a korporátní neboli podnikové.  

sídla emitenta - dělí se na domácí a zahraniční. V ČR podléhají emisní podmínky 

většiny dluhopisů schválení ČNB. 
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výnosu - dělí se na pevně úročené nebo variabilně úročené, tzv. floaty - jejich úroková 

sazba se nastavuje v pravidelných intervalech, většinou každých šest měsíců podle 

aktuální hodnoty zvolené referenční sazby. 

 

Investiční strategie 

Investiční strategie u investorů označuje jejich přístup k investování - určuje 

míru ochoty riskovat za účelem zisku. Na základě zvolené strategie se pak volí 

jednotlivé investiční nástroje. U podílových fondů se pak nečastěji uvádí tyto strategie:  

 

- konzervativní strategie - nízký výnos, nízké riziko, krátkodobý investiční 

horizont, převaha poměru dluhopisů nad akciemi 

- vyvážená strategie - středně vysoký výnos, vyšší riziko, doporučený delší 

investiční horizont, vyvážený poměr dluhopisů a akcií v portfoliu 

- agresivní strategie - očekávaný vyšší zisk na úkor většího rizika, vhodné pro 

dlouhé investiční hgorizonty (min. 5let a více), zásadní převaha akcií v portfoliu [14] 

 

 

Diverzifikace 

Diverzifikací se rozumí rozdělení rizika mezi více investičních nástrojů. Ne 

nadarmo naše babičky říkaly „Nenos všechna vejce v jedné nůši“. Kdybychom totiž 

upadli, rozbila by se nám všechna vejce a my bychom obrazně řečeno v nejhorším 

scénáři umřeli hlady. To samé se nám může stát i při investování - při vložení peněz do 

jednoho nástroje bychom snadno mohli přijít o veškeré úspory. Proto se při investování 

při snaze minimalizovat riziko dodržuje princip diverzifikace a využívá se více nástrojů. 

 

„Základ této metody tkví ve rčení „nesázej všechno na jednu kartu“, protože je 

prokazatelně dokázáno, že držba více druhů rizikových aktiv, neboli diverzifikace, 

snižuje celkové riziko., jemuž je investor vystaven.“ 1 

 

Diverzifikovat můžeme dle: 

                                                 
1 REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe investování s cennými papíry. 2.vyd. Praha : Computer Press, 2003. 

str. 128 
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- typu investičních nástrojů - v portfoliu jednotlivce by se měly objevit nejen 

akcie, ale i dluhopisy, nemovitosti, pokladniční poukázky atd. 

- různých investičních správců - je vhodné využívat více investičních správců - 

firem spravující investice. Každý z nich využívá jiný přístup, jinou technologii, 

zaměřuje se na jinou oblast (např. investiční správce AXA, Pioneer, Conseq, ISČS, 

Franklin Templeton atd.) 

- regionů - při investování do akcií či dluhopisů je vhodné investovat do 

různých regionů na světě (nejčastější: Severní Amerika, Střední a Východní Evropa-

CEE, rozvíjející se trhy-emerging markets, Brazilie, Indie, Japonsko atd.) 

- dostupnosti v čase - časová diverzifikace je vhodná pro lepší přístup 

k penězům v čase, abychom nebyli vázaní jedním termínem. Investujeme tedy do 

krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých typů investic. Vždy je třeba investiční 

horizont dodržovat. V případě, že investice je i po investičním horizontu v poklesu a 

klient peníze nepotřebuje, pak je potřeba v investování vydržet, až investice nabere 

zpátky svou hodnotu.  

 

„Africké přísloví: vytrvalost je všechno“ 
2
 

 

Volatilita 

Volatilitou se rozumí míra kolísavosti hodnoty investice resp. její směrodatnou 

odchylku. Vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle se přepočítává na 

roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách či relativně.  

 

Likvidita 

Likvidita nebo-li schopnost směny na peníze. Čím větší je likvidita u investice, 

tím rychleji ji investor může směnit na peníze - prodat. Likvidita je též faktorem, který 

značným způsobem ovlivňuje poptávku po aktivech. 

 

„Čím více likvidní bude jedno aktivum oproti aktivům alternativním, tím více bude při 

zachování principu ceteris paribus atraktivnější a tím více bude i poptáváno.“ 
3
 

                                                 
2 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha : GRADA, 2008, str. 193  
3 REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe investování s cennými papíry. 2.vyd. Praha : Computer Press, 2003. 
str. 42 
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2.2 Podílové fondy 

 

Podílové fondy jsou dnes nejběžněji používanou formou drobného či 

pravidelného investování mezi širokou veřejností. Ačkoliv si to dnes málokdo 

uvědomuje, podílové fondy obsaženy dnes téměř v každém produktu finančního trhu. 

jsou  Jedná se o formu kolektivního investování, kdy do podílových fondů investuje 

velké množství menších investorů, aby tak získali větší míru diverzifikace, a tím i menší 

riziko. [10] 

Podílový fond jako takový není právní subjekt, patří investiční společnosti a 

spravuje jej takzvaný „portfolio-manager“. Ten vybírá, jakým způsobem a kam fond 

investuje, nicméně nepřebírá na sebe rizika spojená s investováním - riziko kolísavosti 

hodnoty zůstává klientovi. Při investici do podílových fondů klient nakupuje tzv. 

podílové listy, jejichž hodnota se v čase mění. Podílový list určuje, na jakou poměrnou 

část hodnoty fondu má klient nárok.  

Podílové fondy dnes využívají nejen jednotlivci - drobní investoři, ale i velké 

finanční instituce k rozšíření svých investičních možností - např. pojišť ovny a penzijní 

fondy. Ve svém investičním životním pojištění tak klienti mohou investovat i do 

různých podílových fondů. Podílové fondy mohou investovat do různých investičních 

nástrojů nebo jejich kombinací. Dle rizikovosti a předpokládaného výnosu se tedy dělí 

na: 

 

Fondy peněžního trhu 

Fondy peněžního trhu dosahují stabilních výnosů při velmi nízkém riziku. Jejich 

výnosy bývají obvykle o něco málo vyšší než úroky na spořících účtech a 

termínovaných vkladech. Jsou vhodné pro konzervativní investory a pro všechny, kteří 

chtějí uložit své peníze na kratší dobu. Fondy peněžního trhu investují do vysoce 

bezpečných, krátkodobých finančních instrumentů s průměrnou dobou splatnosti kratší 

než jeden rok. K nakupovaným cenným papírům v portfoliu fondů patří: 

- krátkodobé dluhopisy, 

- krátkodobé pokladniční poukázky, 

- krátkodobé termínované vklady 
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„Až budete investovat do fondů peněžního trhu, mějte na paměti, že není fond jako fond 

a není jedno, jaký si vyberete. I fondy peněžního trhu se liší rizikem a očekávaným 

výnosem. Než investujete do fondu peněžního trhu, je dobré vědět, jestli je vás fond blíže 

tomu konzervativnímu, který neztrácí ani v těžkých dobách nebo jestli je blíže tomu, 

který má šanci na vyšší výnos.“ 
4
 

 
 
Dluhopisové fondy 

Dluhopisové fondy jsou vhodné především pro střednědobé investice v 

investičním horizontu 2 - 4 roky. Míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu 

se liší dle jeho zaměření. Obecně lze však říci, že je vyšší než u fondů peněžního trhu a 

naopak nižší než u fondů akciových. Dluhopisové fondy nabízejí ve střednědobém 

horizontu možnost vyššího zhodnocení investice než fondy peněžního trhu. 

Dluhopisové fondy mohou být zaměřeny na specifické regiony či země. Investují 

zejména do různých typů dluhopisů - viz. níže. 

 

Nemovitostní fondy 

Nemovitostní fondy jsem krátce popisoval již výše. Jedná se o fondy, které 

místo cenných papírů nakupují přímo jednotlivé nemovitosti. Jejich zisk pak plyne 

nejen z růstu cen nemovitostí, ale také z dlouhodobých pronájmů. Díky vysokým 

nákladům společnosti jsou také vyšší vstupní a výstupní poplatky, doporučený 

investiční horizont pak činí minimálně 5let.[11] 

 

Akciové fondy 

Akciové fondy jsou zejména díky své vysoké míře kolísavosti vhodné pro 

dlouhodobé investování na 5 a více let. Investorům, kteří preferují  možnost 

dlouhodobého zhodnocení a jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty 

investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu než fondy dluhopisové. 

Akciové fondy investují převážnou část svého majetku do akcií, ostatní aktiva jsou 

tvořena například dluhopisy či pokladničními poukázkami.  

                                                 
4 SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 2005, str. 56 

 



18 

 

 

 

Smíšené fondy 

Smíšené fondy jsou fondy obsahující nejen akciovou složku, ale i složku 

dluhopisovou, či složku fondů peněžního trhu. Díky tomu nedosahují tak vysokých 

výnosů jako fondy akciové, ale zároveň při investování nepodstupuje investor takové 

riziko. 

 

Fondy indexové 

Tento typ fondu se vyznačuje poměrně vysokou výnosností a transparentností. 

Jejich aktiva jsou poskládána podle vybraných, často nejvýznamnějších 

světových akciových indexů a jsou dlouhodobě držena bez ohledu na aktuální 

vývoj na kapitálovém trhu. Z tohoto důvodu jsou také poplatky za jejich za jejich 

správu minimální. 

 

Fondy garantované 

Garantované fondy, někdy také označovány jako fondy zajištěné, jsou zpravidla 

zakládány na určitou dobu (několik let). Jejich konstrukce využívá finančních 

derivátů nejčastěji v kombinaci s velmi kvalitními (většinou státními) dluhopisy. 

Taková skladba portfolia zaručuje, že hodnota majetku na konci jeho období nemůže 

klesnout pod počáteční hodnotu ani v případě nepříznivého vývoje 

ekonomiky. Fondy tak mohou zajistit návratnost investovaných prostředků a 

někdy dokonce minimální garantovaný výnos. Tato výhoda je však vykoupena 

vyššími náklady na zajištění (hedging), které výnos snižují a navíc je někdy též 

omezen maximální výnos fondu. Nevýhodou však je povětšinou nižší výnos, který 

zpravidla nebývá vyšší než samotné dluhopisy. [15] 

 

2.3 Investiční trojúhelník 
 

Investiční strategie spočívá v hledání kompromisu mezi snahou o maximalizaci 

výnosu, minimalizaci rizika, to vše při co nejvyšší likviditě investice. Toto tvrzení 

vychází z teorie investičního trojúhelníku, která říká, že není možné nalézt žádnou 
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investici, která by současně dokázala dosáhnout všech tří vrcholů investičního 

trojúhelníku (výnos, riziko, likvidita). 

 
Obrázek 2: investiční trojúhelník, zdroj: financniplanovani.com 

 

 

K tomuto tématu Pavel Kohout ve své knize Investiční strategie pro třetí tisíciletí uvádí 

přímo pravidla pro investování: 

 

„1)  Vyžadujeme-li vysoké výnosy musíme podstoupit vysoké riziko.  

2) Podstoupíme-li vysoké riziko, nemáme žádnou záruku, že dosáhneme 

vysokých výnosů.“
5
 

 

2.4 Investování 
 

Při investování je třeba dbát několika zásad: 

 

- diverzifikace – i sám Benjamin Graham ve své knížce Inteligentní 

investor, jež se stala moderní biblí a kuchařkou úspěchu na akciových 

trzích, uvádí:  

                                                 
5 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 2008, str.16 
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„Jako základní pravidlo jsme navrhli, že investor by nikdy neměl mít méně než 

25% a více než 75% svých prostředků v kmenových akciích a tomu odpovídající 

opačný interval, tj. mezi 75% a 25% v obligacích.“6 

 

- dodržení časového horizontu – ne nadarmo jeden z nejznámějších 

investorů na světě Warren Buffett řekl: „Akcii, kterou nechceš mít deset let, 

neměj ani deset minut.“ Rozhodně tím nemyslel, aby se investovalo vždy 

minimálně 10let, ale poukazoval na to, že vždy je třeba vydržet s prodejem akcií, 

než jejich hodnota přesáhne hodnotu původní. Samozřejmě, že za tu dobu akcie 

projde různými fázemi, nicméně je třeba, aby investor neznervózněl při snížení 

hodnoty, nýbrž propad bral jako investiční příležitost pro další růst.  

 

I nezávislé investování a trhy mají svá pravidla, a pokud se jimi člověk neřídí, 

může se svými finančními prostředky přijít zkrátka. 

 

„Bylo vždy jednodušší o těchto učebnicových poučkách hovořit, ale mnohem 

obtížnější je se jimi řídit – protože odporují tomu nejzákladnějšímu rysu lidské 

povaze, která vede k extrémům „býčího“ a „medvědího“ trhu. Radit 

průměrného akcionáři, aby v době, kdy trh vyrostl přes určitou hranici, snížil 

držbu akcie a aby naopak v době odpovídajícího propadu objem investic navýšil, 

a toto prezentovat jako vhodnou investiční strategii, může znít téměř jako 

nesmysl.“
7
 

 

 

2.5 Visual Basic for Applications 
 

Visual Basic je programovací jazyk, který vyvinula společnost Microsoft a tento 

jazyk je aplikován do operačního prostředí Windows. Pomocí jednotlivých nástrojů 

VBA může uživatel dospět k efektivní práci se systémem Windows, dále je možné 

automatizovaně spravovat web, umožňuje spravovat databáze, usnadnit práci a ušetřit 
                                                 
6 GRAHAM, Benjamin. Inteligentní investor. 2007, str. 91 
7 GRAHAM, Benjamin. Inteligentní investor. 2007, str. 93 
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čas při správě sítě a pomocí maker je program schopný rozšířit možnosti Wordu, Excelu 

atd. 8 

Programovací jazyk Visual Basic je podporovaný aplikacemi kancelářského 

balíku MS Office. Jedná se o objektově-orientovaný jazyk, kde objekty jsou prvky, 

které představují části aplikace. Jeho pomocí je možné zpracovat některé úlohy, které 

nelze možné zpracovat v uživateském prostredí MS Excel. Programový kód je 

zapisovaný jako posloupnost příkazů do procedur nazývaných makra.  

Visual basic for Application umožňuje práci s dialogovými okny, tzv. formuláři,  

které jsou použitelné pro různe činnosti, a na které je možné přidatt různe ovládací 

prvky. K těmto prvkům sa většinou přiřazují procedury, které se spustí v případě, že  

dojde k zadané události. Mezi nejzákladnější ovládací prvky patří: [9] 

 

CheckBox (zaškrtávací tlačítko)  – umožňuje uživateli výběr z dvou možností  – 

ano/ne. 

 

ComboBox (pole se seznamem)  – má podobu seznamu zobrazující pouze jednu 

hodnotu 

                                                 

CommandButton (příkazové tlačítko) – slouží k vyvolání určitého procesu. 

 

Label (popis) – zobrazuje text. 

 

TextBox (textové pole) – umožňuje uživateli zadávat text. 

 

Mezi nejpoužívanější konstrukce ve Visual Basic for Application patří 

konstrukce If – Then. Představuje jeden ze způsobů jak opatřit aplikaci schopností 

rozhodování a používá se pro podmíněné vykonání jednoho nebo více příkazů. Tato 

konstrukce může obsahovat ještě část, která umožňuje vykonat jeden nebo víc příkazů v 

případě, že podmínka není je splnená. Syntax konstrukce If – Then je: [12] 

 

                                                 
8 WALKENBACH, J. Microsoft excel 2000 & 2002: programovaní ve VBA. 2004. s. 158  
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If podmínka Then příkazy_pro_splněné [Else příkazy_pro_nesplněné] 

 

Cyklus For  – Next je nejjednodušším  typem cyklu. Slouží na vykonání skupiny  

příkazů pro dopředu zadaný počet opakovaní. Jeho syntax je následující: 

 

For počítadlo = začátek To konec [Step krok] 

[příkazy] 

[Exit For] 

[příkazy] 

Next [počítadlo] 

                                                 

 
2.6 Matematická funkce použitá při výpočtu 

 
Během výpočtů jednotlivých fondů nejbližších dané volatilitě jsem použil 

několikrát soustavu 2 rovnic o 2 neznámých. Něco málo k těmto soustavám a jejich 

způsobu řešení: 

 

 Soustavy 2 rovnic o 2 neznámých můžeme zapsat obecně takto: 

                          ax + by = c 

                          dx + ey = f 

kde a, b, c, d, e, f  jsou reálná čísla, x, y jsou proměnné. 

            

Abychom vyřešili soustavu dvou rovnic o dvou neznámých musíme ve zvolené 

číselné množině nalézt všechny uspořádané dvojice, které jsou řešením obou rovnic. 

Množina všech řešení soustavy je průnikem množin všech řešení jednotlivých rovnic 

soustavy. 

  

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých může mít: 

                          - jedno řešení 

                          - žádné řešení 

                          - nekonečně mnoho řešení 
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Stěžejním postupem při řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých je 

nejprve vyloučení jedné neznámé z některé z rovnic soustavy. Podle způsobu, jak to 

provedeme, rozlišujeme dvě základní metody řešení: 

sčítací metoda – rovnice soustavy násobíme čísly zvolenými tak, aby se po sečtení 

rovnic jedna neznámá vyloučila 

dosazovací metoda - vyjádříme jednu neznámou z jedné rovnice soustavy a dosadíme ji 

do druhé rovnice, čímž se jedna neznámá z této rovnice vyloučí 

další metody: grafická, porovnávací         
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3 Analýza problému a současné situace  
 
Tato kapitola se zabývá současnou situací na kapitálových trzích, zkoumá vnější i 

vnitřní okolí firmy Partners a její konkurenci. 

 
3.1 Analýza vnějšího okolí  

 
Nejprve se podívejme v jakém prostředí společnost Partners podniká a jak využívá 

situaci na trzích. 

 
3.1.1 Právní úprava kolektivního investování v ČR 

 
V České republice kolektivní investování upravuje Zákon č. 189/2004 Sb., o 

kolektivním investování. Tento zákon plně nahrazuje a rozšiřuje předešlý zákon 

č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Hlavní 

důvodem změny zákonné úpravy je sbližování se s úpravou investování 

v Evropské unii. 

 
3.1.2 Situace na trhu s investováním 

 

V dnešní postkrizové době, kdy média stále sytí čtenáře negativní zprávami o 

dopadech na ekonomiku jednotlivých státu (nedávno Řecko, během psaní této 

bakalářské práce se také objevují problémy v Irsku a očekáváme brzy problémy i 

v Portugalsku) je oblast investování a správa financí dosti ožehavé téma. Lidé ve střední 

a východní Evropě obecně hledají pro své peníze spíše jistotu, jež byla narušena i 

vývojem po pádu komunismu a zkušeností mnohých z nás, kdo zažil boom takzvaných 

„kampeliček“. Ačkoliv se kampeličky v České republice i přes masivní legislativní 

regulaci stále vyskytují, netěší se ze stran klientů velké oblibě. Vyvstává tak otázka, 

kterou řeší téměř každý z nás - kde spořit, případně kde uložit již naspořené peníze? 

Jednou z variant, která může poskytovat mnohem zajímavější zúročení vkladů 

než běžné a spořící účty (které vzhledem k současné míře inflace peníze spíše 

znehodnocují) je možnost investování do podílových fondů. Pod pojmem investování si 

můžeme představit spoustu způsobů jak vytěžit a zhodnotit peníze (akcie, nemovitosti, 
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investice do podnikání, komodit či investičního záměru), ale právě investování do 

otevřených podílových fondů je jedním z nejjednodušších a nejméně nákladných.  

Klient při investování po otevřených podílových fondů jednoduše posílá peníze 

ze svého účtu do investiční společnosti a nakupuje tak podílové listy jednotlivých 

fondů. Fondy jsou složeny z akcií firem, státních i korporátních dluhopisů, komodit či 

jiných investičních aktiv, a klientovi tak odpadá nutnost diverzifikovat portfolio, jelikož 

to již dělá podílový fond v určité míře za něj. Díky diverzifikaci tak klientovi nehrozí 

takové riziko naprosté ztráty, zároveň ale nemůže očekávat zisk v řádech mnoha desítek 

procent, jakož tomu může být u investování přímo do akcií. Na obrázku můžeme vidět 

strukturu rozložení aktiv u jednoho z nejznámějších a nejvýkonnějších akciových fondů 

v České republice – ING International Český akciový fond. 

 

 
Obrázek 3:  Struktura fondu ING International Český Akciový fond 

 

 Takovouto představu o investování má většina poboček českých bank, alespoň 

to vyplívá z průzkumu u běžné retailové klientely. Za privátní investování a správu 

peněz se platí vysoké poplatky nebo musí mít klient opravdu velký kapitál, aby bylo pro 
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banku zajímavé se o jeho peníze aktivě starat. Proto v České republice většina 

investovaných peněz do podílových fondů je investována skrze přímou nabídku banky 

jednoho konkrétního fondu pro klienty, kterým se jednoduše „válejí“ přebytečné peníze 

na běžných účtech. Do investování se tak pouští i klienti, kteří nemají představu o 

rizicích s investováním spojených, i když informační povinnost vychází ze § 88 odst. 1 

úplného znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Množství klientů tak 

v minulosti získalo špatnou zkušenost díky možným ztrátám, na jejichž možnost nebyli 

dostatečně upozorněni, a proto drží své volné prostředky v bezpečnějších produktech, 

které však mnohdy ani nevyrovnají současnou hladinu inflace.  

Problémem u tohoto způsobu diverzifikace zůstává, že klient investuje pouze 

skrze jednu společnost do jedné oblasti trhu (v případě „ING International Český 

akciový fond“ do akcií firem obchodovaných na českém, maďarském, polském a 

dalších východoevropských akciových trzích resp. sledující benchmarky PX Index 

(52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%) v poměru uvedeném 

v závorce). V případě, kdy daný segment trhu (v tomto případě se jedná o střední a 

východní evropu) stagnuje, může docházet k poklesu ceny podílové listu, a tudíž ke 

snížení aktuální hodnoty investované částky. Nezkušení klienti-investoři tak jsou 

vystavováni pokušení investované peníze vybrat ze strachu ze ztráty vložených peněz. 

Paradoxně tak vlastní vůlí peníze opravdu ztrácejí, když odprodávají podílové listy za 

cenu nižší, než za jakou nakoupili. 

 

3.2 Analýza konkurence 

 
Pro každý podnikající subjekt je třeba znát nejen situaci na trhu, ale i situaci jeho 

konkurentů.  

3.2.1 Tabulka konkurence 

 
Název Rok založení v ČR Počet klientů Počet zaměstnanců Počet investičních partnerů

OVB Allfinanz, a.s 1993 893.000 3500 10

AWD Česká Republika, s.r.o 2005 150.000 650 nezjišťěno

Broker Consulting, a.s 1998 230.000 1500 9

ZFP Akademie, a.s. 1995 700.000 70.000 2

Partners For Life Planning, a.s. 2007 250.000 2500 12

 
Obrázek 4: Tabulka konkurence, zdroj: vlastní  
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Z hlediska počtu investičních partnerů je mezi konkurencí finančně-

poradenských firem na tom společnost Partners nejlépe - má tak možnost diverzifikovat 

mezi nejvíce fondů - v současné době více než 500. Největším nepřímým konkurentem, 

tak zůstávají privátní investiční společnosti, které aktivně spravují majetek VIP 

klientele. Rozdílem však je, že tyto společnosti přebírají odpovědnost na zvolenou 

strategii investic klienta. Jsou také, na rozdíl od nezávislých finančních poradců, za své 

služby placeny z objemu investic a jeho výnosu a především se starají pouze o 

investování a nepřinášejí klientovi výhodu v komplexní správě jeho peněz a smluv.  

 

3.2.2 Vlastní investiční společnost 

 

To co ovšem společnost Partners For Life Planning, a.s. naprosto odlišuje od 

jakékoliv podobné instituce v České republice je novinka, která se udála na konci dubna 

2011. Čerstvě založená dceřiná Partners investiční společnost, a.s. získala v listopadu 

2010 licenci České národní banky a od dubna začala provozovat své vlastní fondy. Tyto 

fondy jsou vlastně aktivně spravované fondy fondů většiny investičních správců na 

světě, které nejsou jinak v České republice běžně dostupné - mimo jiné i fondy 

největšího světového správce aktiv BlackRock a dalších prestižních jmen jako PIMCO, 

Fidelity Investments atd. Společnosti Partners tak získala přístup k více než 2500 

světových fondů, o jejichž aktivní správu se starají přední čeští odborníci jako Pavel 

Kohout. Třešničkou na pomyslném dortu jsou pak nulové vstupní i výstupní poplatky - 

klienti tak mohou bez nákladů využívat naprosto ojedinělého investičního nástroje, 

který v České republice prozatím nemá obdoby. 

 
3.3 Diverzifikace 

  

Samotná diverzifikace v rámci podílových fondů tak slouží pouze jako obrana 

proti úpadku jedné konkrétní firmy, jejiž akcie jsou ve fondu obsaženy, na pokročilou 

obranu proti dlouhodobým ztrátám však nestačí. Investované peníze je třeba pečlivě 

diverzifikovat v několika různých směrech. Kromě diverzifikace v rámci podílového 

fondu je třeba rozdělit investice i přímo do portfolia vícero investičních správců, jelikož 

každý z nich má svého vlastního investičního manažera, který se situací na trhu zachází 
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jiným způsobem. V současné době máme na českém trhu možnost investovat téměř do 

2 desítek investičních správcovských firem s portfoliem více než 500 podílových fondů. 

 

 
Obrázek 5: diverzifikace, zdroj: interní materiály Partners 
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3.4 Analýza vnitřního okolí – společnost Partners 

 
 Právě kvůli tolika možnostem, které si člověk může při zhodnocování peněz 

vybrat, se lidé obracejí na odborníky přes finance, kteří dokáží objektivně vyhodnotit 

klientovu situaci a navrhnout mu nejlepší řešení. O co nejvyšší kvalitu této služby se 

snaží společnosti Partners For Life Planning, a.s. od roku 2007. 

 

3.4.1 Základní údaje o firmě 

 

Název:   Partners For Life Planning, a.s. 

Sídlo:   Stýblova 253/13, 149 00 Praha 4 

Právní forma:  akciová společnost 

Obor podnikání: finanční poradenství 

 

3.4.2 Organizační struktura firmy 

 

Organizační struktura společnosti Partners For Live Planning, a.s (dále jen PFLP) má 

pevně danou strukturu i pravidla řízení. Každý člověk ve firmě má své zařazení do dané 

struktury a podřizuje se pouze svému vedení. Zde je grafické znázornění: 

 

 
Obrázek 6: organizační struktura společnosti Partners For Life Planning, a.s. 
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3.4.3 Centrála společnosti  

 
je hlavní řídící jednotkou. V jejím čele stojí výkonná ředitelka Kateřina Pálková, bývalá 

ředitelka banky ČSOB. Dále jsou podřízené organizační struktury: 

 

Úsek rozvoje a péče o klienty  

V čele pan Tomáš Prouza, bývalý náměstek ministerstva financí. Člověk 10 let bojující 

proti finančně poradenským společnostem je dnes členem představenstva a stará se o 

korektnost vůči klientům. 

 

Úsek operations 

má na starosti řešení hladkého chodu společnosti, administrace, back-office a řešení 

případných problémů. Vedením je pověřený Martin Vícha, který se věnoval zaváděním 

systémů řízení rizik a procesním managementem, jedním z jeho posledních 

zaměstnavatelů byla Komerční banka, a.s. 

 

Úsek PR a komunikace 

jak již z názvu vyplívá, má na starosti především komunikaci s médii. O vedení tohoto 

úseku se stará především Jan Majer, pravidelně přispívající do ekonomické rubriky 

časopisu Reflex a sloupků Lidových novin. 

 

Úsek strategie  

je významnou součástí vedení firmy, na němž se podílí především pan Pavel Kohout – 

člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), jeden z 10 nejuznávanějších českých 

ekonomů. 

 

Úsek marketingu 

v současné době vytvářející novou kampaň je pod vedením Davida Pokorného a jeho 

týmu. Kromě reklamní kampaně má na starosti i vydávání firemních a klientských 

časopisů – FINMAG. 
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Akademie finančního vzdělávání 

Je poslední z úseků centrály společnosti PFLP. Jejím vedením je pověřena Svatoslava 

Petrovičová – expert na vzdělávání. V budoucnu bude rozšířena kompetence o 

celofiremní vzdělávací systém + akreditace vlastního oboru na vysoké škole. 

 

3.4.4 Obchodní oddělení 

 
Obrázek 7: Obchodní oddělení, zdroj: vlastní 

 
 

Obchodní oddělení společnosti se sestává z jednotlivých pozic, které jsou 

vyobrazené na grafickém schématu výše v textu.  

Nejvyšší pozice komunikující přímo s centrálou jsou ředitelé. Ředitelé D3, D2 i 

D1 mají prakticky téměř shodné kompetence, rozdíly jsou jen ve velikosti daného 

ředitelství a výhodách vyplívajících z ředitelské smlouvy (doživotní renta atd.). 

V popisu jejich práce je podílet se na neustálém zdokonalování firmy, komunikace a 

řešení problémů vznikající v obchodní sféře, vzdělávání manažerů a sjednocení jejich 

spolupráce, nastavování spolupráce s obchodními partnery daného území a supervize u 

náboru nových pracovníků 

Manažeři M3, M2 a M1 se opět liší víceméně jen velikostí svého týmu, rozdílem 

v popisu práce je u manažera M1 stále ještě práce s klienty. Manažeři však především 

budují své obchodní týmy, zajišť ující jim neustálý přísun informací, školení atd. Hlavní 

součástí práce manažera je pak individuální zaškolování nováčků a kontrola práce 

stávajících pracovníků.  
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Nejnižší, nicméně nejdůležitější a nejproduktivnější pozicí ve firmě jsou 

pracovníci na pozici Consultant. Záměrně se vyhýbám slovu zaměstnanci, jelikož 

všichni pracovníci obchodního oddělení jsou zaměstnáni na živnostenský list jako 

OSVČ a prakticky se jedná spíše o samostatné podnikatele spolupracující s PFLP na 

základě mandátní smlouvy, než zaměstnance. Co se totiž týče jejich výdělku, kariérního 

růstu, velikosti kanceláří, počtu klientů a tak dále, záleží čistě na nich. Povyšování na 

vyšší pozici se děje na základě splnění pevně daných kritérií, nikoliv na základě 

výběrových  řízení či sympatií.  

Klasickými zaměstnanci s fixní mzdou jsou pouze zaměstnanci centrály, back-

office, recepční a asistentky. 

 

3.4.5 Obchodní situace firmy 

 
Společnost Partners For Live Planning, a.s. vznikla v červnu roku 2007, je tedy 

na trhu poměrně krátkou dobu, nicméně vychází z více než dvacetileté zkušenosti 

poradenské firmy OVB, ze které společnost Partners vznikla. Důvodem odtržení od 

původní firmy byla především špatná pověst a neochota vedení nadále investovat do 

vývoje, vzdělání svých pracovníků a rozšiřování pole působnosti. Všechny tyto 

nedostatky již nová firmy odstranila a tím se odlišila od trhu finančního poradenství, 

nechvalně v České republice proslulým. Přesto zde vyjmenuji největší firmy působící 

v odvětví finančního poradenství: 

 

OVB Allfinanz, a.s 

AWD Česká Republika, s.r.o 

Broker Consulting, a.s 

ZFP Akademie, a.s. 

 

 V současné době má firma kolem 2500 aktivních poradců a více než 200.000 

klientů. V dubnu roku 2010 se spojila se společností Unicredit bank při vytvoření 

unikátní služby – privátního bankovního poradenství spojené s finančním plánováním – 

získala přístup k bankovní licenci, začala poskytovat běžné i spořící účty a hypotéky, 

čímž si otevřela další možnosti rozvoje a radikálně se odlišila od konkurence. Česká 
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národní banka navíc 28. dubna 2011 úspěšně přijala žádost o přidělení licence 

k založení vlastní investiční společnosti, jež Partners umožňuje vytvářet vlastní 

investiční strategie a přinést tak přidanou hodnotu aktivní správy investic, která je 

známa v České republice pouze VIP klientům s miliónovými majetky.    
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 
Na základě zadání a teoretických východisek chci naprogramovat v jazyce 

Visual basic nástroj, který by splňoval základní principy investování. Aby reflektoval i 

představy klientů, vyzjistím jejich potřeby na základě vytvořeného dotazníku. 

 
4.1 Dotazník 

 
V dotazníku bylo osloveno 42 klientů poradenské společnosti Partners, kteří 

dlouhodobě spolupracují s poradcem z naší společnosti a mají jednorázově investované 

peníze. Dotazník zodpovědělo celkem 31 respondentů, přiložil jsem jej do přílohy. 

 

 Otázky, které klienti odpovídali: 

1) Kde poprvé jste získal(a) zkušenost s investováním? 

2) Jaká byla Vaše první zkušenost s investováním? 

3) Jaký celkový objem peněz máte zainvestován? 

4) Využíváte při investování diverzifikace portfolia? 

5) Do kolika nástrojů diverzifikujete své portfolio? 

6) Nejdůležitějším typem diverzifikace Vašeho portfolia je? 

7) Jaké jsou Vaše znalosti o investování? 

 

Z výsledků průzkumu vyplívá, že nejčastěji se klienti poprvé setkávají 

s portfoliem investic u poradenských společností. Mají zainvestováno v rozmezí 

200.000Kč - 500.000Kč, diverzifikované mezi 3-4 investiční správce a jsou z pravidla 

spokojeni.  

 

Klienti, kteří se setkali s investicemi poprvé u bankovních společností, nemají 

své portfolio diverzifikováno vůbec, případně pouze z hlediska investičních nástrojů, a 

jejich zkušenosti jsou spíše neutrální, až negativní. Tento jev může být dán tím, že 

bankovní poradci se starají o mnohonásobně více klientů a jsou méně motivováni 

k zisku jednotlivého klienta. 
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4.2 Programování nástroje 

 
Program, by měl fungovat tak, že poradce zadá toleranci klienta k riziku (resp. 

očekávaný výnos) a program pak najde vhodnou kombinaci 3 fondů od různých 

investičních správců, které zadané toleranci odpovídají. Jednotlivým fondům také 

přiřadí poměr z celkového objemu klientem investované částky. 

 

Zde je samotný kód programu s popisky, k čemu daný oddíl slouží: 

 

' Nadefinováni promennych 

 
Private Sub butCompute_Click() 

    Dim Money As Double 

    Dim Volatility As Double 

    Dim v1 As Double, v2 As Double, v3 As Double 

     

    Dim SelectedFondRows(3) As Integer 

    Dim SelectedCompanies(3) As String 

     

    Dim i As Integer 

    Dim a As Double, b As Double, c As Double 

     

    Dim Sheet As Worksheet, Sheet2 As Worksheet 

     

    Set Sheet = ActiveWorkbook.Sheets(1) 

    Set Sheet2 = ActiveWorkbook.Sheets(2) 

     

    Money = Sheet.Cells(3, 3) 

    Volatility = Sheet.Cells(5, 3) 

     

 

' Nalezeni prvniho fondu - ten, ktery je nejblize zadane volatilite 
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    SelectedFondRows(2) = SelectFond(Volatility, Money) 

    v2 = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(2), VolatilityColumn) 

    SelectedCompanies(2) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(2), CompanyColumn) 

     

' Nalezeni druheho fondu - ten, ktery je v seznamu nad predchozim zvolenym a je od 

jine spolecnosti 

 

    i = SelectedFondRows(2) 

    While i > 1 

        If (SelectedCompanies(2) <> Sheet2.Cells(i, CompanyColumn)) Then 

            SelectedFondRows(1) = i 

            v1 = Sheet2.Cells(i, VolatilityColumn) 

            SelectedCompanies(1) = Sheet2.Cells(i, CompanyColumn) 

            i = -1 

        Else 

            i = i - 1 

        End If 

    Wend 

     

    If i <> -1 Then Exit Sub 

     

' Nalezeni tretiho fondu - v seznamu pod nejblizsim volatilite a ktery je od jinych 

spolecnosti ned predchozi dva 

 

    i = SelectedFondRows(2) 

    While (i > 1) 

        If (Sheet2.Cells(i, VolatilityColumn) = "") Then 

            Exit Sub 

        ElseIf (SelectedCompanies(2) <> Sheet2.Cells(i, CompanyColumn)) And _ 

           (SelectedCompanies(1) <> Sheet2.Cells(i, CompanyColumn)) Then 

            SelectedFondRows(3) = i 



37 

            v3 = Sheet2.Cells(i, VolatilityColumn) 

            SelectedCompanies(3) = Sheet2.Cells(i, CompanyColumn) 

            i = -1 

        Else 

            i = i + 1 

        End If 

    Wend 

        If i <> -1 Then Exit Sub 

     

    ' vypocet rozlozeni 

    b = Money / 3 

    a = (Volatility * Money - b * v2 - Money * v3 + b * v3) / (v1 - v3) 

    c = Money - a - b 

     

 

    Sheet.Cells(13, 1) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(1), FondNameColumn) 

    Sheet.Cells(13, 2) = a 

    Sheet.Cells(13, 3) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(1), VolatilityColumn) 

     

    Sheet.Cells(14, 1) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(2), FondNameColumn) 

    Sheet.Cells(14, 2) = b 

    Sheet.Cells(14, 3) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(2), VolatilityColumn) 

     

    Sheet.Cells(15, 1) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(3), FondNameColumn) 

    Sheet.Cells(15, 2) = c 

    Sheet.Cells(15, 3) = Sheet2.Cells(SelectedFondRows(3), VolatilityColumn) 

     

End Sub 

 

Private Function SelectFond(Volatility As Double, Money As Double) As Integer 

 

    Dim Sheet As Worksheet 
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    Dim Delta As Double, Delta2 As Double 

     

    Set Sheet = ActiveWorkbook.Sheets(2) 

    RowsCount = 2 

    SelectFond = 2 

    Delta = Abs(Sheet.Cells(RowsCount, VolatilityColumn) - Volatility) 

         

    SelectFond = -1 

        While (Sheet.Cells(RowsCount, VolatilityColumn) <> "") 

     

        Delta2 = Abs(Sheet.Cells(RowsCount, VolatilityColumn) - Volatility) 

        If (Delta2 <= Delta) Then 

            Delta = Delta2 

            SelectFond = RowsCount 

        Else 

            Exit Function 

        End If 

     

        RowsCount = RowsCount + 1 

    Wend 

     

End Function  
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Výsledný program pak vypadá po otevření v Excelu takto: 

 
Obrázek 8: výsledný program, zdroj: vlastní 

 

4.3 Test nástroje 

 
Funkčnost nástroje jsem vyzkoušel na 2 klientech společnosti Partners For Life 

Planning, a.s, kteří v době vytváření nástroje investovali. Prvních z nich byl pan Filip, 

který 16.září 2011 příjal návrh na investici 250.000Kč. Investovat chtěl s výnosem a 

tolerancí k riziku 6%, tedy spíše vyvážené až růstové portfolio. Nástroj zhodnotil 

investici následovně: 

 

 
Obrázek 9: portfolio A, zdroj: vlastní 
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Program vybral 3 fondy a rozložil investovanou částku v poměru odpovídající jeho 

volatilitě do 3 odlišných investičních správců. Vývoj portfolia po více než půl roce byl 

dobrý - ačkoliv jeden z fondů skončil v záporných číslech, ostatní fondy vytáhly 

zhodnocení investované částky na 2,8%. Tím je vidět i dopad diverzifikace - 

kdybychom investovali vše jen do nejdynamičtějšího fondu, klient by byl ve ztrátě. 

Druhý z klientů, pan Miroslav, je na tom o něco hůře. Na konci září, konkrétně 

29.9.2011, investoval částku 400.000Kč. Od své investice, jako zkušenější investor, 

očekával zisk 10% ročně. Program mu tak opět vybral 3 doporučené fondy od odlišných 

investičních správců v poměru k jeho přístupu k riziku.   

 

 
Obrázek 10: portfolio B, zdroj: vlastní 

 

Po více než půl roce však klientovo portfolio dosahuje záporného zhodnocení - 

jeden z fondů sice vydělává, nicméně ostatní 2 fondy jej „stahují“ k zemi. Opět je to 

dáno diverzifikací portfolia - díky ní se omezují ztráty i výnos. To, co se zde ovšem 

projevilo jako mnohem důležitější, je investiční horizont. Půl roku je velice krátká doba 

na to, aby se  zhodnotilo portfolio akciových fondů. 

U předchozího klienta byla strategie spíše vyvážená, tj. složená částečně dluhopisů 

a částečně akciových fondů, kde dluhopisy táhly v krátkém horizontu portfolio nahoru. 

U klienta B, pana Miroslava, je však strategie, díky očekávaném výnosu 10%, spíše 

dynamičtější. Většina portfolia je tedy zainvestována do podílových fondů s vyšším 
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objemem akcií, a tudíž se doporučený investiční horizont prodlužuje. Vzhledem k vyšší 

volatilitě je potřeba, aby klient vydržel v držení akciových fondů na to, než se investice 

dostane i přes výkyvy nad hranici jeho výnosu. Může to sice trvat déle, nicméně 

očekávaný výnos je pak vyšší, než se dá očekávat u fondů dluhopisových. Vývoj 

portfolií je uveden v příloze této práce.  

Na následujících grafech je vidět důkaz toho, že akcie sice dosahují vyšších 

výnosů, ale je třeba sledovat delší časové období, než u dluhopisů, které zhodnocují 

peníze s nižším rizikem i výnosem na kratším horizontu.  

 

 
Obrázek 11: zhodnocení mezinárodních akcií, zdroj: www.penize.cz 
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Obrázek 12: zhodnocení mezinárodních dluhopisů, zdroj: www.penize.cz 
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Závěr práce 
 

Hlavním cílem bylo vytvořit nástroj na vytváření inestičních návrhů. Tento 

software měl přispět k efektivitě práce vedoucího pracovníka, usnadnit sestavení 

portfolia nováčkovi, a to stále při zachování kvality poskytovaných služeb společnosti 

Partners For Life Planning, a.s. Na základě tohoho nástroje měl nováček lépe pochopit 

principy a důvody jednotlivých kroků při sestavování investičních portfolií a 

kontrolovat správnost svých rozhodnutí. 

 Nástroj na investiční návrhy byl zpracován v jazyku Visual Basic. Po otevření 

programu je klient vyzván k zadání investované částky v Kč a míru volatility v % – 

resp. tolerance k riziku poklesu hodnoty či výnosu investice. Za pomocí těchto dat pak 

program navrhne investiční portfolio optimalizované přímo na potřeby klienta. Navíc 

při práci s tímto programem sám klient pozná důležitost jednotlivých náležitostí při 

investování a bude mít jistotu, že daný investiční návrh má „hlavu a patu“ a je mu šitý 

„na míru“. 

 Investiční návrh sestavený programem měl splňovat 2 základní principy investování – 

diverzifikace portfolia a tolerance k riziku. Diverzifikace proběhně rozdělením investované 

částky automaticky mezi 3 investiční poskytovatele, se kterými společnosti Partners For Life 

Planning, a.s. spolupracuje. Navíc budou částky rozděleny i mezi jednotlivé typy  fondů. 

Zadaná tolerance k riziku má zohledňovat klientovi schopnosti unést emoční stres při 

poklesu jeho investice, a tudíž bude nástroj vybírat jen odpovídající míru rizika. 

 

Na výsledek práce se dá tedy podívat ze dvou pohledů. Nástroj jako takový je 

funkční, na základě zadané očekávané volatility, reps. toleranci k riziku, rozděluje  

portfolio vždy mezi tři nejbližší fondy. Klient tak získá diverzifikované portfolio aktiv 

odpovídající jeho rizikovému profilu a očekávanému výnosu. Nástroj tak zohledňuje 

jeden z nejdůležitějších zásad při investování - diverzifikaci portfolia, což usnadňuje 

vytváření investičních návrhů začínajících poradců společnosti Partners For Life 

Planning, a.s. Z pohledu zadání, klientů i vedoucích pracovníků společnosti tak nástroj 

splnil očekávání.  

To, co ovšem nástroj nezohledňuje, je dodržování investičního horizontu. Pokud 

klient nechce spekulovat na poklesu cen, ale chce stabilně a s rozumem investovat, pak 
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musí vědět, že každá investice má svůj čas. Čím vyšší chce klient výnos, tím větší je 

riziko, a proto musí svou investici nechat vydělávat na delším časovém horizontu, aby 

měl jistotu, že vydělá. Ne nadarmo zkušení investoři vkládají své peníze do ztrátových 

fondů v době, kdy všichni ostatní z nich vystupují, jelikož vědí, že je jen otázkou času, 

kdy fondy opět poroste. To je důvodem, proč je druhý klient uvedený v této práci i při 

diverzifikovaném portfoliu po půlroce v mínusu - při zvoleném výnosu 10% musí 

nechat svou investici nechat běžet několik let.  

Jako vylepšení tohoto nástroje a zároveň možným námětem diplomové práce může 

být zahrnutí do nástroje i propočet optimálního časového horizontu pro zadané hodnoty 

investice.  
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Obrázek 13: vývoj portfolia A, zdroj: vlastní 

 
 16.9.2010 1.11.2010 1.1.2011 1.3.2011 1.5.2011 
A 139 223,56 Kč 139 913,56 Kč 138 762,97 Kč 141 753,08 Kč 144 752,08 Kč 
B 83 333,33 Kč 85 321,57 Kč 84 956,69 Kč 84 897,83 Kč 85 987,98 Kč 
C 27 443,11 Kč 26 991,87 Kč 27 443,11 Kč 26 956,11 Kč 26 434,98 Kč 
Celkem 250 000,00 Kč 252 227,00 Kč 251 162,76 Kč 253 607,03 Kč 257 175,05 Kč 
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Obrázek 14: vývoj portfolia B, zdroj: vlastní 

 
 29.9.2010 1.11.2010 1.1.2011 1.3.2011 1.5.2011 
A 215 288,89 Kč 215 369,87 Kč 214 289,98 Kč 214 918,65 Kč 214 917,32 Kč 
B 133 333,33 Kč 134 622,72 Kč 134 856,31 Kč 134 675,29 Kč 134 172,46 Kč 
C 51 377,78 Kč 52 372,15 Kč 51 987,88 Kč 51 812,91 Kč 50 622,13 Kč 
 400 000,00 Kč 402 364,73 Kč 401 134,17 Kč 401 406,86 Kč 399 711,90 Kč 
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Dotazník pro klienty Partners For Life Planning, a.s.  

 

Obrázek 15: dotazník pro klienty, zdroj: vlastní 


