
jak na ně a proč je důležité je mít?
Defi nice a vyčíslení fi nančních cílů
Poradce pomůže klientovi stanovit si fi nanční cíle v dostatečném předstihu. Jde zejména o dlouhodobé investiční plány. Příkladem může být 
vytvoření kapitálu na pokrytí budoucích nákladů na studium dětí nebo jejich podporu při startu do života. Dalším typickým cílem je fi nanční 
zabezpečení v penzi.

PŘI INVESTOVÁNÍ JE KLÍČOVÝ ČAS:

Náklady na studium na soukromé vysoké škole = cca 1 000 000 Kč.

• Investice zahájena při narození dítěte => potřebná měsíční částka cca 2 500 Kč, při horizontu 
18 let a dynamické investiční strategii

• Investice zahájena v 10 letech věku dítěte => potřebná částka cca 9 000 Kč měsíčně, 
 při horizontu 8 let a vyvážené investiční strategii

Čím dříve investice započne, tím menší částka k investování je potřeba.
Modelový příklad vývoje dynamického portfolia¹:

Výběr vhodných investičních nástrojů

Poradce dokáže vyhodnotit vztah klienta k riziku, určit roz-
sah jeho znalostí zkušeností, zohlednit fi nanční situaci a na 
základě těchto údajů navrhnout vhodný investiční nástroj. 
Investoři mají tendenci přeceňovat své schopnosti podstu-
povat riziko a čelit propadům hodnoty investice, což vede 
k výběru nevhodných investičních nástrojů a nedodržování 
investičních plánů. Opačným extrémem je přílišná obava z 
rizika, kdy investoři volí příliš konzervativní produkty, čímž 
na delších horizontech přichází o výnos, který může přinést 
investiční produkt.

Magický trojúhelník

Magickým trojúhelníkem u investičních produktů rozumí-
me vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou. Obecně vždy 
platí, že čím větší požadujeme od investičního produktu 
výnos, tím větší musíme podstoupit riziko – že naše investi-
ce vykáže třeba i značné ztráty. Rizik existuje mnoho druhů, 
od zmíněného poklesu hodnoty aktiv, přes riziko měnové, 
máme-li zainvestováno v cizí měně, až po riziko emitenta, 
které znamená úpadek emitenta například dluhopisu a 
jeho neschopnost vyplatit vložené prostředky a dohodnutý 
kupón. Likviditou pak vyjadřujeme schopnost, s jakou mů-

žeme naše investice odprodat a inkasovat vložené prostřed-
ky dle aktuálního kurzu. Zejména u dlouhodobých produktů 
bývají možnosti zpětného odkupu často omezeny. Vztah tří 
stran trojúhelníku u typových fi nančních produktů ukazuje 
tabulka č.1.

¹ Vývoj modelového portfolia je založen na výkonnosti akciového indexu Dow 
Jones Industrial Average v letech 1999-2017. Za vykazované období byla prů-
měrná roční výkonnost pravidelné měsíční investice do tohoto portfolia 6,52 % 
p.a. Výpočet nezahrnuje případné poplatky a jako vždy při investování platí, že 
minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.
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Produkt Potenciální výnos Riziko Likvidita

Spořicí účet Nízký Nízké Vysoká

Penzijní připojištění Nízký Nízké Nízká

Dluhopisový investiční fond Střední Střední Vysoká

Doplňkové penzijní spoření (fond životního cyklu) Vysoký à Střední à Nízký Vysoké à Střední à Nízké Nízká

Akciový investiční fond Vysoký Vysoké Vysoká

Investiční nemovitost (byt) Střední Střední Nízká

Korporátní dluhopis Vysoký Vysoké Nízká

Příklad investičních strategií:

Strategie
Maximální doporučené limity

Nástroje peněžního trhu Dluhopisy Akcie Alternativní investice ²

Konzervativní 100 % 75 % 0 % 0 %

Vyvážená 100 % 100 % 60 % 10 %

Růstová 100 % 100 % 80 % 15 %

Dynamická 100 % 100 % 100 % 20 %

Dlužno podotknout, že vysoká likvidita neznamená, že bychom měli naší investici při prvním poklesu trhu investice zrušit a 
vybrat peníze zpět. Naopak, pokles cen na trhu může být důvodem pro výhodný nákup „se slevou“ – a tedy navýšení inves-
tované částky. V každém případě bychom se vždy měli držet plánovaného investičního horizontu, nepřijde-li mimořádná 
životní událost.

Sestavení investičního portfolia

Pro menší objemy investic lze využít jednoduchých investič-
ních nástrojů. Při vyšších objemech investic je již nezbytné 
sestavit vhodné investiční portfolio. Jeho jednotlivé složky 
by měly odpovídat celkové navržené investiční strategii. 

Základními stavebními kameny portfolia jsou nástroje pe-
něžního trhu, dluhopisové nástroje a akciové nástroje. Jako 
doplněk k vyvážení celkové stability portfolia lze využít al-
ternativních investic. Z důvodů vyšší diversifikace a bezpeč-
nosti portfolia jsou často v portfoliích využívány podílové 

Pravidelný servis investičního portfolia

Sebelépe sestavené investiční portfolio je nutné sledovat 
a udržovat. Jeho jednotlivé složky se v čase vyvíjí různým 
tempem, je potřeba je rebalancovat (tedy vracet zpět do 
ideálního poměru). Portfolio je ale hlavně nutné sledovat 
z pohledu vývoje kapitálových trhů. Poradce monitoruje 
portfolio svého klienta, na pravidelných servisních schůz-
kách mu reportuje výkonnost a navrhuje úpravy s ohledem 
na aktuální tržní vývoj.

fondy, které v sobě tyto základní druhy investičních nástrojů 
obsahují. 

Investiční strategie, které je pro každého investora stano-
vena na základě jeho individuálních potřeb, určuje ideální 
poměr a maximální limity pro jednotlivé složky portfolia, 
které odpovídají jejich potenciálnímu výnosu, riziku a likvidi-
tě. Neexistuje žádné oficiální pravidlo, či návod na sestavení 
správného portfolia. Jeho sestavení je úkolem investičního 
poradce a závisí na zkušenostech a vědomostech, které tak 
tvoří hlavní přidanou hodnotu investičního poradenství.

² Za alternativní investice jsou uvažovány investice do jiných tříd aktiv, než jsou 
nástroje peněžního trhu, dluhopisy a akcie. Příkladem mohou být komodity, 
nemovitosti, půda, umění a další.
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