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Vážené klientky, vážení klienti,

dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách prvního vydání čtvrtletníku Erste Private 
Banking v roce 2013. Pro mě osobně je to současně první příležitost oslovit naše 
nejvýznamnější klienty v mé nové roli obchodního ředitele Erste Private Banking. 

Na bankovním a finančním trhu se pohybuji již téměř 20 let. Do České spořitelny jsem 
přišel před třemi lety v souvislosti s rozvojem služeb pro movitou klientelu. Stál jsem 
u zrodu služby ERSTE Premier, kterou většina nejvýznamnějších klientů Erste Private 
Banking již aktivně využívá. Od počátku letošního roku mi byla svěřena zodpovědnost 
i za naši nejprestižnější službu pro movité klienty, službu Erste Private Banking. Mou 
osobní prioritou je rozvoj obou služeb a růst spokojenosti našich klientů 
nadstandardního a privátního bankovnictví.

Vyspělé ekonomiky procházejí stále poměrně složitým obdobím a nacházejí se 
v prostředí velmi nízkých úrokových sazeb. Na jednu stranu výhodné prostředí pro 
nastartování ekonomického růstu, ovšem velmi složité pro správu majetku. Zde je 
klíčová role vaší privátní bankéřky či privátního bankéře, kteří vám pomohou nastavit 
adekvátní finanční strategii.

Vhodným řešením mohou být aktivně řízená portfolia, která vždy patřila k pilířům 
privátního bankovnictví po celém světě. Právě u aktivní správy svých peněz nejvíce 
oceníte služby privátních bankéřů a jejich finanční poradenství.

Aktivně řízená portfolia sestavujeme klientům od určité výše majetku a s tím přímo 
souvisí naše rozhodnutí zvýšit minimální hranici pro poskytování služeb Erste Private 
Banking. Nově budeme službu privátního bankovnictví poskytovat klientům, jejichž 
majetek v rámci naší bankovní skupiny je 10 mil. Kč a více.

Letos od nás dále můžete očekávat kromě produktových inovací také rozvoj 
nebankovních služeb, které vám budou zpříjemňovat život. Již dnes řada klientů 
využívá například letištní salonek nebo službu Concierge (osobní asistent). K tomu 
přidáme program benefitů šitý na míru movitým klientům a stejně jako v minulých 
letech řadu zajímavých společenských a kulturních setkání pro naše klienty.

Přeji vám investičně a po všech dalších stránkách úspěšný rok 2013.

S úctou

Jiří Zelinka
obchodní ředitel ERSTE Premier a Erste Private Banking
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Věříme v pozvolné zotavování ekonomik

Negativní překvapení z USA a pokračující fiskální nejistota
Růst ekonomiky USA za čtvrté čtvrtletí loňského roku 
překvapil, bohužel negativně. Ekonomika poklesla o jednu 
desetinu. To nevypadá jako moc velký negativní šok, zvlášť 
ve srovnání s poklesem HDP v eurozóně. Je ale potřeba si 
uvědomit, že finanční trh očekával růst, a to něco málo přes 
jedno procento. Klíčový byl vliv jednorázových faktorů. 
Negativní příspěvek k růstu ekonomiky šel na vrub tvorby 
zásob a výdajů na obranu. Důležité však je, že se udržel 
solidní růst spotřeby domácností nad dvěma procenty. 
A spotřeba by měla držet růst ekonomiky celý letošní rok. 
K pozitivním faktorům by se po několika letech měl letos 
připojit i rezidenční trh. Nově zahájené stavby naznačují, že 
by příspěvek rezidenčního stavebnictví měl k růstu ekonomiky 
přidat něco málo přes jeden procentní bod. 

Hlavním problémem bude v roce 2013 rostoucí tlak na 
fiskální konsolidaci, která by ekonomiku zpomalila. 
Přetrvává neschopnost dosáhnout kompromisu ohledně 
řešení problému střednědobého trendu růstu zadlužení. 
Konkrétně se tyto spory aktuálně projevují jednak v dohadování 
o navýšení stropu zadlužení a jednak v dohadování o struktuře 
plánovaných rozpočtových škrtů. Problém stropu zadlužení byl 
odsunut z konce února do druhé poloviny května (přesný 
termín je 19. května), takže evidentně pokračuje situace, 
kterou známe už nějakou dobu – problémy se neřeší, jen 
odsunují, a napětí kvůli tomu narůstá. U výdajových škrtů 
vážně hrozí, že nakonec dojde k jejich plošné podobě. Ani 
finančním trhům, ani reálné ekonomice tato situace 
samozřejmě neprospívá. Momentálně jí však trhy evidentně 
nevěnují příliš velkou pozornost.

Mezinárodní měnový fond nedávno vyslovil obavu z příliš 
rychlé fiskální konsolidace, která by mohla mít podobně 
negativní dopady jako obdobný postup v eurozóně. Částečně 
tyto obavy sdílíme, proto čekáme letos poněkud pomalejší růst 
než loni (1,5 % oproti předběžným 2,2 %). Nepřímým projevem 
fiskální konsolidace je i nečekaně výrazný propad spotřebitelské 
důvěry, který podle všeho souvisí hlavně s nárůstem daně ze 
mzdy. Historicky ovšem není korelace spotřebitelské důvěry 
a spotřebitelských výdajů příliš silná, takže nepředpokládáme, 
že by se pokles indexu promítl do reálného chování domácností.

Centrální banka Fed po svém posledním zasedání 
konstatovala, pokud jde o hodnocení ekonomiky, že došlo ke 
zpomalení tempa zotavování hospodářství a že toto 
zpomalování mají na svědomí jednorázové faktory, především 
počasí (obzvlášť hurikán Sandy). Na tempu odkupu státních 
dluhopisů se nic nezmění. Trh však nyní citlivě reaguje na 
jakékoliv známky na změnu či dokonce ukončení 
kvantitativního uvolňování.

Růst preference pro riziková aktiva v kombinaci se 
spekulacemi o možnosti ukončení kvantitativního 
uvolňování ve druhém pololetí posunul benchmarkovou 
výnosovou křivku nahoru. Tendence k růstu výnosů však 
letos bude obecně převládat – ekonomika by měla 
pokračovat v zotavování, především by měla postupně 
klesat míra nezaměstnanosti, což bude znamenat, že se 
blíží moment, kdy Fed začne utahovat měnovou politiku. To 
by měl být pro trh klíčový střednědobý a dlouhodobý faktor.

Evropa naopak překvapuje pozitivně, ale selektivně
Německá data v lednu vesměs potvrdila zřetelné zlepšování 
stavu ekonomiky. Opět rostly předstihové ukazatele (PMI1, 
IFO2, ZEW3), a to poměrně výrazně.

Došlo také k nečekanému poklesu míry nezaměstnanosti, 
ačkoliv jen o desetinu (z 6,9 % na 6,8 %). Přes obecně 
pozitivní vývoj ekonomiky a především přes pokles míry 
nezaměstnanosti zůstávají spotřebitelé opatrní, což se 
projevilo v prosinci v poklesu maloobchodních tržeb. 
Německo tak těží a bude těžit z lepší výkonnosti, a tedy 
vyšší poptávky ve světě, brzdit ho v tomto směru může 
posilování eura. Naopak na poptávku domácností ani na 
poptávku ze zbytku Evropy se spoléhat nemůže. Jih Evropy 
(včetně druhé největší evropské ekonomiky – Francie) 
totiž podobné známky zotavování jako Německo 
nevykazuje. Pokračující fiskální konsolidace na domácí 
frontě a sílící euro na straně zahraničněobchodní nedávají 
velké naděje na podstatnou změnu k lepšímu ani 
v dohledné budoucnosti.

Od konce ledna mohou evropské banky vracet prostředky 
vypůjčené v rámci programu Evropské centrální banky, tzv. 

LTRO (long-term refinancing operation = injekce likvidity 
bankám ze strany Evropské centrální banky). Při první takové 
možnosti banky vrátily 137 mld. EUR, další hotovost mohou 
vracet v týdenních intervalech. Splácení LTRO svědčí především 
o nižší potřebě likvidity ve finančním systému – banky se tedy 
podle všeho cítí bezpečněji, méně se obávají vyschnutí likvidity 
ve finančním systému. Na druhou stranu stále trvá úvěrová 
kontrakce (poskytuje se méně úvěrů), a to zejména kvůli 
nízkému zájmu o půjčky. V menší míře se na nižších objemech 
poskytnutých úvěrů podílejí také přísnější kritéria bank 
u retailových půjček. Nízká úvěrová aktivita je další z důvodů, 
proč letos nečekáme podstatnější obrat k lepšímu.

Euro reaguje na data z Německa, která ukazují na 
zlepšování stavu ekonomiky, a proto posiluje. Na trh stále 
působí také nejistota kolem řešení amerických fiskálních 
problémů. Tlak na oslabování dolaru působí hrozivě, ovšem 
euro už začíná vypadat dost nadhodnoceně.

Proto připouštíme možnost dalšího mírného oslabení dolaru 
danou tržně psychologicky, ale zároveň také roste 
pravděpodobnost korekce a následného zastavení posilování 
eura. Střednědobě bude vývoj kurzu záviset jednak na 
výkonnosti ekonomik a z ní plynoucích očekávání vývoje 
politiky centrálních bank a jednak na stavu dluhové krize 
v EMU v kontextu jednání o fiskální konsolidaci v USA. Protože 
je řada těchto faktorů momentálně vysoce nejistá, zůstává 
vysoce nejistý i vývoj kurzu. Náš hlavní scénář představuje 
stabilizace až mírné posílení dolaru v horizontu šesti měsíců.

Vývoj v Evropě ovlivňovaly velmi podobné faktory jako v USA. 
Navíc se projevil pokles rizikové averze kvůli nižšímu 
vnímanému riziku eskalace dluhové krize v eurozóně, 
a zejména ve druhé polovině měsíce už na trh působily 
spekulace na splácení LTRO. Kanály, kterými splácení LTRO 
působí, jsou dva. Za prvé obecně nižší likvidita v systému 
(menší bilance ECB) a za druhé návrat kolaterálu4 bankám, 
který může zvýšit nabídku dluhopisů na trhu. Podobně jako 
v USA čekáme v průběhu roku spíše pomalý růst výnosové 
křivky. V obou případech ovšem existuje riziko, že se trh 
„utrhne“ a předvede podobně razantní pohyb jako například 
v USA v r. 1993/1994.

Růst preference pro riziková aktiva v kombinaci se 
spekulacemi o možnosti ukončení kvantitativního 
uvolňování ve druhém pololetí posunul benchmarkovou 
výnosovou křivku nahoru. Tendence k růstu výnosů však
letos bude obecně převládat – ekonomika by měla 
pokračovat v zotavování, především by měla postupně 
klesat míra nezaměstnanosti, což bude znamenat, že se
blíží moment, kdy Fed začne utahovat měnovou politiku. To
by měl být pro trh klíčový střednědobý a dlouhodobý faktor.

Euro reaguje na data z Německa, která ukazují na 
zlepšování stavu ekonomiky, a proto posiluje. Na trh stále 
působí také nejistota kolem řešení amerických fiskálních 
problémů. Tlak na oslabování dolaru působí hrozivě, ovšem 
euro už začíná vypadat dost nadhodnoceně.
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Čechy bez intervencí, Morava též
Důvěra domácností sice mírně klesla, ale stále se pohybuje 
nad dnem z května loňského roku. To je vzhledem k tomu, že 
od ledna 2013 došlo k dalšímu růstu daní a k deregulacím, 
dobrá zpráva. Od začátku roku 2011 do poloviny minulého 
roku totiž spotřebitelská důvěra klesala s tím, jak probíhala 
fiskální restrikce vlády a jak se stále zhoršovala situace 
v eurozóně. V letošním roce nás čeká poslední kolo úspor 
(v příštím – volebním – roce vláda neplánuje žádné škrty). 
Programy ECB z podzimu 2011 a z léta 2012 zase dávají 
naději, že situace v EMU má to nejhorší za sebou a je 
stabilizovaná. Důvěra českých domácností by se tak letos, 
zejména ve druhé polovině roku, měla mírně zlepšit. To je 
jeden z důvodů, proč v letošním roce neočekáváme další 
výrazný propad spotřeby domácností, jako tomu bylo v roce 
minulém. Podobně jako u domácností dochází ke stabilizaci 
(ne)důvěry v podnikatelském sektoru. Společně s lepšími 
předstihovými indikátory v Německu se to pak s jistým 
zpožděním projeví i v lepší výkonnosti českého průmyslu. 
Proto v prvním čtvrtletí čekáme dosažení dna této recese a od 
druhé poloviny roku pak oživení. 

Zasedání ČNB přineslo vystřízlivění trhu, po kterém jsme volali. 
Devizové intervence nejsou na pořadu dne. Proto se z koruny 
vyfoukla spekulační bublina a koruna posílila. Proč intervence 
nedávaly smysl? Důvodem je jak náš očekávaný výhled 
(tj. zlepšování ekonomiky od druhé poloviny roku a pak v roce 
2014), tak neefektivnost případných intervencí. Vliv slabé 

koruny na export bude v situaci nízké poptávky v EMU malý 
a bude do velké míry kompenzován negativním dopadem na 
spotřebu domácností. V nejbližších měsících se bude koruna 
nejčastější pohybovat v pásmu 25 až 25,5 CZK/EUR. 

Český desetiletý dluhopis začal kopírovat svého německého 
kolegu a vyrostl nad dvě procenta. Spread (cenové rozpětí) 
českých výnosů k německým je tak na zhruba 40 bazických 
bodů5 (= 0,4 %). Z perspektivy minulého roku jsou to stále 
velice nízké úrovně, ale ode dna jsou vzdáleny zhruba o 0,2 %. 
To je v souladu s naší představou, že v letošním roce dluhopisy 
mírně vyrostou. Nadále čekáme, že letos se s uklidněním 
situace v eurozóně a s postupně se zlepšujícím výhledem na 
růst české ekonomiky vrátí spread k německým výnosům na 
vyšší úrovně, aspoň na 60 bazických bodů. Navíc očekáváme 
tlak na růst německých výnosů. To znamená, že české výnosy 
mají krátkodobý potenciál růstu o 0,2 % až 0,3 %. Pro 
výraznější pohyby v dalším měsíci nevidíme impulz – situace 
na finančním trhu EMU je stabilizována, domácí nabídka 
dluhopisů je v prvním čtvrtletí 2013 relativně malá. Nicméně 
v horizontu šesti měsíců vidíme jako pravděpodobnější růst 
výnosů o více než 0,2–0,3 % než pokles výnosů zpátky na 
jejich historická minima. Tomu bude nahrávat jednak menší 
absorpční kapacita českého bankovního sektoru a jednak 
nevyřešená krize v eurozóně (možnost eskalace napětí) 
podpořená navíc rizikem, že deficit státu bude v letošním roce 
ministerstvem financí nadstřelen kvůli horšímu než 
očekávanému vývoji ekonomiky.
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Německo: výnos desetiletého vládního dluhopisu

Zdroj: Datastream, Česká spořitelna

David Navrátil,
hlavní ekonom,
Česká spořitelna

1  PMI (index nákupních manažerů) je ukazatel hospodářské aktivity, který odráží podíl nákupu manažerů v některých hospodářských odvětvích. Index PMI nad 50 bodů ukazuje, že se ekonomika rozpíná. Výsledek pod úrovní 
50 bodů signalizuje pokles aktivity v odvětví a bývá ekonomy považován za předzvěst recese ekonomiky.

2  IFO – indikátor podnikatelského klimatu v Německu. Rostoucí hodnota indexu se považuje za pozitivní událost, která je známkou rostoucí důvěry v budoucnost německé ekonomiky. Pokles hodnoty indexu se považuje 
za negativní a značí, že podnikatelské klima se může v budoucnosti změnit nepříznivým směrem. Posilování eura napomáhá, pokud index IFO vzroste nad očekávání. Naopak propad indexu IFO pod úroveň očekávání trhu 
vede k oslabování eura.

3  ZEW (index ekonomického sentimentu v Německu) vyjadřuje očekávání budoucího ekonomického růstu v Německu. Jeho růst ukazuje lepší vyhlídky pro německou ekonomiku.

4  Kolaterál jsou peněžní prostředky nebo finanční nástroje (např. cenné papíry), které poskytovatel finančního zajištění poskytuje jako předmět finančního zajištění.

5  Bazický bod (bp, bps – z anglického Basis point) označuje ve finanční oblasti jednu setinu procenta (1 % = 100 bp). V bazických bodech se udávají především úrokové míry a výnosové míry různých finančních nástrojů. Například 
změna úrokové míry z 1 % p. a. na 1,2 % znamená změnu o 20 bp.

Slovník
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Doplňte své portfolio o netradiční investiční styl: Certifikátový fond

1)  Klienti se stávající akciovou expozicí, pro které to bude 
doplněk přímé pozice s odlišným investičním stylem.

2)  Konzervativní klienti, kteří doposud neměli akciovou 
expozici, avšak pod „tíhou vnějšího prostředí“ (= pekelně 
nízké výnosy tradičních dluhopisových instrumentů) 
přemýšlejí o různých alternativách ve snaze oživit 
výnosový potenciál svého portfolia. Tito investoři tak mají 
jedinečnou šanci vyzkoušet si akciové riziko v relativně 
bezpečné podobě. 

Do čeho tedy vlastně bude tento fond investovat? 
Primárním cílem budou diskontní certifikáty (v menší míře 
rovněž bonusové certifikáty) v dostatečné likviditě 
s eurovou a dolarovou denominací s tím, že fond bude 
tato cizoměnová rizika plně zajišťovat. Splatnost 
certifikátů bude typicky půl až jeden a půl roku. Podkladovým 
aktivem certifikátů budou široké akciové indexy. Regionálně 
budou investice pokrývat především vyspělé kapitálové trhy 
v USA, Evropě a Japonsku, v menší míře pak také i rozvíjející 
se trhy. Fond bude v praxi kombinovat „dlouhou“ pozici 
v akciovém indexu (spekulujeme na růst ceny tohoto aktiva) 
a „krátkou“ pozici ve volatilitě v podobě prodané akciové 
opce (spekulujeme na pokles ceny). Implikovaná, resp. 
očekávaná volatilita bývá v průměru vyšší než realizovaná 
čili skutečná, což je odraz rizikové averze investorů a jejich 
ochoty platit prémii za zajištění. Pro milovníky Wikipedie 
připojuji odborný název této investiční strategie: covered 
call. Fond tak bude profitovat z krátkodobého nárůstu 
volatility (často spojeného s poklesem cen akcií) a z jejího 
přirozeného návratu k dlouhodobému průměru. Jinak 
řečeno v době nárůstu stresu na kapitálových trzích 
provázených nárůstem tzv. implikované volatility fond 
vstupuje do strukturovaných instrumentů, které využívají 
normalizace situace na trzích, a fond tak inkasuje prémii za 
pokles volatility. Tato investiční strategie je tak, jak už jsem 
naznačil v úvodu článku, určitým protipólem investičního 
stylu absolute-return (= strategie absolutního výnosu), který 
naopak reaguje na růst volatility snížením expozice na 
akciové riziko a naopak. Pro ilustraci připojuji historický 
vývoj implikované volatility za posledních 10 let; měřeno 
indexem VIX, z něhož je patrný dlouhodobý průměr indexu 
těsně nad 20.

Dění na kapitálových trzích v posledních letech zvládlo zbořit 
řadu mýtů a teoretických pouček. Jedním z důkazů mého 
tvrzení je nedávná absence trendových pohybů na akciových 
trzích a naopak všudypřítomnost impulzivních nárůstů 
volatility neboli cenové kolísavosti. Šlo či spíše stále jde 
o systémovou změnu, která se na kapitálových trzích usadila 
s nebývalou silou. Bohužel nutno dodat, že tento fenomén 
negativně zasáhl i do výnosového potenciálu tradičních 
investičních stylů, včetně tzv. absolute-return investičního 
přístupu1, který konzervativní klienty historicky chránil před 
výraznými cenovými propady na akciových trzích. Ukázalo se 
tak – pokolikáté už (?) – že se nikdy nevyplatí dávat všechna 
vejce do jednoho košíku.

Opět se tak vracíme ke zlatému pravidlu diverzifikace, které 
pozitivně funguje nejen při stavbě portfolia, tedy výběru 
konkrétních cenných papírů, ale i při aplikovaném 
investičním stylu.

Nový produkt z dílny Investiční společnosti České 
spořitelny – Certifikátový fond – reaguje právě na výše 
popsané systémové změny a přináší do světa tradičních 
investičních stylů určitou inovaci v podobě investiční 
strategie spojující náhled na dvě třídy aktiv současně: na 
akcie a na volatilitu, kterou jsme v tomto přístupu na 
třídu aktiv „povýšili“. Tato strategie či spíše investiční 
řešení v podobě korunového podílového fondu je na 
lokálním trhu v současné době unikátní. Pojďme se tedy na 
tuto investiční myšlenku podívat více zblízka.

Již jsem zmiňoval, že akciové trhy v minulých letech trpěly 
nedostatkem zřetelného trendu, který by většinu investorů 
dostatečně přesvědčil o výhodnosti investovat značnou část 
svých těžce vydělaných peněz právě do „rizikových“ akciových 
titulů. Navzdory dlouhodobým statistikám je nutno podotknout, 
že za poslední desetiletí zbylo jen pomálu zarytých zastánců 
akciových investic, kteří navzdory výrazným tržním korekcím 
v letech 2008–2009 či v roce 2011 dál drželi svůj masochisticky 
optimistický náhled na další vývoj akciového trhu. Je fér 
přiznat, že autor tohoto článku patří právě do této skupiny 
„vyvolených“. Má slova dokládá následující graf – historie 
globálního indexu MSCI World za posledních dvanáct měsíců.

Smíšené pocity z minulosti nás však neodradily od myšlenek, 
jak spojit příznivou valuaci (tj. ocenění akcií) korporátního 
sektoru s poměrně krátkým investičním horizontem většiny 
klientů a zároveň vyzrát na již zmiňovanou všudypřítomnou 
volatilitu. Tato snaha vyústila v ne právě triviální, nicméně 
v celkem transparentní a jasně definovanou investiční 
strategii, která se historicky využívala u investic do 
diskontních2 a bonusových3 certifikátů.

My jsme tuto myšlenku transformovali do podoby 
dostupného investičního instrumentu, který poskytuje: 

1)  důležité zajištění do české koruny,
2)  náležitou diverzifikaci (rozložení rizika emitenta) do 

přiměřeného počtu certifikátů,
3)  tzv. časování trhu při současném respektování striktně 

nastavených investičních a risk manažerských principů,
4)  tradiční pohotovou likviditu typickou pro každý podílový fond. 

Ve velmi zjednodušené formě lze nový Certifikátový fond 
označit jako defenzivní způsob, jak vybudovat expozici na 
akciové riziko. Díky této strategii je optimálním doplňkem 
de facto každého klientského portfolia. 

Při úvahách o okruhu vhodných investorů se primárně nabízejí 
dva okruhy těch, kteří by o novém fondu měli vážně uvažovat: 
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Opět se tak vracíme ke zlatému pravidlu diverzifikace, které
pozitivně funguje nejen při stavbě portfolia, tedy výběru
konkrétních cenných papírů, ale i při aplikovaném
investičním stylu.

Ve velmi zjednodušené formě lze nový Certifikátový fond 
označit jako defenzivní způsob, jak vybudovat expozici na
akciové riziko. Díky této strategii je optimálním doplňkem 
de facto každého klientského portfolia.
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Za časů tržního prostředí vhodného pro Certifikátový fond, 
tj. krátkodobých nárůstů volatility bez výrazných trendů, 
bude tato investiční strategie cílovat tří- až pětiprocentní 
průměrný roční výnos.

Tento výnosový potenciál je pochopitelně nižší než dlouhodobý 
výnos akciových trhů (ten se pohybuje mezi šesti až osmi 
procenty), zároveň však fond nabízí poměrně omezený cenový 
propad v krajně nepříznivých scénářích, kdy akciové trhy budou 
výrazně korigovat. Děje se tak díky aktivní správě a striktně 
nastaveným risk manažerským principům, které s 95% 
spolehlivostí zastaví cenový propad maximálně na -4 % v každém 
kalendářním roce. V praxi je tak definován dvoustupňový systém 
tzv. stop-loss4 a stop-profit limitů5 včetně denně měřeného 

maximálního propadu na úrovni celého portfolia. Navzdory 
limitované cenové ztrátě je zřejmé, že přirozený investiční horizont 
pro tento Certifikátový fond leží někde mezi horizonty pro fondy 
investující do státních dluhopisů a do akcií. Jako ideální 
investiční horizont proto doporučujeme čtyři roky a déle. 

Ještě vám dlužím popis scénáře v případě naopak velmi 
příznivého prostředí pro akciové investice – tj. trendového 
cenového nárůstu akciových indexů s dlouhodobě velmi 
nízkou úrovní volatility. Taková situace je pro Certifikátový 
fond nepříznivá. Nehrozí sice žádné cenové propady, ale 
zároveň bude fond velmi málo zainvestován právě 
s ohledem na nízkou volatilitu, která za tohoto scénáře 
poskytuje jen velmi malou prémii. V tomto případě budou 
prostředky fondu investovány do bezpečných státních 
dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti. Ruku v ruce 
s tímto faktem pak bude samozřejmě nižší i očekávaný 
výnos fondu, který bude jen mírně v pozitivním teritoriu. 
Podobná situace nastala např. v letech 2003 až 2006, kdy 
akciové trhy trendově rostly a implikovaná volatilita 
(měřeno indexem VIX) byla de facto po celou dobu blízko 
historických minim. V takovém případě bude klient se 
správnou strategickou alokací naopak profitovat z přímo 
držených akciových pozic. 

Na závěr si ve stručnosti shrňme, proč vlastně do 
Certifikátového fondu investovat. 
Podle našeho názoru jde o velmi vhodný doplněk 
investičního portfolia s unikátní defenzivní investiční 

1  Absolute return strategie (= strategie celkové nebo absolutní návratnosti) má za cíl dosahovat kladné výkonnosti bez ohledu na to, jak se vede porovnávacímu indexu nebo trhům, na nichž fondy primárně investují.

2  Diskontní certifikát – investor si v době emise kupuje certifikát za nižší hodnotu, než jakou představuje hodnota podkladového aktiva. Tento rozdíl představuje slevu (diskont). Cenou za tuto slevu (= ochranu podkladového 
aktiva proti znehodnocení) je, že výnos certifikátu je omezen horní hranicí výnosu (tomu se říká tzv. cap).

3  Bonusový certifikát – garantuje určitý výnos (bonus), který investor obdrží při splnění stanovené podmínky. Tou je skutečnost, že se hodnota podkladového aktiva bude pohybovat nad určitou hranicí, tzv. bariérou. Pokud je 
však bariéra prolomena, ztrácí investor nárok na výplatu bonusu a ochranný mechanismus zaniká. V den splatnosti pak realizuje majitel takový zisk nebo ztrátu, jako má v ten den podkladové aktivum. Výhodou bonusového 
certifikátu je, že potenciální zisk není omezen, přičemž ale poskytuje určitou ochranu kapitálu (pokud nedojde k poklesu pod ochrannou bariéru).

4  Stop-loss limit je příkaz k prodeji aktiva, pokud jeho tržní cena klesne pod určitou stanovenou hodnotu. Tento nástroj vznikl za účelem minimalizace potenciálních ztrát investora. Jedná se o nejrozšířenější typ inteligentního pokynu.

5  Stop-profit limit je příkaz k prodeji aktiva, pokud jeho cena dosáhne určité stanovené hodnoty.
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strategií, která se hodí právě do současného tržního 
prostředí.  Pochopitelně nic nenahradí správnou 
strategickou alokaci a rozhodně nedoporučujeme 
investovat většinu vlastních prostředků pouze do tohoto 
fondu – jak už jsem zmiňoval, v prostředí nízké volatility 
a trendového růstu akciových trhů by takový investor byl 
zklamán nízkým výnosem. Naopak smyslem tohoto fondu 
je náležitá diverzifikace investičního stylu! Aktivní 
správa a risk management portfolia fondu limitují 
pokles hodnoty v kalendářním roce a zajištění měnového 
rizika pak z fondu činí atraktivní instrument pro všechny 
korunové investory. Ačkoliv posledních devět měsíců se 
ceny akcií ženou – téměř trendově – směrem vzhůru 
a volatilita atakuje historická minima, zastáváme názor, že 
podobný instrument má své místo v portfoliu řady klientů.

Slovník

Za časů tržního prostředí vhodného pro Certifikátový fond,
tj. krátkodobých nárůstů volatility bez výrazných trendů,
bude tato investiční strategie cílovat tří- až pětiprocentní 
průměrný roční výnos.
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Na pozadí rekordně nízkých úrokových sazeb v rámci 
celého světa a zvýšené ekonomické nejistoty je potřeba se 
zamyslet nad výnosovým potenciálem investic, nad tím, 
kolik vynesou dluhopisy a akcie, jaké jsou tyto zisky 
z pohledu historického srovnání a jak správně namíchat 
investiční portfolio. 

Od roku 2000 činil průměrný roční výnos investorů do 
amerických dluhopisů 6,5 %, zatímco na amerických akciích 
investoři v tomto období vydělali jen 2,1 %. Výsledkem 
rekordního přílivu peněz do dluhopisových fondů od investorů 
a stimulační politiky centrálních bank je stlačení výnosu 
dluhopisů na úroveň 1 % při splatnosti pět let a u desetiletých 
na 2 %. Při krátkodobých sazbách pohybujících se v blízkosti 
nuly, avizované ochotě centrálních bank je tam nějakou dobu 
ještě držet a nejistém ekonomickém výhledu lze předpokládat, 
že nízké výnosy dluhopisů na trzích ještě přetrvají. 

V tomto případě mají dluhopisoví, a tedy konzervativní 
investoři v podstatě tři možnosti, jak na tuto situaci takticky 
reagovat ve svých portfoliích. 

Nejjednodušší úvahou je přesun po výnosové křivce do vyššího 
výnosu prodloužením durace1 portfolia, což ale znamená 
zvýšení úrokového rizika a žádný diverzifikační efekt. 

Druhou možností je prodej dluhopisů, snížení úrokového rizika 
a s nabytou hotovostí vyčkat na růst výnosů. Je zřejmé, že tyto 
dvě skupiny investorů obchodují spolu navzájem a o vítězi 
rozhodne budoucí pohyb sazeb. 

Strategická alokace aktiv (SAA) představuje stanovení 
dlouhodobé alokace prostředků mezi třemi základními třídami 
aktiv – akciemi, dluhopisy a hotovostí – a je výsledkem 
kombinací investorových požadavků na výnos, jeho tolerance 
k riziku a časového rámce investice, tj. investičního horizontu. 

Empirické studie prokázaly, že SAA je nejdůležitější 
determinantou výnosu portfolia a jeho rizikovosti, a to až 
z 90 %. Kombinace různých tříd aktiv s rozdílným vývojem 
za různých tržních okolností chrání investora před 
významnými ztrátami a měla by zaručit, že dosáhne svých 
výnosových cílů po hladší křivce. SAA tak uvádí do praxe 
teorii portfolia, s níž v 50. letech přišel americký ekonom 
Harry Markowitz a jež pak byla rozvíjena dalšími odborníky 
(William Sharpe, Gary Brinson, Paul Kaplan atd.).

Pro stanovení dlouhodobé strategické alokace aktiv klienta 
je nezbytné určit potenciální výnosy pro jednotlivé třídy 
aktiv, které budeme míchat v portfoliu. V naší praxi v rámci 
ISČS (Investiční společnost České spořitelny) a EAM (Erste 
Asset Management) používáme více druhů aktiv než 
uvedené tři základní, a to: české státní dluhopisy (navíc 
rozdělené do tří duračních pásem), korporátní dluhopisy 
vysokého investičního stupně, méně kvalitní firemní 
dluhopisy (tzv. high yields), dluhopisy rozvíjejících se trhů, 
akciové indexy vyspělých zemí, indexy rozvíjejících se trhů, 
komodity, nemovitosti a také hotovost. 

Výnosy lze stanovit buď na základě historických časových řad 
a předpokladu, že historie je důvěryhodným zdrojem pro 

Třetí možností je rovněž navýšení rizika portfolia jako u první 
možnosti, ale prostřednictvím zahrnutí jiných tříd aktiv do portfolia 
– akcií, korporátních dluhopisů nebo komodit, což vede rovněž ke 
zvýšení výnosů, ale zároveň i rozložení rizika (diverzifikační efekt).

Analýza výnosů dvou základních tříd aktiv – dluhopisů 
a akcií – a z nich namíchaného portfolia (60 % akcií, 40 % 
dluhopisů) po jednotlivých dekádách od 30. let od americké 
investiční společnosti Vanguard ukázala, že výnosy z akcií 
(9,4 % p. a.) dlouhodobě převyšují výnosy z dluhopisů 
(5,6 % p. a.). 

Pokud se podíváme na jednotlivé dekády, dosáhly akcie dvakrát 
záporného výnosu. Poprvé v období let 1930 až 1939 
a podruhé v letech 2000 až 2009, kdy jsme zažili dva silné 
sestupné trendy: prasknutí bubliny na trhu technologických 
akcií a krizi hypotečního trhu v USA vedoucí ke globální finanční 
krizi po krachu investiční banky Lehman Brothers v roce 2008. 
Portfolio složené z akcií a dluhopisů v poměru 60/40 však 
mělo kladný výnos vždy a i v období let 2000 až 2009 dosáhlo 
průměrného ročního zhodnocení 2,7 %. Dlouhodobý výnos za 
celé sledované období od 30. let pak byl 8,3 %. Pokud výnosy 
tohoto portfolia očistíme o inflaci, bylo zhodnocení lehce 
negativní jen v období let 1970 až 1979. Významnou měrou se 
na výnosu portfolia podílel efekt diverzifikace2, kdy obě složky 
portfolia měly rozdílný vývoj v různých obdobích. Státní dluhopisy 
sloužily jako bezpečný přístav pro peníze stahované z rizikových 
aktiv v časech recese nebo krize, naopak v dobách vysoké 
inflace investoři dluhopisy opouštěli. Otázka ideálního poměru 
mezi složkami portfolia je tak pro každého investora klíčová.

Jak investovat v prostředí nízkých úrokových sazeb

Narazili jsme na limity. Bez akcií už to dále nepůjde.

Analýza výnosů dvou základních tříd aktiv – dluhopisů
a akcií – a z nich namíchaného portfolia (60 % akcií, 40 % 
dluhopisů) po jednotlivých dekádách od 30. let od americké
investiční společnosti Vanguard ukázala, že výnosy z akcií 
(9,4 % p. a.) dlouhodobě převyšují výnosy z dluhopisů 
(5,6 % p. a.).

Strategická alokace aktiv (SAA) představuje stanovení 
dlouhodobé alokace prostředků mezi třemi základními třídami 
aktiv – akciemi, dluhopisy a hotovostí – a je výsledkem 
kombinací investorových požadavků na výnos, jeho tolerance 
k riziku a časového rámce investice, tj. investičního horizontu. 
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predikování budoucnosti, nebo na základě navázání výnosů na 
očekávané dlouhodobé makroekonomické scénáře. Tady je 
předpokladem, že se tržní ceny dlouhodobě neodlišují od 
fundamentálních hodnot. 

Pro stanovení výnosů dvou základních tříd aktiv, akcií 
a dluhopisů, jsou nejdůležitějšími údaji budoucí ekonomický 
výstup (HDP) a úroveň inflace. Během ekonomického cyklu 
jsou tyto dva parametry silně provázány, když periody 
vyššího ekonomického růstu vedou k vyšší inflaci 
a obráceně. Specificky pro dlouhodobý výnos akcií nás pak 
kromě odhadovaného nominálního růstu HDP a inflace 
samozřejmě zajímá ještě dividendový výnos a možnost 
změny P/E. Pro stanovení rizika se používá historických 
volatilit3 odvozených od směrodatných odchylek a pro 
korelace4 se rovněž vychází z dlouhých časových řad. Pro 
míchání strategické alokace se pak používá optimalizačních 
programů, kde kromě výše uvedených údajů ještě do hry 
vstupuje investiční horizont a požadovaná hladina 
pravděpodobnosti dosažení cílů (95 nebo 99 %). Výsledkem 
optimalizace je portfolio, které odpovídá rizikové averzi 
investora, jeho požadavku na výnos a investičnímu 
horizontu. Pro zvýšení efektu diverzifikace používáme 
u našich smíšených fondů zásadně indexové produkty, fondy 
nebo deriváty jako reprezentanty dané třídy aktiv. To vede 
i ke snížení transakčních nákladů při změnách v portfoliu při 
taktické alokaci nebo rebalancování. Každé smíšené 
portfolio tak kromě toho, že je složeno ze sedmi až devíti tříd 
aktiv, v sobě nakonec obsahuje několik set až tisíc pozic 
v závislosti na použitém indexu nebo fondu.

Závěrem bychom se mohli podívat, jak může takové smíšené 
portfolio vypadat, vezmeme-li v úvahu současnou tržní realitu 
nule blízkých úroků na peněžním trhu, nízkých výnosů českých 
dluhopisů (1,5 %), odhadu pro výnos z akcií ve výši 7 % po 
započtení dividend a aktuálně vysoké volatility (kolísavosti) 
jejich cen. Dlouhodobý odhadovaný výnos z akcií ve výši 7 %, 
se kterým aktuálně v rámci EAM pracujeme, je z historického 
pohledu velmi konzervativní, neboť současná úroveň P/E5 byla 
v historii spíše spojena s výnosem kolem 12 %. Pro portfolio 
požadujeme roční výnos 4 % v horizontu čtyř let a duraci 
dluhopisové složky pod čtyři roky.

Z grafu je patrné, že portfolio je zhruba rovnoměrně rozdělené 
mezi akcie, státní dluhopisy a dluhopisy s vyšším výnosem, ať 
už korporátní nebo dluhopisy rozvíjejících se zemí, tzv. 

emerging markets. V podmínkách smíšených benchmarkových 
portfolií ISČS se takové portfolio nejvíce blíží fondu Vyvážený 
mix. Ještě před několika měsíci by portfolio s tímto vcelku 
konzervativním požadavkem na výnos bylo namícháno 
s vyšším podílem dluhopisových nástrojů na úkor akcií díky 
lepšímu poměru výnosu a rizika. Segment high yield dluhopisů 
během současného býčího trendu akciové indexy překonával. 
V roce 2008 se akcie obchodovaly s podobnou prémií jako 
dluhopisy vysokého investičního stupně. Nyní, pokud 
převrátíme hodnotu výnosu těchto dluhopisů na jakési „P/E“, 
se dostaneme na úroveň 29x. Mezi lety 1980 a 2011 se akcie 
obchodovaly s prémií vůči high yield dluhopisům. Nyní se tyto 
dluhopisy obchodují na 17x P/E vs. 13,3 P/E pro americké 
akcie. To je i odpověď na častou otázku investorů, jak mohou 
akcie dále růst, když ziskové momentum výrazně zpomaluje. 
Akcie rostou jednoduše proto, že riziková prémie je stále 
vysoká a akcie nabízejí vyšší reálný výnosový potenciál 
v porovnání s jejich historickým rizikovým profilem.

Ondřej Tomáš, CFA
portfolio manažer
Investiční společnost  
České spořitelny

EM dluhopisy 25 %

Akcie 25 %Peněžní trh 5 %

Státní dluhopisy ČR 29 %

High yield dluhopisy 12 %
Korporátní dluhopisy
inv. stupně 4 %

Strategická alokace aktiv pro požadovaný výnos kolem 4 % v horizontu 4 let

Zdroj: Investiční společnost České spořitelny

1  Durace – vážený průměr splatností všech budoucích toků plynoucích z držby dluhopisů, kde vahami jsou jejich diskontované současné hodnoty; používá se pro měření citlivosti ceny dluhopisu na změny úrokové míry.

2  Diverzifikace – rozložení investic do různých instrumentů nejlépe s co nejnižší korelací, která vede k celkovému snížení rizika portfolia.

3  Volatilita – označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle 
se přepočítává na roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách, či relativně.

4  Korelace – měří sílu tendence dvou veličin pohybovat se stejným směrem, kolísá v intervalu od -1 do +1; čím nižší je hodnota, tím menší je závislost změn dvou veličin na sobě.

5  P/E ratio (z anglického price-to-earnings ratio) je poměrový ukazatel používaný na akciových trzích. Vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem. 
P/E ratio tedy vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochoten za jednu akcii zaplatit.

Slovník
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Řada odborníků letos doporučuje investovat do akcií. 
Evropské zatím byly ve stínu amerických. Ekonomiky 
evropských zemí se dál potýkají s určitými problémy 
spojenými s rozsáhlým zadlužením. Situace v Evropě se 
nicméně postupně zlepšuje.

Některé předstihové ukazatele, jako index nákupních 
manažerů (PMI) nebo německý Index IFO, naznačují mírné 
zlepšení ekonomiky v první polovině roku, lepší je i situace 
bank a domácností. Tento vývoj by měl díky Evropské centrální 
bance, která dodává na trhy dostatek likvidity, pokračovat. Ani 
inflace není problém. Odborníci Erste-Sparinvest očekávají, že 
její míra letos klesne pod dvě procenta.

Akcie zpravidla předjímají vývoj ekonomiky. Toho lze využít 
při investici do jednoho z fondů, který spravuje společnost 
Erste-Sparinvest.

Fond Espa Stock Europe Active je akciový fond, jehož 
manažeři hledají nejzajímavější investiční příležitosti na 
evropských akciových trzích.

Jde tedy o aktivně řízený fond, jehož správce vyhledává 
zajímavé investiční příležitosti podle kvalitativních 
i kvantitativních metod. Fond může vykazovat zvýšené výkyvy 
kurzu svých akcií. Zaměřuje se na akcie firem kotovaných 
na evropských burzách, ve větší míře může investovat i do 
derivátů, včetně swapů. Do fondu lze investovat v eurech 
i v korunách. Je určen pro rizikověji orientované investory, 
kteří hledají atraktivní příležitosti v období nízkých úrokových 
sazeb, které ovlivňují výnosy dluhopisů. Minimální doba 
investice činí pět let. Portfolio fondu není zajištěno proti 
měnovému riziku. 

Evropské akciové trhy od loňského června postupně rostou. 
Tento trend podporuje především pozitivní vývoj firemních 
dluhopisů a nízké úrokové sazby. Graf ukazuje, že evropské 
akcie rostly v posledních letech mnohem méně než globální 
akciové trhy, zejména kvůli dluhové krizi v eurozóně a obavám 
z vývoje evropského finančního sektoru. Pokud se bude 
situace na finančních trzích dál zlepšovat, mohou tedy růst 
daleko silněji než jiné akciové trhy.

Evropské akcie mohou těžit ze zlepšování ekonomiky

Výhodou je i dividendový výnos evropských akcií, který činí 
3,7 %, poměr ceny akcie k zisku firmy na akcii (P/E) činí 12,1. 
Je to více než 2,2% dividendový výnos akcií, které tvoří 

americký index S&P 500, jejich P/E1 činí 13,2. Evropské akcie 
se tak obchodují vůči americkým s diskontem. Akciové trhy 
sice nadále reagují nervózně na události, jako třeba nedávné 
volby v Itálii, fundamentální data se ale dále zlepšují.  

Především institucionální investoři z lépe hodnocených 
evropských ekonomik, jako je Německo, Švýcarsko, ale 
i Rakousko, hledají alternativní investice mimo státní dluhopisy 
a právě v akciích. To by mělo stávající trend podpořit. 

Roční výnos fondu ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (k 13. 3. 
2013) činí v eurech 15,53 %, za tři roky 7,26 % p. a., 
v korunách dosahuje jeho roční zhodnocení 20,01 % 
a v tříletém období 7,29 % p. a. 

Správce fondu zvýšil podíl akcií firem z finančního sektoru 
a služeb, omezil objem peněz, které měl v necyklickém 
spotřebním sektoru. Váha energetického sektoru vzrostla 
prodejem firmy Tullow Oil a investicí do Eni. Fond dál 
omezuje podíl britských akcií. Kromě finančního sektoru 
preferuje technologické akcie a cyklické spotřební akcie. 
Nejvíce hodlá snížit podíl energetických akcií a veřejně 
prospěšných společností.
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Sektorové složení portfolia

Energie 5,5 %

Těžební průmysl 11,4 %

Průmysl 11,8 %

Cyklický sektor 12,2 %

Necyklický sektor 11,6 %

Farmacie 12,1 %

Finanční služby 24,7 %

Informační technologie 7,1 %

Telekomunikace 2,9 %

Infrastruktura 0,7 %

Fond Espa Stock Europe Active je akciový fond, jehož
manažeři hledají nejzajímavější investiční příležitosti na
evropských akciových trzích.

Roční výnos fondu ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (k 13. 3. 
2013) činí v eurech 15,53 %, za tři roky 7,26 % p. a., 
v korunách dosahuje jeho roční zhodnocení 20,01 % 
a v tříletém období 7,29 % p. a.

1  P/E ratio (z anglického price-to-earnings ratio) je poměrový ukazatel používaný na akciových trzích. Vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie 
a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem. P/E ratio tedy vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na 
akcii je investor ochoten za jednu akcii zaplatit.

Slovník
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Služba nadstandardního bankovnictví ERSTE Premier je jako 
skutečný exkluzivní klub. Získáváte dokonalý servis, ale 
i nečekané výhody. Pro příklad takových výhod a výjimečné 
péče doslova nemusíte cestovat daleko. 

Londýn, Řím, Mnichov, Barcelona... Ať už letíte na víkend, na 
dovolenou či pracovně po Evropě, určitě se netěšíte na čekání. 
Čekání na letišti totiž není žádná radost ani zábava... Nebo to 
neplatí pro každého? V odletové hale letiště Václava Havla 
v Praze bylo vybudováno diskrétní a stylové zázemí VIP salonku 
pod názvem ERSTE Premier Lounge, které nabízí klientům 
ERSTE Premier při čekání na jejich odlet stejně vysokou úroveň 
komfortu, jakou naleznou v ERSTE Premier centrech. 

Občerstvení, denní tisk či pohodlné křeslo se snadným 
přístupem na internet jsou samozřejmostí. Veškerý interiér 
ERSTE Premier Lounge vychází vstříc požadavkům 
příjemného ambientního prostoru při maximálním zachování 
diskrétnosti. VIP salonek je rozdělen na centrální část 
vstupu s recepcí, na kterou navazuje kavárenská zóna 
určená ke krátkému občerstvení či vyřízení pracovních 
záležitostí a relaxační zóna zaměřená na uvolnění 
a odpočinek při delším čekání na let. Je zde situován také 
vysoce privátní Premier Private Lounge, který poskytuje 
klientům naprosté soukromí v nejvyšším komfortu.

Salonek mimo jiné nabízí:
–  denní tisk, možnost sledování TV, SAT
–  pracovní zónu s rychlým wi-fi připojením a zázemím pro 

zapojení osobních počítačů či přístup na internet
–  relaxační zónu uzpůsobenou k delšímu čekání
–  samoobslužný bar s neomezeným občerstvením zdarma
–  dětský koutek
–  sprchu a další zázemí pro osobní hygienu

Do ERSTE Premier Lounge mají klienti ERSTE Premier vstup 
automaticky zdarma. Privátní bankéři jsou připraveni vás 
informovat, jakou nadstandardní péči také vám, klientům Erste 
Private Banking, salonek ERSTE Premier Lounge může při 
vašich odletech poskytnout. 

ERSTE Premier připraven pro náročné, pro vás
ERSTE Premier je celá škála služeb pro bonitní klienty, kteří 
očekávají nejen při správě svého majetku zvláště výjimečnou 
péči. Vstupte do světa ERSTE Premier i vy. Informujte se 
u svého privátního bankéře, který vám rád poskytne více 
informací o tom, co nadstandardní péče ERSTE Premier může 
udělat právě pro vás. 

ERSTE Premier nabízí stále víc… 
Každý klient ERSTE Premier se automaticky stává členem 

S noblesou, s jistotou, na úrovni. Před odletem v dokonalém komfortu
privátního Premier Benefit Clubu. Jedná se o koncept 
výjimečných benefitů, který nabídl hned po svém představení 
množství příležitostí, jak si za výjimečných podmínek 
vychutnávat unikátními zážitky a dokonalou péči. Během 
podzimu byly pro klienty ERSTE Premier například vyjednány 
speciální fee na nejlepších golfových hřištích, zvýhodnění 
a přednostní rezervace v nejprestižnějších restauracích nebo 
možnost nechat se hýčkat vyhlášenými relaxačními masážemi 
a poznat nejluxusnější letecké salonky po celém světě.

Samozřejmými službami salonku jsou samoobslužný bar 
s neomezeným občerstvením zdarma, kde hosté naleznou 
pestrou nabídku teplých a studených nápojů, snacky a lehké 
občerstvení. 

Před centrální částí vstupu do salonku se nachází 
bezpečnostní kontrola. Pracovníci recepce salonku vás budou 
průběžně informovat o stavu vašeho letu a budou vám plně 
k dispozici pro plnění i jiných přání.

V rámci prostoru naleznete také vysoce privátní Premier Private Lounge, který vám může poskytnout naprosté soukromí v nejvyšším 
komfortu.
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Služba je poskytována Českou spořitelnou, a. s.

Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Česká spořitelna dále upozorňuje, že veškeré informace 
obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter. Případné využití tohoto materiálu při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje 
výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Tento informační materiál vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 25. března 2013. Česká spořitelna podléhá dohledu České národní banky. Podrobnější 
informace vám poskytnou privátní bankéři na výše uvedených kontaktech.

Kontakty

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Rytířská 29, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 956 713 881
Fax: +420 224 641 069
E-mail: ersteprivatebanking@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 956 713 876
Mobil: +420 731 647 377
E-mail: oklausova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Brno
Jánská 445/4-8, 602 00 Brno
Tel.: +420 956 751 260
Mobil: +420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Ostrava
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 Ostrava 2
Tel.: +420 956 761 240
Mobil: +420 603 880 215
E-mail: arychterova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Plzeň
nám. Republiky 235/36, 301 00 Plzeň 
Tel.: +420 956 747 220
Mobil: +420 731 647 036
E-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Pardubice
tř. Míru 72, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 956 741 210
Mobil: +420 731 647 038
E-mail: evbakova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – České Budějovice
U Černé věže 69/1, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 956 747 220
Mobil: +420 731 647 036
E-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Liberec
Felberova 12/9, 460 01 Liberec
Tel.: +420 956 741 210
Mobil: +420 731 647 038
E-mail: evbakova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Ústí nad Labem
Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 956 741 210
Mobil: +420 731 647 038
E-mail: evbakova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Olomouc
tř. Svobody 401/19, 702 00 Olomouc
Tel.: +420 956 761 240
Mobil: +420 603 880 215
E-mail: arychterova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Zlín
Zarámí 4463, 761 65 Zlín
Tel.: +420 956 751 260
Mobil: +420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz
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