


2

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

právě otevíráte nové, letošní první číslo investičního 

magazínu Reportér, který je určen vám, klientům Erste  

Private Banking. Na jeho stránkách chceme upozorňovat 

na aktuální témata ze světa financí a investic, 

představovat inspirativní osobnosti a informovat o všem 

důležitém, co se vás, našich klientů, týká.

 Důležitou novinkou je příchod nové posily  

do mého týmu privátního bankovnictví. Robert Mocek 

má rozsáhlé zkušenosti z manažerských rolí právě  

v této oblasti. V rámci služeb pro privátní a afluentní 

klienty povede jako ředitel Erste Private Banking obchodní 

týmy privátních bankéřů. Jaké má Robert plány a na co 

se můžete v privátním bankovnictví těšit, se dozvíte již 

v příštím vydání Reportéra. 

 A co jsme pro vás nachystali tentokrát?  

Opět jsme rozšířili záběr časopisu – přidali jsme nové  

odborné rubriky, zpřesnili zaměření článků a oslovili 

nové autory. V čísle najdete oblíbené makroekonomické 

zamyšlení Davida Navrátila, hlavního ekonoma České 

spořitelny.  Stačí si nalistovat rubriku Trhy. O situaci  

na vyspělých akciových trzích, ale především o otevřené 

architektuře investičních řešení určených právě vám, 

klientům Erste Private Banking, si můžete přečíst  

v rubrice Investiční příležitosti. Významnou událost,  

jakou je změna ve vedení Fedu, reflektujeme v článku o Janet Yellenové.  Důležité informace vyplývající z nového 

občanského zákoníku nabízíme v rozhovoru s Jaroslavem Havlem, zakládajícím partnerem známé pražské  

advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.  V tomto „právním okénku“, které najdete v nové rubrice Zaostřeno,  

se dotkneme několika podstatných témat, jako jsou svěřenské fondy, daně či dědické právo.  Snad vám uvedené  

informace pomohou v podnikání či při správě osobního majetku.

 Doufáme, že vás březnový Reportér zaujme. Velmi oceníme, když nám dáte vědět, jaká témata byste na jeho 

stránkách uvítali do budoucna. 

Za celou redakci vám přeji příjemné jarní čtení!

EDITORIAL REPORTÉR

Jiří Zelinka
obchodní ředitel ERSTE Premier a Erste Private Banking

reporter@ersteprivatebanking.cz
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VĚŘTE ANALÝZÁM, 
ne jen příběhům

P
říklad: Měly problémové země eurozóny zpřísňovat 

fiskální politiku (šetřit)? Paul Krugman, nositel No-

belovy ceny za ekonomii, má jasno – neměly!  Svůj 

názor podporuje obrázkem, který vypráví následující 

příběh: Čím drsnější byly fiskální úspory, tím větším poklesem 

si země prošla. To politici vehnali své ekonomiky do krize. 

Nebýt jejich hlouposti, eurozóna by si ušetřila dlouhou krizi. 

Fanoušci tleskají, konec příběhu.

Problémem je, že na počátku analýzy často stojí názor,  

a teprve pro něj se následně hledají důkazy. Pokud bychom 

hledali další korelace, odhalili bychom, že růst v ekonomikách 

Evropské měnové unie (EMU) vysvětluje nejen míra fiskální 

restrikce, ale i výše úrokových sazeb z úvěrů, konkuren-

ceschopnost ekonomiky, úroveň matematických znalostí nebo 

třeba přístup k internetu. Vzhledem k tomu, že tyto informace 

lze „šikovně mixovat“, může si hodně snaživý vypravěč říci, 

že kdyby po finanční krizi politici nedělali fiskální škrty, byli by 

lidé chytřejší v matematice.

Naproti tomu analýza ukáže spíše příběh o nekonkuren-

ceschopných ekonomikách s nízkou mírou inovací, které si žily 

nad poměry, příliš se zadlužovaly, měly velký deficit běžného 

účtu a následně narazily do zdi ekonomické krize ve vysoké  

rychlosti. V reakci na to zahraniční investoři, kteří je financo-

vali v minulosti, zastavili příliv peněz. Odtud už je jen krůček 

AUTOR: David Navrátil, Česká spořitelna

„Když prezentujete, vyprávějte příběh,“ radí odborníci. Příběh je lépe zapamatovatelný 
než suchá analýza, čísla a grafy. Nicméně občas pro příběh zapomeneme právě  
na analýzu. A to by se nemělo stávat.

https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/AnaluC3uBDzy_a_prognuC3uB3zy/uC3u9Avod/index.phtml
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Před příběhy 
podloženými 

špatnou analýzou 
je potřeba se mít 

na pozoru.

k tomu, že ekonomiky musely začít šetřit, neboť už nikdo 

nechtěl financovat jejich dluhy. A nejvíce musely šetřit ty 

nejslabší z nich.

Pokud máme „líbivý“ příběh, jsme jen krůček od populismu. 

Opět nedávný příklad: Objevil se názor, že když Česká národní 

banka (ČNB) loni vydělala 73 miliard korun díky intervencím, 

měla by alespoň část zisku jít do státního rozpočtu  

a financovat dálnice, železnice a školy. Zní to líbivě a zákon  

o ČNB to de facto umožňuje. Má to ale malou vadu na  

kráse – je to nesmysl. 

Za tímto konkrétním příběhem totiž opět není odborná 

analýza.  

Zaprvé, nejvíce zjevný problém: Zisk, který ČNB vytvořila 

v loňském roce, pokryl část minulých ztrát. Pokud by vláda 

chtěla využívat část zisku ČNB, musela by nejdříve najít  

50 miliard ve vlastních zdrojích a dorovnat ztráty z minulých 

období.

Zadruhé, pokud by ČNB měla posílat peníze do rozpočtu, 

musela by neustále oslabovat korunu. Zisk ČNB v loňském 

roce vznikl především přeceněním devizových rezerv. Neustálé 

oslabování kurzu by znamenalo vyšší inflaci, pět, šest procent 

(podle toho, kolik by vláda potřebovala peněz do státního 

rozpočtu). Žádný oběd ale není zadarmo. Mezi vyšší inflací  

a vyššími daněmi není velký rozdíl, obojí totiž snižuje kupní 

sílu. Rozdíl je jen v tom, že daně musejí zvýšit politici.

Zatřetí, zisk vytvořený přeceněním devizových rezerv není 

zisk, na který si lze okamžitě sáhnout. Představte si, že 

máte koupený například desetiletý německý státní dluhopis. 

Investovali jste milion korun a kupovali ho v říjnu při kurzu 

25,50 koruny za euro, to znamená, že jste nakoupili dluhopisy 

za 39 215 eur. Protože byl na konci roku kurz 27,40 EUR/CZK, 

vypadá to, že v českých korunách hodnota dluhopisu vzrostla 

na 1 074 509 korun. Nemáte ale žádné koruny navíc.  

Pořád vlastníte stejný dluhopis splatný až za deset let.  

Budete maximálně dostávat vyšší kupony (úroky) v korunách 

díky výhodnějšímu kurzu, a to jen po dobu, kdy bude koruna 

slabší. Vyšší splátku jistiny v korunách dostanete jen za pod-

mínky, že koruna zůstane slabá. Teď si ale představte,  že za 

vámi přijde stát a řekne: „Dej sem zisk v hodnotě 74,5 tisíce 

korun.“ Vy ale přece žádnou hotovost navíc nemáte, jen jste 

přecenili aktuální hodnotou kurzu něco, co vlastníte.

Podniky takovou situaci znají. Pokud měly v zahraniční 

měně vyšší pohledávky než závazky, také je musely přecenit, 

takže jim narostl zisk. Nestojí však před hypotetickou otázkou, 

zda něco státu dát, nebo ne. Musejí odvést daň, ačkoli jde 

o účetní efekt (nesplacená pohledávka je stále nesplacenou 

pohledávkou). Až koruna posílí a ony vykáží účetní ztrátu, tak 

jim tuto daň nikdo nevrátí. Ale zpět k ČNB. Zbývá jednoduchá 

otázka: Jak by tedy ČNB „vyrobila“ peníze, které by odvedla 

do státního rozpočtu, jen díky dosažení zisku vlivem přecenění 

devizových rezerv? Například tak, že by část těchto devizových 

rezerv prodala při aktuálním, tedy slabším kurzu koruny. 

Prodat devizové rezervy by ale znamenalo nakupovat české 

koruny a nákup českých korun by vedl k tlaku na posílení 

koruny, které by opět snížilo hodnotu devizových rezerv,  

takže by ČNB vykázala ztrátu.

Před příběhy podloženými špatnou analýzou je potřeba  

se mít na pozoru.
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OTEVŘENÁ 
ARCHITEKTURA 
INVESTIČNÍCH ŘEŠENÍ

Z
ákladním pohledem na klientské prostředky 

je ale správná identifikace vhodné služby pro 

daného klienta. První důležitou volbou jeho 

rozhodnutí tedy je, zda svěřit prostředky do 

správy aktiv, kde plně deleguje investiční  

rozhodnutí, co bude v portfoliích nakoupeno, na profesionálního 

portfoliomanažera, nebo zda „řídit“ portfolio ve spolupráci  

s privátním bankéřem a využívat tak investičního poradenství 

poskytovaného Erste Private Banking (EPB). Tento druhý přístup 

poskytuje dostatečný prostor pro ovlivnění finálního složení 

portfolia, ale zároveň umožňuje využívat profesionálního 

investičního poradenství a služeb privátního bankéře.

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ  
ERSTE PRIVATE BANKING

Při tvorbě portfolií se neomezujeme pouze na „in house” 

nabídku, ale uplatňujeme takzvanou otevřenou architekturu. 

Navrhovaná investiční portfolia respektují logiku dlouho-

dobé strategické alokace aktiv1, kterou naplňujeme těmi 

nejlepšími produkty, které jsou v ČR dostupné. Snažíme se najít 

Privátní bankovnictví, to je hledání těch 
nejatraktivnějších a nejefektivnějších investičních 

příležitostí na trhu. V jeho rámci uplatňujeme  
takzvanou otevřenou architekturu, která obohacuje vlastní 

produkty skupiny o fondy třetích stran.

AUTOR: Milan Vávra a Jaroslav Kropáček, Česká spořitelna, Michaela Toperczerová, Investičníweb.cz

http://www.investicniweb.cz/
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optimální řešení v diverzifikované struktuře a přitom vycházíme 

maximálně vstříc potřebám klientů. 

Při modelování (sestavování) portfolia zohledňujeme aktuální 

vývoj na finančních trzích a promítáme ho do produktového 

naplnění a taktické alokace2  pro dané období. Naší výhodou  

je zázemí silné evropské finanční skupiny. Názory analytiků 

celé skupiny přizpůsobujeme českým podmínkám, posuzujeme 

vývoj úrokových sazeb v ČR a samozřejmostí je také zajištění 

měnového rizika. 

SESTAVENÍ PORTFOLIA NA MÍRU
Před sestavením portfolia pečlivě zjišťujeme potřeby 

klientů. Dbáme na to, aby nebyl překročen maximální  

stupeň rizikovosti3 , který jsme zvolili v rámci rozhovoru  

o riziku a investičním horizontu. Daným rizikovostem  

řešení pak odpovídá dlouhodobá strategická alokace1 aktiv.  

Do ní je promítán prostřednictvím produktového naplnění 

pohled taktické alokace2 , který reflektuje aktuální názor na 

vývoj finančních trhů analytiků z celé finanční skupiny Erste.

Dlouhodobá portfolia skládáme zejména z podílových fondů 

v kombinaci s dalšími investičními instrumenty, především 

dluhopisy, investičními certifikáty či strukturovanými produkty. 

Jsou v nich vždy zastoupeny hlavní třídy aktiv v různých 

poměrech. Zaměření fondů a konkrétní produkty již volíme  

dle individuálních potřeb klienta.

OTEVŘENÁ ARCHITEKTURA 
UPŘEDNOSTŇUJE POTŘEBY KLIENTA 

Základním kamenem klientských portfolií jsou skupinové 

fondy. Kromě těch od Investiční společnosti České spořitelny 

a Erste Asset Management obohacujeme nabídku o fondy  

z dílny celosvětové špičky správců aktiv jako Fidelity  

Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments  

či BNP Paribas Investment Partners.

Ve výsledném mixu se pak objeví vlastní produkty  

skupiny a fondy třetích stran, které jsou v dané oblasti  

nejlépe hodnoceny předními nezávislými ratingovými  

agenturami, přinášejí dlouhodobě lepší výkonnost proti  

benchmarku4  a konkurentům nebo Erste Group Bank  

danou oblast nepokrývá.

 ZAJIŠTĚNÍ MĚNOVÉHO RIZIKA
V EPB hledáme řešení primárně pro české klienty, tudíž  

je většina produktů měnově zajištěna. Naším cílem je  

nevystavovat je zbytečnému riziku. Správcovské společnosti pro 

nás vytvářejí měnově zajištěné produkty (korunové tranše5,  které  

jsou modifikací standardních fondů). Erste je pro renomované 

společnosti silným partnerem, a proto dokáže pro český trh  

vnímaný jako malý a spíše okrajový vyjednat příznivé podmínky. 

Zajištění měnového rizika však není podmínkou. Pokud 

klient vyžaduje sestavení portfolia v cizí měně, ani to není 

pro EPB problém. Výhodou takovýchto řešení je ještě  

bohatší otevřená architektura s více příležitostmi.

         u Strategická alokace aktiv 
             – stanovení dlouhodobého rozmístění  
 prostředků mezi třemi základními třídami aktiv – akciemi,
 dluhopisy a hotovostí. Je výsledkem kombinací 
 investorových požadavků na výnos, jeho tolerance k riziku 
 a časového rámce investice, tj. investičního horizontu.

v Taktická alokace aktiv  
 – v rámci portfoliomanagementu (řízení majetku) se jím
 rozumí optimalizace rozmístění prostředků mezi 
 jednotlivé investiční instrumenty tak, aby vyhovovalo
 potřebám klienta a zároveň bralo ohled na výnosnost 
 a riziko stejně jako na situaci na trhu cenných papírů.

w Stupeň rizikovosti portfolia  
 – stupeň rizikovosti portfolia vychází z rozložení 
 jednotlivých tříd aktiv v něm zastoupených. Jde o veličinu,
 která říká, jak velké jsou volatilita (kolísavost) a výnosový
 potenciál daného portfolia. Rizikovost a předpokládaný
 výnos se odvíjejí od zastoupení rizikovějších 
 a bezpečnějších aktiv v portfoliu. Rizikovost roste s užším
 zaměřením portfolia (pouze na jeden sektor ekonomiky
 nebo region), klesá s diverzifikací.

x Benchmark   
 – základní měřítko pro porovnávání tržní výkonnosti.
 Udává standard v rámci trhu nebo tržního segmentu.

y Tranše   
 – část emise cenných papírů nebo část investice.

z Volatilita
 – míra kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry
 (je dána směrodatnou odchylkou 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.

{ Dynamická aktiva    
 – aktiva s vyšším potenciálem výnosu oproti aktivům 
 zahrnutým do konzervativnějších strategií, ale zároveň 
 s vyšším tržním rizikem poklesu hodnoty.

| Tržní kapitalizace     
 – tržní hodnota akciové společnosti. Je to celková tržní
 hodnota všech jí vydaných akcií. Vypočítá se jako součin
 počtu vydaných akcií a aktuální ceny akcií na trhu.
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Fidelity Worldwide  
Investment
– aktiva ve správě 
(k 31. 12. 2013): 270,4 miliardy USD
Jedna z předních světových investičních společností Fidelity Worldwide 
Investment má v současné době své stálé místo ve všech významných 
světových finančních centrech a spravuje širokou škálu fondů, které 
pokrývají všechny regiony, průmyslové sektory i třídy aktiv. Využívá přitom 
globální síť špičkových tržních analytiků, kteří neustále sledují přes  
90 % celosvětové tržní kapitalizace8  a identifikují nejvýhodnější investiční 
příležitosti. Díky kvalitnímu týmu investičních profesionálů, obchodním 
výsledkům a dlouhodobému úsilí získává společnost Fidelity pravidelně  
ta nejvýznamnější ocenění v oboru.

BNP Paribas Investment Partners 
– aktiva ve správě  

(k 31. 12. 2013): 479 miliard EUR
Přední světový správce aktiv BNP Paribas Investment Partners je součástí 
jedné z nejlépe hodnocených světových bankovních skupin BNP Paribas. 
Její analytické týmy působí v předních finančních centrech v Evropě, Asii 
a USA. Investiční expertízy jsou řešeny třemi platformami. BNP Paribas 
Asset Management má na starosti hlavní třídy aktiv, specializovaní 
investiční partneři se zaměřují na specifické oblasti (například  
alternativní investice) a lokální a regionální poskytovatelé řešení  
pokrývají vybrané regiony nebo klientskou základnu.

Poznámka: Profil společnosti 
Franklin Templeton Investments 
naleznete v následujícím článku.
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NEMĚJTE STRACH Z AKCIÍ
Měnové zajištění je důležité především u konzervativních 

strategií. Naproti tomu není nutností při volbě akciových fondů. 

Očekávaná výkonnost u akcií je vyšší, což zajišťuje, že kurzové  

riziko není tak významné, a naopak někdy může pracovat  

i ve prospěch strategie.

Nejtypičtějším českým klientem je konzervativní investor. 

Nedbá tolik na zhodnocení investice, jako na ochranu finančních 

prostředků. Ani v takovém případě ale nejsou obavy na místě  

a do portfolia je vhodné přimíchat akcie.

Při tvorbě portfolií vycházíme z moderní teorie portfolia  

a dalších obecně platných teorií. Každé investiční řešení  

by mělo obsahovat úrokovou, akciovou a alternativní složku.  

Liší se pouze jejich vzájemné poměry.

Například 5 až 10 % akcií v rámci standardního vývoje 

trhu nezvýší riziko portfolia, ale zvětší potenciál výnosu. 

Proto je malý podíl akcií (tedy rizikovějších aktiv) v portfoliu 

žádoucí a i konzervativní investiční řešení by je v malé  

míře měla zahrnovat. 

OTEVŘENÁ ARCHITEKTURA  
I PRO PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ

Všechna výše popisovaná řešení se týkala jednorázových 

investic s investičním horizontem pět let a více. Klientům nicméně 

vycházíme vstříc, i když mají zájem o krátkodobější řešení nebo 

pravidelné investování. V případě krátkodobého horizontu je však 

třeba portfolio postavit jinak a zohlednit tak jeho celkovou rizikovost 

a volatilitu6  jeho jednotlivých komponent.

Pro ty, kteří chtějí využívat především krátkodobého kolísání 

trhů a spekulativně investovat do dynamických aktiv7, je rovněž  

k dispozici služba Můj makléř brokerjetu České spořitelny.

Možnosti otevřené architektury se klientům nabízejí  

i v případě pravidelného investování, s nímž odpadá problém 

s takzvaným časováním trhu. Postupem času se portfolio blíží 

tomu navrženému v rámci jednorázového řešení. Takovýchto 

investičních řešení lze využít pro zajištění budoucnosti své nebo 

svých dětí a blízkých či pro plnění dlouhodobých cílů.

Standardně máme v nabídce otevřené architektury více než 

deset předních světových společností. Fondy jsou jednoduše 

porovnatelné na základě hodnocení nejrespektovanějších 

světových nezávislých ratingových agentur. Jednou z nich je 

Morningstar, která fondům uděluje hvězdičky podle historické 

výkonnosti v různých časových horizontech, přičemž zohledňuje 

riziko. Výhodou je snadná interpretace. Pro EPB je právě rating 

jedním z kritérií pro výběr těch nejlepších produktů.

Akcie (MSCI World Index)

Dluhopisy (JPMorgan Global Aggregate Bond Index)

Komodity (Commodity Research Bureau BLS/US Spot All Commodities)

Nemovitosti (MSCI World/Real Estate Index)

POROVNÁNÍ VÝKONNOSTI HLAVNÍCH TŘÍD AKTIV

https://www.fidelityworldwideinvestment.com/cesko
http://www.bnpparibas-ip.cz/central/index.page?l=eng&p=IP_CZ-NSG
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RŮSTOVÝ POTENCIÁL 
PRO ROK 2014 HLEDEJTE 
V EVROPĚ

Evropské akcie vstoupily do roku 
2014 podle našeho názoru 
s atraktivním oceněním navzdory 
silnému růstu v loňském roce, 
a to zejména ve srovnání  
s americkými akciemi. Věříme,  
že se hospodářské a finanční pod-
mínky vyvíjejí správným směrem  
a jsou tak pozitivním faktorem pro 
akcie a vytvářejí nové příležitosti.

AUTOR: Ľudovít Javorský,  
Franklin Templeton Slovakia 

I 
přes více než 25% růst indexu MSCI Europe1 v dolarovém 

vyjádření vnímáme nadále fundamenty evropských akcí 

jako atraktivní. Analýza evropského akciového trhu ukazuje, 

že se poměr ceny k zisku na akcii (P/E)2 vrátil pouze ke 

svému dlouhodobému průměru (na konci roku byl tento uka-

zatel pro akcie v indexu MSCI1 Europe stále téměř 20 % pod 

nejvyšší historickou hodnotou). Ziskovost podniků 

je v obecné rovině nadále slabá s maržemi pod našimi 

odhady průměrných hodnot z minulosti. To je v rozporu  

s USA, kde index S&P 5003 uzavřel rok 2013 na maximech  

a kde jsou ziskové marže na historicky vyšší úrovni. 

 

EVROPA SE ODRÁŽÍ ODE DNA
Probíhající známky ekonomického oživení v Evropě 

naznačují, že by bod maximální ekonomické bolesti mohl 

být již za námi. Evropská centrální banka se snaží udržet 

prostředí velmi nízkých úrokových sazeb, nejhorší období 

fiskálních úspor skončilo a indikátory ekonomické  

aktivity vykazují známky zlepšení, a to včetně indexů  

nákupních manažerů4 a spotřebitelské důvěry.

Lze pozorovat rostoucí optimismus mezi ekonomy  

a investory, že by Evropa mohla být na potenciálním bodu 

obratu, co se hospodářského růstu týče. I když mnozí  

pozorovatelé neočekávají, že tempo růstu evropského 

hrubého domácího produktu dosáhne úrovně v USA, i menší 

růst bude vítaný, když bereme v úvahu fakt, že region byl před 

rokem v tomto čase v recesi.

NEJVĚTŠÍMI RIZIKY JSOU POLITIKA 
FEDU A KORPORÁTNÍ ZISKY

Americký Fed se svým bezprecedentním pokusem zúžit svůj 

program kvantitativního uvolňování5, a s tím spojený potenciál 

růstu úrokových sazeb, představuje neznámou úroveň rizika 

pro globální akciové trhy. Máme také na paměti,  

že zisky evropských podniků nemusejí růst tak rychle,  

jak někteří pozorovatelé předpokládají.

Bereme-li v úvahu pozitivní trendy a potenciální rizika, 

věříme, že vývoj v Evropě nabízí nové, skutečně zajímavé 

investiční příležitosti. Identifikovali jsme regionálně oriento-

vané společnosti, které by mohly dobře profitovat ze zlepšení 

ekonomické situace. Fundamentální investiční přístup nás  

ve finančním sektoru vede k pojišťovnám, které jsou 

atraktivnější než banky čelící problémům s regulací. Také jsme 

našli příležitosti mezi průmyslovými podniky či společnostmi  

z oblasti pohostinství a cestovního ruchu, které jsou obecně 

více spojeny s regionálními hospodářskými podmínkami.

http://www.franklintempleton.sk/
http://www.franklintempleton.sk/
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u MSCI indexy  
– rodina standardních široce diverzifikovaných indexů 
obsahujících největší společnosti obchodované  
v příslušných regionech, podíl jednotlivých společností 

na indexu určuje zejména jejich tržní kapitalizace (součin počtu  
emitovaných akcií a ceny za jednu akcii), dalšími faktory stanovení 
podílu jednotlivých společností jsou také likvidita jejich akcií a podíl 
volně obchodovaných akcií na celkovém počtu akcií (takzvaný free float).

v P/E (Price Earnings Ratio)   
– podíl ceny akcie a hodnoty čistého zisku připadajícího na jednu akcii, 
ukazatel P/E patří mezi základní oceňovací metody.

w S&P 500   
– nejsledovanější akciový index Standard & Poor’s 500 je tvořen  
500 předními akciovými tituly většinou amerických společností 
(pokrývá 75 % amerických akcií ve vedoucích sektorech). Byl zaveden  
v roce 1957 a je považován za barometr americké ekonomiky.

x Index nákupních manažerů 
(Purchasing Managers’ Index – PMI)    
– celosvětově využívaný indikátor, který značí sentiment ve výrobním 

sektoru, potažmo v celé ekonomice. Počítá se pro více než 30 zemí 
a každá země vykazuje svůj národní PMI. Tento index je založen 
na každoměsíčních průzkumech ze soukromého sektoru a jeho 
hodnota je udávána v procentech. Hodnota nad 50 % značí zlepšení, 
pod 50 % značí zhoršení ekonomiky výrobního sektoru.

y Kvantitativní uvolňování (QE)    
– nekonvenční nástroj centrálních bank používaný ke stimulaci 
ekonomiky, pokud jsou standardní nástroje měnové politiky málo 
efektivní. Hlavní podstatou kvantitativního uvolňování je nákup 
finančních aktiv ze strany centrální banky od bank komerčních, 
případně jiných soukromých institucí. Cílem těchto kroků je rozšířit 
měnovou bázi (množství peněz v oběhu) a snížit úrokové sazby  
za účelem stimulace ekonomiky.

z Hedging (zajištění)     
– způsob ochrany investice před riziky ztrát. Princip hedgingu 
spočívá v tom, že jednu pozici zajišťujeme druhou, otevřenou  
v opačném směru (pozice jsou tedy negativně korelovány)  
– například při nákupu akcií nebo měnových párů. K hedgingu lze 
využít také finančních derivátů jako forwardů, futures kontraktů, 
swapů, opcí a jiných.

Datum vzniku 1 m 3 m 6 m YTD 1 r 3 r 5 r 10 r od vzniku

Franklin Mutual European 
Fund - A(acc) CZK-H1 (v CZK)

11. 5. 2012 1,55 7,97 19,41 25,12 25,12 N/A N/A N/A 41,44

MSCI Europe Index (v EUR) 11. 5. 2012 1,02 5,98 15,62 19,82 19,82 29,18 88,86 84,91 34,70

Franklin Mutual European 
Fund - A(acc) EUR (v EUR)

31. 12. 2001 1,65 7,83 19,30 24,84 24,84 35,18 82,84 106,07 103,86

HISTORICKÁ VÝKONNOST K 31. 12. 2013
Kumulativní výkonnost (%)

Roční výkonnost (%)

Datum vzniku 1 r 3 r 5 r 10 r od vzniku

Franklin Mutual European 
Fund - A(acc) CZK-H1 (v CZK)

11. 5. 2012 25,12 N/A N/A N/A 23,54

MSCI Europe Index (v EUR) 11. 5. 2012 19,82 8,91 13,56 6,34 19,92

Franklin Mutual European 
Fund - A(acc) EUR (v EUR)

31. 12. 2001 24,84 10,57 12,83 7,50 6,12

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND
Pro české klienty jsou od května 2012  
v nabídce tři fondy hedgeované6 do české 
koruny. Jedním z nich je fond evropských akcií 
Franklin Mutual European Fund. Za normálních 
tržních podmínek fond usiluje o dlouhodobé 

zhodnocení kapitálu investováním především do majetkových cenných 
papírů společností, které mají své sídlo nebo hlavní aktivity v evropských 
zemích a u nichž investiční manažer věří, že jsou na trhu dostupné  
ve výhodnějších cenách, než je jejich odhadovaná vnitřní hodnota.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 
Společnost Franklin Templeton Investments se specializuje na správu 
aktiv svých klientů. Díky tomu, že se podařilo sloučit pod jednou střechou 
hned několik špičkových světových investičních týmů, je schopna nabízet 
odborné služby napříč celým spektrem různých investičních stylů a tříd 
aktiv. Všechny týmy jsou podporované silou a zdroji jednoho z největších 
správců aktiv na světě. To ze společnosti činí důvěryhodného partnera 
pro individuální a institucionální investory na celém světě.

Globální rozhled utvářený znalostí místních poměrů  
Inteligentní investování si v dnešním komplexním a vzájemně propojeném 
světě žádá globální perspektivu. Společnost Franklin Templeton byla před 
více než 60 lety průkopníkem v oblasti mezinárodních investic a poznatky 
o nově vznikajících trzích sbírá již přes čtvrt století. Dnes má v terénu 
po celém světě své investiční odborníky, kteří z první ruky vytipovávají 
investiční příležitosti a potenciální rizika. Tyto lokální týmy do detailu znají 
místní společnosti, hospodářství i kulturní odlišnosti a o své nejlepší 
postřehy se dělí v rámci globální výzkumné sítě.

FRANKLIN TEMPLETON V ČÍSLECH (k 31. 12. 2013):
• 879 miliard USD aktiv pod správou
• více než 24 milionů klientských účtů 
• přes 9 tisíc zaměstnanců, 
 z toho více než polovina mimo USA
• klienti ve více než 150 zemích
• zastoupení v 35 zemích

Franklin Mutual European Fund - A(acc) EUR (NAV)

MSCI Europe (Net Dividends) Index EUR

2013 2012 2011 2010 2009     

2008 2007 2006 2005 2004     

(%)

35

15

-5

-25

-45

(%)

35

15

-5

-25

-45

24.84
19.82 17.97 17.29

-8.21

-37.91-43.65
7.01 2.69

17.76 19.61
25.91 26.01

14.41 12.18

-8.08

11.76 11.10
21.03

31.60

http://www.franklintempleton.cz/cs-cz/investor/home.page


Holubice,  
nebo pragmatička?  
Janet Yellenová  
v čele Fedu

Janet Yellenová je 

možná nejvlivnější  

ženou světa.  

Kroky americké  

centrální banky, které 

předsedá, jsou ostře  

sledovány globální  

investorskou  

komunitou a ovlivňují 

titulky nejčtenějších 

deníků a internetových 

portálů. Kdo je Janet  

Yellenová, jakým 

směrem vede Fed  

a jak s ohledem na to 

nastavit svá portfolia?
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PRACOVNÍ TRH NA PRVNÍM MÍSTĚ

Janet Yellenová je považována za zastánkyni velmi  

uvolněné (takzvaně holubičí) měnové politiky. Známá  

je svým zdůrazňováním sociálních aspektů ekonomiky,  

zejména aktivním bojem za snížení nezaměstnanosti.  

Na statistiky z trhu práce nahlíží detailněji než její kolegové  

a zabývá se i daty, která nelze vyčíst ze základních ukazatelů. 

Vývoj trhu práce je pro ni při určování směru monetární 

politiky klíčový.  

 Uznávanou ekonomkou je zejména proto, že dokázala 

řadu finančních krizí identifikovat s předstihem. Několikrát 

nesouhlasila s bývalým šéfem Fedu Alanem Greenspanem  

a s odstupem času se ukázalo, že měla pravdu.  

 Yellenová hned na úvod svého funkčního období naznačila, 

že nelze očekávat zásadní odklon od politiky jejího předchůdce 

Bena Bernankeho. Ten vyvozoval závěry z Velké deprese 

30. let. Držel se filozofie, že v úvěrové krizi musí nastoupit 

agresivní monetární politika, aby v ekonomice nastalo  

oživení. Zdůrazňoval, že příliš brzké zvyšování sazeb  

během Velké deprese bylo jednou z nejhorších chyb  

historie. Proto se nyní Fed raději zpozdí se zpřísněním  

měnové politiky a pochybí na straně inflace, než aby riskoval 

opakování krize.  

 Kritici Bernankeho a Yellenové argumentují, že tato 

„holubičí“ teorie nebere v úvahu vedlejší efekty, jako jsou 

rozpoutání inflace a riziko nafouknutí spekulativních bublin. 

Jiní oponují, že monetární politika ovlivňuje ceny, ale 

nevytváří bohatství. Yellenová chce usilovat o normalizaci 

měnové politiky za předpokladu, že se k normálu začne 

navracet ekonomika. Otázkou ale je, zda se může vrátit  

k normálu, když centrální banka zasahuje do procesu  

tvorby cen a efektivní alokace kapitálu. 

JAK SOUČASNÁ POLITIKA FEDU 
DOPADÁ NA TRHY

Méně likvidity ve vyspělých ekonomikách  

a zvýšená volatilita mohou vést investory  

k přehodnocování rizik. Rozvíjející se trhy už zažily 

tlaky loni, kdy se poprvé začalo mluvit o utahování 

uvolněné politiky Fedu. Země, které díky ní zažívaly 

největší příliv peněz, ale přitom trpěly nedostatkem 

investičních příležitostí, zasáhl prudký růst výnosů 

dluhopisů.Utahování měnové politiky méně dopadá 

na rozvinutější mladé trhy, které jsou odolnější vůči 

rostoucí volatilitě. Tyto země investují do reálných 

projektů, mají rozvinutější právní prostředí, vyzrálejší 

bankovní systémy a domácí i zahraniční trh 

dluhopisů, zdravou monetární politiku a stabilní vlády.  

 Vliv změny kurzu politiky Fedu dopadá nestejnoměrně 

také na ekonomiky ze skupiny BRICS. Jako velmi slabá 

se ukázala ekonomika Brazílie a největší rozčarování 

panuje v případě Indie.  

 V případě akciového trhu přetrvává riziko zkreslení 

cenovou inflací způsobené dlouhodobě rozvolněnou 

politikou Fedu. Vlivem silné intervence centrálních 

bank na trzích nemusejí ceny aktiv reflektovat 

fundamenty. Bublina na trhu s akciemi může rychle 

prasknout, a jak říká známý tržní stratég John 

Hussman: „Je potřeba se rozhodnout, zda chcete být 

za hlupáka raději před splasknutím bubliny, nebo až 

po něm.” Jiné pravidlo ale praví, že trhy mohou zůstat 

iracionální déle než investoři solventní. Sečteno  

a podtrženo, obezřetnost je rozhodně na místě.  

Sázkou na drsné vystřízlivění trhu z politiky centrálních 

bank mohou být zlato a měnové trhy. Zlato by mohlo 

těžit z nečinnosti politiků v oblasti přijímání naléhavých 

strukturálních reforem, měnový trh zase umožnit 

investorům držet se o krok napřed.  

 

JANET YELLENOVÁ  
se narodila v Brooklynu 

do rodiny lékaře a učitelky. 

Studovala Brownovu 

univerzitu, kde si jako jedna 

z mála studentek zvolila obor 

ekonomie. Byla posluchačkou 

profesora z Yaleovy univerzity 

a pozdějšího nositele Nobelovy 

ceny Jamese Tobina. Na Yalu 

také následně získala doktorát. 

Od roku 1980 působila na 

Kalifornské univerzitě  

v Berkeley. V roce 1994 

za vlády Billa Clintona 

byla jmenována do Rady 

guvernérů Fedu. V roce 1997 

se stala předsedkyní Rady 

ekonomických poradců  

v Bílém domě. V roce 2004 byla 

zvolena do čela sanfranciského 

Fedu, který se za jejího vedení 

proměnil z nevýrazné instituce 

v centrum makroekonomického 

výzkumu. Viceguvernérkou 

americké centrální banky byla 

od roku 2010 a 1. února 2014 

se ujala funkce její šéfky.
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Jak ovlivní 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
podnikání a správu financí 
klientů Erste Private Banking? 

AUTOR: Michaela Toperczerová, Investičníweb.cz

V minulém roce byly dokončeny rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva, v rámci 
nichž byl schválen mimo jiné nový občanský zákoník. Zákony vstoupily v účinnost  
k 1. lednu 2014. Nový občanský zákoník reaguje na dlouhodobé volání po změnách  
v soukromém právu. Předešlá úprava z roku 1964 vycházela z poměrů 60. let a tehdejších 
názorů na soukromé právo. Přestože byl občanský zákoník od té doby mnohokrát novelizován, 
kritika se snášela především na roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů. Co nového 
přinesl rok 2014 do oblasti českého práva, nám prozradil Jaroslav Havel, zakládající partner  
advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

ZAOSTŘENO REPORTÉR

Jaké hlavní změny přináší nový občanský zákoník, proč k nim 
muselo dojít, od kdy platí a proč je důležité se jimi zabývat?
 

Mezi největší změny patří nepochybně liberalizace právního 

prostředí a posílení smluvní svobody, čímž se český právní  

řád definitivně zařadil mezi moderní evropské právní řády. Nový 

občanský zákoník napravuje některé kritizované nedostatky 

staré právní úpravy a zavádí množství zcela nových právních 

institutů. Je tedy zjevné, že nová právní úprava přináší  

z hlediska nejen běžného života, ale i toho ekonomického, 

občanům i podnikatelským subjektům množství nových 

příležitostí, ale samozřejmě i rizik. Z pohledu naší advokátní 

kanceláře je proto v současnosti prvořadá důkladná analýza  

a znalost těchto příležitostí a rizik nové právní úpravy. Ze strany 

klientů se často setkáváme právě s dotazy na dopad změny 

právní úpravy na jejich právní vztahy vzniklé do konce loňského 

roku. Byť se tyto právní vztahy i po prvním lednu v zásadě řídí 

starými právními předpisy, částečně na ně již dopadá i nové 

Jaroslav Havel
je řídícím partnerem 
největší české advokátní 
kanceláře Havel, Holásek  
& Partners.  
Je předním českým právním 
odborníkem na oblast fúzí, 
akvizic a prodejů podniků  
a obchodních společností 
včetně restrukturalizací  

a insolvence, transakcí v oblastech private equity 
a venture capital a jejich financování. V posledních 
letech se rovněž zaměřuje na poradenství privátním 
klientům a rodinným firmám, právo obchodních 
společností a právní úpravu postavení vrcholového 
managementu. 
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners  
a její právníci obdrželi za své výsledky v minulých letech 
desítky domácích i zahraničních ocenění. Mezi klienty 
advokátní kanceláře patří kromě velkých mezinárodních 
společností, středních firem a individuálních podnikatelů  
i investoři a orgány veřejné správy. 

http://www.investicniweb.cz/
http://www.havelholasek.cz/cs
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soukromé právo. Je proto vhodné tyto dopady analyzovat dříve, 

než se projeví nežádoucím způsobem. Nemalá část námi 

poskytovaných služeb spočívá právě v revizi a analýze „staré“ 

smluvní dokumentace z pohledu nového práva.

Co ze zákoníku je aktuálně nejdůležitější pro klienty Erste 
Private Banking?
 

Kromě zmíněné analýzy rizik a příležitostí se domníváme, že velký 

potenciál nabízí nová úprava dědického práva. Dědické právo 

otevírá nově možnosti dispozic s majetkem pro případ smrti. 

Lze tak například podmínit dědění různými podmínkami, uzavřít 

dědickou smlouvu či někomu určitou konkrétní věc odkázat, 

aniž by na tuto osobu přecházely dluhy z dědictví. Zajímavou 

novinkou je i správa majetku prostřednictvím svěřenského 

fondu, což byl institut pro české právo dosud neznámý, avšak 

nabízející českým subjektům úplně nové možnosti. Dále lze 

uvést i změny v oblasti práva obchodních 

společností, jejich správy a řízení, kde 

také došlo v mnoha ohledech k značné 

liberalizaci a současná právní úprava 

nabízí nové příležitosti a možnosti. 

Zásadní změny jsou i v obecné úpravě 

smluv, náhrady újmy, zvláště pak újmy 

nemajetkové, věcných práv a v podpoře  

a ochraně lidské osoby a osobnosti.

Má přijetí nového občanského zákoníku 
dopad na daně?
 

Změny daňového práva v důsledku 

rekodifikace jsou spíše kosmetického 

charakteru. Významnějšími změnami jsou 

například osvobození od zdanění příjmů 

z dědění nebo prodloužení časového 

testu pro osvobození od daně z příjmů  

z prodeje cenných papírů z šesti měsíců 

na tři roky. Nově tak bude muset prodávající držet akcie alespoň 

tři roky, aby byl příjem z jejich prodeje osvobozen od daně. 

Velice zajímavou novinkou je zvýhodněné zdanění příjmů 

investičních fondů, včetně svěřenských fondů ve formě 

investičního fondu, na úrovni 5 %. Vzhledem k tomu, že 

současně došlo k uvolnění regulace investičních fondů, 

považujeme tyto fondy za velice atraktivní nástroj správy 

majetku a daňové optimalizace.

Jaké novinky přinesl do právního a daňového poradenství  
v oblasti mezigeneračního transferu kapitálu?

Na mezigenerační transfer kapitálu se dlouhodobě specializujeme 

a novinky v této oblasti jsme proto důkladně zkoumali. 

Vedle již v praxi využívaných forem transferu kapitálu (jako 

darování, nadace nebo zahraniční korporátní struktury) 

přináší nová úprava dva nové nástroje, a to závěť s dovětky  

a svěřenský fond. Pokud jde o závěť, tak z hlediska distribuce 

majetku pro případ smrti se může stát skutečně velice 

komplexním právním dokumentem obsahujícím řadu podmínek 

a příkazů. Zůstavitel například může stanovit, že podmínkou 

nabytí dědictví je dostudování vysoké školy. Pokud dědic 

podmínku nedodrží, hrozí mu, že dědictví nenabude. Nespornou 

výhodou závěti je i to, že příjmy z dědění jsou osvobozeny od 

daně z příjmů.

Proč by měli mít klienti zájem o zřizování svěřenských fondů?
 

Svěřenské fondy jsou mezi klienty poměrně živé téma (*). 

Tímto způsobem může osoba distribuovat majetek tak, že ho 

vyčlení do zvláštní majetkové struktury bez právní subjektivity, 

ochrání jej od vlastních závazků a současně stanoví, za jakých 

podmínek, v jaké výši a komu budou 

poskytována plnění ze svěřenského fondu. 

Stanovením podmínek poskytování plnění 

z fondu lze například předejít tomu, aby 

zakladatelův těžce vydělaný majetek byl 

utracen v důsledku nerozvážnosti dědiců 

během několika měsíců. Tento institut lze 

využít nejen pro účely mezigeneračního 

transferu kapitálu, ale nabízí i mnohé 

další možnosti jako například snížení 

investičního rizika, správu korporací  

a řadu dalších.

Jaké výhody přináší změna právní úpravy 
fondů kvalifikovaných investorů?
 

Nová právní úprava fondů kvalifikovaných 

investorů odstraňuje rigiditu předchozí 

úpravy a nabízí investorům nebývalou 

flexibilitu v přizpůsobení si fondů na 

míru svým potřebám a investičním záměrům. Při výběru formy 

investičního fondu již kvalifikovaný investor není omezen jen 

na podílový fond a akciovou společnost, ale může zvolit též 

další formy, například společnost s ručením omezeným nebo 

evropskou společnost. Investičním fondům nyní věnujeme 

značnou pozornost, jelikož uvolnění regulace a  zvýhodněné 

zdanění příjmů fondů podle nás skýtá velmi zajímavé příležitosti 

pro správu majetku včetně mezigeneračního transferu kapitálu.

*) Svěřenské fondy budou tématem investičního semináře 
pořádaného Erste Private Banking na konci května v Praze. Účast 
na něm potvrdili portfoliomanažeři Investiční společnosti ČS i hlavní 
ekonom České spořitelny David Navrátil. Podobné akce se konají 
zhruba třikrát ročně a zájemci z řad klientů se na ně mohou hlásit 
u svého privátního bankéře. 

Velice zajíma-
vou novinkou 
je zvýhodněné 
zdanění příjmů 

investičních 
fondů.
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Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, a.s., Erste Private Banking, a byl poprvé uvolněn 
k rozšiřování 28. března 2014. Jedná se o informační materiál, jehož cílem je upozornit 
na služby a produkty v něm zmíněné, a není závazným návrhem, který by zakládal jakákoli 
práva a povinnosti ve vztahu k České spořitelně, a.s., nebo ke čtenářům. Všechny informace 
zde obsažené mají pouze informativní charakter a jejich případné využití by mělo být vždy 
konzultováno s odborným investičním poradcem.

 
Česká spořitelna, a.s., upozorňuje, že investování do cenných papírů a jiných investičních 

nástrojů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, 
přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje 
výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizicích konkrétních investic Vám 
poskytnou privátní bankéři. Veškeré kontakty naleznete na webových stránkách: 
www.ersteprivatebanking.cz.
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