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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

vítám vás při čtení letos již čtvrtého čísla investičního  
magazínu Reportér určeného klientkám a klientům Erste 
Private Banking.  

Právě nastala opravdová zima, konec roku je za dveřmi.  
Ta známá vánočně-novoroční nálada nás již pohlcuje, nechce 
se nám často odcházet z tepla domova. A to je možná ta 
pravá chvíle pro přečtení knížky či časopisu. Snad i nového 
Reportéra – chystali jsme ho pro vás pečlivě a se zájmem.   

Můžete si v něm najít originální osobní makroekonomické  
zamyšlení Davida Navrátila, hlavního ekonoma České 
spořitelny, v úvodní rubrice Trhy. Věříme, že vás článek 
„O Lindě, (i)racionalitě a investování“ nadchne stejně jako 
nás. Texty v rubrice Investiční příležitosti jsou navíc výborně 
propojené. V prvním, tj. v rozhovoru Michaely Toperczerové 
s předsedou představenstva Investiční společnosti České 
spořitelny Martinem Řezáčem, se dočtete o důležité novince 
– třech zcela nových fondech, které vznikly na základě přímé 
poptávky právě vás, klientů Erste Private Banking. Na to 
navazujeme informací ohledně tzv. daňové optimalizace. 
Kapitálové výnosy obecně představují příjem podléhající 
zdanění, nicméně v určitých případech lze dosáhnout jejich 
osvobození, a zvýšit tak čistou hodnotu investice.  
Aktuální téma velmi přehledně a srozumitelně zpracovala 
Lucie Rytířová ze společnosti Deloitte Private. Zajímavé  
informace přináší i článek nazvaný „Dividendové akcie: 

Strategie do každého počasí“ další nové autorky Evy Miklášové z Fidelity Worldwide Investment. Snad vítané odlehčení 
zimnímu číslu dodá pravidelná rubrika Zaostřeno, kde se můžeme společně ohlédnout za událostmi či akcemi, které 
jsme pro vás, naše milé klienty, v průběhu roku 2014 připravili. 

Budeme rádi, když nám opět dáte vědět, jak jste s Reportérem spokojeni, a hlavně jaká témata by vás zajímala. 

I tímto časopisem vám velice děkuji za spolupráci v letošním roce. Zároveň vám jménem Erste Private Banking a za 
celou redakci magazínu Reportér přeji příjemné vánoční svátky a do roku 2015 hodně zdraví a samá správná (nejen 
investiční) rozhodnutí.

Jiří Zelinka
ředitel Erste Private Banking a Erste Premier

reporter@ersteprivatebanking.cz 



OBSAH REPORTÉR

Trhy

O Lindě, (i)racionalitě 
a investování 04

Investiční příležitosti

Speciální privátní fondy 
nově na trhu. 
Jaké jsou jejich výhody?   06

Investiční příležitosti

Dividendové akcie:
Strategie do každého počasí 
       10

Investiční příležitosti

(Ne)zdanění kapitálových 
výnosů 08

Zaostřeno 

Jaký byl u nás rok 2014?   
         12

3

Reportér, investiční magazín  
pro klienty Erste Private Banking 
Vydavatel: 

Česká spořitelna, a.s., 

Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha 4, IČO: 45244782

Evidenční číslo: MK ČR E 21636

Šéfredaktorka:
Romana Vlková

Editorka: 
Michaela Toperczerová

Redakce: 
Jiří Zelinka, Robert Mocek, Milena 

Pelová, Alice Martinovská, Kateřina 

Ševčíková, Jaroslav Kropáček, Žaneta 

Lachmanová, Magdalena Bartošová

Kontakt na redakci:  
reporter@ersteprivatebanking.cz

Spolupracovníci:  
David Navrátil, Milan Vávra, 

Lucie Rytířová, Eva Miklášová

Grafická a obrazová úprava:  
Investičníweb s.r.o., Tablet Media, a. s.

Tisk: INFAS, a. s.

Vychází: čtyřikrát ročně

www.ersteprivatebanking.cz

mailto:reporter@ersteprivatebanking.cz
http://www.ersteprivatebanking.cz


TRHY REPORTÉR

O LINDĚ, 
(i)racionalitě
a investování

AUTOR: David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

Ve snaze pochopit, proč tak často děláme chyby a proč se finanční trh mnohdy chová 
nelogicky, jsem rychle zabloudil k behaviorální ekonomii. Klasická ekonomie totiž 

popisuje člověka jako racionálního jedince, který neustále maximalizuje svůj užitek. 
A to nejen ten v dané chvíli, ale i všechny budoucí, a hledá maximum z diskontovaného 

součtu. Naštěstí to tak v reálu není.
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LINDA A NAŠE PŘEDSUDKY
Lindě je třicet jedna let, je svobodná, přímočará 
a inteligentní. Vystudovala filozofii. Jako studentka se 
intenzivně zabývala otázkami diskriminace a sociální 
spravedlností a také se zúčastňovala protijaderných 
demonstrací.

Kterému z následujících výroků věříte více: 
„Linda je bankovní úřednice“, nebo „Linda je bankovní 
úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí“?

Správně tušíte chyták. Autory tohoto experimentu jsou 
Amos Tversky a Daniel Kahneman, dva nejvýznamnější 
behaviorální ekonomové. V opakovaných experimentech 
85 až 90 procent lidí odpovědělo, že pravděpodobnější
je druhá varianta, tedy že Linda je bankovní úřednice 
a je aktivní ve feministickém hnutí. Přitom je to méně 
pravděpodobné. S větší pravděpodobností bude Linda jen 
bankovní úřednice. Pokud pro Lindu platí druhá varianta, 
platí i ta první, ne naopak.

Zvlastní zkušenosti víme, že je naše rozhodování 
ovlivněno emocemi, jako jsou strach, morálka, závist, 
odpor, soucit a zlost, ale i slabou vůlí. Prostě vším, 
co nám je vlastní a co omezuje platnost předpokladu 

klasické ekonomie, že jsme racionální bytosti. Proto má  
behaviorální ekonomie smysl.

Zádrhelem je náš způsob myšlení, které nás může často  
zrazovat. V tomto případě jde o takzvaný klam souvislosti. 
Detaily v popisu Lindy změní naše vnímání pravděpodobnosti. 
Prostě nám více sedí druhá možnost. V hlavě nám totiž něco 
říká, že na základě uvedené charakteristiky nemůže být jen 
bankovní úřednicí.

Problém spočívá v tom, že se často snažíme o co  
nejucelenější popis. Vytváříme příběh nějakého problému,  
do něhož nám všechny informace musí pěkně zapadat. Pokud 
tomu tak není, cítíme to jako mrzutost. Neuvědomujeme si 
nebo si nechceme připustit, že je většina dat a údajů pouze 
šumem, nikoli signálem. Jak říká Kahneman, „nejucelenější 
příběhy nejsou nezbytně pravděpodobnější, nicméně jsou  
uvěřitelné a představy celistvosti, uvěřitelnosti a pravděpodobnosti 
se v mysli nepozorného člověka snadno zamění“.

PROBLÉM PŘESNÝCH PROGNÓZ
Tvůrci prognóz se často chytí do pasti, když nahradí 

pravděpodobnost uvěřitelností. Podrobnostmi se prognóza 
stává uvěřitelnější, protože má celistvější příběh, logicky je  
ale méně pravděpodobné, že se naplní. 

Tuto chybu nedělají jen prognostici, ale my všichni. Proto 
se například na letišti prodávaly lépe pojistky pro případ pádu 
letadla vinou teroristického útoku než pro případ pádu letadla 
obecně. Lidé mají například tendenci pojistit se spíše proti 
specifickým pohromám než uzavřít pojistku, která pokrývá  
více rizik.

HISTORII DO BUDOUCNOSTI NEPROTÁHNETE
Jako ekonom se setkávám mimo jiné s na první pohled 

jednoduchou otázkou: Do čeho investovat? Koupit akcie, nebo 
dluhopisy? Má smysl nemovitost, případně zlato? Nebo snad 
čekat s hotovostí v ruce? Odpověď už tak snadná není,  
prognózování je totiž, jak jsme si ukázali, celkem složitá disciplína.

Jedním z vodítek, která i proto investoři používají při hledání 
odpovědi, je minulá výkonnost jednotlivých tříd aktiv. Když 
vezmeme průměrný výnos od roku 1950, zjistíme, že investice 
do bydlení zhodnotila za rok peníze ani ne o procento. Státní 
dluhopisy nabídly výnos mírně nad dvěma procenty, zlato na 
tom je podobně. Firemní dluhopisy nabídly investorům téměř  
tři procenta ročně, akcie skoro sedm.

VZDĚLÁNÍ
Neomezujeme se v uvažování o tom, kam investovat?  

Michael Greenstone a Adam Looney spočítali, že jedna  
investice má průměrný roční výnos patnáct procent.  
To nezní špatně, viďte.

Řeč je o vysokoškolském vzdělání. Úvaha je založena na 
datech z USA. Průměrné náklady na vystudování vysoké školy 
v USA jsou zhruba sto tisíc dolarů. Půlka z toho připadá na 
školné a půlka na takzvané náklady ušlé příležitosti, tedy 
mzdu, kterou bychom vydělali, kdybychom namísto do školních 
škamen šli pracovat. U nás v Česku řešíme především ušlou 
mzdu kvůli faktické neexistenci školného. Statistika z USA 
ukazuje, že vysokoškoláci berou o 41 procent vyšší mzdu než 
ti, kteří ukončili vzdělávání maturitou. Mimochodem, muži  
o 46 procent a ženy o 31 procent, což je velký rozdíl. To je  
ale jiný příběh.

S investicí je vždy spojeno i riziko volatility, a tedy i možné 
ztráty. Z knih o investování se dozvíme, že vyšší výnos je spojen 
s vyšším rizikem. Vyšší vzdělání je však spojeno s nižší  
volatilitou příjmu, tedy s menším rizikem. Míra nezaměstnanosti 
vysokoškoláků je poloviční oproti té lidí s pouhou maturitou.

Hledáte-li tedy úspěšnou investiční strategii, vsaďte na 
vzdělání své a svých dětí. Kromě dobré investiční myšlenky  
to může být i solidní penzijní plán. A obejdete se (téměř)  
bez prognóz.         ■



Od září roku 2014 má Investiční 
společnost České spořitelny (ISČS) pro 

klienty privátního bankovnictví 
připraveny tři nové fondy. 

Jedná se o modelové 
privátní fondy s akciovou složkou 

10 % a 30 % (MPF 10 a 30) a fond 
kvalifikovaných investorů (IPF 10). 

Více o nových investičních možnostech 
prozrazuje předseda představenstva 

ISČS Martin Řezáč.
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AUTOR: Michaela Toperczerová, Investiční web

SPECIÁLNÍ 
PRIVÁTNÍ FONDY 
NOVĚ NA TRHU.

Jaké jsou jejich 
výhody?

Martin Řezáč (40 let)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvoval řadu 
odborných kurzů a školení. V roce 2002 získal prestižní titul 
Certifikovaného finančního analytika (CFA). Začínal jako dealer 
v Živnostenské bance, poté působil jako makléř ve společnosti 
Money Market Brokers. Pět let pracoval jako senior manažer 
dluhopisových investic v ING Investment Management, 
podílel se tak například na řízení ING Českého fondu 
obligací a ING Slovenského fondu peněžního trhu.
Kariéru v České spořitelně zahájil v roce 2004. 
Po dvou letech, kdy se v bance podílel na správě majetku 
institucionálních a privátních klientů, se stal náměstkem 
generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny. 
Od dubna roku 2013 je jejím generálním ředitelem.

Co vás vedlo k vytvoření nových fondů a jakým 
klientům jsou šité na míru?

Fondy vznikly v průběhu léta na základě přímé poptávky 
klientů privátního bankovnictví, částečně pod vlivem 
daňových změn, které jsou platné od 1. ledna 2014. 
Produkty do značné míry nahrazují současnou správu  
aktiv. Jsou navíc spojeny se všemi výhodami, které fondové 
instrumenty klientům nabízejí. Vhodné jsou zejména pro  
ty, kteří dosud investovali do modelových, respektive 
individuálních privátních portfolií.

O nově vzniklých privátních fondech by tedy měli
nejvíce uvažovat investoři, kteří dosud využívali 
správu aktiv. Můžete popsat, v čem jsou nové 
produkty od správy aktiv odlišné?

Složení struktury investic se od správy aktiv příliš 
neliší. Hlavními výhodami jsou jiný režim zdanění a další 
pozitiva typická pro podílové fondy. Jedním z nich jsou 
úspory z rozsahu, tedy možnost investovat i při malých 
částkách do instrumentů kapitálového trhu typu  
pokladničních poukázek nebo korporátních dluhopisů, 
u nichž je obvyklý vysoký nominální objem a které jsou 
pro jednotlivého investora obtížně dosažitelné.  
Větší objem nám umožňuje dosáhnout lepší ceny,  
potažmo nižších fixních nákladů na jednotlivé  
podílníky. Realizace investiční politiky je pro nás díky 
tomu jednodušší a pro klienty levnější.  
Navíc fond jako takový přináší náležitou diverzifikaci,  
tedy rozložení rizika mezi dostatečný počet  
investičních nástrojů za účelem snížení průměrné  
rizikovosti fondu.
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MPF 10 – otevřený podílový fond

Obhospodařovatelský poplatek: 0,60 % ročně
ISIN:             CZ0008474558
Min. investice:          5 mil. Kč

MPF 30 – otevřený podílový fond

Obhospodařovatelský poplatek: 0,90 % ročně
ISIN:             CZ0008474566
Min. investice:          5 mil. Kč

Doporučený investiční horizont fondu
je 3 roky a více.

Doporučený investiční horizont fondu
je 5 let a více.

Očekávané zastoupení
jednotlivých tříd aktiv v portfoliu:
Dluhopisové nástroje: 60–100 %
Akciové nástroje:     0–20 %
Ostatní aktiva:     0–20 %

Očekávané zastoupení
jednotlivých tříd aktiv v portfoliu:
Dluhopisové nástroje:   40–80 %
Akciové nástroje:   20–40 %
Ostatní aktiva:     0–20 %

Dluhopisové nástroje 80 %

Akciové nástroje 10 %

Ostatní aktiva 10 %

Dluhopisové nástroje 60 %

Akciové nástroje 30 %

Ostatní aktiva 10 %

1 hedge = zajištění rizika  
2 deriváty = finanční instrumenty odvozené z tradičních aktiv (akcií, dluhopisů, komodit, měn a jiných); hodnota derivátu vychází z vývoje ceny podkladového aktiva

Jaké daňové náklady klientům s fondovou investicí 
odpadají? 

Pokud má klient aktiva zainvestována ve fondu, neztrácí aktivní 
správu a informační komfort, na který byl zvyklý.  Veškeré výnosy 
na úrovni podílových fondů jsou daněny pěti procenty, investor 
(fyzická osoba) pak při dodržení tříletého daňového testu již 
žádnou daň neplatí. U správy aktiv jsou výnosy  
předmětem patnáctiprocentní daně z příjmů a musíte ještě 
připočítat administrativní zátěž v podobě nutnosti podávat 
daňové přiznání finančnímu úřadu.

Podívejme se blíže na investiční politiku nových 
fondů. Některé klienty může napadnout, že s fondem 
přijdou o vyšší míru individualizace, kterou nabízela 
správa aktiv. Jsou jejich obavy oprávněné? 

S novými produkty cílíme na investory s charakteristickými 
rysy. Každý fond nabízí jednu investiční strategii, tedy alokaci 
aktiv, na níž se shoduje vysoké procento klientů. Ten, kdo 
trvá na určité míře individualizace, protože má svá specifická 
investiční přání, nápady nebo myšlenky, může pochopitelně 
zůstat ve správě aktiv - v žádném případě ho nebudeme násilím 
převádět do fondu. Na druhou stranu si ale musí být vědom 
toho, že od letošního roku s prodloužením daňového testu 
podstupuje vyšší náklady.

Co znamenají čísla 10 a 30 u označení fondů?

Na rozdíl od konceptů AR a YOU INVEST, které jsou řízeny 
strategií absolutního výnosu, mají nové fondy takzvanou 
benchmarkovou investiční strategii. Čísla 10 a 30 udávají  
neutrální váhy v akciích, které jsme stanovili ve spolupráci 
s kolegy z privátního bankovnictví. Identifikovali jsme, o jaké 
strategické rizikové profily je statisticky největší zájem. 
Věřím proto, že budou vyhovovat naturelu drtivé většiny 

klientů privátního bankovnictví. Neměníme profily klientů, 
nahrazujeme je jen jiným investičním nástrojem, 
prostřednictvím něhož správu aktiv klientům stále nabízíme.

Akciovou složku tedy najde klient v každém z fondů.

V současném nízkoúrokovém světě považuji aspoň  
minoritní podíl akcií nezbytný pro to, aby klient do budoucna  
nebyl zklamán výnosem tradičních aktiv, jako jsou dluhopisy 
nebo instrumenty peněžního trhu.

Je v něčem investiční politika u nových fondů
jedinečná?

Její výjimečnost spočívá v míře pravidelného rebalancování 
portfolií a aktivní správě portfoliomanažerů s výběrem  
jednotlivých podkladových investic. Ve fondu mohou být  
v současné době zastoupeny instrumenty v cizích měnách 
za účelem lepšího rozložení rizika. Zajištění kurzového rizika 
použitím takzvaných hedgeových1 derivátů2 je pak mnohem 
jednodušší uvnitř fondu s ohledem na cenu či minimální 
objem tohoto instrumentu.

Jakým způsobem se budou klienti dozvídat 
o tom, jak se jejich investici daří? Došlo ke 
změnám i v této oblasti? 

Budeme používat stejný formát informování o výsledcích 
správy aktiv jako doposud. Říkáme tomu reporting  
deštníkového fondu. Klienti budou čtvrtletně seznámeni  
s tím, co se s portfoliem stalo, jaká byla jeho výkonnost,  
jak se změnila struktura a proč portfoliomanažeři přistoupili  
k nákupu nebo prodeji konkrétních podkladových investic.  
Přiložen bude výpis, v němž bude „rozbalena“ vlastní  
struktura střešního fondu až do podkladových  
cenných papírů.      ■
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Lucie Rytířová je manažerkou 
specializující se na zdanění 
fyzických osob, sociální 
zabezpečení a zdravotní pojiště-
ní. Věnuje se jak zdaňování 
soukromých osob, tak 
zaměstnancům a mezinárodním 
situacím. Vedle více než devíti let 
zkušeností v mezinárodních 
poradenských firmách má za 
sebou také působení na 
Ministerstvu financí, kde se
věnovala reformám daňového 
systému. V rámci Komory 
daňových poradců ČR 
se účastní přípravy návrhů 
a výkladů daňové legislativy.
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Kapitálové výnosy obecně představují příjem 
podléhající zdanění, nicméně v určitých 
případech lze dosáhnout jejich osvobození,
a zvýšit tak čistou hodnotu investice.  
Od 1. ledna 2014 došlo v této oblasti 
k několika změnám, které se vyplatí 
připomenout. Mezi nejvýznamnější patří 
úprava podmínek pro osvobození příjmů
z prodeje cenných papírů.

ČASOVÝ TEST PŘI PRODEJI
Příjmy z prodeje cenných papírů mohou být osvobozeny od 

daně z příjmů fyzických osob, pokud přesáhne doba mezi jejich 
nabytím a prodejem zákonem vymezenou dobu. K 1. lednu 
letošního roku byla tato doba prodloužena z 6 měsíců na  
3 roky bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech. Pro osvobození příjmů z prodeje cenných 
papírů by tak cenný papír měl být držen investorem alespoň po 
dobu tří let. U cenných papírů nabytých před 1. lednem 2014, 
které nepřesahují 5 % základního kapitálu nebo hlasovacích 
práv, platí ještě původní šestiměsíční test. Naopak u cenných 
papírů s vyšším podílem mohou investoři využít zkrácení  
z dřívějšího pětiletého testu a prodat je bez daňových dopadů 
již po třech letech.

Příjemnou novinkou pro drobné investory je nově zavedené 
osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nepřesahujících 
100 tisíc korun za rok. Tato hranice je však zavedena nikoli pro 
zisk dosažený při prodeji (který je rozdílem mezi příjmy a výdaji), 
ale pro hrubé příjmy. Do částky se zahrnují všechny prodeje 
uskutečněné v daném roce – jak prodeje splňující časový test  
(a tudíž osvobozené od daně z příjmů), tak prodeje tuto  
podmínku nesplňující. 

Tyto změny mají dopady na čistý výnos investora i na  
související administrativu. Kdo inkasuje při prodeji cenných 
papírů více než 100 tisíc korun a nesplní podmínky časového 
testu pro jejich osvobození, bude muset podat daňové přiznání 
a dosažený zisk zdanit. 

Od roku 2015 se navíc administrativě nevyhnou ani investoři 
s příjmy osvobozenými od daně, převýší-li tyto příjmy 5 milionů 
korun – budou je muset nahlásit finančnímu úřadu na  
samostatném formuláři.

ZDANĚNÍ VÝNOSŮ U RŮZNÝCH INSTRUMENTŮ
Příjmy z prodeje cenných papírů jsou zdaňovány podle § 10 

zákona o dani z příjmů (pokud nejsou zahrnuty do obchodního 
majetku fyzické osoby-podnikatele), a to sazbou ve výši  
15 %. Oproti příjmům lze odečíst pořizovací cenu těchto  
cenných papírů a poplatky za transakce při nákupu a prodeji, 
daň se tedy platí pouze ze zisku z prodeje.

Příjmy z držení cenných papírů (dividendy, úroky aj.) jsou 
zdaňovány podle § 8 zákona o dani z příjmů. Jedná-li se  
o cenné papíry emitované českým subjektem, odvádí z nich 
srážkovou daň ve výši 15 % přímo emitent. Investor tak  

inkasuje částku po zdanění, bez nutnosti zohlednit tento 
příjem ve svém daňovém přiznání. Naproti tomu u zahraničních 
cenných papírů zůstává povinnost zdanění na investorovi, který 
musí dividendy, úroky a podobně uvést ve svém daňovém 
přiznání (v hrubé výši) a odvést vypočtenou daň.

U investičních fondů je nutné nejprve stanovit, jestli má 
výnos podobu dividendy, nebo se jedná o výnos z prodeje 
podílového listu v tomto fondu; poté se již tento výnos zdaňuje 
dle obecných principů. Samotná správa majetku fondu probíhá 
uvnitř fondu za výhodného daňového režimu platného pro 
jednotky kolektivního investování, který činí 5 % ze základu 
daně místo standardní sazby daně z příjmů právnických osob 
ve výši 19 %. Fond tak může dosahovat úspor na dani z příjmů, 
investoři samotní však již musí své příjmy (nesplní-li podmínky 
pro osvobození) zdanit sazbou daně ve výši 15 %. U fondů 

kvalifikovaných investorů je z daňového pohledu důležité při 
zvažování investice zohlednit, zda investiční horizont odpovídá 
výše zmíněnému časovému testu, a tedy zda jsou výnosy  
plynoucí z prodeje cenných papírů ve fondu osvobozeny  
od daně. 

ZDANĚNÍ U PRÁVNICKÝCH OSOB
Podíly na zisku vyplácené investičními fondy právnickým 

osobám tvoří také samostatný základ daně pro zdanění zvláštní 
sazbou daně ve výši 15 %. Tento příjem může být osvobozen, 
pokud je vyplácen dceřinou společností, která je daňovým  
rezidentem České republiky nebo jiného členského státu  
Evropské unie, mateřské společnosti, která v zemi své 
rezidence podléhá dani z příjmů a není od této daně  
osvobozena. Jak bylo zmíněno, podléhá samotný investiční 
fond snížené sazbě daně ve výši 5 % ze základu daně místo 
standardní sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou pro právnickou osobu 
součástí běžného základu daně, zdaňovaného sazbou 19 %. 
Osvobozeny jsou příjmy z převodu podílu mateřské společnosti 
v dceřiné společnosti za obdobných podmínek jako u výše 
uvedeného osvobození podílů na zisku.

Zdanění kapitálových výnosů je na investorovi samotném, 
jelikož fondy, banky a jiné finanční instituce nemohou  
obecně poskytovat daňové poradenství. S výraznější  
diverzifikací investic by tak investor měl zvážit i případnou  
administrativní náročnost přípravy svého daňového přiznání  
a dodatečné náklady v podobě daně. Vyplatí se proto  
včasné využití služeb daňového poradce.       ■
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DIVIDENDOVÉ AKCIE: 
Strategie do každého počasí

AUTOR: Eva Miklášová,  
Senior Sales Associate, Fidelity Worldwide Investment

Dividendy se vyplácejí po celém 
světě. Přestože vyspělé země se ve 
výplatách dividend drží stále v čele,  
v posledních letech sledujeme trend, 

že dividendy vyplácí, nebo dokonce zvyšuje stále 
více firem z Asie, Latinské Ameriky, střední  
a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky.

V roce 2013 výplata dividend z rozvojových 
trhů představovala již 24,9 % celkového  
objemu. To odpovídá částce 291 miliard 
dolarů. Pro investory, kteří sledují dividendovou 
strategii, je to důvod k tomu, aby stále více 
investovali v globálním měřítku.

Díky příznivému vývoji mnoha firem 
z rozvíjejících se trhů se očekává růst 

tamních vyplácených dividend. V některých 
zemích tento trend posilují i nové zákony. 
Například jihokorejská vláda oznámila  
v srpnu snížení daně z dividend a zároveň  
zavedla novou daň pro zadržované firemní 
zisky. Předpokládá se, že by to mohlo způsobit 
růst dividend vyplácených v této zemi o 15 %.

Nadprůměrně vysoké dividendové výnosy 
jsou příznačné pro všechny hlavní trhy již 
patnáct let. V Evropě je dividendový výnos 
s aktuálními 3,1 % v porovnání s celosvětovým 
průměrem zvlášť vysoký. 

Dividendy jsou u přibližně poloviny 
společností vyšší než výnosy jejich 
podnikových dluhopisů.

Dividendově silné akcie nabízejí s výhledem na běžné 
výnosy dobrou alternativu k dluhopisům. V roce 2013 

byly celosvětově vyplaceny investorům dividendy  
ve výši zhruba 1170 miliard dolarů. Představuje to 

přibližně 30 % německého hrubého domácího  
produktu ve výši zhruba 3600 miliard dolarů.
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DIVIDENDOVÉ AKCIE: 
Strategie do každého počasí

Zdroj: Datastream, srpen, 2014. 
Poznámka: „Asie ex-Jp“ – index MSCI AC Asia Pacific ex Japan,
UK – Spojené království, EM – rozvíjející se trhy

Dividendy jsou v současnosti stále vyšší
oproti 15letému průměru

Celkové výnosy v procentech podle regionu 
a druhu výnosu

Zdroj: SG Cross Asset Research, reálné výnosy MSCI, Q4 2013, v USD.
Poznámka: Rozložení reálných akciových výnosů od roku 1970. Graf ilustruje,  
že je důležitá výše nákupní ceny a dominantní silou je efekt složeného úročení.
Fundamenty jako dividendový růst a dividendový výnos nabývají postupem času 
na důležitosti.

Síla složeného úročení: Reinvestice dividend

Zdroj: Datastream, srpen, 2014.

Příkladem fondové investice zaměřené na dividendové tituly je Fidelity 
Funds – Global Dividend Fund. Cílem fondu je poskytnout atraktivní 
celkový výnos a stabilně rostoucí příliv dividend. Jeho manažer Dan 
Roberts proto neinvestuje pouze do podniků, které mají momentálně 
nejvyšší dividendy, místo toho vyhledává prvotřídní cenné papíry, které 
nabízejí dlouhodobě spolehlivý růst výnosu bez ohledu na regionální 
a sektorovou příslušnost, a za tímto účelem analyzuje hospodářské 
výsledky podniků. Zaměřuje se na společnosti s vysoce kvalitními výnosy 
a investuje pouze do firem s jasným obchodním modelem, 
předvídatelnými stabilními peněžními toky a trvale dobrou finanční 
situací. Díky celosvětovému výzkumu společnosti Fidelity dokáže rychle 
a spolehlivě identifikovat vhodné cenné papíry, a fond tak může 
investovat do těch nejlepších příjmových záležitostí bez ohledu na to,
kde se nacházejí.

VÍCE STABILITY PRO KAPITÁLOVÉ 
INVESTICE

Firmy, které vyplácejí dividendy, jsou zpravidla 
velké a zavedené. Mají solidní obchodní 
modely, a mohou tak svým akcionářům 
vyplácet část svého zisku. Kromě toho jsou 
tyto čisté hodnoty jmění většinou méně 
náchylné na kolísání kurzu než ostatní akcie. 
Vyplácení dividend je mimo jiné více 
předvídatelné než vývoj kurzů, protože 
společnost obvykle nadále vyplácí dividendy, 
a to i v případě, že kurz krátkodobě klesl. 
Cílem aktivní dividendové politiky je 
v dlouhodobém horizontu dividendy zajišťovat 
a zvyšovat. Tak lze i dlouhodobě počítat se 
stabilním příjmem. 

REINVESTICE DIVIDEND 
ANEB SÍLA SLOŽENÉHO ÚROČENÍ

Reinvestování výnosů z akciových investic je 
pro všechny investory vhodné jako základní 
investiční strategie. Investice do dobře 
řízených kvalitních společností s trvale 
udržitelnou dividendovou politikou jsou 
výhodné především pro investory, kteří hledají 
pravidelný příjem. Tuto třídu aktiv lze doporučit 
rovněž těm, kteří své dividendy reinvestují. 
Už od 70. let minulého století tvoří v globálním 
měřítku výnos z reinvestovaných dividend 
zhruba 2 %, tedy 40 % z průměrné roční 
návratnosti 5 %.
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Jaký byl u nás rok 2014?

Naše privátní bankovnictví v péči o své klienty nezahálí. Důkazem čehož je množství 
zajímavých akcí pořádaných Erste Private Banking v letošním roce. 

Na své si s námi přišli golfisté, gurmáni i milovníci vážné hudby. 
Přinášíme vám ohlédnutí za událostmi, na něž nám od vás přišly ty nejlepší ohlasy.

E
R

S
TE

 P
R

IV
A
TE

 
B

A
N

K
IN

G
 I

N
V

IT
A
TI

O
N

A
L 

2
0

1
4

Robert Mocek, regionální manažer Erste Private Banking
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AUTOR: redakce

Třetí ročník golfového turnaje se konal na jednom  
z tradičních a nejkrásnějších hřišť v České republice. 
Golfisty čekal bohatý doprovodný program na hřišti  
i mimo něj. Hráči mohli poměřit své schopnosti
s golfovými profesionály, soutěžit o osobní automobil 
BMW nebo o luxusní postel Hästens. Golfový den 
moderoval Petr Svěcený a ceny vítězům předal ředitel 
Erste Private Banking a Erste Premier Jiří Zelinka.
Po skončení hry pak na všechny čekala ochutnávka 
kávy a doutníků a degustace vín z vinic Ernieho Else, 
jednoho z předních ambasadorů Jihoafrické republiky 
a jedné z nejznámějších tváří světa golfu. 

Els pro svůj záměr produkovat vlastní prémiová vína 
koupil v roce 1999 farmu v oblasti Stellenbosch, srdci 
jihoafrického vinařství, a spojil síly s několikanásobně 
oceněným vinařem Louisem Strydomem. Jejich první 
červené víno, klasické „Bordeaux blend“, spatřilo 
světlo světa již v roce 2000. Touha, disciplína 
a odhodlání byly základem Elsova sportovního 
úspěchu. Tyto faktory jsou evidentní i v jeho snaze 
produkovat prvotřídní víno. 
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Kdy?
7. října 2014

Kde?
SaSaZu Prague,
Bubenské nábřeží 306/13, Praha

GURMÁNSKÝ VEČER V SASAZU
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V průběhu října si EPB Praha dovolila pozvat své 
klienty na netradiční gurmánský večer do osvědčené 
restaurace SaSaZu. Ta nabízí kuchyni jihovýchodní 
Asie, a tím dává svým hostům příležitost pochutnat 
si na exotických chutích, které mají svůj původ ve 
Vietnamu, Kambodži, Indonésii či dalších zemích 
dané oblasti. Odpovídá tomu i stylové autentické 
prostředí této známé pražské restaurace. Klienti si 
během večera zkoušeli uvařit tradiční asijská jídla pod 
vedením šéfkuchaře Shahafa Shabtaye. Na vlastní 
kůži se přesvědčili, jak těžké je připravit tradiční 
thajský salát, hanojské rolky či momo fuku, tedy 
takové „čínské knedlo vepřo zelo“.

Sladkou tečkou byla ochutnávka čokoládových  
lanýžů, kdy všichni přítomní mohli okusit přes osm 
druhů této dobroty. Večerem provázela oblíbená  
moderátorka Míša Maurerová. 
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ŘÍZENÁ DEGUSTACE
KARIBSKÝCH
RUMŮ

Začátek října byl ve znamení 16. ročníku největší přehlídky 
designu ve střední Evropě. Město ožilo módou a výtvarným 
uměním nejen v nejlepších pražských galeriích, obchodech 
a buticích, ale také na ulici. Týdenní Designblok nabídl program 
v pěti netradičních budovách v centru Prahy. V rámci této akce 
jsme pozvali své klienty na večer s řízenou degustací 
karibských rumů. Hosté mohli okusit TOP produkt značky 
Diplomático, venezuelský rum Diplomático Reserva Exclusiva, 
který je držitelem řady mezinárodních ocenění. Zraje dlouhých 
dvanáct let v sudech z bílého kanadského dubu a následně je 
destilován metodou „Pot Still“. V degustačním portfoliu 
nechyběl ani vynikající vyzrálý rum Zacapa Gran Reserva XO 
vyráběný z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o průměrném 
stáří 23 let, které jsou dále na dva roky ukládány do sudů 
z francouzského dubu, ve kterých byl dříve uložen koňak. 
Součástí večera byla prezentace exkluzivních pánských 
a dámských hodinek švýcarské značky Longines 
z Hodinářstvím Bechyně.

 Galakoncert 
nadace filharmonie
         Animato

Na pódiu Smetanovy síně krásného secesního Obecního domu 
se sešlo více než osmdesát talentovaných studentů evropských 
hudebních univerzit a akademií, kteří prostřednictvím hudby 
a společného umění podpořili myšlenku porozumění mezi  
zeměmi a národy. Nápad vytvořit orchestr z posluchačů  
hudebních univerzit zemí převážně střední a východní Evropy 
vzešel v roce 2006 od švýcarské Nadace Animato, která se tím 
zapojila mezi řadu dalších organizací vytvářejících mezinárodní 
hudební tělesa na podobném základě. Nadace každé dva roky 
sestavuje nově orchestr z vybraných studentů, kteří nejprve 
studují společně program a poté absolvují koncertní turné po 
evropských městech. Během letošního ročníku projektu zavítá 
filharmonie kromě Prahy také do Grazu, Salcburku, Bratislavy  
a Vídně.

Po skončení koncertu bylo v Riegrově sále pro hosty připra-
veno společenské setkání spojené s ochutnávkou zajímavých 
kombinací vína, sýrů i čokolády. Zaplněný sál a nadšené ohlasy 
posluchačů letos i v letech minulých svědčí o tom, že spojení 
mládí, talentu a nadšení funguje skvěle a vytváří neopakovatelný 
umělecký zážitek, s nímž se posluchači tak často na koncertech 
stálých orchestrů nesetkávají.

Kdy?
20. června 2014

Kde? 
Superstudio Evropa (Designblok),
Hotel Evropa, Erste Premier Lounge,
Václavské náměstí

Kde? Obecní dům, Praha

Kdy? 29. října 2014
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KAM INVESTOVAT V ROCE 2015:
Investiční web vás zve na Investiční fórum
 
Chcete se dozvědět, jakým směrem se budou vyvíjet kapitálové, měnové
a komoditní trhy v roce 2015? A co čeká svět alternativních investic? Jedinečnou 
možnost máte na Investičním fóru, kde v rámci moderovaných diskusních bloků
a samostatných přednášek vystoupí přední ekonomové a investiční odborníci, 
kteří nabídnou ty nejlepší investiční strategie pro rok 2015.
 
8. ledna – Praha
12. ledna 2015 – České Budějovice
13. ledna 2015 – Hradec Králové
13. ledna 2015 – Ostrava
14. ledna 2015 – Brno
 
Program a registrace na www.investicniforum.info

http://www.investicniforum.info
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