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Abstrakt  
 

Cílem této práce je popsat historický vývoj na kapitálovém trhu a na trhu kolektivního 

investování, abychom následně mohli analyzovat investiční možnosti individuálního 

investora v rámci těchto trhů od roku 1990. V první části práce se zabýváme 

institucionálním vývojem finančního trhu od transformačního období přes privatizaci až 

do současnosti. V druhé části se snažíme souhrnně popsat teoretické předpoklady a 

omezující podmínky pro analýzu investičních možností individuálního investora. 

Definujeme jednotlivé investiční strategie a použité predikční modely. V třetí části práce 

porovnáváme výnosnosti jednotlivých investičních strategií v kombinaci s různými 

modely odhadů cen. Cílem této analýzy je nalézt ve sledovaném období optimální 

investiční strategii na základě historických dat a ekonometrických metod a ověřit 

vhodnost použití některých investičních pravidel.  

 

Abstract  
 

Purpose of this thesis is to describe historical development of the Czech capital market 

and collective investment market, to be able to analyse further investment opportunities 

of individual investor within these markets from the year 1990. In the first part of thesis 

we are describing institutional development of financial market from transition period 

through privatization until presence. In the second part we set up limiting conditions and 

theoretical presumptions for our analysis of investment opportunities of individual 

investor. We define also separate investment strategies and predictive models. In the third 

part of thesis we compare profitability of separate investment strategies in combination 

with various predictive models. Purpose of this analysis is to find out within our observed 

period optimal investment strategy based on historical data and econometric methods and 

verify usefulness of various investment rules. 
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1) Úvod 
Kapitálový trh v České republice prošel od roku 1990 zajímavým a unikátním 

vývojem. Potřeba rychlé transformace a modernizace vyústila v kupónovou privatizaci, 

která byla následována nástupem privatizačních fondů. Prostředí kapitálového trhu se tak 

stalo velmi specifickým a kvůli podcenění právního rámce se stalo i nekontrolovatelným. 

To mělo nesmírně negativní dopad na důvěru v kapitálový trh, která byla v následujících 

letech velmi pozvolna obnovována. Teprve počátkem nového tisíciletí se dalo mluvit o 

jakési konsolidaci kapitálového trhu a přibližování se k principům efektivnímu trhu, které 

bylo završeno až v roce 2004 při vstupu do Evropské Unie.  

 

V první části této práce se budeme věnovat institucionálnímu vývoji kapitálového 

trhu a trhu kolektivního investování. V první kapitole popisujeme transformační období a 

jeho anomálie, na kterých se snažíme ukázat, jaké elementy jsou potřeba k funkčnímu a 

efektivnímu kapitálovému trhu. V druhé kapitole popisujeme vývoj od roku 2000 až do 

současnosti. Cílem této popisné části je přiblížit individuálnímu investorovi vývoj 

institucionálního prostředí na českém kapitálovém trhu a upozornit na investiční rizika 

spojená s tímto specifickým prostředím. 

 

V druhé části shromažďujeme teoretické předpoklady a podmínky pro následnou 

analýzu investičních možností. Definujeme jednotlivé investiční strategie a predikční 

modely pro vývoj cen akcií. Zároveň specifikujeme pojem individuální investor a jeho 

investiční rizika. Tato část je jakousi teoretickou bránou k následné třetí části. V té již 

podrobně analyzujeme investiční příležitosti v rámci jednotlivých finančních aktiv na 

českém kapitálovém trhu. Na základě historických dat a ekonometrických metod se 

snažíme porovnat výnosnosti jednotlivých investičních strategií v kombinaci s různými 

predikčními modely.  

 

Cílem této analýzy je nalézt ve sledovaném období optimální investiční strategii, 

porovnat výnosnosti jednotlivých strategií a formulovat některá investiční pravidla, 

jejichž dodržování by pro individuálního investora byla ve sledovaném období přínosná.  

V závěru se snažíme shrnout naše poznatky a dosažené cíle této práce. 



     

 

2) Vývoj kapitálového trhu v transformačním období 
 

Když v roce 1989 došlo k sametové revoluci, změnil se společensko-politický 

systém z totalitního na demokratický. Tento krok sebou ovšem přinesl i změny v 

legislativě, hospodářství a v sociální sféře. Dopady těchto změn ovlivnily celou 

společnost, která se musela postupně přizpůsobovat novému institucionálnímu prostředí.  

 

Přechod z komunistického řízeného hospodářství na moderní tržní kapitalismus je 

složitý proces, který má evoluční charakter. Ke změnám formálních pravidel může dojít 

velmi rychle, ovšem neformální pravidla se utváří pomalu a postupně. Dle F. A. Hayka 

(1991) totiž existuje rozdíl mezi spontánním řádem a organizací. Zatímco organizace je 

vytvořená, předepsaná forma pravidel, spontánní řád vzniká z nitra společnosti metodou 

pokusů a omylů. 

Nejen v České republice, ale i v celé centrální Evropě musely země okusit hořkost 

transformačního procesu. D. C. North (1995) zhodnotil proces transformace takto: 

„Neexistuje snadná cesta transformace a nelze ji uspěchat. Skutečně nevíme, jak na to.“  

 

2.1. Společenská situace po listopadu roku 1989 
 

17. listopadu roku 1989 se na Václavském náměstí za použití klíčů symbolicky 

odzvonilo komunistickému režimu, který po 40 let určoval vývoj České země. Změna 

politického systému znamenala i změnu základních principů a pravidel, na kterých 

společnost funguje. Ačkoliv celý národ toužil po změně, málokdo si současně 

uvědomoval, že je třeba určit, jak se má země dále vyvíjet. Bylo nutné naprosto změnit 

institucionální prostředí a komplexně změnit nejen ekonomiku, ale i společnost. Slova 

demokracie, liberalizace, kapitalismus a svoboda se velmi snadno vyslovovala, ovšem 

hůře se chápala v širším kontextu. 
 

 Lidé vychováni v centrálně plánovaném ekonomickém systému neznali nástrahy 

moderní demokratické společnosti. Jejich racionální očekávání bylo limitováno předchozí 



     

 

dobou. Totalitní režim nedopřál lidem poznat něco jako hyperinflaci,1 volatilitu 

směnného kurzu, nezaměstnanost nebo soukromé vlastnictví. Vlastnická práva byla 

v socialismu těžko definovatelná a těžko převoditelná. Šlo spíše o jakási privilegia těch, 

kteří měli politickou moc. (Mlčoch, 2000) 

 

Ceny v centrálně plánované ekonomice neobsahovaly žádné tržní informace, 

neboť byly striktně stanoveny konstruktéry v centru. (Hlaváček, Mejstřík, 1997) Až po 

roku 1989 si lidé začali uvědomovat, že cena výrobku není pouhým číslem, ale obsahuje 

nějaké informace. Že svět je dynamický a že se mu musí naučit přizpůsobovat. Snad 

nejtěžší bylo vypořádat se s tím, že garance a jistoty, které měli v totalitním režimu, 

nejsou nezbytnou součástí demokratické společnosti. Již v počátcích devadesátých let si 

lidé začali uvědomovat, že cesta k novým vysněným cílům bude trnitá.   

 

Navzdory veškerému úsilí totalitního režimu potlačovat českou inteligenci bylo 

po revoluci v české zemi spousta vzdělaných lidí. Většina z nich působila v odbojových 

hnutích a udržovali kontakt se zahraničím. Sledovali vývoj nových vědeckých poznatků a 

udržovali si tak všeobecný přehled. Právě tato společnost začala po revoluci vytvářet 

směr naší země a musela se poprat s nástrahami transformačního procesu.  

 

2.2. Úskalí a nástrahy ekonomické transformace 
 

Po revoluci vznikly logické otázky: Jak začít vytvářet moderní liberální 

hospodářství založené na tržních principech? Bylo možné okopírovat institucionální 

sytém z některého moderního státu a očekávat, že výsledky se dříve či později dostaví? 

Existovaly nějaké zaručené recepty na úspěšnou transformaci ekonomiky? Česká odborná 

veřejnost a hlavní aktéři transformace vycházeli především z neoklasické ekonomie. Měli 

velmi dobré teoretické znalosti v oblasti makroekonomických politik – tedy měnovou, 

fiskální a rozpočtovou. V této oblasti byly jejich činy i později pozitivně hodnoceny. 

(Mlčoch, 2000) 
                                                   
1 V období 1970 – 1989 rostl index spotřebitelských cen v průměru pouze o 1 % ročně. Ačkoliv vypovídací 
schopnost byla zkreslená vlivem „skryté“ a „potlačené“ inflace, která je typická pro centrálně plánované 
ekonomiky, český občan vnímal jen velmi malé změny v cenách (Jonáš, 1997) 



     

 

Tvůrci reforem se také mohli opírat o teoretické příspěvky ze zahraničí, z nichž 

nejznámější byl nejspíše „ Washingtonský konsensus “, jehož tvůrcem byl významný 

liberál Williamson. V tomto dokumentu byla v deseti bodech popsána cesta k úspěšné 

transformaci. Hlavními stavebními kameny byly stabilizace, privatizace a liberalizace.  

(Williamson, 2002) Liberální koncepce doporučovaly také například instituce jako 

Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka.   

 

Naproti tomu měl liberální teoretický postup své odpůrce doma i v zahraničí. 

Mezi nejznámější kritiky neoliberalismu patřil Josef Stiglitz, který poukazoval na fakt, že 

USA a EU radí zemím otevření a liberalizaci ekonomie, zatímco jejich ekonomiky jsou 

plné protekční a ochranářské politiky. (Kouba, 2005) To samozřejmě nevytvářelo důvěru 

a vznikalo podezření, že realizace liberalizace by přinesla větší užitek vyspělým 

zahraničním státům, nežli samotné transformující se zemi.  

 

Důvodem pro opatrnostní přístup k teorii byl, že neuměla odpovědět na otázku, 

jaká transformační strategie je nejlepší. Tak zvanou "gradualistickou cestu" doporučovali 

zastánci vycházející z F. A. Hayka a Chicagské školy, mezi které patřili například Karel 

Kouba, Josef Fogel, Jiří Hanzelka, Lubomír Mlčoch, Zdislav Šulc, a jiní. (Sojka, 2000)   

Propagátoři druhé varianty tvrdili, že k institucionální přeměně musí dojít šokem, aby 

aktéři ekonomického života razantně a velmi rychle změnili vzorce svého chování. Mezi 

tyto propagátory patřili především neoliberální ekonomové jako Václav Kalus, Tomáš 

Ježek, Vladimír Dlouhý, Ivan Kočárník, Karel Dyba a další. (Mlčoch, 2000) 

 

Probíhaly bouřlivé diskuze o rychlosti transformace, zda mají být reformy 

provedeny šokem nebo postupně, ale bez jasného závěru. Proto většina transitivních zemí 

musela najít teoretický kompromis a vydat se vlastní cestou do neznáma. Paradoxem 

ovšem bylo, že ačkoliv každá postkomunistická země ve střední Evropě šla vlastní 

transformační cestou, žádná z nich se počátkem 90. let nevyhnula poklesu průmyslové 

výroby a HDP o 16-18%.(Kouba, 2005) Tento pokles byl později označen jako 

transformační recese. (Kornai,1993) 

 



     

 

Program české transformace byl připraven v květnu roku 1990 s těmito cíly: 

• restriktivní hospodářskou politikou stabilizovat makroekonomické prostředí a 

zabránit inflační spirále 

• vytvořit legislativu odpovídající tržní ekonomii 

• vytvořit potřebné instituce pro fungování tržní ekonomiky 

• odstátnit a privatizovat státní majetek  

• liberalizovat ceny a zahraniční obchod 

• zavést částečnou konvertibilitu měny (Tůma, Hlaváček, 1997) 

 

Před realizací tohoto programu bylo třeba razantně devalvovat měnu. Oficiální směnný 

kurz 16,5 KČS/USD z ledna roku 1990 se do prosince 1990 devalvoval na 28 KČS/USD 

a pak byl zavěšen na koš pěti zahraničních tvrdých měn. Tehdejší Federální shromáždění 

České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) zvolilo šokovou terapii a zpočátku 

byly její výsledky dávány za příklad všem ostatním tranzitivním zemím. Již 1. 1. 1991 

začal proces deregulace cen, liberalizace zahraničního obchodu, částečné konvertibility 

měny a zafixování směnného kurzu vůči západním měnám. Došlo sice ke 

skokové inflaci, ale podařilo se jí stabilizovat a udržovat až do roku 1998 v rozpětí 8-10 

%. Přesto byla inflace nižší oproti ostatním transitivním zemím. Vlivem inflace došlo 

k snížení reálných mezd, nicméně přesto panoval u obyvatelstva sociální smír.  

(Hlaváček, Mejstřík, 1997)  

 

V české zemi se chyby začaly objevovat později. Křehkost mikroekonomické 

stability byla rozpoznána až v polovině 90. let. Mezi hlavní chyby patřilo podcenění 

institucionálního rámce a nedocenění významu kapitálového trhu. (Kouba, 2005) Ukázalo 

se, že nedostatky měla i teorie, a že institucionální ekonomie hraje v transformačním 

procesu významnou roli. Významný kritik liberalizační politiky Roland ve své práci 

napsal: „Transformační zkušenosti prokázaly, že politika liberalizace, stabilizace a 

privatizace, která není podpořena odpovídajícími institucemi, nemusí přinést úspěch.“ 

(Roland, 2000)   

 



     

 

Institucionální ekonomové tvrdili, že nelze aplikovat ekonomickou teorii obecně 

na jakoukoliv zemi. Česká země měla úplně odlišný historický vývoj a během 40 let si 

vypěstovala velmi specifická neformální pravidla. D. C. North (1995) upozorňuje, že:  

„Neformální společenské normy jsou ještě důležitější, než formální pravidla.“ Právě 

konflikt mezi formálními a neformální pravidly patří k hlavním zdrojům problémů české 

transformace. (Kouba, 2005)  

 

Problémy se v české transformaci začaly objevovat při vytváření kapitálového 

trhu, který je v české historii úzce spjatý s unikátní kuponovou privatizací. Mluví se o ní 

jako o privatizaci bez kapitálu, privatizaci na úvěr a paradoxně právě díky ní se 

krkolomnou cestou český pseudo-kapitál vytvořil. Jelikož kuponová privatizace 

představovala i pro individuální investory první investiční možnosti, budeme se jí trochu 

více zabývat. 

2.3. Privatizace 
 

Znakem moderní ekonomie je i soukromé vlastnictví, kterému se předchozí režim 

velmi bránil. Československo bylo v roce 1989 nejvíce centralizovaným státem CEE. 

Proto bylo v rámci transformace nezbytné, aby došlo k masivní privatizaci. Privatizace se 

dá definovat jako převod státních aktiv do soukromého vlastnictví. (Kouba, 2005).  

 

Politickou otázkou bylo jak, komu, kdy a kolik majetku má být převedeno do 

soukromých rukou a kde vzít na tyto transakce kapitál. Všechny privatizační cesty měly 

své výhody a nevýhody. Problém byl tedy spíše politický a možná právě kvůli politické 

popularitě bylo rozhodnuto, že dominantní metodou bude kupónová privatizace.         

V Československu probíhalo přerozdělování státního majetku několika způsoby. Vše 

začalo už v roce 1990 restitucí majetku. Nejdříve se navracely objekty církvi a po 

vydání Zákona 403/1990 Sb. O zmírnění následků některých majetkových křivd byl 

majetek vrácen i ostatním subjektům, pokud si zažádaly o jeho navrácení z důvodu 

znárodnění mezi lety 1961 – 1995. (Mládek, 1997) 

  



     

 

Družstva v hodnotě 150 miliard byla transformována na jiné formy podniků a 

dalších 350 miliard bylo převedeno ze státního majetku na města a obce. (Mládek, 1994) 

Od ledna 1991 do prosince 1993 probíhala takzvaná „Malá privatizace“, do níž bylo 

začleněno 22 000 drobných restaurací, obchodů, hotelů a podniků v přibližné hodnotě 30 

miliard. (Earle, Frydman, Rapaczynsky, Turkewitz, 1994). Malá privatizace probíhala 

výlučně aukční metodou. 

 

Tabulka č.1 Celkový přehled převedeného a privatizovaného majetku v mld. Kč 
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Před velkou privatizací 
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 1. vlna 2.vlna 180 5.8 19.2 46.3 30 16 

14 nej IS 117.8 61.1 
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DIKové 59.5 59.5 

Stát 75* 

Ostatní 60* 
70* 

Celkem 347.5 228* 
* vzhledem k velkému počtu zdrojů, jejichž údaje jsou rozdílné, jsou tyto hodnoty jen přibližné. Nicméně 

poskytují dostatečný přehled o celkovém rozdělení privatizačních metod.  

Zdroj: Ministerstvo financí, Fond národního majetku, Earle, Frydman, Rapaczynsky, Turkewitz, (1994), 

Mejstřík (1997), Mládek (1994), Kočenda (1999), Kotrba (1997), přejato z práce Vychodil (2005)  

 



     

 

Teprve poté přišla „Velká privatizace“, které se účastnili téměř všichni občané 

ČSFR.2 Většina společností zahrnutých do velké privatizace byla nejdříve odstátněna a 

převedena na akciové společnosti. Tato privatizace zahrnovala i střední a velké výrobní 

závody. Často bývá tato privatizace označována jako kuponová, ačkoliv toto označení 

není přesné. Kromě kuponové privatizace, která byla v rámci velké privatizace 

nejvýznamnější metodou, byly použity i různé standardní privatizační metody jako 

například aukce, přímé prodeje, veřejné soutěže, nebo bezúplatné převody městům a 

obcím. (Tůma, Hlaváček, 1997) 

 

Vzhledem k masivnosti akce probíhala privatizace ve dvou vlnách. Z tabulky č. 1 

je patrné, jakou formou a v jaké velikosti probíhaly jednotlivé privatizační metody. Velká 

privatizace se týkala subjektů v hodnotě 1200 miliard a kuponová privatizace byla 

nejvýznamnější i z pohledu individuálního investora. Proto ji podrobněji rozebereme. 

 

2.4. Kuponová privatizace 
 

Co to vlastně byla kuponová privatizace? V čem byla tak výjimečná oproti 

ostatním metodám? A jaké byly její důsledky? Kupónová privatizace byla ohromná tím, 

že v podstatě převáděla státní majetek na všechny obyvatele. Každý občan ČSFR starší 

18 let, který se zaregistroval tím, že si koupil kuponovou knížku v hodnotě 1000 Kč, se 

mohl účastnit odkoupení státního majetku pomocí investičních bodů. Jakou metodou ale 

rozdělování probíhalo? A jaké podniky byly na výběr? 

 

Nejdříve musel management státních podniků předložit privatizační projekt, který 

musel obsahovat informace o počtu vzniklých akcií, jejich ceně a plán, jak velká část 

podniku a má být privatizována danou privatizační metodou. Ministerstvo privatizace pak 

schvalovalo jednotlivé projekty, což muselo být v rámci první vlny kuponové privatizace 

učiněno do 31. dubna 1992. Po schválení projektu byl majetek převeden na Fond 

národního majetku, který transformoval privatizovaný podnik na akciovou společnost. 

(Kotrba, 1997) 
                                                   
2 na základě zákona  č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 



     

 

Dle privatizačního projektu daného podniku byla určitá část majetku zařazena do 

kuponové privatizace. Tuto část pak mohli registrovaní účastníci kuponové privatizace 

kupovat pomocí investičních bodů3. Zajímavý byl mechanismus poptávky a nabídky 

privatizovaných podniků a proces, kterým se akcie podniků rozdělovaly mezi občany. 

V každé vlně kuponové privatizace bylo několik kol a každé kolo se skládalo z několika 

fází: 

• V první fázi bylo oznámeno, kolik akcií je v daném kole na prodej a jaká je jejich 

cena vyjádřená jako počet akcií/počet investičních bodů. 

• Na základě těchto informací a publikovaného seznamu nabízených společností 

poptávali investoři v druhé fázi za své body akcie. 

• V třetí fázi byly objednávky zpracovány Centrem kuponové privatizace (CKP) a 

byly vypořádány tímto způsobem: 

a) Pokud poptávka po daném podniku byla nižší nebo rovna nabízenému 

množství akcií, byly vypořádány všechny objednávky.  

b) Pokud poptávané množství akcií převyšovalo nabídku, ale pouze do výše 25%, 

mohly se objednávky investičních fondů omezit tak, aby se vyrovnala poptávka 

s nabídkou a objednávky mohly být vypořádány. 

c) Pokud poptávka po akciích daného podniku převyšovala o více než 25% 

nabídku, došlo ke zrušení všech objednávek, investorům se vrátili investiční body 

k použití do dalších kol a privatizace podniku byla přesunuta do dalšího kola 

• Ve čtvrté fázi stanovilo CKP na základě tržních výsledků ceny pro ty společnosti, 

které buď nebyly prodány, nebo nemohly být vypořádány z důvodu v bodě c). Po 

této fázi začalo další kolo stejným způsobem. (Kotrba, 1997) 

 

Aby byla kuponová privatizace úspěšná, bylo třeba přesvědčit obyvatele, aby se 

do této privatizace zapojili. V kampani začaly hrát velmi významnou roli investiční 

privatizační fondy. Díky jejich masivní reklamě došlo k celonárodní euforii a zájmu o 

kuponovou privatizaci.4  

                                                   
3 Za zakoupení kuponové knížky v hodnotě 1000 Kčs dostal občan 1000 investičních bodů.   
4 Vychodil ve své publikaci z roku 2005 napsal :“Například První investiční a.s., nabízela odkoupení 
kuponové knížky za 11000 Kč, jiné banky zase slíbily občanům poskytnutí výhodných úvěrů, pokud investují 
své kupony do IP fondů založených těmito bankami či jejich investičními společnostmi.“ (Vychodil, 2005)  



     

 

Kuponová privatizace narážela na několik zásadních problémů. Jedním bylo 

omezené množství potencionálního kapitálu mezi obyvateli. Druhým problémem byla 

rozdrobená struktura vlastníků. Panovaly obavy, že noví vlastníci nebudou schopni 

kontrolovat řízení společnosti, což by mohlo mít vliv na výkonnost těchto společností. 

Proto bylo umožněno zákonem5 v rámci 1. vlny kuponové privatizace zakládat investiční 

společnosti, privatizační a investiční fondy, které měly vlastnictví koncentrovat, 

diversifikovat investiční portfolio a zastupovat vlastníky kupónů v kontrole a řízení 

společností. Občané měli tedy na výběr, zda budou investovat sami nebo prostřednictvím 

investičních privatizačních fondů. Své investiční body pak mohli svěřit subjektům 

kolektivního investování v rámci nultého kola v obou vlnách kuponové privatizace.  

 

2.5. Role investičních fondů v kuponové privatizaci 
 

Subjekty kolektivního investování měly v ČSFR i v pozdější ČR dvě hlavní 

funkce. Stejně jako v rozvinutých zemích měly diversifikovat a spravovat portfoliové 

investice na profesionální úrovni, což je základní výhodná vlastnost kolektivního 

investování. Druhá, méně typická funkce byla, že fondy měly za své investory vykonávat 

i řízení společností. (Dvořák, 2004) 

 
Již v prosinci 1990 vznikla První investiční, a.s. (PIAS), která byla dceřinou 

společností Investiční banky (pozdější IPB) a je považována za průkopníka kolektivního 

investování. PIAS založila první fondy již v prosinci roku 1990, následně pak byly 

zakládány další investiční společnosti velkých bank. Komerční banka založila Investiční 

a kapitálovou společnost Komerční banky (IKS KB) v březnu roku 1991 a Česká 

Spořitelna založila v prosinci roku 1991 Spořitelní investiční společnost (SIS). Investiční 

fondy byly hojně zakládány jednak bankami ale také neznámými finančními skupinami 

jako PPF, A-invest – Investiční společnost Agrobanky, HC&C - Harvard 

Capital&Consulting, Expandia či CS fondy. (Fajtová, 2004) První vlny se účastnilo 

                                                   
5 Nejdříve na základě zvláštních povolení Státní banky československé podle §14 odst. 2 zákona č 
158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách, a v rámci 1. vlny kuponové privatizace pak na základě Zákona o 
konsolidaci převodu státního majetku na jiné osoby č. 92/1991 Sb. a Vyhlášky Federální vlády č. 383/1991 
Sb. o vydávání a použití investičních kuponů, která definovala některá kritéria pro investiční společnosti. 



     

 

celkem 264 českých a 165 slovenských fondů. (Vychodil, 2005) Výsledkem masivní 

kampaně a nízké investiční gramotnosti celého národa došlo k tomu, že v 1. vlně bylo 

71.3% investičních bodů investováno skrze investiční fondy.  

 

Došlo tedy k opačnému efektu, než který byl předpokládán. Ačkoliv se kupony 

v 1. vlně rozdělily mezi téměř 6 milionů občanů v ČR, po jejím ukončení byla více než 

polovina všech investičních bodů vysoce koncentrována do pouhých 14 investičních 

skupin. Z pohledu celé ČSFR se účastnilo 1. vlny kuponové privatizace 8,5 milionů 

z celkových 11,3 milionů občanů nad 18 let a 5,8 milionů lidí dalo fondům všech tisíc 

investičních bodů. (Mejstřík, 1996) Následující tabulka ukazuje dopad rozdělení 

investičních bodů v rámci 1. privatizační vlny:   

Tabulka č. 2 Rozdělení investičních bodů po 1. vlně kuponové privatizace 

Skupina 

Počet 

fondů 

Počet získaných 

investičních bodů (mil.) 

Procento ze všech bodů 

ve fondech 

Procento ze všech 

bodů 

SIS CS 1 950.4 15.55% 11.10% 

PIAS IB 12 724.1 11.85% 8.45% 

HC&C 8 638.5 10.45% 7.45% 

IS VUB 1 500.6 8.19% 5.84% 

IKS KB 1 465.5 7.62% 5.43% 

KIS CP 1 334 5.46% 3.90% 

IS SI 1 187.9 3.07% 2.19% 

IS SSK 4 168.9 2.76% 1.97% 

IS CAB 2 166.3 2.72% 1.94% 

 IS SIB 12 145.1 2.37% 1.69% 

PPF 4 117.5 1.92% 1.37% 

IS ZB 1 117.5 1.92% 1.37% 

IS SP 6 116.7 1.91% 1.36% 

IS AG 17 111.1 1.82% 1.30% 

TOp14 71 4744.1 77.62% 55.38% 

Celkem IPF  429 6112 100.00% 71.35% 

Celkem bodů   8566   100.00% 

Zdroj: Marcinčin, Mejstřík, a Mládek (1997), kalkulace z dat Fondu národního majetku 

Vysvětlivky k jakým finančním skupinám patří jednotlivé investiční společnosti: SIS CS (Česká spořitelna), PIAS IB 

(Investiční banka), HC&C (Harvard Capital&Consulting – Viktor Kožený), IS VUB (Všeobecná úvěrová banka), IKS 

KB (Komerční banka), KIS CP (Česká Pojišťovna), IS SI (Slovenské investicie), IS SSK (Slovenská spořitelna a VSZ 

Košice), IS CAB (Creditanstallt Bank), IS SIB (Slovenská investiční banka), PPF (První privatizační fond – Petr Kelner 

a jiní), IS ZB (Živnostenská banka), IS SP (Slovenská pojišťovna), IS AG (Agrobanka)  



     

 

Vláda byla překvapena, že se velmi mnoho investičních bodů dostalo 

k neznámým finančním skupinám. To bylo velmi rizikové, neboť na investiční fondy 

byly doposud kladeny velmi nízké požadavky a nepodléhaly žádné regulaci. Vývoj 

událostí přinutil vládu k novelizaci některých právních norem. Ucelenější legislativa 

přišla až se zákonem č. 248/1992 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech 

z 28. dubna roku 1992. Tento zákon přišel těsně před 1. vlnou kuponové privatizace a 

nemohl již ovlivnit její průběh, nicméně zavedl několik regulačních opatření:  

• Vymezil investiční fondy a investiční společnosti, stanovil kritéria pro členy 

dozorčích a správních rad a zavedl funkci depozitáře 

• Definoval otevřené a uzavřené fondy, které představovaly transparentnější formu 

subjektů kolektivního investování  

• Byl zaveden strop poplatků, které si fond mohl účtovat (maximálně 2% z 

průměrné hodnoty majetku za rok nebo 20% z ročního zisku)  

• Zavedl investiční pravidla pro diversifikaci portfolia. Investiční společnost 

například nesměla držet více než 20% jednoho podniku 

• Snažil se zabránit křížovému vlastnictví tím, že zakázal fondům, které byly 

založené bankami, investovat do privatizovaných bank. (Vychodil, 2005) 

 

 Ačkoliv se tento zákon snažil řešit vzniklé legislativní nedostatky, o jeho 

účinnosti by se dalo pochybovat, neboť i v druhé vlně se problémy opakovaly. 1. 1. 1993 

se rozpadla ČSFR na ČR a SR. Druhou vlnu kuponové privatizace tedy sledujeme jen 

v rámci České Republiky. Měla přibližně stejný postup jako vlna první s tím rozdílem, že 

se jí mohly účastnit nově vzniklé otevřené a uzavřené podílové fondy. Druhé vlny se 

zúčastnilo ještě více občanů než v první vlně. Sice se méně lidí rozhodlo svěřit své 

investiční body fondům, ale přesto byla koncentrace kuponů veliká.  

 

 Nepříjemným faktem bylo výsledné vlastnické uspořádání po druhé privatizační 

vlně. V první vlně sice došlo k masivní privatizaci, ale stát si ponechal ve svém 

vlastnictví rozhodující podíly velkých bank (KB, ČS, ČSOB, IPB). Tyto banky vlastnily 

investiční společnosti, které spravovaly majetek investičních a podílových fondů. Stát 

tedy privatizací převedl podstatnou část majetku do soukromých rukou, ale ponechával si 



     

 

nad ním skrze banky kontrolu. V druhé privatizační vlně ovšem svěřilo více občanů své 

kupony neznámým finančním skupinám, a tak se podstatná část kontroly dostala mimo 

sféru státního vlivu. (Vychodil, 2005) Výsledek vlastnické struktury fondů je znázorněn 

v následující tabulce:  

Tabulka č. 3 Rozdělení investičních bodů v 1 a 2. vlně kuponové privatizace 

 1. vlna KP 2. vlna KP 1. a 2. vlna KP 

Skupina 

Počet 

investičních 

bodů (mil.) 

% ze 

všech 

bodů ve 

fondech 

% ze 

všech 

bodů 

Počet 

investičních 

bodů (mil.) 

% ze 

všech 

bodů ve 

fondech 

% ze 

všech 

bodů 

Celkem 

v obou 

vlnách 

% ze 

všech 

bodů ve 

fondech 

% ze 

všech 

bodů 

SIS CS 950,4 15,55% 11,10% 124 3,16% 2,01% 1074,4 10,71% 7,29% 

HC&C 638,5 10,45% 7,45% 292 7,45% 4,73% 930,5 9,28% 6,31% 

PIAS IB 724,1 11,85% 8,45% 98 2,50% 1,59% 822,1 8,19% 5,58% 

IKS KB 465,5 7,62% 5,43% 124 3,16% 2,01% 589,5 5,88% 4,00% 

KIS CP 334 5,46% 3,90% 187 4,77% 3,03% 521 5,19% 3,54% 

IS VUB 500,6 8,19% 5,84% 0 0,00% 0,00% 500,6 4,99% 3,40% 

IS AG 111,1 1,82% 1,30% 320 8,16% 5,19% 431,1 4,30% 2,93% 

Expandia 0 0,00% 0,00% 306 7,81% 4,96% 306 3,05% 2,08% 

PPF 117,5 1,92% 1,37% 130 3,32% 2,11% 247,5 2,47% 1,68% 

OB invest  0,00% 0,00% 198 5,05% 3,21% 198 1,97% 1,34% 

Sl. Investicie 187,9 3,07% 2,19% 0 0,00% 0,00% 187,9 1,87% 1,28% 

SSK 168,9 2,76% 1,97% 0 0,00% 0,00% 168,9 1,68% 1,15% 

CA 166,3 2,72% 1,94% 0 0,00% 0,00% 166,3 1,66% 1,13% 

IS podnik. 0 0,00% 0,00% 157 4,01% 2,54% 157 1,56% 1,07% 

YSE(LinHart) 0 0,00% 0,00% 156 3,98% 2,53% 156 1,56% 1,06% 

CZ coupon 0 0,00% 0,00% 152 3,88% 2,46% 152 1,52% 1,03% 

SIB 145,1 2,37% 1,69% 0 0,00% 0,00% 145,1 1,45% 0,98% 

ZB 117,5 1,92% 1,37% 0 0,00% 0,00% 117,5 1,17% 0,80% 

SLP 116,7 1,91% 1,36% 0 0,00% 0,00% 116,7 1,16% 0,79% 

Mor. Čes. IS 0 0,00% 0,00% 113 2,88% 1,83% 113 1,13% 0,77% 

CS fond 0 0,00% 0,00% 94 2,40% 1,52% 94 0,94% 0,64% 

TOP 14 4744,1 77,62% 55,38% 2451 62,53% 39,72% 7195,1 71,72% 48,83% 

Celkem IPF  6112 100,00% 71,35% 3920 100,00% 63,53% 10032 100,00% 68,08% 

Celkem bodů 8566   100,00% 6170   100,00% 14736   100,00% 

Zdroj: Marcinčin, Mejstřík, a Mládek (1997), kalkulace z dat Fondu národního majetku 



     

 

Privatizační fondy získaly kupónovou privatizací značnou kontrolu nad většinou 

společností a začaly hrát v českém vývoji kapitálového trhu velmi významnou roli. 

Ačkoliv jedna investiční společnost mohla vlastnit maximálně 20% akcií podniku, v post-

privatizační vlastnické struktuře to byl dostatečný podíl na to, aby mohly převzít nad 

podnikem kontrolu.6 Pro lepší představu koncentrace ekonomické moci poslouží 

následující tabulka, kde je znázorněno, jak velké podíly kolika společností drželi ve svém 

portfoliu jednotlivé skupiny subjektů. Laštovička, Marcinčin a Mejstřík ve své studii 

z roku 1994 dospěli u reprezentativního vzorku 949 českých společností z kuponové 

privatizace k tomuto výsledku: 

Tabulka č. 4 Podíly jednotlivých skupin subjektů na privatizovaných společnostech 

Skupiny hlavních vlastníků 50% podíl 40% podíl 30% podíl 20% podíl 10% podíl 

Zahraniční investoři 19 22 34 38 45 

Přímí domácí investoři 16 17 28 38 48 

Dočasné držení FNM 21 27 50 108 182 

Trvalé držení FNM 2 3 7 9 11 

Prodej přes zprostředkovatele 2 6 15 24 50 

Restituenti 2 4 5 7 11 

Individuální investoři 727 411 559 739 911 

Nejsilnější fond 0 0 9 102 747 

Dva nejsilnější fondy 2 25 319 673 860 

Tři nejsilnější fondy 85 279 543 753 870 

Čtyři nejsilnější fondy 196 408 605 769 873 

Pět nejsilnějších fondů 272 470 622 782 875 

Investiční fondy celkem 334 498 631 787 876 

Zdroj: Laštovička, Marcinčin, Mejstřík (1997) 

 

Relativní moc investičních fondů v české ekonomice je umocněna tím, že mezi 

ostatní vlastníky patřilo mnoho drobných akcionářů, kteří svým podílem nemohli 

rozhodování ovlivnit. Fondy tak mohly i s 20 % podílem velmi efektivně řídit většinu 

kuponově privatizovaných podniků. Ovšem tvůrci privatizace si asi neuvědomili, že 

                                                   
6 Tyto závěry dokládá například studie Laštovička, Marcinčin, Mejstřík (1994) 



     

 

nevytvořili efektivní prostředky k tomu, aby donutili nové majitele řídit společnosti 

správným směrem. Zrodilo se tak spousta problémů.  

 

2.6. Shrnutí problémů a důsledků kuponové privatizace 
 

Motto: “Česká kuponová privatizace byla přesunem vlastnictví z rukou státu do rukou 

šesti milionu rozdrobených akcionářů a přesunem kontroly z rukou nomenklaturních 

kádrů do rukou několika málo IP fondů.“ (Vychodil, 2005) 

 

Nečekaným výsledkem kuponové privatizace byla vysoká koncentrace 

ekonomické moci do několika investičních fondů. Regulace těchto klíčových subjektů 

ovšem nebyla dostatečně právně podchycená a prostředky pro kontrolu i dohled nad 

fondy byly velmi omezené. Jedinou výhodou bylo, že si stát ponechal majoritní podíly 

v bankách, které kontrolovaly velkou část investičních fondů, a tak si nepřímo ponechal i 

kontrolu nad správou privatizovaných podniků.  

 

Dalším překvapením bylo, že nemalá část obyvatelstva svěřila své investiční 

kupóny do fondů, které byly kontrolovány neznámými finančními skupinami. Kámen 

úrazu spočíval v tom, že tehdejší legislativa nevytvořila dostatečná opatření, která by 

vedla fondy k efektivnímu řízení podniků. Privatizace jistě nemohla proběhnout bez 

problémů, nicméně na vznikající problémy bylo třeba rychle a efektivně reagovat 

patřičnými právními úpravami. Ačkoliv zde jistá snaha vlády byla, například vydáním 

Zákona č. 248/1992,  nepodařilo se již zastavit rozjetý vlak. 

 

 Navíc ani tento zákon nezajistil dostatečnou ochranu minoritních akcionářů, 

transparentní hospodaření fondů a nezavedl dostatečný dohled nad činností fondů. 

Všeobecně panoval nestabilní vývoj na kapitálovém trhu. Mezi cenou akcií fondu a 

hodnotou jeho aktiv existoval výrazný rozdíl. Diskont většiny fondů se pohyboval mezi 

50 – 75%. Pouze Creditanstallt a Živnobanka měly díky větší transparentnosti diskont 

kolem 20-30%. (Fajtová, 2004)  

 



     

 

Nedostatečná regulace náhle vzniklého odvětví kolektivního investování otevřela 

prostor pro morální hazard, neetické chování a tunelování, které mělo negativní důsledky 

pro další vývoj českého kapitálového trhu. Následující tabulka shrnuje v časové 

posloupnosti legislativu, která upravovala privatizaci do roku 1994. 

 

Tabulka č. 5 Seznam zákonů vztahující se k privatizaci a převodu státního majetku 

Důležité zákony během privatizace Přijat dne Platný od: Ukončeno 
dne:  

Zákon č. 403/1990 O zmírnění některých majetkových křivd 02/10/1990  02/11/1990  02/05/1991  

Zákon č. 427/1990 O malé privatizaci 25/10/1990 01/12/1990  31/12/1993 

Zákon č. 92/1991 O podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby (Velká privatizace) 25/02/1991 01/04/1991  01/03/1994  

Zákon č. 172/1991 o převodu majetku obcím 24/04/1991 24/05/1991 24/05/1991 

Zákon č. 248/1992 o investičních společnostech a 
investičních fondech 28/04/1992 28/04/1992 30/04/2004 

Zdroj: Kotrba (1997) 

 

Úsměvné je, že přes malý počet vydaných zákonů se podařilo definovat funkce 

subjektů kolektivního investování, které vytvářely konflikty zájmů. Fondy měly jednak 

diversifikovat své portfolio a zároveň měly aktivně řídit společnosti. Podílové fondy 

vlastnická práva ve světě téměř nikde nevykonávají.7 Situace v České republice si sice 

vyžadovala speciální přístup, nicméně sloučením těchto funkcí vytváříme rozporuplné 

motivace pro manažery fondů a umocňujeme morální hazard v klasickém vztahu  

principal - agent mezi individuálním investorem a managerem investičního fondu.  

 

Na trhu se tak kromě „bankovních“ fondů s dlouhodobými cíly objevily i IP fondy 

s krátkodobým nestandardním cílem jednorázového zisku. Namísto efektivní správy 

majetku úmyslně poškozovali investice svých podílníků. Běžnou praxí byly různé druhy 

defraudací jako například vyvádění aktiv (asset streeping), opakované úvěry s cílem 

nesplatit je (looting) a tunelování získaných prostředků. Způsobů, jak realizovat legálně 

                                                   
7 Ve světě existují buď manažerské fondy bez omezení vlastnického podílu na společnostech, aby mohly 
aktivně vykonávat jejich řízení, nebo existují portfoliové fondy, které mají rozkládat rizika, řídí se přísnými 
diversifikačními investičními pravidly, ale nevykonávají řízení společností. (The World Bank, 1999) 



     

 

tyto podvodné a neetické transakce, bylo několik. Podrobně se těmto praktikám věnuje 

například studie Ondřeje Vychodila (2005) či Jitky Roberts (2005) 

 

Další slabiny české ekonomiky se objevily až po privatizaci. Mnoho 

privatizovaných podniků mělo slabé mikroekonomické základy a nedokázaly se 

přizpůsobit tržnímu prostředí. Problém umocňovaly banky svým měkkým rozpočtovým 

omezením, které umožnilo neefektivní přežití slabých podniků. Toto přežívání 

podporoval i stát, který odkládal přirozenou selekci trhu tím, že odložil platnost Zákona 

č.328/1991 o konkurzu a vyrovnání. Privatizované podniky byly chráněny před tímto 

zákonem po dobu 18 měsíců. 

 

Otázkou na místě je, čím bylo umožněno toto měkké rozpočtové omezení? 

Tehdejší politické špičky tlačily na banky (u nichž byl FNM majoritním vlastníkem), aby 

poskytovaly podnikům úvěry a pomohly rozpumpovat českou ekonomiku. Banky tedy na 

jedné straně poskytovaly podnikům provozní úvěry a na druhé straně vlastnily většinu 

největších fondů, které tyto podniky ovládaly. Tato struktura vlastnických vztahů sice 

snižovala informační asymetrii mezi bankou a zadluženým podnikem, zároveň však 

umožnila poskytování neefektivních úvěrů spřízněným podnikům. Jelikož banky 

pracovaly velmi laxně s kreditním rizikem a u spřízněných podniků nedodržovaly obecná 

úvěrová pravidla, mohl dostat opakovaně úvěr i podnik, který by na efektivním trhu již 

dávno zkrachoval. Toto umělé udržování špatných podniků oddalovalo nezbytnou 

selekci, zvyšovalo náklady transformace a blokovalo rozvoj efektivního kapitálového 

trhu. Vzniklá soustava problémů pak hodila na kapitálový trh temný stín, se kterým se 

Česká republika vypořádává až dodnes.  

 

2.7. Kapitálový trh v ČR a jeho vlastnosti 
 

Motto: Jiří Havel: „Zatímco ve světě je důvodem vzniku kapitálového trhu 

relativní přebytek kapitálu, respektive problém jeho efektivní alokace, důvodem vzniku 

českého kapitálového trhu byla naopak absence kapitálu.“ 

 



     

 

Nejdříve si položíme otázku, co je to kapitálový trh, jak vzniká a jaké má 

vlastnosti? Kapitálový trh je místem, na kterém dochází k dobrovolné interakci investorů 

a emitentů. Vzniká poptávkou podniků po kapitálu a nabídkou investorů s volnými 

finančními zdroji. Každý kapitálový trh je charakterizován několika vlastnostmi 

• Míra efektivity 

• Míra likvidity  

• Objem obchodů 

•  Počet veřejně obchodovatelných emisí  

A má tyto funkce: 

• Akumulační  

• Alokační 

• Cenotvornou 

 

Primární funkcí kapitálového trhu je akumulace volných finančních prostředků. 

Ty jsou následně přerozděleny dle preferencí jednotlivých investorů do cenných papírů 

ekonomických subjektů. Ekonomický subjekt tak může získat potřebný kapitál k rozvoji 

své činnosti a tím přispět i k rozvoji ekonomické síly země. Další důležitou funkcí je 

tvorba cen jednotlivých společností. Na efektivním kapitálovém trhu je každý 

ekonomický subjekt hodnocen investory, kteří prostřednictvím svých investic určují jeho 

cenu. Každá veřejně obchodovatelná společnost si tak musí u investorů budovat důvěru, 

pokud chce opakovaně získávat kapitál. Právě cena je velmi důležitým přínosem 

kapitálového trhu, pokud má všechny patřičné vlastnosti.  

 

Především je potřebné, aby byl kapitálový trh efektivní. Různé míry efektivity 

kapitálových trhů definuje "Hypotéza efektivních trhů". Ty se od sebe liší především tím, 

jaké informace jsou v cenách jednotlivých aktiv obsaženy.8 Likvidita kapitálového trhu je 

velmi důležitá pro každého investora. Jen likvidní trh umožňuje investorovi kdykoliv 

realizovat prodej či nákup daného cenného papíru. Pokud není trh dostatečně likvidní, 

vzniká pro investora riziko, že v určitý moment nebude moci cenný papír nakoupit nebo 

prodat. V takovém případě by ztratilo veřejné obchodování cenného papíru smysl. Proto 
                                                   
8 Tato hypotéza je podrobněji vysvětlena v kapitole 4.1. 



     

 

u některých trhů je důležitá přítomnost "tvůrce trhu", tedy obchodníka s cennými papíry, 

který se zavazuje na jednotlivých cenných papírech vypisovat neustále nabídky a 

poptávky s určitým cenovým rozpětím, za které kdykoliv v případě poptávky či nabídky 

realizuje obchod. Tím je uměle dosaženo likvidity daného titulu. 

 

Objem obchodů na kapitálovém trhu má také velmi důležitou roli při určování cen 

jednotlivých aktiv. Při nízkém obchodování může být cena akciového titulu lehce 

manipulovatelná a nemusí odpovídat vnitřní hodnotě. Trh v takové situaci nedokáže titul 

efektivně ohodnotit. Počet veřejně obchodovatelných emisí je důležitý pro investory z 

hlediska efektivní diversifikace portfolia. Je žádoucí, aby investor mohl na trhu své 

finance rozložit do rozdílných aktiv a bránil se tak případným sektorovým poklesům.  

. 

Situace na nově vzniklém kapitálovém trhu v ČR byla dosti odlišná od běžných 

vyspělých trhů. Na vyspělý trh totiž přichází především bonitní podniky, které musí u 

investorů vzbudit investiční zájem, aby bylo možno potřebný kapitál upsat, tedy aby 

poptávka po akciích dané společnosti byla dostatečná. Český kapitálový trh, zejména trh 

akciový, nevznikl díky poptávce firem po finančních zdrojích, ale především díky 

kupónové privatizaci. Již během prvního roku své existence byl zahlcen více než 

tisícovkou titulů a počet emisí stále narůstal s dokončováním jednotlivých vln kupónové 

privatizace. 

 

Zařadil se mezi „největší“ evropská finanční centra, co do počtu obchodovaných 

emisí. Ovšem objem obchodů byl diametrálně odlišný. Nové burzovní tituly neměly své 

tvůrce trhu, a tak se většina titulů ani neobchodovala. To bylo způsobeno jednak 

nedostatkem volných finančních prostředků investorů, ale i nízkým objemem emisí 

veřejně nabízených akcií. Havel (1998) ve své studii považuje za rozumnou hranici emise 

1 mld. Kč. Málokterá privatizační emise této hodnoty dosahovala. 850 emisí bylo 

menších než 100 mil. Kč a okolo 1200 emisí bylo menších než 200 mil. Kč. Některé 

tituly dokonce dosahovaly objemu pouze 30 mil. Kč. (Vrhel, 2004). Kvůli nízkému 

objemu emisí akcií a mizerné likviditě některých titulů docházelo k cenovým 

manipulacím. Osud českého kapitálového trhu byl velmi úzce spjatý s po-privatizačním 



     

 

vývojem kolektivního investování a činností fondů, které byly majoritními vlastníky 

většiny společností. Podrobný vývoj je popsán v kapitole 2.9. Celé toto období se 

vyznačovalo hledáním důvěry investorů a podpory pro vznik efektivního kapitálového 

trhu. S nedůvěrou investorů se na českém trhu snažily vyrovnat všechny instituce, které 

byly jeho součástí. Proto nyní popíšeme funkce a činnosti jednotlivých institucí. 

 

2.8. Instituce kapitálového trhu v ČR 

 
2.8.1. Burza cenných papírů Praha (BCPP) 
 

Burza cenných papírů Praha a.s. vznikla 24. 11. 1992 a byla založena dvanácti 

domácími peněžními ústavy a pěti brokerskými firmami. Obchodovat na ni mohou pouze 

členové, přičemž ČNB má členství automatické. Obchodovat se začalo 6. 4.1993 ovšem 

pouze se sedmi emisemi cenných papírů. Burza tak byla připravena k tomu, aby se stala 

nedílnou součástí kuponové privatizace a privatizované podniky na ní mohly emitovat 

své cenné papíry. Již 22. 6. 1993 byl na trh uveden první balík 622 emisí akcií z 1. vlny 

kuponové privatizace a následně byl doplněn dne 13. 7. 1993 o dalších 333 emisí akcií.  

 

Zhruba o dva roky později dne 1. 3. 1995 bylo na trh uvedeno dalších 674 emisí 

akcií z 2. vlny kuponové privatizace. Těmito emisemi se pražská burza co do počtu 

obchodovaných titulů zařadila na přední místa v Evropě a dosáhla astronomického čísla 

1699 titulů.9 Problém byl ovšem v objemu obchodů a likviditě jednotlivých titulů. Až do 

2. 11. 1993 probíhalo obchodování pouze jedenkrát týdně. Později bylo umožněno 

obchodovat třikrát týdně a až od 19. září 1994 se na burze obchodovalo denně. 

  

BCPP prošla během prvotních let řadou organizačních změn, které měly přispět k 

podpoře obchodování. Od 1. 9. 1995 byla členěna na hlavní, vedlejší a volný trh.  

Od 15. 3. 1996 se zahájilo obchodování v systému KOBOS. Problémy s nízkým počtem 

obchodů to ale nevyřešilo a tak došlo k jisté reorganizaci některých titulů. V roce 1997 

bylo vyřazeno 1 301 nelikvidních emisí akcií z volného trhu burzy. 5. 1. 1998 pak bylo 

dále převedeno 35 společností z hlavního trhu na vedlejší trh z důvodu nesplnění 
                                                   
9 www.pse.cz, Burza cenných papírů Praha, Výroční zpráva 1999 

http://www.pse.cz


     

 

stanovené výše likvidity na centrálním trhu. Dne 25. 5. 1998 bylo zahájeno obchodování 

v systému SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů) s účastí tvůrců trhu.  

 

Obchodování v systému SPAD má dvě fáze. Během otevřené fáze SPAD musí 

tvůrci trhu průběžně kótovat nákupní a prodejní cenu, za kterou jsou povinni v případě 

zájmu realizovat obchod. Otevřená fáze začíná v 9:15 otevírací cenou, která je vypočítána 

jako aritmetický střed povoleného rozpětí kótací tvůrců trhu. Končí v 16 hodin a 

závěrečný kurz se vypočítá jako aritmetický střed nejlepších kótací povoleného rozmezí 

+/- 5%. Pokud se během otevřené fáze změní cena titulu o 20%, je obchodování 

pozastaveno na 15 minut. Při každých dalších 10% se proces opakuje a maximální možná 

denní změna je 50%. Během uzavřené fáze SPAD tvůrci trhu žádné povinnosti nemají. 

Mohou však být uzavřeny obchody v povoleném rozmezí +/- 5% od závěrečné kótace 

platné v otevřené fázi. Kromě obchodů v systému SPAD existovaly ještě automatické 

obchody v aukčním režimu či v kontinuálním režimu a nakonec to mohly být i blokové 

obchody. V rámci BCPP rozlišujeme pak trh hlavní, kde se obchodují nejlikvidnější 

cenné papíry, trh vedlejší, kde se obchodují tituly, které nesplňují požadavky pro přijetí 

na hlavní trh, například z důvodu kapitalizace, či rozptýlenosti mezi veřejnost, a také 

volný trh, který není regulovaný. Na následujícím grafu a  tabulce je vidět, jak se vyvíjelo 

obchodování na Burze od roku 1994 až do roku 2000. 

Graf č. 1: Vývoj objemu obchodů s cennými papíry – BCPP
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Tabulka č. 6: Vývoj objemů obchodů na BCPP (mld. Kč) 
Celkový objem obchodů cenných papírů 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Celkový objem 

obchodů (mld. Kč) 62 195 393 680 860 1,187 1,223 
Denní průměr  

(mil. Kč) 385 835 1,579 2,718 3,427 4,675 4,911 
Počet burzovních 

dnů 161 234 249 250 251 254 249 
Z toho objemy obchodů na trhu akcií a podílových listů 

Celkový objem 
obchodů (mld. Kč) 43 126 250 246 173 163 264 

z toho: 
hlavní trh 28 79 150 198 124 137 214 
vedlejší trh * 0 37 19 33 22 46 
Volný trh 15 47 64 29 16 5 5 

Denní průměr  
(mil. Kč) 265 537 1,004 985 688 644 1,061 

z toho: hlavní + 
vedlejší trh 173 337 749 868 625 623 1,042 
Volný trh 92 200 255 117 63 21 18 

Z toho objemy na trhu dluhopisů 
Celkový objem 

obchodů (mld. Kč) 19 70 143 433 688 1,024 959 
z toho: 

hlavní trh 16 58 113 367 598 785 732 
vedlejší trh * 0 2 2 2 3 19 
volný trh 4 12 29 65 87 236 207 

Tržní kapitalizace k 31. 12. xxxx 
Celkem (mld.Kč) 353 479 539 496 416 480 443 

z toho: 
hlavní trh 182 268 373 359 202 266 258 
vedlejší trh * 8 50 50 147 150 119 
volný trh 171 203 116 87 68 63 66 

Indexy k 31. 12. xxxx 
PX 10 557 426 540 495 394 490 479 
PX-D * * * 1,235 996 1,297 1,366 

PX-GLOB 821 596 656 599 478 588 571 
   Zdroj: BCPP 

 
 
 
 

 
 



     

 

2.8.2. RM-systém (RMS) 
 

RM-systém je akciová společnost, která organizuje sekundární mimoburzovní 

akciový trh. RMS funguje na klientském principu a jeho záměrem je umožnit drobnému a 

střednímu investorovi přístup na kapitálový trh. 24. května 1993 se začalo obchodovat na 

RMS. Obchodní místa RMS vznikla po celé České republice z center pro kuponovou 

privatizaci. Akcie byly obchodovány zpočátku v periodických aukcích. V únoru 1994 se 

způsob obchodování změnil z periodických aukcí na kontinuální aukce s jediným 

obchodním dnem v týdnu. Počet obchodních dnů se postupně zvětšoval a od 5. září 1994 

se obchodovalo již každý pracovní den. (Vrhel, 2004) 

 

Obchodní příkazy mohli klienti podat buď na pobočkách RMS nebo 

prostřednictvím disket na několika on-line stanicích. Každý den bylo vymezeno přípustné 

cenové pásmo, ve kterém se mohlo obchodovat. Hranice byly +/- 10 % průměrné ceny 

daného titulu z posledního obchodního dne. Výsledky obchodování byly souhrnně 

uveřejňovány každý den po skončení obchodování kolem 16. hodiny. Jelikož RMS 

generuje finance především z obchodních poplatků, jeho cílem bylo rozšiřování služeb 

mezi investory a to především zaváděním obchodních stanic pro zvláštní klienty. Snažila 

se o maximální podporu obchodování. Například od 1. září 1997 zavedla nový ceník 

služeb, kde byl paušální roční poplatek za využívání služeb RMS a 0,08 % z objemu 

uzavřeného obchodu. To mělo zvýhodnit cenotvorné aukční obchody oproti přímým 

prodejům. Přesto se podíl cenotvorných obchodů dramaticky snižoval na úkor obchodů 

na přepážkách SCP (tedy neveřejné obchody). Evidentní podporou pro růst objemu 

obchodů představovali tvůrci trhu, kteří 1. června 1998 zahájili na RMS svou činnost. 

Právě díky činnosti tvůrců trhu se podařilo udržet likviditu vybraných cenných papírů na 

průběžných aukcích. Ke konci roku 1998 působilo na trhu RMS celkem sedm tvůrců trhu 

u 13 emisí CP. 10 

 

 Počátek května roku 1999 přinesl nové způsoby obchodování skrze síť Internet. 

Byly podepsány první smlouvy s internetovými zákazníky a během roku se počet 

                                                   
10 www.rms.cz, Výroční zpráva RMS 1997, Výroční zpráva RMS 1998 

http://www.rms.cz


     

 

uzavřených smluv progresivně zvyšoval. Koncem roku 1999 působilo na trhu již 453 

internetových zákazníků a obchody byly podporovány již deseti tvůrci trhu u 25 emisí 

cenných papírů. Od 1. 11. 1999 byla prodloužena doba obchodování na průběžné aukci 

již od 9.15 hod. do 16.00 hod.  

 

RMS se v objemu obchodů s BCPP nemohlo srovnávat. Poskytovalo sice služby mnohem 

širšímu spektru klientů, ovšem kvůli všeobecné nedůvěře v kapitálový trh, využívalo 

těchto služeb jen malé procento lidí. Více obchodů se tedy odehrávalo na BCPP, kde 

operovaly všechny velké instituce včetně fondů. V následující tabulce srovnáváme 

objemy obchodů mezi RMS a BCPP. 

Zdroj: BCPP, RMS 

Graf č. 2 - Objemy obchodů na BCPP a RM-S v letech 1996 až 2001(v mld. Kč) 
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2.8.3. Středisko cenných papírů 
 

Tabulka č. 7 – Objemy obchodů na BCPP a RM-S v letech 1996 až 2001 (mld. Kč) 

Období 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 mld. % mld. % mld. % mld. % mld. % mld. % 

BCPP 393,2 35,0 679,5 56,1 860,2 75,3 1187,5 82,5 1222,9 92,3 1987,2 98,8 

RM-S 100,7 9,0 158,7 13,1 214,5 18,8 181,0 12,6 60,8 4,6 19,4 1,0 

Celkem 493,9 44,0 838,2 69,2 1074,7 94,1 1368,5 95,1 1283,7 96,9 2006,6 99,8 



     

 

Středisko cenných papírů (SCP) bylo založeno 1. 1. 1993 Ministerstvem financí 

České republiky jako instituce na podporu rozvoje kapitálového trhu s primárním cílem 

registrování všech zaknihovaných cenných papírů.  Práva a povinnosti SCP vymezil 

především zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Všechny obchody, které se v ČR 

uskutečnily, byly registrovány právě v SCP. Kromě toho SCP umožňovalo realizování 

neveřejných obchodů na přepážce. Tento typ obchodů byl velmi využíván v takzvaném 

období "třetí vlny kuponové privatizace", kdy docházelo k početným převzetím podniků. 

Neveřejný obchod na přepážce totiž umožňoval převod velkých podílů vlastnictví za 

cenu, kterou si zvolili sami aktéři obchodu. Tato cena se mohla významně lišit od té, 

která byla obchodována na veřejném trhu. Tento typ obchodů byl později potlačován, 

neboť nebyl dosti transparentní a vytlačoval cenotvorné obchody. Abychom si udělali 

lepší představu o tom, jak spolu jednotlivé instituce kapitálového trhu souvisely, poslouží 

nám následující graf.  

 

Graf č. 3 Instituce kapitálového trhu v ČR 

 
Zdroj: RMS, SCP 
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2.8.4. Dozor nad kapitálovým trhem, Komise pro cenné papíry 
 

V rámci přípravy kuponové privatizace bylo třeba zajistit regulační orgán, který 

by dozoroval nad nově vzniklým kapitálovým trhem a navrhoval legislativní změny, 

které by reagovaly na možné problémy. Pro tyto regulační účely byl Ministerstvem 

financí od 1. 9. 1992 pověřen Odbor dozoru nad kapitálovým trhem. Tento orgán 

uděloval zpočátku licence velmi liberálním způsobem, a tak vzniklo velké množství 

subjektů. Tyto subjekty se pak hlavně během "třetí vlny kuponové privatizace" začaly 

vyčišťovat. Pravomoci Odboru byly však velmi omezené nejen legislativně, ale i 

personálně a technicky. Čtyři roky nevznikla žádná legislativní změna a kolektivní 

investování se celou dobu řídilo pouze zákonem č. 248/1992 o investičních společnostech 

a investičních fondech.  

 

Novela výše zmíněného zákona přišla až 1. 7. 1996 a přinesla pro Odbor dozoru 

nad kapitálovým trhem významnější regulační pravomoci. Zpřísnila diversifikační 

pravidla fondů, rozšířila informační povinnost subjektů kapitálového trhu a zavedla 

sankční nástroje. Měla také za následek reorganizaci celého regulačního orgánu a 

pomohla k jeho zvýšené aktivitě. Nová etapa vyústila v únoru 1997 k přejmenování 

orgánu na Úřad pro cenné papíry. (Liška, Gazda, 2004) 

 

Novela sebou také přinesla otázku, zda by kapitálový trh nepotřeboval regulátora 

nezávislého na vládě. Probíhaly velmi houževnaté debaty, jak by taková instituce měla 

fungovat a nakonec přinesly své ovoce v únoru roku 1998. Byl schválen zákon č.15/1998 

Sb. o Komisi pro cenné papíry, která začala působit od 1. 4. 1998 a nahradila tak 

dosavadní Úřad pro cenné papíry. Komise byla tedy novým výkonným orgánem státního 

dozoru nad kapitálovým trhem a v případě vážného porušení zákona měla právo udělovat 

sankce či dokonce odebrat licenci subjektům, které na trhu působí. Důraz byl nově kladen 

na plnění informační povinnosti a jejich neplnění bylo sankciováno. Posláním KCP bylo 

posilovat důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Měla také 

zajistit ochranu minoritních investorů, přispívat k rozvoji a transparentnosti kapitálového 



     

 

trhu a podporovat ekonomickou vzdělanost širší veřejnosti. Novým cílem bylo také 

začlenění českého kapitálového trhu do mezinárodních struktur. 

 

Jedním z prvních klíčových úkolů KCP bylo přehodnocení všech licencí subjektů 

kapitálového trhu. Požadavky komise byly podstatně přísnější než u předchozích 

regulujících orgánů a více se blížily standardům na vyspělých kapitálových trzích. Proces 

přelicencování probíhal během let 1998 až 1999 a řadě subjektů byla licence odejmuta. 

Tak došlo k další nutné očistě, která stabilizovala situaci a následně umožnila rozvoj 

kapitálového trhu. Obecně se dá říci, že vznik KCP byl tím správným impulsem vpřed a 

ve spolupráci s dalšími samo-regulačními institucemi přispěly k zásadnímu vývojovému 

obratu na kapitálovém trhu v ČR. 

 

2.8.5. Unie investičních společností (UNIS) 
 

UNIS vznikl sloučením tří asociací11 v červenci roku 1996 a byl profesním 

sdružením založeným především z iniciativy samotných investičních společností a 

investičních fondů. Činnost Unie vycházela hlavně z potřeby obnovení důvěry investorů 

a rozvoji kapitálového trhu. Těchto cílů dosahovala činností v několika oblastech. 

• Jako profesní asociace se snažila být poradním orgánem při legislativním procesu 

v oblasti kolektivního investování.  

• Řešila odborné problémy společné pro všechny subjekty kolektivního investování 

a snažila se stanovit svým členům normy, jejichž dodržování přispívalo ke 

zvyšování důvěry investorů v kapitálový trh.  

• Požadovala po svých členech širší informační povinnost nad rámec zákona, aby 

zvýšila transparentnost na trhu a poskytovala investorům více informací o 

jednotlivých subjektech kolektivního investování.   

• Stala se členskou organizací Evropské federace investičních společností. 12 

 

                                                   
11 UNIS vznikl z těchto tří asociací: Asociace investičních společností a fondů (AISF), Sdružení 
investičních společností (SDIS) a Sdružení investičních společností a fondů z Moravy a Slezska (SISMFS) 
12 www.akatcr.cz , dokumenty asociace Stanovy, Závazné Pokyny, Etický kodex 

http://www.akatcr.cz


     

 

Vznik samo-regulační organizace byl logickým vyústěním tragické situace v 

sektoru kolektivního investování. Mnohé fondy z privatizačního období hrály "Nashovy 

jednokolové hry" a poté, co od DIKů obdržely důvěru a kapitál, opustily odvětví, nebo 

byly vytunelovány. Zbývajícím dlouhodobým hráčům na šachovnici kolektivního 

investování nezbývalo nic jiného, než bojovat proti subjektům, které poškozovaly celé 

odvětví. Založením organizace UNIS ČR se fondy, patřící převážně bankovním 

institucím, snažily odlišit od neetických subjektů působících na trhu. Členství v UNIS ČR 

vyžadovalo od investičních společností dodržování nadstandardních pravidel nad rámec 

zákona a skrze náročnější informační povinnost si členské subjekty udržovaly vysokou 

transparentnost oproti neetickým společnostem. Klíčovými dokumenty UNIS ČR byly 

Závazné pokyny, Etický kodex a Komunikační kodex. Členové UNIS ČR tím vyslali 

investorům jasný signál, že jsou mezi investičními společnostmi etické a institucionální 

rozdíly.  

 

Existence samo-regulující organizace jednoznačně přispěla k obnovení důvěry 

společnosti v kolektivní investování. Zpočátku sebou neslo členství v UNIS vyšší 

náklady na dodržování nadstandardní informační povinnosti a plnění členských 

povinností. Ovšem velmi brzy byly náklady kompenzovány zvýšením důvěryhodnosti 

celého odvětví a přílivem investorů.  

 

2.8.6. Clearingové centrum, UNIVYC  
 

Aby kapitálový trh mohl dobře fungovat, bylo třeba zabezpečit vypořádání 

obchodů. Po právně-majetkové stránce obchodu zajišťovalo obchodování SCP, které 

evidovalo změnu vlastníků cenných papírů. Kromě toho bylo ovšem potřeba zajistit 

fyzický transfer peněžních prostředků. Pro zajištění vypořádání burzovních obchodů byl 

5. dubna 1993 založen Burzovní registr cenných papírů, s.r.o. (BRCP). Dne 8. října 1996 

vznikl UNIVYC a.s. jako právní nástupce BRCP. UNIVYC sice vypořádal obchody na 

BCPP, nicméně byl oddělen od SCP, a tak například hrozilo, že obchod, který bude 

vypořádán po právní stránce, nebude zaplacen, nebo naopak.   

 



     

 

Dlouhodobým problémem na českém kapitálovém trhu bylo, že neexistovalo 

jednotné clearingové centrum. UNIVYC vypořádal obchody provedené pouze na BCPP.  

Obchody na RM systému byly vypořádány skrze jejich vlastní clearingové centrum. 

Ačkoliv byly snahy clearingové centrum sjednotit, nepodařilo se tento krok realizovat. 

Došlo tedy k tomu, že vypořádávání obstarávalo několik institucí najednou a 

pravděpodobnost chyb tak byla mnohem větší, než kdyby centrum bylo jediné. Pokud 

došlo k nějaké transakci, UNIVYC dal pokyn na ČNB, aby došlo k peněžnímu 

vypořádání. Zároveň musel zajistit majetkové vypořádání transakce. To mohlo probíhat 

dvojím způsobem. V případě zaknihovaných cenných papírů probíhala změna na SCP, 

ovšem UNIVYC ji musel iniciovat a dodat také všechny patřičné informace. V případě 

listinných cenných papírů probíhaly změny přímo v registru clearingového centra 

UNIVYC. (Dvořák, 2004) 

Všechny výše zmíněné instituce se snažily bojovat s nepříznivými podmínkami 

kapitálového trhu, který vznikl velmi rychle neevoluční cestou díky kuponové privatizaci. 

Jak tyto instituce ovlivnily vývoj kapitálového trhu po privatizačním období, popíšeme v 

následující kapitole. 

2.9.  Vývoj kapitálového trhu po privatizačním období 
  

Dle Kočendy a Švejnara (2003) byly roky 1995 a 1996 období rychlých, 

masivních, neregulovaných a nekontrolovatelných přesunů vlastnických podílů. Někdy se 

pro toto období používá název " třetí vlna kupónové privatizace". Fondy, které 

akumulovaly privatizační kapitál, chtěly nyní ještě více posílit své pozice na trhu. Docházelo 

tak k četným pokusům o nepřátelské převzetí fondů a netransparentním transakcím, které 

měly za následek ještě větší koncentraci vlastnictví. Po-privatizační období tak bývá často 

spojováno s charakteristickým a světově proslulým slovem "tunelování". Význam tohoto 

slova by se dal vyložit jako úmyslné poškozování společnosti osobami, které ji řídí, ve 

prospěch jiných společností, na kterých jsou řídící osoby majetkově, finančně nebo jiným 

způsobem zainteresovaní.13 

                                                   
13 Johnson – La Porta – Lopez-de-Silanes – Shleifer (2000) v publikaci Tunnelling definují tunelování jako 
transfer aktiv a zisků z firmy ve prospěch osob kontrolujících firmu. (přejato z práce Dvořák, 2004) 



     

 

Ministerstvo financí ve své Analýze kapitálového trhu z roku 1997 popisuje 

podvodné praktiky, které se v po-privatizačním období v ČR vyskytovaly. Patřilo mezi ně  

nakupování bezcenných akcií, uzavírání nevýhodných obchodů za netržní ceny, 

oddalování splatností za prodané cenné papíry, půjčování cenných papírů, uzavírání 

obchodů managementu na vlastní účet, porušování limitů k omezení a rozložení rizika a 

poškozování minoritních akcionářů. Tyto skutečnosti přiměly vládu k přípravě novelizace 

zákonu o investičních společnostech spolu s obchodním zákoníkem. Nepružný legislativní 

proces nebyl schopen přinést potřebné změny po dobu 4 let. Až v červenci roku 1996 

vstoupily v platnost novely, které zásadně měnily prostředí na kapitálovém trhu. 

  

Přínosem těchto novel bylo zavedení transparentních povinností pro subjekty 

kapitálového trhu, které by se daly shrnout do několika bodů: 

• Povinnost zveřejňování zpráv o všech významných událostech společností, jako 

například slučování, přeměny, nabývání vlastních akcií, či povinné oznamování při 

překročení stanovených procentních podílů na cizí společnosti.  

• Stanovení odpovědnosti statutárních orgánů  

• Omezující podmínky pro poskytování půjček a úvěrů 

• Zavedení povinného odkupu veřejně obchodovatelných akcií při dosažení 
stanoveného podílu na společnosti. 

• Vymezení investičních a diversifikačních možností podílového a investičního fondu 

• Zamezení nevýhodných obchodů s cennými papíry tím, že investiční společnost či 

investiční fond měly povinnost kupovat cenný papír za nejnižší možnou cenu, a 

prodat za nejvyšší možnou cenu, za předpokladu vynaložení odborné péče. 

• Zvýšení informační povinnosti investičních společností a investičních fondů. Kromě 

základních materiálů jako jsou výroční zpráva, účetní závěrka, atd. musely 

zveřejňovat informace o hodnotě podílového listu (Vlastní kapitál na podílový list), 

informace o realizovaných prodejích a odkupech a jednou ročně i složení portfolia. 

• Posílení funkcí depozitáře státního dozoru, zavedení nucené správy a zvýšení sankcí14 

 

 

                                                   
14 Novelizace č. 151/1996 z 26. dubna 1996.  



     

 

Nově vzniklá opatření vyplývající z novely ZISIF byla nepochybně přínosem pro 

transparentnost kapitálového trhu, nicméně některé investiční fondy se těmto opatřením 

vyhnuly a během přípravy novelizace se transformovaly na akciové společnosti. Ty totiž 

nepodléhaly zmíněným informačním povinnostem a státnímu dozoru. Změny probíhaly velmi 

rychle, neboť od účinnosti novely byla přeměna podstatně komplikovanější a nákladnější. 

Později realita prokázala, že k transformacím docházelo zejména z oportunistických důvodů, 

aby nadále mohlo pokračovat nelegální odčerpávání prostředků z fondů. Dle tiskové zprávy 

Komise pro cenné papíry ze dne 21. 10. 2002 bylo z majetku fondů nelegálně odčerpáno asi 

9.2 mld. Kč. Kromě toho se dle KCP do poloviny roku 1996 transformovalo přibližně 150 

investičních fondů na akciové společnosti a je odhadováno, že z nich byla odčerpána až 

čtyřnásobná částka. Celkem bylo tedy vytunelováno až 50 mld. Kč.15 

 

Transformace investičních fondů na akciové společnosti spolu s častými 

nemorálními praktikami měla za následek snižování důvěry investorů, což způsobovalo 

pokles cen akcií těchto společností. Pokles cen pak způsoboval diskonty společností, se 

kterými se kapitálový trh potýkal až do roku 1998. Diskont je rozdíl mezi cenou akcie či 

podílového listu na veřejném trhu a čistou hodnotou aktiv připadající na jednu akcii či 

podílový list. Pokud je tento rozdíl kladný, jedná se o prémii, pokud je záporný, jedná se 

o diskont. Podrobněji se diskontům věnuje Fajtová (2004). 

 

Fajtová (2004) ve své práci uvádí, že nejvyšší diskonty byly sledovány v 

pololetích 1996/II a 1997/I (více než 50 %). V odborných publikacích bylo uváděno 

několik různých důvodů pro vznik diskontů na českém kapitálovém trhu. Patřily mezi ně 

nedostatečná poptávka investorů, nízká likvidita nebo neefektivnost kapitálového trhu. 

Nicméně diskonty jsou hlavně spjaty s důvěrou investorů, která byla otřesena převážně 

kvůli zmíněným přeměnám fondů na akciové společnosti a jejich následným 

tunelováním. Tento názor je podporován i sledovaným faktem, že průměrné diskonty 

transformovaných fondů na holdingy byly výrazně vyšší než průměrný diskont ostatních 

fondů. (Fajtová, 2004). Transformací fondů poklesl počet subjektů na trhu kolektivního 

investování a brzy nastala krize odvětví. 

                                                   
15 Komise pro cenné papíry, Vznik Komise měl pozitivní vliv na zvýšení ochrany investorů v oblasti 
kolektivního investování, Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2002 



     

 

2.10. Krize kolektivního investování a cesta z ní 
 

Krize kolektivního investování nastala v roce 1997 a byla do jisté míry ovlivněna 

politickou krizí v zemi a recesí ekonomiky. Ta se podepsala na výsledcích hospodaření 

podniků, které utrpěly mnohdy ztráty nebo vykazovaly velmi malé zisky. Prudce poklesly 

všechny zveřejňované indexy. Například Index PK 30 dosáhl 8. října 1998 svého 

historického minima 446,78 bodu. Na neuspokojivý stav kolektivního investování 

reagoval v dubnu 1997 tzv. první balíček vládních opatření, kde byly popsány potřeby 

opatření pro standardizaci a zprůhlednění kapitálového trhu. Ministerstvo financí nechalo 

zpracovat analýzu kapitálového trhu, která měla být jakousi záchrannou brzdou.16 

 

  Rok 1998 byl pro kolektivní investování zlomovým. Krizový stav kapitálového 

trhu podnítil vládu jednat a ta uskutečnila několik významných kroků. V dubnu 1998 

vznikla Komise pro cenné papíry (KCP), která v rámci kultivace trhu zahájila proces 

"přelicencování" všech subjektů kapitálového trhu. V červnu roku 1998 byla přijata 

rozsáhlá novela zákona o investičních fondech a investičních společnostech. Novela 

určila maximální hranici diskontu fondu, která se postupně snižovala. Pokud fond tuto 

hranici přesáhl, musel se povinně otevřít. Zároveň se v důsledku novely musely všechny 

fondy otevřít nejpozději do konce roku 2002 (tato lhůta byla dvakrát prodloužena do roku 

2003, respektive 2004). Další důležitou změnou bylo přísnější diversifikační omezení, 

které snížilo maximální majetkovou účast v jedné společnosti na 11%. (Fajtová, 2004) 

Hlavním cílem bylo vyčistit kolektivní investování od černých skvrn z minulosti. 

 

Během let 1996 až 1999 došlo k rapidnímu poklesu subjektů kolektivního 

investování. Tento pokles způsobilo několik faktorů: 

• Přeměna některých fondů na akciové společnosti 

•  Otevírání uzavřených fondů 

•  Likvidace některých subjektů v důsledku "přelicencování" 

•  Slučování kvůli vyšší efektivnosti správy majetku 

                                                   
16 Ministerstvo financí, (1997), Analýza českého kapitálového trhu,  
 



     

 

V souvislosti s tím došlo i k poklesu objemu obchodů na akciovém trhu, který se 

nepodařilo zastavit ani v průběhu roku 1999. Tyto poklesy měly ovšem i svá pozitiva. 

Došlo totiž ke krvavému, nicméně důležitému vyčistění trhu a díky přísnější regulaci 

KCP a aktivní činnosti samo-regulační organizace UNIS ČR směřovalo následně ke 

kultivaci českého kapitálového trhu a obnovení důvěry investorů v kolektivní 

investování. Zlepšení atmosféry a postupné překonávání krize bylo možné sledovat již na 

konci roku 1999. Došlo k restrukturalizaci odvětví, kdy rostl počet otevřených 

podílových fondů (OPF). To bylo zapříčiněno nejen díky procesu otevírání uzavřených 

fondů, ale i díky rozvoji nových OPF, které již nebyly spjaty s kupónovou privatizací. 

(Fajtová, 2004). V následující tabulce je možné vidět, jak se počet jednotlivých typů 

fondů vyvíjel až do roku 2000. 

 

Tabulka č. 8 Vývoj počtu fondů v ČR do roku 2000 

Rok 
Investiční 

společnosti 
Investiční 

fondy 

Uzavřené 
podílové 

fondy 
Otevřené 

podílové fondy 
Fondy 
celkem 

1992 23 256 15 23 294 
1993 144 259 153 86 498 
1994 155 292 159 92 543 
1995 160 258 162 110 530 
1996 152 173 174 122 469 
1997 118 122 92 139 353 
1998 100 84 47 139 270 
1999 79 50 19 74 143 
2000 36 30 7 87 124 

Zdroj: AKAT ČR, MFF, ČNB, Fajtová (2004),  17 

 

Je možné pozorovat celkově klesající trend počtu fondů, přičemž během 

posledních dvou let je vývoj již značně ovlivněn vyčišťovacím procesem, který byl 

nastaven Komisí pro cenné papíry. V následujícím grafu č. 4 je pak možné vidět proporce 

mezi jednotlivými typy fondů, kde lze pozorovat rostoucí významnost otevřených 

podílových fondů, způsobený především procesem otvírání fondů. 

                                                   
17 Různé zdroje uvádějí různé informace o počtech fondů, což je převážně způsobeno tím, že některé zdroje 
zahrnují do souhrnů i neaktivní fondy,či fondy v likvidaci. My uvádíme pouze aktivní činné fondy a přes 
jisté rozdíly ve zdrojích jsou počty fondů přibližně stejné a pro naše účely zaznamenání trendů jsou data 
postačující.  
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3) Vývoj kapitálového trhu od roku 2000 
 

Z objektivních důvodů jsme rozdělili vývoj kolektivního investování na dvě části. 

Do roku 2000 docházelo v sektoru kolektivního investování k samočisticím procesům a 

investování v tomto období nebylo možno objektivně zkoumat. Ceny byly často 

manipulovatelné, tituly nelikvidní a ochrana minoritních investorů nebyla dostačující. 

Od roku 1998, kdy bylo kolektivní investování v krizi, lze pozorovat pozitivní obrat. 

Vznikl samostatný regulační orgán, fondy začaly být průhledné díky procesu otvírání, 

vznikly samo-regulační organizace, novelizovaly se klíčové zákony a postupně se začala 

obnovovat důvěra v kapitálový trh. Pro účely naší analýzy jsme jako počátek zvolili rok 

2000. Předpokládáme, že náš individuální investor začal od roku 2000 sledovat vývoj na 

kapitálovém trhu a připravoval se na investování, které zahájil na počátku roku 2002. 

Data z období 2000-2001 jsou tedy podkladem pro následné investorovy analýzy. Z 

těchto důvodů také rozdělujeme vývoj na část před rokem 2000 a vývoj od roku 2000      



     

 

3.1. Otevírání fondů a důsledky novely ZISIF z roku 1998 
 

Novela z roku 1998 významně ovlivnila následující vývoj kolektivního 

investování v ČR a ostatní novely na ní plně navazovaly. Proto si objasníme základní 

změny a požadavky, které novela přinesla. 

 

První významnou oblastí jsou diversifikační a informační pravidla. Nově směl 

fond vlastnit maximálně 11% cenných papírů jedné společnosti a tento limit platil i pro 

investiční společnost, která mohla obhospodařovat více podílových fondů. Nové upravení 

portfolií tak snížilo vliv subjektů kolektivního investování na řízení společností. Na 

razantní změnu portfolií a zvyšování investiční diverzifikace fondů mělo vliv i 

vyřazování nelikvidních titulů z hlavního trhu BCPP. Fondy musely držet likvidní 

portfolia a počet takových akcií na domácím trhu byl velmi omezený. I proto bylo v roce 

1999 liberalizováno nabývání zahraničních cenných papírů. Většina fondů na tuto 

liberalizaci zareagovala, obohatila své investice o zahraniční tituly a tak se i zvýšila 

diversifikace portfolií českých fondů. 

 

Novela mimo jiné zvýšila i informační nároky.  Nově bylo například povinné 

zveřejňování informací o akcionářích investičních společností s podílem větším než 10%. 

Dále se zvýšil požadavek minimálního základního kapitálu investičních společnosti na  

20 mil. Kč. Novým a velmi důležitým ochranným pilířem pro minoritní akcionáře byl 

zákaz přeměny investiční společnosti a investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt a 

také zavedení povinné přeměny uzavřených podílových fondů a investičních fondů na 

otevřené podílové fondy. Zákaz přeměny investičních společností byl reakcí na 

hromadnou transformaci fondů na holdingy v roce 1996 a přispěl ke stabilizaci sektoru. 

Přeměna na otevřené fondy pak měla přinést větší transparentnost, likviditu a impuls pro 

obnovu důvěry v kapitálový trh. Fondy měly povinnost přeměny na otevřenou formu, 

pokud nesplnily diskontní či likvidní limity.  

 

Zákon stanovil postupně v čase nižší a nižší hranice, které nesměly být 

překročeny, až do situace, kdy se musely přeměnit všechny fondy. Pokud průměrná 



     

 

hodnota posledních 18 diskontů fondu přesáhla dané hranice, musel se fond povinně 

přeměnit. Pro prvních 12 měsíců byla hranice 40%, pak se snížila na 30% a po 21 

měsících od účinnosti novely nesměl průměrný diskont přesáhnout 20%. Z titulu 

nedostatečné likvidity se musel fond otevřít, pokud nebylo s podílovými listy uzavřeného 

podílového fondu a akciemi investičního fondu obchodováno na veřejném trhu déle než 

20 pracovních dnů. Novela také stanovila konečné datum, do kterého se všechny 

uzavřené subjekty vzniklé před účinností novely musely otevřít. Toto stanovené datum 

bylo 31. prosince 2002. 18  

 

Ačkoliv přeměna fondů byla v novele zákona plně definována, problémy nastaly 

v nejasnostech při převodu závazků z investičního fondu, který měl právní subjektivitu na 

otevřený podílový fond, který ji neměl. Muselo se zabránit tomu, aby byl nový podílník v 

otevřeném fondu zatěžován závazkem, který mohl být způsoben špatným hospodařením 

předchozího investičního fondu. Tento problém neměl dlouho řešení, a proto musel být 

termín pro konečnou přeměnu fondů dvakrát posunutý, aby nemusely být fondy zrušeny 

likvidací, která by nebyla pro podílníky výhodná. Detailněji probírá tento problém 

například Dvořák (2004). Situace se vyřešila až s další novelou z prosince roku 2003, 

která jednak stanovila konečný prodloužený termín pro přeměnu všech fondů do konce 

roku 2004 a stanovila, že podílníci přeměněných fondů neručí za závazky investičního 

fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku. 

(Dvořák, 2004) 

 

Významný vliv na přijetí tohoto ustanovení měla samo-regulační instituce Unie 

investičních společností České republiky. Tím definitivně skončilo období privatizačních 

fondů a kolektivní investování v následujícím období již mělo standardní podobu. Později se 

ukázalo, že právě proces otvírání fondů přinesl očekávané oživení a rozvoj sektoru 

kolektivního investování. Díky těmto novým pravidlům došlo i k posunu role subjektů 

kolektivního investování. Byla eliminována role řízení společností a byla posilněna role 

diversifikování investičního portfolia 

 

                                                   
18 Novela ZISIF č. 39/2004 ze dne 17. prosince 2003, s účinností k 5. únoru 2004.   



     

 

3.2. Cesta ke standardnímu trhu 
 

Od roku 2000 se český kapitálový trh postupnými kroky blížil ke standardnímu 

trhu. Mezi důležité procesy kromě otvírání fondů patřila očista trhu od nelikvidních a 

pochybných subjektů, zvýšení konkurence a zařazení mezi evropskou strukturu trhů. Jak 

jsme již zmiňovaly, již v roce 1999 byl Komisí pro cenné papíry zahájen proces 

přelicencování, nicméně až od roku 2000 nabyl na významu. Bylo tak učiněno na základě 

novelizace klíčových zákonů v bankovním sektoru. Zvýšily se požadavky na obchodníky 

s cennými papíry a zásadní změny nastaly pro emitenty cenných papírů. Vzhledem k 

přísnějším podmínkám se tak výrazně snížil počet subjektů operující na českém 

kapitálovém trhu. 

 

Dalším významným krokem k vyčištění trhu byl proces vylučování cenných 

papírů, který byl zahájen v roce 2001 na základě novely zákona o cenných papírech. 

Vyřazeny byly všechny cenné papíry, které nesplňovaly tato kritéria:  

• Minimální tržní kapitalizace musela být 1 milión EUR  

• Mezi veřejnost muselo být rozptýleno 25% jmenovité hodnoty cenných papírů 

 

K 31. 12. 2001 bylo vyloučeno z obchodování na veřejných trzích celkem 818 

emisí cenných papírů, přičemž 458 titulů nesplnilo výše zmíněná kritéria, u 184 titulů 

došlo k vyloučení na základě rozhodnutí valné hromady, a u 109 případů z důvodu 

likvidace. Ostatní cenné papíry byly vyřazeny z obchodování z důvodu přeměn 

společností. Ačkoliv se zpočátku objevila spousta kritických argumentů k tomuto 

procesu, později se ukázalo, že i tento krok přispěl k vyčištění trhu a položil dobré 

základy pro následnou expanzi kolektivního investování. (KCP, 2002) 

 

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 362/2000 

byla první, která upravovala působnost zahraničních subjektů na českém trhu 

kolektivního investování. Od roku 2001 tak mohly zahraniční subjekty vstoupit na český 

trh, pokud obdržely povolení od Komise pro cenné papíry. Kromě povolení od KCP 

musel mít každý zahraniční subjekt povolení od svého domácího regulátora a musel plnit 



     

 

informační povinnosti dle platných zákonů ČR. Do konce roku 2001 vydala KCP 

povolení pro 8 investičních společností s variabilním kapitálem (tzv. SICAV) pod které 

patří 209 podfondů. Na konci roku 2002 to bylo již 44 společností obhospodařujících 651 

podfondů  (KCP, 2002)  

 

Přiliv zahraničních subjektů v následujících letech byl velice dobrým signálem 

důvěry zahraničí v český kapitálový trh. Zároveň jejich příchod na český trh rozšířil 

nabídku produktů pro české investory a zvýšil nezbytnou konkurenci kolektivního 

investování. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že domácí subjekty byly rázem 

znevýhodněny vůči zahraničním subjektům v oblasti zdanění výnosů. Ve většině 

evropských zemí platí nulové zdanění, zatímco v České republice bylo v roce 2001 

zdanění ve výši 15 %. Stejnou sazbou byly zdaněny i dividendy domácích a zahraničních 

cenných papírů.  Pro mezinárodní společnosti, které chtěly distribuovat své fondy v ČR, 

bylo tedy výhodnější založit fond v zahraničí a tam zdanit výnosy nulovou sazbou. 

Nejčastěji vznikají fondy v Lucembursku či Irsku, neboť kromě nulového zdanění je v 

těchto zemích proces zakládání fondů velmi jednoduchý a regulace je velmi liberální.  

 

Zdanění výnosů fondů ovšem nebyl jediným problémem. Novela zákona o dani z 

přidané hodnoty zavedla změny, které měly negativní dopad na kolektivní investování. 

Nově bylo zavedeno, že podniky, které jsou plátci DPH, mají příjmy z prodeje cenných 

papírů osvobozeny od DPH, a tedy snižovaly nárok na odpočet DPH na vstupu. Sektor 

kolektivního investování tak zaznamenal propad o 10 miliard. (Frühauf, 2005) 

 

3.3. Příprava na vstup do Evropské Unie a novely zákonů z roku 2004 
 

Zákon o kolektivním investování (ZKI) začal být zpracováván již od roku 2000, 

nicméně legislativním procesem došel k účinnosti až 1. května 2004, tedy dnem vstupu 

ČR do Evropské Unie. Primárním cílem nového zákona byla především harmonizace s 

Evropskou směrnicí č. 85/611/EEC, upravující oblasti kolektivního investování v EU. 

Tato směrnice vznikla již v roce 1985 a upravuje především subjekty investující do 

převoditelných cenných papírů (takzvané UCITS subjekty). Kromě toho se na území 



     

 

Evropské Unie vyskytují subjekty, které nepatří do této skupiny subjektů (non-UCITS) a 

ty podléhají regulaci jednotlivých členských států. Smysl této směrnice je ve stanovení 

určitých evropských standardů pro subjekty kolektivního investování působící v rámci 

EU. Pokud se subjekt zaregistruje v členské zemi EU, splní tyto standardy a získá tak 

statut UCITS, může působit v rámci celé Evropské Unie bez dalších složitých procesů 

povolování u zahraničních regulátorů v EU, neboť takový subjekt je již dostatečně 

regulován v zemi založení. Tato směrnice má přispívat k volnému pohybu kapitálu v EU 

a větší integraci evropského kapitálového trhu.19 

 

Pro účel integrace subjektů kolektivního investování do kapitálového trhu 

Evropské Unie byl v ZKI definován termín "Evropský pas". Fondy, které měly evropský 

pas, mohly jednoduše nabízet své podílové listy ve všech členských státech EU. To 

výrazně zjednodušilo působení zahraničních evropských subjektů na území České 

republiky. Zároveň definování evropského pasu umožnilo domácím fondům nabízet 

podílové listy i v zahraničí. Další oblastí, kde se novela snažila o sblížení se zahraničím, 

bylo zdanění příjmů. Doposud byly domácí fondy v nevýhodě kvůli zdanění ve výši 15%. 

Významným krokem kupředu a posílení trhu kolektivního investování bylo snížení daně z 

příjmů z předchozích 15 % na 5 %. Konečně tak bylo dosaženo rovnoprávnosti mezi 

domácími a zahraničními fondy na Českém území a sblížení se standardními 

zahraničními trhy.  

 

Nově bylo investičním společnostem povoleno rozšíření činností o správu a 

obhospodařování portfolií individuálních klientů (asset management) a správu jiných 

fondů než UCITS. To umožnilo úsporu nákladů především bankovním subjektům, neboť 

mohly integrovat kolektivní investování a asset management. Novela ZKI upravila i 

nedostatky předchozí novely v oblasti přechodu závazků transformovaných investičních 

fondů na podílové fondy. 

 

                                                   
19 Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 



     

 

Velkým přínosem byla nová klasifikace českých fondů a rozšíření možností 

investování o fondy s rizikovým kapitálem. Doposud byla škála povolených investičních 

aktiv a nástrojů značně limitována. Tato liberalizace mohla znamenat pro kolektivní 

investování zásadní rozvoj, neboť se investorům zvýšila nabídka investičních příležitostí. 

Jednotlivé klasifikace fondů jsou popsány v následující kapitole. 

 

3.4. Typy subjektů kolektivního investování 
 

Jedním z hlavních přínosů novely zákona z roku 2004 je zavedení nových typů 

fondů do legislativy a rozšíření jejich investičních možností. Pro přehlednost nyní 

popíšeme všechny typy subjektů kolektivního investování, které během krátké historie 

českého kapitálového trhu mohly v České Republice působit. Začneme těmi z privatizace 

a postupně se dostaneme až ke speciálním fondům.  

 

Investiční společnost  
Je to právní subjekt ve formě akciové společnosti, který podniká na trhu kolektivního 

investování s povolením regulátora. Ke svému podnikání zřizuje podílové fondy, které 

ovšem nejsou právnickou osobou. V podílových fondech obhospodařuje peněžní 

prostředky vkladatelů, které získává vydáváním podílových listů. Zákon o kolektivním 

investování ukládá investiční společnosti, jak má se svěřenými aktivy nakládat a 

stanovuje diversifikační limity. Nakládání s majetkem pak kontroluje depozitář, který 

může v české republice vykonávat pouze oprávněná banka. S účinností novely z roku 

2004 může investiční společnost vykonávat i funkce asset managementu.  

 

Otevřený podílový fond  
Označení "otevřený" znamená, že investor může kdykoliv nakoupit podílový list a také 

kdykoliv ho prodat za aktuální zveřejňovanou cenu. Otevřený fond může emitovat 

libovolný počet podílových listů. Podle typu aktiv rozlišujeme fondy peněžního trhu, 

dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené fondy, fondy fondů a od roku 2007 i 

nemovitostní fondy. Otevřený podílový fond může být standardní nebo speciální. 

 



     

 

Uzavřený podílový fond  
Podílové listy uzavřeného fondu se vydávají pouze v upisovaném období a jejich počet je 

omezený. Podílník navíc nemá nárok na zpětný odkup podílového listu. Po procesu 

otvírání fondů jsou tyto formy fondů stále přípustné, ale mohou být vytvořeny jen na 

dobu určitou. 

 

Investiční fond  

Investiční fond má vlastní právnickou subjektivitu založenou na dobu určitou a má pouze 

uzavřenou formu. Investoři si v případě investičního fondu kupují akcie a mají tedy práva 

akcionářská, jako jsou hlasování a podíl na zisku. Dle platné legislativy spadají tyto 

fondy do speciálních fondů a nemohou tak využívat výhod evropského pasu. 

V období privatizace vznikaly privatizační fondy, které měly vlastnosti investičního 

fondu, ovšem mohly nakupovat pouze akcie privatizovaných podniků. Navíc investoři 

kupovali akcie těchto privatizačních fondů za privatizační kupóny.  

 

Největší změny subjektů kolektivního investování nastaly od účinnosti novely 

ZKI z května roku 2004. Zákon zavedl nový termín „fond kolektivního investování“, 

který zahrnuje jak investiční fondy, tak podílové fondy. Pro fondy, které splňují 

požadavky směrnice UCITS je zaveden pojem „standardní fond“, ostatní fondy se 

nazývají „speciální fondy“. K 1. 5. 2004 se všechny české fondy staly speciálními fondy 

cenných papírů s tím, že otevřené podílové fondy se mohou po nezbytných úpravách 

statutů stát standardními fondy.  

 

Standardní fondy  
Termín standardní fond se objevuje až v novele z roku 2004 a myslí se tím UCITS fond, 

který může mít formu pouze otevřeného podílového fondu. Ovšem oproti zahraničí 

nemůže mít otevřený podílový fond v České Republice vlastní právní subjektivitu. 

Standardní fond může vlastnit maximálně 5% cenných papírů jednoho emitenta, čímž 

úplně zmizela manažerská role subjektů kolektivního investování. Standardní fond může 

investovat převážně do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které 

jsou kótované na BCPP nebo přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu. Za 



     

 

určitých diversifikačních podmínek smí podílový fond investovat i do cenných papírů 

jiných podílových fondů, či do finančních derivátů, pokud jejich podkladové aktivum 

splňuje podmínky pro investiční omezení fondu. 

 

Speciální fondy  
Velkým přínosem novely ZKI z roku 2004 je definování speciálních fondů, neboť 

rozšířila investiční možnosti subjektů kolektivního investování o deriváty, nemovitosti a 

další speciální aktiva. Speciální fondy jsou obecně výše rizikové nežli ostatní fondy, 

proto musí plnit i rozsáhlejší informační povinnost vůči investorům. Na druhou stranu je 

u speciálních fondů povolena liberálnější diverzifikace investic, neboť mohou mít aktiva 

od jednoho emitenta až do hodnoty 35 % majetku speciálního fondu. Speciální fond 

nesplňuje podmínky směrnice UCITS a tudíž nemá udělen evropský pas. Výroční zpráva 

a statut speciálních fondů musí obsahovat upozornění o rizikovosti kapitálu. Z důvodů 

ochrany investorů byly dále pro speciální fondy stanoveny vyšší minimální investice. Dle 

české legislativy mohou existovat tyto typy speciálních fondů: 

.  

Speciální fond cenných papírů  
Oproti standardním fondům má pouze výhody v liberálnější diversifikaci portfolia, neboť 

může vlastnit až 10% cenných papírů od jednoho emitenta pokud nepřesáhnou 20 % 

hodnoty majetku speciálního fondu. V případě státních nebo státem zajištěných cenných 

papírů platí ještě vyšší limit 35 %. 

 

Speciální fond rizikového kapitálu  

Umožňuje investovat do malých rozvíjejících se firem, které nejsou přijaty k 

obchodování na veřejném trhu. Povahou investic se tedy jedná o rizikový venture kapitál.  

Minimální vstupní investice do tohoto fondu je 2 miliony Kč. 

 

Speciální fond nemovitostí 
Tento fond může investovat především do pozemků a budov. Může spolupracovat s 

developerskými firmami na výstavbě bytových a komerčních jednotek, ovšem maximální 

účast na jedné nemovitosti či společnosti je do výše 20% hodnoty portfolia. Oceňování 



     

 

nemovitostí v portfoliu musí být prováděno odhadcem nejméně jednou ročně. Minimální 

investice jednoho investora musí být alespoň 2 mil. Kč. 

 

Speciální fond derivátů 
Do svého portfolia může nabývat speciální finanční instrumenty, jako jsou opce, futures, 

certifikáty a další derivátové nástroje. Zde je definována maximální hranice jednoho 

druhu derivátů na 20%, přičemž z daného druhu se může k jednomu podkladovému 

aktivu vázat maximálně 5% celkových aktiv fondu. Celkově může tento fond investovat 

maximálně 70% aktiv do všech typů derivátů. Riziko u těchto fondů je velmi vysoké, 

neboť je umocňováno pákovým efektem. Proto je zde limit pro minimální vstupní 

investici nejvyšší a to v hodnotě 10 milionů Kč. 

 

Speciální fond fondů  

Tento fond může investovat do non-UCITS fondů a tím se zásadně liší od standardního 

fondu fondů. Fond fondů může držet maximálně 25% jmenovité hodnoty jiného fondu, 

ovšem výše investice do jednoho fondu nesmí překročit 20% hodnoty portfolia. 

 

Speciální fond zvláštního majetku  
mohou investovat do věcí, například obrazů, starožitností či majetkových práv. U těchto 

fondů se tedy může vyskytnout riziko likvidity či oceňovací riziko. Minimální investice 

je stanoveny na 2 miliony Kč. 

 

Speciální smíšený fond  

Tento fond může kombinovat investiční aktiva všech předchozích speciálních fondů s 

tím, že ve statutu tohoto fondu musí být uvedeny maximální limity pro jednotlivé druhy 

aktiv. Fond musí u zvolených aktiv dodržovat stejná diversifikační pravidla jako 

odpovídající druhy speciálních fondů. Podle toho, jaká aktiva smíšený fond drží, se 

stanoví i minimální investice.  

 

Sektor kolektivního investování byl při vstupu České republiky do Evropské unie 

dostatečně konsolidovaný a očištěný o kostlivce z kuponové privatizace. Díky Zákonu o 



     

 

kolektivním investování byla legislativa dostatečně kompatibilní s UCITS směrnicí, 

dostatečně chránila investice podílníků a fondy začaly být využívány obyvatelstvem jako 

standardní investiční nástroj srovnatelný s vyspělými zeměmi. Na druhou stranu ovšem 

existovaly stále oblasti, které nebyly v legislativě ošetřeny. Kritizovány byly limity 

speciálních fondů, které byly nepřístupné pro běžné investory. V zákoně chyběla úprava 

fondů SICAV, které jsou běžnou formou UCITS fondů s vlastní právní subjektivitou. 

Přesto je rok 2004 jakýmsi částečným dovršením standardizace trhu a následující 

dynamické legislativní úpravy vycházejí především z požadavků Evropské Unie. V 

následující kapitole shrneme důležité události na kapitálovém trhu s důrazem na vývoj 

akciového trhu na BCPP. 

 

3.5. Významné události na kapitálovém trhu od roku 2001 
 

 V následujících podkapitolách stručně popíšeme významné události od roku 2001 

do roku 2008. Budeme se přitom vyvarovat číselnému srovnání, neboť to bude provedeno 

celkově v následující kapitole. Stručný popis by měl sloužit individuálnímu investorovi 

spíše k pochopení vývoje na kapitálovém trhu v ČR. 

 

3.5.1. Významné události v období 2001 - 2004 
 

Na českém kapitálovém trhu dominoval dlouhodobě trh se státními dluhopisy, 

přičemž většina obchodů se realizovala na BCPP. Během období 2000-2002 vytvořila 

BCPP dostatečnou legislativní podporu pro obchodování, která vyhovovala i evropským 

direktivám. Od 1. 1. 2001 byl zaveden Garanční fond obchodníků s cennými papíry, který 

měl posílit záruky pro drobné investory. Ačkoliv nebylo ještě definované, z čeho by se 

potenciální náhrady platily, byl tento krok pozitivně vnímán. Snaha BCPP o integraci 

vyústila 14. června roku 2001 k získání přidruženého členství BCPP v Evropské federaci 

burz FESE. V souvislosti s teroristickými útoky na USA došlo v září 2001 k 

všeobecnému poklesu kapitálových trhů včetně českého. Obchodování na většině trhů 

bylo pozastaveno až do 14. září 2001.  

 



     

 

 Rok 2002 byl zlomovým pro kapitálový trh. Navzdory poklesu trhů v zahraničí 

(například index FT-SE 100 ve Velké Británii poklesl o 24,5 %) si index PX 50 připsal 

slušný růst o 16,8 %. Spolu s růstem indexu se zvyšoval i objem obchodů na BCPP. 

Znovu zdůrazňujeme, že na českém kapitálovém trhu byl významný především trh s 

dluhopisy a akciový trh nebyl příliš významný. Nicméně během let 2002-2006 se trend 

obrátil a akciový trh začal nabývat na důležitosti. 

 

Situace na českém kapitálovém trhu byla stále ovlivňována vyřazováním 

nelikvidních akcií. Z obchodování v RM-systému bylo v roce 2002 vyřazeno 215 emisí 

cenných papírů a z BCPP 45 emisí kvůli nesplnění zákonných požadavků. Z původních 

přibližně 1700 akciových emisí v roce 1995 se počet snížil na 75 v roce 2003. Na druhou 

stranu významnou událostí během roku 2002 bylo přijetí nové emise zahraniční akcie 

Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG, která se od 1. října 2002 stala 

obchodovatelnou akcií na trhu SPAD. 

 

Nové změny nastaly v zákoně o dluhopisech. Celkově byla stanovena pravidla pro 

přijímání zahraničních cenných papírů a modernizovány informační povinnosti jejich 

emitentů. Dne 13. 6. 2002 byla schválena novela zákona o Komisi pro cenné papíry, která 

delegovala na KCP více pravomocí, mezi které patřilo i určování dalších legislativních 

postupů pomocí vyhlášek. Tím se výrazně zjednodušil legislativní proces a posílila se 

funkce tohoto regulátora. Parlament tak v budoucnosti nebude muset schvalovat drobné 

úpravy zákonů, což by mělo zajistit větší flexibilitu platné legislativy. Komise pro cenné 

papíry zareagovala na schválení těchto zákonů a připravila do roka celkem 25 vyhlášek, 

které se snažily odstranit technické nedostatky novel. (KCP, 2003) 

 

V roce 2003 došlo k významnému růstu obchodů i hodnoty indexu PX 50. Český 

trh se zařadil mezi nejrychleji rostoucí kapitálové trhy. Tento trend pokračoval a dokonce 

i zrychloval v roce 2004. Období 2003 -2005 se tak zapsalo do historie velmi úspěšnými 

výsledky plné rekordů. 

 



     

 

Výrazné přípravy pro legislativní změny v oblasti kapitálového trhu souvisely se 

vstupem České republiky do EU. Dne 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon č. 256/2004 

Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), který implementoval do českého zákona 

evropské normy a zavedl institut evropského pasu i pro obchodníky s cennými papíry. 

Tento zákon slučoval předchozí zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných 

papírů a vytvářel podmínky pro vznik centrálního depozitáře. V roce 2004 předložila 

KCP spolu s dalšími subjekty Kodex správy a řízení společností, který byl založen na 

Principech OECD a ke kterému se mohly společnosti dobrovolně přihlásit s cílem 

zvyšovat transparentnost trhu.  

 

3.5.2. Významné události v roce 2005 

 

Výsledek roku 2005 byl pozitivně ovlivněn integrací ČR do Evropské Unie a 

následným přílivem zahraničních investorů a zahraničních produktů. Díky evropskému 

pasu se výrazně zvýšil počet nabízených fondů kolektivního investování se zahraničním 

domicilem. Ačkoliv v předchozích letech objem obchodů na akciovém trhu rostl, celkový 

objem klesal kvůli trhu dluhopisů. V roce 2005 překonal objem akciových obchodů 1 

bilion Kč, čímž se podařilo klesající trend změnit a zvýšit celkový objem obchodů o 

třetinu na 1 581 mld. Kč.  

 

Ačkoliv nedošlo k přílivu dalších IPO, bylo zahájeno obchodování s dalšími 

duálními emisemi a to dne 1. 2. 2005 s akciemi společnosti Orco Property Group 

(ORCO) obchodované na Pařížské burze EURONEXT a dne 27. 6. 2005 s akciemi 

společnosti Central European Media Enterprises (CME), se kterými se obchoduje i na 

americkém trhu NASDAQ. V červnu roku 2005 byla schválena novela obchodního 

zákoníku, která umožňovala majoritnímu vlastníku s 90 % podílem na společnosti 

vytěsnění minoritních akcionářů (takzvaný squeez-out). Od 29. 9. 2005 bylo vytěsnění 

dodatečně podmíněno souhlasem od KCP. 

 

Dynamický vývoj akciového indexu PX 50 v roce 2005 předčil výkon většiny 

indexů ze zahraničních vyspělých trhů, přestože jejich výkon byl také nadprůměrný.  



     

 

Nejvíce obchodovanou emisí pražské burzy byly v roce 2005 akcie společnosti ČEZ (299 

mld. Kč), následované společností Český Telecom (288 mld. Kč) a Komerční bankou 

(206 mld. Kč). (ČNB 2006) Změny byly zaznamenány i mimo BCPP. Byla schválena 

nová pravidla pro organizování mimoburzovního volného trhu RM-S, který byl spuštěn 1. 

8. 2005 a ke konci roku 2005 na něm bylo obchodováno 20 emisí cenných papírů.  

 

V roce 2005 pokračoval příznivý trend v sektoru kolektivního investování. 

Dynamika investic do podílových fondů byla velmi vysoká a byla způsobena několika 

faktory. Přesun peněžních prostředků do kolektivního investování byl podpořen nízkými 

úrokovými výnosy na bankovních účtech, projevila se již obnovená důvěra v kapitálový 

trh a pozitivní ohlas vzbudila nejen nabídka bezpečných zajištěných fondů ale i atraktivní 

výnosy některých akciových fondů.  

 

3.5.3. Významné události v roce 2006 
 

V roce 2006 byl dokončen velmi významný proces integrace dohledu nad 

kapitálovým trhem. K 1. 4. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v 

souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který zrušil Komisi pro cenné 

papíry a převedl dohled nad finančním trhem na Českou národní banku.  

 

Významnější změnou byla novelizace zákona o kolektivním investování, která s 

účinností od května roku 2006 přinesla novou úpravu speciálních fondů a to především 

pro nemovitostní fondy a fondy kvalifikovaných investorů. Nově byly rozlišeny fondy 

shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromažďují peněžní 

prostředky od kvalifikovaných investorů. Fond kvalifikovaných investorů nemá téměř 

žádná investiční omezení, ovšem nesmí být veřejně publikován a nabízen. Slouží pouze 

pro privátní vzdělané investory. Reakcí na novelu byl vznik čtyř nových investičních 

společností s cílem nabízet tyto nové kategorie fondů. Mezi nové subjekty patří: 

AMISTA investiční společnost, a.s., AXA investiční společnost, a.s., ORION CAPITAL 

MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a REICO investiční společnost České 



     

 

spořitelny, a.s. Do konce roku 2006 pak bylo vydáno povolení dvou podílových fondů 

kvalifikovaných investorů.  

 

Na základě povolení od ČNB mohla BCPP od 18. 7. 2006 zahájit obchodování s 

novými domácími i zahraničními investičními nástroji, mezi které patří investiční 

certifikáty, futures, waranty, opční listy, či jiné deriváty. Obchodování bylo zahájeno dne 

4. 10. 2006 a to se dvěma investičními certifikáty emitovanými společností Raiffeisen 

Centrobank AG. Do konce roku 2006 bylo na BCPP celkem sedm investičních 

certifikátů, z čehož bylo šest indexových a jeden turbo certifikát. Od 5. 10. 2006 bylo na 

speciálním regulovaném trhu BCPP umožněno obchodování s futures kontrakty s 

podkladovým aktivem burzovního indexu PX. Dne 11. 12. 2006 bylo na volném trhu 

BCPP zahájeno obchodování s warantem společnosti ECM Real Estate Investments A.G. 

Zájem o nové derivátové produkty ovšem nebyl příliš vysoký, neboť se nabídkou 

nemohou vyrovnat derivátovým trhům v zahraničí.  

 

Dne 17. 3. 2006 vznikl nový index PX, který nahradil dosavadní burzovní indexy 

PX 50 a PX-D. Index PX plně navazuje na předešlé indexy, neboť zahrnuje nejlikvidnější 

akcie na hlavním trhu SPAD. V roce 2006 došlo na BCPP ke zpomalení růstu indexu PX 

a to především kvůli korekci všech světových trhů v prvním pololetí, při němž index PX 

ztratil 25% své hodnoty. Příčinou tohoto poklesu byla nejistá makroekonomická situace v 

USA a také vývoj amerických úrokových sazeb. Druhé pololetí bylo sice růstové, ovšem 

muselo umazávat ztráty z prvního pololetí a tak již celkový růst nedokázal navázat na 

agresivní výnosy z předchozích let. Po velmi úspěšném roce 2005 poklesly i celkové 

objemy obchodů, ačkoliv objemy s dluhopisy rostly. 

 

V roce 2006 přibyly na hlavní trh BCPP další dvě emise, přičemž s emisí 

společnosti ECM Real Estate Investments A.G. se začalo obchodovat dne 7. 12. 2006 a s 

emisí společnosti Pegas Nonwovens od 18. 12. 2006. 

 

V sektoru kolektivního investování pokračoval zájem o bezpečné investice v 

zajištěných fondech, neboť zajištěný fond zaručuje vrácení 100% investované částky. 



     

 

Zvýšený zájem byl také o akciové fondy zejména kvůli vysokým výnosům v předchozích 

obdobích. Ovšem je nutno dodat, že dynamika růstu se snížila. Na druhou stranu klesal 

zájem o fondy dluhopisové, což souvisí s přeléváním investic do akciových a zajištěných 

fondů. Nejvíce úspor stále bylo v peněžních fondech, ačkoliv jejich průměrná výnosnost 

2% nestačila pokrýt inflaci.  

 

3.5.4. Významné události v roce 2007 

 

Rozšíření investičních možností pro investory nabídla Energetická burza Praha 

(EBP), která byla založena dne 5. 3. 2007. Od července 2007 na ní bylo zahájeno 

obchodování kontraktů s dodávkami elektrické energie. Obchodování na EBP předčilo 

svým objemem i derivátový trh BCPP, když do konce roku byly uzavřeny kontrakty v 

celkovém objemu 1,9 mld. EUR. Přitom ceny elektrické energie jsou kvůli obavám z 

extrémních výkyvů zafixované až do roku 2008 na úrovni 50,14 EUR/MWh. 

 

V srpnu došlo k burzovnímu propadu v rámci většiny světových trhů. Tato 

korekce byla způsobena především výprodeji zahraničních investorů, kteří byli ovlivněni 

psychologickými faktory v důsledku hypoteční krize v USA. Kvůli těmto výprodejům 

došlo v roce 2007 k poklesu výkonností většiny zahraničních burz. I přes celosvětový 

pokles posílil index PX o 14 %. Přestože tento růst není příliš výrazný oproti výkonům v 

předchozích letech, zařadila se pražská burza mezi nejvýkonnější v rámci EU. Index PX 

tak vzrostl již šestý rok za sebou, když naposledy oslabil v roce 2001 při teroristických 

útocích na New York. Lze ovšem pozorovat, že dynamika růstů obecně klesá a trh 

očekává výraznější korekci. (MFF, 2008) 

 

V souvislosti s implementací směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES označovaných 

jako "Basel II", byly v roce 2007 přijaty novely některých zákonů, které se snažily 

změnit podnikání regulovaných finančních institucí. Novelizován byl především zákon o 

bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém 

trhu a zákon o platebním styku. Směrnice měly být implementovány do 31. 12. 2006, 

ovšem kvůli opoždění legislativních procesů byla nová pravidla účinná až od 1. 7. 2007. 



     

 

Přínosem implementace Basel II je přesnější měření rizik a efektivnější využití kapitálu. 

Pravidla jsou sice komplexnější, nicméně nabízejí více možností pro měření rizik. Novela 

zákona také umožnila bankám vykonávat kontrolu nad nemovitostními společnostmi 

prostřednictvím speciálních fondů vymezených v zákoně o kolektivním investování.  

 

Dle požadavků směrnice 2005/60/ES byl připraven návrh nového zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(AML). Tento zákon stanovuje technické postupy pro kontrolu obchodů s klienty, kteří 

spadají do kategorie „politicky exponované osoby“. Současně se chystaly změny v  

devizovém zákoně a v zákoně o platebním styku. 

 

Sektor kolektivního investování zaznamenal další boom. Po novele zákona o 

kolektivním investování se zvýšil zájem o zakládání nových otevřených podílových 

fondů, nemovitostních fondů a fondů pro kvalifikované investory. Oproti 77 fondům na 

konci roku 2006 jejich počet výrazně vzrostl na 121 na konci roku 2007. Novinkou na 

trhu byl první nemovitostní fond společnosti Reico. Počet aktivních investičních fondů, 

který byl na konci roku 2006 nulový, se v průběhu roku 2007 zvýšil na sedm. Jedná se o 

nově založené fondy, které jsou určené pro kvalifikované investory. 7. 2. 2007 byly 

sloučeny dvě asociace operující na trhu kolektivního investování. Asociace pro 

kapitálový trh (AKAT), která sdružovala převážně zahraniční společnosti, a Asociace 

fondů a asset managementu České republiky (AFAM ČR), která sdružovala převážně 

domácí fondy, se sloučily do jedné asociace s názvem AKAT ČR. 

 

I v roce 2007 byl trh SPAD obohacen o další dvě emise akcií. Dne 24. 9. 2007 

bylo zahájeno obchodování s akciemi společnosti AAA Auto Group, které byly 

následovány dne 6. 12. 2007 společností VGP. Nutno ovšem dodat, že doba pro IPO 

nebyla příliš příznivá. Zvyšující se nejistota způsobila, že zájem o emise nebyl tak 

výrazný, jako u předchozích emisí. Společnost VGP se ani neobchodovala v rámci 

SPAD, neboť nedokázala sehnat dostatečný počet tvůrců trhu.  

 



     

 

RM-Systém, a.s. se stal dne 5. 9. 2006 členem skupiny Fio. Změna vlastníka se 

zdá být velmi přínosná, neboť aktivita RM-systému se od této doby výrazně zvýšila. 

Zavedla systém Easy-click, v rámci kterého byly některé tituly obchodovány za nejnižší 

poplatky na trhu. Od roku 2007 se stává RM-systém velmi konkurenčním a atraktivním 

pro investory. RM-systém mohl již samostatně evidovat cenné papíry a dostal povolení 

od ČNB k nabízení zahraničních cenných papírů na mimoburzovním trhu. V souvislosti s 

těmito změnami vydala ČNB souhlas se změnou pravidel vypořádacích systémů 

UNIVYC, a. s. a RM-Systém, a. s.  

 

3.5.5. Významné události v roce 2008 
 

Rok 2008 byl poznamenán finanční krizí, která vznikla v důsledku hypoteční 

krize v USA. Trhy podléhaly vybírání zisků a zaznamenávaly vysokou volatilitu. Krize se 

velmi brzy přesunula i na evropské trhy a začala se projevovat i v reálné ekonomice. 

Krize nejvíce zasáhla investiční banky a automobilový průmysl. Na druhou stranu v roce 

2008 vešlo v platnost několik velmi důležitých norem, které posílily ochranu investorů. 

 

Již od roku 2006 začala ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí pracovat na 

zakomponování směrnice č. 2004/39/ES, o trzích s finančními nástroji (Markets in 

Financial Instruments Directive, MiFID) do české legislativy. Povinností členských států 

Evropské unie bylo začlenit tyto předpisy do 31. ledna 2007, přičemž implementovány 

měly být od 1. listopadu 2007. S jistými prodlevami byla novela zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu schválena dne 7. 5. 2008 a nabyla účinnosti od 1. 7. 2008.  

 

Směrnice MiFID přinesla nejvýznamnější změny v podnikání na kapitálovém trhu 

za posledních 10 let. Mění především pravidla pro poskytování investičních služeb a 

poradenství. Nabízení některých nových investičních nástrojů bude muset být povoleno 

ČNB a zásadním způsobem se mění pravidla pro jednání se zákazníky. Nově má být 

pokyn zákazníka realizován za nejlepší podmínky, tedy vždy za nejlepší cenu na trhu. 

Dále musí poskytovatel investičních služeb hodnotit vhodnost nabízených investičních 

služeb a nástrojů pro konkrétního zákazníka. Novela zvýšila i požadavky na 



     

 

transparentnost regulovaných trhů a zvyšuje informační povinnosti ve vztahu ke 

klientům. Klient musí být nově informován o poptávce a nabídce cenných papírů a musí 

mít přístup k informacím o uzavřených obchodech. Cílem všech těchto kroků je vyšší 

ochrana investorů. 

 

V roce 2008 byla pražská burza tvrdě zasažena globální finanční krizí. Pražskou 

burzu zasáhly vlny výprodejů. Index PX ztratil oproti předchozímu roku více než 50 % 

hodnoty. Objem obchodů s akciemi klesl o 16%, na druhou stranu trh dluhopisů 

zaznamenal růst a tak celkový objem byl jen nepatrně menší než v předchozím roce.  

Na energetické burze bylo za rok 2008 uzavřeno celkem 14 044 obchodů s celkovým 

objemem 2,2 mld. EUR.  

 

Ačkoliv podmínky na trhu nebyly příliš příznivé, došlo na BCPP k rozšíření o 

další dvě emise. Od 5. 2. 2008 se na BCPP začaly duálně obchodovat akcie rakouského 

pojišťovacího koncernu Vienna Insurance Group (VIG), do které spadá například 

Kooperativa či Česká podnikatelská pojišťovna. Trh BCPP byl tímto titulem rozšířen o 

první pojišťovací společnost. Dne 6. 5. 2008 bylo zahájeno obchodování s primární emisí 

společnosti New World Resources, do které patří i OKD - největší těžební společnost 

černého uhlí v ČR. Paradoxní je, že právě v době začínající krize bylo upsáno největší 

IPO v historii BCPP. Nově byla pozměněna délka obchodování na BCPP. U trhu SPAD 

byl začátek posunut o 15 minut a obchodovalo se tedy od 9.15 a na trhu KOBOS od 9:10.  

 

RM-systém pokračoval ve své expanzi nabídky pro investory a zaznamenal 

zásadní průlom ve své historii. Od 1. prosince 2008 byl totiž transformován z 

mimoburzovního trhu na standardní burzu. Proto se i změnil název této společnosti na 

"RM-systém, česká burza cenných papírů". V průběhu roku 2008 byly na trh uvedeny 

nepákové certifikáty a od 5. ledna 2009 byl spuštěn nový obchodní systém EasySys. 

  

Téměř všechny kategorie fondů se musely vypořádat s turbulencemi na 

kapitálových trzích. Objem majetku fondů poklesl o 22,6 % v hodnotě 76 miliard. 

Výjimkou byly pouze nemovitostní fondy, zahraniční fondy peněžního trhu a obecně 



     

 

zajištěné fondy. Pokles majetku fondů byl u jednotlivých kategorií fondů způsoben 

různými důvody. Akciové fondy například investoři nakupovali i v průběhu poklesu, 

nicméně pád cen převýšil hodnoty nákupů, a proto celkový objem majetku výrazně 

poklesl. Naopak dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu vykazovaly růst hodnoty, 

nicméně investoři u nich realizovali odkupy, a tak u nich také došlo k celkovému 

poklesu. Tento trend mohl být způsoben i konkurenčními produkty některých bank, které 

nabízely na svých spořících účtech vyšší výnosy, než dlouhodobé výnosy těchto fondů.  

Z následujících tabulek a grafů můžeme vyčíst, jak se jednotlivé významné události 

podepsaly na vývoji základních ukazatelů trhu. 

 

3.6. Vývoj kapitálového trhu v číslech 
  

Pro akciový trh byl zlomový rok 2002, kdy přes pokles indexů na zahraničních 

burzách posílil index PX 50 o 16,8 %. Od roku 2002 pak byl český trh na výsluní a stal se 

vyhledávaným trhem s nadprůměrnými výnosy v rámci celé EU. Období silného růstu v 

letech 2003 až 2005 bylo zapříčiněno především růstem akcií společností Čez, Unipetrol, 

Erste Bank, Komerční Banka a Telefonica 02 (dříve Eurotel). 

 

Z vývoje indexu PX na následující tabulce č. 9. a grafu č. 5 je vidět, že 

maximálních hodnot indexu bylo dosaženo během roku 2007. Dne 29. 10. 2007 bylo 

dosaženo hodnoty 1936.1. Naopak na nejnižší hodnotě byl index dne 17. 09. 2001 a to  

s hodnotou 320.1. Prudký propad byl způsoben v důsledku ekonomické krize. Pětiletého 

minima s hodnotou indexu 628.5. bylo dosaženo dne 18. 2. 2009. Tento propad měl 

vysoký vliv na výnosnost jednotlivých finančních instrumentů a proto je v následujících 

kapitolách analyzujeme.  

 

Tabulka č. 9 Vývoj indexu PX od roku 2000 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PX k 31.12. 478.5 394.6 460.7 659.1 1032 1473 1588.9 1815.1 858.2 
změna v % -2.29% -17.53% 16.75% 43.06% 56.58% 42.73% 7.87% 14.24% -52.72% 

Zdroj: BCPP 
 

 



     

 

Graf č. 5 Hodnota indexu PX
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Růst indexu byl spjatý i s růstem objemu obchodů. Většina obchodů se realizovala na 

hlavním trhu BCPP, ovšem v posledních letech začal růst i objem na RM-Systému, který 

se v roce 2008 stal plnohodnotnou burzou a může v následujícím období nabývat na váze. 

Tabulka č. 10 Vývoj objemů obchodů v ČR v období 2001-2008 
  BCPP RM-S Celkem 

Rok 

Akcie a 
podílové 
listy mld. 

Kč % 
Dluhopisy 

mld. Kč % 
Deriváty 
mld. Kč % 

Celkem 
objem 

BCPP mld. 
Kč % 

Objem 
mld. 
Kč % 

Objem 
mld. 
Kč 

2001 128.8 6.42% 1,858.4 92.61% 0.0 0.00% 1,987.2 99.03% 19.4 0.97% 2,006.6 

2002 197.4 10.89% 1,595.7 87.99% 0.0 0.00% 1,793.1 98.88% 20.4 1.12% 1,813.5 

2003 257.4 18.69% 1,110.1 80.62% 0.0 0.00% 1,367.5 99.32% 9.4 0.68% 1,376.9 

2004 479.7 40.75% 692.5 58.83% 0.0 0.00% 1,172.2 99.58% 4.9 0.42% 1,177.1 

2005 1,041.2 65.86% 533.2 33.73% 0.0 0.00% 1,574.4 99.58% 6.6 0.42% 1,581.0 

2006 848.9 58.48% 598.9 41.26% 0.0 0.00% 1,447.8 99.73% 3.9 0.27% 1,451.7 

2007 1,013.0 66.09% 508.9 33.20% 3.1 0.20% 1,525.0 99.50% 7.7 0.50% 1,532.7 

2008 852.0 56.67% 643.2 41.96% 0.0 0.00% 1,495.2 97.55% 8.4 0.55% 1,503.6 
Zdroj: BCPP, RM-Systém 
 

Následující graf ukazuje, jak se vyvíjel objem obchodů na BCPP a jaký podíl na 

obchodech představoval trh dluhopisů a trh akcií a podílových listů. Z grafu je patrné, že 

z původního ryze dluhopisového trhu se postupem času vyprofiloval akciový trh.  
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Graf č. 6:  Vývoj objemů obchodů na BCPP
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 Zdroj: BCPP, RM-Systém 

  

Během celého období docházelo k poklesu objemu obchodů s dluhopisy a k 

nárůstu obchodů s akciemi a podílovými listy vlivem výše zmíněných atraktivních titulů. 

V posledním roce 2008 pak bylo možné pozorovat opačný trend.  

 

 Sektor kolektivního investování je velmi spjatý s obecným vývojem na 

kapitálových trzích a zaznamenal nejen velký růst hodnoty aktiv ale i prodejů podílových 

listů. Legislativním vývojem nejdříve došlo k vyčištění trhu od subjektů spjatých s 

kuponovou privatizací a od roku 2004 začalo významně přibývat subjektů kolektivního 

investování. Příliv zahraničních subjektů zaznamenal boom především v důsledku 

schválení institutu "evropského pasu" a standardizace trhu. Rostoucí počet domácích 

subjektů byl způsoben především legislativní liberalizací investičních možností pro 

speciální fondy, který byl následován legislativní podporou pro vznik nemovitostních 

fondů a fondů kvalifikovaných investorů, které tvoří hlavní část nově vzniklých fondů z 

posledních let. Následující tabulka ukazuje vývoj počtu jednotlivých subjektů 

kolektivního investování.  

 



     

 

 

Tabulka č. 11 Vývoj počtu aktivních subjektů kolektivního investování v ČR do roku 2001 
Otevřené podílové 

fondy 
Zahraniční 
subjekty KI 

Zahraniční 
fondy 

Fondy 
celkem 

Rok 
Investiční 

společnosti 
Investiční 

fondy 

Uzavřené 
podílové 

fondy standardní speciální    
2001 24 20 4 88 - 209 321 

2002 17 8 0 92 44 651 751 

2003 15 4 0 66 49 723 793 

2004 9 2 0 62 50 911 975 

2005 9 0 0 24 41 53 1038 1103 
2006 13 0 0 26 51 58 1282 1359 

2007 18 7 0 38 83 64 1499 1627 

2008 20 14 0 38 98 69 1582 1732 
Zdroj: KCP, ČNB, AFAM ČR, AKAT CŘ 20 
 

Vývoj vlastního kapitálu domácích fondů byl ovlivněn celosvětovou situací na 

finančních trzích, ovšem reagoval i na jednotlivé domácí legislativní změny. Následující 

tabulka ukazuje vývoj VK domácích fondů podle jednotlivých kategorií.  

 

Graf č. 7: Vývoj VK domácích fondů dle jednotlivých kategorií
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20 Uvedená čísla obsahují pouze aktivní subjekty ke konci daného roku. Ačkoliv se jednotlivé zdroje mírně 
liší, orientačně jsou údaje správně a plně zobrazují trendy ve vývoji subjektů kolektivního investování. 



     

 

Z grafu je patrné, že investoři v prvních letech investovali většinu prostředků do 

stabilních fondů peněžního trhu a do dluhopisových fondů. Postupem času jejich celkový 

podíl klesal ve prospěch akciových fondů a fondů fondů. V roce 2003 došlo k drobnému 

poklesu VK, neboť mnoho investorů zareagovalo na povinné otevření fondů a vybrali své 

dlouhodobé finanční investice. Celkový vlastní kapitál domácích fondů se během let 

2000 až 2007 téměř ztrojnásobil. V době finanční krize pak ztratily domácí fondy 52 

miliard Kč a jejich vlastní kapitál tak poklesl o 30%.    

Tabulka č. 12 Vývoj Vlastního kapitálu v domácích fondech od roku 2000 

Ke konci 
období 

OPF 
akciové 

OPF 
dluhopisové 

OPF 
peněžního 

trhu 

OPF 
smíšené 

OPF fondy 
fondů 

OPF 
nemovitostní 

fondy 

OPF 
všechny 

1.Q/2000 1,011 4,751 25,372 28,298 1,072 0 60,505 
2.Q/2000 1,052 5,408 26,010 30,296 1,162 0 63,928 
3.Q/2000 1,236 4,772 25,487 40,899 1,047 0 73,441 
4.Q/2000 2,113 4,117 22,916 48,530 1,219 0 78,896 

1.Q/2001 1,736 4,435 25,063 46,181 1,100 0 78,515 
2.Q/2001 2,871 4,777 25,854 39,212 1,133 0 73,847 
3.Q/2001 1,898 4,892 25,537 31,401 885 0 64,612 
4.Q/2001 2,309 7,112 26,308 29,796 935 0 66,461 

1.Q/2002 2,293 10,851 30,742 33,499 919 0 78,303 
2.Q/2002 1,498 13,652 40,690 31,705 717 0 88,261 
3.Q/2002 1,374 15,948 50,323 31,225 612 0 99,480 
4.Q/2002 1,409 19,013 55,713 32,165 618 0 108,918 

1.Q/2003 1,298 23,556 63,616 28,881 574 0 117,924 
2.Q/2003 1,434 26,948 61,620 28,898 605 0 119,504 
3.Q/2003 2,239 28,729 50,134 27,183 349 0 108,633 
4.Q/2003 3,130 26,099 49,988 27,047 393 0 106,656 

1.Q/2004 4,050 24,563 53,932 28,503 461 0 111,509 
2.Q/2004 4,212 23,367 57,213 26,808 480 0 112,080 
3.Q/2004 4,386 22,199 60,136 22,649 466 0 109,837 
4.Q/2004 4,863 21,912 60,678 22,486 459 0 110,398 

1.Q/2005 5,361 22,681 65,827 20,781 1,425 0 116,075 
2.Q/2005 5,884 25,566 69,630 19,535 3,128 0 123,744 
3.Q/2005 7,255 27,445 71,893 22,533 3,870 0 132,996 
4.Q/2005 7,792 27,166 72,633 23,789 6,061 0 137,441 

1.Q/2006 9,348 27,482 72,445 26,046 9,203 0 144,525 
2.Q/2006 9,531 25,561 70,716 25,859 11,648 0 143,316 
3.Q/2006 10,569 25,353 69,964 27,147 12,097 0 145,131 
4.Q/2006 11,644 24,987 71,007 28,790 13,834 0 150,261 

1.Q/2007 12,388 24,491 77,795 30,335 14,617 0 159,626 
2.Q/2007 13,900 23,649 79,028 31,432 18,207 488 166,704 
3.Q/2007 15,589 22,919 78,202 32,828 20,698 659 170,895 
4.Q/2007 16,536 20,824 77,078 32,667 24,209 1,196 172,510 

1.Q/2008 13,803 18,145 66,177 30,392 22,685 1,398 152,601 
2.Q/2008 13,603 17,030 71,724 30,242 23,058 1,540 157,197 
3.Q/2008 11,481 16,164 70,982 28,424 22,073 1,795 150,919 
4.Q/2008 7,309 13,988 55,861 24,411 17,562 1,752 120,883 

Zdroj: AKAT ČR 



     

 

Zahraniční fondy začaly na českém trhu působit od roku 2001 a již na konci roku 

2002 dosáhl vlastní kapitál zahraničních fondů na území ČR 30,73 miliard Kč. Postupně 

začal sílit jejich podíl na celkovém českém trhu kolektivního investování. Do konce roku 

2003 vzrostl VK zahraničních fondů o 50% na hodnotu 45.92 mld. Kč. Pro další srovnání 

vlastního kapitálu domácích a zahraničních fondů poslouží následující tabulka: 

 

Tabulka č.13  
Vývoj vlastního kapitálu zahraničních a domácích fondů v ČR dle typu fondu (mld. Kč) 

Rok Typ 
Peněžního 
trhu  Dluhopisové  Akciové  Smíšené  

Fondy 
fondů Zajištěné  Nemovitostní  celkem  

domácí 60.65 21.88 4.86 19.95 0.46 1.35 0 109.15 
zahraniční  25.14 12.29 9.67 2.76 0.52 9.67 0 60.05 

2004 celkem 85.79 34.17 14.53 22.71 0.98 11.02 0 169.2 
domácí 72.39 27.04 7.79 20.93 3.92 3.14 0 135.21 
zahraniční  29.64 16.74 16 6.23 0.42 20.69 0 89.72 

2005 celkem 102.03 43.78 23.79 27.16 4.34 23.83 0 224.93 
domácí 77 25 11.6 27.3 10.7 4.8 0 156.4 
zahraniční  28.4 16.6 25 6.6 0.5 38 0 115.1 

2006 celkem 105.4 41.6 36.6 33.9 11.2 42.8 0 271.5 
domácí 76.97 20.8 16.58 28.83 18.37 10.25 1.21 173.01 
zahraniční  30.88 15.42 31.46 9.7 0.29 54.46 0 142.21 

2007 celkem 107.85 36.22 48.04 38.53 18.66 64.71 1.21 315.22 
domácí 55.86 13.99 7.31 19.39 12.67 9.92 1.75 120.89 
zahraniční  32.2 12.54 16.15 6.68 0.23 55.19 0 122.99 

2008 celkem 88.06 26.53 23.46 26.07 12.9 65.11 1.75 243.88 
Zdroj: KCP, ČNB, AKAT ČR21 

 

Z tabulky je patrné, že podíl zahraničních fondů postupně sílil a v roce 2008 

dokonce předčil objem VK domácích fondů především vlivem finanční krize, neboť 

zahraniční fondy ztratily oproti domácím fondům "pouhých" 20 miliard Kč. Zároveň je 

vidět, že nejdynamičtěji se rozvíjely zahraniční zajištěné fondy a akciové fondy. Naopak 

zájem postupně klesal o dluhopisové fondy, což signalizuje změnu investičního chování 

investorů v ČR a snížení jejich averze k riziku. Ze všech předchozích tabulek je zřejmé, 

že většina trendů byla přerušena, či změněna finanční krizí, která se na českém trhu plně 

projevila až v roce 2008. Jelikož se finanční krize významně dotýká naší analýzy, 

věnujeme jí následující kapitolu.  

                                                   
21 Domácí fondy obsahují jen údaje za členské fondy AFAM ČR (v době kdy ještě existoval). Od roku 2008 
pak tabulka obsahuje údaje za všechny členské fondy AKAT ČR 



     

 

3.7. Finanční krize 
 

Problémy s hypotékami se v USA projevily již na začátku roku 2007 a příčinou 

byla kombinace několika faktorů. Bylo především podceněno řízení a měření rizik 

hypotečních úvěrů. Zvyšování úrokových sazeb v USA zdražovalo hypotéky a někteří 

méně bonitní klienti přestali být solventní. Toto nekontrolované riziko bylo přeneseno do 

celého světa skrze proces sekuritizace aktiv a pomocí strukturizovaných produktů. 

Velkou roli zde sehrály i ratingové agentury, které nedokázaly těmto produktům přiřadit 

odpovídající hodnocení. Dalším krizovým faktorem bylo zajištění hypotečních úvěrů 

nemovitostmi, které bylo nedostatečné v důsledku poklesu tržních cen. To nastartovalo 

nejistotu ohledně reálné hodnoty těchto strukturizovaných aktiv a obavy z celosvětového 

dopadu vyvolaly nervozitu na světových trzích. MFF (2008) 

 

Začaly klesat bankovní tituly, neboť bylo nejisté, kolik těchto rizikových aktiv 

banky drží. Počáteční nervozita se pak proměnila ve výprodejní paniku, kde přestaly být 

brány v potaz jakékoliv fundamentální zprávy. Indexy hlavních burz po celém světě 

ztratily desítky procent včetně českého indexu PX. Nedůvěra mohla vyústit v krizi 

bankovního systému a tak docházelo k masivním vládním zásahům a k finanční podpoře 

od centrálních bank. 

 

Krize se ovšem začala přelévat i do ostatních sfér ekonomiky. Banky byly nuceny 

zpřísnit řízení rizik a zdražily úvěrové financování i přes pokles úrokových měr. Tato 

opatření tvrdě dopadla na developerské firmy, potažmo sektor stavebnictví. Kvůli 

obavám z krize začaly i firmy z ostatních sektorů provádět úsporná opatření, což 

způsobilo celkový pokles spotřeby nadstandardních služeb a luxusního zboží. Krize se 

tak začala prohlubovat i do ostatních odvětví průmyslu.  

 

Pokles spotřeby způsobil pokles exportu například v automobilovém průmyslu. U 

mnoha podniků se musela omezit, nebo zastavit výroba, což v důsledku zastavilo motor 

světového ekonomického růstu.  



     

 

Výhodou českého finančního sektoru bylo, že bankovní instituce nedržely mnoho 

rizikových aktiv, a tak nebyly přímo zasaženy bankovní krizí. Ovšem z důvodů 

propojenosti finančních trhů se korekce těmto titulům nevyhnula. Důsledky finanční krize 

dopadly na ekonomiky všech zemí a lze očekávat celosvětový pokles. Ovšem opravdová 

kondice těchto ekonomik se ukáže až v následujícím období, během procesu revitalizace. 

Teprve schopnost rychle se vrátit do normálního stabilizovaného stavu prověří zdraví a 

pevnost základních pilířů jednotlivých ekonomik. 

 

 

4) Investiční nástroje, strategie a teoretické 

předpoklady 
 

Cílem této kapitoly je stanovit základní teoretické předpoklady, investiční 

strategie, investiční nástroje ale i omezující podmínky, v rámci kterých budeme 

analyzovat investiční možnosti individuálního investora. Aby následná analýza měla 

dostatečnou vypovídací hodnotu, snažíme se stanovit podmínky co nejblíže k realitě. 

Ovšem i přes tuto snahu budeme muset stanovit několik zásadních omezení, které nám 

umožní realizaci analýzy v rozumném rozsahu. Základním stavebním kamenem jsou 

některé teoretické koncepce vysvětlené v následujících kapitolách. 

 

4.1. Hypotéza efektivních trhů 
 

Tato teorie byla široce akceptována mezi ekonomy až do 90. let. Tvrdí, že 

finanční trhy s velkým počtem racionálních aktérů maximalizujících zisk jsou efektivní, 

což znamená, že plně reflektují všechny dostupné informace (Fama, 1965). Podmínkou 

tohoto tvrzení však je, že transakční náklady a náklady na získání relevantních informací 

jsou nulové. Tato podmínka je příliš silná a nerealistická a proto bývá hypotéza velmi 

často napadána. (Grossmann 1981, Stiglitz, 1980). Blíže realitě je slabší verze hypotézy, 

která tvrdí, že plně reflektují informace jen do té doby, kdy mezní příjmy z informací 

nepřevyšují mezní náklady na pořízení těchto informací. (Jensen, 1978) Pro naši práci je 



     

 

tato formulace přijatelnější, neboť v případě individuálního investora je třeba počítat s 

vysokými transakčními náklady i s náklady na získávání informací. Hypotéza byla 

později rozdělena na různé stupně efektivnosti trhů. Tyto stupně rozlišil Fama (1970) 

podle toho, jaké informace jsou v cenách reflektovány:  

 

Slabá forma efektivnosti: V cenách jednotlivých titulů jsou plně reflektovány historické 

ceny a historická finanční data. Není tedy možné trvale generovat zisky na základě 

investičních strategií reflektujících pouze historická data. Technická analýza by tedy dle 

této formy neměla smysl. 

Střední forma efektivnosti: V cenách jsou obsaženy všechny veřejné informace, které 

jsou dostupné všem účastníkům trhu. Není tedy možné generovat zisky na základě 

jakékoliv fundamentální analýzy. 

Silná forma efektivnosti: Ceny plně reflektují i všechny interní informace, které jsou 

dostupné všem účastníkům trhu. "Insider trading" tedy negeneruje zvýšené zisky.22 

 

Hypotéza efektivních trhů se snaží vyvrátit předvídatelnost akciových pohybů. 

Testování této hypotézy je ovšem velmi složité a není jednoduché ji vyvrátit. Pro potřeby 

naší analýzy budeme uvažovat pouze o slabé formě efektivnosti. Tato hypotéza je 

základem pro "Random Walk Theory" na finančních trzích.  

 

4.2. Teorie volné procházky (Random Walk Theory) 
 

Je to teorie, která tvrdí, že ceny akciových titulů se pohybují náhodně. Vyvíjela se 

postupně z příspěvků Maurice Kedalla (1953), Eugena Famy (1965) a Burtona Malkiela. 

Malkiel (1996) ve své práci "A Random Walk Down Wall Street" tvrdí, že historické 

cenové pohyby jednotlivých akcií nemohou předpovídat pohyby budoucí. Pohyb akcií je 

náhodný a nepředvídatelný a pravděpodobnost růstu ceny je vždy stejná jako 

pravděpodobnost poklesu. Tedy stejně jako Hypotéza efektivních trhů popírají smysl 

technické a fundamentální analýzy jakožto nástroje pro předvídání na finančních trzích.23 

                                                   
22 Wikipedia, Efficient-market hypothesis, http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_market_hypothesis 
23 Wikipedia, Random walk, http://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk  

http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_market_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk


     

 

 

Oproti této teorii stojí řada ekonomů, kteří věří, že trh je předvídatelný do jisté 

míry a že ceny sledují určité trendy, které je možno vypozorovat. Lo, MacKinlay (1988) 

ve své práci vyvrací nulovou hypotézu, že akcie v USA se pohybují náhodně. Zikeš 

(2003) a Baruník (2008) ve svých publikacích dochází k závěru, že trhy ve střední Evropě 

se také nepohybují náhodně. Jinými slovy tyto studie dokazují, že technická analýza 

historických dat je použitelná pro předvídání budoucích pohybů akciových titulů. Ačkoliv 

tyto studie zamítají teorii volné procházky, nelze z toho implikovat, že by trhy nebyly 

efektivní. 

 

 Efektivita trhů není všeobecně prokazatelná a ani ji nelze s jistotou vyvrátit. V 

realitě nejsou trhy ani zcela efektivní ani neefektivní. Vždy lze do jisté míry pohyby akcií 

či trhů předvídat. Zajímavým paradoxem je, že pokud by platila teorie efektivních trhů, 

tak efektivnost daného trhu závisí na účastnících trhu, kteří reflektují ihned všechny 

dostupné informace. Nicméně každý účastník trhu obchoduje pouze z přesvědčení, že je 

možné na něm dosáhnout zisku. Předpokládá tedy, že cena akcií je nesprávně 

ohodnocena, což by znamenalo, že trh je neefektivní. Detailněji tuto myšlenku rozebírají 

Grossmann a Stiglitz (1980). V naší analýze se pokoušíme vyvrátit teorii volné 

procházky. Tvrdíme, že ceny se pohybují v určitých trendech a pomocí technické analýzy 

se snažíme tyto trendy odhadnout. Snažíme se tedy potvrdit přínos technické analýzy.  

 

4.3. Technická analýza 
 

Technická analýza se snaží předvídat budoucí pohyby cen akcií skrze historické 

informace o cenách a objemech obchodů. K analýze se používají lineární regresní 

modely, modely klouzavých průměrů, cenové korelace mezi jednotlivými trhy ale i další 

sofistikovanější softwarové modely jako je například model neuronových sítí. Pro 

technickou analýzu je typické, že na rozdíl od fundamentální analýzy ignoruje aktuální 

stav společnosti a všechny tržní informace. Investor se spoléhá pouze na své odhady. V 

rámci technické analýzy bychom mohli rozlišovat dvě sféry odhadů zkoumání. Jedna 



     

 

větev se věnuje identifikování typických vzorů chování cen akcií a druhá větev se snaží 

identifikovat vývojové trendy. 

  

Technickými analytiky bylo identifikováno několik typických vzorů chování cen 

akcií. Tyto vzory jsou vypozorované z historických dat a byly pojmenovány podle toho, 

jak vypadají na grafu. Nejznámější z nich jsou například: "hlava a ramena", "dvojitý 

vrchol", "sedlo" a další. Uživatelé technické analýzy se dle svých zkušeností snaží 

vypozorovat, jaký vzor chování daný finanční instrument v danou chvíli sleduje a na 

základě znalostí těchto typických vzorů rozhoduje o svých obchodech. Věří totiž, že 

vývoj cen má tendenci se opakovat, a tak identifikace správného vzoru může pomoci při 

odhadu budoucí ceny akcie.24 

Kromě toho techničtí analytici také věří, že ceny akcií sledují určité trendy, a proto 

provádějí různé trendové analýzy. To bude i hlavní součástí naší analýzy v následující 

části. Fakt, že ceny akcií se pohybují dle určitých trendů je opřen o existenci 

investorských sentimentů. Velmi často se na akciových trzích objevují zprávy o "býčích" 

či "medvědích" trendech, a pokud je tento sentiment investorem včas odhalen, může 

poskytnout tato informace ziskové obchodní příležitosti. Například identifikace 

mohutného býčího trendu může být signálem pro brzký opačný trend. Smyslem trendové 

analýzy není přesná predikce ceny akcie. Jde spíše o včasné a správné identifikování 

trendu, či jeho změny.  Zároveň si musí investor zvolit vhodnou investiční strategii, která 

bude definovat pravidla a poskytne odpovědi na několik otázek: 

• Kdy a jak se má daná akcie nakoupit 

• Kolik akcií či v jakém objemu se má akcie nakoupit 

• Kdy se má akcie prodat v případě, že obchod je ziskový 

• Co dělat v případě, že obchod není ziskový 

• Jak je nakládáno s investičními riziky.  

                                                   
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis


     

 

Dodržováním investičních pravidel se redukuje počet špatných rozhodnutí, která mají 

při investování často emocionální charakter. Ačkoliv se někdy investorské sentimenty 

zdají být iracionální, investiční strategie založená na následování trendů je velmi často 

používaná například skrze systematické a automatické algoritmické obchody. S rozvojem 

počítačového obchodování se rozvinuly i sofistikované obchodní programy, jejichž 

strategie jsou založené pouze na historických datech. Velmi populárním podkladem pro 

tyto programy se stal model neuronových sítí, který v českém prostředí zkoumal 

například Josef Baruník (2008).  

Funkčnost technické analýzy se dá těžko vyvrátit, ale i těžko potvrdit. Je 

empiricky prokazatelné, že existuje mnoho investorů, kteří při používání technické 

analýzy dosáhli nadměrných výnosů, ovšem naproti tomu jsou i vědecké práce, které 

často dochází k závěrům, že technická analýza má velmi malou schopnost predikce 

(Browning, 2007). Kritikem technické analýzy je například Eugene Fama (1970), který ji 

napadá, neboť její evidence není konzistentní se slabou formou hypotézy efektivních 

trhů. Naproti tomu uživatelé technické analýzy tvrdí, že výrazně pomáhá identifikovat 

investorovi obchodní příležitosti.  

 

4.4. Definice individuálního investora 
 

Individuální investor v této práci představuje fyzickou osobu, která investuje na 

kapitálovém trhu prostřednictvím investičních nástrojů a splňuje tyto podmínky: 

1) Racionalita  

Je racionálně se rozhodujícím aktérem25, který se snaží maximalizovat svůj užitek v 

rámci rozpočtového omezení, kterým je na počátku vybaven. 

2) Omezenost a opožděnost informací 

Má omezené informace, neboť neinvestuje čas ani finanční prostředky do získávání 

nových, čerstvých informací. Pracuje s veřejně dostupnými informacemi ovšem s 

určitým časovým zpožděním. Předpokládáme totiž, že náš individuální investor má 

                                                   
25 Racionální aktér bere v úvahu všechny dostupné alternativy, seřadí je podle svých preferencí, které mají 
určité vlastnosti (úplnost, transitivita, konzistence, atd.) a vybere alternativu, která leží nejvýše v jeho 
preferenčním uspořádání.  



     

 

vlastní práci a nad akciovým trhem tráví pouze volný čas po pracovní době. Každý 

den stráví maximálně 30 minut nad doplňováním historických informací z daného 

obchodního dne a aktualizací predikčních modelů.  

3)  Omezenost investičního rozhodování 

Jelikož individuální investor během pracovního dne nesleduje situaci na finančních 

trzích, nemůže ani během dne měnit své investiční rozhodování. Rozhoduje o svých 

investicích pouze jednou denně. Každý večer po doplnění historických informací z 

daného obchodního dne stanoví obchodní pokyny na další den. 

4) Omezenost investičních strategií a predikčních modelů 

Předpokládáme, že náš individuální investor disponuje omezeným množstvím 

investičních strategií. Predikční modely, které investor používá, musí být jednoduše 

použitelné a časově nenáročné tak, aby si je mohl provést sám bez vyšších znalostí 

ekonometrické teorie. Zároveň předpokládáme, že náš modelový investor nedisponuje 

softwarem, které by mu dokázal spočítat sofistikované predikce či analýzy.  

5) Rozpočtové omezení 

Předpokládáme, že náš individuální investor disponuje omezeným množstvím 

finančních zdrojů. Analýzu provedeme pro jedno rozpočtové omezení ve výši 

100,000 Kč. Z hlediska analýzy je toto omezení důležité, neboť v případě investování 

do akcií prostřednictvím brokerů omezuje efektivní diversifikaci portfolia. Pro 

potřebu naší analýzy budeme také předpokládat, že náš investor operuje pouze s 

vlastními finančními prostředky, tedy nevyužívá žádných půjček, které by jeho 

rozpočtové omezení mohlo zvětšit na úkor placeného úroku.  

 

4.5. Investiční nástroje individuálního investora 

 

Analyzovat budeme v rámci této práce pouze dva typy investičních nástrojů. 

Budou to finanční investice do veřejně obchodovatelných akcií, které jsou kotované na 

BCPP na hlavním trhu v systému SPAD, a podílové fondy různého zaměření. Nebude nás 

zajímat peněžní trh ani trh dluhopisů, neboť individuální investor se na peněžním trhu 

může účastnit pouze zprostředkovaně skrze termínované vklady, nebo jiná depozita. 

Účast investora na trhu dluhopisů je nereálná, neboť jistina dluhopisů je řádově v 



     

 

milionech a náš investor tak vysokým kapitálem nedisponuje. Finanční deriváty či 

marginové obchody jsou velmi rizikové instrumenty a jejich podstatou je umocnit 

maximální možný zisk spolu s umocněním rizika. Pro potřeby naší analýzy si 

individuální investor musí plně vystačit s vlastními finančními zdroji. Nebudou nás 

zajímat ani komoditní trhy, neboť jejich dostupnost na českém trhu pro individuální 

investory trvá jen velmi krátce. Pro potřebu analýzy finančních investic od roku 2000 si 

tedy vystačíme pouze s akciovým trhem a trhem podílových fondů. 

 

4.6. Základní rizika investičních nástrojů a jejich měření 
 

Každá investice podléhá určitému riziku a při investování je důležitá míra těchto 

rizik. Vyjmenujeme si tedy nejdříve druhy rizik a pak se budeme zabývat jejich měřením. 

Rizika rozdělujeme na tržní a na specifické. Specifické riziko se váže ke konkrétnímu 

aktivu a je diversifikovatelné v rámci portfoliových investic. Tržní rizika jsou spjata s 

tržním prostředím a investováním v obecném smyslu. Při investování nelze toto riziko 

eliminovat, neboť je obsaženo v každém investičním aktivu. Tržní rizika jsou: 

 

Úrokové riziko, které se objevuje zejména u obligací, úvěrů a pokladničních poukázek. 

Pohyb úrokové sazby totiž ovlivňuje inverzně jejich cenu. Toto riziko se liší podle doby 

splatnosti – změny úrokových sazeb postihují méně dluhopisy s kratší dobou splatnosti, 

jejich výnosy jsou však obvykle nižší. 

 

Měnové riziko, které je třeba brát v potaz pro zahraniční investice, neboť pohyb 

měnového kursu vůči zahraniční měně může velmi ovlivnit reálnou investiční výkonnost. 

 

Geopolitické a institucionální riziko, které vyplývá ze specifických vlastností země, ve 

které se investuje. Toto riziko je třeba zvážit při investicích do politicky nestabilních 

zemí. Například v důsledku války nebo změny politického režimu se může stát, že 

investice nebudou právně vymahatelné, nebo budou vyvlastněny.  

 



     

 

Kreditní riziko je potřeba vždy zvažovat, neboť všechny společnosti, do jejichž cenného 

papíru investujeme nebo i zprostředkovatelé, kteří se na transakci podílejí, se mohou 

dostat do stavu neschopnosti splacení svých závazků.   

 

Riziko vypořádání se může vyskytnout v případě, že protistrana nezaplatí nebo 

neposkytne sjednané cenné papíry ve stanoveném termínu, přestože již investor své 

závazky uhradil.  

 

Riziko likvidity znamená, že konkrétní cenný papír nebude možné kvůli nedostatečné 

poptávce v požadovaný okamžik prodat, či koupit. Pokud tedy máme nelikvidní aktivum, 

nelze se plně spolehnout na tržní ceny 

 

Operativní riziko se týká zejména transakcí a úschovy aktiv, kdy díky technické chybě, 

zanedbání povinností či úmyslnému podvodnému jednání zodpovědných osob dojde ke 

ztrátám. 

 

Legislativní riziko musí také investor brát v úvahu neboť změna legislativy zejména u 

relevantních právních předpisů, daňových zákonů a zvýšení inflace může ovlivnit jeho 

investici. 

 

Riziko morálního hazardu vyplývajícího ze zastoupení. Toto riziko vzniká především u 

subjektů kolektivního investování z důvodů zastoupení investiční instituce v investičním 

rozhodování. Ne vždy mají investiční instituce stejné preference jako jejich klient a 

vznikají tak všechny rizika zmiňované v teorii zastoupení. 

 

 Nyní jsme si vyjmenovali jednotlivé typy rizik a bude nás dále zajímat jejich 

měření. V investičním světě existuje magický trojúhelník mezi rizikem, likviditou a 

výnosností. Nelze měřit jeden atribut investice bez ohledu na ostatní. Proto nás vždy u 

investice zajímá nejen výnosnost, ale i riziko a likvidita daného aktiva.  

 



     

 

Měřítkem likvidity je objem obchodů za určité časové období. Pokud není u aktiv 

dostatečná likvidita, nemá analyzování historických dat informační váhu. V situaci, kdy 

nelze za zveřejněné ceny nakoupit nebo prodat aktivum kvůli nedostatečné tržní nabídce 

či poptávce, jsou ceny spíše fiktivní a ztrácejí reálnou informační hodnotu. Z důvodů 

likvidity a legislativního rámce, který je popsán v kapitole 2, analyzujeme finanční data 

až od roku 2000 a to pouze tituly, které se obchodují v rámci systému SPAD.  

 

Při sestavování investičního portfolia se velmi často díváme na potenciální 

výnosnost aktiva, ale i jeho riziko. Rizikovým měřítkem aktiva je nejčastěji standardní 

odchylka jeho výnosů. Za předpokladu, že ir  je výnos i-tého aktiva, tak jeho průměrný 

historický výnos za období t bude  ∑
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Pro měření rizik existují i jiné metody. Například Fischer (2001) považuje ve své 

práci za riziko pouze pokles ceny, tedy pouze levá strana normálního rozdělení. Tato 

měřítka nejsou však obvyklá, a proto je nebudeme v analýze využívat. 

 

Velmi používaným měřítkem rizika je model VAR (value at risk). Model je velmi 

jednoduchý, neboť poskytuje jediné číslo, které se snaží vyjádřit na bázi určité 

pravděpodobnosti maximální možnou ztrátu portfoliové investice za daný časový 

horizont. Tedy například jednodenní 1% VAR v hodnotě 5000 Kč nám říká, že máme 

jednoprocentní pravděpodobnost, že během jednoho obchodního dne ztratíme více než 



     

 

5000 Kč. Matematicky se VAR vypočítá následovně: VAR = tPV pp **σ , kde PVp je 

současná hodnota portfolia, t je počet dní, pro který chceme VAR vypočítat a pσ  je 

historická směrodatná odchylka portfolia. 

 

4.7. Modely odhadovaní akciového vývoje 
 

V této práci předpokládáme, že každá investiční strategie je založena na určitém 

modelu a analýze historických dat. Způsobů, jak analyzovat data a použitelné modely, je 

mnoho. My jsme však vybrali pouze nejtypičtější z nich a omezili jsme složitější modely, 

které jsou nad rámec technických a časových možností individuálního investora.  

 

4.7.1. Lineární regresní model 
 

Prvním základním modelem je lineární regrese, která je také známá pod názvem 

OLS (Ordinary Least Square) regrese. V modelu je proměnná y vysvětlovaná pomocí 

pozorovaných proměnných x: 

∑
=

+=
n

i
titit xy

1

εβ  

Kde tε  je náhodný element a β je parametr, který chceme odhadnout. Cílem OLS je najít 

minimální βmin, které na určitém vzorku pozorovaných dat minimalizuje sumu 

čtvercových rozdílů, neboli odchylek tω  mezi pozorovanou hodnotou ty  a odhadovanou 

hodnotou ty . Toto βmin udává sklon přímky, která je naším nejjednodušším odhadem 

budoucího vývoje. 

 

Pro potřeby naší analýzy musíme určit několik zásadních parametrů modelu. 

Především je třeba určit časový horizont, na jehož základě budeme odhadovat parametr β. 

Není jednoduché zvolit optimální dobu pozorování. Pokud je příliš dlouhá, model má 

tendenci velmi pomalu reflektovat nové trendy, neboť dává stejnou váhu všem 

historickým datům. Pokud je časový horizont příliš krátký, budou naše odhady ovlivněny 

všemi výraznými výkyvy a zároveň budou ignorovat dlouhodobější trendy.  



     

 

Pro jednoduchý lineární regresní model jsme tedy zvolili tři varianty časového 

horizontu a to půl roku (OLS 0.5), jeden rok (OLS 1) a dva roky (OLS 2). V následujícím 

modelu pak budeme analyzovat časové horizonty výrazně kratší také pomocí OLS. 

Zároveň jsme určili, že individuální investor bude každé čtvrtletí přehodnocovat své 

odhady a provede tedy nový odhad na základě dat z posledních dvou let, respektive 

jednoho roku. V rámci naší lineární regrese tedy hledáme takové βmin, pro které platí: 
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kde n je v případě OLS 0.5 průměrně 90, u OLS 1 přibližně 250 a OLS 2 zhruba 500. 

Uvádíme přibližné hodnoty, neboť každá sledovaná perioda má jiný počet obchodních 

dnů. Na základě informací z každého sledovaného ročního, respektive dvouletého období 

jsme provedli odhad parametru βmin, který jsme použili k odhadům budoucích hodnot 

sledovaného aktiva y . Pro náš odhad ity  v periodě i tedy platí: 

ntintiinti xy +++ += ,,min,, εβ , kde n ∈ 0,1,2...Q, kde Q je počet dnů následujícího čtvrtletí.  

Jednoduše by šlo říci, že pomocí modelu OLS se snažíme na základě půlročních, ročních, 

respektive dvouletých historických dat jistého aktiva předpovědět jeho budoucí vývoj na 

další čtvrtletí a každé čtvrtletí tento proces opakujeme. Pro aktiva, která se na pražské 

burze neobchodovala během let 2000, 2001 jsme provedli analýzu od období, kdy jsme 

již měli potřebnou historii.  

 

4.7.2. Lineární regresní model s využitím lokálních extrémů 
 

Tento model je velmi podobný předchozímu modelu, nicméně se snaží pracovat 

jen s relevantními historickými informacemi. Snaží se odhadovat vývoj pomocí modelu 

OLS ale liší se způsob určování sledovaného časového horizontu a frekvence 

přehodnocování odhadů. Na základě historických dat je totiž třeba nejdříve identifikovat 

všechny historické lokální extrémy na předem daném časovém okolí s počtem dnů s. Pak 

hledáme v historii nejbližší lokální extrém, který je ovšem od současného období t0 

vzdálenější více než definovaný časový interval s. Den txm, který přísluší takto 



     

 

nalezenému lokálnímu extrému, považujeme za počátek našeho sledovaného časového 

horizontu a konečným dnem je den identifikování takového lokálního extrému, tedy den 

txm + s. Na tomto časovém intervalu provedeme lineární regresi a budeme ji považovat za 

nejlepší možný odhad až do doby, kdy nalezneme další takový lokální extrém. 

Matematicky bychom tento model mohli popsat takto:    

 

 Nechť je dáno s∈N, n∈N, t∈N a nechť v čase t0 máme sestavu finančních dat                       

xt-n……..xt0. Snažíme se nalézt nejbližší lokální extrém xm,t  od času t0 pro které platí, že  

xm,t = (max (xm,t-s, xm,t+s) nebo min(xm,t-s, xm,t+s)), kde t0-txm ≥ s. Nejbližším lokálním 

extrémem myslíme xm,t, kde t = min(t0- txm).  

Pro každý takto nalezený lokální extrém xm,t platí, že bude objeven až v čase t+s a právě 

v tento den provedeme lineární regresi na vzorku dat xm,t……. xm,t+s. Hledaný parametr βmin 

lineární regrese bude v i-té periodě vypadat takto:  
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Pro náš odhad ity  v periodě i tak platí: 

ntintiinti xy +++ += ,,min,, εβ , kde n ∈ 0,1,2….Q a Q je počet dnů do následujícího txm+ s.  

 

Jednoduše by šlo říci, že pomocí modelu OLS se snažíme odhadovat trendy od 

určitých vývojových zlomů k následujícím zlomům neboli lokálním extrémům. Velikou 

roli zde hraje okolí s, neboť pokud je příliš malé, jsou sledovány ne příliš signifikantní 

krátkodobé trendy, pokud je naopak příliš velké, tak nám hrozí, že změnu trendu 

podchytíme příliš pozdě a nebude již relevantní. V rámci naší analýzy jsme testovali více 

variant, které se lišily pouze stanoveným okolím s. Máme tedy odhady OLS LE 5, kde s 

= 5 dnů, OLS LE 10 (s = 10 dnů), OLS LE 15 (s = 15 dnů), OLS LE 20 (s = 20 dnů), 

OLS LE 30 (s = 30 dnů) a poslední model OLS LE 50, kde s = 50 dnů. 

 



     

 

4.7.3. Ostatní modely 
 

Existuje celá řada dalších složitějších modelů, které se zabývají predikcí 

finančních časových řad. Velmi často se pro predikci používá ARIMA (p,1,q)26 model.  

Předpokladem tohoto modelu je, že disturbance jsou stacionární. Toho se u časových řad 

většinou dosáhne tak, že se namísto hodnot o vývoji ceny daného aktiva použijí denní 

rozdíly cen nebo logaritmické rozdíly cen. Parametry p a q musí být odhadnuty, přičemž 

metodu odhadu těchto parametrů popsali ve své práci Box a Jenkins (1976)  

 

Další často používané modely jsou ARCH, respektive GARCH model, který již 

není lineární. Pracuje především s variancí aktiva a snaží se odhadnout víceméně riziko 

aktiva, nikoliv jeho cenu. Nicméně tyto modely jsou již mnohem sofistikovanější a 

vzhledem k možnostem individuálního investora jsme je nezahrnuli do naší analýzy. 

Zvolili jsme velmi jednoduché modely odhadů budoucích cen, neboť požadavkem byla 

dostupnost pro individuálního investora a modely, které jsme v rámci analýzy použili, 

nepožadují žádné sofistikované programy. Všechny tyto modely se dají vytvořit pomocí 

vhodných funkcí v Excelu a není tedy zapotřebí výraznějšího porozumění. Podstatnou 

částí pro správné rozhodnutí investora je i vhodná investiční strategie.  

 

4.8. Individuální investor a jeho Investiční strategie 
  

K analyzování investičních možností individuálního investora musíme definovat, 

jaké investiční strategie chceme v rámci práce zkoumat. Investiční strategie pomáhá 

investorovi učinit správná obchodní rozhodnutí na základě získaných informací a zároveň 

se snaží eliminovat některá investiční rizika. Předpokládáme, že investiční strategie jsou 

realizovány každý obchodní den až po skončení obchodování. Náš individuální investor 

má v případě konkrétního i-tého aktiva vždy v čase t všechny dostupné historické ceny 

( itp ) včetně ceny v čase t. Zároveň disponuje odhadovanou cenu ( e
itp ) pro čas t, kterou 

                                                   
26 (Autoregresive integrated moving average model ) 



     

 

obdržel použitím modelů z předchozí kapitoly 4.7. na historická data  a také má 

minimálně jednu budoucí odhadovanou cenu ( e
itp 1+ ) pro čas t+1.  

 

V této práci rozlišujeme investiční strategie do jednotlivých skupin podle typu 

informací, které jsou použity. Tyto skupiny definujeme takto: 

1. Strategie, které nereflektují ani historické ceny ani odhadované. (S1) 

2. Strategie, které nepoužívají žádný odhad budoucích cen, pracují pouze s 

historickými cenami itp . (S2) 

3. Strategie, které používají odhadované budoucí ceny ( e
itp ) a na základě odchylky od 

historické ceny ( itp ) vytvářejí investiční rozhodnutí. (S3, S4, S5) 

4. Strategie, které se plně spoléhají na správnost odhadu, používají pouze odhadované 

budoucí ceny ( e
itp ) a ignorují skutečný vývoj na akciovém trhu (S6) 

 

V případě investičních strategií třetího typu může investor pro své rozhodování 

porovnávat buď ceny ( itp ) a ( e
itp ) nebo ceny ( itp ) a ( e

itp 1+ ). Obě možnosti mají své 

logické opodstatnění. V prvním případě porovnáváme srovnatelné hodnoty, neboť se 

vztahují ke stejnému času. V druhém případě více zohledňujeme náš odhad do 

budoucnosti.  

 

Pokud je náš odhad správný, je lepší použít druhý způsob porovnávání. Pokud je 

náš odhad založený na nesprávných nebo neaktuálních datech, zvyšuje druhý způsob 

pravděpodobnost větší odchylky oproti skutečnosti. Odhady v naší analýze jsou v čase 

často přehodnocovány. Předpokládáme správnost odhadů a v čase t budeme tedy používat 

pro porovnávání již aktuálnější odhad ( e
itp 1+ ). Nejdříve popíšeme jednotlivé investiční 

strategie, kterými budeme analyzovat výnosnost jednotlivých akciových titulů. Poté se 

zaměříme na analýzu portfoliových investic, kde použijeme podobné strategie s jistými 

obměnami. 

 

 



     

 

Strategie č. 1 (S1) 
 

Do první skupiny řadíme strategii "kup a drž" (buy and hold). Teoretickou 

podporou pro tuto strategii je hypotéza efektivních trhů, která tvrdí, že cena akcie je vždy 

správně oceněna a není potřeba tedy obchodovat. Zisk může být realizován jen na 

základě nějaké pozitivní nové informace, která nebyla v době nákupu v ceně obsažena. V 

rámci této strategie pouze nakupujeme aktivum a dodržujeme časové diversifikační 

pravidlo s odstupem 15 obchodních dní. Jelikož nereflektujeme žádný vývoj cen, 

nebudeme aktivum prodávat při žádném z poklesů. Vzniká zde tedy riziko, že při 

negativním trendu bude investor neustále držet aktiva a realizovat ztrátu. Výnosnost této 

základní strategie budeme porovnávat se strategiemi založenými na trendovém vývoji. 

 

Strategie č. 2 (S2) 
 

V rámci druhé skupiny zkoumáme strategii, která se snaží pozorovat vývoj 

několika posledních cen a na základě toho poté učinit investiční rozhodnutí. Vychází z 

typické vlastnosti finančních časových řad, které mají velmi často negativní korelaci mezi 

cenou ( 1−itp ) a cenou ( itp ). Tato vlastnost je často potvrzena auto-korelačním testem cen 

finančních aktiv, kdy bývá AR(1) proces signifikantní s negativním parametrem.27        

Na základě této vlastnosti budeme zkoumat strategii, která bude sledovat akumulovaný 

pokles respektive akumulovaný růst aktiva.  Při dosažení určitého stropu pak akcii 

koupíme, respektive prodáme s vírou, že bude následovat reverzní pohyb. Matematicky 

bychom mohli tuto proceduru popsat takto: 

 

 Z historických cen itp , 1−itp , 2−itp ……… nitp −  nejdříve vytvoříme řadu denních změn  

 yit , yit-1 , yit-2……… yit-n , kde  yit  = ( itp / 1−itp ) a sledujeme dvě možnosti: 

(1) sity −∀ > 1, kde s∈ (0, -1, -2…. -n) a n ∈ N, platí: yit *  yit-1 *  yit-2 …* yit-n > (1+ r) 

(2) sity −∀ < 1, kde s∈(0, -1, -2……. -n), n ∈  N, platí: yit *  yit-1 *  yit-2 ……* yit-n < (1- r), 

kde r  je požadovaný výnos a yit , yit-1 , yit-2… yit-n  je řada po sobě jdoucích denních změn.  
                                                   
27 Nejtypičtějším testem je Dicker-Fullyův  test, 



     

 

 

Pokud rovnice (1) platí, je to důvod k prodeji aktiva. Platnost rovnice (2) 

implikuje nákup aktiva. V případě realizace obchodu se eliminuje dosavadní kumulovaný 

výnos a strategie se opakuje. U této strategie je nutné dodat informaci, že zde 

nepoužíváme časové diversifikační pravidlo. Nejedná se totiž o strategii, která by byla 

založena na časových údajích, ale na kumulativním vývoji obchodování. Pro názornost 

jsme stanovili požadovaný výnos na 5% a připravili následující graf. Z grafu je možné 

vidět, že investor uzavírá pozici při 5% růstu a naopak při 5% poklesu nakupuje akci 

znovu. Opět u této strategie vzniká riziko, že při negativním trendu bude investor neustále 

držet aktiva, dokupovat další a realizovat ztrátu. Navíc je velmi těžké určit optimální 

požadovaný výnos investice. 

Graf č. 8  Strategie  2
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Strategie č. 3 (S3) 
 

Do třetí skupiny strategií, kde se již pracuje s trendovými odhady, řadíme 

strategie S3 a S4 a S5. Nejjednodušší strategie v této skupině porovnává současnou 

hodnotu ( itp ) a odhadovanou hodnotu ( e
itp 1+ ). Investor zvolí parametr X a sleduje zda 

(( itp ) - ( e
itp 1+ )) / ( e

itp 1+ ) > X %. Pokud rovnice platí, současná cena je o X % výše než náš 

odhad skutečné hodnoty. Je-li současně náš odhad správný, předpokládáme, že existuje 



     

 

vysoká pravděpodobnost, že cena brzy klesne a přiblíží se tak naší odhadované hodnotě. 

Proto investor v takovém případě realizuje prodej. Stejným způsobem také investor 

sleduje, zda platí: (( itp ) - ( e
itp 1+ )) / ( e

itp 1+ ) < - X % a pokud ano, tak realizuje nákup. 

 

Strategie č. 4 (S4) 
 

Další sledovaná strategie vychází ze stejných parametrů jako ta první, nicméně se 

snaží vzít v potaz fakt, že na základě našich odhadů očekáváme určitý trendový vývoj, 

který je třeba zohlednit do našich investičních rozhodnutí. V praxi to znamená, že k 

našemu parametru X musíme připočítat náš trendový odhad na několik dní dopředu. Tedy 

stanovíme parametr Z = X - βmin,t * T, kde βmin,t  je sklon našeho trendového odhadu a T je 

stanovený počet obchodních dní, který má být započítaný do našeho investičního 

rozhodnutí. Realizace nákupu pak probíhá, pokud (( itp ) - ( e
itp 1+ )) / ( e

itp 1+ ) < - Z  a 

realizace prodeje probíhá, pokud (( itp ) - ( e
itp 1+ )) / ( e

itp 1+ ) > Z. Tento model více 

zohledňuje budoucí odhadovaný vývoj aktiva. Více ukáže následující graf: 

Graf č. 9 Porovnání Strategie 3 a Strategie 4
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Z grafu je patrný rozdíl mezi strategií S3 a strategií S4. Zatímco S3 se zajímá 

pouze o rozdíl mezi odhadovanou cenou a reálnou cenou na trhu, strategie S4 více 

zohledňuje budoucnost. Prodej je realizován pouze v případě, že rozdíl mezi reálnou 

cenou a odhadovanou cenou za T dní je vyšší, než naše stanovená míra Z. V případě na 

grafu jsme zvolili parametry T = 15 dní a Z = 5%  

 

Strategie č. 5 (S5) 

 

Strategie S5 je velmi podobná investiční strategii S3 tím, že také porovnává 

současnou hodnotu ( itp ) a odhadovanou hodnotu ( e
itp 1+ ). Ovšem liší se investičním 

rozhodnutím, které z tohoto porovnání vyplývá a také základním fundamentem pro 

rozhodování, které je spíše shodné se Strategií 6. Metody naší analýzy odhadují trend, 

který je buď pozitivní ( β > 0), nebo negativní (β < 0), ovšem k identifikaci změny 

odhadovaného trendu dojde s jistým časovým zpožděním oproti realitě. Stává se tak 

často, že odhadovaný trend je ještě rostoucí, zatímco cena akcie již klesá, a tak se vytváří 

větší rozdíl mezi odhadem a reálnou cenou. Cílem strategie S5 je definovat cenový rozdíl, 

při kterém se začne ignorovat odhadovaný trend, a tak neproběhnou nevýhodné investice. 

Investor tedy opět zvolí parametr X a rozhoduje se tímto způsobem:  

 

Pokud β > 0, což stejně jako u strategie S6 implikuje nákupní příkazy, a současně 

platí, že: (( itp ) - ( e
itp 1+ )) / ( e

itp 1+ ) < - X %, je naše odhadovaná cena o X % větší než 

reálná cena. To pro nás signalizuje, že nejspíše již došlo k obratu trendu, který ovšem 

ještě nebyl zaregistrován v našem odhadu z důvodu zpoždění, a proto strategie S5 v 

tomto případě velí zastavit nákupy. 

 

Pokud platí, že β < 0, což implikuje prodejní příkazy, a současně také platí:  

(( itp ) - ( e
itp 1+ )) / ( e

itp 1+ ) > X %, je reálná cena o X % vyšší než naše odhadovaná. To 

implikuje zastavení prodejních příkazů, neboť očekáváme, že již došlo k pozitivnímu 

obratu trendu, který ještě není začleněn v našem odhadu.  

 



     

 

Strategie č. 6 (S6) 
 

V poslední skupině jsme definovali strategii S6, která už pracuje pouze s 

odhadovanými cenami. Strategie S6 je velmi jednoduchá, neboť se orientuje pouze podle 

sklonu odhadu β. Pokud je sklon β > 0, indikuje se pozitivní trend, což pobízí investora k 

realizaci nákupů. Naopak sklon β < 0 signalizuje negativní trend, a proto by měl investor 

realizovat prodeje. 

 

Kromě výše zmíněných strategií jsme také analyzovali jejich "vylepšené" verze, 

které pouze obohacují předchozí strategie o zajišťovací prvky a nejsou tedy samostatně 

aplikovatelné. Jejich analýza nám pomohla určit přínos jednotlivých zajišťovacích prvků.  

 

Strategie UP 1 
 

Tato strategie se snaží optimalizovat nákupní a prodejní příkazy pomocí stop loss 

pokynů. Pokyn se obecně nastaví tak, že se definuje stop cena S
ip . Pokud se na trhu 

uskuteční nějaký obchod za cenu S
ip , aktivuje se stop loss pokyn, který je ihned odeslán 

na burzu a pokud je nalezena patřičná reakce u protistrany, obchod je realizován. V rámci 

tohoto rozšíření budeme pro každý den stanovovat stop loss pokyny v závislosti na 

indikaci prodejních nebo nákupních příkazů konkrétní strategie a to tímto způsobem: 

a) V případě indikace nákupu stanovíme nákupní stop cenu S
ip = 1.01 N

ip , kde N
ip  

je konečná cena z předchozího obchodního dne.  

b) V případě indikace prodeje stanovíme prodejní stop cenu S
ip = 0.98 N

ip , kde N
ip  

je konečná cena z předchozího obchodního dne.  

c) V případě že není indikace k prodeji ani k nákupu, nestanovíme žádný pokyn.  

 

Cílem této strategie je eliminovat případnou chybu našeho rozhodnutí prodeje, či 

nákupu. Pokud máme například indikaci k nákupu, stanovíme si cenu nákupu o 1 % větší, 

než je konečná cena z předchozího dne. V případě růstu dnešní ceny se tedy aktivuje náš 

pokyn a dojde k nákupu za cenu S
ip . Ovšem v případě poklesu ceny se nákup nerealizuje. 



     

 

To znamená, že následující den budeme moci postupovat stejně, ovšem v případě 

realizace nákupu proběhne obchod za nižší cenu. Strategie těchto pokynů v podstatě říká, 

že jsme ochotni obětovat 1% z možného růstu za výhodu toho, že když cena akcie bude 

klesat, tak se náš pokyn nerealizuje a následující dny tak budeme moci koupit akcii za 

nižší cenu.  

 

  Obdobné motivace platí i pro prodejní příkazy ovšem v opačném smyslu. Dle 

zmíněné strategie jsme v případě prodeje ochotni obětovat pokles o 2% z konečné ceny 

předchozího dne za výhodu toho, že v případě růstu ceny se prodejní pokyn nerealizuje a 

my budeme moci následující dny akcii prodat za vyšší cenu.  

 

V rámci analýzy jsme pro zjednodušení předpokládali, že pokud se na trhu objeví naše 

stop cena S
ip , aktivuje se automaticky náš pokyn a ihned se uskuteční  právě za námi 

stanovenou stop cenu. Abychom identifikovali, zda se během dne naše stop cena objevila 

na trhu, sledovali jsme maximální a minimální cenu za daný obchodní den. Na základě 

jejich cenového rozpětí jsme identifikovali, zda naše stop cena byla v tomto rozmezí a 

tedy zda se obchod realizoval. 

 

Strategie UP 2 
 

Toto rozšíření obsahuje stejné prvky jako Strategie UP 1, ovšem navíc rozšiřuje 

ostatní strategie o prvek zamykání realizovaných zisků a omezení možných následných 

ztrát. Tedy pokud realizujeme zisk, snažíme se, aby nám neklesnul pod určitý limit. 

Zavádíme proto takzvaný "stop loss pokyn", který snižuje naše investiční riziko a včas 

aktivum prodá. Předpokládáme, že na začátku máme disponibilní finanční zdroje v 

hodnotě F a variabilní výnos R, který může být záporný i kladný. Pokud se v čase t 

hodnota investice F + R dostane na hodnotu 90% maximální hodnoty investice F+R za 

posledních 50 dní, aktivuje se stop limit a realizujeme okamžitý prodejní příkaz, přičemž 

každý další okamžitý prodej může být uskutečněn až v čase t + 3.  

 



     

 

Problémem u těchto pokynů je celková konzistence s naším strategickým 

chováním v rámci odhadovaných trendů. Naše modely vycházejí z toho, že pokud se 

reálné ceny dostanou výrazně pod odhadovanou cenu, je to impuls k nákupu. Doufáme, 

že jde o dočasný tržní nedostatek a očekáváme, že se ceny brzy přiblíží k našemu odhadu 

a my realizujeme zisk. Zavedení těchto zajišťovacích stop loss pokynů je při výrazném 

poklesu cen impulsem k okamžitému prodeji. V reálné situaci se tak může stát, že z 

důvodů zajištění investice rozprodáme portfolio, abychom následně mohli nakoupit akcie  

z titulu naší investiční strategie. Vzhledem k tomuto paradoxu je velmi těžké odhadnout, 

zda toto rozšíření bude mít nějaký přínos. 

 

5) Analýza investičních možností na českém 

kapitálovém trhu 
 

Již jsme uvedli všechny potřebné informace, probrali teoretické koncepce a 

definovali analytické metody. Můžeme tedy přistoupit k samotné analýze jednotlivých 

akciových titulů na pražské burze. Naše analýza se skládá ze tří částí. Nejdříve budeme 

analyzovat každý akciový titul zvlášť a budeme sledovat, jakých výnosů by investor 

dosáhl, kdyby investoval dle jednotlivých strategií pouze do konkrétního aktiva.  

V druhé části potom budeme analyzovat investování do různých podílových 

fondů, kde také budeme dodržovat pouze investiční strategii kup a drž. V poslední části 

budeme testovat některé vlastnosti, které jsme na základě analýzy vypozorovali. 

Výsledky testů by měly potvrdit či vyvrátit některé tvrzení ohledně investičních strategií.  

  

5.1. Popis dat 
  

K analýze jednotlivých akciových titulů na pražské burze jsme použili denní data 

od 1. 1. 2000 do 31. 06. 2008 respektive do 31. 03. 2009. Data byla pořízena především z 

databáze společnosti Reuters. Některé informace chyběly, a proto jsme je doplnili o volně 

dostupná data ze serveru www.akcie.cz . K analýze jsme v rámci každého aktiva z 

každého obchodního dne použili informace o otevírací ceně, maximální denní ceně, 

http://www.akcie.cz


     

 

minimální denní ceně a závěrečné ceně. Zkoumali jsme všechny akciové tituly, které byly 

obchodovány na hlavním trhu SPAD ke dni 31. 12. 2008. Každé aktivum je analyzováno 

od počátečního data 05/01/2000, či ode dne vstupu akciového titulu na hlavní trh SPAD. 

Seznam akciových titulů včetně počátečního data analýzy je zobrazen v tabulce č. 14. 

Vzhledem k tomu, že nás v analýze zajímá, jak se jednotlivé strategie osvědčily v období 

růstu, ale i v období krize, zvolili jsme dvě konečná data analýzy. První perioda končí  

31. 06. 2008, tedy v období, kdy převážná většina českých akcií trvale rostla. Druhá 

sledovaná perioda končí 31. 03. 2009. Tato perioda kromě období růstu zahrnuje i reakci 

akciových titulů na hypoteční krizi, která způsobila zatím největší propad akciových 

titulů v historii českého akciového trhu.   

 

Tabulka č. 14 Seznam analyzovaných akciových titulů 
Název společnosti Zkratka ISIN Sledováno od 

ČEZ, a.s. CEZ CZ0005112300 05/01/2000  

UNIPETROL, a.s. UNIPETROL CZ0009091500 05/01/2000  

Telefónica O2 Czech Republic,a.s. TELEFONICA CZ0009093209 05/01/2000  

Komerční banka, a.s. 
KOMERČNI 
BANKA CZ0008019106 05/01/2000  

Philip Morris ČR a.s. PHILLIP MORIS CS0008418869 06/10/2000  

Erste Group Bank AG ERSTE AT0000652011 30/09/2002 

ZENTIVA N.V. ZENTIVA NL0000405173 29/06/2004 

ORCO PROPERTY GROUP S.A. ORCO LU0122624777 01/02/2005  

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. CETV BMG200452024 10/02/2006  

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. ECM LU0259919230 07/12/2006  

PEGAS NONWOVENS SA PEGAS LU0275164910 18/12/2006 

AAA Auto Group N.V. AAA NL0006033375 24/09/2007 

VIENNA INSURANCE GROUP VIG AT0000908504 05/02/2008  

New World Resources N.V. NWR NL0006282204 06/05/2008  
 

Každý titul jsme analyzovali pomocí všech investičních strategií, které jsou popsány v 

kapitole 5.3. Předpokladem naší analýzy je, že náš individuální investor se nachází na 

počátku roku 2002 a má historická data všech sledovaných titulů za období 01. 01. 2000 

až 31. 12. 2001. Na základě těchto dat a definovaných strategií pak provádí investor 

každý večer analýzu, jejímž výstupem je informace o tom, zda má být následující 

obchodní den realizován nějaký obchodní pokyn. Pokud je investorem podán obchodní 



     

 

pokyn, předpokládáme, že se realizuje následující den za otevírací cenu daného aktiva. 

Výjimkou jsou obchodní pokyny typu "stop loss", kde předpokládáme, že se obchodní 

pokyn realizuje za cenu definovanou v "stop loss pokynu".  

 

5.2. Poplatky a transakční náklady 
 

Jelikož nežijeme v ideálním světě, kde by transakční náklady byly nulové, snažili 

jsme se zahrnout poplatky do naší analýzy. Náš investor má omezené finanční 

prostředky, a tak může obchodovat pouze v rámci vedlejších trhů. V případě českého 

finančního trhu měl během sledovaného období možnost obchodovat prostřednictvím 

brokerských firem na vedlejším trhu KOBOS, či mohl využít služeb RM-systému. Proto 

jsme ve sledovaném období 2002-2009 kromě poplatků na RM-systému sledovali také 

poplatky hlavních brokerských společností, mezi které patří Patria Direkt, a.s., Fio, 

burzovní společnost, a.s a Bokerjet České Spořitelny, a.s. V každém časovém období 

jsme použili nejnižší nabízené poplatky, neboť předpokládáme, že náš investor je 

flexibilní a má účet založený vždy u nejvýhodnějšího obchodníka s cennými papíry.  

 

Trend poplatků v dlouhodobém horizontu byl klesající a dal by se rozdělit na 4 

fáze. V první fázi sledovaného období se poplatky z obchodu pohybovaly ve sledovaném 

období kolem 2 %. Postupem času se snižovaly, nicméně byl zaveden minimální poplatek 

z transakce. Tedy snížení poplatku bylo dosaženo pouze v případě vyšší investice. Dále 

pak docházelo k postupnému snižování procentuálního poplatku z obchodu, přičemž 

minimální poplatek se snižoval jen tak, aby byla zachována výše minimální optimální 

investice. Minimální optimální investicí myslíme částku, ze které se procentuální 

poplatek rovná minimálnímu fixnímu poplatku. Tedy pokud investor investuje tuto 

částku, optimalizuje svůj peněžní výdaj na poplatky. Až v roce 2008 byl odbourán 

minimální poplatek a zůstal jen procentuální zhruba ve výši 0,4 % z obchodu a posléze 

dokonce i 0,3 %. Tyto poplatky jsou během celého zkoumaného období zakomponované 

v naší analýze, a tedy každý obchod sebou nese i náklady na poplatky. 

 

 



     

 

5.3. Zdanění výnosů a dividend 
 

V České republice platí běžný investor daň z kapitálového výnosu cenných papírů 

pouze v případě, když nesplní takzvaný "časový test". V případě cenných papírů to 

znamená, že pokud je doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru kratší než 6 

měsíců, podléhají realizované výnosy očištěné o náklady pořízení tohoto cenného papíru 

dani z příjmu ve výši 15%. Mezi náklady na pořízení se řadí především nákupní cena a 

dále také poplatky za zprostředkování obchodu či poplatky trhu. Pokud investor drží 

cenný papír déle než 6 měsíců, je kapitálový výnos osvobozen od daně z příjmů. Od 

základu této daně lze odečíst i realizované ztráty z nákupu a prodeje ostatních cenných 

papírů, pokud ovšem tyto cenné papíry byly drženy déle než 6 měsíců. 

 

U daně z dividend je situace komplikovanější, neboť záleží na tom, z jaké země 

dividenda pochází a jak byla či nebyla sražena v zahraničí. Pro naše účely postačí 

informace, že daň z dividendy je 15%. Během analýzy budeme muset u některých titulů 

informaci o dividendě zahrnout do celkových výnosů, neboť tvoří podstatnou část příjmu 

z akcie a jejich výplata také ovlivňuje pokles ceny daného akciového titulu.   

 

5.4. Strategie sledované v rámci separátní analýzy jednotlivých aktiv 
 

V kapitole 5 jsme popisovali různé strategie, různé modely odhadů cen a stanovili 

mnoho parametrů, které musí být investorem zvoleny, aby měla investiční strategie 

smysl. Nyní vytvoříme přehlednou tabulku kombinací strategií, modelů a stanovených 

parametrů, které nám dají výčet všech sledovaných investičních strategií, které byly v 

rámci jednotlivých akciových titulů analyzovány. Nejdříve si shrneme, jaké atributy 

investiční strategie bere v potaz: 

 

1) Modely odhadování budoucích cen 

V naší analýze se objevují dva modely popsané v kapitole 4.7. a každý model má několik 

variant, které se liší především v počtu zahrnutých dnů, ze kterých se počítá daný odhad. 

Dohromady máme tedy 9 různých variant dvou modelů: 



     

 

1) OLS 0.5  - klasický OLS model vycházející z půlročních historických cen  

2) OLS 1 -  klasický OLS model vycházející z ročních historických cen 

3) OLS 2 - klasický OLS model vycházející z dvouletých historických cen 

4) OLS LE 5 - OLS využívající lokální extrémy na okolí 5 dnů 

5) OLS LE 10 - OLS využívající lokální extrémy na okolí 10 dnů 

6) OLS LE 15 - OLS využívající lokální extrémy na okolí 15 dnů 

7) OLS LE 20 - OLS využívající lokální extrémy na okolí 20 dnů 

8) OLS LE 30 - OLS využívající lokální extrémy na okolí 30 dnů 

9) OLS LE 50 - OLS využívající lokální extrémy na okolí 50 dnů 

 

Ne všechny akcie mají historii od 05/01/2000. Proto v rámci jednotlivých modelů 

sledujeme tyto akcie až od doby, kdy již existuje dostatečná historie pro vytvoření 

odhadu. Tedy například pro akcii Erste Bank, která vstoupila na český trh dne 30/09/2002  

bude v rámci modelu OLS 2 vytvořen první odhad až ke dni 30/09/2004 zatímco v rámci 

modelu OLS 1 od 30/09/2003. Od těchto dnů bude moci investor s modely pracovat i 

investovat dle definovaných strategií. Proto výnosy jednotlivých modelů nejsou plně 

srovnatelné, neboť nejsou realizované na stejném investičním období. My ovšem 

předpokládáme, že výnos v období sběru historických dat je pro tyto dlouhodobější 

modely nulový. V modelu je totiž implicitně zabudováno, že s akcií s krátkodobou 

historií se v rámci daného modelu nemá obchodovat. Tedy i nulový výnos je výnos 

generovaný modelem.  

 

2) Investiční strategie 

V naší analýze se objevuje 6 základních strategií. Většina z nich je však navíc 

rozšířena o zajišťovací prvky, které jsou popsány v kapitole 4.8. Prvním zajišťovacím 

prvkem je zavedení "stop loss pokynů" a strategie, která toto zajištění obsahuje, má v 

názvu "UP 1". Druhý zajišťovací prvek obsahuje kromě stop loss pokynů i prvky 

okamžitého prodeje v případě vyšších poklesů cen a v názvu mají tyto strategie "UP 2".  

Analyzované kombinace strategií a jejich variant se zajišťujícími prvky tedy jsou: 

 1) Strategie 1, Strategie 1 UP 1, Strategie 1 UP 2 

 2) Strategie 2 



     

 

 3) Strategie 3, Strategie 3 UP 1, Strategie 3 UP 2 

 4) Strategie 4, Strategie 4 UP 1, Strategie 4 UP 2 

 5) Strategie 5, Strategie 5 UP 1, Strategie 5 UP 2 

 6) Strategie 6, Strategie 6 UP 1, Strategie 6 UP 2  

   

3) Časový odstup jednotlivých obchodů pro lepší diversifikaci rizik 

Jak jsme již avizovali v kapitole 5, naše analýza počítá i s časovou diversifikací 

investic, která je zahrnuta ve většině našich strategií. V praxi znamená, že pokud investor 

uskuteční nějaký obchod, měl by po nějakou dobu posečkat s dalším obchodem, aby 

dopad případného opačného pohybu akcie proti jeho očekávání mohl být v průměru 

zmírněn skrze následný pozdější obchod. Na následujícím obrázku si ukážeme, jak 

časová diversifikace vede ke zmírnění rizika cenových pohybů akcií.   

Graf č. 10 Vliv časové diversifikace investic
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První investor na následujícím obrázku dodržoval Strategii 1, která neobsahovala 

časovou diversifikaci. Jelikož akciový titul klesal, realizoval nákup v domnění, že cena 

brzy zase stoupne. Jelikož ovšem všechny prostředky investoval v jeden den, první zisk 

bude realizovat, až se cena titulu dostane nad 925 Kč, neboť cena musí pokrýt i poplatky 



     

 

z nákupu. Druhý investor dodržuje Strategii 2, která počítá s časovou diversifikací. Proto 

realizuje nákupy postupně s jistým časovým odstupem a tím se brání proti nežádaným 

pohybům akcie. Jak akcie klesá dále, realizuje druhý investor nákupy za nižší a nižší 

ceny. Ve výsledku mu pak stačí na realizaci zisku nižší cena než prvnímu investorovi. 

Tato cena na grafu odpovídá zhruba hodnotě 890 Kč, což je přibližně o 4% méně než 

potřebuje k realizaci zisku první investor.  

 

V našich analyzovaných strategiích používáme nejčastěji patnáctidenní časovou 

pauzu mezi jednotlivými obchodními pokyny. Ovšem v případě některých modelů, které 

mění odhady budoucích cen velmi často, je třeba přizpůsobit investiční časovou pauzu 

tak, aby jednotlivé obchody byly schopny reflektovat měnící se trendy. Proto u některých 

strategií používáme pouze pětidenní časovou pauzu. Poslední výjimkou je dvoudenní 

časová pauza u strategií obohacených o zajišťovací prvky, které mají v názvu "UP 2". U 

těchto strategií je nutné zajistit, aby na případný prudký pokles ceny mohl investor rychle 

zareagovat a rychle prodat aktivum bez ohledu na předchozí obchody. Proto, objeví-li se 

vyšší pokles cen, není časová diversifikace dodržena z důvodů zajištění ztrát z investice.       

 

4) Požadovaný výnos 

V mnoha strategiích je třeba určit parametr požadované výnosnosti, aby byla 

strategie přesně definována. Jelikož není možné normativně určit optimální požadovanou 

výnosnost, zvolili jsme několik variant a všechny je analyzovali zvlášť. V našich 

analýzách se tedy objevuje požadovaný výnos 2%, 5 % a 10%.  

 

Nyní jsme určili všechny atributy potřebné k analýze a ukážeme tedy, jaké 

kombinace atributů jsme zvolili pro další analyzování. Pokusili jsme se zvolit maximální 

možný počet kombinací, nicméně některé z nich neměly smysl, a tak jsme je do analýzy 

nezahrnovali. Následující tabulka zobrazuje všechny kombinace, které jsme analyzovali v 

první části naší analýzy. Tedy tyto kombinace jsme použili separátně na všechny akciové 

tituly obchodované na hlavním trhu BCPP v systému SPAD k 31. 12. 2008.  

   

 



     

 

Tabulka č. 15 Kombinace analyzovaných atributů v rámci separátní analýzy 
jednotlivých aktiv 

           
1. Typ strategií   2. Typ strategií    
Strategie 1 X     AR 2 AR 5    

Strategie 1 UP 1 X   
Strategie 
2 X X    

Strategie 1 UP 2 X         

          
3. Typ strategií časová investiční pauza 15 dní č.i.p. 5 dní 

Model odhadu cen OLS 
2 

OLS 
1 

OLS 
0.5 

OLS LE 
50 

OLS LE 
30 

OLS LE 
20 

OLS LE 
15 

OLS LE 
10 

OLS LE 
5 

Požadovaný výnos 10% 
Strategie 3  X X X             
Strategie 3 UP 1 X X X             
Strategie 3 UP 2 X X X             
Strategie 4 X X X             
Strategie 4 UP 1 X X X             
Strategie 4 UP 2 X X X X X X X X X 
Strategie 5 X X X X X X X X X 
Strategie 5 UP 1 X X X X X X X X X 
Strategie 5 UP 2 X X X X X X X X X 
Požadovaný výnos 5% 
Strategie 3  X X X             
Strategie 3 UP 1 X X X             
Strategie 3 UP 2 X X X             
Strategie 4 X X X             
Strategie 4 UP 1 X X X             
Strategie 4 UP 2 X X X             
Strategie 5 X X X X X X X X X 
Strategie 5 UP 1 X X X X X X X X X 
Strategie 5 UP 2 X X X X X X X X X 
Požadovaný výnos 2% 
Strategie 5       X X X X X X 
Strategie 5 UP 1       X X X X X X 
Strategie 5 UP 2       X X X X X X 
           
4. Typ strategií           

Model odhadu cen OLS 
2 

OLS 
1 

OLS 
0.5 

OLS LE 
50 

OLS LE 
30 

OLS LE 
20 

OLS LE 
15 

OLS LE 
10 

OLS LE 
5 

Strategie 6 X X X X X X X X X 
Strategie 6 UP 1 X X X X X X X X X 
Strategie 6 UP 2 X X X X X X X X X 
 

5.5. Separátní analýza výnosnosti jednotlivých akciových emisí 
 

Již máme všechny potřebné informace a můžeme začít se samotnou analýzou 

jednotlivých titulů. V následující kapitole budou postupně prezentovány výsledky 



     

 

analýzy, tedy především výnosy jednotlivých strategií v obou zkoumaných periodách při 

počáteční investici 100 000 Kč. Každý akciový titul bude zkoumaný zvlášť. Analýza byla 

provedena pro všechny zmíněné strategie, prezentovat ovšem budeme pro dané aktivum 

jen ty nejlepší a nejzajímavější z nich. Jelikož Strategie 2 nevykázala přínos u žádného 

akciového titulu, vyloučili jsme ji z celkově prezentovaných výsledků.  

 

5.5.1. Analýza výnosnosti společnosti ČEZ  

Graf č.11 akciový vývoj společnosti ČEZ
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

ČEZ je velmi specifický akciový titul, který ve sledovaném období rostl 

permanentně obrovským tempem. Za sedm let by se vložný disponibilní kapitál zhodnotil 

téměř o 1400 %. Od roku 2008 pak titul stagnoval a během krize spadl na polovinu své 

maximální hodnoty. Z důvodu dlouhodobého růstu se u této akcie velmi vyplatila 

Strategie 1 "kup a drž". Zhruba stejných výsledků by bylo dosaženo Strategií 6 či 

Strategií 5 s použitím dlouhodobých trendových modelů OLS. Zajímavé je, že rozšíření 

typu "UP 2" zaostávalo výnosností za nezajištěnými strategiemi. To může být způsobeno 

tím, že prodejní pokyny při poklesu akcie zajistili sice investice, nicméně investiční 

strategie pak kvůli časové diversifikaci nestihla zareagovat na následující prudké růsty. 

http://www.akcie.cz


     

 

Tedy v případě volatilní, ale trvale rostoucí akcie nepřispívá tato zajišťovací metoda k 

vyšším výnosům. Z tabulky také vidíme, že model OLS 2 vykazuje menší výnosy než 

OLS 1 a OLS 0.5, což je zřejmě způsobeno tím, že model bere v úvahu příliš stará data, 

která již nejsou relativní. Strategie 3 a Strategie 4 pak nevykázaly významné výnosy 

oproti ostatním strategiím. 

 

Tabulka č. 16 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost ČEZ a.s.        

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

 1,392,031 1,397,395 501,531 710,775 713,665 348,250 -48.94% -48.93% -30.56% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 2 roky 973,091 958,439 240,521 484,095 476,243 177,790 -50.25% -50.31% -26.08% 
OLS 1 rok 1,253,355 1,239,967 425,974 640,163 631,680 305,738 -48.92% -49.06% -28.23% 
OLS 0.5 

roku 1,263,369 1,261,779 430,605 652,127 645,489 329,183 -48.38% -48.84% -23.55% 
 

Tabulka č. 17 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 
Společnost ČEZ a.s.        

          

 Perioda Od Do       

  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 77,686 71,639 22,588 77,580 77,559 21,305 973,091 958,439 218,971 

OLS 1 rok 92,571 75,499 19,312 283,786 296,037 94,577 1,248,080 1,231,901 408,204 
OLS 0.5 

roku 130,364 158,471 29,019 915,742 870,912 84,203 1,278,700 1,272,475 372,079 

 Požadovaný výnos 5% 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

3 
Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 66,787 67,943 21,936 71,097 68,091 12,429 973,091 958,439 203,235 

OLS 1 rok 125,316 105,568 67,053 528,122 273,108 63,327 1,214,472 1,155,073 271,313 
OLS 0.5 

roku 603,084 579,269 70,725 905,586 997,263 88,970 1,260,428 1,262,760 290,041 

          



     

 

 Perioda Od Do       

  01/01/2002 30/03/2009       

          

 Požadovaný výnos 10% 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

3 
Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 1,493 3,849 12,113 -313 -334 11,159 484,095 476,243 171,586 
OLS 1 rok 33,477 15,523 12,874 110,072 117,562 67,375 637,361 627,323 294,836 
OLS 0.5 

roku 92,551 80,747 19,783 473,664 430,352 59,103 651,675 651,146 285,603 

 Požadovaný výnos 5% 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

3 
Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky -4,418 -5,089 11,231 -4,942 -7,292 1,456 484,095 476,243 173,795 

OLS 1 rok 63,029 43,937 44,546 248,909 103,299 39,482 619,208 585,733 218,547 
OLS 0.5 

roku 319,086 286,410 49,265 491,148 512,762 59,200 645,010 645,758 234,804 

 

V následující tabulce č. 18 s modely využívající lokální extrémy si můžeme 

všimnout, že nejvýnosnější z nich byly modely OLS LE 20 a OLS LE 15. Zdá se, že na 

odhady cen společnosti ČEZ byl nejvhodnější střednědobý horizont. Ovšem lze si 

všimnout, že výnosným modelem byl i OLS LE 50. Krátkodobé modely se zdají být 

nevhodné kvůli častým změnám. Co se týče zajištěných strategií typu "UP 2", z pohledu 

výnosnosti nevykazují v dlouhodobém horizontu přínos oproti strategiím bez tohoto 

zajištění. Obecně lze říci, že kombinace OLS LE modelů s jednotlivými strategiemi 

nedokázaly výnosností překonat modely OLS 0.5 a OLS 1. Kvůli trvalému růstu se totiž 

u společnosti ČEZ nejvíce vyplatily dlouhodobější modely předpovídající trvalý růst.  

K významnému obratu trendu ovšem došlo během období krize. 
 

Tabulka č. 18 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 
Společnost  ČEZ a.s.         

          
 Perioda Od Do  Perioda Od Do     

   01/01/2002  30/06/2008   01/01/2002  30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
          

Model 
odhadu cen 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 1,088,090 1,040,144 264,218 555,063 530,029 202,697 -48.99% -49.04% -23.28% 
OLS LE 30 883,781 1,040,737 226,487 454,926 540,752 193,831 -48.52% -48.04% -14.42% 
OLS LE 20 1,165,083 1,175,166 245,165 617,292 613,989 190,075 -47.02% -47.75% -22.47% 
OLS LE 15 1,053,808 1,129,310 338,210 606,386 612,900 276,611 -42.46% -45.73% -18.21% 
OLS LE 10 856,918 929,620 338,685 465,765 466,907 265,333 -45.65% -49.77% -21.66% 
OLS LE 5 699,059 1,089,925 297,110 369,878 571,002 234,183 -47.09% -47.61% -21.18% 



     

 

 Perioda Od Do        
   01/01/2002  30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 1,077,824 1,020,906 215,837 1,033,586 1,010,168 198,596 1,066,860 1,053,843 214,455 
OLS LE 30 943,210 1,047,641 191,099 978,686 1,096,205 194,588 965,621 1,069,044 188,750 
OLS LE 20 1,243,182 1,195,468 251,267 1,208,924 1,222,687 258,791 1,084,081 1,112,148 225,250 
OLS LE 15 1,125,918 1,113,839 509,085 1,063,912 1,090,721 321,794 1,008,411 1,124,895 440,323 
OLS LE 10 935,713 1,050,768 429,940 1,017,826 1,107,721 320,822 1,085,860 1,110,733 441,555 
OLS LE 5 779,196 1,109,376 280,878 825,586 1,031,762 432,422 721,414 1,040,001 98,214 
          
 Perioda Od Do        
   01/01/2002  30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 548,293 517,393 160,475 526,746 510,361 158,299 543,677 536,591 175,224 
OLS LE 30 488,592 544,306 168,872 505,674 568,870 166,557 492,774 549,672 158,739 
OLS LE 20 655,990 612,974 194,213 626,918 625,546 194,871 554,354 566,409 169,721 
OLS LE 15 641,439 590,184 390,836 593,227 576,748 255,060 537,076 584,859 339,491 
OLS LE 10 507,682 528,319 319,267 543,948 568,979 252,118 584,110 572,376 333,550 
OLS LE 5 386,635 566,805 218,604 418,904 518,447 320,208 359,830 530,014 73,265 

 

Celkově lze říci, že žádná úspěšná kombinace strategie a modelu nedokázala 

zabránit poklesu portfolia během posledních devíti měsíců výprodejů. Všechny strategie 

tedy sledovaly spíše vývoj samotné akcie. Tento výsledek může být také způsoben tím, že 

pokles byl velmi razantní a rychlý. Naše definované strategie nemají prvek prodeje 

celého portfolia ve velmi krátkém čase. Proto během krize poklesly výnosy v rámci všech 

strategií téměř na polovinu. 

 

5.5.2. Analýza výnosnosti společnosti TELEFÓNICA O2 
 

Společnost TELEFÓNICA O2 je nástupcem společnosti Eurotel a společnosti Český 

Telecom, které zanikly k 1. červenci roku 2006. Analýza dat tohoto titulu je trochu 

komplikovanější, neboť vývoj ceny akcií je značně ovlivněn vyplacenou dividendou, 

která se během sledovaného období v průměru blížila 10% ceny. Nárok na vysokou 

dividendu způsobuje k rozhodnému dni pokles ceny zhruba ve výši zdaněné dividendy a 

odhady trendů jsou těmito událostmi velmi ovlivněny. Během rozhodného dne vyplacení 



     

 

dividendy tedy modely nemusí fungovat správně a snižuje se tak jejich vypovídací 

schopnost. Do modelů jsme sice nijak nezasahovali, ovšem abychom vypočítali správný 

akciový výnos, upravili jsme analýzu tak, aby byl investorovi vždy připsán zdaněný 

dividendový výnos. 

Graf č.12 akciový vývoj společnosti Telefónica O2 
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

Tabulka č. 19 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Telefonica        
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

 83,556 88,450 29,092 71,085 75,621 18,084 -14.93% -14.50% -37.84% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 2 roky 85,627 88,148 45,203 72,351 74,738 45,101 -15.50% -15.21% -0.23% 
OLS 1 rok 136,265 139,282 39,393 122,315 122,960 37,482 -10.24% -11.72% -4.85% 
OLS 0.5 

roku 104,845 109,017 31,171 92,746 93,725 28,523 -11.54% -14.03% -8.49% 
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Tabulka č. 20 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Telefonica        
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 7,152 6,801 1,555 7,559 7,613 2,280 85,627 88,148 40,985 
OLS 1 rok 13,580 8,655 3,570 16,447 8,655 3,570 136,265 139,282 48,965 
OLS 0.5 

roku 10,606 9,948 4,862 25,135 23,949 14,559 96,510 101,738 38,908 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 8,390 7,902 2,656 9,662 8,655 3,570 85,627 88,148 40,985 
OLS 1 rok 15,786 8,655 3,570 18,742 13,354 8,268 136,265 139,282 48,965 
OLS 0.5 

roku 21,784 17,290 12,135 26,981 25,729 16,339 96,510 101,738 38,908 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky -1,296 -1,603 -11,045 -934 -791 -10,320 72,351 74,738 38,929 
OLS 1 rok 4,640 73 -7,034 7,194 73 -7,034 122,315 122,960 47,337 
OLS 0.5 

roku 1,778 1,219 -5,563 14,837 13,894 5,102 93,103 95,963 38,774 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky -237 -546 -9,989 990 73 -7,034 72,351 74,738 38,929 
OLS 1 rok 6,623 73 -7,034 9,400 4,414 -2,693 122,315 122,960 47,337 
OLS 0.5 

roku 12,596 7,999 873 18,264 16,905 7,280 93,103 95,963 38,774 
 

Tabulka č. 21 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Telefonica         
          
 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen Strategie 6 Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 70,766 59,323 42,197 58,526 48,700 41,280 -17.30% -17.91% -2.17% 
OLS LE 30 44,977 47,958 29,594 33,661 33,450 27,839 -25.16% -30.25% -5.93% 
OLS LE 20 37,495 45,959 20,934 27,877 38,159 22,003 -25.65% -16.97% 5.10% 
OLS LE 15 10,510 11,893 -1,402 2,912 1,444 -16,212 -72.30% -87.86% 1056.07% 
OLS LE 10 24,060 32,068 -375 16,531 18,091 -10,723 -31.29% -43.58% 2759.97% 
OLS LE 5 43,742 43,047 32,608 32,515 30,996 26,501 -25.67% -27.99% -18.73% 



     

 

 Perioda Od Do        
   01/01/2002  30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 60,557 73,319 30,401 77,772 73,963 35,114 64,008 70,956 30,389 
OLS LE 30 53,504 59,077 29,602 55,444 66,036 48,963 67,655 64,679 16,931 
OLS LE 20 33,563 24,050 15,331 34,571 16,952 21,121 26,455 47,110 19,986 
OLS LE 15 13,183 16,757 7,713 1,675 27,706 16,521 10,138 40,651 17,953 
OLS LE 10 25,661 33,134 -2,679 9,013 34,427 -8,385 24,122 29,928 11,774 
OLS LE 5 23,802 43,137 29,882 29,044 25,657 12,362 22,839 45,629 24,584 

          
 Perioda Od Do        
   01/01/2002  30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 
Model 
odhadu cen Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 48,216 60,561 18,665 66,849 62,465 33,482 54,139 61,926 29,267 
OLS LE 30 43,086 45,048 27,524 43,808 55,576 44,687 58,199 55,695 14,403 
OLS LE 20 26,380 17,525 8,741 28,507 11,657 20,599 20,559 37,132 19,339 
OLS LE 15 1,941 6,826 -11,545 -8,212 16,363 -4,369 -100 26,949 -1,690 
OLS LE 10 17,026 18,807 -12,803 -90 19,179 -19,304 14,342 17,004 2,202 
OLS LE 5 14,905 29,719 15,315 12,992 8,724 -2,708 8,180 29,065 8,169 

 

Akciový titul v našem definovaném investičním období od roku 2002 sice 

dlouhodobě rostl, ovšem měl tendenci sezónně kolísat. Z výsledků analýzy je patrné, že 

Strategie 1 je sice zisková, nicméně výnosnější strategie byly například Strategie 6 a 

Strategie 5 s použitím modelů OLS 1 či OLS 0.5. Tento rozdíl je způsobený tím, že dle 

Strategie 1 se realizovaly nákupy již od začátku roku 2002, kdy akcie byla na lokálním 

maximu poblíž hodnoty 350 Kč. Dlouhodobější modely OLS 1 a OLS 0.5 ovšem 

indikovaly nákupní příkazy až od poloviny roku 2002, kdy byla cena poblíž historického 

minima na hodnotě 250 Kč. To se samozřejmě podepsalo na celkové výnosnosti 

jednotlivých strategií. Z modelů s lokálními extrémy byl nejvýnosnější OLS LE 50, 

ovšem ani ten nedokázal překonat strategii kup a drž. Celkově lze u této akcie pozorovat 

imunitu vůči finanční krizi. Všechny výnosné strategie ztratily během největších 

výprodejů nejvýše 15% ze své hodnoty. Na druhou stranu pokles této akcie začal již v 

polovině roku 2007, kdy byl na dlouhodobém maximu v hodnotě 600 Kč. 

 

 



     

 

5.5.3. Analýza výnosnosti společnosti Unipetrol 
Vývoj této akcie je srovnatelný s vývojem akcií společnosti ČEZ, nicméně během 

dlouhodobého růstového trendu měla i několik významných kolísavých období. Můžeme 

tedy otestovat schopnost jednotlivých strategií na těchto výkyvech generovat zisky.  

Strategie 1 "kup a drž" je u této akcie opět velmi výnosná v období růstu ovšem v 

následujícím období krize ztratila 60% svých výnosů v důsledku vysokého propadu. 

Graf č. 13 vývoj akcií společnosti Unipetrol
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

Tabulka č.22 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Unipetrol         

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 1 Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

 543,353 549,376 167,893 211,386 214,148 123,995 -61.10% -61.02% -26.15% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

Model 
odhadu cen Strategie 6 Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 2 roky 258,921 255,343 153,204 79,400 76,645 111,718 -69.33% -69.98% -27.08% 

OLS 1 rok 298,971 309,782 83,891 120,782 126,066 72,552 -59.60% -59.30% -13.52% 
OLS 0.5 

roku 368,095 328,755 90,917 174,157 150,259 88,829 -52.69% -54.29% -2.30% 

http://www.akcie.cz


     

 

 

Tabulka č. 23 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Unipetrol         
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen Strategie 3 Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 55,606 52,990 49,727 68,796 46,935 34,095 258,921 255,343 129,137 
OLS 1 rok 101,467 88,588 11,198 229,642 184,874 10,198 321,285 322,092 123,072 
OLS 0.5 

roku 50,302 63,518 18,138 211,409 235,195 30,878 450,071 414,928 89,458 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen Strategie 3 Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 66,692 47,825 32,928 98,580 96,960 34,155 258,921 254,826 126,545 
OLS 1 rok 124,326 130,174 6,888 228,315 254,521 16,272 321,119 324,668 107,690 
OLS 0.5 

roku 81,675 140,115 19,861 281,122 281,375 47,222 417,566 380,975 94,613 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen Strategie 3 Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 3,515 -5,040 29,581 -6,748 -15,353 14,120 79,400 76,645 100,554 
OLS 1 rok 38,627 29,689 11,189 69,578 39,431 11,100 132,990 131,073 114,714 
OLS 0.5 

roku 17,740 5,271 12,620 84,746 93,097 19,500 206,969 186,543 85,152 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen Strategie 3 Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 854 -9,817 18,324 14,447 15,313 18,768 79,400 76,389 111,132 
OLS 1 rok 60,630 74,545 5,408 95,401 82,145 14,234 132,758 132,406 103,368 
OLS 0.5 

roku 54,966 95,170 15,904 105,036 90,810 34,378 194,626 164,442 91,749 

 

Jak vidíme z předchozích tabulek, žádná strategie nedokázala výnosností překonat 

jednoduchou Strategii 1 "kup a drž". Nejvýnosnější strategií v rámci OLS modelů byla 

Strategie 5 s použitím modelu OLS 0.5 a požadovaným výnosem 10%. V rámci modelů 

OLS využívající lokální extrémy bylo poprvé možné pozorovat vyšší přínosy ze 

rozšířených strategií typu "UP 1". U většiny krátkodobějších strategií platilo, že strategie 

"UP 1" je lepší, než její základní nezajištěná verze.  

 



     

 

 

Tabulka č. 24 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Unipetrol         

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

          
Model 

odhadu cen Strategie 6 Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 176,562 170,891 86,829 49,742 53,709 69,271 -71.83% -68.57% -20.22% 
OLS LE 30 281,003 338,746 126,712 100,051 135,212 103,208 -64.39% -60.08% -18.55% 
OLS LE 20 359,752 389,467 111,695 155,099 165,832 102,969 -56.89% -57.42% -7.81% 
OLS LE 15 389,782 503,421 204,783 168,191 206,939 167,723 -56.85% -58.89% -18.10% 
OLS LE 10 315,453 365,939 181,657 152,981 160,757 158,830 -51.50% -56.07% -12.57% 

OLS LE 5 203,941 258,452 56,935 130,264 114,577 29,294 -36.13% -55.67% -48.55% 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 428,800 395,162 97,723 432,508 390,007 100,566 366,361 380,030 86,657 
OLS LE 30 349,946 360,415 128,542 304,127 285,144 52,779 307,720 317,260 68,137 
OLS LE 20 402,589 437,734 128,167 381,103 371,309 128,570 377,942 377,118 95,496 
OLS LE 15 403,488 488,199 229,130 412,318 481,095 229,338 436,398 463,130 198,148 
OLS LE 10 299,388 443,511 208,504 330,653 423,198 179,040 303,547 442,735 142,718 

OLS LE 5 299,725 276,435 80,929 227,269 362,449 150,015 194,902 422,199 96,109 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 181,890 167,985 85,345 179,177 162,337 87,296 146,978 151,296 72,484 
OLS LE 30 136,082 141,301 98,853 112,804 110,616 44,834 126,490 132,891 64,124 
OLS LE 20 169,976 178,641 105,727 159,339 147,821 120,530 157,306 145,874 81,507 
OLS LE 15 172,735 205,006 198,906 181,818 195,090 197,603 183,732 184,208 178,449 
OLS LE 10 130,954 182,939 170,431 143,233 165,818 149,037 136,581 200,357 136,057 

OLS LE 5 113,076 122,933 64,512 79,979 148,330 137,495 63,570 173,388 83,371 
 

Nejvýnosnějším modelem byl OLS LE 15 v kombinaci se strategií 6 UP 1 a 

strategií 5 UP 1 s požadovaným výnosem 10%. Ačkoliv tyto strategie nedokázaly 

zabránit poklesu během krize, svou výkonností předčily dlouhodobé modely OLS, což 

může signalizovat, že dokázaly využít některých větších výkyvů a generovat na nich 



     

 

zisky. Zároveň se výnosností velmi blížily Strategii 1 "kup a drž".  Ostatní strategie a 

modely nebyly příliš významné. Celkové výsledky jsou tedy velmi podobné výsledkům 

analýzy společnosti ČEZ, což zřejmě souvisí s podobným cenovým vývojem těchto akcií. 

Rozdíl je v tom, že kvůli některým cenovým výkyvům akcií Unipetrolu byly výnosnější 

krátkodobější strategie využívající lokální extrémy. Celkově vzato se lze ovšem z 

výsledků domnívat, že u extrémně růstových titulů se krátkodobé obchodování příliš 

nevyplatí a je lepší akcii pouze dlouhodobě držet. V období krize sice hodnota těchto 

akcií velmi poklesne, ovšem přesto jsme nenašli strategii, která by i s obdobím finanční 

krize dokázala vygenerovat větší výnosy než Strategie 1.  

 

5.5.4. Analýza výnosnosti společnosti Komerční banka 
 

Komerční banka rostla během sledovaného období téměř v lineárním trendu, 

ovšem s vysokými výkyvy. Bude tedy zajímavé srovnávat výnosnost dlouhodobých 

modelů s krátkodobými, které mohou generovat i zisky z krátkodobějších výkyvů. 

Ačkoliv obecně bankovní tituly spolu s developery během krize ztratily nejvíce ze své 

hodnoty, Komerční banka dlouho této krizi odolávala. Vyhnul se jí pokles během roku 

2007 a největší pokles zaznamenala až v posledním čtvrtletí roku 2008, kdy se dostala na 

30% své maximální hodnoty ke dni 11/10/2007 v hodnotě 4509 Kč.  
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U akcií společnosti Komerční Banka byl překvapivě výnosnější model OLS 2 než 

ostatní modely. Nejspíše totiž dokázal vystihnout dlouhodobý lineární trend, kolem 

kterého ceny kolísaly. Tato myšlenka je podporována i tím, že jindy nevýznamné 

strategie 3 a strategie 4 byly u tohoto titulu velmi výnosné například v kombinaci s 

modelem OLS 1. Opět se ovšem výnosy nedokázaly vyrovnat Strategii 1 a většina z nich 

měla během krize i výrazně vyšší ztráty. 

Tabulka č. 26 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Komerční banka        
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 78,499 66,817 22,663 86,544 78,120 41,751 126,507 128,635 -24,330 
OLS 1 rok 108,861 98,376 39,603 102,458 98,034 37,955 71,070 61,956 24,115 
OLS 0.5 

roku 80,863 61,105 11,237 82,123 73,111 10,223 78,960 72,720 -12,859 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 92,471 78,402 31,220 90,518 93,719 30,068 131,872 133,910 -18,090 
OLS 1 rok 113,362 99,536 42,625 112,601 100,280 22,671 58,014 62,942 -11,565 
OLS 0.5 

roku 66,135 59,585 7,173 49,860 54,409 -2,954 74,584 93,001 -8,076 

Tabulka č. 25 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Komerční banka        
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi periodami 

v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

 141,438 139,377 -19,278 41,002 40,418 -37,719 -71.01% -71.00% 95.66% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi periodami 

v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 2 roky 126,951 128,588 -23,205 36,762 36,718 -35,876 -71.04% -71.45% 54.60% 
OLS 1 rok 73,684 69,997 27,579 61,941 58,658 27,579 -15.94% -16.20% 0.00% 
OLS 0.5 

roku 72,687 70,707 3,014 22,810 14,982 4,004 -68.62% -78.81% 32.84% 



     

 

 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 22,908 8,693 16,845 14,636 5,794 32,595 36,318 36,765 -32,343 
OLS 1 rok 28,522 20,127 27,237 21,624 15,561 26,838 60,804 52,094 22,638 
OLS 0.5 

roku 18,815 -846 13,615 11,704 10,983 8,532 20,720 13,636 -25,236 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 18,568 8,620 17,872 16,855 20,532 17,890 40,206 39,086 -24,970 
OLS 1 rok 62,812 35,994 24,809 46,633 28,137 15,920 51,974 48,372 -14,519 
OLS 0.5 

roku 24,671 3,655 13,401 -1,253 -1,632 -16,232 15,631 28,907 -13,747 

 

Modely využívající lokální extrémy u akcií Komerční Banky prohrály svůj souboj 

s dlouhodobějšími modely a nepředčily ani strategii "kup a drž".  Nejvýnosnější byla 

strategie 5 UP 1 s použitím modelu OLS 50 a požadovaným výnosem 2%, což odpovídá 

tomu, že se vývoj akcie pohyboval v úzkém rozmezí okolo lineárního trendu a pokud se 

cena vyskytla mimo tento pás, bylo racionální očekávat, že se brzy přiblíží k 

dlouhodobějšímu růstovému trendu. Na druhou stranu i model OLS LE 10 dokázal 

generovat zajímavé výnosy. Tento model je zase naopak spíše spekulační a snaží se 

generovat zisky na krátkodobých investičních pozicích. Vývoj akcií Komerční Banky se 

poměrně liší od vývoje ostatních akcií. Proto nám také v analýze vycházejí nejvýnosněji 

jiné kombinace modelů a strategií než u předchozích titulů.  

 

Tabulka č. 27 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 
Společnost  Komerční Banka        
          
 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi periodami 

v % 
          

Model 
odhadu cen 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 98,473 102,635 22,787 26,232 40,691 18,216 -73.36% -60.35% -20.06% 
OLS LE 30 86,192 94,949 5,378 29,159 21,877 -4,322 -66.17% -76.96% -180.38% 
OLS LE 20 69,228 68,077 941 54,818 50,477 -1,868 -20.82% -25.85% -298.58% 

OLS LE 15 -2,548 774 -12,030 -26,877 -29,270 -28,320 954.70% 
-

3880.95% 135.41% 
OLS LE 10 84,267 70,879 5,435 17,950 9,007 6,987 -78.70% -87.29% 28.56% 
OLS LE 5 14,133 -9,532 -19,669 -297 -13,708 -23,669 -102.10% 43.80% 20.33% 

          



     

 

 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          

 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 Strategie 5 Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 110,641 111,494 13,814 110,012 110,253 -8,495 118,151 120,348 10,736 
OLS LE 30 89,465 88,142 -1,985 98,958 103,340 -14,822 98,950 100,472 1,569 
OLS LE 20 36,407 38,434 2,180 31,148 14,668 -8,657 29,754 34,659 7,116 
OLS LE 15 3,538 14,497 -8,107 -4,054 3,358 15,572 19,048 17,584 7,298 
OLS LE 10 98,531 73,784 -2,927 80,796 58,293 -5,122 67,048 63,969 7,471 
OLS LE 5 1,593 7,890 -7,540 -3,245 4,386 14,982 4,035 30,552 8,370 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 25,403 23,640 7,338 23,281 21,983 -17,871 38,758 33,393 9,621 
OLS LE 30 10,501 13,217 -15,490 20,970 24,692 -24,531 21,655 21,859 -658 
OLS LE 20 30,104 27,938 1,349 19,299 5,306 -12,684 8,782 15,050 3,330 
OLS LE 15 -19,750 -12,903 -21,650 -12,823 -6,903 12,490 8,468 -3,554 6,515 
OLS LE 10 66,380 34,711 -23,136 60,552 24,977 -12,598 55,520 31,651 7,568 
OLS LE 5 -5,945 -8,374 -19,909 -17,067 -12,079 15,504 -13,383 10,429 6,266 

 

5.5.5. Analýza výnosnosti společnosti Phillip Moris 

Graf č. 15 akciový vývoj společnosti Phillip Moris
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Společnost Phillip Moris se zabývá tabákový průmyslem a měl během 

sledovaného období dvě etapy. Do roku 2005 akciový titul postupně rostl, nicméně od 

roku 2006 začal trvale klesat. V období krize byl již na svých minimech a tak byl imunní 

vůči dalším propadům na akciových trzích. Naopak v období krize byl jedním z mála 

růstových titulů. Phillip Moris patří také mezi společnosti, které vyplácejí velké 

dividendy (průměrně kolem 10% akciové hodnoty), což má vliv na pokles ceny jejich 

akcií. K výnosnosti akcie jsme tedy museli připočítat zdaněné výnosy z dividend. Oproti 

hodnotám v roce 2002 byla hodnota k 30/03/2009 nižší, tedy bychom se u strategie 1 

dostaly do ztráty, nicméně po připočítání dividend jsme se dostali do kladných čísel. 

Přesto se strategie 1 se u tohoto titulu příliš nevyplatila. Kolem 30. 06. 2008 byla akcie na 

dlouholetém minimu, a proto prezentované výsledky nevystihují poměrně slušnou 

výnosnost tohoto titulu během růstového období. 

 

U akcie Phillip Moris byly k 30/06/2008 nejvýnosnější strategie 5 a strategie 6 s 

použitím modelu OLS 0.5 či OLS 1 a výrazným rozdílem předčily jednoduchou strategii 

kup a drž. Tento výsledek se dal očekávat, neboť vítězné strategie dokázaly zareagovat na 

trvalý pokles v druhém období a vedly investora k prodání všech aktiv, takže v době krize 

již investor nic neztratil. Pokud se podíváme ovšem na výsledky k datu 30/06/2005, 

zjistíme, že výnosy strategie 5, strategie 6 a strategie 1 jsou téměř identické. Tento titul je 

specifický, neboť poklesl již dávno před krizí. Nelze tedy z prezentovaných výsledků 

Tabulka č. 28 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 
Společnost Phillip Moris        

          
 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

 25,019 20,620 -32,813 39,983 35,584 -32,015 59.81% 72.57% -2.43% 
          
 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 2 roky 26,690 26,242 17,347 26,690 26,242 18,594 0.00% 0.00% 7.19% 
OLS 1 rok 127,976 111,627 32,284 127,976 111,627 32,284 0.00% 0.00% 0.00% 
OLS 0.5 

roku 104,286 89,775 23,925 101,578 89,261 24,256 -2.60% -0.57% 1.38% 



     

 

dělat ukvapené závěry. Jsou totiž velmi ovlivněny výplatou dividend a datum, ke kterému 

jsou výsledky prezentovány, není směrodatné. Strategie 3 a 4 opět nedokázaly vykázat 

významné výnosy. Výnosy u střednědobých a krátkodobých modelů OLS LE vykázaly 

velmi rozptýlené výsledky, ovšem žádné z nich nepřekonaly výše zmíněné modely OLS. 

Z prezentovaných výsledků v tabulce č. 30 je zřejmé, že model OLS LE 20 převyšuje 

svými výsledky ostatní modely a bylo vhodné ho použít v kombinaci se strategií 5 s 

požadovaným výnosem 2%. Zajímavou výnosnost generoval také model OLS LE 5 v 

kombinaci se strategií 6, či se strategií 5 s požadovaným výnosem 5 %. 
 

Tabulka č. 29 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Phillip Moris        
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 7,506 -5,920 15,735 15,528 9,447 30,548 26,690 26,242 -128 
OLS 1 rok -16,659 -22,068 -33,067 14,519 5,758 5,222 131,484 109,888 44,393 
OLS 0.5 

roku 32,395 12,108 13,016 54,576 30,226 17,354 102,787 77,247 34,128 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 14,795 13,608 27,299 22,566 19,355 36,377 22,252 20,083 -3,850 
OLS 1 rok -13,809 -18,566 9,176 -12,375 -16,928 15,783 130,642 109,144 36,892 
OLS 0.5 

roku 28,460 19,977 12,430 79,493 54,990 16,419 74,794 69,169 27,500 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 32,188 14,596 13,909 36,578 28,369 36,048 26,690 26,242 -128 
OLS 1 rok 1,107 -9,524 -33,067 29,359 18,901 4,975 131,484 109,888 44,393 
OLS 0.5 

roku 38,312 19,239 11,480 52,655 30,885 17,038 100,525 76,191 33,427 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 2 roky 41,421 36,618 36,226 43,705 37,517 47,483 22,252 20,083 -3,850 
OLS 1 rok 3,587 -8,309 11,579 -3,473 -10,005 20,921 130,642 109,144 36,892 
OLS 0.5 

roku 34,504 25,939 12,458 77,572 55,059 14,999 73,026 68,770 25,854 
 



     

 

Tabulka č. 30 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Phillip Moris        
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 
6 UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

OLS LE 50 -15,249 -17,891 -30,722 -866 -5,114 -20,372 -94.32% -71.42% -33.69% 
OLS LE 30 25,798 33,852 2,768 43,312 48,629 9,193 67.89% 43.65% 232.05% 
OLS LE 20 52,652 55,746 22,620 48,619 52,540 22,480 -7.66% -5.75% -0.62% 
OLS LE 15 20,540 5,143 -12,627 38,230 21,397 -2,515 86.12% 316.00% -80.09% 

OLS LE 10 8,874 -2,721 1,719 -410 1,207 9,771 -104.62% 
-

144.35% 468.30% 

OLS LE 5 58,435 16,440 48 82,419 34,168 16,482 41.04% 107.83% 34540.98% 
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

OLS LE 50 2,147 23,945 -16,262 8,004 6,040 -29,142 21,678 28,835 -21,263 
OLS LE 30 47,303 38,570 -19,965 59,528 44,531 -20,427 67,342 46,387 10,531 
OLS LE 20 52,135 31,300 24,170 64,555 56,315 40,169 84,199 68,592 16,324 
OLS LE 15 38,794 30,554 5,079 54,227 27,964 9,776 34,569 12,907 -1,973 
OLS LE 10 20,492 -8,116 -1,667 20,007 14,811 -13,957 14,470 -5,944 -18,694 

OLS LE 5 32,491 9,639 19,232 52,311 10,315 -3,415 18,282 28,883 21,909 
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

OLS LE 50 4,000 25,303 -14,524 7,775 7,014 -29,205 22,514 28,069 -22,029 
OLS LE 30 53,078 42,410 -22,243 64,052 43,388 -19,984 70,604 46,830 9,387 
OLS LE 20 46,909 25,737 23,105 58,987 51,438 36,218 84,026 66,127 16,437 
OLS LE 15 41,746 33,431 8,795 55,143 31,306 10,981 37,161 13,262 -1,618 
OLS LE 10 15,430 -4,406 9,806 18,058 16,277 -14,809 10,968 -6,585 -20,582 
OLS LE 5 27,549 11,939 22,655 57,450 16,527 6,824 21,958 29,578 28,337 

 

5.5.6. Analýza výnosnosti společnosti Erste Bank 
 

Tento bankovní titul rostl téměř po celé sledované období a byl na vrcholu zhruba 

v polovině roku 2007. Špatné zprávy, které přišly z USA, se podepsaly na poklesu této 

společnosti již během celého roku 2008. V polovině roku 2008 došlo sice k jistému 

oživení, ale pak přišly výprodeje kvůli obavám z krize, které poslaly titul na dlouholetá 



     

 

cenová minima. Bankovní tituly spolu s realitními tituly utrpěly během krize největší 

ztráty, což bude mít důsledky i na jednotlivé strategie. Výnosnost při Strategii 1 byla za 

celé období růstu střídmější, než například u společnosti ČEZ, nicméně stále velmi 

atraktivní. Ovšem v období krize pak byl všechen pětiletý výnos smazán a dodržování 

strategie 1 "kup a drž" vedla do záporných hodnot. Akciový titul se dostal dokonce pod 

počáteční hodnotu na BCPP ze dne 01/10/2002. Dne 24/02/2009 se akcie dostala na své 

historické minimum v hodnotě 202 Kč, což je pouhých 12% maximální závěrečné 

hodnoty dosažené dne 15/06/2007.  

Graf č. 16 akciový vývoj společnosti Erste Bank
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

  

U tohoto bankovního titulu se zdá opět být velmi úspěšná strategie 6 a strategie 5 

v rámci modelu OLS 0.5, která dokázala i bez prvků zajištění omezit pokles během 

období krize. Pokles byl přibližně pouhých 40 %, což by mohlo být vysvětleno tím, že k 

postupnému poklesu došlo již dříve, a tak model založený na půlročních datech dokázal 

včas zareagovat na nový trend a vedl k prodeji akcií již před krizí. Model OLS 2 již nemá 

smysl analyzovat, neboť potřebuje historická data 2 let, než začne generovat první 

odhady a výnosy tak neodpovídají realitě titulu. Proto jsme ho již do analýzy nezařadili. 

Strategie 3 a Strategie 4 vykázaly jen záporné hodnoty a proto jsme je také nezahrnuli do 

http://www.akcie.cz


     

 

výsledků. Překvapivě nejvýnosnějším modelem byl OLS LE 10 s použitím strategie 5 či 

strategie 6. Před obdobím krize generovaly nejlepší výnosy, a navíc během poklesu se 

jejich ztráty pohybovaly pouze kolem10 %.  

 

Tabulka č. 31 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Erste Bank        

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

 88,245 87,008 84,715 -31,793 -31,155 65,792 -136.03% -135.81% -22.34% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 1 rok 18,087 14,859 14,814 12,303 12,034 14,814 -31.98% -19.01% 0.00% 
OLS 0.5 

roku 72,925 65,209 53,738 43,543 32,363 36,741 -40.29% -50.37% -31.63% 

 

Tabulka č. 32 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Erste Bank        
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    
  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009    

          

 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 10% 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 
5 UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

OLS 1 rok 14,929 12,469 -4,749 2,573 -6,709 -4,749 -82.77% -153.81% 0.00% 
OLS 0.5 

roku 61,758 55,561 46,445 38,088 21,464 44,114 -38.33% -61.37% -5.02% 

          
 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009    

          

 Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 5% 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 5 

UP 1 
Strategie 5 

UP 2 
Strategie 

5 
Strategie 
5 UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

OLS 1 rok 15,017 14,073 -4,761 -4,534 -6,356 -5,386 
-

130.19% -145.17% 13.13% 
OLS 0.5 

roku 60,683 58,685 51,629 34,885 30,008 47,252 -42.51% -48.87% -8.48% 

 



     

 

Tabulka č. 33 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Erste Bank        
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
          

Model 
odhadu cen 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 24,469 24,724 25,175 -25,043 -16,162 15,887 -202.35% -165.37% -36.89% 
OLS LE 30 41,116 48,065 41,604 38,009 43,717 29,710 -7.56% -9.04% -28.59% 
OLS LE 20 11,717 -2,596 7,241 -19,711 -26,628 3,931 -268.23% 925.72% -45.71% 
OLS LE 15 28,557 24,016 7,709 5,972 233 6,793 -79.09% -99.03% -11.88% 
OLS LE 10 94,407 78,234 56,900 87,834 63,565 33,427 -6.96% -18.75% -41.25% 
OLS LE 5 71,392 52,346 66,569 63,526 44,644 62,955 -11.02% -14.71% -5.43% 

          
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 20,930 4,351 20,457 -9,332 -26,504 -14,338 -21,270 -34,062 -13,801 
OLS LE 30 47,437 41,179 41,354 39,820 37,487 36,430 31,347 17,824 16,190 
OLS LE 20 22,211 6,996 18,519 28,068 32,492 32,618 31,795 32,130 27,722 
OLS LE 15 37,185 25,877 5,928 46,191 45,548 12,651 73,349 55,950 31,157 
OLS LE 10 92,427 75,683 43,847 81,372 58,745 44,616 74,357 76,968 67,599 
OLS LE 5 44,271 29,598 56,759 65,654 35,990 42,833 18,111 37,352 38,184 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 -45,371 -63,421 7,703 -61,878 -68,750 -23,774 -63,814 -71,199 -21,367 
OLS LE 30 30,319 28,673 36,932 16,087 7,138 27,362 8,452 -6,874 11,791 
OLS LE 20 -2,311 -15,001 16,642 -205 -6,305 27,778 1,021 835 27,027 
OLS LE 15 30,738 19,396 8,217 38,575 39,736 12,429 68,484 52,743 31,076 
OLS LE 10 81,500 69,229 42,580 75,252 56,418 24,027 62,306 50,328 56,461 
OLS LE 5 39,271 2,918 50,301 37,894 862 42,045 5,750 -202 39,620 

 

5.5.7. Analýza výnosnosti společnosti Zentiva 
 

Zentiva je farmaceutická společnost, a byla to první IPO, která se objevila na trhu 

BCPP. Jelikož její předmět podnikání není závislý na bankovním trhu, je jednou z mála 

společností, které během hypoteční krize nekolabovaly. Od poloviny roku 2004, kdy 



     

 

vstoupila na trh, by se cenový vývoj této společnosti dal charakterizovat jako pozvolný 

růst, který brzy přešel ke stagnaci s několika výraznými výkyvy. Od poloviny roku 2007 

zájem o akcie Zentivy klesal a až od 2. čtvrtletí 2008 začaly opět růst. Vzhledem k tomu, 

že společnost Sanofi-Aventis nabyla k 12. 03. 2009 majoritního podílu akcií společnosti 

Zentiva ve výši 96.8 %, byly akcie dne 27. 4. 2009 staženy z veřejného obchodování. 

Graf č.17 akciový vývoj společnosti Zentiva
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

Tabulka č. 34 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Zentiva         

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

 82,796 76,084 38,318 89,316 82,124 38,822 7.87% 7.94% 1.32% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 1 rok 1,003 -1,525 2,204 5,376 2,064 5,899 436.21% -235.30% 167.58% 
OLS 0.5 

roku 9,011 3,230 -5,462 13,539 7,069 -1,663 50.25% 118.86% -69.55% 

http://www.akcie.cz


     

 

 

Kvůli počátečnímu růstu tohoto titulu se opět poměrně vyplatila strategie 1. 

Jelikož Zentiva rostla především v počátečním období, strategie OLS, které mohly být 

použity až při dostatečném počtu dat, nestačily zareagovat na tyto počáteční velké 

výnosy. OLS 2 jsme opět z důvodu nevýznamnosti nezařadily do výsledků.  V žebříčku 

výnosností se dostaly do popředí strategie 3 a strategie 4 v kombinaci s modelem OLS 1. 

Tyto strategie jsou výnosné, pokud akcie neustále osciluje kolem nějakého odhadovaného 

trendu, což v případě Zentivy platí. Strategie 5 a strategie 6 s použitím modelů OLS 0.5 

zůstávají u tohoto titulu v pozadí nejspíše kvůli zmíněným oscilacím. 
 

Tabulka č. 35 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Zentiva         

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok 16,214 14,865 9,474 17,465 17,392 12,154 2,437 -593 2,534 
OLS 0.5 

roku 12,572 8,509 13,664 14,045 2,685 9,064 10,518 9,306 -4,015 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok 30,549 32,197 14,858 17,011 19,989 15,983 -10,580 -12,658 -8,139 
OLS 0.5 

roku 16,539 1,246 12,228 20,146 12,526 17,898 13,544 11,519 458 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok 15,545 15,186 9,794 17,487 18,324 12,685 7,249 3,760 6,228 
OLS 0.5 

roku 15,942 11,366 15,111 17,255 6,182 10,926 15,154 12,466 -1,375 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 5 

UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok 32,150 34,242 16,341 17,674 21,807 16,580 -6,654 -8,828 -4,786 
OLS 0.5 

roku 20,287 4,927 13,298 25,404 16,452 17,662 14,308 13,425 1,163 

 



     

 

Mnohem zajímavější jsou výsledky modelů OLS LE. V případě Zentivy byl 

vítězem v této skupině model OLS 5 s 5% požadovaným výnosem. Tento model se mění 

rychle dle drobných změn trendů a snaží se odhadnout krátkodobé výkyvy. Vzhledem k 

tomu, že Zentiva je poměrně oscilujícím titulem, měl tento krátkodobý model ojedinělý 

úspěch. Obecně lze říci, že Zentiva si žila vlastním životem a nereagovala příliš na tržní 

výkyvy, proto mohla být v době nejistot bezpečným přístavem pro investory. 

Tabulka č. 36 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost Zentiva         

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 6,617 4,914 -2,203 7,052 2,934 -4,423 6.57% -40.29% 100.78% 
OLS LE 30 8,279 -4,970 -6,353 9,343 -6,446 -8,229 12.85% 29.69% 29.52% 
OLS LE 20 4,077 26,724 3,423 5,872 29,542 2,925 44.03% 10.54% -14.53% 

OLS LE 15 -6,695 -13,098 -3,222 -2,944 -10,109 594 -56.02% -22.82% 
-

118.45% 
OLS LE 10 5,157 11,756 23,003 3,597 9,915 22,377 -30.25% -15.66% -2.72% 

OLS LE 5 61,623 11,239 28,647 59,983 14,278 29,375 -2.66% 27.04% 2.54% 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 11,814 8,894 767 12,745 9,173 -2,809 8,338 1,731 -7,179 
OLS LE 30 13,275 3,088 -4,713 -4,264 -4,575 -6,057 -12,842 -9,660 -8,953 
OLS LE 20 22,690 27,390 8,086 18,352 14,094 -9,008 19,047 14,741 -9,567 
OLS LE 15 -6,703 -2,705 -2,041 15,734 10,178 6,768 29,186 27,556 22,485 
OLS LE 10 3,303 13,517 28,247 20,951 10,253 28,622 22,116 32,225 24,093 

OLS LE 5 44,713 19,886 21,593 50,845 47,557 31,167 30,842 45,779 36,891 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 10,647 6,977 -1,150 11,292 6,629 -5,353 8,116 1,232 -7,557 
OLS LE 30 12,506 1,652 -6,428 -3,335 -4,812 -7,053 -14,682 -10,823 -10,356 
OLS LE 20 26,667 30,600 8,856 23,109 17,787 -7,679 22,018 18,864 -7,565 
OLS LE 15 -4,193 -623 1,922 18,611 13,447 11,701 33,960 29,471 25,031 
OLS LE 10 1,918 11,668 27,585 20,928 9,615 28,588 19,557 30,837 23,916 

OLS LE 5 45,884 23,053 23,159 52,164 51,331 31,975 33,079 50,615 38,604 



     

 

 

5.5.8. Analýza výnosnosti společnosti ORCO a.s. 

Graf č. 18 akciový vývoj společnosti ORCO 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

01
/0

2/
20

05

01
/0

4/
20

05

01
/0

6/
20

05

01
/0

8/
20

05

01
/1

0/
20

05

01
/1

2/
20

05

01
/0

2/
20

06

01
/0

4/
20

06

01
/0

6/
20

06

01
/0

8/
20

06

01
/1

0/
20

06

01
/1

2/
20

06

01
/0

2/
20

07

01
/0

4/
20

07

01
/0

6/
20

07

01
/0

8/
20

07

01
/1

0/
20

07

01
/1

2/
20

07

01
/0

2/
20

08

01
/0

4/
20

08

01
/0

6/
20

08

01
/0

8/
20

08

01
/1

0/
20

08

01
/1

2/
20

08

01
/0

2/
20

09

 
Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

ORCO je developerská společnost, která operuje na několika evropských burzách. 

Během období krize nejvíce ztrácely právě developerské společnosti kvůli očekávanému 

pozastavení benevolentního přísunu kapitálu od bank. Z grafu je patrné, jak moc velkou 

ztrátu na výnosech mohl investor realizovat. Samotná strategie "kup a drž" by byla 

výnosná zhruba do poloviny roku 2007. Poté se začaly objevovat první zprávy o 

bankovních potížích a titul začal rychle klesat. Společnost měla v době krize problémy se 

solventností a musela rozprodat část svého majetku. Management firmy musel několikrát 

požádat o pozastavení obchodování a dokonce o soudní ochranu před věřiteli. Maximální 

hodnoty 3730 Kč dosáhl titul dne 19/02/2007 ovšem k 09/03/2009 byla závěrečná 

hodnota na minimu 89 Kč, což jsou pouhá 2% z nejvyšší ceny. Právě u těchto volatilních 

titulů mají navrch trendové strategie a jindy výnosná strategie 1 neměla smysl. Například 

strategie 6 a také strategie 5 při použití modelu OLS 0.5 zůstala být výnosná během obou 

sledovaných období a během krize poklesla jen o 20%. Je to způsobeno i tím, že strategie 

dokázala včas identifikovat klesající trend, což vedlo k prodeji většiny akcií této 

http://www.akcie.cz


     

 

společnosti. U společnosti ORCO je poprvé možné pozorovat, že zajištění "UP 2" u 

strategií má pozitivní přínos a vykazuje lepší výnosy než samotná nezajištěná strategie.  

 

Tabulka č. 37 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost ORCO         
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

 -29,531 -28,527 37,165 -84,382 -83,379 15,111 185.74% 192.28% -59.34% 
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS 1 rok -26,810 -27,126 11,641 -26,810 -27,126 11,641 0.00% 0.00% 0.00% 
OLS 0.5 

roku 21,393 19,662 47,084 16,691 15,744 44,733 -21.98% -19.93% -4.99% 

 

Tabulka č. 38 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 
Společnost ORCO         

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok -52,633 -50,709 11,880 -42,915 -42,602 12,205 -26,810 -27,469 -9,443 
OLS 0.5 

roku -4,602 -535 21,964 -30,161 -27,415 23,022 13,023 7,388 24,964 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok -49,411 -50,801 12,962 -43,698 -51,499 10,152 -26,810 -31,353 -5,444 
OLS 0.5 

roku -16,903 -17,654 21,335 -20,335 -25,297 26,910 8,196 2,745 26,457 
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok -83,280 -80,678 5,524 -49,184 -48,087 9,854 -26,810 -27,469 -11,794 
OLS 0.5 

roku -60,752 -63,432 5,378 -45,049 -46,465 20,762 9,105 3,470 24,180 
 Požadovaný výnos 5% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 1 rok -78,334 -79,389 5,961 -50,750 -57,768 6,234 -26,810 -36,838 -7,011 
OLS 0.5 

roku -64,946 -51,422 15,900 -35,699 -45,674 16,891 2,711 -1,173 24,890 



     

 

Velmi výhodné při investování do společnosti ORCO se zdají být modely 

využívající lokální extrémy. Jelikož je akcie velmi volatilní a podléhá sentimentům, 

mohou modely OLS LE vystihnout rychle změny těchto sentimentů a zohlednit je ve 

svých investičních strategiích. Vhodné kombinace byly například OLS LE 20 se strategií 

6, či OLS LE 15 v kombinaci se strategií 5 UP 1 s požadovaným výnosem 5%. 

 

Tabulka č. 39 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost ORCO         
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 14,282 -962 24,931 5,529 -8,246 19,978 -61.29% 756.97% -19.87% 
OLS LE 30 -19,927 -36,015 24,567 -45,945 -66,800 13,105 130.57% 85.48% -46.66% 
OLS LE 20 48,459 43,571 45,337 29,451 22,290 33,134 -39.23% -48.84% -26.92% 
OLS LE 15 8,274 25,166 54,711 -48,968 -36,888 32,407 -691.81% -246.58% -40.77% 
OLS LE 10 8,962 8,727 30,645 -47,425 -46,107 20,513 -629.21% -628.32% -33.06% 

OLS LE 5 51,388 44,296 47,801 20,695 18,897 28,173 -59.73% -57.34% -41.06% 
          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 -26,373 -25,946 26,273 -31,953 -34,433 21,277 -23,386 -38,979 10,887 
OLS LE 30 -21,020 -22,652 33,327 -1,596 -22,519 40,724 -13,258 -2,863 42,616 
OLS LE 20 16,777 18,888 54,000 34,180 13,742 56,587 31,167 16,011 42,341 
OLS LE 15 54,029 54,292 58,352 58,942 78,192 64,699 61,218 75,507 51,464 
OLS LE 10 36,905 27,288 33,430 51,565 41,611 27,447 67,149 41,118 48,514 
OLS LE 5 44,863 12,900 38,846 17,970 12,839 56,373 11,911 -18,435 41,938 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       

          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 50 -34,163 -39,592 18,888 -38,589 -39,126 20,493 -24,537 -46,815 10,887 
OLS LE 30 -43,169 -46,487 22,813 -16,693 -53,875 27,860 -41,675 -24,816 28,967 
OLS LE 20 1,722 776 41,797 14,893 -1,969 41,659 20,685 9,586 35,133 
OLS LE 15 25,067 33,041 36,389 36,269 63,091 50,763 53,075 62,059 42,718 
OLS LE 10 17,029 6,936 20,896 37,780 29,514 17,124 50,912 38,514 42,777 
OLS LE 5 21,383 -7,743 24,249 344 -16,978 27,376 -6,091 -40,801 25,075 

 



     

 

5.5.9. Analýza výnosnosti společnosti CETV 
Společnost CETV je pro investory velice zajímavý titul, neboť je současně 

kotovaný na několika burzách včetně NYSE (New York Stock Exchange) v USA. 

Zabývá se mediálním průmyslem ve středoevropském regionu a do jeho portfolia patří 

například televizní společnost Nova a Markýza. Akcie CETV vstoupily na trh až 

začátkem roku 2006 a jejich vývoj je poměrně volatilní, nicméně růstový až do konce 

roku 2007. Poté začala akcie klesat společně s celým trhem v USA. Dlouhodobé modely 

OLS 2 a OLS 1 nebyly výnosné, neboť kvůli nedostatečné historii začaly investovat až po 

období růstu. Proto jsme je nezahrnuli do prezentovaných výsledků. 

Graf č.19 akciový vývoj společnosti CETV
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

Obecně většina strategií nedokázala udržet zisky, a proto jsme je nezahrnuli do výsledků, 

neboť nás zajímají jen výnosné strategie. Fakt, že i ztráta může znamenat dobrý výsledek 

v případě, že je tato ztráta minimalizovaná vhodnou strategií budeme zkoumat až na 

závěr práce. Nyní nás zajímá pouze výnosnost investic. Opět u tohoto klesajícího titulu 

lze pozorovat přínos ze zajištěných strategií typu "UP 2". Kvůli volatilitě akcie byly opět 

úspěšné strategie 3 a strategie 4 s použitím modelu OLS 0.5, které zůstal být ziskové v 

obou obdobích. Úspěšná byla i strategie 6, potažmo 6 "UP 2".  
 

 

http://www.akcie.cz


     

 

Tabulka č. 40 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost CETV         

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

 Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 

Strategie 
1 

Strategie 1 
UP 1 

Strategie 1 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

 -8,359 -4,633 -20,721 -78,204 -76,768 -30,454 835.57% 1557.08% 46.97% 

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 Strategie 6 Strategie 

6 UP 1 
Strategie 
6 UP 2 

OLS 0.5 
roku 15,723 8,760 16,089 3,979 2,723 14,944 -74.69% -68.92% -7.12% 

 

Tabulka č. 41 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost CETV         

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 0.5 
roku 13,554 11,749 17,234 17,853 10,274 23,611 -8,261 -12,711 -2,554 

 Požadovaný výnos 5% 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

3 
Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 0.5 
roku 28,907 25,674 21,814 17,748 14,033 22,282 -15,199 -19,197 -4,203 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
3 

Strategie 3 
UP 1 

Strategie 3 
UP 2 

Strategie 
4 

Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 0.5 
roku -39,228 -55,158 16,044 -63,338 -65,299 10,958 -11,736 -16,474 -8,279 

 Požadovaný výnos 5% 
Model 

odhadu cen 
Strategie 

3 
Strategie 3 

UP 1 
Strategie 3 

UP 2 
Strategie 

4 
Strategie 
4 UP 1 

Strategie 
4 UP 2 Strategie 5 Strategie 

5 UP 1 
Strategie 
5 UP 2 

OLS 0.5 
roku -25,236 -33,327 5,938 -61,184 -62,936 7,752 -18,053 -23,832 -9,928 

 

Strategie využívající lokální extrémy nebyly příliš úspěšné, většina z nich se dostala do 

velkých ztrát. Proto jsme ani dlouhodobější modely nezahrnuli do výsledků. U těchto 



     

 

modelů je také pozorovatelný přínos ze zajištění typu "UP 2. Například Strategie 6 UP 2 

v kombinaci s krátkodobým modelu OLS LE 5 přináší pozitivní výnosy v obou obdobích. 

 

Tabulka č. 42 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost CETV         
          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 
          

Model 
odhadu cen 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 6 
UP 1 

Strategie 6 
UP 2 

Strategie 
6 

Strategie 
6 UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 15 -8,203 3,353 6,862 -44,384 -25,325 7,702 441.10% 
-

855.31% 12.23% 
OLS LE 10 -12,612 -22,565 -3,799 -66,860 -65,832 -30,860 430.14% 191.74% 712.33% 

OLS LE 5 1,293 7,922 9,029 -53,823 -25,825 23,287 
-

4263.81% 
-

426.01% 157.90% 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/06/2008       
          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 15 -14,228 -606 -5,036 -7,583 13,803 2,068 -15,097 5,015 -17,245 
OLS LE 10 -15,038 -17,221 -5,635 -14,720 -7,242 6,109 -9,999 -6,009 7,106 
OLS LE 5 -13,706 -7,044 5,774 -16,690 -11,203 9,651 -13,954 -3,800 -8,670 

          
 Perioda Od Do       
  01/01/2002 30/03/2009       
          
 Požadovaný výnos 10% Požadovaný výnos 5% Požadovaný výnos 2% 

Model 
odhadu cen 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 5 
UP 1 

Strategie 5 
UP 2 

Strategie 
5 

Strategie 
5 UP 1 

Strategie 
5 UP 2 

OLS LE 15 -41,600 -17,346 -16,811 -26,684 2,017 -90 -32,297 -2,517 -24,840 
OLS LE 10 -63,310 -58,715 -26,495 -63,999 -70,923 -12,496 -70,083 -66,412 4,765 
OLS LE 5 -45,119 -39,812 10,207 -50,614 -43,726 9,538 -44,334 -49,351 -20,729 

 

5.5.10. Analýza výnosnosti společnosti ECM 

 
Společnost ECM je dalším developerem, který vstoupil na BCPP ke konci roku 

2006 a o IPO této společnosti byl velký zájem. To je ostatně vidět z grafu, kdy počáteční 

růst byl dán především vysokou poptávkou, která nebyla uspokojena v rámci upisovacího 

období. Po poměrně prudkém růstu pak ovšem přišel stabilní pád, který souvisel jednak s 

vystřízlivěním investorů a také s postupným příchodem špatných zpráv z USA. 



     

 

Graf č. 20 akciový vývoj společnosti ECM
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

Žádné dlouhodobé modely typu OLS nedokázaly být ziskové, neboť se 

nastartovaly až v období poklesu. U tohoto akciového titulu i všech následujících je 

analýza výnosů téměř nesmyslná, neboť tituly vstoupily na burzu v čase těsně před krizí, 

nebo dokonce v krizi. V tomto období panovala všeobecná pesimistická nálada plná 

výprodejů. Z tohoto důvodu nelze očekávat od strategií výnosy, neboť tituly téměř žádné 

výnosy nenabídly. U společnosti ECM šlo dosáhnout výnosu na začátku, nicméně naše 

modely potřebují jistou historii, než dokážou odhadnout trend a stanovit obchodní 

příkazy a tedy během počátečního období růstu propásly veškeré výnosové příležitosti. 

Vzhledem k tomu, že u společnosti ECM žádná kombinace strategií a modelů nedosáhla 

výnosů, neprezentujeme ani výsledky analýzy.  

 

5.5.11. Analýza výnosnosti společnosti Pegas 
 

Společnost Pegas se zabývá textilním průmyslem a rovněž vstoupila na BCPP až 

ke konci roku 2006. Její vývoj byl z počátku stabilní, ovšem brzy se na ní projevil 

všeobecný prodejní sentiment vlivem finanční krize a tak akcie ztratila 75% své hodnoty. 

Vzhledem k tomu, že u společnosti Pegas žádná kombinace strategií a modelů nedosáhla 

výnosů, neprezentujeme zde žádné výsledky investičních strategií. 

http://www.akcie.cz
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

5.5.12. Analýza výnosnosti společnosti AAA 
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 

 

Společnost AAA vstoupila na trh až ke konci 3. čtvrtletí roku 2008. Trh byl v této 

době již pesimistický a tak IPO nebylo příliš úspěšné. Hodnota akcie od začátku neustále 

http://www.akcie.cz
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klesala s výjimkou několika málo pozitivních výkyvů. Opět hlubší analýza výnosů u 

tohoto titulu postrádá smysl, neboť žádné výnosy téměř nenabídla. Přesto jsme 

prezentovali výsledek strategie 6 UP 2 s modely využívající lokální extrémy. Tato 

zajištěná strategie spolu s modelem OLS LE 15 či OLS LE 20 totiž překvapivě nabídla 

výnosy v obou obdobích. To v podstatě znamená, že tato kombinace dokázal vydělat na 

několika málo pozitivních výkyvech během jinak permanentního poklesu. 

Tabulka č. 43 Výnosnosti jednotlivých strategií k 30/06/2008 a k 30/03/2009 

Společnost AAA         

          

 Perioda Od Do Perioda Od Do    

  01/01/2002 30/06/2008  01/01/2002 30/03/2009 
Rozdíl výnosností mezi 

periodami v % 

          
Model 

odhadu cen 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 

6 
Strategie 6 

UP 1 
Strategie 6 

UP 2 Strategie 6 Strategie 6 
UP 1 

Strategie 
6 UP 2 

OLS LE 50 -2,980 -992 -992 -8,264 -6,979 -6,979 177.26% 603.55% 603.55% 

OLS LE 30 -4,456 -4,921 1,729 -23,922 -18,768 -9,167 436.86% 281.41% 
-

630.23% 

OLS LE 20 -1,787 -1,115 5,363 -18,756 -18,945 1,308 949.80% 1598.63% -75.60% 

OLS LE 15 -4,590 -4,662 8,150 -11,010 -7,837 6,220 139.87% 68.10% -23.68% 

OLS LE 10 -2,926 -5,796 5,611 -17,537 -16,881 1,161 499.38% 191.28% -79.30% 

OLS LE 5 -12,367 -11,965 -13,202 -44,348 -32,819 -9,601 258.59% 174.30% -27.28% 

 

5.5.13. Analýza výnosnosti společnosti VIG 

Graf č. 23 akciový vývoj společnosti VIG
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Zdroj: Reuters, www.akcie.cz 
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Společnost VIG je první pojišťovací společnost na trhu BCPP, pod kterou patří například 

společnosti Kooperativa či Česká podnikatelská pojišťovna. Na trh vstoupila až únoru 

roku 2008, tedy v období, kdy již krize tvrdě dopadla na některé společnosti v zahraničí. 

Hodnota akcie téměř neustále klesala vlivem negativního sentimentu. Ke konci 

sledovaného období však ceny akcií začaly pozvolna stoupat. Analýza výnosů opět nemá 

smysl. Existují sice některé strategie, které prokázaly svůj přínos tím, že doporučovaly s 

akciemi neobchodovat, čímž v podstatě zamezily poklesům investic, nicméně úspěšnost 

vybraných strategií v tomto ohledu budeme testovat až na závěr práce. 

 

5.5.14. Analýza výnosnosti společnosti NWR  
 

Společnost NWR přišla na trh BCPP měsíc před největšími výprodeji a jednalo se 

o největší IPO v historii českého akciového trhu. Zájem o tento titul byl vysoký, neboť 

pod tuto společnost patří i největší domácí těžební společnost OKD. Ovšem tento 

počáteční zájem byl opět přerušen výprodeji na trzích, které srazily titul na pětinu 

upisovací hodnoty. Vzhledem ke krátkodobé historii a klesajícímu vývoji nemá analýzy 

výnosů smysl. 

Graf č. 24 akciový vývoj společnosti NWR
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5.5.15. Závěr separátní analýzy akciových titulů 

 

V této části analýzy jsme chtěli na jednotlivých akciích ukázat výnosnost různých 

kombinací strategií a modelů. Snažili jsme se vypozorovat nějaká obecná investiční 

pravidla, která se během sledovaného období vyplatila dodržovat. Nelze generalizovat 

pravidla obecně pro všechny akcie, ovšem sledovali jsme jisté podobné znaky v rámci 

určitých skupin akcií, a proto jsme je rozdělili na:  

a) blue chips, kam řadíme akcie společností ČEZ, TELEFÓNICA O2, UNIPETROL, 

KOMERČNÍ BANKA, PHILLIP MORIS a ERSTE BANK 

b) specifické, kam patří akcie společností ZENTIVA a ORCO 

c) nové, zahrnující akcie společností CETV, ECM, PEGAS, AAA, VIG a NWR 

 

Pro skupinu blue chips jsme vypozorovali následující vlastnosti: 

• Strategie 1 kup a drž je obecně velmi výnosná a i v období krize jsou její výnosy 

porovnatelné s ostatními strategiemi. 

• Strategie 5 a Strategie 6 jsou vysoce výnosné při použití modelů OLS 1 a OLS 0.5 

a proto v následné kapitole budeme testovat, zda jsou lepší než Strategie 1.Tento 

test použijeme na všechny sledované akciové tituly bez ohledu na skupiny. 

• Přínos rozšířených strategií UP 1 je minimální a neočekáváme, že by byly tyto 

strategie výrazněji výnosnější než jejich základní verze. U akcií blue chips také 

pozorujeme, že rozšíření typu UP 2 nemělo žádný přínos.   

• Z modelů využívající lokální extrémy byly poměrně úspěšné modely OLS LE 50 

a OLS LE 20 v kombinaci se strategií 5, strategií 6 nebo jejich rozšíření. Nelze 

ovšem říci obecně, že by nějaká kombinace byla vhodná pro všechny blue chips 

akcie. Proto ani nebudeme žádnou z těchto kombinací testovat.    

 

Pro společnost Zentiva a ORCO jsme zavedli skupinu specifické, neboť se u nich 

velmi těžko hledá nějaká významnější výnosná strategie, či nějaké společné znaky s 

ostatními akciemi. Obě akcie jsou na trhu středně dlouhé období, během kterého 

zaznamenaly vysoký rozptyl cen. Akcie společnosti Zentiva se vyvíjely velmi specificky 

a z naší analýzy vyplývá, že nejvýnosnější strategií pro tuto společnost byla strategie 1 



     

 

"koupit a držet". Pro společnost ORCO byly výnosné krátkodobé strategie využívající 

lokální extrémy spolu se strategií 5 či strategií 6. U akcií společnosti ORCO byla naopak 

nejméně výnosná strategie "kup a drž", neboť v období krize zaznamenala největší 

propad na BCPP. Právě kvůli tomuto enormnímu poklesu nemá smysl jakoukoliv 

strategii porovnávat se strategií kup a drž, a proto jsme pro skupinu akcií specifické žádné 

testování neprováděli. 

   

V rámci skupiny nové jsme zjistili, že většina z nich rostla v počátečním období, 

ovšem po vystřízlivění euforie začaly tituly klesat společně s trhem a byly doraženy 

volným pádem v období krize. Proto by nejlepší strategií bylo obchodovat s nimi jen 

zpočátku a po určitém času uzavřít všechny pozice. To je zřejmé tvrzení, které ovšem 

vyplývá ze situace ex post a nikoliv z analýzy. Navíc může být značně ovlivněno 

dopadem krize. Pokud by například ke krizi nedošlo, nemuselo by k poklesům dojít. Z dat 

jsme ovšem vypozorovali dvě skutečnosti: 

• Dlouhodobější modely využívající lokální extrémy vykazují nižší ztráty než 

modely krátkodobé. Budeme tedy porovnávat ztráty OLS LE 50 versus OLS LE 5 

a OLS LE 10 v rámci strategie 5 (10% a 5%) a strategie 6. Pokud by se tento fakt 

potvrdil, mohlo by to značit, že u nových akcií je lepší si počkat a začít investovat 

až po nějakém období, až se situace uklidní a ustanou počáteční sentimenty. 

• U těchto nových společností se vyplatily strategie s rozšířením UP 2, které 

zamyká investice a zajišťuje se tak proti případným ztrátám. Vzhledem k velkému 

poklesu během krize lze přínos tohoto zajištění očekávat, nicméně my ho budeme 

testovat v rámci modelů OLS LE 5, OLS LE 10 a OLS 50 na strategii 5 s 

požadovaným výnosem 10%  a na strategii 6.    

 

5.6. Testování výsledků 
 

V této kapitole se budeme snažit otestovat některé hypotézy, které jsme stanovili 

na základě analýzy akciových titulů v předchozí kapitole. V rámci testů se většinou 

snažíme porovnávat dvě investiční strategie a zjistit, zda některá z nich je významně 

výnosnější. Pokud nějaká taková strategie existuje, mohli bychom ji doporučit 



     

 

individuálnímu investorovi. Pro porovnání výnosů jednotlivých strategií jsme použili 

párovou T-statistiku, která porovnává rozdíl středních hodnot výnosů jednotlivých 

strategií. Pro účely tohoto testu jsme spočítaly měsíční výnosy jednotlivých strategií. Pro 

první testovanou strategii jsme tak dostali řadu výnosů x1, x2, x3, ……. xn a pro druhou 

strategii řadu výnosů y1,  y2, y3 ……. ym , kde n, m∈ N. Zároveň vypočítáme pro každou řadu 

průměrný výnos ( X , Y ) a rozptyl výnosů těchto řad ( 2
XS , 2

YS ). Obě řady mají stejnou 

velikost výběru a předpokládáme i stejný rozptyl výnosů, neboť jsou realizované na 

stejném podkladovém aktivu. Pro hypotézy používáme následující T-statistiku:  

mn
mnnm

mSnS
YXT

YX
+

−+

−+−

−
=

)2(
)1()1( 22

 

Přičemž hypotéza H0  tvrdí, že rozdíly středních hodnot jsou nulové, neboli X - Y = 0 

Naproti tomu hypotéza H1 tvrdí, že pro střední hodnoty platí: X - Y ≤ 0. U většiny 

testovaných hypotéz se tak snažíme zjistit, zda řada měsíčních výnosů y1,  y2, y3 ……. ym 

získaných určitou strategií v kombinaci s daným modelem je významně lepší než řada 

měsíčních výnosů x1, x2, x3, ……. xn generovaných Strategií 1. Proto pro zamítnutí či 

potvrzení hypotézy používáme jednostrannou kritickou hodnotu Studentova T-rozdělení. 

Pro všechny testy používáme hladinu významnosti 95%.  

 

5.6.1. Strategie 6 s použitím modelu OLS 1 versus Strategie 1 
 

První testovaná hypotéza, kterou se snažíme ověřit na jednotlivých akciích, 

vypadá takto: H0  : X - Y = 0,  H1 : X - Y ≤ 0, kde X  je střední hodnota výnosů 

získaných strategií 1 a Y  je střední hodnota výnosů, které jsme získali použitím modelu 

OLS 1 spolu se strategií 6. Výsledky v následující tabulce ukazují, že obecně nelze 

zamítnout hypotézu H0. Nemůžeme tedy říci, že by definovaná strategie 6 s využitím 

modelu OLS 1 byla lepší než strategie 1. Ovšem separátně lze u několika akcií hypotézu 

H0  zamítnout ve prospěch hypotézy H1 . Patří mezi ně Telefonica 02, AAA, Pegas a 

ECM, přičemž u posledních tří jmenovaných společností musíme brát v potaz důvody 

vzniku tohoto výsledku. Je totiž velkou mírou způsobený tím, že model OLS 1 umožňuje 

obchodování až po prvním roce na trhu, historie těchto titulů je velmi krátká a dopadla na 



     

 

ně finanční krize. Tedy spíše tento výsledek může znamenat, že v období finanční krize 

se nevyplácí obchodovat.  

Tabulka č. 44 
Porovnání měsíčních výnosností Strategie 1 a Strategie 6 s použitím modelu OLS 1 

  CEZ Telefonica O2 Unipetrol Komerční banka 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota 0.0817 0.0736 0.0082 0.0141 0.0243 0.0139 0.0047 0.0071 
Variance 0.4596 0.3742 0.0058 0.0078 0.2506 0.0945 0.0306 0.0101 
Pozorování 87 87 87 87 87 87 87 87 
stupně volnosti 86   86   86   86   
T-statistika 1.1159   -1.8408   0.4793   -0.2100   
P(T≤t) 1str. 0.1338   0.0345   0.3165   0.4171   
t krit. 1str. 1.6628   1.6628   1.6628   1.6628   
P(T≤t) 2str. 0.2676   0.0691   0.6330   0.8342   

t krit. 2str. 1.9879   1.9879   1.9879   1.9879   

  Phillip Moris Erste Bank Zentiva ORCO 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota 0.0046 0.0147 -0.0041 0.0016 0.0154 0.0009 -0.0169 -0.0054 
Variance 0.0143 0.0080 0.0314 0.0052 0.0140 0.0041 0.0240 0.0055 
Pozorování 87 87 78 78 58 58 50 50 
stupně volnosti 86   77   57   49   
T-statistika -1.3429   -0.3983   1.7229   -0.8335   
P(T≤t) 1str. 0.0914   0.3458   0.0452   0.2043   
t krit. 1str. 1.6628   1.6649   1.6720   1.6766   
P(T≤t) 2str. 0.1828   0.6915   0.0903   0.4086   

t krit. 2str. 1.9879   1.9913   2.0025   2.0096   

  CETV ECM Pegas AAA 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota -0.0206 -0.0065 -0.0312 0 -0.0243 0 -0.0403 0 
Variance 0.0169 0.0058 0.0059 0 0.0049 0 0.0048 0 
Pozorování 38 38 28 28 28 28 19 19 
stupně volnosti 37   27   27   18   
T-statistika -0.9790   -2.1547   -1.8420   -2.5427   
P(T≤t) 1str. 0.1670   0.0201   0.0382   0.0102   
t krit. 1str. 1.6871   1.7033   1.7033   1.7341   
P(T≤t) 2str. 0.3340   0.0403   0.0765   0.0204   

t krit. 2str. 2.0262   2.0518   2.0518   2.1009   

  VIG NWR Akcie ČR celkem 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 

Střední hodnota -0.0356 0 -0.0638 0 0.0081 0.0137 
Variance 0.0119 0 0.0150 0 0.0949 0.0581 
Pozorování 14 14 11 11 759 759 
stupně volnosti 13   10   758   
T-statistika -1.2222   -1.7291   -1.4497   
P(T≤t) 1str. 0.1217   0.0572   0.0738   
t krit. 1str. 1.7709   1.8125   1.6469   
P(T≤t) 2str. 0.2433   0.1145   0.1476   

t krit. 2str. 2.1604   2.2281    1.9631   



     

 

U společnosti Zentiva bychom mohli formulovat hypotézu H2 : X - Y ≥ 0, která by byla 

testem potvrzena. To znamená, že u Zentivy je strategie "kup a drž" výnosnější než naše 

definovaná strategie 6. Navíc na 14% hladině významnosti by šlo totéž říci i pro 

společnost ČEZ, což je velkou měrou způsobeno velmi vysokým tempem růstu této akcie 

v průběhu sledovaného období. Stejným způsobem jsme testovali i Strategii 5 s použitím 

modelu OLS 1 a jelikož jsme dospěli ke stejným výsledkům, nebudeme je již opět 

prezentovat. Vypočítané T-statistiky se jen velmi nepatrně lišily od těch, které jsme 

dostali v rámci strategie 6, což je způsobeno i podobnými znaky těchto dvou strategií.  

 

5.6.2. Strategie 6 s použitím modelu OLS 0.5 versus Strategie 1 
 

Nyní se snažíme ověřit hypotézy naprosto stejným způsobem, jako u předchozího 

testu s jediným rozdílem, a tím je použití jiného predikčního modelu (OLS 0.5). Ačkoliv 

se výsledky zdánlivě podobají předchozímu testu, po detailnějším prozkoumání lze zjistit, 

že u většiny akcií se výsledky z hlediska významnosti více blíží k hypotéze H1. Pokud 

zkoumáme akcie separátně, tak na 95% hladině významnosti můžeme zamítnout 

hypotézu H0 u akcií společností CETV, AAA a ECM. Lze si dále všimnout, že například 

na 90% hladině významnosti bychom hypotézu H0 mohli zamítnout nejen u společnosti 

Telefonica O2 ale i u společností Pegas a NWR. Mimo jiné strategie 1 u akcií společnosti 

Zentiva je výnosnější než strategie 6 s použitím modelu OLS 0.5 až na hladině 

významnosti 5.3 %.  

 

Největším přínosem v rámci tohoto testu je ovšem zjištění, že pokud 

porovnáváme měsíční výnosy všech akcií dohromady, můžeme zamítnout hypotézu H0 

ve prospěch hypotézy H1. Tedy můžeme říci, že celkově při investování do českých akcií 

jsou měsíční výnosy dosažené při použití strategie 6 spolu s modelem OLS 0.5 vyšší, než 

výnosy dosažené strategií "kup a drž". To má velký význam zvláště při portfoliových 

investicích. Neboť nám tento test ukazuje, že v dlouhodobém horizontu bez rozdílu na 

jednotlivá aktiva by mělo být lepší obchodovat s akciemi na základě půl ročních trendů. 

Ovšem i s těmito informacemi musíme být opatrní, neboť v tomto testu implicitně 

předpokládáme, že každý měsíční výnos je stejně hodnotný, nicméně při tvorbě portfolií 



     

 

se musí brát v potaz i váha daného aktiva v portfoliu. Navíc je třeba brát v potaz, že 

výsledky jsou velmi ovlivněny finanční krizí. 

 

Tabulka č. 45  
Porovnání měsíčních výnosností Strategie 1 a Strategie 6 s použitím modelu OLS 0.5 

  CEZ Telefonica 02 Unipetrol Komerční banka 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota 0.0817 0.0750 0.0082 0.0107 0.0243 0.0200 0.0047 0.0026 
Variance 0.4596 0.3790 0.0058 0.0064 0.2506 0.1263 0.0306 0.0106 
Pozorování 87 87 87 87 87 87 87 87 
stupně volnosti 86   86   86   86   
T-statistika 0.9778   -1.4603   0.2521   0.2207   
P(T≤t) 1str. 0.1655   0.0739   0.4008   0.4129   
t krit. 1str. 1.6628   1.6628   1.6628   1.6628   
P(T≤t) 2str. 0.3309   0.1479   0.8015   0.8259   
t krit. 2str. 1.9879   1.9879   1.9879   1.9879   
  Phillip Moris Erste Bank Zentiva ORCO 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota 0.0046 0.0117 -0.0041 0.0056 0.0154 0.0023 -0.0169 0.0033 
Variance 0.0143 0.0056 0.0314 0.0084 0.0140 0.0048 0.0240 0.0106 
Pozorování 87 87 78 78 58 58 50 50 
stupně volnosti 86   77   57   49   
T-statistika -0.8431   -0.7968   1.6472   -1.9558   
P(T≤t) 1str. 0.2007   0.2140   0.0525   0.0281   
t krit. 1str. 1.6628   1.6649   1.6720   1.6766   
P(T≤t) 2str. 0.4015   0.4280   0.1050   0.0562   
t krit. 2str. 1.9879   1.9913   2.0025   2.0096   
  CETV ECM Pegas AAA 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota -0.0206 0.0010 -0.0312 0 -0.0243 0 -0.0403 0 
Variance 0.0169 0.0063 0.0059 0 0.0049 0 0.0048 0 
Pozorování 38 38 28 28 28 28 19 19 
stupně volnosti 37   27   27   18   
T-statistika -1.7938   -1.8427   -1.6789   -2.5427   
P(T≤t) 1str. 0.0405   0.0382   0.0524   0.0102   
t krit. 1str. 1.6871   1.7033   1.7033   1.7341   
P(T≤t) 2str. 0.0810   0.0764   0.1047   0.0204   
t krit. 2str. 2.0262   2.0518   2.0518   2.1009   
  VIG NWR Akcie ČR celkem 
  Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 Strategie 1 Strategie 6 
Střední hodnota -0.0356 -0.0144 -0.0638 0 0.0081 0.0140 
Variance 0.0119 0.0027 0.0150 0 0.0949 0.0627 
Pozorování 14 14 11 11 759 759 
stupně volnosti 13   10   758   
T-statistika -1.1360   -1.7291   -1.8356   
P(T≤t) 1str. 0.1382   0.0572   0.0334   
t krit. 1str. 1.7709   1.8125   1.6469   
P(T≤t) 2str. 0.2765   0.1145   0.0668   
t krit. 2str. 2.1604   2.2281    1.9631   

 



     

 

5.6.3. Strategie 5 s použitím modelu OLS 0.5 versus Strategie 1 
 

Tabulka č. 46  
Porovnání měsíčních výnosností Strategie 1 a Strategie 5 s použitím modelu OLS 0.5 

  CEZ Telefonica Unipetrol Komerční banka 
  Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 
Střední hodnota 0.0817 0.0749 0.0082 0.0107 0.0243 0.0238 0.0047 0.0024 
Variance 0.4596 0.3916 0.0058 0.0044 0.2506 0.1714 0.0306 0.0140 
Pozorování 87 87 87 87 87 87 87 87 
stupně volnosti 86   86   86   86   
T-statistika 1.1973   -0.7307   0.0465   0.2906   
P(T≤t) 1str. 0.1172   0.2335   0.4815   0.3860   
t krit. 1str. 1.6628   1.6628   1.6628   1.6628   
P(T≤t) 2str. 0.2345   0.4670   0.9630   0.7721   
t krit. 2str. 1.9879   1.9879   1.9879   1.9879   
  Phillip Moris Erste bank Zentiva ORCO 
  Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 
Střední hodnota 0.0046 0.0116 -0.0041 0.0049 0.0154 0.0026 -0.0169 0.0018 
Variance 0.0143 0.0064 0.0314 0.0071 0.0140 0.0048 0.0240 0.0085 
Pozorování 87 87 78 78 58 58 50 50 
stupně volnosti 86   77   57   49   
T-statistika -0.8792   -0.7208   1.6583   -1.6154   
P(T≤t) 1str. 0.1909   0.2366   0.0514   0.0563   
t krit. 1str. 1.6628   1.6649   1.6720   1.6766   
P(T≤t) 2str. 0.3817   0.4732   0.1028   0.1126   
t krit. 2str. 1.9879   1.9913   2.0025   2.0096   
  CETV ECM Pegas AAA 
  Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 
Střední hodnota -0.0206 -0.0031 -0.0312 0 -0.0243 0 -0.0403 0 
Variance 0.0169 0.0022 0.0059 0 0.0049 0 0.0048 0 
Pozorování 38 38 28 28 28 28 19 19 
stupně volnosti 37   27   27   18   
T-statistika -1.0677   -2.0999   -1.7310   -2.5427   
P(T≤t) 1str. 0.1463   0.0226   0.0474   0.0102   
t krit. 1str. 1.6871   1.7033   1.7033   1.7341   
P(T≤t) 2str. 0.2926   0.0452   0.0949   0.0204   
t krit. 2str. 2.0262   2.0518   2.0518   2.1009   
  VIG NWR Akcie ČR celkem 
  Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 Strategie 1 Strategie 5 
Střední hodnota -0.0356 0 -0.0638 0 0.0081 0.0147 
Variance 0.0119 0 0.0150 0 0.0949 0.0690 
Pozorování 14 14 11 11 759 759 
stupně volnosti 13   10   758   
T-statistika -1.2222   -1.7291   -2.2646   
P(T≤t) 1str. 0.1217   0.0572   0.0119   
t krit. 1str. 1.7709   1.8125   1.6469   
P(T≤t) 2str. 0.2433   0.1145   0.0238   
t krit. 2str. 2.1604   2.2281    1.9631   

 



     

 

V rámci modelu OLS 0.5 mají Strategie 6 a strategie 5 (10%) velmi podobné 

výsledky. Velký rozdíl ve výnosnosti byl zaznamenán u společnosti Telefonica O2 ve 

prospěch strategie 6, jinak jsou výsledky téměř identické, proto není třeba je zvláště 

komentovat. Souhrnný test opět ukázal, že výnosy celkově dosažené při použití Strategie 

5 spolu s modelem OLS 0.5 jsou v průměru vyšší, než výnosy dosažené strategií 1. 

Nicméně i zde platí obezřetnost při interpretaci těchto výsledků. 

 

5.6.4. Krátkodobé modely OLS LE 5 a OLS LE 10 versus OLS LE 50  
 

Test byl proveden souhrnně na měsíčních akciových výnosech všech společností, 

které jsme zařadili do skupiny nové. V tomto testu jsme se snažili zjistit, zda u zmíněných 

akcií je lepší používat dlouhodobější model OLS LE 50 namísto krátkodobých OLS LE 5 

nebo OLS LE 10. K porovnání jsme použili strategii 6 a strategii 5 (5% i 10 %) Tyto 

akcie totiž nejdříve velmi rychle stoupaly na začátku své historie, nicméně všechny 

následně skončily v záporných číslech zejména kvůli finanční krizi.  

 

Tabulka č. 47 
Porovnání měsíčních výnosností modelů OLS LE 5 a OLS LE 10 vesrsus OLS LE 50 

Model OLS LE 5 OLS LE 50 OLS LE 5 OLS LE 50 OLS LE 5 OLS LE 50 
Strategie  Strategie 6 Strategie 6 Strategie 5 (10%) Strategie 5 (10%) Strategie 5 (5%) Strategie 5 (5%) 
Střední hodnota -0.0165 -0.0075 -0.0137 -0.0045 -0.0128 -0.0037 
Variance 0.0067 0.0011 0.0042 0.0004 0.0033 0.0002 
Pozorování 134 134 134 134 134 134 
stupně volnosti 133   133   133   
T-statistika -1.3875   -1.8912   -2.0595   
P(T≤t) 1str. 0.0838   0.0304   0.0207   
t krit. 1str. 1.6564   1.6564   1.6564   
P(T≤t) 2str. 0.1676   0.0608   0.0414   

t krit. 2str. 1.9780   1.9780   1.9780   

Model OLS LE 10 OLS LE 50 OLS LE 10 OLS LE 50 OLS LE 10 OLS LE 50 
Strategie  Strategie 6 Strategie 6 Strategie 5 (10%) Strategie 5 (10%) Strategie 5 (5%) Strategie 5 (5%) 

Střední hodnota -0.0155 -0.0075 -0.0166 -0.0045 -0.0165 -0.0037 
Variance 0.0034 0.0011 0.0032 0.0004 0.0028 0.0002 
Pozorování 134 134 134 134 134 134 
stupně volnosti 133   133   133   
T-statistika -1.7160   -2.9713   -3.3055   
P(T≤t) 1str. 0.0442   0.0018   0.0006   
t krit. 1str. 1.6564   1.6564   1.6564   
P(T≤t) 2str. 0.0885   0.0035   0.0012   

t krit. 2str. 1.9780   1.9780   1.9780   



     

 

Dlouhodobější strategie nedokázala sice generovat zisky na počátečním růstu, 

ovšem v následném propadu dokázala včas zamknout své investiční pozice. Celkově u 

akcií zařazených do skupiny "nové" lze z výsledků v tabulce č. 47 na 95% hladině 

významnosti zamítnout hypotézu H0 ve prospěch hypotézy H1. Tyto výsledky byly 

potvrzeny u všech kombinací, kromě jediného testu OLS 5 versus OLS 50 při použití 

strategie 6. Můžeme tedy konstatovat, že model OLS 50 je při investování do nových 

akcií vhodnější, než krátkodobé modely OLS LE 5 a OLS LE 10. Můžeme tedy i 

formulovat doporučení pro individuálního investora, který by při investování do nových 

akcií měl spíše posečkat, než se ustálí počáteční sentiment a investovat až na základě 

dlouhodobějšího trendu. 

 

5.6.5. Přínos Strategií UP 2 u nových akcií.  
 

U akcií ze skupiny nové jsme dále testovali přínos rozšířených strategií UP 2. 

Očekáváme, že u těchto nových akcií, které v době krize velmi poklesly, by mělo toto 

rozšíření mít přínos. Z výsledků v následující tabulce je patrné, že kromě modelu OLS 

LE 50 v kombinaci se strategií 5 (10%) zamítáme ve všech ostatních případech na 95% 

hladině významnosti hypotézu H0 ve prospěch hypotézy H1. Tedy rozšíření typu UP 2 by 

u těchto akcií mělo mít přínos. Jak jsme již naznačili, je to způsobeno jednak poklesem 

během finanční krize, ale i tím, že u nových akcií není historicky otestované cenové dno a 

tak je lepší obchodovat se zajištěním proti nadměrným poklesům. 

 

Tabulka č. 48 
Měření přínosu rozšířených strategií typu UP 2 u nových akcií 

Model OLS LE 5 OLS LE 5 OLS LE 5 

Strategie Strategie 6 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 5 

(10%) 
Strategie 5 
(10%) UP 2 

Strategie 5 
(5%) 

Strategie 5 
(5%) UP 2 

Střední hodnota -0.0165 -0.0040 -0.0137 -0.0043 -0.0128 -0.0042 
Variance 0.0067 0.0023 0.0042 0.0022 0.0033 0.0020 
Pozorování 134 134 134 134 134 134 
stupně volnosti 133   133   133   
T-statistika -2.3293   -2.8492   -2.5662   
P(T≤t) 1str. 0.0107   0.0025   0.0057   
t krit. 1str. 1.6564   1.6564   1.6564   
P(T≤t) 2str. 0.0214   0.0051   0.0114   
t krit. 2str. 1.9780   1.9780   1.9780   
       



     

 

Model OLS LE 10 OLS LE 10 OLS LE 10 

Strategie Strategie 6 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 5 

(10%) 
Strategie 5 
(10%) UP 2 

Strategie 5 
(5%) 

Strategie 5 
(5%) UP 2 

Střední hodnota -0.0155 -0.0096 -0.0166 -0.0085 -0.0165 -0.0076 
Variance 0.0034 0.0015 0.0032 0.0013 0.0028 0.0011 
Pozorování 134 134 134 134 134 134 
stupně volnosti 133   133   133   
T-statistika -1.8745   -2.8256   -3.1929   
P(T≤t) 1str. 0.0315   0.0027   0.0009   
t krit. 1str. 1.6564   1.6564   1.6564   
P(T≤t) 2str. 0.0631   0.0054   0.0018   
t krit. 2str. 1.9780   1.9780   1.9780   
       

Model OLS LE 50 OLS LE 50 OLS LE 50 

Strategie Strategie 6 
Strategie 6 

UP 2 
Strategie 5 

(10%) 
Strategie 5 
(10%) UP 2 

Strategie 5 
(5%) 

Strategie 5 
(5%) UP 2 

Střední hodnota -0.0075 -0.0034 -0.0045 -0.0036 -0.0037 -0.0021 
Variance 0.0011 0.0003 0.0004 0.0002 0.0002 0.0001 
Pozorování 134 134 134 134 134 134 
stupně volnosti 133   133   133   
T-statistika -2.0240   -1.1707   -2.2168   
P(T≤t) 1str. 0.0225   0.1219   0.0142   
t krit. 1str. 1.6564   1.6564   1.6564   
P(T≤t) 2str. 0.0450   0.2438   0.0283   
t krit. 2str. 1.9780   1.9780   1.9780   

 

5.7. Analýza výnosů podílových fondů 
  

Na rozdíl od předchozí analýzy investičních příležitostí akciových titulů je tato 

analýza mnohem jednodušší. Pokud se investor rozhodne investovat do fondů 

kolektivního investování, odpadne mu mnoho starostí ohledně investičních rozhodnutí a 

rizik s tím spojených. Mnohem lépe může své investice diversifikovat a nemusí vytvářet 

odhady, či každý den analyzovat investiční příležitosti.  Na druhou stranu nemůže výnosy 

fondu nijak ovlivnit a je vystaven rizikům a nákladům vyplývajícím ze zastoupení. Ty 

byly v období kuponové privatizace velmi vysoké, ovšem vzhledem ke kultivaci trhu se 

tyto rizika a náklady v našem sledovaném období velmi snížily.  

 

Pro každý typ fondu existují doporučené investiční horizonty a tedy krátkodobé 

obchodování s podílovými listy i kvůli vyšším transakčním poplatkům nejsou příliš 

výhodné. Na několika vybraných fondech jsme tedy analyzovali, jakých výnosů by 

investor dosáhl při strategii "kup a drž" během jednotlivých let. Dodržoval při tom 



     

 

časový diversifikační horizont 3 týdnů, což většinou odpovídá 15 obchodním dnům. 

Stejně jako u analýzy akciových společností jsme předpokládali, že investor disponuje 

kapitálem 100 000 Kč a velikost jedné jeho investice je 10 000 Kč. Do analýzy jsme 

zahrnuli všechny poplatky a prezentované výsledky představují již čistý výnos. Výnosy 

jsme zkoumali na týdenních datech, jelikož ne všechny fondy poskytují denní informace. 

Při výběru analyzovaných fondů jsme dodržovali několik pravidel: 

 

1) Vybraný fond musel mít historii alespoň od roku 2002 a musel být v měně CZK. 

U fondů s jinou měnou bychom totiž museli počítat i s měnovým rizikem, které 

bylo poměrně vysoké vzhledem k neustále posilující české měně a výrazně 

snižovalo dosažené výnosy jinak atraktivních fondů. 

2)  Vybrané fondy měly mít ve svém portfoliu zastoupení českých cenných papírů, 

popřípadě cenné papíry ze střední Evropy. 

3) Vybíraly jsme fondy, které byly celkově ve sledovaném období celkově výnosové 

a jejich vlastní kapitál na podílový list nebyl navýšen nějakou speciální událostí, 

či sloučením s jiným fondem. 

4) Ve vzorku máme různé typy fondů, ovšem více jsme se zaměřily na prezentování 

výnosů smíšených fondů, akciových fondů a dluhopisových fondů. 

 

V následující tabulce prezentujeme roční výnosy v %, investorův výnos v Kč a 

směrodatnou odchylku vybraných podílových fondů jakožto rizikový prvek investice. 
 

Tabulka č. 49 Analýzy výnosů vybraných podílových fondů od roku 2002  
Datum 31. 12. xxxx 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30.03.2009 

Pioneer Sporokonto (peněžní fond) 
Výnos fondu (%) 3.79% 1.26% 1.82% 1.33% 1.12% 2.09% -0.05% -0.42% 

Výnos investora (Kč) 2,250 3,538 5,425 6,830 8,022 10,282 10,231 9,807 

Sm. odchylka výnosů 0.0686 0.0902 0.0244 0.0230 0.0331 0.0383 0.3093 0.0845 

ČSOB Bond mix (dluhopisový fond) 

Výnos fondu (%) 3.05% 1.86% 4.77% 2.70% 1.45% 0.46% 4.79% -2.30% 

Výnos investora (Kč) 1,627 3,518 8,460 11,391 13,005 13,530 18,967 16,353 

Sm. odchylka výnosů 0.5233 0.3027 0.2050 0.2791 0.1382 0.0964 0.4755 0.5640 

ISČS Sporobond (dluhopisový fond) 

Výnos fondu (%) 6.75% 2.19% 6.00% 3.97% 0.47% 0.10% -1.77% -3.94% 

Výnos investora (Kč) 5,030 7,330 13,768 18,282 18,841 18,954 16,846 12,190 

Sm. odchylka výnosů 0.2335 0.3477 0.3801 0.3553 0.3076 0.2652 0.7668 0.6395 



     

 

ING International český fond obligací (dluhopisový fond) 
Výnos fondu (%) 7.64% 0.95% 6.21% 4.26% 1.50% -2.09% 2.59% -3.70% 

Výnos investora (Kč) 3,897 4,873 11,305 15,990 17,714 15,283 18,236 13,823 

Sm. odchylka výnosů 0.3372 0.3614 0.3699 0.3854 0.2901 0.2774 0.7879 0.7763 

IKS Balancovaný dynamický (smíšený fond) 
Výnos fondu (%) -5.64% 20.33% 31.59% 30.19% 10.66% 8.64% -26.99% -1.46% 

Výnos investora (Kč) -3,418 16,214 52,926 99,091 120,313 139,342 74,733 71,859 

Sm. odchylka výnosů 1.4271 1.5374 1.2613 1.7120 1.9339 1.5249 2.2496 1.8148 

ČSOB Středoevropský (smíšený fond) 

Výnos fondu (%) 0.96% 9.03% 25.53% 18.56% 7.33% 4.31% -28.10% -7.98% 

Výnos investora (Kč) -2,975 5,788 32,791 57,434 68,970 76,260 26,726 17,692 

Sm. odchylka výnosů 1.5341 1.4108 1.1823 1.3500 2.2406 1.7681 2.4385 2.5607 

J&T OPPORTUNITY CZK (smíšený fond) 

Výnos fondu (%) 6.14% 7.70% 6.25% 31.32% 19.06% 19.47% -51.48% -1.38% 

Výnos investora (Kč) 3,789 11,781 18,768 55,966 85,693 121,848 7,645 11,679 

Sm. odchylka výnosů 0.7359 0.8344 0.8591 1.5836 2.0214 1.9048 4.7777 5.5866 

ISČS akciový mix FF (fond fondů) 

Výnos fondu (%) 6.02% 2.03% 10.14% 6.52% 0.92% 4.18% -41.95% -4.08% 

Výnos investora (Kč) 2,743 4,828 15,459 22,986 24,116 29,305 -24,933 -26,575 

Sm. odchylka výnosů 0.2227 0.6199 0.8552 0.5828 0.8916 1.3846 3.8364 4.4689 

ČSOB akciový mix (akciový fond) 

Výnos fondu (%) -24.71% 16.02% 15.51% 17.17% 9.15% 1.91% -48.74% -12.94% 

Výnos investora (Kč) -22,734 -10,352 3,556 21,332 32,432 34,955 -30,820 -38,259 

Sm. odchylka výnosů 2.3110 2.0614 1.2265 1.2744 1.6240 1.7962 4.3445 5.5809 

ISČS Sporotrend (akciový fond) 

Výnos fondu (%) 1.07% 25.55% 40.71% 43.27% 6.66% 12.44% -68.03% 21.79% 

Výnos investora (Kč) -7,228 16,475 63,895 134,819 150,462 181,615 -9,964 11,548 

Sm. odchylka výnosů 3.1147 2.2571 2.0057 2.3098 3.4489 3.2064 7.2457 6.0119 

ING International český akciový fond (akciový fond) 
Výnos fondu (%) 11.97% 39.39% 51.81% 39.04% 11.42% 10.52% -49.51% -8.21% 

Výnos investora (Kč) 3,061 43,468 117,555 202,298 236,764 272,144 88,138 74,819 

Sm. odchylka výnosů 2.2934 2.0281 1.6826 2.2241 2.6136 2.4617 4.5406 5.0683 
Zdroj: AKAT ČR, www.ingfondy.cz, www.ifondy.cz 

 

Vybírali jsme ty nejvýnosnější podílové fondy na českém trhu a proto věříme, že 

výše zmíněné fondy jsou dostatečně reprezentativní pro analýzu výnosů fondů 

kolektivního investování. Splnili jsme tak cíl prezentovat individuálnímu investorovi 

investiční možnosti od roku 2002 až do současnosti. Investorovi zbývá vybrat si, jakým 

způsobem bude investovat. Objektivně totiž nelze posoudit investování do podílových 

fondů a přímé investování do cenných papírů. Nelze totiž objektivně vyčíslit investorovy 

náklady při přímém investování, do kterých patří například hodnota času, náklady 

příležitosti či jiné náklady spojené s psychickou vyrovnaností při cenových výkyvech.       

http://www.ingfondy.cz
http://www.ifondy.cz


     

 

6) Závěr 
 

 Cílem této práce bylo popsat vývoj investičního prostředí v České republice od 

roku 1990 a následně provést analýzu investičních možností individuálního investora. 

Vzhledem k nedostatkům trhu v transformačním období jsme považovali za racionální 

provést investiční analýzu až od roku 2002. Definovali jsme predikční modely a 

investiční strategie, v rámci kterých jsme pozorovali výnosy jednotlivých kombinací na 

jednotlivých akciích. Z těchto výnosů jsme dále vypozorovali některé vlastnosti, které 

jsme následně testovali.  

 

Z výsledků analýzy je patrné, že obecně byla během celého období velmi výnosná 

strategie kup a drž. V rámci našich definovaných strategiích jsme hledali strategii, která 

by byla významně výnosnější. Nedokázali jsme najít strategii, která by tuto podmínku 

splňovala separátně pro všechny sledované akcie. Nicméně při celkovém testu všech 

měsíčních výnosů všech akcií dohromady jsme našli dvě strategie, které vyšší výnosy 

vykazovaly. Byly to strategie 6 a strategie 5 (10%) v kombinaci s modelem OLS 0.5.  

Tyto výsledky byly dosaženy především kvůli dopadům finanční krize, kdy obyčejná 

strategie "kup a drž" nedokázala obstát oproti těmto strategiím.  

  

 Z analýzy jsme dále zjistili, že u nových akcií je lepší se orientovat podle 

predikčních modelů s delším časovým horizontem. Prokázali jsme, že model OLS LE 50 

byl u těchto akcií výnosnější než modely krátkodobé. To může být způsobeno tím, že 

nové akcie navzdory počátečním pozitivním sentimentům ukáží směr svého vývoje až po 

delší době a tedy se vyplatí s investováním do těchto akcií počkat až na výsledky 

dlouhodobějších predikčních modelů.  

 

 U nových akcií jsme také zjistili, že se osvědčila rozšířená zajišťovací strategie 

typu UP 2, která zamyká investice při výraznějším propadu cen. Tyto rozšířené strategie 

vykazovaly vyšší výnosy než strategie bez elementu zajištění. To může být opět 

způsobeno poklesem během období finanční krize ovšem i tím, že u nových akcií není 

známé cenové dno a proto je lepší při poklesech cen investiční výnosy zamykat. Naopak 



     

 

u akcií, které by se daly nazvat českými "blue chips" nemělo zajištění typu UP 2 žádný 

významný přínos, což je způsobeno nejspíše trvalým růstem těchto akcií a tedy zamykání 

investic spíše brzdilo výnosnost těchto akciových titulů. 

 

 V této práci jsme dostatečně popsali rizika a výnosnosti jednotlivých aktiv na 

českém akciovém trhu a na trhu kolektivního investování. Porovnání jednotlivých 

instrumentů a sestavení portfolia již plně necháváme na individuálním investorovi.          

U portfolia je totiž třeba brát v potaz, že náš modelový investor disponoval omezeným 

disponibilním kapitálem, který by rozhodně nedokázal vytvořit efektivní diversifikované 

portfolio. Náš individuální investor má možnost výběru, který musí učinit sám dle svých 

osobních preferencí. Buď může investovat do několika málo akcií spolu s přebíráním 

všech investičních rizik a nákladů spojených s investováním, nebo může bezstarostně 

investovat do podílových fondů, kde sice může dosáhnout efektivní diversifikace, ovšem 

výnosy investice nejsou pod jeho kontrolou. V této práci se vyhýbáme číselnému 

porovnání těchto dvou investičních přístupů, neboť oba mají své náklady a rizika, které se 

dají velmi těžko objektivně posuzovat. Cílem naší práce bylo poskytnout individuálnímu 

investorovi dostatečné informace pro jeho investiční rozhodování, které již ovšem musí 

udělat on sám. Na závěr nezbývá než konstatovat, že výnosy z aktiv v minulosti 

nezaručují výnosy budoucí a  popřát investorovi úspěšný vstup na český investiční trh.  
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