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ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní
slovo
Vážený pane
Do rukou se Vám dostává Váš osobní finanční

jistý, že toto období přijde. Není se čeho bát, je

plán. Tento plán byl sestaven dle evropských

to normální proces, který k investování zkrátka

standardů EFPA Czech republic a EFPA Europe

patří. Můžete se spolehnout, že Vám budu

a jsou v něm zahrnuty Vaše potřeby a cíle.

partnerem v jakékoliv době a budeme společně

Hlavním cílem je zhodnocení dlouhodobého

vyhodnocovat současná i budoucí rizika.

portfolia pro čerpání pasivního příjmu

Zásadní pro Vaše portfolio bude dodržení

v budoucnu. Naše spolupráce začíná až nyní

investičního plánu po celou dobu Vašeho

vzájemnou realizací finančního plánu. Jak plán a

investičního horizontu, který si určíme na

celá strategie bude úspěšná, záleží hlavně na

začátku naší spolupráce.

Vás. Já budu Vaším průvodcem, který Vám
p o m ů ž e u s t á t Va š e e m o c e a o c h r á n i t
dlouhodobě Váš majetek před inflací a přidat
nějaké procento nad. Právě Vaše emoce a
inflace budou Vaším největším nepřítelem na
cestě budování Vaší finanční svobody. V době
kdy se finančním trhům nebude dařit a buďte si

Jan Sušánka, EFP
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INFORMACE

Informace
„Čas jsou peníze. Ale jen za předpokladu, že
s financemi správně nakládáme. Samy od sebe se
zhodnotit nedokáží. Každá investice tak vyžaduje
jasný plán a strategii, které dopřejeme dostatek
času a trpělivosti pro její realizaci.“
Jan Sušánka, EFP
V oblasti privátního investičního poradenství pro

Jedná se o transparentní službu - jsem placen

bonitní klientelu se pohybuji od roku 2012. Za

klientem za správu a budování jeho majetku a

více než sedm let jsem nabyl bohaté zkušenosti

podílem ze zisku, pokud klient vydělává, nikoli z

s tvorbou finančních plánů a nalézáním

provizí finančních produktů. Při tvorbě finančních

nejvýhodnějších řešení pro zajištění pasivního

plánů využívám osvědčené strategie postavené

příjmu a finanční nezávislosti mých klientů.

na moderních nízkonákladových nástrojích. Ty
dosahují nejen vysokých výsledků, ale jejich
správa je až 10x levnější.

V roce 2019 jsem získal jeden z
nejprestižnějších evropských certifikátů EFP –
European Financial Planner s akreditací u

V roce 2018 jsem založil firmu Sušánka &

ČNB, který mě zavazuje se pravidelně vzdělávat

partneři, s.r.o. Vize firmy zahrnuje zavedení a

a prohlubovat své znalosti. Díky němu svým

rozšíření honorovaného investičního poradenství

klientům nabízím služby, které stojí na kvalitních

a finančního plánování v České republice.

základech. V České republice má tento certifikát,

Jedním z jejích cílů je pak naučit klienty, jak

který představuje nejvyšší vzděláni v Evropě, 29

správně investovat a hlavně jak se chovat

držitelů.

během budovaní dlouhodobého majetku.
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INFORMACE

Mým přáním je v České republice vybudovat

Dlouhodobě spolupracuji s externími partnery,

fi n a n č n í p o r a d e n s k o u s p o l e č n o s t

kteří se podílejí na servisu pro klienty. Z toho

specializující se na honorované investiční

důvodu se má společnost nazývá Sušánka &

poradenství.

partneři, s.r.o. Plánuji společnost rozšířit o první

Pochopil jsem, že pokud chci dělat honorované
investiční poradenství opravdu dobře, na
profesionální úrovni a v nejvyšší kvalitě, musím

zaměstnance, kteří se budou podílet převážně
na servisu pro naše klienty a řešit administrativní
a technické záležitosti.

se věnovat pouze oboru investic a finančnímu
plánovaní a tato dvě odvětví co nejvíce rozvíjet.
Chci se současně pokusit vylepšit povědomí o
finančních a investičních poradcích. Věřím, že
na trhu v České republice nejsou jen špatní
poradci, kteří se honí za co nejvyšší odměnou a
provizí.
V rámci honorovaného poradenství klientům
nabízím dvě služby:

• Placené investiční poradenství
(investiční plán a investiční poradenství)

• Placené finanční poradenství (finanční
plánování)
Starám se a chci se starat o klienty, kteří
disponují od nižších jednotek milionů až po
desítky milionů korun nebo jsou schopni
měsíčně investovat minimálně 15 000 Kč.
V současné době se hodnota spravovaného
majetku každým rokem kontinuálně zvyšuje.
Mám ambici spravovat nižší řády stovek milionů
Kč.
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Finanční
nezávislost
Jak by se vám líbilo probudit se a nemuset jít do práce? Slovo nemuset jsem zvýraznil záměrně,
protože představuje přelomový moment ve vašem životě – stali jste se skutečně finančně nezávislými.
Neznamená to, že se do práce nevydáte, ale budete na ni pohlížet z jiné perspektivy. Pojďme si
vysvětlit, co finanční nezávislost a s ní často spojovaný výraz pasivní příjem znamená a co je třeba
pro něj podniknout.

Alfa a omega finanční nezávislosti
Finanční nezávislost chápeme jako stav, kdy každý měsíc máte k dispozici tolik finančních prostředků,
které pokryjí vaše pravidelné výdaje, ale nezískáváte je prací. Naopak je vám vyplácena renta bez
toho, abyste se museli sami jakkoli přičinit. Mluvíme tak o pasivním příjmu.
Předtím, než se rozhodnete, že začnete investovat, si zodpovězte otázku, proč chcete být finančně
nezávislí. Jaké důvody vás k tomu vedou? Ať už je to možnost cestování, klidné a bezstarostné užívání
si stáří, nebo pomoc rodině, měli byste znát svou motivaci, která vás udrží na zvolené cestě. Ta je totiž
dlouhá a často i poměrně trnitá. Mezi nejčastějšími důvody, proč lidé chtějí být finančně nezávislí, jsou:

• zvýšení sebevědomí
• osobní a finanční svoboda
• volba práce a seberealizace
• více volného času
• bohatší život
• pomoc ostatním
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FINANČNÍ NEZÁVISLOST

„Finančně nezávislým se může stát (téměř) každý. Ne každý se k tomu ale
odhodlá a vytrvá.“

Až 8 z 10 lidí by mohlo dosáhnout na finanční nezávislost a vybudovat pasivní příjem. Ale jen 2 z nich
ho nakonec dosáhnou. Jak je to možné?
Stát se finančně nezávislým je běh na dlouhou trať a vyžaduje i určité znalosti. Lidé často dokáží
odkládat stranou hodně peněz, ale kýžený výsledek se nedostaví. A to jen z toho důvodu, že nedovedli
s financemi vhodně nakládat. Buď zvolili jistotu a odkládali si peníze pouze na spořící účet, kde
podléhaly inflaci, nebo je vložili do nelukrativních a stejnorodých komodit.
Základním parametrem správného investování (a tím i tvoření pasivního příjmu) je rozložení aktiv do
vícero produktů u vícero subjektů, dále pak trpělivost, disciplína a emoce pod kontrolou. Finančně
nezávislým se nestanete přes noc, ale trvá to roky. Proto také potřebujete mít přesný plán, abyste
věděli, co se s vašimi penězi děje, a jak máte reagovat na situace, které se neplánovaně objeví.
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CÍLE

Cíle
Živitelé:
Vzorový Klient
Adresa:
Povolání:

Cíle

Řešení

Popis

Pasivní příjem

Aktuální

100 000 Kč měsičně

Likvidní rezerva

Aktuální

vybudování krátkodobého portfolia

Název

Investiční horizont

Výše kapitálu

Likvidní rezerva

1 rok

750 000

772 500

3%

Pasivní příjem

18 let

50 000 000

85 121 653

3%

Výše kapitálu

Zadání

včetně inflace

inflace

Příjmy / Výdaje
Měsíční příjmy

220 000 Kč

Nezbytné měsíční výdaje

70 000 Kč

Zbytné výdaje

30 000 Kč

Rozdíl

120 000 Kč

Doporučená finanční rezerva

750 000 Kč

Finance pro plnění cílů a potřeb (měsíčně)

100 000 Kč

Finance pro plnění cílů a potřeb (jednorázově)

15 000 000 Kč
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CÍLE

Výše likvidní rezervy

750 000 Kč

750 000 Kč

Likvidní rezerva

Bežný účet

Zdroje

Částka

Běžný účet

750 000 Kč

Doporučujeme naplnit likvidní rezervu ve výši 6 - 12 měsíčních nezbytných výdajů. Doporučujeme
spořící účet Air bank či Equa Bank s co nejvyšším zhodnocením na trhu pro krátkodobý horizont. U
podnikatelů doporučujeme rezervu na rok. Tedy ve vašem případě 750 000 Kč.
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ZAJIŠTĚNÍ RIZIK

Zajištění rizik
Vzorový klient
Původní nastavení

Doporučení poradce

Invalidita – 3. stupeň

0 Kč

2 600 000 Kč

Invalidita – 2. stupeň

0 Kč

2 600 000 Kč

Invalidita – 1. stupeň

0 Kč

Trvalé následky úrazu

0 Kč

Trvalé následky závažného úrazu

0 Kč

Denní odškodné

0 Kč

Vážná onemocnění

0 Kč

Pojištění rakoviny

0 Kč

Pracovní neschopnost

0 Kč

Smrt pevná

0 Kč

Celkové pojistné

Sušánka & partneři s.r.o.
U Svahu 1092/18
154 00 Praha 5

1 000 000 Kč

1 800 000 Kč
2 672 Kč
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Investice
v ČR
Rozložení úspor českých domácností
Kupónová privatizace, divoká legislativa 90. let, dlouhodobě nízká finanční gramotnost a
povědomí o finančních trzích mají za následek velký rozdíl mezi složením životních úspor
českých a západních domácností.
Češi teprve začínají objevovat kouzlo dlouhodobého investování a tento trend jednoznačně v
posledních letech posiluje. Mnohé z nových investorů však čekají nástrahy v podobě vysoce
nákladových investic, nízké znalosti rizik a korelace jednotlivých tříd aktiv i působení
nejrůznějších firem a šmejdů na českém investičním trhu.
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Nejčastější
investiční chyby
I.

Záměna spoření a investic

Pravidelným investováním a spořením si odkládáme část své spotřeby a příjmů pro budoucí využití.
Pojem spoření mají lidé často zafixovaný s garantovaným úročením, nezáporným výnosem a
pojištěním vkladu. Investování tyto "garance" nenabízí, avšak již mnoho investičních programů bylo
mylně vydáváno za spoření.

II. Investice vs. spekulace
Investování ve spojení se Sušánka & partneři, s.r.o. znamená zhodnocení peněz na konkrétní časové
období, společné s cíli klienta. Pokud klient realizuje nákupy či prodeje, jejichž cílem je pouze realizace
výnosu bez ohledu na finanční plán, dochází ke spekulaci s investičními nástroji či jednotlivými tituly.
Tato strategie není vhodná pro zajištění cílů.

III. Vysoké vstupní a průběžné poplatky
Dlouhodobé investování je založené na principu složeného úročení, které je velmi citlivé na
procentuální výnosy. I dobře nastavené a rozvržené portfolio dokáže srazit nevhodně zvolená
poplatková struktura. Vstupní poplatky zatěžují investici na svém počátku a znamenají výraznou
přirážku na cestě za splněním cílů a plánů klientů.
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SKLADBA FINANČNÍHO MAJETKU

Skladba
finančního majetku
Ve finančním majetku pracujeme dle typu strategie pracujeme se čtyřmi skupinami strategií:

Akciová strategie

Konzervativní strategie

Patří sem tzv. akciové nástroje jako konkrétní

Patří sem tzv. nástroje peněžního trhu jako běžný

akcie, akciové fondy, rizikové nástroje, podíly ve

a spořící účet, termínovaný vklad a fondy

firmách.

peněžního trhu.

Dluhopisová strategie

Alternativní strategie

Patří sem tzv. dluhopisové nástroje jako statní

Patří sem jiné investiční nástroje mimo zmiňované

dluhopisy, firemní dluhopisy, dluhopisové fondy.

investice do komodit, P2P půjčky, investice do vína
a umění apod.

Skladba současného portfolia dle
typu strategie

Skladba současného portfolia dle
investičního nástroje

8,403 %
8%

11 %

18,657 %
6%
1%
3%
4%

21 %
37 %

63 %

19 %

Akciová strategie
Alternativní investice

Sušánka & partneři s.r.o.
U Svahu 1092/18
154 00 Praha 5

Dluhopisová strategie
Konzervativní stratgie

Akcie ČEZ
Stavební spoření
Portu
Hotovost

Creditas dluhopis
Zonky
Termínovaný vklad
Nemovitosti

+420 777 293 136
j.susanka@susankapartneri.cz
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SOUČASNÁ SKLADBA PORTFOLIA

Současná
skladba portfolia
Akciové nástroje

Produkt

Producent

Současný stav

Akcie

ČEZ

5 000 000 Kč

Nákladovost

Rizikovost
stupnice
1 -7

Výnos od
založení
p.a

Podíl v
celkovém
majetku

6

11,5 %

Výnos od
založení
p.a.

Výkonnostní
poplatek

Akciové
fondy
Celkem

5 000 000 CZK

Dluhopisové nástroje
Produkt

Producent

Současný stav

Nákladovost

Rizikovost
stupnice
1 -7

Dluhopis

CREDITAS

4 700 000 Kč

-

3

5,2 %

není

Stavební
spoření

Wusternost

300 000 Kč

-

-

-

-

5 000 000 Kč

Sušánka & partneři s.r.o.
U Svahu 1092/18
154 00 Praha 5
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SOUČASNÁ SKLADBA PORTFOLIA

Peněžní trh
Produkt

Hotovost
Termínovaný
vklad

Producent

Současný
stav

Nákladovost

Výnos od
založení
p.a.

Výkonnostní
poplatek

Rizikovost
stupnice
1 -7

BĚŽNÝ
ÚČET

10 000 000 Kč

-

-

-

1

CREDITAS

5 000 000 Kč
15 000 000 Kč

Alternativy
Producent

Současný
stav

Nákladovost

Výnos od
založení
p.a.

Výkonnostní
poplatek

Rizikovost
stupnice
1 -7

P2P Půjčka

ZONKY

800 000 Kč

-

-

-

7

Nemovitosti

-

3 000 000 Kč

3,8% p.a.

3

Půda

2 000 000 Kč

6,7% p.a.

4

Celkem

5 800 000 Kč

Produkt

Celkový majetek
Produkt

Současný stav

Akciové nástroje

5 000 000 Kč

Dluhopisové
nástroje

5 000 000 Kč

Alternativy

5 800 000 Kč

Hotovost

15 750 000 Kč

Celkem

Sušánka & partneři s.r.o.
U Svahu 1092/18
154 00 Praha 5

Nákladovost

Výnos od založení
p.a.

Výkonnostní
poplatek

-

-

-

31 55015 000 Kč

+420 777 293 136
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DOPORUČENÁ STRATEGIE

Doporučená
strategie
V této části plánu se podíváme, jak lépe a efektivně by mohly vaše peníze pracovat pro vás. Najdete
zde doporučení, jak současné portfolio co nejlépe upravit a zefektivnit pro dosažení cíle v podobě
renty.
Naše doporučení je ověřeno dlouholetou praxí a dlouhodobým vzděláváním se v oboru. Investiční
poradce Jan Sušánka, EFP je držitelem prestižního certifikátu European Financial Planner.
Během našeho servisu a poradenství můžete od naší společností očekávat:

• Jsme vaším partnerem
• Budujeme s vámi dlouhodobý vztah
• Prioritou pro nás je ochrana vašeho majetku
• Nikdy, opravdu nikdy nečasujeme trh
• Hlídáme vaše emoce, protože k investicím nepatří
• Na váš majetek se díváme komplexně
• Hlídáme riziko a nesázíme všechno na jednu kartu
• Sedíme s vámi na jedné straně jednacího stolu

Sušánka & partneři s.r.o.
U Svahu 1092/18
154 00 Praha 5
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Historie
investičních trhů
Graf ilustruje hypotetický růst investice ve výši 1 $ v základních 5 třídách aktiv od ledna 1972 do
prosince 2017. Dluhopisy poskytly zlomek výnosu na dlouhém časovém horizontu oproti akciím. Z toho
tzv. REITY (nemovitostní akcie) a americké akcie poskytly nejvyšší výnos, který byl samozřejmě spojen
i s vyšším rizikem. Riziko můžeme měřit například mírou volatility.
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Investiční přístupy
a nástroje
Aktivní a pasivní investování

Aktivně a pasivně řízené fondy
Aktivně řízené fondy jsou řízeny manažerem nebo celými týmy manažerů, kteří vybírají jednotlivé akcie
a dluhopisy, volí různé investiční strategie a snaží se o překonání příslušného indexu (benchmarku).
Za tuto činnost si účtují poplatky. Pasivně řízené fondy vycházejí ze strategie předem dané indexem,
nevyužívají aktivní správu manažerem či týmem. Tyto fondy mají lehce nižší výnos oproti indexu
(poplatky v řádu desetin procent), z hlediska nákladů jsou dnes levnější.

ETP, ETF, ETN, ETC
Investovat do indexu lze přes indexové fondy, indexové certifikáty či ETP - Exchange-traded product
(fund, note, commodities). Zatímco indexové fondy jsou stejný instrument jako aktivně řízené fondy,
(sledující index, nakupují se přes investiční společnost), ETP jsou burzovně obchodované produkty,
přinášející vyšší likviditu a rychlé ocenění.
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Aktivní a pasivní přístup k investování
Jedná se o aktivitu klienta, nikoliv manažera fondu (rozdíl oproti aktivně a pasivně řízeným fondům).
Aktivním přístupem můžeme pružně reagovat na vývoj trhů či aktuální situaci klientů změnou vah
jednotlivých tříd aktiv. Pasivní přístup znamená minimální změny v průběhu investování (kup a drž),
kdy portfolio může přestat odpovídat cíli.

Aktivní strategie
Může být využita s aktivně i pasivně řízenými produkty, vždy rozhoduje, jaké služby za své peníze
klient dostává. V aktivní strategii může docházet ke změně taktické alokace aktiv, například
převážením jednotlivých sektorů, regionů, i samotných tříd aktiv v závislosti na jednotlivých cílech,
požadavcích klienta a vývoji finančních trhů. Důležité je tedy porovnávat dvě rozdílné služby - aktivní
přístup a přidanou hodnotu poradce vs. aktivně řízené fondy.

Indexy
Slouží jako souhrnné ukazatele jednotlivých trhů nebo jako výběrové indexy, obsahující jednotlivé
vybrané tituly. Pomocí indexů sledujeme vývoje trhů či odvětví a slouží také jako benchmark pro
porovnání výnosu s jednotlivými fondy. Je důležité sledovat, zda konkrétní index obsahuje pouze vývoj
ceny nebo počítá i například s reinvestováním dividend. Mezi nejznámější patří MSCI World, S&P 500,
Dow Jones IA, Russell 1000, Nikkei, dále dluhopisové indexy i český PX.
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Emoce
Největší chybou investorů je podléhání náladám

Jak se správně rozhodovat vám ukáži na

trhu a tzv. časování investičních rozhodnutí

následujícím příkladu:

(hledají chvíli, kdy je nejvýhodnější portfolio
prodat nebo naopak nakupovat). Ve výsledku
tato strategie dlouhodobě vykazuje nižší zisk než
předpokládaný výnos.

Představte si, že jste majitel firmy o hodnotě 50
000 000 Kč a chcete ji prodat. Vzhledem k
nedostatečné kapacitě poklesly zisky o 15 %. S
prodejem tak tedy počkáte do chvíle, než

Na začátku je důležité se naučit, jak se trh

vyřešíte problém s kapacitou výroby, a zisky se

chová, a snažit se ho pochopit. Trh není statické

nevrátí na původní úroveň či ji nepřekročí.

prostředí, ale vyvíjí se. Nakonec vydělá vždy ten,

Podobným způsobem byste se měli chovat v

kdo věří svému portfoliu a nepropadne tlaku ve

případě, že vlastníte akcie určité firmy. Je

chvíli, kdy trh zaznamenal pokles. V takovém

pravda, že akcie se prodávají snáz než celá

případě neklesá hodnota např. společnosti, do

firma, ale výsledek je stejný. Každý investor by

níž jste investovali, ale pouze její tržní hodnota.

tak měl mít po ruce někoho, kdo mu jeho emoce
pomůže zvládnout. Roli „ochránce“ může
splňovat osobní bankéř, poradce či kouč.
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Inflace
Inflaci můžeme definovat jako snížení kupní síly peněz. Má tak negativní dopad na reálnou hodnotu
peněz a dalších peněžních aktiv, čímž ohrožuje investice a úspory. Tím se stává největším nepřítelem
dlouhodobého investora, který je vystaven reálné hrozbě, že vlivem inflace nedosáhne očekávaných
výsledků. Pokud tedy peníze nepracují dostatečně správně a nedokáží porazit inflaci, jedná se o
zásadní problém pro investiční portfolio, jehož hodnota se může snížit až o polovinu.

Proto je důležité, aby vaše investiční strategie byla nastavena tak, abyste mohli čerpat rentu kdykoli a
za jakékoliv situace na finančním trhu. Ideální situace vypadá tak, že váš majetek postupně navyšuje
svou hodnotu a vy čerpáte rentu z výnosů celého portfolia.
Inflace má dlouhodobě velmi negativní vliv na úspory. Mezi základní investiční pravidla patří ochrana
již naspořených prostředků proti vlivům inflace.
Na reálném příkladu vám ukáži, jak lehce kvůli inflaci můžete přijít o polovinu svého majetku. Například
budete chtít pobírat rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně, kterou začnete čerpat po 25 letech. K dosažení
takové renty byste potřebovali majetek ve výši 8 500 000 Kč. Inflace ve výši 3 % vám ale za 25 let sníží
reálnou hodnotu peněz, proto by se vaše renta snížila na 25 000 Kč. Abyste tak reálně dosáhli na rentu
50 000 Kč, museli byste mít majetek v hodnotě 21 300 000 Kč. K tomu dojde ovšem pouze v případě,
že máte špatně sestavené portfolio. Za špatně postavené portfolio považujeme takové, které je
investováno na dobu do 10 let a většina majetku je držena v likvidních produktech (v hotovosti, na
spořícím účtu, v termínovaných vkladech, ve státních dluhopisech). Aby vaše portfolio porazilo inflaci,
musí obsahovat akcie.
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Doporučené
investiční portfolio
V oboru finančního plánování a investic se Jan Sušánka, EFP pohybuje od roku 2012. Za toto období
mohl vyzkoušet několik investičních strategií. S odstupem času můžeme dát ruce do ohně za tři
osvědčené investiční strategie, které v současné době využíváme v portfoliích našich klientů.
Naše strategie jsou inspirovány největšími investory, institucemi a investičními správci na světě. Tyto
strategie fungují desítky let a stále se jim daří. Je ale potřeba počítat s tím, že i přesto přijde období,
kdy se jim dařit nebude a dotkne se to i vašich peněz.
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Alokace
celkového majetku
Skladba současného majetku dle
typu aktiva

Doporučeného skladba
celkového majetku dle aktiva

6,838 %

18 %

34 %
28 %

45,604 %

37 %
31 %

Akciová strategie
Alternativní investice

Dluhopisová strategie
Peněžní trhu

Akciová strategie
Hotovost

Dluhopisová strategie

Současný stav

Podíl

Změna

Doporučená
částka

Podíl

AKCIE

5 000 000 Kč

15,8 %

10 523 200 Kč

15 523 200 Kč

49,3 %

Dluhopisy

5 000 000 Kč

15,8 %

174 400 Kč

5 174 400 Kč

16,4 %

Alternativy

5 800 000 Kč

18,2 %

3 440 000 Kč

9 240 000 Kč

29,2 %

Peněžní trh

15 750 000 Kč

49,9 %

-14 137 600 Kč

1 612 400 Kč

5,11 %

Celkem

31 550 000 Kč

100 %

31 550 000 Kč

100 %

Produkt
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Alokace
investičního majetku
Skladba investičního majetku

4%
24 %
Akciová strategie
Dluhopisová strategie
Hotovost

72 %

Cíl - Dlouhodobé portfolio
Portfolio dle Nobelovy nadace

Akciová strategie
Dluhopisová strategie
Peněžní trh
Celkem
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Doporučený stav

Podíl

15 523 200 CZK

72 %

5 174 400 CZK

24 %

862 400 CZK

4%

21 560 000CZK

100 %
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Portfolio
Nobelovy nadace
V našich portfoliích se inspirujeme světovými

Díky tomu je dnes majetek na úrovní cca. 4,65

investory a institucemi, příkladem je strategie

mld SEK (data k roku 2019), z portfolia se vybírají

Nobelovy Nadace. Toto portfolio patří u našich

pouze 4% a majetek pozvolna dál roste. Nadace

klientů mezi nejoblíbenější v poměru výnosu vs.

tak má zajištěnou budoucnost a financování

rizika. Toto portfolio je určené pro odvážnější

celého portfolia pro následující generace.

investory, kteří snesou větší míru pohybu na trzích
a krátkodobé propady na úrovni 20-30% je

Vycházíme a inspirujeme se z přesné strategie
Nobelovy Nadace.

nerozhodí.
Nobelova nadace byly založena v roce 1900 a

Strategie Nobelovy nadace

svou historii investování píše od roku 1901, kdy jí
slavný vědec Alfred Nobel ve své závěti odkázal

10 %

veškerý svůj majetek, ze kterého mají být jednou
vypláceny Nobelovy ceny. Měl jednu podmínku -

30 %

peníze se musely investovat do tzv. bezpečných
aktiv, což v té době byly státní švédské královské

37 %

dluhopisy.

10 %
Nadaci se po téměř 50 letech propadl majetek z
1,7 mld SEK na 0,5 mld SEK. Alfréd Nobel

6%7%

nepočítal totiž s inflací, kterou státní dluhopisy v
dlouhodobém horizontu nedokáží porazit. Portfolio
Nobelovy nadace se tedy nutně muselo změnit,
aby nezaniklo. Došlo k posílení akciové části,
ubraly se dluhopisy a přibyly alternativní investice.

Švédské akcie
Světové akcie
Švedské dluhopisy
Zahraniční dluhopisy
Nemovitosti
Hedge fund

Zdroj: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/04/annual-report-2019.pdf
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Historické
výsledky
Historické výsledky strategie Nobelovy nadace (1988-2020)

1 rok

za 5 let

za 10 let

za 15 let

Nejlepší výnos
(průměrný
roční)

36,03 %

19,06 %

12,16 %

6,88 %

Období

2009

1995-1999

1991-2000

1991-2005

Nejhorší výnos
(průměrný
roční)

-30,01 %

-6,78 %

-4,46 %

0,81 %

Období

2008

2004 - 2008

1999 - 2008

1994 - 2008

Nejlepší a nejhorší výnos (1988-2020)

Průměrný historický výnos

5,32 %

Počet let s poklesem

7 z 30

Průměrná výše poklesu

-11,84 %

Směrodatná odchylka

13,64 %

Veškeré výnosy jsou počítané včetně inflace a po odečtení nákladu za poradenství Sušánka & partneři,
s.r.o.
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Riziko
portfolia
Během doby investování by vaše investiční portfolio mělo být postavené tak, aby nebylo v době
propadů trhu tzv. extrémně rizikové.
Toho docílíte, pokud bude vaše portfolio tzv. správně diverzifikované. My jsme tu od toho, abychom
správnou diverzifikaci nastavili. Je potřeba správně diverzifikovat z pohledu:

• Velikosti konkrétního správce fondů
• Měn
• Regionu (globální diverzifikace)
• Likvidity (dostupnost vašich peněz)
• Délky řízení fondů (manažera)
• Hodnocení fondů (rating Morningstar)
• Doby fungování fondů (historie fondu)
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Správce fondů
Velikost konkrétního správce fondů
Naším klientům doporučujeme největší globální správce na světě. Ti spravují tak velký majetek, že
nehrozí zavření správce či jejich fondů nebo sloučení do fondu jiného. Ve vašem portfoliu byste měli
mít velké světové správce, nikoli české investiční společnosti, které jsou z globálního pohledu
nevýznamné.

Skladba současného portfolia dle
velikosti správců

Skladba nového investičního
portfolia dle velikosti správce

10 %
10 %
100 %

80 %

správce do 100 mld EUR

Správce nad 1 000 mld. EUR
Správce 600 - 900 mld. EUR
Správce 300 - 500 mld. EUR

Velikost správce

Částka

Podíl

Správce nad 1 000 mld. EUR

17 248 000 Kč

80 %

Správce 600 - 900 mld. EUR

2 156 000 Kč

10 %

Správce 300 - 500 md. EUR

2 156 000 Kč

10 %

21 560 000 Kč

100 %

Celkem
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Dostupnost likvidity
Dostupnost majetku
Dalším důležitým aspektem je dostupnost vašich peněz v případě potřeby a stažení majetku z
investičního portfolia či dalších investičních aktiv, kterými dnes disponujete. Portfolio má být postaveno
tak, aby umožnilo okamžité odprodání části majetku v případě potřeby finančních zdrojů.

Skladba současného portfolia dle
velikosti správců

Skladba nové portfolia dle
velikosti správce

15 %

4,975 %

34 %
49,581 %
29 %
16 %

51 %

1%

Okamžitá
Nelikvidní

Do 14 dní
Do roka

Okamžitá
Nelikvidní

Do 14 dní

Likvidita

Částka

Podíl

Okamžitá

1 612 400 Kč

5%

Do 14 dní

16 560 000 Kč

51 %

Nelikvidní

5 000 000 Kč

15 %

Do roka

9 240 000 Kč

29 %

Celkem

31 550 000 Kč

100 %
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Morningstar rating
Hodnocení nezávislou agenturou
Pro výběr našich fondů využíváme analýzy od největší nezávislé agentury Morningstar. Tato agentura
hodnotí fondy dle kvality a uděluje jim rating ✯ - ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ , což je hodnocení z pohledu do historie
fondu, tzv. pohled do zpětného zrcátka. Čím více hvězd, o to kvalitnější fond se jedná. Do portfolií
vybíráme fondy s minimálně třemi hvězdami. Druhou typem hodnocení je rating z pohledu tzv. paketů
(ve škále gold až negativ) dle pohledu do budoucnosti fondu.

Hodnocení dle ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Hodnocení dle plakety

25 %

25 %
38 %

13 %

63 %
25 %
13 %

✯
✯✯✯
✯✯✯✯✯✯
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✯✯
✯✯✯✯
bez hodnocení

Gold
Bronze

Silver
Bez hodnocení
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Rozložení dle sektoru
Všem našim klientům doporučujeme eliminovat rizika a nesázet vše na jednu kartu, tzn. neinvestovat
pouze do jednoho regionu (Česká republika). Pokud žijete a vyděláváte peníze v ČR, tak by váš
majetek měl být investován převážně mimo ni a hlavně do vyspělých zemí a regionů.

Současné rozložení dle sektoru

Doporučení dle sektoru

9%
10 %

34,397 %

100 %

48 %

Česká republika
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Česká republika
Evropa

Spojené státy
Asia
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Historický vývoj
portfolia
Rozložení dle délky doby investice
Vaše investice a majetek by měly být rozloženy i dle toho, na jak dlouhou dobu investujete. Převažovat
by měly dlouhodobé investiční nástroje nad krátkodobými. Dlouhodobé investice by ale nikdy neměly
tvořit 100%, a to z toho důvodu, že část peněz můžete potřebovat i dříve, než je počítaný horizont.

Současné rozložení dle sektoru

Doporučené rozložení dle sektoru

4,975 %

16 %

29 %
49,921 %
67 %

34 %

Krátkodobá rezerva
Střednědobá rezerva
Dlouhodobá rezerva
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Krátkodobý horizont
Střednědobý horizont
Dlouhodobý horizont
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Jednorázová investice
400 000 000 Kč

300 000 000 Kč

200 000 000 Kč

100 000 000 Kč

0 Kč
1/1/88 5/1/90 9/1/92 1/1/95 5/1/97 9/1/99 1/1/02 5/1/04 9/1/06 1/1/09 5/1/11 9/1/13 1/1/16 5/1/18
Bez inflace (nominál)

S inflací (reál)

Historie vývoje investičních aktiv dle složení Vašeho portfolia
30,000

22,500

15,000

7,500

0,000
1/1/88 5/1/90 9/1/92 1/1/95 5/1/97 9/1/99 1/1/02 5/1/04 9/1/06 1/1/09 5/1/11 9/1/13 1/1/16 5/1/18
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Vývoj majetku portfolia
Vyvážené portfolio
Jednorázová úložka: 15 000 000 Kč

Efektivní úrok: 4,8 % p.a.

Měsíční úložka: 100 000 Kč

Počet let trvání: 40 let

Roční zhodnocení: 5,5 %

Počet let placení: 15 let

Roky

Naspořeno CZK

Úrok CZK

1

17 076 835

876 835

2

19 270 820

1 870 820

3

21 588 562

2 988 562

4

24 037 044

4 237 044

5

26 623 639

5 623 639

6

29 356 138

7 156 138

7

32 242 772

8 842 772

8

35 292 235

10 692 235

9

38 513 711

12 713 711

10

41 916 904

14 916 904

11

45 512 064

17 312 064

12

49 310 019

19 910 019

13

53 322 209

22 722 209

14

57 560 718

25 760 718
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15

62 038 312

29 038 312

16

66 768 477

32 568 477

17

71 765 461

36 365 461

18

77 044 314

40 444 313

Vývoj vyváženého portfolia - vzorový klient
80 000 000,00 Kč
69 166 666,67 Kč
58 333 333,33 Kč
47 500 000,00 Kč
36 666 666,67 Kč
25 833 333,33 Kč
15 000 000,00 Kč

1
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5

6

7
8
9
10 11
Vývoj hodnoty vkladu
Výše investice
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14
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Výnos a riziko
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Budoucí investice
Současné a budoucí investice
Zde najdete přehled současných a budoucích investic. Kolik majetku z celkového potřebného majetku
je dnes již zainvestováno a jaká část majetku vás teprve zainvestovat čeká.

Zainvestovaný majetek

Složení zainvestovaného a
budoucího majetku

29,633 %
100 %

70 %

Současné investice
Zainvestovaný majetek
Budoucí majetek
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Vývoj renty
Vývoj výběru renty v čase
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Na grafu vidíte vývoj výše renty v čase vzhledem k inflaci. Počítá se s průměrným navýšením o
aktuální inflaci, tj. v průměru 3 %.
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Požadovaný majetek
pro zajištění renty
Požadovaná částka na konci investičního horizontu
Celkové prostředky k zajištění renty: 15 000 000 Kč
Vzorový klient – potřebný kapitál za 18 let: 50 000 000 Kč

Investice / spoření k dosažení cílů
Požadovaný celkový kapitál: 50 000 000 Kč
Klientem poskytnutý limit k realizaci řešení (měsíční pravidelná investice): 100 000 Kč
Klientem poskytnutý limit k realizaci řešení (jednorázová investice): 15 000 000 Kč
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Čerpání renty
Postup při čerpání renty z portfolia
Pro výběr renty by se mělo dodržovat několik pravidel:
1) Z celkového portfolia vybírat pouze maximálně 4 % ročně, kdybychom chtěli nekonečnou rentu.
2) Měsíční rentu navyšovat o výši inflace každý rok, cca. 2-3 % dlouhodobě. U vašeho portfolia,
které bude mít za 18 let hodnotu cca. 77 044 314 Kč, maximálně vybírat 3 081 772 Kč ročně. To
odpovídá rentě max. 256 814 Kč.
Ve vašem případě stačí vybírat pouze 1 200 000 Kč a to odpovídá vaší rentě ve výši 100 000 Kč.
Zbytek peněz se bude stále a stále pomalu zhodnocovat a můžete toto portfolio odkázat dětem, a
může se dědit z generace na generaci. Toto portfolio bude schopno generovat tzv. doživotní rentu ve
výši 160 000 Kč za měsíc.
Strategie výběru je dle principů Nobelovy nadace, která tímto způsobem nadaci financuje. Tomuto
principu se říká tzv. “kyblíkový systém”.
Na grafu níže jsou uvedeny tři investiční nástroje “kyblíkového systému”:

Portfolio pro výběr renty

3 600 000
6 000 000

67 444 314
Hotovost
Konzervativní portfolio
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Pokyny
1) Hotovost
2) Dluhopisy
3) Akcie
V prvním kyblíku jsou peníze na rentu na tři roky. Konkrétně vy byste tedy před prvním výběrem měl
mít 3 600 000 Kč v hotovosti, v konzervativním portfoliu 6 000 000 Kč a v dynamickém 67 444 314 Kč.
Peníze se vždy vybírají z toho nástroje, který je momentálně v zisku, a postupně se převádí až na
hotovost. Renta se pak navyšuje o danou inflaci.
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Nové řešení
Typ investičního nástroje

Počátek

Vyvážené dlouhodobé portfolio

Nákup/ prodej

Platba

Vklad

10. 7. 2020 Nákup

Jednorázově

14 137 600 Kč

Vyvážené dlouhodobé portfolio

10. 7. 2020 Nákup

Měsíčně

100 000 Kč

Alternativa (nemovitost, pozemek)

1. 7. 2020

Nákup

Jednorázově

3 440 000 Kč

Peněžní trh

1. 8. 2020

Prodej

Jednorázově

-14 137 600 Kč

Pokyny k investicím
U dlouhodobé strategie doporučujeme jednorázový nákup v hodnotě 14 137 600 Kč rozdělit
na tři časové úseky:

• 1. nákup v hodnotě 4 712 533 Kč
• 2. nákup v hodnotě 4 712 533 Kč v časovém úseku 1 měsíc od prvního nákupu
• 3. nákup v hodnotě 4 712 533 Kč v časovém úseku 2 - 3 měsíce od druhého nákupu
Tuto strategii volíme z důvodu rozložení rizika propadu v případě jednorázového nákupu a
zvládnutí emocí investora. Pokud ovládáte své emoce a máte investiční horizont 15 let a více,
lze provést celou jednorázovou investici.
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Strategie jak se chovat
a investovat v době, kdy
trhy rostou tak padají
Zakládáme si na vysoké odbornosti a kvalitním servisu a máme jasně danou strategii, o kterou se s
vámi nyní podělíme.

Běžná situace
Za normálního stavu na trzích klienti investují dle svých finančních plánů. Společnost je jednou za 3 12 měsíců (dle individuálního nastavení) kontaktuje kvůli výroční schůzce, na které probereme vše
potřebné k investicím a portfoliu. V případě potřeby je portfolio upraveno - rebalancováno buď novými
prostředky či přesunem stávajících penězi z aktiv, které například hodně vyrostly. Jednou za 3 měsíce
pořádá společnost webinář věnovaný aktuálnímu dění na finančních trzích. Dále v průběhu roku
komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Klienti dostávají informace z trhu skrze analytické měsíčníky a
v případě potřeby také doporučení pro změny v portfoliu.

Silně rostoucí trend
Situace na rostoucím trhu je téměř shodná jako na běžném, jen z jedním zásadním rozdílem. V
průběhu tohoto období vyhodnocujeme ocenění trhu a zjišťujeme ocenění amerického trhu (jak si stojí
férová hodnota akcií k ocenění trhu). Pokud je velmi drahé, doporučujme hlavně jednorázové investice
rozložit na 2 - 3 časové úseky, kdy do trhu vstoupit.
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Klesající trh
Vyhodnocujeme také ocenění trhu vůči férové ceně, za kterou se aktuálně obchoduje na americkém
trhu. V případě poklesu o 15 % z vrcholu dáváme první signál klientům, že je příležitost pro nákup. Dle
situace většinou volíme ETF na USA a svět. Při poklesu o dalších 15 % (tj. -30 % z vrcholu) přichází
druhý nákupní signál, další pak při každých dalších 10 % poklesu. U současných klientů výrazně
častěji komunikujeme formou osobních či online schůzek, webinářů (jednou za 14 dni dle potřeby),
zkracujeme dobu pro výroční schůzky. Dle potřeby jsme pro klienty k dispozici 24 hodin denně. Právě
toto období je pro klienty velmi emotivně náročné a potřebují nás. Pomáháme jim ustát jejich emoce a
zvládnout toto těžké období.
Nikam se oproti jiným poradcům či privátním bankéřům neschováváme. Nemáme problém vám ukázat,
že vaše portfolio je aktuálně v propadu a co k tomu vedlo, vždy to máme podložené reálnými fakty.
Platíte za náš servis a od toho tu jsme.

Sušánka & partneři s.r.o.
U Svahu 1092/18
154 00 Praha 5

+420 777 293 136
j.susanka@susankapartneri.cz
www.susankapartneri.cz

ODMĚŇOVÁNÍ PORADCE

45 / 49

Odměňování
poradce
Dodatečné výnosy s placeným poradenstvím
15 000 000 Kč

12 000 000 Kč

9 000 000 Kč

6 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

0

5 let

10 let

Nízkonákladové nástroje

+ 1,50 %

Lepší diverzifikace

+ 2,16 %

Pravidelné rebalancování

+ 0,40 %

Lepší chování

+ 1,50 %

Náklady na poradenství

- 1,00 %

15 let

20 let

Celkové dodatečné výnosy + 4,56 %
Spočítáno na jednorázové investice 10 000 000 Kč, výnos 4,56 % p.a.
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Výkonnostní poplatek High - Water Mark
Výkonnostní
odměna 4

Výkonnostní
odměna 3
Výkonnostní
odměna 2

Výkonnostní
odměna 1

Leden

Březen

Květen

Červenec

Září

Listopad

Leden

Březen

Květen

Červenec

Září

Odměňování poradce
Na grafu “Dodatečné výnosy s placeným poradenstvím” (str. 45) vidíte přidanou hodnotu poradce,
který není závislý na žádné investiční společnosti či bance. Díky tomu vám do portfolia může vybrat
lepší nízkonákladové nástroje, čímž získáte lepší diverzifikaci.
Náklady na poradenství se průměrně pohybují okolo 1 % ročně z aktiv portfolia daného klienta, a to
formou tzv. fixního servis fee v kombinaci s výkonnostním poplatkem (tzv. performance fee). Díky
poradenství a všem aktivitám poradce dostává klient přidanou hodnotu vyčíslenou společností
Vanguard s dodatečným výnosem 4,56 %.
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Výkonnostní poplatek (tzv. performance fee)
S našimi klienty pracujeme a chceme pracovat dlouhodobě, a proto vždy nastavujeme co možná
nejférovější podmínky tak, aby byly pro obě strany jednohlasně výhodné. Sedíme s nimi na jedné
straně jednacího stolu a činíme kroky, které přináší prospěch našim klientům. Naše odměna je totiž
převážně ze zisku – a ne podle toho, kolik přineseme bance. Klienti nás platí přímo.
Nejsme zastánci zbytečně vysokých fixních poplatků, které jsou účtovány po celou dobu, a to i
v dobách, kdy se kapitálovým trhům nedaří (zažívají krizi či propady). Právě tehdy tento poplatek totiž
prohlubuje celkový propad portfolia.
Zakládáme si na výkonnostním poplatku formou tzv. High-Water Mark. Nejvyšší úroveň hodnoty
majetku je zastřešena a v případě, že hodnota klesne pod nejvyšší úroveň, se žádný poplatek
neúčtuje.
Věříme, že to je právě ta správná cesta. Přesto rádi zvážíme možnosti individuálních podmínek.
které budou pro vás férové a transparentní.
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Zdroje technických dat pro finanční plán
Investice v ČR - OECD (str. 11)
Graf performance stocks, bonds bills and reits 1972-2017 - Morningstar All right reserved (str. 17)
Investiční přístupy a nástroje - Cerulli Associates (str. 18)
Inflace - Český statistický úřad (str. 21)
Portfolio Nobelovy nadace - Zdroj: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/04/annual-report-2019.pdf
(str. 25)
Historický vývoj portfolia - S&P 500 Total Return Index - Yahoo - https://finance.yahoo.com/quote/
%5ESP500TR?p=%5ESP500TR, T-bills 3 month - FRED - https://fred.stlouisfed.org/series/TB3MS,
ICE US 7-10 years government bonds Total Return Index - ICE (do roku 2004 - KFP tabulka) - https://
www.theice.com/marketdata/reports/210, US Inflation - FRED - https://fred.stlouisfed.org/series/
CPIAUCSL, Gold fixing price 10:30 a.m. (London time), London bullion market, based in U.S. Dollars https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDAMGBD228NLBM#0 (str. 33)
Výnos a riziko - https://cammackretirement.com/assets/images/general/Chart-of-the-Month_full.png.
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Odměňování poradce - VHI.cz/ Vanguard (str. 45)
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Pomáháme dosáhnout klientům
finanční a časové svobody.

DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI
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