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1. ÚVOD



Vážený investore,

do rukou se Vám dostává Váš osobní investiční plán. Tento plán byl sestaven dle 
evropských standardů EFPA Czech Republic, EFPA Europe a dle standardů, ke 
kterým nás zavazuje členství v mezinárodní organizaci FEIFA. Jsou v něm zahrnuty 
Vaše potřeby a cíle, zdroje, které máte pro dosažení svých cílů k dispozici, 
teoretická východiska, ze kterých při zpracování Vašeho investičního plánu 
vycházíme a samozřejmě naše doporučení. 
Hlavním cílem je vybudování finančního majetku, který bude základním pilířem 
Vašeho bohatství. Finanční majetek bude postaven na široce diverzifikovaném 
investičním portfoliu nízkonákladových produktů. Právě diverzifikace je klíčovou 
ochranou Vašeho bohatství, které Vám do budoucna umožní čerpat rentu. 

Tento dokument Vám ukazuje reálnou cestu k dosažení Vašich finančních cílů. Jak 
budou investiční plán a popsaná strategie úspěšná, záleží primárně na Vás. My se 
můžeme na Vaší cestě za dosažením cílů stát Vašim průvodcem. Pomůžeme Vám 
ustát Vaše emoce v době, kdy se finančním trhům nebude dařit dle našich představ 
(a takové chvíle jistě přijdou) a pohlídáme, abyste nesešl z vytyčené cesty a držel 
se definované strategie. Naší rolí je prostřednictvím investičního plánu a strategie 
dlouhodobě ochránit Váš majetek před vlivem inflace a v maximální míře využít ve 
Váš prospěch růst finančních trhů. Tak jak se bude vyvíjet Váš osobní či finanční 
život, budeme postupem času upravovat i Váš investiční plán a strategii.

Úvodní slovo
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S našimi klienty zažíváme, že největším nepřítelem na cestě k získání 
finanční nezávislosti jsou emoce, inflace, tržní volatilita, krize na finančních 
trzích, které i vy zažijete a disciplína v dodržení investiční strategie. Je 
potřeba s nimi počítat od prvního dne a být na ně připravena. 

Můžeme pro Vás být partnerem, který Vás celým Vašim investičním 
životem bude provázet a pomůžeme Vám správně reagovat na změny na 
finančních trzích, ale také na změny ve Vašem životě. 

Je nám ctí, že jsme pro Vás mohli připravit Investiční plán a investiční 
strategii pro dosažení Vašich cílů a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Jan Sušánka, EFP

Pavel Černík



Tento Investiční plán byl sestaven na základě informací, které jste nám poskytla.
Byl sestaven dle evropského standardu finančního plánování EFPA Europe a EFPA Czech Republic. Jeho hlavním cílem je dlouhodobě ochránit Váš 
majetek a zajistit Vám z majetku dostatečný doživotní pasivní příjem. Tento plán by měl být v souladu s Vašimi hodnotami a přesvědčením.

Prohlášení
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Naše členství v britské asociaci FEIFA nás nejen zavazuje k poskytování investičního poradenství nejvyšší 
úrovně, ale také nás opravňuje čerpat know-how a zvyšovat odbornost od světových špiček v oblasti 
finančních trhů a problematiky investic.
Jsme rádi, že svou odbornost můžeme neustále zvyšovat a poskytovat tak neustále zlepšující se služby.



V oblasti privátního investičního poradenství pro bonitní klientelu se pohybuji od 
roku 2012. Za tu dobu jsem získal bohaté zkušenosti s tvorbou finančních plánů 
a nalézáním nejvýhodnějších řešení pro zajištění pasivního příjmu mých klientů.

Své služby nabízím ve formě honorovaného investičního poradenství. To znamená, že 
nepřijímám žádné provize od bank nebo fondů, ale jsem placen vždy klientem, a to 
z procentuálního podílu na zisku či dohodnutého paušálního poplatku. Díky tomu jsou mé 
služby zcela transparentní a vždy radím ve prospěch mého klienta.

Představení společnosti SUŠÁNKA & PARTNEŘI
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Od roku 2018 vlastním certifikát EFP, 
nejprestižnější evropský certifikát ve 
finančním plánovaní a investičním poradenství 
v Evropě s akreditací u ČNB, který mě zavazuje 
se v oblasti finančního plánování neustále 
vzdělávat. Díky tomu si mí klienti mohou být jistí, 
že pracuji s aktuálními informacemi.

V roce 2018 jsem založil firmu Sušánka a partneři s. r. o. Jejím cílem je rozšířit povědomí 
o myšlence a principech honorovaného poradenství v České republice a naučit klienty, jak 
správně investovat a jak přistupovat k budování dlouhodobého majetku.
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Zaměřujeme se na nejnáročnější klienty Zakládáme si na profesionálním jednání bez emocí

Investujeme nízkonákladově především přes ETF fondy Komunikujeme aktivně s klienty a předkládáme jim surová data

Držíme se bezpečného investování a důrazné ochrany majetku Přistupujeme ke klientovi s pochopením a s trpělivostí vysvětlujeme 
všechny naše kroky

Zhodnocujeme peníze průměrně 4-6% ročně po odečtení všech nákladů 
a inflace

Jednáme vždy v nejvyšším zájmu klienta

Umožňujeme čerpat nekonečnou rentu za jakékoliv situace na trzích

Poskytujeme honorované poradenství na úrovni privátního bankovnictví. Co to přesně znamená?

Zakládáme si na velmi silném vztahu s našimi klienty, který je postaven na vzájemné důvěře, absolutní transparentnosti, naší vysoké odbornosti, časté 
komunikaci a férovém přístupu.

Spolupráci s našimi klienty stavíme na čtyřech základních hodnotových pilířích:

Pro naše klienty máme připravenou PRIVÁTNÍ ČLENSKOU SEKCI (https://clenska-sekce.jansusanka.cz), kde pravidelně zveřejňujeme naše týdenní aktuality z 
finančních trhů, analýzy, webináře a další vzdělávací materiály. V členské sekci je také možné seznámit se s naší filozofií, názory a zkušenostmi.

Transparentnost Pokora Odbornost Partnerství

https://clenska-sekce.jansusanka.cz
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2. ANALÝZA CÍLŮ A ZDROJŮ



Je pro nás důležité, abychom porozuměli Vašemu přístupu k penězům a Vaší osobnosti. Finanční plán a spolupráce s Vaším investičním poradcem je pro Vás  
klíčové rozhodnutí. Vás i Vašeho poradce by měl spojovat stejný přístup. 


Váš přístup k penězům
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Váš přístup

Čím jsou pro Vás peníze důležité?

1. S&P jako partner ve správě investičního majetku. 
2. Vytvoření ucelené systematické investiční strategie pro budování finančního majetku.
3. Zpětná vazba na alternativní investiční produkty a nabídky.
4. Pravidelný reporting a setkávání se.

Hlavní body Vašeho očekávání v péči o Vaše peníze

Vytvoření nezávislosti na podnikání 
Jistota životní úrovně 



Vybudování finančního majetku a investičního portfolia je primárním cílem, pro který je investiční plán zpracován. Investiční strategie 
navržená v tomto investičním plánu je napočítána pro jeho efektivní naplnění.

Likvidní rezerva je cílem doplňkovým, nicméně z pohledu komplexních doporučení nezbytným. Smyslem doporučení je nalézt takovou výši 
likvidní rezervy, která zajistí její plnohodnotnou roli pro případ nenadálých výdajů či výpadku příjmů a současně nedržet rezervu zbytečně velkou a 
využít maximum zdrojů pro dosažení hlavního cíle.

Cíle
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Cíl Popis

Likvidní rezerva Mít k dispozici rezervu v doporučené výši pro nenadálé výdaje.

Vybudování finančního majetku (vytvoření 
investičního portfolia)

Systematicky budovat finanční majetek, který bude tvořit základní pilíř budoucího bohatství. Aktuální i 
budoucí finanční majetek investovat do takového investičního portfolia, které ho bude chránit před 
vlivem inflace a současně zajistí další růst jeho reálné hodnoty. V období budování majetku využít 
dynamické investiční nástroje.

Do budoucna finanční majetek přinese rentu, která zajistí očekávaný životní standard.
V tuto chvíli cílíme na zahájení čerpání renty v roce 2039.



Základní struktura majetku a závazků
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Majetek Hodnota Komentář

Nemovitost 0
Nemovitost určená k bydlení. Její hodnotu můžeme 
počítat do celkové hodnoty majetku, ale nepočítáme 
ji do investičního majetku.

Hotovost 23 000 000

Využití hotovosti:
1,8 mil (výdaje) 
12 mil rekonstrukce nemovitosti
2 mil (nákup majetku)
7,2 rezerva + investice

Pozemky  (projekt) 70 000 000

CELKOVÁ 
HODNOTA 93 000 000

Závazky Hodnota Základní doporučení

- 0 -

25 %

75 %

pozemky
finance

Struktura majetku:

Čisté jmění:

0

25 000 000

50 000 000

75 000 000

100 000 000
93 000 000

0

93 000 000

Majetek Závazky Čisté jmění



Měsíční cashflow
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Základní struktura průměrných výdajů pro stanovení vhodné výše finanční rezervy:

Závazky Hodnota

Průměrné měsíční výdaje 90 000

0

22 500

45 000

67 500

90 000 90 000

Výdaje



Výsledek Investičního dotazníku Vás řadí do kategorie Vyvážený investor. 
Tato kategorie nám umožňuje pracovat s dostatečně dynamickým investičním 
portfoliem, které může být až z 80% sestaveno z akciových instrumentů.

Společně jsme velmi důkladně diskutovali i psychologickou rovinu 
investování. Váš pocit bezpečí a komfortu při dlouhodobé péči o Váš majetek 
a emoční stránku při zvládání občasných propadů finančních trhů, které jistě se 
svým investičním portfoliem zažijete.
S ohledem právě na psychologickou stránku věci doporučujeme, aby ve 
vašem investičním portfoliu byly v rozsahu 20 - 30% zastoupeny 
konzervativnější dluhopisové instrumenty.

Dluhopisové instrumenty sice mírně sníží očekávaný výnos Vašeho 
investičního portfolia, ale přinesou větší stabilitu a v době propadů finančních 
trhů zajistí, že Vaše investiční portfolio poklesne mírněji, než by tomu bylo u 
portfolia postaveného ze 100% na akciových instrumentech.

Doporučená základní alokace aktiv (70-80% akcie, 20-30% dluhopisy) může 
být vhodně doplněna o akcie velkých developerských společností.

I s tímto investičním portfoliem zažijete v průběhu příštích 17 let velké množství 
korekcí v rozsahu 5 - 10% a s velkou pravděpodobností i několik málo 
významných krizí s dočasným poklesem hodnoty Vašeho investičního portfolia 
o 20 - 30%.
Jedná se o přirozené chování finančních trhů a je třeba s příchodem těchto 
situací počítat a být na ně připraven.

Investiční profil
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Doporučená základní alokace aktiv:

25 %

7 %
68 %

Akcie REIT Dluhopisy
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA



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.

Češ i teprve zač ínaj í 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 
nejrůzně jš ích firem a šmejdů na českém 
investičním trhu.

I přes tyto negativní zkušenosti však není jiná cesta, 
než pracovat s finančními a invest ičními 
instrumenty. A není lepší cesty, než se inspirovat 
tam, kde s nimi již desítky let úspěšně pracují. 
Nesnažme se vynalézt kolo, když ho již v USA či 
západní Evropě dávno vynalezli. 
INSPIRUJME SE.

Rozložení úspor českých domácností
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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 prezentováno jako 
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 spekulace na krátkodobý výnos bez ohledu na finanční plán, dochází k rizikovému obchodování s investičními nástroji či 
jednotlivými tituly. Tato strategie není vhodná pro dosažení cílů.

III. Vysoká nákladovost (vstupní a zejména 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. 

IV. Odkládání vstupu do investiční strategie
Jeden z nejčastějších nešvarů české populace zní “já ty peníze možná budu na něco potřebovat”. Nakonec prostředky leží 10 let bez využití na běžném účtu. Za 
těch 10 jejich reálná hodnota vlivem inflace výrazně poklesla a hlavně klient přišel o 10 let potenciálních výnosů.

V. Podcenění vlivu inflace
Inflace je bohužel velmi zákeřný nepřítel našich financí. Na svých účtech ji nevidíme. Nominálně tam máme pořád stejně, nebo možná ještě malinko více. 
Reálná hodnota však každým rokem klesá.

Nejčastější investiční chyby

Sušánka & Partneři s.r.o.
Jan Sušánka, EFP
Investiční poradenství

Pobočka PRAHA
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

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

Pobočka BRNO
Holandská 878/2
639 00 Brno

+ 420 734 525 813
pavel.cernik@susankapartneri.cz
www.jansusanka.cz



Největší chybou investorů je podléhání náladám 
trhu a tzv. časování investičních rozhodnutí (hledají 
chvíli, kdy je nejvýhodnější portfolio prodat nebo 
naopak nakupovat). Ve výsledku tato strategie 
dlouhodobě vykazuje nižší zisk než předpokládaný 
výnos. 

Na začátku je důležité se naučit, jak se trh chová, a 
snažit se ho pochopit. Trh není statické prostředí, 
ale vyvíjí se. Nakonec vydělá vždy ten, kdo věří 
svému portfoliu a nepropadne tlaku ve chvíli, kdy trh 
zaznamenal pokles. V takovém případě neklesá 
hodnota např. společnosti, do níž jste investovali, 
ale pouze její tržní hodnota. 
Jak se správně rozhodovat, vám ukáži na 
následujícím příkladu:

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 vyřešíte problém s kapacitou 
výroby, a zisky se nevrátí na původní , úroveň či ji 
nepřekročí. 

Emoce jako velký nepřítel investorů
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Podobným způsobem byste se měli chovat v případě, že vlastníte akcie určité firmy. Je pravda, že akcie se prodávají snáz než celá firma, ale výsledek je stejný. 
Každý investor by tak měl mít po ruce někoho, kdo mu jeho emoce pomůže zvládnout. Roli „ochránce“ může splňovat osobní bankéř, poradce či kouč. 



Každý investor se musí připravit na propady na 
trzích

Pokud se rozhodnete investovat,  budete se muset 
připravit na to, že v určité době i na Vaše portfolio 
přijde propad. Někdy se bude jednat o krátkodobý 
propad v řádů měsíců, jako tomu bylo v roce 2020, 
ale někdy může být propad mnohem delší v řádu let 
či v extrémním případě více než 10 let.

Přesto i tyto propady jsou mnohonásobně 
vykompenzovány dlouhodobým růstem trhů.

Pro příklad:
10 leté výnosy akciových trhů za období 
1.3. 2011 - 1.3. 2021:

Akcie Svět                 9,1 % p.a               
Akcie USA               15,7 % p.a         
Akcie Evropa             6,2 % p.a
Akcie Japonsko         8,1 % p.a.
Akcie FTSE 100        5,8 % p.a.

Propady na trzích k investování zkrátka patří

Sušánka & Partneři s.r.o.
Jan Sušánka, EFP
Investiční poradenství

Pobočka PRAHA
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

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

Pobočka BRNO
Holandská 878/2
639 00 Brno

+ 420 734 525 813
pavel.cernik@susankapartneri.cz
www.jansusanka.cz



Přestože se již finanční trhy musely vypořádat s 
velkým počtem krizí, dopad každé z nich byl 
omezený. Z každé krize se ekonomika dokázala 
poměrně rychle vzpamatovat a růst celkového 
bohatství se vždy opět nastartoval. Tento vývoj je pro 
lidstvo přirozený posledních několik tisíc let. Na 
finančních trzích v moderním pojetí jej vidíme 
posledních 150 let.
Finanční trhy se vždy vzpamatují bez ohledu na 
prvotní příčinu krize. Ať ji způsobí válka, velká 
inflace, nezajištěné úvěry na bydlení, technologie či 
pandemie, vždy jsou v ekonomice odvětví, která i v 
dané krizi fungují nadstandardně a pomohou znovu 
nastartovat celou ekonomiku.
S touto přirozenou vlastností pracujeme jako se 
zák ladn ím s tavebn ím kamenem naš i ch 
investičních strategií. Každý z nás je v principu 
dlouhodobý investor. Buď máme před sebou dlouhé 
období pro budování finančního majetku, nebo 
dlouhé období pro čerpání renty z již vybudovaného 
majetku. Proto se snažíme maximálně využít 
dlouhodobý růst finančních trhů a počítáme s tím, že i 
do budoucna nás čekají další krize a dočasné 
propady finančních trhů. Když budeme chytří, 
dokážeme těchto propadů využít v náš prospěch.

Vybrané krize na americkém trhu 1870-2020
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Abychom se dokázali na budoucí krize připravit, 
je třeba pochopit, co taková krize dokáže 
krátkodobě s naším finančním majetkem udělat. 
Historie nám již ukázala, že akciové trhy dokáží 
propadnout i o 50%. 

Naše reakce na tuto skutečnost může mít dvě 
stadia:- jsem připraven, že se to může stát a vím, že 

nejlepší reakcí je vyčkat. Trhy se zde vrátí na 
původní hodnoty a také hodnota mého 
finančního majetku se opět zvýší- jsem připraven využít tuto výjimečnou 
příležitost. Mám k dispozici prostředky, které v 
takové situaci investuji do finančních trhů a 
vytěž ím z takové si tuace mimořádné 
zhodnocení svého majetku.

Nejtěžší je v takové situaci zachovat racionální 
přístup a nenechat se ovlivnit emoční stránkou. 
Řekne se to snadno, ale až člověk takovou 
situaci a intenzivní emoce skutečně prožívá, je 
samozřejmě velmi složité chovat se racionálně. 
Obzvláště v takové situaci je důležité mít k 
dispozici kvalitního investičního poradce.

Vývoj největších krizí na americkém trhu
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Inflaci můžeme definovat jako snížení kupní síly peněz. 
Má 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 nedokážou porazit inflaci, 
jedná se o zásadní problém pro investiční portfolio, jehož 
hodnota se v čase 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. 

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 spořicím 
úč tu , v termínovaných vk ladech, ve státních 
dluhopisech). Aby Vaše portfolio porazilo inflaci, musí 
obsahovat akcie. 

Inflace, největší nepřítel investora a hodnoty jeho majetku
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Pasivně řízené fondy: 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, (sledují index, nakupují se přes investiční společnost), ETP jsou burzovně obchodované produkty, přinášející vyšší 
likviditu a rychlé ocenění.

Základní investiční přístupy investičních společností - Aktivní vs. Pasivní investování
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Aktivně a pasivně řízené fondy

Aktivně řízené fondy jsou řízeny 
manažerem nebo celými týmy, kteří 
vybírají jednotlivé akcie a dluhopisy, 
volí různé investiční strategie a 
snaží se o překonání příslušného 
indexu (benchmarku). To se reálně 
daří cca 30% fondů. Za tuto činnost 
si účtují nemalé poplatky. 

Pasivně řízené fondy vycházejí ze 
strategie předem dané indexem, 
n e v y u ž í v a j í a k t i v n í s p r á v u 
manažerem či týmem. Tyto fondy 
mají lehce nižší výnos oproti indexu 
(poplatky v řádu desetin procent), z 
hlediska nákladů jsou dnes levnější.



Aktivní a pasivní přístup k investování - z pohledu jednotlivého investora

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 věříme, že na 
začátku nastavená investiční strategie a nakoupené portfolio stále plní svou roli. Může tomu tak být, ale také nemusí. Může se stát, že takové portfolio přestane 
odpovídat nastavenému investičnímu cíli.
Avšak pozor i na opačný extrém, kdy je investor příliš horlivý a aktivní. Každý aktivní operace, kdy mění alokaci aktiv, je zatížena náklady. Příliš horlivému 
investorovi se tak může stát, že souhrn transakčních nákladů výrazně sníží celkovou výkonnost jeho investičního portfolia. 

Aktivní strategie jednotlivého investora

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 uvědomit si o čem jsou dvě rozdílné služby - aktivní přístup s přidanou hodnotou 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 zároveň indexy 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. 

Investiční přístupy jednotlivých investorů
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Alokací se rozumí rozložení aktiv do investičních nástrojů, kterými 
mohou být akcie, dluhopisy či hotovost v investičním portfoliu.

Správná alokace aktiv je možná nejvíce podceňovanou 
stránkou života investorů. A přitom je ta nejdůležitější.

Spoléhat se na jednu investici se většinou nevyplácí. Abyste 
dosáhli dlouhodobé prosperity, je třeba zvolit takovou strategii, 
která rozloží riziko případného neúspěchu. Správná alokace 
vašeho portfolia tvoří 80 % úspěchu. Strategické rozložení aktiv 
znamená to, v jakém poměru jsou Vaše investiční nástroje v 
portfoliu rozloženy. V procentuálním vyjádření se na úspěchu podílí 
z 91,3 %. Na zbylých 6,7 % má vliv časování trhu či konkrétní 
výběr fondu. 

Správná alokace investičního portfolia (respektive celého 
majetku) je jednou z klíčových oblastí, kde se projeví přidaná 
hodnota kvalitního investiční poradce.

Alokace portfolia
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Faktory, které vysvětlují rozdíly mezi výkonností investičních portfolií:



Strategie Warrena Buffeta - pro období budování finančního majetku
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Investiční strategie Warena Buffeta :V našich portfoliích se inspirujeme úspěšnými světovými investory a institucemi, které aktivně 
spravují velké množství majetku. Inspirujeme se tam, kde vidíme dlouhodobě úspěšnou 
strategii. V tomto kontextu je pro nás dlouhodobost chápána v řádu desítek let. Pouze u 
strategií, které jsou desítky let úspěšné víme, že je v čase prověřila pestrá směs různých 
událostí a scénářů.

Příkladem je investiční strategie Warrena Buffetta, historicky jednoho z nejúspěšnějších 
akciových investorů. Naše Dynamické portfolio, které vychází ze strategie WB, je určeno 
pro investory s dlouhým investičním horizontem, pro investory, kteří již mají s investicemi 
zkušenosti a mají reálná očekávání výnosu, ale také volatility. Investoři pracující s dynamickým 
portfoliem musí být připraveni na časté výrazné kolísání hodnoty portfolia a také na významné 
krátkodobé propady o 40 - 60 %. Na druhou stranu budou s největší pravděpodobností 
odměněni vysokým výnosem v podobě průměrného očekávaného zhodnocení 7-10% p.a.

Warren Buffet a jeho strategie uznává jen jeden typ investičního aktiva a to jsou akcie. 
Investovat do dluhopisu nedává moc smysl. V současné době jsou dluhopisy extrémně drahé. 

Pokud tedy dokážete emočně ustát i opravdu velký propad na trzích a cílíte na vysoký výnos, 
tato strategie je určená pro Vás. Abychom eliminovali rizika spojená s investicí do jednoho typu 
instrumentu (akcie), stavíme portfolio na velmi široké diverzifikaci z pohledu graografického, 
měnového, oborového atd.
Páteří celého portfolia je investice do globálních a amerických akcií velkých firem. Jako 
protiváha slouží investice do amerických technologických společností, Japonska, Velké 
Británie, Amerických dividendových akciích a Nemovitostních akcií.



V našich portfoliích se inspirujeme světovými investory a institucemi, příkladem je strategie 
Nobelovy Nadace. Toto portfolio patří u našich klientů mezi nejoblíbenější v poměru výnosu 
vs. rizika. Toto portfolio je určené pro odvážnější investory, kteří snesou větší míru pohybu na 
trzích a krátkodobé propady na úrovni 20-30% je nerozhodí. 

Nobelova nadace byly založena v roce 1900 a svou historii investování píše od roku 1901, kdy 
jí slavný vědec Alfred Nobel ve své závěti odkázal veškerý svůj majetek, ze kterého mají být 
jednou vypláceny Nobelovy ceny. Měl jednu podmínku - peníze se musely investovat do tzv. 
bezpečných aktiv, což v té době byly státní švédské královské dluhopisy. 

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

Díky tomu je dnes majetek na úrovní cca. 4,65 mld SEK (data k roku 2019), z portfolia se 
vybírají pouze 4% a majetek pozvolna dál roste. Nadace tak má zajištěnou budoucnost a 
financování celého portfolia pro následující generace. 

Vycházíme a inspirujeme se z přesné strategie Nobelovy Nadace.

Portfolio Nobelovy nadace - pro období budování finančního majetku
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Investiční strategie Nobelovy nadace:



Pro investory, kteří disponují majetkem přes 1 000 000 USD, tedy cca 22 000 000 Kč, a kteří 
deklarují jako hlavní cíl ochránit svůj vybudovaný majetek, se inspirujeme tzv. portfoliem 
dolarových milionářů. 

Podobným způsobem investují světový dolarový milionáři, kteří mají za cíl převážně ochránit 
své vytvořené bohatství a dále jej rozšiřovat.

Hlavním cílem portfolia je dlouhodobá ochrana majetku před inflací + přidání výnosu nad 
inflaci. Cílený výnos 4-6 % nad inflaci a eliminace rizika výrazných propadů hodnoty 
prostřednictvím široké diverzifikace investičního portfolia.

Portfolio Dolarových milionářů - pro ochranu a další zhodnocení již vybudovaného majetku
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Portfolio Dolarových milionářů:



Pravděpodobnost historických výnosů akciových investic
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Jak se ve světě financí rádo říká “Ďábel je skryt v detailu”. A jeden takový ďábel/detail je skryt ve správném výběru správných ETF fondů.

Pracujeme s ETF fondy rádi, protože: 
• Jejich prostřednictvím lze velmi dobře a silně diverzifikovat, což je klíčové pro ochranu investovaných prostředků.
• Jejich prostřednictvím minimalizujeme náklady spojené s vlastní investicí - v porovnání např. s Otevřenými podílovými fondy (OPF) jsou ETF nesrovnatelně 

levnější na správcovském poplatku.
• Jejich prostřednictvím se vyhýbáme jakýmkoliv dalším investorským rizikům.

A právě v posledním bodu je skrytý pověstný ďábel. Rizikovým se fond ETF může stát pokud pracuje s tzv. Syntetickou replikací. O co se jedná?
Můžete se setkat s Fyzickou či Syntetickou replikací.

Výběr správných ETF fondů
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Fyzická replikace:
Správce burzovně obchodovaného fondu zařazuje do portfolia všechny 
tituly reprezentující daný index. Dodrženy jsou i váhy daných titulů. V 
případě změny struktury daného indexu dochází i k úpravě daného fondu 
přesně podle změny indexu. U těchto ETF fondů přesně víte které tituly a v 
jakém zastoupení držíte. 

Syntetická replikace:
Burzovně obchodované fondy mohou využívat tzv. swapů a investují do 
náhradního koše akcií. Swap je druh finančního derivátů, který zajišťuje 
vzájemnou opakující se výměnu dvou plateb. V případě ETF fondů se 
správce dohodne s vybranou protistranou (bankou) na výměně 
výkonnosti drženého portfolia cenných papírů za výkonnost sledovaného 
indexu. Protistrana swapu nese riziko spojené s vývojem indexu. 
Portfolio ETF může díky využití swapů obsahovat i tituly, které nejsou 
součástí sledovaného indexu. ETF se tak stává méně čitelným a 
potenciálně rizikovějším nástrojem.

Pro naše klienty vybíráme zásadně ETF s fyzickou replikací. Jedná se o jeden z mnoha detailů, se kterým se běžný investor nesetká.
Naše role je chránit váš investiční majetek před nezamýšlenými rizikovými kroky. Fyzická replikace ETF fondů je jeden z mnoha detailů, které pro vás 
hlídáme. 



Sušánka & Partneři s.r.o.
Jan Sušánka, EFP
Investiční poradenství

Pobočka PRAHA
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

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

Pobočka BRNO
Holandská 878/2
639 00 Brno

+ 420 734 525 813
pavel.cernik@susankapartneri.cz
www.jansusanka.cz

4. INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ



Alokace finančních zdrojů pro naplnění jednotlivých cílů
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Majetek Částka Alokace

Hotovost 23.000.000

1 800 000 Výdaje 

12 000 000 Rekonstrukce nemovitosti

2 000 000 Nákup majetku

1 100 000 Rezerva

6 000 000 Investiční portfolio



Komentář k doporučení:

Likvidní rezerva slouží pro případ nečekaných výdajů či potřebě mít ihned k dispozici finanční prostředky. U zaměstnanců doporučujeme likvidní rezervu v 
objemu 3 - 6 měsíčních výdajů, u podnikatelů rezervu 6 - 12 měsíců.

Rozhodně by rezerva neměla být menší. Ale neměla by také být ani výrazně větší. Pokud se Vám v posledních pěti letech ani jednou nestalo, že jste 
potřebovala nečekaně částku vyšší než 6-násobek běžných výdajů, velmi pravděpodobně se to nastane ani v následujícím období.

Hotovost, která je uložena na běžném či spořicím účtu vlivem inflace neustále ztrácí svou hodnotu. U prostředků, které držíme ve výši likvidní rezervy je to 
akceptovatelný scénář. Pokud ale držíme rezervu zbytečně vysokou, zbytečně přicházíme o potenciální výnosy.

CÍL: Likvidní rezerva
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Ve vašem případě doporučujeme držet likvidní rezervu v objemu:

1.100.000,- Kč. 
Skutečnost, že nesplácíte žádné závazky by mohla vést k požadavku výrazně nižší rezervy. S ohledem na rekonstrukci nemovitosti 
doporučujeme držet hotovostní rezervu ve výši 12 měsíční výdajů.
U těchto prostředků je klíčovým parametrem jejich rychlá dostupnost, proto je nejvhodnějším produktem spořicí účet. Je třeba se smířit 
se skutečností, že tyto prostředky budou svou reálnou hodnotu ztrácet.
Pro případné zvýšení komfortu a pocitu dostatečné finanční rezervy je možné využít bankovní produkty jako je kontokorentní úvěr, či 
kreditní karta, které v případě nutnosti mohou sehrát roli rychle dostupné rezervy. V případě jejich využití je pak ale důležité tyto čerpané 
produkty co nejdříve dorovnat.
Finanční prostředky nad uvedenou částku doporučujeme aktivně využít pro budování finančního majetku určeného pro budoucí rentu.



OBDOBÍ ČERPÁNÍ RENTY
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Další vývoj nominální výše vyplácené renty

Nekonečná renta 2039 2049 2059

Reálná hodnota 
(v dnešních cenách 2021) 35 000 35 000 35 000

Nominální hodnota 
(po započtení vlivu inflace) 53 500 68 680 88 160

V horizontu 18 let (od roku 2039) počítáme se zahájením čerpání nekonečné renty ve výši 35.000,- v dnešních cenách. 
Po započtení inflace je třeba počítat s výplatou renty ve výši 53.500,- a jejím postupným růstem - viz “Další vývoj”.
V kalkulacích pracujeme s očekávanou průměrnou inflací ve výši 2,5%.
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Vývoj renty v období čerpání



OBDOBÍ ČERPÁNÍ RENTY. Struktura portfolia v období čerpání renty (a splácení hypotečního úvěru).
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permanentní portfolio 
dynamické portfolio

Základní struktura investičního portfolia

Investiční 
instrument

Stanovení potřebného 
objemu prostředků Role instrumentu v celkovém investičním portfoliu

Hotovost 3-násobek požadované 
roční renty

V případě propadu na akciových trzích je pro výběr renty použita hotovostní složka.
U této složky je akceptovatelné i mírně záporné reálné zhodnocení, přesto 
doporučujeme hledat na trzích aktuálně vhodné produkty. 

Permanentní 
portfolio

7-násobek požadované 
roční renty

Vyvážené portfolio složené z akciových a dluhopisových nízkonákladových ETF 
produktů.
Klíčová je zde dluhopisová složka, která udržuje hodnotu portfolia v době propadů 
akciových trhů. Pro výběr renty je využita při vyčerpání hotovostní složky, případně při 
nedostatečné výkonnosti akciových trhů.

Dynamické 
portfolio

Objem nezbytný pro 
zajištění renty

Dynamické portfolio složené z akciových ETF a nemovitostních REIT ETF. Zajišťuje 
výnos celého investičního portfolia.
V období vysokých výnosů akciových trhů jsou tyto výnosy využity pro výběr renty, 
případně pro doplnění hotovostní složky, kterou bylo nutno čerpat v předchozím 
období.

Základní principy čerpání renty:
prostředky potřebné pro rentu jsou z investičního portfolia vybírány 1x za rok, vždy v objemu pro pokrytí 12 
měsíců renty
prostředky jsou vybírány z té složky portfolia, která je aktuálně pro výběr renty nejvhodnější
nominální hodnota celého investičního portfolia musí i po výběru renty meziročně růst v průměru o 2,5% 
(pokrytí inflace a zachování reálné hodnoty majetku)
výše vyplácené renty musí meziročně také růst o 2,5% (zachování reálné hodnoty renty)



OBDOBÍ ČERPÁNÍ RENTY. Stanovení potřebné výše investičního majetku pro čerpání renty.

Sušánka & Partneři s.r.o.
Jan Sušánka, EFP
Investiční poradenství

Pobočka PRAHA
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

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

Pobočka BRNO
Holandská 878/2
639 00 Brno

+ 420 734 525 813
pavel.cernik@susankapartneri.cz
www.jansusanka.cz

Investiční portfolio musí zajistit:
od roku 2039 roční rentu 636.000,- Kč a její následující každoroční růst o 2,5% (v roce 2039 53.500,- měsíčně)
růst nominální hodnoty investičního portfolia o 2,5% (pokrytí inflace)

Investiční instrument Nominální výnos p.a. Reálný výnos p.a. (po 
odečtení inflace)

Zisk/Ztráta za rok
(reálná hodnota)

Potřebný objem 
prostředků

Hotovost 1,0 % -1,5 % -29 000 1 908 000

Permanentní portfolio 5,5 % 3,0 % 135 000 4 452 000

Dynamické portfolio 7,5 % 5,0 % 530 000 10 500 000

CELKEM 636 000 16 860 000

Pro zajištění požadované renty je třeba do konce roku 2038 vytvořit investiční majetek v hodnotě: 16.860.000



Cíl: Renta. Investiční portfolio pro období budování majetku.
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Základní alokace investičního portfolia:

25 %

7 %
68 %

Akcie
Real Estate Akcie
Dluhopisy

Měna Váha v portfoliu

Akcie 68 %

Real Estate Akcie 7 %

Dluhopisy 25 %

Jedná se o portfolio inspirované celoživotní investiční strategií Nobelovy nadace.
Portfolio je zaměřeno primárně na ochranu hodnoty majetku před inflací a zajištění  výnosu 
nad inflaci. Je postaveno z větší části na akciových instrumentech a doplněno 
konzervativními prvky.
Portfolio je velmi široce diverzifikované geograficky, oborově i měnově. Portfolio je 
doplněno o specifickou složku tzv. REIT, akcií velkých developerských společností. Přibližně 
1/4 portfolia tvoří dluhopisové instrumenty, které snižují volatilitu celého portfolia a chrání 
tak portfolio před dramatickými propady v době, kdy se akciovým trhům nedaří tak, jak 
bychom si přáli.

V kalkulacích pracujeme s těmito predikcemi:

Nominální výnos portfolia 7% p.a.
Očekávaná průměrná inflace 2,5%
Reálný výnos 4,5% p.a. (po odečtení inflace)

Jedná se o konzervativní odhady, abychom byli v kalkulacích na bezpečné straně.
Je však třeba počítat s tím, že realita období do roku 2039 může dopadnout výrazně lépe, ale také 
výrazně hůře.



Cíl: Renta. Budování finančního majetku pro budoucí rentu - očekávaný vývoj hodnoty portfolia
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Očekávaný průběh 2026 2031 2036 2038 Cíl 2038

Investováno 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 -

Nominální hodnota majetku 8 505 000 12 057 000 17 093 000 19 654 000 16 860 000

Reálná hodnota renty - - - 40 560 35 000

Nominální hodnota renty - - - 62 000 53 500

Kalkulované zdroje Objem Termín Hodnota 2038

Jednorázová investice 6 000 000 12 / 2021 19 654 000

Pravidelná investice 0 - 0

CELKEM 19 654 000
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Cíl: Renta. Budování finančního majetku pro budoucí rentu - alternativní scénáře
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pesimistický scénář (4% p.a.)
očekávaný scénář (7% p.a.)
optimistický scénář (9% p.a.)

Nominální hodnota v roce 2038 Renta (nominální hodnota) Renta (reálná hodnota)

Pesimistický scénář 4% p.a. 11 829 000 32 080 20 980

Očekávaný scénář 7% p.a. 19 654 000 62 000 40 560

Optimistický scénář 9% p.a. 27 551 000 86 410 56 530



Cíl: Renta. Budování finančního majetku pro budoucí rentu - ALTERNATIVNÍ VARIANTA S PRAVIDELNOU INVESTICÍ
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2026 2031 2036 2038 Cíl 2038

Investováno 7 800 000 9 600 000 11 400 000 12 120 000 -

Nominální hodnota majetku 10 666 000 17 280 000 26 658 000 31 426 000 16 860 000

Reálná hodnota renty - - - 65 090 35 000

Nominální hodnota renty - - - 99 500 53 500

Kalkulované zdroje Objem Termín Hodnota 2038

Jednorázová investice 6 000 000 12 / 2021 19 654 000

Pravidelná investice 30 000 01/2022 11 772 000

CELKEM 31 426 000
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24 000 000
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5. STRUKTURA INVESTIČNÍHO PORTFOLIA



S ohledem na Váš rizikový investiční profil, cíl systematicky budovat investiční majetek, zkušenosti s různými investičními nástroji, dlouhodobý investiční 
horizont, jsme postavili Vaše investiční portfolio primárně na akciových titulech. Jako velmi vhodný doplněk celého portfolia zajišťující větší diverzifikaci jsme 
vybrali tzv. REIT, neboli akcie velkých developerských společností. V portfoliu je také zastoupena dluhopisová složka, která celému portfoliu dodá stabilizační 
funkci v dobách větší volatility, či propadů na finančních trzích.

Struktura investičního portfolia dle typu investičních aktiv
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Složení Vašeho portfolia dle typu investičních aktiv:

25 %

7 %
68 %

Akcie
Real Estate Akcie
DluhopisyMěna Váha v portfoliu

Akcie 68 %

Real Estate Akcie 7 %

Dluhopisy 25 %



Struktura investičního portfolia dle Morningstar rating
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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, tím kvalitnější fond. Do portfolií vybíráme fondy s minimálně třemi hvězdami. Druhým typem hodnocení je rating z pohledu tzv. paketů (ve 
škále gold až negativ) dle pohledu do budoucnosti fondu. 

Složení Vašeho portfolia dle ratingu

Rating Váha v portfoliu

Nehodnoceno 0 %

Hodnocení * 0 %

Hodnocení ** 12,5 %

Hodnocení *** 12,5 %

Hodnocení **** 37,5 %

Hodnocení ***** 37,5 %

38 %

38 %

13 %

13 %

Nehodnoceno
Hodnocení *
Hodnocení **
Hodnocení ***
Hodnocení ****
Hodnocení *****



Struktura investičního portfolia dle Morningstar plakety
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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, tím kvalitnější fond. Do portfolií vybíráme fondy s minimálně třemi hvězdami. Druhým typem hodnocení je rating z pohledu tzv. paketů (ve 
škále gold až negativ) dle pohledu do budoucnosti fondu. 

Složení Vašeho portfolia dle ratingu

Rating Váha v portfoliu

Nehodnoceno 25,0 %

Bronze 37,5 %

Silver 25,0 %

Gold 12,5 %

13 %

25 %

38 %

25 %

Nehodnoceno
Bronze
Silver
Gold



I na globální správce, kteří spravují ohromný majetek může přijít období, kdy se jim nebude tolik dařit. Je důležité proto toto riziko tzv. diverzifikovat (rozložit) 
pomocí více správců. Nobelova nadace či konzervativní portfolio jsou také diverzifikovány mezi více správců. Z tohoto pohledu vnímáme jako důležité správce 
diverzifikovat a vybírat ty největší.

Struktura investičního portfolia dle správců fondů
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Správce Váha v portfoliu

Fidelity 10 %

iShares 75 %

Amundi 15 %

15 %

75 %

10 %

Fidelity
iShares
Amundi

Složení Vašeho portfolia dle správců fondů



Vaše portfolio by mělo být připravené na různé ekonomické scénáře. Toto pravidlo platí i ohledně diverzifikace měn. Nespoléháme se jen na českou korunu tu 
spíše podvažujeme ( likvidní rezerva), ale ctíme globální rozložení i z pohledu měn. Investujeme do nejsilnějších světových měn jako je USD,GBP, EUR a 
další cizí měny. Portfolia v cizích měnách většinou nezajišťujeme. 

Struktura investičního portfolia dle měny
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Měna Váha v portfoliu

EUR 0 %

USD 92 %

GBP 8 %

8 %

92 %

EUR
USD
GBP

Složení Vašeho portfolia dle měny



Všem našim investorům doporučujeme eliminovat rizika a nesázet vše na jednu kartu, tzn. neinvestovat pouze do jednoho regionu (Česká republika). Pokud 
žijete a vyděláváte peníze v ČR nebo v Evropě, měl  by váš majetek měl být investován převážně mimo ni a hlavně do vyspělých zemí světa a regionů. 

Geografické rozložení 
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Region Váha v portfoliu

Spojené státy + Kanada 70 %

Evropa mimo UK 5 %

Velká Británie 11 %

Japonsko + rozv. Asie 12 %

Emerging Markets 2 %

2 %
12 %

11 %

5 %

70 %

USA + Kanada
Evropa
Velka Británie
Japonsko + rozv. Asie
Emerging Markets

Složení Vašeho portfolia dle regionu



Struktura portfolia - diverzifikace akciové složky portfolia
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Firma Váha v portfoliu

Large Value 18 %

Large Blend 31 %

Large Growth 28 %

Middle Value 8 %

Middle Blend 10 %

Middle Growth 3 %

Small Value 1 %

Small Blend 1 %

Small Growth 0 %

Zastoupení společností v portfoliu dle velikosti a typu 
společnost:

Považujeme za důležité, aby hlavní část portfolia tvořily globální, silné a úspěšné společnosti. V portfoliu by měli mít zastoupení minimálně 70%. Proto v 
portfoliu hlídáme poměr zastoupení firem malých, středních i velkých. Stejně významná je však silná diverzifikace z pohledu typu společnosti, proto nás 
zajímá zastoupení jak hodnotových i růstových titulů.

1 %

1 %
3 %

10 %

8 %

28 %
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18 %
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Struktura portfolia - diverzifikace akciové složky portfolia
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Firma Váha v portfoliu

Apple Inc 3,43 %

Microsoft Corp 3,31 %

Amazon com Inc 1,86 %

Tesla Inc 1,32 %

NVIDIA Corp. 1,10 %

Alphabet Inc Class C 1,01 %

Alphabet Inc Class A 0,99 %

Meta Platforms Inc Class AA 0,93 %

AstraZeneca PLC 0,62 %

Comcast Corp Class A 0,49 %

Celkový podíl na portfoliu 15,06 %

10 nejsilnějších pozic v portfoliu

Přestože je portfolio postaveno primárně na velkých společnostech, musí být i v tomto pohledu dodrženo pravidlo široké diverzifikace portfolia. Portfolio 
stavíme tak, aby žádná společnost neměla v portfoliu dramatický podíl. Podíl deseti největších společností by v žádném případě neměl překročit 25%. 
Aktuálně 10 největších společností tvoří velmi přijatelných 15,06% z celého investičního portfolia.

3 %
4 %

6 %
7 %

7 %

7 %

9 %
12 %

22 %

23 %

Apple
Microsoft
Amazon
Tesla
NVIDIA
Alphabet C
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Meta Platforms
AstraZeneca
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Rozložení portfolia dle typu akcií 
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19 %

39 %

42 %

Cyklické akcie 
Senzitivní akcie 
Defenzivní akcie

Pro správné fungování investičního portfolia je velmi důležitá diverzifikace dle typu akcií. Na cyklické, senzitivní a defenzivní. Cyklické akcie jsou akcie 
takových společností, která jsou více závislá na aktuální fázi ekonomického cyklu. Defenzivní akcie jsou akcie takových společností, které nejsou tolik závislé 
na aktuální fázi ekonomického cyklu. Jedná se spíše o hodnotově zaměřené společnosti, které vyplácí stabilní dividendu. Senzitivní akcie jsou takové akcie, 
které ovlivňují změny úrokových sazeb.

Typ akcie Váha 

Cyklické akcie 42 %

Senzitivní akcie 39 %

Defenzivní akcie 19 %

Složení Vašeho portfolia dle druhu akcií



Struktura portfolia - diverzifikace akciové složky portfolia
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Oborová diverzifikace je další pohled na diverzifikaci akciové složky portfolia, kterou sledujeme. Oborová diverzifikace chrání celkové portfolio v dobách krizí, 
kdy část oborů je zasažená významně a jiná odvětví naopak v dané krizi dokáží ještě lépe profitovat. Současně správná oborová diverzifikace zajišťuje plynulý 
růst v různých fázích ekonomického cyklu.

Typ Odvětví Váha

Cyklické
37,00 %

Základní materiály 3,41 %

Spotřební zboží cyklické 11,71 %

Finanční služby 10,61 %

Reality 11,27 %

Sensitivní
43,96%

Telekomunikace 9,68 %

Energie 2,87 %

Průmysl 8,66 %

Technologie 22,75 %

Defenzivní
19,04%

Spotřební zboží necyklické 6,87 %

Zdravotnictví 10,22 %

Utility 1,95 %

2 %
10 %

7 %

23 %

9 % 3 %
10 %

11 %

11 %

12 %
3 %

Základní materiály
Spotř.zboží cyklické
Finanční služby
Reality
Telekomunikace
Energie
Průmysl
Technologie
Spotř.zboží necyklické
Zdravotnictví
Utility

Odvětvové zastoupení v portfoliu
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6. ZÁVĚR



Přidaná hodnota dlouhodobé spolupráce
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Vy se soustředíte na svůj profesní a osobní. Péči o své investice přenecháte profesionálům, kteří se starají o další růst Vašeho 
finančního majetku. O vývoji svého investičního majetku máte maximální přehled díky detailním kvartálním reportům a výročním 
schůzkám.

Práce s Vaším investičním majetkem je díky nastavenému Investičnímu plánu a Investiční strategii systematická a nepodléhá 
krátkozrakým emocionálním rozhodnutím. V případě, že dojde ve Vašem životě k zásadní změně, upravíme společně Investiční 
plán a Investiční strategii tak, aby byla i nadále smysluplná a vedla Vás k dosažení Vašich cílů.

Prostřednictvím spolupráce se společností Sušánka & Partneři máte přístup k nadstandardnímu know-how, investičním 
produktům, novinkám a servisu. Nabízí se možnost investovat do široké škály investičních produktů největších světových 
investičních fondů či spolupráce se Švýcarskou privátní bankou.

Dle opakovaných průzkumů přináší investorům spolupráce s profesionálními investičními poradci na bázi honorovaného 
poradenství o 2-3% p.a. vyšší výnos. Díky tomu, že je významná část naší odměny vázána na růst hodnoty Vašeho investičního 
majetku, máme společný zájem Váš majetek ochránit a současně zajistit kontinuální růst jeho hodnoty.



Následné kroky naší spolupráce
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Objednávka zpracování 
investičního plánu a strategie

Prezentace investičního plánu a strategie

Podpis smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Nastavení investiční strategie v investiční 
platformě

Prvotní zainvestování a nastavení 
pravidelné investice

Kvartální reporting

Výroční schůzky

Případná úprava investičního plánu či 
strategie dle změn na straně klienta



Velmi si zakládáme na naší vysoké odbornosti a know-how, které je vám plně k dispozici a na nadstandardním servisu, který od nás budete v průběhu 
spolupráce dostávat. A jak naše spolupráce bude vypadat?

Za obvyklé situace na finančních trzích
• Vaše investice spravujeme dle nastaveného investiční plánu a investiční strategie
• Pravidelně od nás dostanete kvartální report s detailní analýzou vývoje Vašeho investičního portfolia.
• Minimálně jednou za rok se potkáme na výroční schůzce, abychom probrali vše podstatné k vašemu investičnímu portfoliu, strategii a případným změnám, 

které se mohli na vaší straně objevit a jsou podstatné pro Investiční plán.
• V případě potřeby provedeme rebalancování portfolia, nebo zainvestujeme nové prostředky, které máte k dispozici.
• V naší členské sekci máte k dispozici naše týdenní aktuality z finančních trhů, odborné analýzy, rozvojové a analytické webinář a vše podstatné, co jako 

investor potřebujete mít k dispozici.

Při silně rostoucím trendu na finančních trzích
• Situace se pro vás zásadně neliší, držíme se nastavené investiční strategie a komunikujeme společně dle potřeby
• Na pozadí pro vás detailně sledujeme vývoj na jednotlivých trzích a zejména monitorujeme tzv. Fair Value. To je pro vás důležité v momentu, kdy se v 

takovém období chystáte investovat další prostředky. Hlídáme, abyste nekoupila investiční produkty příliš draze, případně pomáháme vybrat aktuálně 
nejvhodnější investiční instrumenty.

Při poklesech na finančních trzích
• Zvyšujeme intenzitu naší komunikace s vámi a současně sledujeme co přesně se na trzích děje, čím je to vyvoláno, jaký by mohl být další vývoj a hlídáme, 

aby nám neutekla zajímavá investiční příležitost investovat tzv. “ve slevě”. Opět sledujeme hodnoty jako Far Value apod.
• Pokles finančních trhů o 10% bereme jako první nákupní signál a informujeme klienty o vhodné příležitosti využít poklesu pro nákup investičních 

instrumentů.
• Při poklesu o dalších 10% (tj. 20% z vrcholu) přichází druhý nákupní signál. Opakuje si při každém případném poklesu o dalších 10%.
• Za klíčovou v tomto období považujeme intenzivní komunikaci s našimi klienty, kterým jsme k dispozici 24 hodin denně. Aktivně informujeme a vysvětlujeme 

situaci formou analytických emailů a webinářů, často se s našimi klienty setkáváme osobně či v online prostředí.
• Uvědomujeme si, že právě takové období je pro naše klienty emotivně náročné a potřebují nás. Aktivně našim klientům pomáháme zvládnout těžké období. 

Jak bude naše spolupráce probíhat v různých tržních situacích
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Investice v ČR - OECD

Graf performance stocks, bonds bills and reits 1972-2017 - Morningstar All right reserved

Investiční přístupy a nástroje - Cerulli Associates

Inflace - Český statistický úřad

Portfolio Nobelovy nadace - Zdroj: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/04/annual-report-2019.pdf

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

Výnos a riziko - https://cammackretirement.com/assets/images/general/Chart-of-the-Month_full.png.

Odměňování poradce - VHI.cz/ Vanguard

Výkonnostní poplatek - https://cdn.shareprices.com.au/data/jbfund/watermark_2019.png

Investice v ČR peak.cz

KFPonline.cz

morningstar.co.uk, morningstar direct 

Brinson Study. “Determinants of Portfolio Performance.” Financial Analyst Journal May-June 1991.

Zdroje technických dat pro finanční plán
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