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Likvidní rezerva

Obvykle je doporu ováno udržovat likvidní rezervu ve výši trojnásobku m sí ního p íjmu
nebo šestinásobku m sí ních výdaj . U r zných zdroj  se liší výše násobku.
Tato rezerva má sloužit pro p eklenutí období, kdy by mohly chyb t peníze. Stále nám hrozí

žné životní situace, ztráta zam stnání, rozbitá pra ka nebo porouchané auto a také
krátkodobá nemoc rozhodn  potká každého z nás.

Pokud si neponecháme „likvidní rezervu“ a budeme muset pokrýt nenadálý výdaj, budeme
nejspíš muset sáhnout k n kterému z následujících ešení:

Úv r, který nemusí být levný. Jsou p ípady, které není možné ešit úv rem, jako je
eba ztráta zam stnání a výpadek p íjmu.

Použití úspor, které jsou vázané a kde výb ry znamenají sankce nebo ztrátu státní
podpory (stavební spo ení, penzijní p ipojišt ní, termínované vklady apod.)

Investice, které jsou realizovány na delší dobu.

Proto se doporu uje ponechat stranou n jaké peníze, které uložíme:
1) Velice likvidn  (tak, aby byly k dispozici b hem pár dní).

2) Velice bezpe , abychom o n  nep išli.
tšinou se doporu uje uložit peníze do fondu pen žního trhu, který spl uje ob  výše

zmín né podmínky.

Ale práv  druhá z podmínek není až tak pot ebná. Není nutné trvat na tom, aby peníze byly
uloženy velice bezpe  (bezpe  ve smyslu kolísavosti jejich hodnoty).

V investicích platí známá pou ka o riziku a o výnosu. Chceme-li vylou it riziko ze svého
portfolia, musíme se spokojit s nižším výnosem. A naopak, chceme-li dosáhnout vyššího
výnosu, musíme p ipustit n jaké riziko.
Velice bezpe nou investici požadujeme z toho d vodu, aby nepoklesla její hodnota. Jednou
dáme do likvidní rezervy 60 000 K  a tato hodnota je tam po ád. Dokonce trochu roste, jak
se peníze ve fondu pen žního trhu zhodnocují.

Co se stane, když p ipustíme n jaké riziko? Jednoduše nám bude hodnota likvidní rezervy
trochu kolísat. Uložíme tam 60 000 K , ale za p l roku to bude t eba pouze 59 000 K . A co
se stane? V bec nic. Jen budeme mít špatný pocit, že jsme prod lali.
Výše rezervy byla stejn   pouhým odhadem. Jestli jsme si uložili 2 m sí ní platy nebo 3

sí ní platy je daleko v tší rozdíl, než jestli jsme prod lali 1 000 K  p i nep íznivém vývoji
na kapitálovém trhu.

Navíc investice do fondu pen žního trhu není až tak jistá, za jakou ji považujeme. Máme
„jistou“ jenom nominální hodnotu, ale nikoli kupní sílu pen z. Stejn  nevíme, kolik si za
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uloženou likvidní rezervu budeme moci za rok koupit. Bude to o n co málo více než letos?
Nebo o n co málo mén ?
Stejn  pracujeme s ur itou mírou nejistoty a nevadí nám to. Tak pro  nezkusit trochu v tší
míru nejistoty a neinvestovat likvidní rezervu nap íklad do dluhopisových nebo do
balancovaných fond ?

Likvidní rezerva není investice na krátkou dobu. Je to investice pro p ípad, že peníze
pot ebuje ihned k ešení nenadálé situace. Pravd podobn  budou naše peníze uložené dost
dlouhou dobu a nebudeme na n  sahat. P ípadn ást rezervy vy erpáme, pokud nás potká
nenadálý výdaj, ale zase to doplníme.

i investici do n eho rizikov jšího nám hrozí, že nakoupíme t eba balancovaný fond, ten
poklesne a my budeme pot ebovat rezervu použít. To je nejhorší scéná , který m že nastat.
Vše ostatní je optimisti jší:

Balancovaný fond nemusí ihned prod lat, ale m že r st.

Peníze nemusíme pot ebovat n kolik m síc  nebo let.

Dlouhodob  peníze v balancovaném fondu vyd lají více než ve fondu pen žního trhu.

Rozdíl ve výnosu balancovaného fondu a fondu pen žního trhu není nijak veliký. M že se
jednat o 2-4 % ro . Jenže pokud to budeme praktikovat n kolik let, dojde ke známému
efektu nabalování úrok  (složené úro ení). Za 10 let již rozdíl bude více než patrný.

íklad
Investujeme 60 000 K  (3 m sí ní platy) do fondu pen žního trhu. (Jako likvidní rezervu.)

Jestliže fond pen žního trhu vyd lá 1 % nad inflaci, bude za 10 let reálná hodnota likvidní
rezervy 66 000 K . Jestli balancovaný fond vyd lá 4 % nad inflaci, bude reálná hodnota
likvidní rezervy 89 000 K . Tedy o 23 000 K  více (cca o jednu výplatu).

K p emýšlení:
Neumis ovat likvidní rezervu do fondu pen žního trhu, kde jsou minimální výnosy. Umístit
ji do rizikov jších fond  (nap íklad balancovaných). Likvidita je zaru ena, p ípadné poklesy
jsou vyváženy vyšším dlouhodobým výnosem.

Zvýšené riziko (možný pokles) nás nijak VÁŽN  neohrozí.

Petr Syrový


