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Urgentní – stát opět nabízí dluhopisy. Protiinflační 

považujeme za zajímavé, ale mohou být rychle pryč 
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Shrnutí a závěry – za určitých okolností doporučujeme nakoupit  

proti-inflační dluhopisy. POZOR. Mohou být rychle vyprodané! 

 
Na trh přichází v pořadí pátá emise státních dluhopisů pro občany (dříve rovněž označovaných jako 

Kalouskovy dluhopisy).  Jarní emise bude k dostání od 19. května do 4. června.  Pokud Vám však 

vyjde doporučení k nákupu (viz strana 3), tak neotálejte. Dluhopisy mohou být rychle pryč. Minule 

byly dluhopisy upsány během pouhých 4 dní. 

K dispozici jsou tyto dluhopisy 

- Reinvestiční 5letý dluhopis 

- Protiinflační 6,5letý dluhopis 

- Variabilní 6,5letý dluhopis 

Podrobnější podmínky dluhopisů jsou zde: http://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech/typy-

dluhopisu/jarni-emise-12-6-2014-628  

5 letý dluhopis je sice atraktivnější než standardní dluhopisy díky dlouhému horizontu, tyto dluhopisy 

však do portfolia nedoporučujeme. Navíc jejich podmínky se proti minulým emisím značně zhoršily. 

Proto je do portfolia nedoporučujeme zařazovat. 

Variabilní dluhopis má sice zajímavou konstrukci tím, že je navázaný na sazby PRIBOR 6M, je ale 

méně výhodný než proti-inflační dluhopis. Proto ho také nedoporučujeme. 

Stejně jako v prosinci minulého roku doporučujeme do některých portfolií zařadit proti-inflační 

dluhopisy (viz výpočet na str. 3). Důvodem je především diverzifikace a ochrana před inflací. Tyto 

dluhopisy chápeme jako náhradu krátkodobého termínovaného vkladu (6 měsíčního) nebo spořicího 

účtu. Na této úrovni budou také očekávané výnosy. 
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Výhled inflace – krátkodobě nehrozí, ale může rychle přijít 

• Inflační dluhopisy mají splatnost za 6,5 roku. Nicméně je možné požádat o předčasné splacení 

(každých 6 měsíců). 

• Inflační dluhopisy budou mít smysl především, pokud dojde k růstu inflace. V době nízké 

inflace jsou spořicí účty výhodnější. 

• V případě inflace lze hovořit o kečupovém efektu. Podobně, jako když se třese s lahví kečupu, 

aby se dostal na talíř. Dlouhou dobu se třese a nic se neděje, až najednou je na talíři polovina 

lahve. Nyní jsme v situaci, kdy vyspělé státy třesou s lahví (kvantitativní uvolňování, nízké 

sazby a podobné operace). V roce 2014 ještě očekáváme inflaci nízkou.  Inflaci vidíme jako 

hrozbu ve střednědobém horizontu. 

• Krátkodobě inflace nehrozí. V roce 2014 zřejmě zůstane nízká. Pokud však bude mít uvolněná 

měnová politika ve světě své ovoce, můžeme se rychle pohybovat na horní hranici prognózy. 

Prognóza ČNB 
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Jak zařadit inflační dluhopisy a termínované vklady do portfolia 
1) Vezměte částku, kterou máte k dispozici na běžných a spořicích účtech (nejlepší 

informaci o penězích na běžných a spořicích účtech máte Vy, veškeré pohyby na 

účtech pro Vás zatím neumíme sledovat).  

2) Odečtěte peníze na likvidní rezervu (doporučená likvidní rezerva je uvedena ve 

finančním plánu, nebo lze spočítat jako 6x měsíční výdaje na spotřebu, pojištění a 

splátky úvěrů) a případné krátkodobé nákupy, které plánujete, a o kterých opět 

nejlépe víte také jenom Vy. 

3) Odečtěte hodnotu finančních cílů za rok 2014 a 2015, pokud takové cíle máte (dle 

Vašeho finančního plánu). 

4) Pokud je výsledná částka větší než 500 tis. Kč, kontaktujte nás. Doporučíme Vám 

rozložení mezi termínované vklady a inflační dluhopisy podle Vaší situace. 

5) Pokud ne, do inflačních dluhopisů investujte zhruba 1/3 zbývající částky (důvod je, že 

emise se pravděpodobně budou opakovat a mohou přijít i jiné příležitosti). Pokud to 

bude o něco více nebo méně, není to problém. 

Pokud by výsledná investice převyšovala 300 000 Kč, před provedením nákupu nás kontaktujte. 

V případě, že si nebudete jistí, zda je pro Vás nabídka vhodná, neváhejte nás kontaktovat také. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o urgentní záležitost, kontaktujte nás co nejdříve. 

S nákupem spořicích dluhopisů Vám nemůžeme pomoci. Realizovat ho je možné na pobočkách bank 

ČS, ČSOB, KB.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně umístění Vašich krátkodobých likvidních prostředků 

(nebo samozřejmě i prostředků dlouhodobých), ozvěte se nám. Rádi Vám případně poradíme 

s vhodnou strategií. 

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, napište nám co nejdříve na email Klient@Fichtner.cz a my se Vám 

ozveme co nejdříve zpět podle toho, kdo z našich konzultantů bude nejdříve k dispozici. 
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Podrobná analýza – státní dluhopisy 

Vláda vydává novou emisi dluhopisů pro občany - nejedná se o žádné 

převratné novinky 

Na trh přichází v pořadí pátá emise státních dluhopisů pro občany (dříve rovněž označovaných jako 

Kalouskovy dluhopisy).  Jarní emise bude k dostání od 19. května do 4. června.  Je však 

pravděpodobné, že nabídka bude ukončena předčasně kvůli vysokému zájmu tak, jako předchozí 

nabídky. Je proto potřeba jednat rychle. 

K dispozici budou celkem 3 varianty dluhopisů. 

- Reinvestiční 5letý dluhopis 

- Protiinflační 7letý dluhopis 

- Variabilní 6,5letý dluhopis 

Podrobnější podmínky dluhopisů jsou zde: http://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech/typy-

dluhopisu/jarni-emise-12-6-2014-628  

5 letý dluhopis je sice atraktivnější než standardní dluhopisy díky dlouhému horizontu, tyto dluhopisy 

však do portfolia nedoporučujeme. Navíc jejich podmínky se proti minulým emisím značně zhoršily. 

Proto je do portfolia nedoporučujeme zařazovat. 

Variabilní dluhopis má sice zajímavou konstrukci tím, že je navázaný na sazby Pribor, je ale méně 

výhodný než proti-inflační dluhopis. Proto ho také nedoporučujeme. 

Proti-inflační dluhopisy vyplácejí dvakrát ročně kupón. Ten odpovídá růstu indexu spotřebitelských 

cen (CPI – consumer price index), kterým se měří inflace, zvýšeném o 0,25 % (tj. o 0,5 % ročně). 

Dluhopisy s pevně vyplácenými kupóny nejsou zajímavé ve srovnání s 

termínovanými vklady 

Následující tabulka ukazuje, v jaké výši se kupóny vyplácejí. 

Dluhopis 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok

Reinvestiční 5 letý 0,25% 0,25% 0,50% 2,00% 6,00%  

Státní spořicí dluhopisy se nechovají jako klasické dluhopisy. Jejich cena se odvíjí od aktuálních sazeb. 

Pokud sazby klesají, cena roste. Naopak při vzrůstu sazeb hodnota dluhopisů klesá, což znamená pro 

investory ztrátu. V případě dluhopisů pro občany to ale neplatí. Investor může vždy odprodat 

dluhopisy za nominální hodnotu. Riziko kolísání sazeb tak vůbec nepodstupuje. 

Spořicí dluhopisy jsou výhodnější než běžně dostupné dluhopisy na trhu. Výnos 5 letých vládních 

dluhopisů je aktuálně 0,99 % p.a. - to je výnos, který při půjčení státu na 5 let lze získat na běžném 

trhu. To je podstatně méně než kratší 5 letý reinvestiční spořicí dluhopis. Výnos kolem 3 % dosahují 

aktuálně 15 leté dluhopisy, které stát emituje standardní cestou. 
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Státní dluhopisy pro občany s pevným kupónem jsou spíše jako  

termínované vklady 

To, že jsou občanské dluhopisy výhodnější než ty dostupné na trhu, však ještě neznamená, že je 

máme do portfolia nakupovat.  

Důležité v prvé řadě je, zda do portfolia vůbec patří a případně do jaké části. Dluhopisy jsou 

jednoznačně součástí konzervativní složky portfolia. Jsou určené především na cíle v blízké 

budoucnosti (dle splatnosti dluhopisu). Abychom věděli, jaká je jejich úloha, musíme se podívat na 

jejich vlastnosti. 

Následující tabulka srovnává chování dluhopisů pro občany se standardními dluhopisy, 

termínovanými vklady a spořicími účty. 

Standardní dluhopisy s 

pevným kupónem

Termínované 

vklady
Spořicí účet

Dluhopisy pro občany s 

pevným kupónem
Proti-inflační dluhopis

Kupón Pevný Pevný Závisí na aktuální sazbě Pevný Závisí na aktuální sazbě

Růst sazeb (a inflace) Cena klesá Cena zůstává Sazba roste, cena zůstává Cena zůstává Sazba roste, cena zůstává

Pokles sazeb (a inflace) Cena roste Cena zůstává Sazba roste, cena zůstává Cena zůstává Sazba roste, cena zůstává

Kreditní riziko Riziko státu Pojištění vkladů Pojištění vkladů Riziko státu Pojištění vkladů  

Ze srovnávaných vlastností vyplývá, že dluhopisy pro občany s pevným kupónem jsou spíše jako 

termínované vklady a proti-inflační dluhopis je spíše jako spořicí účet (nebo serie krátkodobých 

termínovaných vkladů). Rozdíl v kreditním riziku není tak důležitý. Pokud by totiž nebyl své závazky 

schopen splácet stát, patrně by byl problém s pojištěním vkladů a celým bankovním sektorem.  

Následující graf ukazuje, jak by vypadala výnosnost p. a. u dluhopisů při předčasném ukončení ve 

srovnání s vklady J&T: 

 

Je vidět, že teprve při držení 5 let by spořicí dluhopis dával výnos, který vůbec může konkurovat 

spořicím účtům. Proti termínovanému vkladu J&T však nemá žádnou šanci ani při dřívějším ukončení. 

Aktuálně však nedoporučujeme delší termínované vklady a spořicí dluhopisy než na 1 rok. Důvodem 

je naše obava z růstu sazeb. Delší vklady nejsou z hlediska sazeb o tolik výhodnější, při tom sazby 

spíše porostou. Proto nedoporučujeme nakupovat do portfolia 3 a 5 leté dluhopisy, ani 3 a 5 leté 

termínované vklady, ale spíš 1 roční vklady, protiinflační dluhopisy a spořicí účty (viz dále). 
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Proti-inflační dluhopisy mají zajímavou konstrukci 
Již počtvrté se v emisi objevují proti-inflační dluhopisy. Dluhopisy v této emisi fungují tak, že každého 

půl roku připisují výnos ve výši půlroční inflace (přírůstek indexu cenové hladiny, kterým se měří) + 

0,25 % (tzn. celkem 0,5 % ročně nad inflaci). Tento výnos se ale nevyplácí a místo toho je 

reinvestován. To znamená, že investorovi se na účet připíše množství dluhopisů odpovídající inflaci. 

Například při investici 100 000 Kč dostaneme 100 000 dluhopisů. Pokud bude inflace za půl roku 1,25 

%, dostaneme 1500 dluhopisů (1,25 % + 0,25 %). Máme tak 101 500 dluhopisů v ceně 1 Kč (a tedy 

v hodnotě 101 500 Kč). 

Splatnost dluhopisu je 12. 12. 2020, tedy za 6,5 roku. Při tom je však možné požádat o předčasné 

splacení. Dluhopis je možné předčasně splatit nejdříve po 6 měsících (požádat se musí od  1. do 31. 

10. 2014. Je možné požádat o splacení každého půl roku. 

Díky možnosti prodat dluhopisy zpět státu za nominální hodnotu je nízké kreditní riziko. Pokud by to 

vypadalo, že se ČR dostane do podobných potíží jako Řecko, může investor požádat o splacení a 

dostat zpět nominální částku (musí to stihnout před krachem, ale v případě Řecka se o problémech 

hovořilo dva roky). 

Z našeho pohledu se inflační dluhopis chová hodně podobně jako specifický 6 měsíční termínovaný 

vklad. 

Zároveň je výnos variabilní a navázaný na inflaci, která souvisí s krátkodobými úrokovými sazbami.  

Jeho místo v portfoliu je tedy především právě jako alternativa ke spořicím účtům a termínovaným 

vkladům. 

V době rostoucí inflace spořicí účty přestávají reálně vynášet 

Následující graf ukazuje, jaký byl historicky vztah mezi výnosy z krátkodobých sazeb a inflací. Sloupce 

ukazují na horizontu 7 let, jaká byla průměrná inflace a průměrné sazby. Období jsou seřazena dle 

inflace (tedy od nejvíce deflačního období po nejvíce inflační). 

Zelená linka ukazuje, o kolik více by se zhodnotily spořicí účty než inflační dluhopis. Když je kladná, 

znamená to, že více se zhodnotí spořicí účty. Když je v mínusu, znamená to, že větší zhodnocení 

přinese inflační dluhopis. 
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Je patrné, že v době nízké inflace a deflace spořicí účty jasně vyhrávají. Naopak v době zvýšené 

inflace se stává častěji, že zvítězí inflační dluhopis (zelená čára se častěji ocitá pod nulou). 

Největší nadvýkonnost inflační dluhopis získal v době, kdy se inflace skokově zvýšila. Sazby se totiž 

stihly přizpůsobit až se zpožděním. 

 

Tento vztah ilustruje graf, kde je vidět, kolik průměrně reálně ztrácely spořicí účty, když se inflace 

zvýšila o 1 %, 3 %, 5 % a 7 %. V případě růstu o 5 % by nám inflační dluhopis (který by reálně netratil), 

ušetřil 1,76 %. 

V době vysoké inflace nás inflační dluhopisy ochrání 

Následující graf ukazuje čtyři historické scénáře vývoje inflace. Budoucí vývoj by se mohl blížit 

jednomu z nich. 

 

První scénář ukazuje velmi nízkou inflaci průměrně kolem 1,5 % p. a. Tento scénář se odehrál v USA 

od roku 1952. Druhý scénář ukazuje inflaci průměrnou mezi 2,5 – 3 % p. a. Zvýšená inflace je scénář 

s inflací 7,5 % p.a. a vysoká inflace je 10,5 % p.a. 

Jak by si v uvedených scénářích vedla investice do spořicích účtů a inflační dluhopisy ukazují 

následující grafy. 
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Z grafu je vidět chování inflačního dluhopisu v různých scénářích. Zatímco v případě nízké nebo 

průměrné inflace jsou lepší spořicí účty. V době, kdy je inflace zvýšená, je vývoj podobný. Někdy mají 

navrch inflační dluhopisy, někdy spořicí dluhopisy. Inflační dluhopisy pak poskytují ochranu 

především pro případ vysoké inflace. 
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Krátkodobě inflace nehrozí, může ale přijít ve střednědobém horizontu 

My se domníváme, že je celkem pravděpodobné, že se dočkáme scénáře zvýšené inflace nebo 

dokonce vysoké inflace. Nepředpokládáme, že by nás vysoká inflace mohla potkat v roce 2014, ale od 

roku 2015 se může inflace výrazně zvýšit. ČNB očekává, že v roce 2015 by se inflace měla dostat 

k inflačnímu cíli ČNB (2 %). 

Prognózu inflace ukazuje ve svých předpovědích ČNB. 

 

V krátkém horizontu bude inflace zřejmě nízká. Domníváme se však, že od roku 2016 může dojít 

k rychlému růstu sazeb a inflace se může pohybovat na horní hranici odhadu. 

V případě inflace lze hovořit o kečupovém efektu. Podobně, jako když se třese s lahví kečupu, aby se 

dostal na talíř. Dlouhou dobu se třese a nic se neděje, až najednou je na talíři polovina lahve. Nyní 

jsme v situaci, kdy vyspělé státy třesou s lahví (kvantitativní uvolňování, nízké sazby a podobné 

operace). Proto vidíme ve střednědobém horizontu prudké zvýšení inflace jako hlavní riziko. 

Z tohoto důvodu si myslíme, že inflační dluhopisy v portfoliu mohou mít své místo jako ochrana. 

Samozřejmě budoucnost je neznámá a není možné říci, zda inflační dluhopisy překonají či 

nepřekonají spořicí účty. Jistě však plní konzervativní funkci ochrany prostředků. 
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Variabilní dluhopis nenabízí zajímavou konstrukci ve srovnání s 

protiinflačním 
Novinkou poslední emise je variabilní dluhopis. Jeho výnos je navázaný na mezibankovní sazbu 

PRIBOR 6M. Ta je v jednotlivých letech upravena o marži. Marže je ze začátku záporná (-0,3 % p.a.) a 

postupně se zvyšuje po 6 měsících po 0,05 % až na 0,3 % p.a. Při držení dluhopisu do splatnosti je 

tedy marže dohromady nula. Při předčasném splacení však bude marže záporná. 

Následující graf ukazuje, jak se vyvíjel PRIBOR 6M ve srovnání s inflací (a s inflací zvýšenou o 0,5 % - 

tak jako u protiinflačního dluhopisu. 

 

Průměrný PRIBOR 6M v tomto období byl průměrně 2,12 %. Inflace byla průměrně 2,48 % a výnos 

inflačního dluhopisu (inflace plus 0,5 %) dokonce 2,98 %. To je podstatně více než PRIBOR 6M. Navíc 

toto srovnání by platilo jen při držení dluhopisů do splatnosti. Při dřívějším splacení by výnos 

variabilního dluhopisu snižovala marže. Z tohoto důvodu je protiinflační dluhopis podstatně 

výhodnější. 

Z tohoto důvodu variabilní dluhopis nedoporučujeme. 

 


