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Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí 
Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A 
přitom relativně bezpečnou.  
 

Jak vybudovat majetek? 
Ve finančních plánech klienti řeší finanční nezávislost. Někteří tomu možná říkají „renta“ nebo 
„zajištění na stáří“ nebo nějak podobně. Ve všech případech jde o to, mít dost prostředků 
v době, kdy už nebudeme pracovně aktivní a kdy už si nebudeme moci vydělávat. 
Jak se k požadovanému majetku dostat? 
 
Existují dvě cesty: 

1. Jednorázově 
2. Pravidelně 

 
K jednorázové velké částce se dostanou šikovní hráči pokeru nebo dědicové. Tato cesta se ale 
mnoha lidí netýká. Častější cesta je prodej úspěšného podnikání. Podnikatel má firmu, kterou 
vybudoval a kterou prodal. Pak se dostane k velké částce peněz, kterou potřebuje investovat. 
 
Většina lidí se k většímu objemu majetku nedostane rychle. Nepodnikají, nedědí, nevyhrávají. 
I pro ty existuje cesta. Tou je pravidelná investice. K vybudování majetku je třeba trpělivost a 
čas. Je potřeba pravidelně a trpělivě odkládat peníze stranou. Pokud odkládáme peníze, máme 
dvě možnosti: 

a) spoříme (do produktů s malým výnosem), 
b) investujeme. 

 
V případě spoření jsme na budování majetku sami. Budeme úspěšní, když výnosy pokryjí 
inflaci. Po mnoha letech tak bude náš majetek tvořen pouze penězi, které jsme sami vydělali. 
V případě investic na budování majetku nejsme sami, ale mohou nám výrazně pomoci výnosy 
z našich investic. Naše peníze část práce udělají za nás. Pravidelná investice je tak pro mnoho 
lidí nejjednodušší cesta, jak se dostat k velkému objemu majetku. 
 

Kolik je t řeba investovat? 
To záleží hlavně na dvou faktorech: 

• Kam investujeme 
• Jak dlouho investujeme 

 
Pokud budeme investovat skoro celý život (30 let), stačí nám investovat jen malou částku. 
Doba investice 30 let je srovnatelná s dobou, po kterou si hodně lidí ukládá peníze do 
penzijního připojištění nebo po jakou si budou ukládat peníze do 2. pilíře v rámci důchodové 
reformy. 
 
A kam investovat? Jestli chceme, aby nám investice trochu pomohly, měli bychom volit spíše 
výnosnější investice. Např. akciové investice nabízejí vyšší očekávaný výnos. Přitom nejsou 
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tak rizikové, pokud za riziko považujeme konečný výsledek a ne průběžné kolísání hodnoty 
investice. Samozřejmě musíme dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. 
 
Typický výnos takovýchto dlouhodobých pravidelných investic je kolem 6 % p.a. nad inflaci. 
V některých dobách je výnos vyšší, jindy je výnos nižší.  
Za těchto podmínek dostáváme následující částky: 

• Dnešní průměrný starobní důchod je cca 10 000 Kč 
• Jestli chceme mít jeden důchod navíc (v dnešních cenách), pak budeme při odchodu do 

důchodu potřebovat cca 2 mil. Kč. 
• Abychom měli před důchodem 2 mil. Kč navíc, potřebujeme pravidelně investovat 

2 000 Kč měsíčně. 
• To je cca 10 % z průměrné mzdy. 

 

Jaká rizika pravidelné investici hrozí? 
Pravidelné investici, stejně jako jednorázové, hrozí dvě hlavní rizika. Možná spíše jen jedno: 

• Pokles trhů 
• Investor samotný 

Pokles trhů není rizikem. Že trhy budou klesat, to se dá očekávat. Proto nám zbývá riziko 
jediné a to je investor sám. 
Pokles trhů nás může potkat kdykoli během pravidelné investice. Pokaždé to ale na nás bude 
mít jiný dopad. Ukážeme si to na následujících scénářích. 
 
Scénář A: Co se stane, když poklesnou trhy na počátku pravidelné investice? 
Představme si, že pravidelně investujeme naše 2 000 Kč měsíčně a že jsme začali v roce 2007. 
Tedy v době, kdy byly trhy nahoře. 
Od té doby trhy prošly bouřlivým obdobím let 2008 a 2009. Ani dnešní doby nejsou nijak 
klidné. Máme za sebou 4 roky pravidelných investic, před sebou máme dalších 26 let. Jak se 
vyvíjela hodnota naší pravidelné investice, ukazuje graf 1. 
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Graf 1 – pravidelná investice do akciového fondu od roku 2007 do roku 2011 

 
Dnes jsme přibližně na svém. Takto dobrého výsledku jsme dosáhli díky tomu, že průměrná 
nákupní cena byla podobná té dnešní. Nakupovali jsme někdy draze (2007 a první polovina 
2008), jindy levně (rok 2009). 
 
Největší zkoušku nervů nám připravil propad trhů v březnu 2009. Tam trhy ztrácely cca 60 % 
proti vrcholům z roku 2007. Ani pravidelná investice nás nezachránila. Investovali jsme 
přibližně 2 roky, vložili jsme tedy 48 000 Kč a ztráta byla skoro 23 000 Kč. Přišli jsme o 
polovinu svých peněz. 
 
Na druhou stranu takto drastický propad pro nás znamenal ztrátu „jen“ 23 000 Kč. Když bylo 
nejhůř, byli jsme 23 000 Kč ve ztrátě. Ztráta 23 000 Kč není z pohledu osobních financí 
mnoho. Při pohledu na celé portfolio a nejen na pravidelnou investici, bychom možná byli na 
nule. Tuto ztrátu nám dost možná sníží podpora ve stavebním spoření nebo penzijním 
připojištění. Investujeme proto, abychom se v důchodu měli lépe. Ztráta 23 000 Kč znamená, 
že zatím ztrácíme přibližně dva průměrné důchody. V životě podstupujeme větší finanční 
rizika. Dokážeme snad se stejnou přesností odhadnout náš výdělek v příštích 2 letech? Nebo 
náklady na auto? 
 
Ztráta je dočasná a není příliš velká. Možná nás může utěšit, že máme za sebou jen 2 roky 
pravidelné investice a před sebou ještě 28 let. Nízké ceny, které působí ztráty, jsou zároveň 
příležitostí. Nakupujeme totiž levněji. Místo toho, abychom se nízkých cen báli, měli bychom 
jim fandit. Jen ať ještě chvíli vydrží. Ať můžeme nakupovat levněji. 
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Scénář B: Co se stane, když poklesnou trhy a pravidelná investice je uprostřed času? 
Pokud trhy poklesnou a máme tam zatím vloženo málo peněz, není ztráta (vyjádřená v Kč) 
velká. Co když ale klesnou v době, kdy už tam budeme mít dost peněz? 
Představme si, že bychom začali pravidelně investovat v roce 2000. Na vrcholu internetové 
bubliny. Nakupujeme v dobách, kdy jsou akcie drahé a kdy následuje pád. Vkládáme 2 000 Kč 
měsíčně, takže v březnu 2009 tam máme vloženo 220 000 Kč. Naše pravidelná investice 
prodělává 75 000 Kč. (Viz graf 2) 
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Graf 2 – pravidelná investice do akciového fondu od roku 2000 do roku 2011 

 
Co asi budeme zažívat v tuto chvíli? Máme 10 let pravidelné investice za sebou, ale stále ještě 
20 let před sebou. Jsme pořád v první polovině. Máme měnit strategii a máme měnit produkt, 
do kterého pravidelně investujeme? 
 
Máme před sebou ještě 20 let a na tuto dobu se stále doporučují investice do akciového fondu. 
Akciový fond je tedy správná volba, nemáme důvod produkt měnit. Navíc nás stále může hřát 
fakt, že díky nízkým cenám levně nakupujeme. 
 
Navíc jsme již zkušení investoři, kteří mají za sebou splasknutí internetové bubliny, pád akcií o 
více než 50 % do roku 2002, válku v Iráku a Afghánistánu, krach Argentiny a jiné hrůzy 
akciového trhu. 
 
Stále platí, že nízké ceny nám pomáhají snižovat průměrnou nákupní cenu. Někdy jsme koupili 
draze, nyní máme možnost to dohnat a ceny snížit. Na grafu je dobře vidět, že trpělivost 
přinesla ovoce. Asi po roce jsme byli zase na nule. Pár měsíců dále jsme byli zase v zisku. 
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Scénář C: Co se stane, když trhy poklesnou a pravidelná investice je u konce? 
Co kdybychom chtěli v roce 2009 právě končit a kdybychom odcházeli do důchodu? Pak už by 
naše investice neměla čas na to se zase zotavit. Už by neplatilo, že můžeme mít radost 
z levných nákupů. 
 
Proti poklesům trhů v posledních letech existuje jednoduchá obrana. Jmenuje se realokace 
neboli investiční brzda. Ke konci doby investice už určitě nenecháme všechno pouze 
v akciových instrumentech a budeme postupně přecházet do nástrojů konzervativnějších. Pak 
ať si akcie klidně padají. Nám to vadit nebude a naše portfolio to nijak neovlivní. 
 
 
Petr Syrový 
Analytik KFP 
 
Článek vyšel v prosinci 2011 v časopise Finanční poradce.  
 


