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ETF a certifikáty 

Pasivní investování 
Přístup, kdy se manažer fondu, nebo investor snaží překonat trh tím, že vybírá podhodnocené 
akcie a ty kupuje (a naopak nadhodnocené prodává) se nazývá aktivní investování. Většina 
otevřených podílových fondů se snaží aktivní správou překonat trhy, respektive indexy1, které 
je reprezentují. To se ovšem fondu nemusí vždy povést. 

Celá řada studií poukazuje na fakt, že průměrný otevřený podílový fond nepřekoná index. To 
je celkem logické. Index totiž také reprezentuje průměr. Fondy mají poplatky a díky tomu je 
jejich průměrný výnos o poplatky nižší. 

Proto se začalo hovořit o takzvaném pasivním investování. To je přístup, kdy investice přesně 
replikuje nějaký zvolený index. Investicí do indexu dosáhneme tržního zhodnocení 
(samozřejmě mínus poplatky) a neriskujeme, že uděláme chybu. 

Pasivní investování má ale ještě jednu velkou výhodu. Je levnější, než aktivní správa. Při 
pasivním investování stačí jen sledovat index a nakupovat podle něj. Není potřeba manažer, ani 
celá řada analytiků, kteří by sledovali trhu. Díky tomu mohou mít nástroje pasivního 
investování nižší náklady. 

Hlavní produkty, které se dají použít pro pasivní investování: 

• indexové fondy (otevřené podílové fondy); 
• indexové akcie, neboli ETF (Exchanged Traded Funds); 
• indexové certifikáty. 

ETF 
ETF jsou burzovně obchodované fondy. Jejich legislativa je velmi podobná jako v případě 
otevřených podílových fondů. Z právního hlediska je ETF samostatná společnost, ale 
z hlediska investora jsou podmínky velmi podobné. I v případě ETF je oddělen majetek 
správce a investorů. V případě ETF tedy rovněž nepodstupujeme kreditní riziko investora. 

ETF zpravidla replikuje index tak, že nakupuje všechny, nebo velkou část akcií z indexu. Díky 
tomu je vývoj ETF velmi podobný.  

ETF jsou obchodovány na burze, podobně jako jednotlivé akcie. To je rozdíl oproti otevřeným 
podílovým fondům. Z toho také vyplývají rozdíly v poplatkové struktuře. Zatímco u 
otevřených podílových fondů se inkasuje vstupní poplatek, v případě ETF nic takového není. 
Místo toho ale platíme poplatek brokerovi za nákup a prodej ETF. V případě ETF může být 
drobný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou tzv. spread2. 

                                                 
1 Viz kapitola 4.4.2 
2 Podobně jako je například rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou když ve směnárně vyměňujeme koruny za eura. 
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Poplatek brokerovi závisí na objemu, má ale 
zpravidla dolní hranici (8 – 15 EUR). Z toho 
je vidět, že pro malé částky by byl nákup 
příliš drahý. Investování do ETF se tedy 
vyplatí až od určitých částek (a není proto 
třeba vhodné pro pravidelné investování). 

V určitých objemech jsou vstupní poplatky 
velmi nízké. Na druhou stranu k ETF 
nedostaneme žádné poradenství, nebo další 
servis. Vše si musíme najít a zjistit sami. 
V případě otevřených podílových fondů je 
přece jen servis a informační podpora 
mnohem vyšší. 

Správcovské poplatky a TER v případě ETF 
jsou nižší, než u aktivně řízených fondů. 

ETF jsou stejně jako akcie a fondy 
osvobozeny od daně z výnosu, pokud je 
držíme déle než 6 měsíců. Drobnou 
nevýhodou ETF je vyplácení dividend. 
Zatímco otevřené podílové fondy dividendy 
reinvestují (to znamená, že je použijí na 
nákupu dalších akcií) tak ETF dividendu 
vyplácejí. Z dividendy je pak stržena daň. 

Certifikáty 
V Evropě jsou poměrně oblíbeným 
investičním nástrojem certifikáty. Svět 
certifikátů je velmi různorodý a není cílem 
této knihy certifikáty podrobně rozebírat. 

Certifikát je v podstatě bankovní 
strukturovaný dluhopis, který je 
obchodovaný na burze. Tento dluhopis 
obsahuje konstrukce finančních derivátů, které mu umožňují nějakým způsobem se podílet na 
vývoji nějakého indexu. 

Finanční deriváty umožňují certifikátům nejrůznější konstrukce, které obsahují různé prvky 
zajištění a podobně. Certifikáty mají celou řadu různých kategorií podle typu konstrukce. 
Využití certifikátů se speciálními konstrukcemi je vhodné spíše pro aktivní obchodování. To 
lze ale doporučit pouze těm, kdo certifikátům skutečně rozumí a chápou jejich rizika a výnosy. 

Nejjednodušší certifikáty jsou takzvané indexové certifikáty. Ty obsahují futures na index. 
Díky tomu se certifikát chová přesně jako index. Indexový certifikát se proto může zdát jako 
alternativa k podílovým fondům, nebo k ETF. 

Certifikáty jsou podobně jako ETF obchodovatelné na burze. To znamená, že při investici 
musíme počítat s nákupním a prodejním poplatkem brokerovi a spreadem. 

 

Aktivní vs. pasivní investování 
Hlavní argumenty pro pasivní investování jsou 
následující: 

• nižší poplatky za správu; 
• bez vstupních poplatků; 
• průměrný aktivní fond nepřekoná 

index. 

Na druhou stranu jsou tu i další skutečnosti, 
které hovoří pro aktivní správu, respektive pro 
otevřené podílové fondy: 

• pokud si fondy vybíráme, tak 
neinvestujme do průměrného fondu; 

• aktivní manažer se může vyhnout 
akciím, které jsou na tom velmi špatně; 

• ETF je musí mít, pokud jsou v indexu. 
• na rozvíjejících se trzích se lépe daří 

zkušeným manažerům (trhy nejsou tak 
efektivní, dá se získat konkurenční 
výhoda); 

• ETF také nepřekonají index 
(především kvůli nákladům); 

• fondy reinvestují dividendy; 
• lepší informační a marketingová 

podpora; 
• dostupnost od pár stovek korun; 

Není ale cílem této knihy rozseknout debatu, 
zda je lepší aktivní, nebo pasivní investování.  
Každé má své pro a proti. Jestli na nějaký trh 
vstupujeme aktivními, nebo pasivními fondy 
není zdaleka tak důležité, jako trh, který jsme 
vybrali.  
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Některé certifikáty mají správcovské poplatky, jiné nikoliv. Než však začneme nad certifikáty 
bez poplatku jásat, měli bychom vědět, že certifikáty bez poplatku jsou ve skutečnosti výrazně 
dražší. Certifikáty mají hodnotu navázanou na indexy. Indexy se však vyskytují ve dvou 
variantách – cenový index (price) a indexy celkové návratnosti (total return). Cenové indexy 
odrážejí pouze hodnotu akcií a nepočítají s dividendou. Teprve total return varianta započítává 
dividendy. 

Indexy bez poplatků jsou obvykle navázané na price indexy. Sice neplatíme poplatek, ale 
ztrácíme dividendu a to je mnohdy mnohem horší.  

 
Graf 1 – srovnání price indexu a total return indexu celého světa od roku 1969 do roku 20103 

Například na světové total return indexy žádný indexový certifikát není. Připravit se 
dobrovolně o dividendu je ale příliš vysoká cena. Proto indexové certifikáty na price index 
rozhodně nedoporučujeme do portfolia zařazovat. 

Další velká nevýhoda plyne ze samotné podstaty certifikátů. Jsou to v podstatě dluhopisy. 
Podstupujeme tedy kreditní riziko emitenta. Z tohoto důvodu je velmi nebezpečné kupovat 
dluhopisy na dlouhou dobu (deset, dvacet let). Dnes můžeme kupovat certifikát bezpečné 
banky, ale za deset dvacet let se může tato banka potácet na pokraji krachu. 

Majitelé certifikátů investiční banky Lehman Brothers si jistě také říkali, že tato roky 
prověřená silná banka nemůže zkrachovat. V roce 2008 zjistili, že se velmi mýlili a o své 
investice přišli. 

Proto certifikáty rozhodně nedoporučujeme jako vhodný dlouhodobý investiční nástroj. 
Případně by do certifikátů jedné banky nemělo jít více, než 5% portfolia. 

 

Kapitola ETF a certifikáty je ukázkou z knihy Osobní finance od Petra Syrového a Tomáše 
Tyla, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství GRADA. Knihu je možné objednat na 
www.grada.cz.  

 

                                                 
3 Zdroj: msci.com 


