
7 V¯NOS, RIZIKO A LIKVIDITA
INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ
A PORTFOLIA

Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném oka-
mžiku za neměnné, je poptávka každého investora determinována třemi obec-
nými kritérii. Jedná se o kritéria výnosu, rizika a likvidity, která představují
alfu a omegu celého procesu investování. Vedle těchto obecných kritérií je po-
ptávka investora po investičních instrumentech samozřejmě ovlivňována také
specifickými faktory, typickými pro daného investora, kterými jsou např. věk,
tradice či psychologické aspekty. Obecná kritéria v podobě výnosu, rizika a li-
kvidity však zůstávají zcela stěžejní.

7.1 Mûfiení v˘nosu, rizika a likvidity investiãních 
instrumentÛ

Současné posuzování a vyhodnocování výnosu, rizika a likvidity představuje
pro každého investora praktickou aplikaci jeho obecného kriteriálního systé-
mu, jež je nezbytnou součástí procesu rozhodování a výběru investice, která
teprve bude realizována, nebo naopak procesu hodnocení již realizované in-
vestice.

Racionálně uvažující investor se snaží dosáhnout co nejvyššího výnosu při
co nejnižším riziku a co nejvyšší likviditě z dané investice. V praxi však není
možné najednou maximalizovat všechna kritéria, a proto investor musí mezi
kritérii volit: aby maximalizoval jedno kritérium, musí obětovat maximalizaci
kritérií zbývajících. Pokud se však investor vzdává maximalizace některého
kritéria, neznamená to však, že by toto kritérium přestal při svém rozhodová-
ní zohledňovat. V praxi se např. investor snaží dosáhnout maximálního výno-
su při dané úrovni rizika a likvidity nebo např. minimálního rizika při dané
úrovni výnosu a likvidity. V této souvislosti se hovoří o vzájemné výměně ne-
boli „trade off“ mezi investičními kritérii nebo také o investorském trojúhelní-
ku, ve kterém nelze najednou dosáhnout všech vrcholů.
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Každé z obecných kritérií investora je možné určitým způsobem měřit ne-
bo alespoň porovnat a posoudit jeho úroveň. Zvládnout a porozumět základ-
ním postupům a metodám měření výnosu, rizika a likvidity je pro úspěšnost
investora v procesu investování rozhodující. Podívejme se nyní ve stručnosti,
jak lze jednotlivá kritéria měřit a posuzovat ve vztahu k jednotlivým investič-
ním instrumentům (nástrojům).

7.1.1 Historická versus oãekávaná v˘nosová míra
investiãního instrumentu

Výnos investora lze chápat jako souhrn veškerých příjmů, které investor z da-
ného investičního instrumentu obdrží. Jedná se o odměnu investora za pod-
stoupené riziko. S ohledem na použitá vstupní data a vypovídací schopnost je
možné kalkulovat výnos historický (výnos ex post) a výnos očekávaný (výnos
ex ante).

Historický (ex post) výnos investora zahrnuje dvě složky. Jde o důchod
plynoucí z daného investičního instrumentu (dividenda, kupónová platba,
úrok) a o kapitálový zisk, popř. kapitálovou ztrátu vzniklé v důsledku kurzových
pohybů. Spíše než samotný výnos, ať už v hrubé (pouze důchod a kapitálový
zisk, popř. ztráta), nebo čisté (výnos, očištěný o placené daně a transakční ná-
klady) podobě, investoři v praxi kalkulují výnosovou míru z investičního in-
strumentu, která jim umožní posoudit míru zhodnocení této investice. Obecný
vzorec pro výpočet historické výnosové míry (ex post) z investičního instru-
mentu je možné zapsat takto:

, [7.1]

kde rt představuje historickou výnosovou míru (výnosovou míru ex post) 
za období t,

P1 je prodejní cena (kurz) investičního instrumentu na konci období držby,
P0 je nákupní cena (kurz) investičního instrumentu na začátku období držby,
D je důchod plynoucí z investičního instrumentu, tj. v případě akcie 

např. dividenda,
T jsou daně placené z důchodu (např. dividend) a z kapitálového zisku,
Co jsou transakční náklady vynaložené v souvislosti s držbou daného 

investičního instrumentu.

Důležitou veličinou ovlivňující výslednou historickou výnosovou míru in-
vestora jsou daně, které čistou výnosovou míru investora snižují. Přitom veli-
čina daní (T) ve vzorci [7.1] vyjadřuje jak daň placenou z důchodu (dividend,
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kupónové platby) investičního instrumentu, tak daň z kapitálových zisků ob-
držených z daného investičního instrumentu.

Co se týká důchodů, je v ČR dividendový příjem (tedy podíl na zisku vy-
plácený z akcie nebo z podílového listu), úrokový příjem z dluhopisu, ze
směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele,
vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, rozdíl mezi vyplacenou
jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na
roveň postaveného a emisním kurzem při jejich vydání, z příjmů plynoucích
fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních kníž-
kách, z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků z peněž-
ních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na
roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu
trvání vkladového vztahu, z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle
podmínek banky nejsou určeny k podnikání, tj. např. sporožirové účty, devi-
zové účty, dále z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem1 daněn
zvláštní sazbou daně z příjmů, která činí 15 % a která se vybírá srážkou z da-
ného příjmu u zdroje, a to včetně záloh.2

Kapitálové zisky (příjmy) plynoucí z prodeje cenných papírů tvoří v ČR
součást daňového základu, a to u fyzických i právnických osob. Daňový zá-
klad snížený o nezdanitelnou část základu daně3 a o odčitatelné položky od zá-
kladu daně4 je u fyzických osob daněn jednotnou sazbou, která činí 15 %.5
Přesáhne-li však u fyzických osob doba mezi nabytím a převodem těchto cen-
ných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu šesti měsíců, jsou příjmy
z prodeje těchto cenných papírů od daně osvobozeny.6 V případě právnických
osob je na základ daně snížený o položky snižující základ daně a o odčitatel-
né položky7 aplikována (od 1. ledna 2010) jednotná daňová sazba ve výši 
19 %.8 Výjimku tvoří investiční, podílové a penzijní fondy, jejichž základ da-
ně snížený o položky snižující základ daně a o položky odčitatelné od základu
daně je zdaňován jednotnou daňovou sazbou ve výši 5 %.9

Podle uvedeného vztahu [7.1] je možné historickou výnosovou míru vypo-
čítat za jakékoliv libovolné období. Velice často je výnosová míra kalkulována za
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1 Snížených podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 36, 38d.
3 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15.
4 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 34.
5 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 16.
6 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 34.
7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 20 a 34.
8 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 21.
9 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 21.
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období jednoho roku. Roční historické výnosové míry, popř. historické výno-
sové míry za několik jiných než ročních období, lze posléze zprůměrovat 
pomocí aritmetického či geometrického průměru, a určit tak souhrnnou výno-
sovou míru za delší časovou periodu (např. desetiletí, dvacetiletí apod.).

Historická výnosová míra ex post je výnosovou měrou, která již byla v mi-
nulém období realizována. Jedná se o minulou informaci, které může investor
využít k vyhodnocení úspěšnosti své investice.

Srovnání dvou základních složek historické výnosové míry investora z ak-
ciových instrumentů v různých zemích v časovém období 1980–1996 nabízí
tabulka 7.1.

Tabulka 7.1 Struktura historické v˘nosové míry z akciov˘ch instrumentÛ

Zemû Kapitálov˘ zisk Dividendov˘ v˘nos
(v %) (v %)

Nûmecko 6,1 4,5

·v˘carsko 6,3 2,8

USA 6,5 4,5

Itálie 8,5 3,1

Francie 9,0 5,4

Japonsko 10,4 1,8

Velká Británie 11,3 5,8

Singapur 11,9 2,6

Hongkong 19,3 5,0

Celosvûtov˘ prÛmûr 8,2 4,0

Pramen: Stocks, Bonds, Bills and Inflation Yearbook. Chicago : Ibbotson Associates, 1998.

Postup kalkulace historické výnosové míry akcie na číselných datech uká-
že ilustrativní příklad.

V˘poãet historické v˘nosové míry akcie Raxa
Zadání pfiíkladu: Vypoãtûte jednotlivé historické v˘nosové míry a poté prÛmûrnou
historickou v˘nosovou míru akcie Raxa. Pfii v˘poãtu vyjdûte z následujících úda-
jÛ o kurzech, vyplacen˘ch dividendách z akcie Raxa a transakãních nákladech.
Pfii v˘poãtu uvaÏujte 10 % daÀ z kapitálov˘ch ziskÛ. Dividendy nejsou danûny.

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLAD 
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Období (t) Kurz (Pt) Dividenda (Dt) DaÀ (Tt) Transakãní náklady 
(Cot)

1. Kã 502 Kã Kã 4 Kã  – Kã 2 Kã
2. 548 4  4,6 2
3. 510 4  0 (ztráta) 2
4. 550 6  4 2
5. 612 6  6,2 2

Ze zadan˘ch údajÛ o pûti obdobích je moÏné vypoãítat ãtyfii historické v˘nosové
míry produkované akcií Raxa z období na období a poté z tûchto jednotliv˘ch v˘-
nosov˘ch mûr vypoãítat prÛmûrnou historickou v˘nosovou míru z dané akcie
souhrnnû za celé pûtileté období.

PrÛmûrná historická v˘nosová míra akcie Raxa vypoãtená pomocí prostého
aritmetického prÛmûru je 5,2 %. Uveden˘ údaj o prÛmûrné v˘nosové mífie akcie
Raxa lze dále pouÏít pfii kalkulaci rozptylu a smûrodatné odchylky dané akcie ex
post.
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Datová základna pro kalkulaci očekávané výnosové míry ex ante se od
historické výnosové míry značně liší. Také vypovídací schopnost očekávané
výnosové míry je jiná než vypovídací schopnost výnosové míry historické. Při
kalkulaci očekávané výnosové míry je nutno vyjít z očekávaných výnosových
měr investora z jednotlivých výnosových možností, kterých je konečný počet.
Očekávané výnosové míry pro jednotlivé výnosové možnosti jsou výsledkem
prognózy, odhadu. Výnosové možnosti a jim příslušné výnosové míry nastá-
vají s určitou pravděpodobností, kterou je pro výpočet rovněž třeba odhadnout.
Jsou-li k dispozici zmíněná vstupní data, samotný výpočet je již snadný a je ho
možné provést v souladu s následujícím matematickým zápisem:

, [7.2]

kde E(rinstr.) je celková očekávaná výnosová míra ex ante z určitého investičního 
instrumentu,

E(ri) jsou očekávané výnosové míry příslušné jednotlivým výnosovým 
možnostem, jejichž celkový počet je I,

Pi je míra pravděpodobnosti příslušná i-té výnosové možnosti.

Vypočtená očekávaná výnosová míra ex ante je de facto váženým aritme-
tickým průměrem z očekávaných výnosových měr příslušných jednotlivým
výnosovým možnostem vážených jejich pravděpodobnostmi. Očekávanou vý-
nosovou míru lze použít při rozhodování investora, zda investovat do daného
investičního instrumentu s ohledem na očekávaný výnos, který slibuje. Údaj
o očekávané výnosové míře slouží jako východisko pro kalkulaci očekávané-
ho rizika.

Kalkulaci očekávané výnosové míry akcie Mirabo názorně přiblíží ilustra-
tivní příklad.
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