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Optimalizace portfolia investorĤ
Charakteristickým znakem souþasného období jsou nejen velké ﬂuktuace na kapitálovém trhu, ale také neoþekávané zmČny v podmínkách obchodování s cennými
papíry. Tyto zmČny mají podstatný dopad na výbČr a optimalizaci portfolia investorĤ, kteĜí musí zahrnout do své analýzy všechna investiþní rizika.
O jaké rizika se jedná? KromČ rizika zmČny úrokové míry, inﬂaþního rizika, ztráty likvidity, mČnového rizika pĜedevším riziko zmČny zdanČní výnosĤ pĜi obchodování s cennými papíry. PrávČ toto bude pĜedmČtem analýzy.
Není dostateþnČ možné toto riziko pĜedvídat, neboĢ závisí od politických, ne ekonomických pĜedpokladĤ. Pro investora je ovšem dĤležité reagovat na tyto zmČny,
které jednotlivé státy v daĖové politice provádí. Jedná se pĜedevším o dvČ úrovnČ.
1. na úrovni celé EU  navrhovaná daĖ z ﬁnanþních transakcí,
2. na úrovni jednotlivých státĤ.
(Tady chci pĜedevším analyzovat dopad zavedení delšího þasového testu pĜi prodeji cenných papírĤ v ýR.)
Problematika optimalizace tvorby portfolia [5] zamČĜena na selektivní výbČr
cenných papírĤ s cílem vytvoĜit optimální portfolio je mikroekonomická disciplína
zkoumající jaké kombinace aktiv je potĜebné vytvoĜit, aby portfolio mČlo pĜedem
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dané a optimální vlastnosti. Cílem optimalizace je samozĜejmČ dosažení maximálního zisku s co možná nejmenším rizikem.
Základy teorie portfolia položil a sestavil Henry Markovitz. MarkowitzĤv model
[3] je modelem hledání optimálního portfolia pro investora s urþitými preferencemi.
Je vybudován s pomocí teorie pravdČpodobnosti a statistiky. Jedním z jeho velkých
kladĤ je, že dokázal významnost diverziﬁkace.
Výnosy a rizika na sobČ vzájemnČ závisí. Každá tĜída aktiv (Markowitz je pojmenoval jako Asset-Class) má dlouhodobČ takový výnos, který odpovídá jejímu
rizikovému stupni. NadprĤmČrný výnos je spojen vždy s nadprĤmČrným rizikem.
Neexistuje žádný ﬁnanþní instrument s vysokými výnosy a nízkým rizikem. O výši
zisku a výši rizika rozhodují speciﬁcké investiþní strategie. Klíþ k nastavení rizika
a optimalizaci struktury výnosĤ/rizik je v diverziﬁkaci.
PozdČji na Markowitze navázal James Tobin (1918-2002). Založil teorii rizika,
v níž zdĤrazĖuje substituþní vztah mezi rizikem a výnosem širokého spektra aktiv
vþetnČ penČz. Tobin bere v úvahu vliv nejistoty (zejména ohlednČ vývoje kurzĤ cenných papírĤ) na chování investora. Ti si uvČdomují riziko ztráty spojené s držbou
akcií, které je obvykle pĜímo úmČrné oþekávanému výnosu.
Pro investory je riziko tím vyšší a oþekávaný výnos rovnČž tím vyšší, þím vČtší
podíl majetku bude mít v cenných papírech. Tobin vytvoĜil model optimální struktury portfolia volbou té kombinaci cenných papírĤ a penČz, která mu pĜináší nejvyšší
oþekávaný užitek. Tento oþekávaný užitek závisí na jeho subjektivním ocenČní kombinací výnosĤ a rizik. Tobin použil v modelu tohoto rozhodování indiferentní kĜivky,
vyjadĜující stejnou užiteþnost, jako danému ekonomickému subjektu pĜinášejí rĤzné
kombinace rizik a výnosĤ spojených s držbou cenných papírĤ. Ke zmČnČ optimální
struktury portfolia mĤže dojít v pĜípadČ zmČn úrokové míry. Nejvyššího užitku je
dosaženo v bodČ, kde se pĜímka výnosĤ stává teþnou indiferentní kĜivky.
Souþástí moderní teorie portfolia je také Sharpeho Capital Asset Pricing Model
[7], který na Markowitze také navazuje a speciﬁkuje zejména teorii rovnováhy aktiv
i celých kapitálových trhĤ. Capital Asset Pricing nebo také Sharpeho model, ve kterém dosavadní teorie rozšíĜil na rovnovážnou teorii efektivní diversiﬁkace akciového portfolia pĜi oceĖování kapitálových aktiv.
Jde vlastnČ o proces pĜidání cenných papírĤ do portfolia za úþelem snížení celkového rizika portfolia prostĜednictvím snížení jedineþného rizika [4]. Nesystematické
(jedineþné) riziko vyplývá z jedineþnosti cenných papírĤ v portfoliu. Systematické
(tržní) riziko je na druhou stranu nediverziﬁkovatelné. Mírou tohoto rizika je koeﬁcient beta. Koeﬁcient beta odráží, v jaké míĜe urþitý cenný papír podléhá vlivu všeobecného tržního poklesu þi vzestupu, a vlastnČ tak mČĜí pĜíspČvek cenného papíru
k riziku portfolia. V „prĤmČru“ se cena urþité akcie pĜi rĤstu trhu o 1 % zvýší o beta
této akcie. VČtšina akcií má standardní odchylku vČtší než tržní prĤmČr, velkou þást
jejich variability pĜedstavuje tzv. jedineþné riziko, které lze na rozdíl od tržního rizika odstranit diversiﬁkací.
V souþasné dobČ se prosazuje také hodnotový pĜístup k investování, neboli hledání podhodnocených akcií kvalitních ﬁrem, jehož hlavním pĜestavitelem je Benja264
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min Graham. Byl jeden ze zakladatelĤ teorie fundamentální analýzy a hodnotového
investování. NáslednČ jeho žák Warren Buffet [2] stanovil pravidla výbČru akcií do
portfolia, které lze aplikovat na modelovČ portfolio, které bude podrobeno analýze
v této práci.
Motivem státu v období doznívající ekonomické krize je zvýšení pĜíjmu státního
rozpoþtu pĜímým þi nepĜímým zvyšováním daní. K tomu dochází v ýeské republice
od 1. 1. 2014 pĜijetím vládního návrhu ohlednČ prodloužení þasového testu.
S úþinností od 1. ledna 2014 dochází k následujícím zmČnám: výrazné prodloužení lhĤty pro osvobození pĜíjmĤ fyzických osob z prodeje cenných papírĤ, tzv. þasový test se prodlouží z šesti mČsícĤ na tĜi roky (§ 4 odst. 1 písm. w), od danČ jsou
nezávisle na splnČní þasového testu osvobozeny pĜíjmy z prodeje cenných papírĤ
a pĜíjmy z podílĤ pĜipadající na podílový list pĜi zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepĜesáhne ve zdaĖovacím období 100 000 korun (§ 10 odst.
3 písm. c)). Tyto zmČny nepĤsobí retroaktivnČ. Dle ýl. II  PĜechodných ustanovení
platí, že u osvobození pĜíjmĤ z prodeje cenných papírĤ, nabytých pĜede dnem nabytí
úþinnosti tohoto zákonného opatĜení Senátu, se postupuje podle § 4 odst. 1 písm.
w) zákona þ. 586/1992 Sb., ve znČní úþinném pĜed dnem nabytí úþinnosti tohoto
zákonného opatĜení Senátu.
ZdaĖování výnosu z prodeje cenných papírĤ
Podle sdČlení Generálního ﬁnanþního Ĝeditelství [8] zpĤsob stanovení základu
danČ a daĖové povinnosti k dani z pĜíjmĤ jsou dány zákonem þ. 586/1992 Sb. o daních z pĜíjmĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen ZDP), s pĜedpokladem, že
tazatel je fyzická osoba, která nemá cenné papíry zahrnuté v obchodním majetku
a nemĤže uplatnit tzv. þasový test podle ust. § 4 odst. 1 písm. w) ZDP.
Potom platí ust. § 10 odst. 5 ZDP, kdy lze pĜi prodeji akcií uplatnit jako výdaj
jejich nabývací cenu, další výdaje související s uskuteþnČním prodeje a také platby
za obchodování na trhu s cennými papíry pĜi poĜízení akcií.
V pĜípadČ, že tazatel nakupuje v prĤbČhu urþitého þasového úseku jeden akciový
titul za rĤzné ceny a následnČ jej postupnČ prodává, pro potĜeby zjištČní nabývací
ceny akcií postupuje podle úþetních pĜedpisĤ, pĜestože úþetnictví nevede. Volí tedy
ze dvou variant tu, která je pro nČj výhodnČjší – buć metodu FIFO, nebo vážený
aritmetický prĤmČr.
Koncept tvorby danČ z pĜíjmu pĜi prodeji cenných papírĤ ve vztahu k optimální
tvorbČ portfolia vychází z rĤzných daĖových úrovní.
DaĖ z pĜíjmĤ fyzických osob, která v ýeské republice dosahuje 22 %, je sedmá nejnižší v celé evropské sedmadvacítce. Nejvyšší danČ se platí ve Švédsku
(56,6 %), Dánsku (55,6 %) þi Belgii (53,7 %) a naopak nejnižší sazbu mají státy
jako je Bulharsko (10 %), Litva (15 %), Maćarsko a Rumunsko (oba 16 %) nebo
sousední Slovensko (19 %). PrĤmČr evropské sedmadvacítky se podle pravidelné zprávy o daĖových tendrech, kterou zveĜejnil Evropský statistický úĜad (Eurostat), tvoĜí 38,3 %.
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Podle souþasné legislativy jsou pĜíjmy z prodeje cenných papírĤ u fyzických osob
za splnČní urþitých podmínek osvobozeny již po šesti mČsících držby. Novela tento
tzv. þasový test pro osvobození ale prodlužuje na dobu tĜí let, která musí uplynout
mezi nabytím a pĜevodem. Pokud tato doba nebude splnČna, bude pĜíjem z prodeje
cenných papírĤ zdanČní podléhat. Nová pravidla se však budou dle pĜechodných
ustanovení týkat až cenných papírĤ nabytých po 1. 1. 2014. Pro cenné papíry nabyté
do konce roku 2013 tak bude platit dosavadní šestimČsíþní þasový test.
Prohlubováním globalizace se souþasnČ zvyšuje tlak na investory, kteĜí jsou nuceni Ĝídit svoje portfolio efektivnČji. Proto optimalizace portfolia se zohlednČním
všech rizik je stále aktuálnČjší.
DaĖová sazba se právČ od roku 2014 výraznČ mČní a mČní tak explicitnČ celkovou anualizovanou výnosnost. Tato analýza je vysoce aktuální, neboĢ po dlouhých
letech osvobození od danČ z prodeje cenných papírĤ, pokud je investor držel 6 mČsícĤ, se tato doba prodlužuje až na 3 roky, a tím dává podnČt ke zmČnČ koncepce
tvorby optimálního portfolia.
Celková þistá anualizovaná výnosnost
Tato veliþina vychází z teorie portfolia, je ovšem vypoþítaná se zĜetelem na daĖové zatížení. Jak se promítne do rozhodování optimálního portfolia prodloužení
þasového testu pro osvobození pĜíjmĤ z prodeje cenných papírĤ ze šesti mČsícĤ na
tĜi roky bude pĜedmČtem této práce. AlespoĖ tak dlouhá doba by mČla uplynout od
nákupu po prodej cenných papírĤ, aby jejich majitel nemusel zdaĖovat vygenerovaný zisk.
SouþasnČ a nezávisle na plnČní þasového testu však zaþne platit i roþní limit pro
osvobození pĜíjmĤ z prodeje cenných papírĤ, které nesmí být pĜedmČtem obchodního majetku, a to ve výši 100 tisíc korun. To by mČlo usnadnit výpoþet drobnČjším
investorĤm.
Sazby danČ se v jednotlivých státech liší. Není proto možné pĜedpokládat univerzální výnosnost investic. Srovnání daĖových úrovní umožní získat lepší pĜehled
o daĖových pravidlech jednotlivých státĤ [6]. Tím se bude také mČnit anualizovaná
výnosnost jednotlivých portfolií. SouþasnČ je potĜebné zohlednit, že nČkteré investiþní úþty nebudou zdaĖovány vĤbec, pokud se dodrží limit þasového testu, výnosnost
bude záviset od jednotlivých daĖových zákonĤ státu. Kalkulace þistého výnosu se
tak bude lišit dle prostĜedí, ve kterém investujeme.
Na základČ výše uvedeného budeme kalkulovat þistou anualizovanou výnosnost
po zdanČní dle následujícího vzorce:
ቀכ 

ଵି
ଵ

ǣ ܯቁ  ʹͳ כൌ ܣ

P  pĜíjem z investic
D  úþinná daĖová sazba
M  poþet mČsícĤ držení investice
A  þistá anualizovaná výnosnost po zdanČní.
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To platí za pĜedpokladu, že všechny investiþní pĜíjmy podléhají stejnému režimu
zdanČní, co je obvyklé, neboĢ zpravidla investor má otevĜený jeden uþet u jednoho
obchodníka v jednom státČ a zdaĖuje dle tČchto pravidel výnos z celého portfolia.
Je potĜeba prozkoumat, jak se promítne rĤzná délka držení jednotlivých akcií, proto
bude i kalkulace vzorových portfolii pĜedmČtem další analýzy. Jednotlivá portfolia
se budou lišit v délce držení akcií investorem.
Další možností bude výbČr takového portfolia, kde naþasujeme prodej ziskových
pozic proti prodeji ztrátových tak, aby spadaly do jednoho þasového období a tak
optimalizovali daĖové povinnosti.
Ministerstvo ﬁnancí vydalo metodický pokyn jak zdanČní provádČt, a to metodou, kterou zvolí sám investor. MĤže si vybrat ﬁrst in ﬁrst out nebo ﬁrst in last out.
Pro ilustraci uvádíme následující pĜíklad.
PĜíklad:
Investor nakoupí 3 000 akcií ýEZ v období 3 mČsícĤ
10/2014
11/2014
12/2014

1200 ks
700 ks
1100 ks

Nákupní cena

523 czk
621 czk
586 czk

Prodá
10/2015
11/2014

400 ks
1300 ks

730 czk
742 czk

Jak postupovat, do pĜíjmu zaĜadit akcie kupované dĜíve nebo si vybrat kterýkoliv
termín? To je otázka, kterou je potĜebné vyĜešit, neboĢ výklad je nejasný nebo neexistuje. A to právČ proto, že novým zákonným opatĜením se mají Ĝídit investoĜi až pĜi
vyplĖování daĖového pĜiznání v bĜeznu 2015.
Pokud zmČnou daĖových pravidel a prodloužením þasového testu dochází ke
zmČnČ investorské strategie z krátkodobého obchodování na dlouhodobé držení akcií explicitnČ, vzrĤstá význam fundamentální analýzy akcií. Vycházíme z pĜedpokladu, že cena akcie na burze v krátkodobém horizontu se odchyluje podstatnČ víc od
své vnitĜní hodnoty než ze stĜednČ a dlouhodobého horizontu. Proto je pro investora
z dlouhodobého hlediska dĤležitČjší znát vnitĜní hodnotu akcie, tedy provést fundamentální analýzu akcie vybrané do portfolia.
ýasový rámec (time frame)
PĜi stanovování optimálního výbČru portfolia je nutné zohlednit jak výbČr samotných titulĤ, tak i þasový rámec (time frame) pro držení jednotlivých pozic, deﬁnovat
pĜesné þasové rámce a odhadovat dlouhodobé trendy pomocí technické a fundamentální analýzy [1]. NáslednČ je nutné vybrat akcie do modelového portfolia, splĖující
zadané kritéria.
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Modelování probČhlo na akciích spoleþnosti ýEZ obchodované na BCPP.
Vybrané akcie musí splĖovat tyto níže uvedené pĜedpoklady:
1. Adekvátní velikost. Nakupovat velké a prominentní spoleþnosti s dostateþnČ silnou pozicí na trhu.
2. Silné ﬁnanþní zázemí.
3. Výplata dividend alespoĖ 20 let.
4. Ani jeden ztrátový rok za posledních 10 let.
5. RĤst zisku na akcii za 10 let alespoĖ o 1/3 (cca 3 % roþnČ).
6. Cena akcie by nemČla být vyšší než 1,5 násobek þisté hodnoty aktiv (úþetní hodnoty) akcie, tzn. zjednodušenČ aktiva – závazky = úþetní hodnota – P/B.
7. Cena by nemČla být vyšší než 15x prĤmČrný zisk za poslední 3 roky (ukazatel P/E
nižší než 15).
VnitĜní hodnota akcie /PĜíklad na akcii ýEZ/

V* =
V
EPS
8.5
g
4.4
Y








EPS x (8.5+2g) x 4.4
Y

vnitĜní hodnota
zisk spoleþnosti za posledních 12 mČsícĤ
konstanta reprezentující ideální P/E pro nerĤstovou akcii
pĜedpokládaný dlouhodobý (alespoĖ 5tiletý) rĤst zisku spoleþnosti
prĤmČrný výnos dobĜe hodnoceného korporátního dluhopisu v roce 1962)
souþasný výnos korporátního AAA dluhopisu

PĜíklad analýzy u spoleþnosti ýEZ
Budeme poþítat pouze s 5 % rĤstem zisku do budoucna a na dluhopisy použijeme
údaje z Yahoo pro desetileté korporátní bondy  místo 4.4 dosadíme bond s ratingem
A a místo Y bond s ratingem AAA
V= (77,56 x (8,5 + 2 x 0,05) x 3,84)/3,41
V = 751 Kþ
VnitĜní hodnota akcie ýEZu 751 Kþ, což by znamenalo cca 250 Kþ rĤstový potenciál a tím pádem zisk cca 50 % + dividendy. RozhodnČ by se do akcie vyplatilo
investovat na delší období. Kolik bude þinit þistý výnos, závisí od délky držení akcie
a výše zdanČní výnosu, pokud by byla akcie prodána pĜed vypršením þasového testu.
Tomu bude podrobena analýza v modelových portfoliích a následnČ vyhodnocena
efektivita jednotlivých postupĤ u dalších modelovaných akcií.
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Další uvažované danČ, tzv.Tobinova daĖ
Evropská komise 14. 2. 2013 oznámila, že by mČla od zaþátku roku 2014 v 11 zemích eurozóny platit daĖ z ﬁnanþních transakcí (variace Tobinovy danČ).
Navrhovaná sazba danČ na obchody s akciemi a dluhopisy þiní 0,1 % z objemu
a na obchody s deriváty 0,01 %, nemČla by se vztahovat na bČžné ﬁnanþní operace
obþanĤ a podnikĤ typu: hypotéky, pojištČní podnikové úvČry atd. Oﬁciálním cílem tohoto zdanČní je „snaha o spravedlivČjší pĜíspČvek ﬁnanþních institucí k nákladĤm na
Ĝešení evropské dluhové krize“. Dle propoþtu EU by mČla pĜinést cca 35 miliard eur.
Tato daĖ se snaží eliminovat možné pĜesunutí do daĖových rájĤ. Existuje návrh,
aby se daĖ platila z každého cenného papírĤ nebo derivátu podle toho, kde byl emitován, bez ohledu na to, kde se s ním obchoduje. Výsledkem tohoto kroku bude jistČ
pĜesun emisní aktivity do zemí, kde tato daĖ platit nebude.
Obchody s deriváty jsou mnohonásobnČ vČtší než celosvČtové HDP, a proto jakýkoli pokus o zdanČní na tuto oblast velmi citelnČ dolehne. Jakékoli zvýšení nákladĤ
pro spekulanty s nízkou marží a vysokým objemem obchodĤ (high-frekvency trading) donutí tyto obchodníky hledat trhy, jež nebudou touto daní postihnuty. Odliv
tohoto druhu obchodĤ však neprospČje nikomu, jelikož spekulanty daná likvidita
snižuje spready a vytváĜí hloubku trhu. Vzhledem k tomu, že se tito obchodníci
zamČĜují i na trhy státních dluhopisĤ evropských zemí, mĤže se tato daĖ pĜi odlivu
spekulaþního kapitálu ukázat jako dvouseþnou zbraní.
V roce 2011 Evropská komise navrhla daĖ mezi jedním promile a jedním procentem ze všech ﬁnanþních transakcí. Návrh nČkteĜí þlenové unie vetovali, ale 11 zemí
se rozhodlo nČjakou podobu danČ vytvoĜit a spolupracovat. Dnes však dalo Slovinsko najevo pochybnosti, zda bude –li kvĤli své nynČjší vládní krizi – v projektu dál
pokraþovat. Zemí, které daĖ chtČjí zavést, tak urþitČ zĤstává deset. Proti jsou státy,
jako je Velká Británie, Švédsko nebo Lucembursko.
OdpĤrci se staví proti dani kvĤli tomu, že uvažovaná daĖ by mohla povzbudit
banky a ﬁnanþní spoleþnosti k pĜemístČní aktivit z Evropy, protože obchodování
je globální a jiné zemČ svČta takové zdanČní nezavedou. Vadí také možné ﬁnanþní
dopady na zemČ mimo systém posílené spolupráce. Británie už celý koncept napadla
u Soudního dvora EU, který ale její žalobu odmítl. Mezi zemČmi, které daĖ prosadit
chtČjí, je také Slovensko.
Jaké pĜesnČ nástroje a v jakém rozsahu by mČly být daní zasaženy ale zatím vyĜešeno není. Alternativní návrhy podoby danČ by mČly spolupracující zemČ pĜedstavit
do konce letošního roku. Mluví se o možném zdaĖování derivátĤ, akcií, ale není to
ještČ pĜesnČ speciﬁkováno.
ZávČr
Problematika zdanČní výnosu z prodeje cenných papírĤ je v odborné literatuĜe zpracována minimálnČ. Moderní teorie výbČru portfolia Ĝeší pĜedevším otázky
kvalitativní volby cenného papíru, výnos ve vztahu k riziku. Tento výnos je ovšem
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zásadnČ ovlivnČn zmČnami v daĖových sazbách, a tím explicitnČ ovlivĖuje celkový
absolutní výnos investice. Metodika výpoþtu danČ se zohlednČním þasového testu
ještČ zpracována nebyla.
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