FINANČNÍ PLÁN
pro Honzu Brzybohatého

„I ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde
stále ještě rychleji, než ten, který bloudí bez cíle."
Gotthold Ephraim Lessing

Vlastníkem značky KLIF a provozovatelem webu klif.cz je společnost KLIF Finance a Reality, s.r.o., se sídlem: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha.

Klid ve ﬁnancích

Zdravý finanční plán to jsou správně nastavené priority
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Vážený pane Brzybohatý,
právě držíte v rukou FINANČNÍ PLÁN své aktuální ﬁnanční situace, který pro vás vypracovala společnost KLIF Finance a Reality,
sro na základě vzájemné dohody. Tento plán analyzuje možné dopady na váš rozpočet v takových případech, kdy Vaše zapojení do
pracovního procesu nebude moci být 100 %.
Věříme, že přečtením naší analýzy Vám bude více jasné k čemu produkt ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ slouží a jakým způsobem by měl
nastaven na potřeby Vašeho rozpočtu.
Za společnost KLIF Finance a Reality s.r.o. Vám mnoho šťastných chvil ve Vašem životě přejí jednatelé společnosti,

Ing. Vladimír Bárta
€FA™ €uropean Financial Advisor

Mgr. Petr Vlasák
€FA™ €uropean Financial Advisor

JAK PRO VÁS V TÉTO FÁZI PRACUJEME
A Z ČEHO JSME VYCHÁZELI
Než pro vás najdeme správné řešení, provádíme několik základních kroků a druhů výpočtů. Aby naše úvahy
byly srozumitelné, tak vám na následující graﬁce ukážeme, jak jsme uvažovali:

Seznam Vašich přání, úkolů
a motivací k těmto cílům.

1.

Splnění Vašich cílů
a současné řešení.

3.

Návrh strategie k nastaveným
cílům a k rizikům.

5.

Seznam dalších kroků.

7.

2.

Skladba a velikost Vašich příjmů a výdajů.
Rozložení majetku, rozvaha.

4.

Identiﬁkace rizik a slabých míst
současného řešení.

6.

Předpokládaný výsledek
s navrženým řešením.

SHRNUTÍ ANEB K JAKÝM ZÁVĚRŮM JSME DOŠLI
Gratulujeme! Vykročil jste včas a velmi solidním způsobem.

Studujete perspektivní obor, víte co od života chcete, máte slušný investiční základ. Co je zapotřebí je zvýšení příjmů a odkládání dostatek
prostředků na své cíle.

Současné portfolio - přehodnotit váhy a diverzifikaci
Investice do kryptoměn se Vám vydařily.

Investice do UNIQA fondů by si zasloužila přehodnotit (diverzifikace a nákladovost).

Zvýšení příjmů, daleko více odkládat na splnění vašich cílů

Pokud možnost, co nejdříve ideálně již při magisterském studiu, nejpozději však po ukončení školy významně navýšit
příjmy.
Abyste si splnil své cíle, měl byste již dnes začít odkládat prakticky desetinásobek současných vkladů

Minimalizovat snížení rizika ochrany příjmů -rizikové pojištění

Dnes nemáte vyřešenou situaci pro případ, když byste dlouhodobě nemohl pracovat rukama anebo hlavou, případně obojí. Proto
doporučujeme nechat si zřídit rizikové pojištění.

JAKÉ JSOU VAŠE CÍLE A KOLIK VÁS TO BUDE STÁT?
Co od svého finančního plánu očekáváte?

Chci vědět, kolik si mám po škole vydělávat, abych si splnil své sny a cíle.

Vytvoření finančního polštáře na důchodový věk

Původně jste do dotazníku vyplnil, že požadujete mít příjem 25.000, - Kč v současných cenách. Po diskusi s námi jsme společně došli
k názoru, že ideální příjem by měl být 50.000, - Kč v současných cenách.
Motivací k tomuto cíli máte takovou, že víte, že stát se o vás dostatečně nepostará, a tak se musíte postarat sám. Zároveň nechcete pracovat do
pozdního důchodového věku, chcete si svůj život užít ve všech jeho dekádách.

Koupě vlastního bydlení

V roce 2031 plánujete koupit si vlastní bydlení. Počítáte, že byt bude v hodnotě 7 milionů a že ho budete financovat za
pomocí 80 % hypotéky. Proto je zapotřebí mít naspořených 1,4 milionu.
Motivací k tomu cíli je fakt, že v roce 2031 Vám bude 34 let, což je ideální čas na to, abyste založil vlastní rodinu.

Nákup auta

V roce 2026 plánujete nákup automobilu v hodnotě 700 tisíc korun.
Motivací je svoboda při cestování. A to jak v soukromé, tak i v pracovní části života.

Cestování a programming BOOT CAMP

Plánujete několik velkých cest po světě (USA, Japonsko, Austrálie), kde na každou cestu počítáte s rozpočtem 100 tisíc korun. Dále si
chcete zaplatit programátorských kurz v hodnotě 150 tisíc. Ve vašem FP však s těmito výdaji počítat nemusíme.

Cíl

Časový horizont

Požadovaná částka

Finanční nezávislost

2047

50 tisíc Kč/měsíčně

Nové bydlení – hypotéka

2031

1 4400 000 Kč

Nákup nového auta

2026

700 000 Kč

Programming BOOT CAMP

2022

150 000 Kč

Poražte inﬂaci:
vydělávejte stejně jako banka.

prodává
akcie
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Věděl jste, že inﬂace za rok
2019 byla 2,8 % kdežto úročení
spořících účtů bylo v průměru
kolem 1 % p.a.?

Banky

Podniky

výnos 1 - 2 %

výplata
za práci
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Inﬂace 2,5 %

V našich uvahách vycházíme z faktu, že v ČR je dlouhodobě
plánovaná inﬂacee 2 %. . Dnes je aktuální inﬂace dokonce
3,1 %. Tento faktor a její veličina jsou vždy základním
předmětem úvah o ýhodnosti a nevýhodnosti nabízeného
zhodnocování peněz. Ruku v ruce s tím se zaměřujeme na
minimalizaci rizik, respektive mít schopnost riziko smysluplně řídit.

K ČEMU JE DOBRÉ MÍT FINANČNÍ PLÁN?
Finanční plán je jako loď, která vás má dovézt k vašim cílům. Díky němu získáte jednoznačné odpovědi, zda na vaše vytyčené cíle
dosáhnete a jak rychle a efektivně se k nim přiblížíte. Finanční trenér je váš kormidelník, jehož úkolem je neustále držet vaši loď ve
správném směru a to za každého ﬁnančního počasí. Pokud budeme konkrétní, tak váš FP by vám měl odpovědět na tyto otázky:

Dokáží můj současný příjem, majetek a náklady splnit má přání.
Jinými slovy, jsou mé cíle realistické?
Pokud dokážu cíle naplnit, kdy a jakou strategií se mi to podaří?
Jaké konkrétní kroky mám udělat proto, abych dosáhl vytyčeného?
Jsem dostatečně zajištěn v případě nečekané havárie?

Přiloženou graﬁkou chceme sdělit, že vzít si hypotéku nemusí být rozhodně špatná věc. Ale pokud není řádně zajištěna majetkem,
životní pojistkou, pravidelnou investicí, pak se jedná o zbytečný hazard.
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE FINANČNÍM PLÁNOVÁNÍ
aneb CO BYCOM MĚLI DĚLAT JINAK

Podceňujeme rizika
Nám se přeci nemůže nic stát. Věřte, že vám to ze srdce
přejeme, ale spoléhat pouze na náhodu často mívá za následek
nehodu. Daleko více chráníme vlastní majetek než vlastní
zdraví. A i u toho majetku máme co vylepšovat. Nastavte si
správně pojištění vašeho a vašich blízkých zdraví. Mějte správné
limity na pojištění invalidity, odpovědnosti, ale i vašeho majetku.

Hledáme jistotu "desetinábobku"
Všechny peníze dáváme do bank na běžné a spořící účty
v domnění, že jedině zde nepřijdu o své peníze. Jedinou jistotu
však máte, že vám peníze nevydělávají a zatímco spíte, tak vám
je potichu krade stát a inﬂace.

Dáváme všechna vejce do jednoho košíku
Nejdříve jsme věřili jenom bankám a jejich vkladním knížkám.
Pak jsme uvěřili ﬁnančním poradcům a jejich "spoření" přes
životní pojistky. Abychom nakonec skončili opět u bank a jejich
spořících účtech, stavebním spoření anebo penzijních fondech.

Vs. Minimalizujeme rizika
Nastavte si správně pojištění vašeho a vašich blízkých zdraví.
Mějte správné limity na pojištění invalidity, odpovědnosti,
ale i vašeho majetku.

vs. Chraňte své bohatství
Nejde o to, aby vaše peníze vydělávaly horentní částky.
Ve skutečnosti jde především o to, aby vám především neubývaly
a pokud možno i vydělávaly. Tedy aby porážely inﬂaci a měly
nulové zdanění.

vs. Rozdělte, panujte a hlavně užívejte
Rozdělte si svůj majetek tak, abyste s ním měli minimální starosti
a přinášel vám radost. Diverziﬁkujte rizika, rozdělte si majetek na
hromádky podle času, kdy ho budete potřeba využít. Rezervu
mějte na běžném účtu, naopak spoření na ﬁnanční nezávislost
uložte do akcií.

SOUČASNÝ STAV PORTFOLIA A ROZPOČTU
Domácí rozpočet
Vaše příjmy jsou ve výši 13.000, - Kč měsíčně. Výdaje máte ve výši 11.000,- Kč. Celkově nám vychází, že by váš rozpočet měl
vykazovat měsíční přebytek ve výši cca 1.600, - Kč. Budoucí předpokládané výdaje jsme navýšili o pojištění ochrany příjmů.
Protože základní kostrou každého FP je nejenom ukázat cestu, jak si efektivně splnit sny, ale zároveň podchytit, respektive
minimalizovat rizika.

Měsíční výdaje

Popis

Kategorie

Bydlení - nájem, provozní fondy, fondy Bydlení

Předpokládané náklady

Skutečné náklady

Rozdíl

5 000 Kč

5 000 Kč

Přehled skutečných nákladů
0 Kč

Internet, kabelovka a telefony

TV, internet a mobil

700 Kč

700 Kč

0 Kč

Životní pojištění

Pojištění

500 Kč

0 Kč

500 Kč

Spoření investice UNIQA

Spoření a investice

0 Kč

1 700 Kč

-1 700 Kč

ETF investice

Spoření a investice

1 700 Kč

0 Kč

1 700 Kč

Jídlo, drogerie, oblečení

Jídlo

4 000 Kč

4 000 Kč

0 Kč

11 900 Kč

11 400 Kč

500 Kč

Celkem

Věděli jste, že za nejvíce peněz, a přitom nejpohodlněji můžeme ušetřit na výdajích za energie?
Stačí poptat správného obchodníka a ten už se o snížení těchto výdajů postará.

DOMÁCÍ ROZPOČET - KDE LZE NEJVÍCE USPOŘIT?
Každý máme v rozpočtu možnosti, kde uspořit. A to i přestože si myslíme, že to již není možné. Někdo může uspořit stovky, jiný tisíce. Z
našich zkušenosti vyplývá, že nejvíce lze uspořit v níže uvedených oblastech.
Doprava 7 %
Spoření a investice 4 %

Školení a licence 13 %
TV, internet a mobil 3 %

Půjčky 11 %

Běžný provoz 6 %
Zdraví 3 %

Bydlení 7 %

Jiné 11 %
Energie 1 %

Jídlo 16 %

Pojištění 2 %

Děti 2 %

Zábava 25 %

Výdaje za jídlo

Ať už se jedná o jídlo v restauracích, fast-foodech anebo obyčejné nákupy v supermarketech. Za jídlo v průměru 20 % našich
rozpočtů. Je mnoho receptů, jak se dá na jídle uspořit (zavařovat, nekupovat bio potraviny, místo kečupu mít rajčata). Za nás
jsme vybrali tři základní, které s jistotou uspoří měsíčně tisícikoruny.
• Vařte si nejen doma, ale i do práce. Měsíčně se dá takto uspořit cca 2.000, Kč.
• Omezte jídla mimo domov na maximum.
• Nakupovat choďte nasycení, bez dětí a s předem sestaveným nákupním seznamem.

Výdaje za energie

V této kategorii můžeme uspořit, ale už to nemusí tolik "bolet". Stačí si najít ověřeného (!) dodavatele energií, který vám minimálně
jednou za 2 roky sestaví novou nabídku srovnání plateb za energie. Průměrně lze za jeden byt uspořit na elektřině a plynu měsíčně
1.500, - Kč. Za rodinný dům až 3.000, - Kč měsíčně.
• OPTIMAL ENERGY - KLIF ověřil za vás - léty obchodník s energiemi

Výdaje za internet, tv a mobil

I v tomto případě dělají halíře talíře. Na druhou stranu většina z nás chce být online. Proto mít dobře postavené tarifní smlouvy se
vyplatí. Ideální je mít jednu rodinnou smlouvu na mobily a domácí internet. Z této akumulace bychom měli od poskytovatele mít
zajištěné nejen neomezená mobilní data a vysokorychlostní internet, ale zároveň mít jistotu, že nepřeplácím.

Pojištění

V této disciplíně kulháme nejvíce. Buďď pojištění nemáme anebo jsme velmi často podpojištění. Což u majetkového pojištění znamená,
že budeme automaticky ze zákona kráceni v pojistném plnění o 1/2 ze sjednaného pojistné částky. U životních pojistek to znamená, že
často buď nejsme pojištěny na ty správná rizika (např. invaliditu) anebo spíše platíme pojišťovně na "spoření", které je však v tomto
případě zatraceně drahé. Případně je v jedné rodině více. Statistika mluví jasně – měsíčně můžete takto uspořit až 1.500, -Kč.

Aplikace na sledování každodenních výdajů

Nejlépe se výdaje sledují na denní bázi. A kde jsou ty časy, kdy jste si museli výdaje každý den zapisovat do svých deníčků a excelů.
Dnes máme mobilní a webové aplikace, které díky možnosti napojit se na transakčních historie bank sledují naše výdaje za nás.
My jsme za vás vybrali aplikaci českého původu, kterou si po celém světě stáhlo více jak 3,5 milionu lidí. Odkaz na stažení tomto
odkazu: https://budgetbakers.com/

Než si zakoupíte placenou verzi (129,- Kč měsíčně), tak se přesvědčte, že aplikace podporuje
vaši banku.

AKTUÁLNÍ STAV MAJETKU A INVESTIČNÍHO
PORTFOLIA
Stav Vašeho majetku
Máte zainvestováno dostatek peněz v různorodých investicích. Zároveň nevlastníte žádný úvěr ani hypotéku. Proto rozvaha
Vašeho majetku vypadání následovně. Jste v kladných číslech a k tomu vám upřímně gratulujeme.

SCREENING VAŠEHO INVESTIČNÍHO PORTFOLIA
(PT)
Analýza Vašeho portfolia k 20.10.2021
Provedli jsme analýzu Vašeho portfolia, které dnes vlastníte. Výsledek analýzy je platná k 20.10.2021 z které vyplývá, že investice
do vybraných podílových fondů od společnosti UNIQA se Vám nevyplácí. K tomu nás vedou tyto základní úvahy:
• Nízká diverzifikace portfolia - velmi často se jednotlivé fondy "překrývají".
• Vysoká cena - klient platí cenu za aktivní správu pasivních investic.
• Nedostatečná výkonnost - odhadovaná výkonnost za 5 let je 3,61 % p.a. v nominálních hodnotách. Za 1,5 roku existence
je díky poplatkům u prvního fondu výkonnost -31, 855 % p.a. U druhého pak výkonnost +17,807 % p.a. Zde je však na
místě říci, že měřit výkonnost akciových fondů za 1,5 roku existence není úplně fér. Vždy je důležité sledovat i poplatky,
diverzifikaci a investiční horizont.

Detailní rozpis stavu vašeho PTF lze nalézt na následujících stránkách.
Není důležité, zda investujete sám, s námi, či přes různé brokerské společnosti. Co je důležité,
je vědět proč investuji (cíl a motivaci) a zda daná investice překonává inflaci. V neposlední
řadě, zda správa investice nespotřebovává příliš mnoho zdrojů (poplatky a energii - čas).

Analýza investičního portfolia
Klient: Honza Brzybohatý

Zpracováno ke dni: 20.10.2021

Bondster + Mintos
Úvěrové společnosti mají jasnou historii a celkově slušný rating, co se týče splacených
půjček - pohybujeme se v pásmu nad 80 %. Investice se i přesto řadí do rizikového
kapitálu, protože většina půjček je poskytováno v režimu (autopůjčka, osobní půjčka). V
číslech se bavíme, že pouze 10 půjček z 95 celkových připadá k rozumnému
úvěrování(podnikatelský záměr, zemědělská půjčka) - tomu samozřejmě odpovídají i
nabízené úroky.
Většinou u těchto společností žádají o půjčku lidé, kteří jsou v bance z nějakého důvodu
neúvěrovatelní.
Všechny půjčky směřují do rozvíjejících se, nebo nerozvinutých zemí (Rusko, Uzbekistán,
Polsko, Estonsko, Ukrajina, apod.)- to samozřejmě zvyšuje riziko zesplatnění úvěru.
V portfoliu klienta tyto rizikové dluhopisy tvoří 5,37 % (19 888 Kč).

Alternativy
Do kategorie alternativních investic spadají skiny ve hře CSGO. Cena je dána stejně jako
u umění nabídkou a poptávkou. K podrobnějšímu ocenění nemohlo dojít, jelikož nebyly
poskytnuty podklady k ohodnocení jednotlivých exemplářů. Pro představu si můžeme
uvést dražbu skinu AWP Dragon Lore, který byl prodán za 1 180 000 Kč. U jednotlivých
skinů samozřejmě závisí na jejich stavu, kdy nejvyšší hodnoty dosahuje “Factory new” a
další přidanou hodnotou jsou speciální nadstavby jako je například “StatTrak”. Klient
uvedl tržní cenu skinů 13 000 Kč, což odpovídá 3,51 % celkové hodnoty portfolia.

Kryptoměny
Klient má se svým bratrem sepsanou směnku. Půjčil svému bratrovi finance na nákup
krypton s dodatkem, že bude navrácena dlužná částka + 1/4 z výnosu. Jelikož se jedná o
scénář, který má mnoho variant dopadu, tak déle v analýze bude tato investice
vynechána.
Klient vlastní Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Informace ze strany klienta nebyla zmíněna, tak
doporučuji pro tento obnos v kryptoměnách již využívat hardware peněženku (Trezor /
Ledger). V případě vlastnictví Bitcoinu nevidím příliš velký přínos i v držení Litecoinu. Dříve
to dávalo smysl pro transakce, protože Litecoin byl 4x rychlejší, než síť BTC. Akutně s
nadstavbou Lightning Network a příchodem ETH 2.0, kdy budou transakce probíhat v
řádech desetitisíců za sekundu nevidím vyšší přidanou hodnotu. Pro lepší diverzifikaci
kryptoměnové části portfolia bych nahradil LTC nějakou DeFi měnou ke které by měli
později inklinovat i větší banky.
Kryptoměny tvoří 29,93 % celkového portfolia klienta.

Akcie
Individuální výběr jednotlivých akcií (stock picking) nelze hodnotit bez hlubší analýzy
investičních záměrů, které nejsou k dispozici. Záleží vždy na osobních preferencích
každého investora. V tomto výběru individuální portfolio outperfomovalo S&P 500 ve
všech časových horizontech, kromě posledních 2 let (od roku 2019). Historické výnosy
nejsou zárukou těch budoucích a proto nelze spoléhat na to, že tento výběr titulů bude i
nadále porážet celý trh. Můžeme se podívat na index S&P 500, kam většina vybraných
společností patří. V roce 1985 byl obsah indexu z 99 % odlišný od aktuální stavby S&P
500. Nemůžeme tvrdit, že Google v následujících letech postupně zkrachuje, ale stejně
jako Google vytlačil z trhu konkurenci, tak on sám se může stát obětí moderní
technologie.
Nad Palantirem je otazník, veřejně se obchoduje teprve chvíli a stal se terčem retailových
investorů, kteří spekulují na jeho cenu.
Osvobozeny od daně jsou cenné papíry, které nepřesáhnou v daný rok částku 100 000 Kč
a nebo jejich držba je delší, než 3 roky.
Informace o tom jak dlouho jsou cenné papíry v držení nemáme, každopádně v případě
zájmu klienta, zbavit se pozic se vejde do daňového testu odprodeje do 100 000 Kč.
Pozor, částka se vztahuje na veškeré cenné papíry v daný rok!
Individuální výběr akcií dle volby investora představují 23,6 % z celkového portfolia.

Fondy UNIQA

Rozložení portfolia dle investičních kategorií

Rozložení rizika v portfoliu

Z celkového pohledu je portfolio velmi rizikové. Největší část portfolia tvoří akcie, kde
výkonnost z fondů UNIQA je velmi podprůměrná. Celkový výsledek akciové složky vylepšil
individuální výběr titulů investorem, kde ovšem dochází k vysoké koncentraci portfolia a
podstupuje značně větší riziko, než v případě fondů nebo ETF.

Můžeme pozorovat, že fondy UNIQA se navzájem překrývají a nedochází tak ke vhodné
diverzi kaci. Nejčastěji se zde opakují ETF sledující index S&P 500, ACWI a EM. Aktuálně
klient tedy vlastní 22 ETF, které jsou duplicitní a to se bavíme pouze o TOP 10 největších
pozic v každém fondu.Pokud by chtěl klient zachovat rozložení, které také není zcela
vhodné, tak lze tuto alokaci stáhnout na 3 ETF. Tato nadměrná diverzi kace samozřejmě
vede k vysokým nákladům na obhospodařování, které je u všech fondů 1,5 %, vyjma
Akciového fondu, který má 2 %. Aktivně spravované fondy mají samozřejmě smysl, ale
pokud poskytují smysluplnou strategii, které investor věří. Navíc z nepochopitelných
důvodů Global Equity má největší expozici v Amundi MSCI WRLD SRI, které má pouze 2
letou historii. Zde musím smutně konstatovat, že klient platí za aktivní správu
pasivních investic.

fi
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Pokud budeme brát v úvahu nízké procentuální zastoupení v podobě komoditního trhu,
dluhopisů a peněžního trhu, tak aktuální UNIQA portfolio je 50:50 rozvinuté ekonomiky a
rozvíjejících se trhů. Rozvíjející se trhy (EM) samozřejmě zvyšují celkovou rizikovost
portfolia.

Po výpočtu váženého průměru portfolio fondů u UNIQA dosahuje odhadovaná výkonnost na
5 leté horizontu 3,61 % p.a nominálně. V aktuální situaci tedy výkonnost nepokryje ani
inflaci. Pokud se podíváme na presentované ETF v podobě SPY, VTI, VT, tak nejhorší
výkonnosti dosáhlo za posledních 5 let VT a to v hodnotě 10,55 % p.a. nominálně. Máme
zde diferenci 6,94 %p.a.
U menšího účtu poplatky kompletně zrušili jakýkoliv výnos a klient se aktuálně nachází orientačně na
- 31,86% p.a. U většího účtu je orientační výnos 17,80% p.a. Tyto hodnoty nicméně nic nevypovídají o
stavu portfolia, protože se jedná o velmi krátký časový horizont. Pro příklad ETF SPY má za stejné
časové období kolem 45 % p.a. Diference mezi trhem a aktuálním složením je tedy 27,2 % p.a.
Uvedená čísla jsou v nominálních hodnotách.

Celkově fondy UNIQA tvoří 37,59 % z celkového portfolia klienta. Jelikož se jedná o
největší část z portfolia bylo by vhodné provést úpravu. Není znám stav smluv u UNIQA
zda je lze vypovědět za rozumných podmínek a kapitál alokovat jinam. Poplatky na správu
jednotlivých fondů rapidně snižují výnosy klienta. Dle auditu PwC vyplývá, že průměrně
tyto fondy spravuje 16 lidí a za rok jim bylo vyplaceno celkem cca 20 mil. na odměnách cca 100 tis. měsíčně pro každého. Je na zvážení klienta zda za 1,5 % z každého fondu
dostává přidanou hodnotu kterou bych u aktivní správy očekával.
Netvrdíme, že ETF obsažené v UNIQA fondech jsou špatné. Jen je zde přehnaná
diverzi kace, která neřeší systematické riziko a zároveň snižuje potencionální výnosy.
Je zde velký prostor pro optimalizaci portfolia, nejen akciové složky UNIQA fondy. Lze
zachovat, nebo snížit riziko a zároveň dosáhnout lepší výkonnosti v oblasti
akciových fondů.
V případě zájmu investora je možné konzultovat problematiku dluhopisů, každopádně
pokud mají tvořit t konzervativnější složku portfolia, tak nepřipadá v úvahu investovat do
EM v oblasti osobnostních půjček.

fi

PŘÍLOHY

3 různé ETF, které UNIQA drží a přitom investují do téměř totožných společností. Tím
dochází k nadvážení, nikoli ke správné diverzifikaci, která má snižovat systematické riziko.

Stejný případ můžeme vidět u ETF, které investují po celém světě. Expozice Google kterou
investor drží individuálně je zde již zastoupena a profituje z jejího růstu. Tímto znovu
dochází k nadvážení v oblasti technologického sektoru. Stejný scénář se odehrává na
duplicitních ETF na S&P 500.

Vlastní výkonnost portfolia

Výpočet anualizovaného výnosu portfolia lze přesněji spočítat pouze z výpisu UNIQA k
datu 31.12.2020, kde můžeme vidět, že celkový výnos portfolia kazí poplatky na účet
UNIQA konto. Výpočet jsem provedl na žádost klienta i ze zaslaného Excel souboru, kde
se nenachází přesné platby pro přesný výpočet anualizovaného výnosu. Rozpis vkladů je
pouze na kvartální bázi, kdy jsem tedy výpočet provedl jako vklad vždy první den v kvartálu
(to znamená nejlepší scénář). U menšího účtu poplatky kompletně zrušili jakýkoliv výnos a
klient se aktuálně nachází orientačně na - 31,86% p.a. U většího účtu je orientační výnos
17,80% p.a. Tyto hodnoty nicméně nic nevypovídají o stavu portfolia, protože se jedná o
velmi krátký časový horizont. Pro příklad ETF SPY má za stejné časové období kolem 45 %
p.a. Diference mezi trhem a aktuálním složením je tedy 27,2 % p.a.
Uvedená čísla jsou v nominálních hodnotách.

DOKÁŽU NAPLNIT SVÉ CÍLE?
Při současných příjmech bohužel nikoliv.
Vaše současné příjmy bohužel nedostačuji na velikost a časovou osu (termín splnění) Vašich cílů. A to i přesto, že již dnes máte
dostatečnou základnu v získaných aktivech.

Abyste byl spokojený důchodce nebo rentiér, měl byste pobírat 75 % vašich současných
(plánovaných) příjmů.

KOLIK POTŘEBUJI ODKLÁDAT, ABYCH SI SPLNIL
CÍLE?

Pravidelně musíte odkládat 16.000,- Kč měsíčně a jednorázově investovat cca 300 tisíc
korun.
K těmto závratným částkám jsme došli za pomoci investičního nástroje EDWARD, který spočítá nejen potřebnou rentu na finanční
nezávislost, ale umí spočítat i potřebné vklady na jednotlivé cíle. Výsledek je následující.

Detailnější vysvětlení k investičnímu plánu.

V první řadě jsme se soustředili na to, abychom vypočítali potřebnou rentu, kterou chcete
pobírat v poslední fázi života. Respektive původně jste požadoval pobírat rentu od 50. roku
Vašeho života až do 100 let. Počítali jsme shora, zleva, zprava i zpětně a došli jsme k těmto
závěrům:
• Abyste byl spokojený rentiér měla by být Vaše renta ve výši 48.800,- Kč v
dnešních cenách.
• Důchod pobírejte až od 65 let - zvýší se vám tím příjem od státu z 19.900,- Kč na
27.800,- Kč.
• Vlastní renta (vlastní prostředky) tak musejí být ve výši 21.000,- Kč.
• Rentu Vám udržíme do 85 let. Jinými slovy, se zvolenými vklady nejsme schopni
zajistit Vám rentu až do 100 let.

Jednotlivé cíle jsme modelovali taky, abychom splnili
Vámi zadané parametry a zároveň maximálně využili
synergický efekt vložených peněz. V praxi to
znamená, že částka 89.300,- Kč vždy zůstane
uložena ve třetím "kyblíku", tj. dlouhodobé složce.

JAK VELKÝ MUSÍM MÍT PŘÍJEM, ABYCH SI MOHL
SPLNIT CÍLE?
Váš příjem se musí pohybovat od 110.000, - Kč hrubého a výše.
Abyste si dokázal splnit všechny vaše cíle, je zapotřebí, aby Váš čistý měsíční příjem byl 83.000, - Kč a výše. Jak jsme k tomuto číslu
došli? Počítejte s námi:
• Hypotéka - měsíční splátka hypotéky ve výši 5,6 milionu bude při 3,5 % sazbě (současné sazby) cca 25.000, - Kč.
• Poplatky a energie - zde počítejte s částkou cca 5,5 tisíce korun měsíčně.
• Spoření na cíle - měsíčně musíte odkládat 16.000, - Kč.
• Peníze na jídlo a ošacení....
Zkrátka už dnes je jasné, že zvolit dráhu dobře placeného programátora byl krok správným směrem!

Co se vám dnes zdá neuvěřitelné, už zítra může být až dvojnásobně skutečné...

Věděli jste, že nejhorší na investici není kolísání trhů anebo tolik diskutované vstupní poplatky,
nýbrž a především disciplína samotného investora a dostatečná diverzifikace portfolia?

Investiční plán od 30. 10. 2021
Jaroslav Novotný

Dlouhodobé portfolio - detail
Cílem strategie Nobelova nadace je dosahovat
dlouhodobého růstu majetku a generovat čisté
průměrné roční zhodnocení přesahující o 3,5 %
inﬂaci. Strategie svým základním rozložením
majetku mezi akcie, dluhopisy a alternativní
investice odpovídá základnímu rozložení, které již
několik desetiletí úspěšně využívají investiční
správci Nobelovy nadace. Většinu podkladových
aktiv fondů tvoří tzv. produktivní aktiva, která
generují pravidelný příjem, jako jsou úroky,
dividendy nebo nájmy.

Hotovost
Dluhopisy

Alternativní
investice
Akcie

☑ Měnové zajištění
ISIN

IE00BZ0PKV06
IE00BQQP9H09
LU0659580079
IE00B53SZB19
IE00BCBJG560
LU1681044480
IE00BKM4GZ66
IE00BDZVHD04
IE00B4ND3602
IE00BJ5JPH63
IE00BYWZ0440
IE00BKPSFD61
IE00BFM6TC58
CZK000000000
Celkem

Investiční kategorie / vybraný fond
Evropské Akcie

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)
Americké Wide Moat akcie

VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Japonské Akcie

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF
Americké NASDAQ akcie

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (USD)
Globální akcie malých ﬁrem

SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF
Akcie z rozvojové Asie

Amundi Msci EM Asia UCITS ETF
Akcie z rozvojových zemí

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
Globální nemovitosti

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Fyzické zlato

iShares Physical Gold ETC
Státní dluhopisy rozvojových zemí

iShares J.P. Morgan USD EM Bond
Rizikové dluhopisy

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Čínské státní dluhopisy

iShares China CNY Bond UCITS ETF
Americké 20+leté státní dluhopisy

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Hotovost v korunách

hotovost v CZK

☑ Rebalancing

Roční nákladovost

Cílové zastoupení

0,45 %

10,0 %

0,49 %

19,0 %

0,40 %

5,0 %

0,33 %

3,0 %

0,45 %

9,0 %

0,20 %

11,0 %

0,18 %

8,0 %

0,64 %

10,0 %

0,25 %

10,0 %

0,39 %

3,0 %

0,50 %

5,0 %

0,35 %

2,0 %

0,20 %

3,0 %

0,00 %

2,0 %

0,38 %

100,0 %

Tento dokument je součástí služby obhospodařování majetku Edward, kterou poskytuje WOOD & Company
Financial Services, a.s., obchodník s cennými papíry se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1,
Česká republika; IČ: 26 50 38 08 ; Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7484.
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Investiční plán od 30. 10. 2021
Jaroslav Novotný

Střednědobé portfolio - detail
Cílem strategie All Seasons je chránit za každé
situace reálnou hodnotu majetku a dosahovat
pozvolného dlouhodobého růstu jeho hodnoty.
Strategie je postavena na využití všech hlavních
tříd aktiv - dluhopisy, akcie, zlato a komodity. Tato
aktiva jsou do portfolia zařazena v takových
poměrech, aby neustále docházelo k vzájemnému
vybalancování rizik bez ohledu na to, co se ve
světě stane.

Hotovost
Akcie

Dluhopisy

Alternativní
investice

☑ Měnové zajištění
ISIN

IE00B44Z5B48
IE00BCBJG560
IE00B4ND3602
IE00B53H0131
IE00BKPSFD61
IE00BFM6TC58
IE00BYXPSP02
IE00B3B8PX14
CZK000000000
Celkem

Investiční kategorie / vybraný fond
Akcie ze všech zemí světa

SPDR MSCI ACWI ETF
Globální akcie malých ﬁrem

SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF
Fyzické zlato

iShares Physical Gold ETC
Komodity

UBS ETFs plc - CMCI Composite
Čínské státní dluhopisy

iShares China CNY Bond UCITS ETF
Americké 20+leté státní dluhopisy

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Americké 1-3leté státní dluhopisy

iShares USD Treasury Bond 1-3y
Globální protiinﬂační dluhopisy

iShares Global Inﬂation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Hotovost v korunách

hotovost v CZK

☑ Rebalancing

Roční nákladovost

Cílové zastoupení

0,40 %

25,0 %

0,45 %

5,0 %

0,25 %

15,0 %

0,35 %

7,5 %

0,35 %

11,0 %

0,20 %

19,0 %

0,07 %

5,5 %

0,25 %

10,0 %

0,00 %

2,0 %

0,29 %

100,0 %

Tento dokument je součástí služby obhospodařování majetku Edward, kterou poskytuje WOOD & Company
Financial Services, a.s., obchodník s cennými papíry se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1,
Česká republika; IČ: 26 50 38 08 ; Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7484.
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Investiční plán od 30. 10. 2021
Jaroslav Novotný

Krátkodobé portfolio - detail
Cílem
krátkodobé
strategie
je
udržovat
odpovídající částku bez nebo jen s velmi mírným
kolísáním, snadno dostupnou a se zhodnocením
na úrovni inﬂace. Zhruba dvě třetiny majetku v
tomto portfoliu budou drženy v hotovosti na
bankovních účtech a zbylá třetina bude rozdělena
mezi globální akcie, bezpečné státní dluhopisy
vyspělých zemí a zlato. Rolí akcií, zlata a komodit
bude chránit hodnotu portfolia proti riziku změny
úrokových sazeb a inﬂaci.

Akcie
Alternativní
investice
Dluhopisy

Hotovost

☑ Měnové zajištění
ISIN

IE00B44Z5B48
IE00B4ND3602
IE00B53H0131
IE00BKPSFD61
IE00BFM6TC58
IE00BYXPSP02
IE00B3B8PX14
CZK000000000
Celkem

Investiční kategorie / vybraný fond
Akcie ze všech zemí světa

SPDR MSCI ACWI ETF
Fyzické zlato

iShares Physical Gold ETC
Komodity

UBS ETFs plc - CMCI Composite
Čínské státní dluhopisy

iShares China CNY Bond UCITS ETF
Americké 20+leté státní dluhopisy

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Americké 1-3leté státní dluhopisy

iShares USD Treasury Bond 1-3y
Globální protiinﬂační dluhopisy

iShares Global Inﬂation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Hotovost v korunách

hotovost v CZK

☑ Rebalancing

Roční nákladovost

Cílové zastoupení

0,40 %

10,0 %

0,25 %

6,0 %

0,35 %

3,0 %

0,35 %

3,0 %

0,20 %

3,0 %

0,07 %

2,0 %

0,25 %

3,0 %

0,00 %

70,0 %

0,09 %

100,0 %

Tento dokument je součástí služby obhospodařování majetku Edward, kterou poskytuje WOOD & Company
Financial Services, a.s., obchodník s cennými papíry se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1,
Česká republika; IČ: 26 50 38 08 ; Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7484.
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OBLAST RIZIK

Každý dobrý plán musí umět definovat, spočítat a minimalizovat rizika.

Rizika v osobních plánech bývají spjatá především s ochranou příjmů a s ochranou majetku. V prvním případě je zapotřebí zajistit
příjmy i pro případ, kdy Vám 100 % neslouží zdraví (úraz, nemoc). Ve druhém případu jde o pojistnou ochranu vlastněného
majetku.

Krátkodobý výpadek příjmů - železná rezerva
Pro případ krátkodobého výpadku příjmů (1 - 12 měsíců) je v plánu zapotřebí počítat s tzv. železnou rezervou. Výše takové
rezervy by měla být v ideální výši 6 a nejlépe 12 měsíčních nezbytných výdajů. Ve vašem případě by železná rezerva měla být
57.000,- Kč. Pokud tuto rezervu udržíte, pak máte nejen jistotu toho, že jste připravený i na nečekané situace, ale zároveň
uspoříte i nemalé peníze u životní/rizikové pojistky. Protože pojištění krátkodobých výpadků příjmů bývají ty nejdražší položky v
pojistné smlouvě.

Dlouhodobý výpadek příjmů - vlastní majetek anebo ochrana příjmu
Kdokoliv z nás nemá dostatek majetku, který dokáže pokrýt dlouhodobý výpadek pravidelných příjmů do konce jeho života by z
pohledu FP měl mít toto riziko pokryté vhodně nastaveným (rozuměj spočítaným) následně i vybraným pojistným produktem. K
tomu používáme EFA metodiku. Použitím této metodiky spolehlivě zajistíme výpočet pojistných částek tak, aby plně odpovídala
potřebám klienta, tj. aby pojistné částky byly ušité přímo na aktuální verzi rozpočtu a majetku. V druhém kroku, za pomocí
nástrojů z oboru finanční matematiky, dokážeme ušetřit na požadovaných limitech u jednotlivých pojistných částek.

Čím dříve si "zapnete" pojištění ochrany příjmů, tím levněji vás vyjde. Pojistka pro 25-letého
klienta je zpravidla až o 1/2 levnější než pro 37-letého klienty.

OBLAST RIZIK
Dobré rizikové pojištění pokrývá výpadek především v dlouhodobých horizontech.
Většina populace má pojištěny krátkodobé výpadky příjmů, které má však pokrýt ŽELEZNÁ REZERVA. Naopak dlouhodobé
výpadky má pokrýt pojištění ochrany příjmů. Jak má být pojištění nastaveno, respektive kde jsou největší výpadky a jaké náhrady
můžete očekávat od státu zobrazuje následující grafika.

% VELIKOST NÁHRADY PŮVODNÍHO PŘÍJMU OD STÁTU NA JEDNOTLIVÁ RIZIKA
% VELIKOST NÁHRADY PŘÍJMU
OD STÁTU
0-50
%

51-80
%

81-100
%

PRŮMĚRNÁ DOBA VÝPADKU
SOUČASNÉHO PŘÍJMU

DOPAD NA RODINNÝ ROZPOČET
příspěvky od státu

Nemocenská

Závažné
nemoci

Trvalé
následky

Invalidita
1. stupně

Invalidita
2. stupně

Invalidita
3. stupně

Smrt

35 %

0%

0%

30 %

40 %

60 %

45 %

DEN - ROK

1 - 2 ROKY

TÝDNY - ROK

Nemocenská
nepokryje
všechny
výdaje
a je vyplácena
maximálně
360 dní!

Např. dlouhodobá léčba
rakoviny, poranění páteře,
operace kyčle apod.

DŮCHOD

2 ROKY - DŮCHOD
Invalidita 1. a 2. stupně
pomoc od státu
nebude dostatečná.

I přes štědré
sociální dávky
stále chybí
40 % příjmů.

Vdovský ani
sirotčí důchod
nepokryjí
splátky
hypotéky.

nutno doplnit vlastními zdroji
(prodej majetku, jiné příjmy
nebo pojištění)

Pokud si chcete sami spočítat (což velmi silně doporučujeme) velikost svých zdravotních
a sociálních důchodů, zde jsou aktuální odkazy:
NEMOCENSKÁ

SPOČÍTEJ

SIROTČÍ DŮCHOD

SPOČÍTEJ

INVALIDNÍ DŮCHOD

SPOČÍTEJ

STAROBNÍ DŮCHOD

SPOČÍTEJ

VDOVSKÝ DŮCHOD

SPOČÍTEJ

OBLAST RIZIK
Dobré rizikové pojištění pokrývá výpadek především v dlouhodobých horizontech.
Proto jsme pro Vaše potřeby modelovaly návrh pojistného plnění především tak, aby pokrýval invaliditu všech stupňů. Výsledek
je ukázka modelace nabídky z jedné vybrané pojišťovny. Pokud byste se rozhodl si riziko ochrany příjmů pokrýt, je u nás
samozřejmostí, že vám modelace nabídneme u 3 vybraných pojišťoven se 3 různými variantami plnění.

