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ČSOB Akciový český (PX
®
) 

Představujeme 

Cílem tohoto investičního fondu* je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX® s ohledem na zákonné limity. 

Výhodou fondu je, že dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. Dá se proto očekávat, že fond v dlouhodobém horizontu překoná 

svou výkonností český akciový index. Tento fond je vhodným doplňkem portfolia investorů, kteří chtějí jedním produktem co nejpřesněji kopírovat 

vývoj indexu pražské burzy. Fond je spravován pasivně. 

Jedná se o jeden z prvních akciových fondů svého druhu registrovaný a prodávaný v České republice, jehož cílem je sledovat index pražské burzy. 

Z dlouhodobého hlediska se díky zajímavým růstovým vyhlídkám a umírněné inflaci může Česká republika stát přitažlivou investiční příležitostí. 

Český akciový trh je reprezentován zdravými bankami a relativně nízkým zadlužením země. 

Index PX® je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha a v současné době obsahuje 12 akciových titulů.  

Hlavní výhody 

 Přináší možnost investovat finanční prostředky do firem, které známe a každý den se s nimi setkáváme. 

 Dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. 

 Znalost českého prostředí a nulová jazyková bariéra při získávání informací. 

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2. 

Složení indexu PX
®
  Možnosti výnosu 

Maximální výnos: 

Není omezen. 

Minimální výnos: 

Není stanoven. 

Komu je fond určený? 

Fond je určen pro klienty s investičním profilem: Velmi odvážný. 

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého investičního poradce, aby vyhodnotil, zda by se tento produkt měl 

stát součástí vašeho portfolia finančních produktů. 

Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI): 

Zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo  
akcie fondu a tím i rizikovost investice. Umožňuje srovnání  
produktů kolektivního investování na trhu. Je odvozen z historického 
vývoje hodnoty investice, u nových fondů ze simulovaného historického 
vývoje, a má tudíž omezené využití pro odhad vývoje rizikovosti 
investice v budoucnu. Vychází z právních předpisů a může se lišit od 
tzv. produktového skóre, stanoveného podle interní metodiky 
společnosti. 

Na škále 1 (nízké) až 7 (vysoké). 

Produktové skóre: 

Umožňuje srovnání spořicích a investičních produktů ze skupiny  

ČSOB / KBC. 

Detailní informace o významu Produktového skóre a Syntetického ukazatele rizika a výnosu, způsobu jejich výpočtu a aktualizaci naleznete 

na www.csob.cz nebo získáte u svého bankéře. 

*) Podfond belgického investičního fondu Horizon Access Fund 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.  

Název cenného papíru ISIN Váha v % Název cenného papíru ISIN Váha v % 

ERSTE GROUP BANK AT0000652011 20,87 O2 C.R. CZ0009093209 3,85 

KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 17,75 STOCK GB00BF5SDZ96 2,30 

ČEZ  CZ0005112300 19,72 PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 2,21 

MONETA MONEY BANK CZ0008040318  9,65 CETV BMG200452024 3,06 

VIG AT0000908504 6,97 PEGAS NONWOVENS LU0275164910 0,35 

Avast PLC GB00BDD85M81 12,70 KOFOLA CZ0009000121 0,57 

Zdroj: Bloomberg, 24. 9. 2019 
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Další informace o fondu 

 Akcie obsažené v indexu PX® pražské burzy aktuálně nabízejí nejlepší reálný dividendový výnos ve středoevropském regionu a také velmi vysoký  
v celosvětovém porovnání (zdroj: Bloomberg). 

 Provázanost s německou ekonomikou řadí ČR z dlouhodobého hlediska mezi poměrně atraktivní země. 

 Vzhledem k provázanosti světových ekonomik může v krátkodobém hledisku docházet k výkyvům kurzů. Investovat do akciového fondu je proto 
vhodné v dlouhodobém horizontu (10 let a více). 

 Fond je svou konstrukcí vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko s potenciálem získání vyššího výnosu. 

 V důsledku právních omezení může portfolio fondu obsahovat akcie pouze jediné společnosti, jejíž váha je vyšší než 20 % (s maximem 35 %) majetku 
fondu. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílům mezi složením fondu a sledovaného indexu. 

 Index PX® (PX Index) byl vytvořen a je počítán v reálném čase a zveřejňován Burzou cenných papírů Praha. Zkrácené označení indexu je zapsáno 
jako ochranná známka. Popis, pravidla a složení indexu PX® jsou k dispozici na internetové adrese Burzy cenných papírů Praha – www.pse.cz. Na 
základě uzavření licenční smlouvy s Burzou cenných papírů Praha nebo Burzou cenných papírů Vídeň je poskytnuto nevýhradní oprávnění využívat 
index PX® ve spojení s finančními produkty emitenta. 

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování 

investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace 

pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu  fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) 

dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. 

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46. 

Upozornění na rizika 

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena.  

Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména: 

Tržní riziko: 

Rizika, která investor podstupuje při investování do fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a dluhopisů, se změnou úrokových 
sazeb a vývojem cen na trzích alternativních investic (např. komodity, reality). Hodnota cenných papírů, do nichž fond investuje, může značně 
kolísat. 

Měnové riziko: 

Fond investuje také do cenných papírů, které jsou denominovány v měnách odlišných od měny fondu, a je proto pravděpodobné, že hodnota 
investice bude ovlivněna kolísáním směnných kurzů. V případě investice do nástrojů v jiných měnách, než je měna fondu, měnové riziko může 
být zajištěno.  

Koncentrační riziko: 

Z důvodu investice do stejného druhu investičních nástrojů nebo stejné geografické oblasti může vzniknout související zvýšené riziko 
koncentrace. 

Fond může investovat do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných 
fondem kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných nástrojů. 

Vstupní poplatky 2 % 

Výstupní poplatky  0 % 

Poplatek za správu fondu  1 % ročně (poplatek je vyplácen z majetku fondu) 

 

Poplatky 

Typ Otevřený akciový fond 

ISIN BE6224091866 

Vznik fondu 5. 10. 2011 

Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK 

Domicil fondu Belgie 

Měna CZK 

Hodnota podílu Počítána obvykle v každý pracovní den. Aktuální hodnotu podílového listu včetně historického 

vývoje a platné Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů s uvedením termínů 

vypořádání naleznete na www.csob.cz v sekci Podílové fondy.  

Dostupnost Podíl ve fondu můžete zpětně odprodat za aktuální hodnotu kterýkoliv obchodní den. Peníze 
jsou dostupné za 3 pracovní dny od stanoveného obchodního dne. 

Parametry 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 1.  


