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Důvodová zpráva 
 

Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené 
smlouvy společnost J&T Banka, a.s.  
 

V únoru byla správcem inkasována odměna za správu roku 2020 ve výši 
685 000,12 Kč. Ve sledovaném období nebyly vloženy ani vybrány žádné finanční 
prostředky.  

 
Struktura portfolia města byla k 31.03.2022 tvořena cca z 26 % dluhopisy a 

z 74 % instrumenty peněžního trhu – tj. repooperacemi a zůstatkem na účtu. 
V současné době je preferována krátkodobá splatnost instrumentů. Na delší čas jsou 
uloženy prostředky pro Nadaci nemocnice Jablonec nad Nisou. 

 
Stav portfolia k 31.3.2022 představoval částku 196 278 046,29 Kč. Výnosnost 

portfolia za I. čtvrtletí roku 2022 představuje částku 1 401 434,52 Kč. V procentním 
vyjádření se jedná o zisk + 0,72 % za čtvrtletí.  

 
V průběhu I. čtvrtletí 2022 správce uskutečnil následující transakce: 
 

DLUHOPISY 
transakce název cenného papíru     počet ks          cena obchodu 
 
  
REPO OPERACE: 
transakce název cenného papíru     počet ks          cena obchodu 
prodej ČEZ   47 585,00 ks    30 443 701,13 
nákup ČEZ   47 106,00 ks    30 601 057,60 
prodej JTSEC 4,6 06/03/2024          18,00 ks    39 052 363,41 
prodej ČEZ   30 721,00 ks    19 664 331,34 
nákup JTSEC 4,6 06/03/2024          18,00 ks    37 680 711,63 
nákup ČEZ   32 349,00 ks    21 040 789,60 
prodej ČEZ   47 106,00 ks    30 711 045,33 
nákup ČEZ   44 793,00 ks    30 711 080,80 
prodej JTSEC 4,6 06/03/2024          18,00 ks    37 816 608,96 
prodej ČEZ   32 349,00 ks    21 115 789,37 
nákup JTSEC 4,6 06/03/2024          18,00 ks    36 888 127,00 
nákup ČEZ   31 376,00 ks    21 474 734,40 
prodej ČEZ   44 793,00 ks    30 810 594,68 
nákup ČEZ   44 577,00 ks    30 812 622,40 
prodej  JTSEC 4,6 06/03/2024          18,00 ks    37 022 404,44 
prodej ČEZ   31 376,00 ks    21 543 717,02 
nákup JTSEC 4,6 06/03/2024          18,00 ks    37 638 286,00 
nákup  ČEZ   30 568,00 ks    21 080 692,80 
prodej TATRY MOUNTAINT RESORT   86 173,00 ks    54 656 810,44 
nákup TATRY MOUNTAINT RESORT   99 017,00 ks    54 658 384,00 
 

 
 

Přílohu tvoří materiál s názvem Čtvrtletní zpráva o řízení portfolia cenných 
papírů města Jablonec nad Nisou za období leden–březen 2022. 
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Závěr: 
 

V závěru uvádíme přehled výnosnosti portfolia za 1. čtvrtletí roku 2022: 
 

Správce 
Stav                      

k 31. 3. 2022            

v Kč 

Vklady (+) 

Výběry (-) 

Zhodnocení        
1. čtvrt. 2022             

v Kč 

absol. 
vyj. 

% 

roční vyj. 

% p.a. 

J & T 196 278 046,29 - 685 000,12 + 1 401 434,52 + 0,72 2,88 

 

 
Finanční výbor na své schůzi dne 9. května 2022 projednal Informativní 

zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2022 a doporučuje 
zastupitelstvu vzít tuto zprávu na vědomí. 

 
 

 
 Při projednávání správy portfolia cenných papírů za rok 2021 bylo 
zastupitelstvem města dne 17.3.2022 uloženo usnesením č. ZM/51/2022 předložit 
varianty bankovních produktů pro uložení prostředků, které jsou nyní uloženy 
v portfoliu cenných papírů. Finančním výborem byl projednán materiál srovnávající 
aktuální nabídky bankovních produktů (stav před zvýšením úrokových sazeb ČNB) a 
na základě požadavků členů výboru bude materiál aktualizován a doplněn a po 
opětovném projednání bude předložen na červnovém zasedání Zastupitelstva města.  

 



ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA 0 ŘÍZENÍ PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ  

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU  

leden -  březen 2022 

 

 



 

 2 

 

 

OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA 

 

 

 

Společnost J&T BANKA, a.s. se stala dne 29.3.2016 správcem portfolia  

v důsledku převodu části závodu společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, 

a.s. do společnosti J&T BANKA, a.s.   

 

Společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále rovněž Správce)  

na základě Smlouvy o obhospodařování majetku klienta ze dne  

1. ledna 2010 poskytuje služby aktivní správy portfolia CP pro město Jablonec 

nad Nisou (dále rovněž Město). Portfolio Města je spravováno od listopadu 

1998. Zároveň Správce spravoval od února 2007 operativní prostředky Města 

ve zvláštním portfoliu. V současné době jsou  obě portfolia sloučena v jediné. 
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EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

V první kvartálu roku 2022 vystřídalo strach z pandemie zděšení z války. Únorový vpád ruských vojenských jednotek  

na Ukrajinu poznamenal mnohé lidské životy a krátkodobě také vývoj na globálních finančních trzích. Rychlost, se kterou 

investoři s tímto historickým milníkem vypořádali, však překvapila. V průběhu března se většina akciových indexů  

vyšplhala nad hodnoty před vypuknutím konfliktu. Ačkoliv řada akciových titulů obchodovaných v rozvinutých zemích 

uzavřela čtvrtletí v záporný hodnotách, nelze tento pokles považovat čistě za přímý důsledek ruské invaze. Vzniklé ztráty 

pramenily zejména z obav v oblasti utahování monetární politiky. Index S&P 500 ztratil za první tři měsíce letošního roku 

5.6%. Evropské akcie zaznamenaly ve stejném období průměrný pokles přes 9%. Nejcitlivější reakci na potenciální růst 

úrokových sazeb vykázal dle očekávání technologický sektor. Korekci se nevyhnul ani dluhopisový trh. Výnosy amerických 

státních dluhopisů se splatností 10 let přesáhly 2.5%. Mírný pokles cen pokračoval také na lokálním dluhopisovém trhu, 

který odrážel aktivní přístup České národní banky. Zvýšená nervozita opět probudila zájem investorů o bezpečné přístavy 

v podobě zlata a amerického dolaru. Za jednoznačného vítěze uplynulého období lze vyhlásit komoditní sektor. Cena ropy 

vyletěla v březnu na okamžik na úroveň 130 USD/barel. 

TABULKA INDEXŮ 
Index 3M 6M 1Y

CZK/USD 21.96 0.05% -0.26% -1.49%

CZK/EUR 24.39 -1.91% -4.35% -6.73%

USA US All>1Y -5.58% -5.41% -3.67%

Evropa EU All>1Y -5.29% -5.79% -6.37%

ČR CZ All>1Y -4.88% -9.82% -10.54%

USA S&P 500 -4.95% 5.17% 14.03%

Evropa EUROSTOXX 50 -9.21% -3.60% -0.43%

ČR PX -4.12% 3.20% 25.39%

EM trhy MXEF -7.32% -8.88% -13.27%

KOMODITY Ropa Brent 38.74% 37.43% 69.83%

Březen 2022

MĚNY

DLUHOPISY

AKCIE
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STRUKTURA PORTFOLIA 

TRANSAKCE 

 

V prvním čtvrtletí roku 2022 prošly finanční trhy korekcí. Pokles cen zaznamena-

ly dluhopisové i akciové investice. Významnou část prostředků jsme ponechali 

zainvestovanou v korporátních dluhopisech lokálních společností. Volné pro-

středky jsme investovali v rámci repo operací. Inkasovali jsme kupóny z dluhopi-

sů SAZKA GR. 5.20/24, EPH 4.5/25, FIDUR.NMV. 5,60/24 a JTFG X 4,75/24. 

Od začátku roku 2022 vzrostla hodnota portfolia o  +0.72%. 

 

 

STRATEGIE 

 

Mezi klíčová témata nadcházejících měsíců bude pravděpodobně nadále patřit inflace. Růst cenové hladiny nezadržitelně 

zrychluje a vyžaduje agresivní zásah ze strany centrálních bankéřů. ČNB se v boji proti inflaci řadí mezi nejvíce progresivní. 

Tomu odpovídá také výše úrokových sazeb a širší nabídka dluhopisů na lokálním trhu s odpovídajícím zhodnocením.   

Pro českého investora nabízí zajímavé zhodnocení kombinace eurových cenných papírů s využitím měnového zajištění.  

Na akciových trzích nelze v nadcházejícím období očekávat jednoznačný vývoj. Do hledáčku investorů se pravděpodobně 

dostanou společnosti se schopností přenést rostoucí náklady vstupů na koncové klienty.  

 

 

STRUKTURA PORTFOLIA 

Dluhopisy Peněžní trh
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VÝVOJ HODNOTY A VÝKONNOST 

 

 

 

V Kč

31.01.2022 195,762,512.68 0.10% 200,900.79 0.10% 0.00 0.00 0.00 0.00

28.02.2022 195,753,154.19 0.35% 675,641.63 0.45% -685,000.12 0.00 0.00 -685,000.12

31.03.2022 196,278,046.29 0.27% 524,892.10 0.72% 0.00 0.00 0.00 0.00

Období Výkonnostní 

odměna

Výnos Cash Flow

Měsíční Od počátku roku Celkem Peněžní prostředky Cenné papíry

VÝNOS PORTFOLIA V OBDOBÍ V OBDOBÍ LEDEN - BŘEZEN 2022 ČINIL +0.72%. 

Stav Portfolia
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Česká republika 

J&T BANKA,  a .  s .  

Sokolovská 700/113a 
186 00 Praha 8 
Tel.: +420.221.710.111 

www.jtbank.cz 

PORTFOLIO MANAŽER 

KATARÍNA ŠČECINOVÁ   

Tel: +420 221 710 498   

scecinova@jtbank.cz   

Důležitá  upozornění: 

Před rozhodnutím investovat by měl potenciální investor vždy věnovat pozornost obsa-

hu smluv, obchodním podmínkám, sazebníku a dalším relevantním informacím, které 

lze získat v sídle společnosti anebo na jejich internetových stránkách. Údaje o minulých 

kurzech a výnosech nelze považovat za indikátor jejich budoucího vývoje. S každou in-

vesticí je spojeno riziko, její hodnota a hodnota investičních  nástrojů se může v čase 

měnit, a to jak růst, tak i klesat. Návratnost investované částky není zaručena. J&T BAN-

KA, a.s. nepřebírá odpovědnost za jednání klienta učiněná na základě údajů, které jsou 

uvedeny v tomto dokumentu ani za přesnost a úplnost těchto údajů a doporučuje in-

vestorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.  


