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DESET CHYB, KTERÉ INVESTOŘI DĚLAJÍ  

 

 

Pokud již investujete, možná jste se s některou z těchto chyb již setkali. Možná, 

že jste měli minimálně alespoň nutkání udělat jednu z těchto věcí. Pokud jste se 

však vyvarovali všemu níže popsanému, pak Vám gratuluji, jste na nejlepší 

cestě za svými finančními cíli. 

Úspěšné investování není totiž jen o správném výběru akciových trhů nebo 

dluhopisů. Je to mnohem komplexnější. Špatně zvolené kroky mohou poškodit 

Vaše portfolio, snížit jeho hodnotu a potenciální výnos.  

Abyste se vyvarovali špatnému rozhodnutí, sepsal jsem níže běžné chyby, 

kterých se investoři dopouští. Mějte je stále na paměti. Vyvarování se některé 

z těchto chyb se Vám může odměnit vysokou pravděpodobností dosažení 

Vašich snů a cílů. 

Chtěli byste i vy svůj investiční plán, vyvarovat se chyb a dosáhnout svých 

finančních cílů? Rád se s Vámi setkám, kontaktujte mě na čísle 602 751 549 

anebo e-mailu kolacekradek@gmail.com .  

 

mailto:kolacekradek@gmail.com


 

 

1. Neexistence plánu 
 

Nemít žádný plán na investování je první chybou. Investovat a nevědět proč, 

nemít žádný cíl, může skončit špatným rozhodnutím.  

Pokud investor jedná zkratkovitě, podle aktuální situace na trhu, kdy se jedná o 

nějaký propad či naopak rostoucí trh, měl by se zamyslet, jestli mu tato metoda 

přinese dostatečný kapitál na důchod, dědictví či jiné finanční cíle.  

Když nemá investor svůj plán, definované své cíle, kterých chce dosáhnout, 

musí spoléhat spíše na štěstí, aby mu přinesly trhy možné příležitosti a doufal, 

že mu přinesou dostatečné zhodnocení. A spoléhat se pouze na štěstí? Daleko 

jistější a úspěšnější je mít jasně definovanou strategii, díky které dosáhne všech 

finančních cílů.  

Považovat investování za úspěšné, když nemá člověk definované žádné cíle, ke 

kterým by ani směřoval, je velice obtížné.  

Jak správně definovat své cíle? 

Zkuste při sepisování svých cílů být co nejvíce detailnější. Může k tomu pomoci 

metoda SMART – tedy cíle by měly být specifické, měřitelné, odpovídající, 

reálné a časově ohraničené.  

Například to může vypadat takto:  

Obecný cíl Konkrétní cíl 

Růst majetku 
Za 30 let chci mít majetek v hodnotě 10 

milionů Kč 

Mít pravidelnou rentu 
Ve svých 50 letech chci začít čerpat rentu ve 

výši 20 tisíc Kč 

 

Se sestavením investičního plánu a nastavením strategie Vám rád pomůžu. Ozvěte se mi. 



 

 

2. Podléhání strachu v propadu 
 

Jedna z nejběžnějších emocí, se kterou se každý investor setká. Je to také 

pochopitelné, když investujete své peníze a najednou trh zachvátí nečekaná 

událost a začne tzv. výplach. Vaše investované peníze se zmenšují a zmenšují.  

Pokud už nejste ostřílený investor, který ví, jak to na trhu chodí, pak to s Vámi 

minimálně začne lehce cukat. V tu chvíli je ale nejdůležitější zachovat chladnou 

hlavu, podívat se na svůj investiční plán a dodržet ho. Přeci současný propad 

neovlivní Vaši dlouhodobou strategii, ještě když je Váš investiční horizont až za 

několik let. „Nezachraňujte“ peníze ve Vašich investicích tím, že je v okamžiku 

propadu vyberete. Právě tímto budete realizovat ztrátu.  

Trhy jsou volatilní, ale historie nám ukazuje, že po každém propadu nastává 

růst. Takto se trhy zkrátka vyvíjejí. Takže zachovat chladnou hlavu a mít na 

mysli pouze svůj cíl. A v ideálním případě, pokud máte volné prostředky pro 

investování, pak je vhodná příležitost využít těchto „slev“.  

 
Jak se vyvíjeli jednotlivé trhy od roku 1920 

Zdroj: Investments illustrated 



 

 

3. FOMO 
 

Opět se jedná o specifickou situaci na trhu, která vyvolává v lidech emoce. 

FOMO neboli fear of missing out, tedy strach z toho, že o něco přijdeme. 

V poslední době se to často spojuje s kryptoměnovým trhem, kdy se jednotlivé 

tokeny zhodnotili i o tisíce procent. Ale tento strach z propásnutí se pojí i 

s klasickým akciovým trhem, kdy jednotlivé tituly dokázaly oslovit investory jen 

protože se o nich hovořilo a cena jedné akcie raketově rostla.  

Tento typ strachu dokáže ovlivnit i Vaše portfolio, pokud mu podlehnete. Pokud 

se budete chtít svést pouze na jakési vlně, může to mít negativní důsledek na 

Vaše peníze v případě, že naskočíte do rozjetého vlaku příliš pozdě.  

Pokud vyloženě chcete využít, podle Vás, skvělé příležitosti, pak doporučuji 

využít pouze ty peníze, které jste případně ochoten ztratit a ideálně nebudou 

z Vašeho investičního plánu. Případně ve svém plánu zohlednit i tuto 

jednorázovou „investici“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Snaha zachytit vrchol či dno 
 

Zkrátka časovat trh bez předchozí analýzy, fundamentální a technické, nemá 

dlouhodobý úspěch. Osvědčenou strategií je tzv. DCA – dollar cost averaging, 

tedy v překladu strategie průměrování. Než aby investor čekal až přijde ono 

dno, tak pravidelně, například měsíčně, investuje. Tím se vyvaruje toho, že to 

jednou koupí na vrcholu, protože příště to může poklesnout a koupí to za 

méně. Zkrátka si ten svůj investiční nástroj průměruje.  

Čekat totiž na dno, může nést náklady, které sice nevidíte, ale existují – tzv. ušlé 

příležitosti. Mezitím, než daný instrument poklesne, může také povyrůst o 

několik desítek procent. A také, nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a zkrátka 

nevíte, kde se ono pomyslné dno nachází. To samé platí o vrcholu. Zdá se Vám 

daný instrument či akciový titul hodně vysoko? A nemůže jít ještě výše? 

Opravdu?  

 

Vyzkoušejte si, jak byste byli úspěšní v časování trhu. Klikněte níže na ikonu 

stopek a budete přesměrováni na stránky společnosti UBS, kde mají zajímavou 

hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/chief-investment-office/tools-and-calculators/how-well-can-you-time-the-market.html


 

 

5. Počítejte s inflací 
 

Spousta investorů nezohledňuje výši inflace a možná by se dalo říci, dokonce ji i 

podceňují v dlouhodobém měřítku. Právě z dlouhodobého hlediska má však na 

naše investice a úspory inflace největší vliv.  

Vaše investice by Vám z dlouhodobého hlediska měly přinášet nadinflační 

zhodnocení. Co to znamená? Z necelé 30leté historie české koruny dosahuje 

průměrná roční inflace hodnoty 3,53 %. Možná se to nezdá jako hodně, ale 

taková výše inflace Vám ukrojí polovinu hodnoty Vašich peněz za zhruba 20 let. 

To znamená, že 1 milion korun bude mít za 20 let hodnotu pouze 500 tisíc. 

Zkrátka si za něj koupíte méně.  

Proto se potřebujete dostat v dlouhodobém horizontu nad tato 3,5 %. Abyste 

měli zhodnocení a pokrylo Vám to i budoucí rostoucí náklady.  

 

To, co jste si mohli koupit v roce 1993 za 1 milion Kč, na to v dnešní době potřebujete už 

bezmála 3 miliony Kč. Inflace v praxi. 

 

Zdroj: in2013dollars.com 

 

 

 



 

 

6. Podceňování síly složeného úročení 
 

Mnoho investorů si neuvědomuje tuto skrytou sílu. Že i s relativně nízkou 

investicí si jsou schopni vybudovat velké portfolio. Ta síla je totiž skrytá v čase. 

A čím je ten čas delší, tím ta síla více a více roste.  

Složené úročení neboli úroky z úroků. 8. div světa, jak jej nazval sám Albert 

Einstein.  

Sami si spočítejte, jaké hodnoty může dosáhnout Vaše portfolio, kdybyste 

investovali 1000 Kč po dobu 30 let do amerického indexu S&P 500, který má 

z dlouhodobého hlediska průměrné roční zhodnocení 10 %. Kalkulačku najdete 

zde. 

 

 

 

 

https://www.rkinvestice.cz/investicni-kalkulacka/
https://www.rkinvestice.cz/investicni-kalkulacka/


 

 

7. Žádná diverzifikace 
 

Sázet vše na jednoho koně může být pro Vaše portfolio velice nebezpečné. 

V investování je důležité také rozumně diverzifikovat, tedy rozkládat peníze 

mezi vícero druhů investičních nástrojů, sektorů, oblastí apod. Česky bychom to 

mohli ještě říci jednodušeji, nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku.  

Diverzifikace by měla být také dělána s ohledem na Vaše cíle a časové horizonty 

jednotlivých cílů.  

 

 

8. Správné rozvržení peněz na investice 
 

Tento bod souvisí s investičním plánem. Pro úspěch v investování je důležité 

mít správně rozloženy své peníze, které mi jdou na investice. Chybou, kterou se 

mohou investoři – začátečníci dopustit je, že peníze, které budou potřebovat 

v krátké době, použijí na investici například do akciového trhu, který je 

z krátkodobého hlediska více volatilní. Riziko, že v té krátké době, kdy bude 

potřebovat peníze zpět, bude vybírat méně, než tam vložil, je vyšší. A jak říká 

Warren Buffett: „Mám pouze dvě pravidla. Pravidlo číslo jedna: Nikdy 

neprodělej peníze, a pravidlo číslo dvě: Nikdy nezapomínej na pravidlo číslo 

jedna.“  

Proto je důležité si stanovit své finanční cíle, kdy budu potřebovat co 

financovat, a jaké peníze na to použiji, a naopak, jaké peníze můžu investovat a 

kam je dám.  

 

 

 

 



 

 

9. Strach z investování 
 

Investování je hlavně o emocích. Jak už bylo uvedeno v několika bodech, 

emoce, a hlavně tedy strach, hrají velkou roli v tom, jak úspěšný investor bude.  

Pokud má však investor strach z investic, strach z toho, že o své peníze přijde a 

hledá jistotu, tak jedinou jistotu, kterou může najít je ta, že pokud nebude 

investovat, pak určitě ztratí. A to z důvodu inflace.  

Není větší jistoty než té, že člověk, který neinvestuje, tak ztrácí na hodnotě 

svých peněz.  

 

 

10. Chamtivost 
 

A konečně poslední bod, kterým uzavřeme tyto běžné chyby je chamtivost. Řekl 

bych, že je to přesný opak člověka z předposledního bodu, který je velice 

bázlivý.   

Je určitě dobré si jít v investicích za svými cíli a zhodnocením, ale pozor na 

chamtivost. Člověku vyjde pár tipů na zajímavé investice a přestane se bát – 

ztratí svou opatrnost, kterou by měl investor mít. A v tom případě je zaděláno 

na malér. Jeden špatný tah a Vaše portfolio může zmizet.  

Proto si dejte pozor na „zaručené“ nabídky s 50% ročním zhodnocením a 

podobně. Prověřujte si informace, které Vám dotyčný dává a buďte opatrní. 

Spojte se s profesionálem a konzultujte Váš investiční plán a záměr 

s odborníkem.  

Jsem připraven se s Vámi spojit a poskytnout Vám mé zkušenosti a znalosti při 

tvorbě investičního plánu či konzultace ohledně investičního nástroje.  

 

 

 

 



 

Pomohl jsem již mnoha investorům na 

cestě za jejich rentou. Každý plán je 

přesně ušitý na míru, aby reflektoval 

Vaše potřeby a cíle, a vy jste se mohli 

věnovat skutečně jen tomu, čemu 

chcete. 

 

 

 

 

Ozvěte se mi. 

 

Ing. Radek Koláček, investiční poradce 

 602 751 549 

 

 

 

 

 

http://www.rkinvestice.cz
http://www.linkedin.com/in/radekkolacek

