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S investicí do nového Prémiového dluhového cenného papíru SPEKTRUM 1  

může na firmách jako Apple, Pfizer nebo Amazon vydělávat každý  

 

 Za tři roky může PDCP SPEKTRUM 1 zhodnotit vložené prostředky až o 28 procent a garantuje 

návratnost 95 % nominální hodnoty cenného papíru 

 Umožňuje podílet se na vývoji 21 akcií renomovaných společností obchodovaných v USA, Evropě a 

Asii 

 Zájem o investování do dluhopisů, dluhových cenných papírů a podílových fondů roste. Od počátku 

roku do nich klienti České spořitelny investovali více než 17 mld. Kč 

 
Efektivně zhodnotit úspory, aniž bychom se vystavovali zvýšeným tržním rizikům, je v době prakticky 

nulových úrokových sazeb velmi obtížné. Jednou z mála cest k dosažení zajímavějších výnosů při nízkém 

tržním riziku je investování do dluhopisů a dluhových cenných papírů. Ty jsou právě z tohoto důvodu pro 

klienty České spořitelny stále atraktivnější. Od počátku letošního roku do poloviny května do nich investovali 

více než 3,65 mld. Kč. Proto jsme pro naše klienty připravili tříletý Prémiový dluhový cenný papír SPEKTRUM 

1. Ten nahrazuje oblíbenou řadu Akciových prémiových dluhopisů, kterých jsme již vydali úctyhodných 17 

emisí. 

  

Nová řada Prémiových dluhových cenných papírů SPEKTRUM přichází v době, kdy je díky podmínkám na trhu velice 

obtížné vytvořit produkty se 100% zajištěním návratnosti. Prémiový dluhový cenný papír SPEKTRUM 1 klientům 

garantuje 95% návratnost jmenovité hodnoty PDCP a okamžitou dostupnost finančních prostředků. Navíc umožňuje 

získat i atraktivní potenciál výnosu až 28 % za tři roky, který se odvozuje od vývoje cen 21 akcií renomovaných 

společností obchodovaných na amerických, evropských a asijských burzách. Drobní investoři se tak mohou podílet na 

vývoji širokého spektra významných nadnárodních firem jako je Amazon, Apple, Google, Intel, Microsoft, Pfizer, Tata 

Motors, Petrochina nebo Woolworths. 

 

Prémiový dluhový cenný papír SPEKTRUM má stejnou, velmi oblíbenou konstrukci jako jeho předchůdci. Nabízí tři 

prémiové sazby ve výši 11 %, 5,5 % a 0 % ročně, podle vývoje cen podkladových akcií. Denní výnosy se postupně 

sčítají a denně uzamykají, dosažený výnos tedy již nemůže poklesnout a bude vyplacen k datu splatnosti spolu 

s jistinou. To vše při garanci návratnosti 95 % nominální hodnoty. „Jedná se o produkt, který naši klienti důvěrně znají, 

kterému rozumějí a který si oblíbili,“ okomentoval novou emisi cenného papíru SPEKTRUM 1 Pavel Kráčmar, ředitel 

retailových investic České spořitelny. 
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Zájem klientů o podílové fondy v letošním roce překonává zájem v předchozích letech. Největší zájem je o podílové 

fondy spravované Investiční společností České spořitelny a investiční společností REICO. Od počátku roku 

zainvestovali klienti do těchto fondů více než 11 mld. Kč, z toho téměř 1,3 mld. Kč do ČS nemovitostního fondu, který 

spravuje REICO. Pozadu ale nezůstávají ani fondy spravované společností Erste Asset Management (EAM) ze 

skupiny Erste Bank AG, do jejichž fondů klienti od počátku roku zainvestovali více než 1,85 mld.  Kč. Česká spořitelna 

nabízí svým klientům také fondy renomovaných světových správců Franklin Templeton Investments, Fidelity 

Worldwide Investment, BNP Paribas Investment Partners či NN Investment Partners. Do fondů těchto špičkových 

správců majetku zainvestovali klienti ČS od počátku více než 550 mil. Kč. 

 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 

 
 
Kristýna Havligerová     Pavla Kozáková 
Tisková mluvčí ČS     Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 

 
Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 887 dobrovolníků  

se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků  376 našich poboček má bezbariérový přístup 

a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 

díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
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