
 

Dividendové ETF 

Vážená paní / vážený pane, 

 

dovolte, abychom Vám představili, jaké možnosti nabízí tzv. indexové akcie neboli ETF především 

s ohledem na výši vyplácených dividend. 

 

ETF lze doslova přeložit jako burzovně obchodované fondy, které na rozdíl od klasických 

otevřených podílových fondů vydaly své akcie a se kterými se obchoduje na burzách jako s 

běžnými akciemi. Mezi největší výhody ETF patří vysoká likvidita, nízké transakční náklady, 

bezpečnost, stejně jako existence široké nabídky produktů, včetně těch pákových. Další 

informace o ETF naleznete ZDE. 

 

Při výběru investice do vhodného ETF je možné zohlednit celou řadu kritérii.  Jedná se o výběr 

měny, přičemž obchody lze realizovat pouze v hlavních měnách jako je euro, americký dolar 

nebo libra a nikoliv v české koruně. Dále je to také region, otázka zda chce investor spekulovat na 

růst nebo na pokles nebo například výše správního poplatku, v jehož úrovni existuje velký 

rozdíl v porovnání s fondy. V případě fondů dosahují poplatky za správu mnohonásobně vyšších 

úrovní, okolo 2 %, kdežto u ETF je to přibližně 0,4 %. 

 

Konkrétně dividendové ETF jsou sestaveny ze skupiny akcií s vysokým dividendovým 

výnosem, tedy z celé řady společností s relativně stabilním cash flow, které jsou zároveň určitou 

„zárukou“ omezující riziko špatného výběru jednoho titulu. Vybírat je možné například z ETF 

zaměřených na americké nebo evropské společnosti, obchodovaných v eurech, dolarech, 

případně librách. 

 

 

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2172474/diverzifikace-nizke-naklady-bezpecnost--to-vse-a-dalsi-vyhody-ziskate-investicemi-do-etf.html


V tabulce jsou uvedeny vybrané ETF, které pravidelně vyplácí dividendu, a to včetně celkového 

ročního výnosu nebo správního poplatku, který je s držením každého ETF spojen. Například ETF 

Vanguard Dividend Appreciation (VIG.P) je sestaveno z velkých amerických společností 

jako je Wal-Mart, Coca-Cola, Procter&Gamble, Pepsi, Chevron nebo IBM, přičemž očekáváný roční 

dividendový výnos činí 3,2 % a správní poplatek 0,18 % p.a. 

 

Máte-li zájem o upřesňující informace, prosím kontaktujte oddělení Customer care na telefonním 

čísle 221 424 142. 

 

S úctou,  

 

Lucie Rabiňáková, Jindřich Holčák, Jakub Lukáš 

Oddělení Customer care 

 

 
Tento dokument byl vytvořen společností Patria Direct, a.s. (Patria), licencovaným obchodníkem s 

cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. 

Patria vycházela z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých 

informací neodpovídá. 

Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Investiční 

nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a 

doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich 

finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní 

investiční nástroje nebo strategie konkrétním investorům.  

Tento dokument má sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční 

rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených 

rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, 

jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. 

Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných 

kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. 

Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.  

Pro další informace viz: https://www.patria.cz/disclaimer.html 

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0920&FundIntExt=INT
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0920&FundIntExt=INT
https://www.patria.cz/disclaimer.html

