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2Vzdělávejme se online
Pravidelný webinář „Investiční okénko GICEE“

Odkaz na vstup: https://gic.clickmeeting.com/investicni-okenko-gicee

Room ID: 411-211-137 (pro mobily a tablety)

Pravidelně každý druhý čtvrtek od 10:00 – délka cca 45 minut

ČTVRTEK 28. 1. 2021 OD 10:00

PODVODY A PODVODNÍCI: NA CO SI DÁT POZOR?

Velmi chytrý se poučí i z cizích chyb, chytrý z vlastních a hlupák se nepoučí nikdy. Podíváme se spolu na známé finanční podvody v

minulosti a řekneme si, jak se jich vyvarovat v budoucnu.

ČTVRTEK 11. 2. 2021 OD 10:00

NEMOVITOSTI: INVESTICE NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Investice do nemovitostí patří v ČR k velmi oblíbeným. Jaké jsou perspektivy realitního trhu a jakým způsobem na něm lze profitovat

prostřednictvím Generali Investments CEE?



3Vzdělávejme se online
Pravidelné webináře s našimi portfolio manažery a ekonomy

Webinář „Ekonomika a trhy“

▪ Pravidelně každý první pátek v měsíci od 14:00

▪ Odkaz na vstup: https://gic.clickmeeting.com/aktualne-o-ekonomice

▪ Room ID: 682-865-533 (pro mobily a tablety)

▪ Pravidelně každý druhý pátek v měsíci měsíci od 10:00

▪ Odkaz na vstup: https://gic.clickmeeting.com/webinar-vyvoj-trhu-a-fondu

▪ Room ID: 663-114-251 (pro mobily a tablety)

Webinář „Aktuálně k fondům GICEE“

Další se bude konat v pátek 15. 1. 2021 od 10:00

Další se bude konat v pátek 5. 2. 2021 od 14:00



4Vzdělávejme se online
Informace na našich webových stránkách

https://www.generali-investments.cz/webinare.html

▪ Odkazy na přihlášení do všech našich

webinářů

▪ Termíny konání a připravovaná témata

▪ Odkazy na videozáznamy již proběhlých

webinářů

▪ Stažení prezentací a dalších materiálů

použitých na webinářích

https://www.generali-investments.cz/webinare.html
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Na našem YouTube kanálu jsou záznamy všech webinářů a mnoho dalších videí…

Datum Název webináře Odkaz na záznam

3. 4. 2020 Když trhy nerostou: komunikace s klienty v době krize https://youtu.be/OUSRZzzkxV4

14. 5. 2020 Doba koronavirová: investice do nemovitostí, zlata nebo farmacie? https://youtu.be/2HyIUfLKEZA

28. 5. 2020 Největší nepřítel investora: jeho mozek https://youtu.be/W7s8L5o8_Yo

11. 6. 2020 Pevný základ portfolia: globální značky a korporátní dluhopisy https://youtu.be/RL6QkWLqkr8

25. 6. 2020 Investiční programy GICEE – snadná cesta ke splnění finančních cílů https://youtu.be/IetXxhaYtSk

9. 7. 2020 Alternativní investice: P2P/P2B půjčky https://youtu.be/l4K23bOcilM

23. 7. 2020 Moje Investice Online – jak na to? https://youtu.be/Tw7_1R7mV40

6. 8. 2020 Praktické výpočty pro finanční poradce https://youtu.be/xMqzHHPC6EI

20. 8. 2020 Časté námitky při investování a jak je řešit https://youtu.be/vDeqOyXYmU8

3. 9. 2020 Alternativní investice: firemní dluhopisy https://youtu.be/p1A84k6ywfc

17. 9. 2020 Hodnocení a porovnávání investičních fondů https://youtu.be/9fr-bt88mTM

1. 10. 2020 Jak funguje zajišťování rizika? https://youtu.be/eHRRGol5p_A

15. 10. 2020 Vyvážené portfolio z jednoho fondu: smíšené fondy GICEE https://youtu.be/LDE9b-XUzZA

12.11. 2020 Alternativní investice: kryptoměny https://youtu.be/F2W9XvJrVmE

26. 11. 2020 Tvorba investičního portfolia https://youtu.be/5IAtepykLXU

10. 12. 2020 Investice a finanční trhy: filmy, knihy a jiné zdroje https://youtu.be/LnbMGJH0JUw

https://youtu.be/OUSRZzzkxV4
https://youtu.be/2HyIUfLKEZA
https://youtu.be/W7s8L5o8_Yo
https://youtu.be/RL6QkWLqkr8
https://youtu.be/IetXxhaYtSk
https://youtu.be/l4K23bOcilM
https://youtu.be/Tw7_1R7mV40
https://youtu.be/xMqzHHPC6EI
https://youtu.be/vDeqOyXYmU8
https://youtu.be/p1A84k6ywfc
https://youtu.be/9fr-bt88mTM
https://youtu.be/eHRRGol5p_A
https://youtu.be/LDE9b-XUzZA
https://youtu.be/F2W9XvJrVmE
https://youtu.be/5IAtepykLXU
https://youtu.be/LnbMGJH0JUw


Pojďme se spolu ohlédnout za uplynulým rokem a

podívat se, co nás čeká letos. Hostem webináře bude

ředitel obchodu GICEE Petr Mederly, který vám bude k

dispozici pro vaše dotazy.

Ohlédnutí za loňskem a co nás čeká letos…



7Ohlédnutí za rokem 2020
Webinář „Investiční okénko GICEE“ v roce 2020

15 webinářů 908 účastníků 1.701 zhlédnutí

Ø 61 účastníků Ø 113 zhlédnutí

2.609 celkem

Ø 174 na webinář



8Ohlédnutí za rokem 2020
Webinář „Investiční okénko GICEE“ v roce 2020
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Program webináře „Investiční okénko“ v roce 2021 

14.01.2021 Co nás čeká v roce 2021?

28.01.2021 Podvody a podvodníci: na co si dát pozor?

11.02.2021 Nemovitosti: investice na pevných základech

25.02.2021 Hospodářský cyklus a jak na jeho vývoj reagovat?

11.03.2021 Poměrové ukazatele - která společnost je lepší?

25.03.2021 Investiční mýty a omyly

08.04.2021 Příběhy úspěšných v našich fondech

22.04.2021 Z historie burzovních krachů – od tulipánů ke koroně

06.05.2021 Jak získat 100.000.000 Kč do svého kmene?

20.05.2021 Go east: regionálně zaměřené fondy GICEE

03.06.2021 Obchodování na vlastní pěst: vyplatí se to?

17.06.2021 ESG: Zelená pro investice i planetu

01.07.2021 Prázdninová investiční soutěž GICEE

15.07.2021 Jak investují ti nejbohatší?

29.07.2021 Trendy, indikátory, formace, svíce a další

12.08.2021 Sektorové fondy: nový impuls pro investiční portfolio

26.08.2021 Bohatý důchodce nebo chudý důchodce?

09.09.2021 Příběh klienta aneb „Pohled z druhé strany“

23.09.2021 Čísel hra kouzelná

07.10.2021 Zajištěné fondy: výnos bez rizika?

21.10.2021 Investujeme pravidelně - děláme dobře?

04.11.2021 Dluhopisy a úrokové sazby

18.11.2021 Finanční páka: dobrý sluha, ale zlý pán

02.12.2021 Padá trh, něco si přejte…

16.12.2021 Vánoční investiční soutěž GICEE

Program webinářů na našem webu: https://www.generali-investments.cz/webinare.html 



10Generali Investments CEE 
Objem finančních prostředků pod správou 

352.884.829.635 Kč

 12.820.264.106 Kč za rok 2020



11Jak si vedly naše fondy? 
Výkonnost investičních fondů GICEE v roce 2020 

Název investičního fondu ISIN Zhodnocení v roce 2020

Generali Fond konzervativní CZ0008474145 0,99%

Generali Fond vyvážený dluhopisový CZ0008474806 1,51%

Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 2,50%

Generali Fond korporátních dluhopisů CZK IE00BC7GWJ76 3,07%

Generali Fond balancovaný konzervativní CZ0008471760 3,41%

Generali Fond balancovaný dynamický CZK IE00BGLNMR04 3,95%

Generali Fond globálních značek CZ0008471778 10,88%

Generali Fond světových akcií CZK IE00BKZGHM37 10,03%

Generali Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 -12,66%

Generali Fond ropy a energetiky CZ0008474152 -15,61%

Generali Fond nových ekonomik CZ0008474137 6,87%

Generali Fond farmacie a biotechnologie CZ0008474129 2,86%

Generali Fond zlatý CZ0008472370 20,63%

Generali Fond živé planety CZ0008472693 28,80%



12Kdo jsme? 
Oddělení obchodu Generali Investments CEE 

Jiří Kosík

Metodik - trenér

Petr Mederly

Ředitel obchodu GICEE 

Vlastimil Prkna

Manažer interní distribuce 

Kristína Dudášová

Manažerka externí distribuce

Martin Bernátek

Key account manager

Milan Klohna

Key account manager

Radek Petr

Key account manager

Marcela Houdková

Key account manager

Josef Málek

Key account manager

Jiří Šafránek

Key account manager



13Závěrem
Dotazy, náměty a hodnocení

Ptejte se mě na co chcete, 

já na co chci odpovím ☺

Nezapomeňte 

webinář ohodnotit!

Vaše náměty zasílejte na: 

jiri.kosik@generali.com

Děkuji za pozornost a těším se na shledanou příště!

PODVODY A PODVODNÍCI: NA CO SI DÁT POZOR?
čtvrtek 28. 1. 2021 od 10:00

Velmi chytrý se poučí i z cizích chyb, chytrý z vlastních a hlupák se nepoučí nikdy. Podíváme se spolu 

na známé finanční podvody v minulosti a řekneme si, jak se jich vyvarovat v budoucnu.

mailto:jiri.kosik@generali.com


Upozornění na rizika

Tento propagační materiál vyhotovila investiční společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a jsou v něm vyjádřeny názory

jejích pracovníků. Při přípravě společnost vycházela z důvěryhodných externích zdrojů, avšak nemůže odpovídat za úplnost a přesnost takto

převzatých informací. Uvedené informace jsou nezávazné, mají pouze informativní charakter a neberou v úvahu situaci ani osobní poměry

jednotlivých investorů a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Nejedná se o nabídku či

veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy a materiál neslouží k poskytování osobního investičního poradenství ani nepředstavuje

investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu doby trvání investice kolísat podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších vlivů a

návratnost investované částky není tudíž zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí.

Účelem materiálu není nahradit ani shrnout statut a/nebo prospekt fondu a sdělení klíčových informací pro investory, v nichž jsou uvedeny

podrobné informace o společností obhospodařovaných fondech, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce, u

fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách www.generali-investments.cz a v listinné

podobě v sídle a kontaktním místě společnosti a u smluvních partnerů.

Bližší údaje o společnosti a jí poskytovaných službách jsou k dispozici na www.generali-investments.cz.


