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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 14. 1. 2021 OD 10:00

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021?

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.

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.



3Vzdělávejme 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


4Vzdělávejme se online
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

14. 1. 2021 Co nás čeká v roce 2021?

28. 1. 2021 Podvody a podvodníci: na co si dát pozor?

11. 2. 2021 Nemovitosti: investice na pevných základech

25. 2. 2021 Hospodářský cyklus a jak na jeho vývoj reagovat?

11. 3. 2021 Poměrové ukazatele - která společnost je lepší?

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


Každý investor potřebuje k úspěchu především kvalitní

informace. Podíváme se spolu nejen na užitečnou

literaturu z oblasti investic, ale i zajímavé filmy na tuto

tématiku. Také si projdeme weby, které vám mohou být

při vaší práci prospěšné.

Investice – filmy, knihy a jiné zdroje



Užitečné zdroje na webu



7Zdroje na webu 
Kurzy CZ - https://www.kurzy.cz

Co zde můžete najít?

▪ Aktuální zprávy z ekonomiky a 

finančních trhů

▪ Aktuální kurzy investičních nástrojů 

(akcie, dluhopisy, komodity, měny a 

další)

▪ Analýzy a názory odborníků

https://www.kurzy.cz/


8Zdroje na webu 
Česká národní banka – www.cnb.cz

Co zde můžete najít?

▪ Finanční a ekonomické údaje a 

analýzy (např. zpráva o inflaci, 

zprávy o výkonu dohledu nad 

finančním trhem, zpráva o 

finanční stabilitě)

▪ Seznamy regulovaných a 

registrovaných subjektů

▪ Měnové a finanční statistiky –

databáze ARAD (měnové 

agregáty, úrokové sazby, vklady a 

úvěry a další)

http://www.cnb.cz/


9Zdroje na webu 
TradingEconomics - https://tradingeconomics.com

Co zde můžete najít?

▪ Aktuální kurzy investic

▪ Zpravodajství z ekonomiky 

a finančních trhů

▪ Kalendář zveřejňovaných 

ekonomických údajů

▪ Makroekonomické údaje 

podle zemí a druhu

▪ Předpovědi vývoje trhů

https://tradingeconomics.com/


10Zdroje na webu 
Financial Visualization – https://finviz.com

Co zde můžete najít?

▪ Aktuální kurzy investic

▪ Stock screener

▪ Základní fundamentální a 

technickou analýzu 

investičních nástrojů

▪ Kalendář zveřejňovaných 

ekonomických údajů

▪ Předpovědi vývoje trhů

https://finviz.com/


11Zdroje na webu 
Don't Quit Your Day Job... – https://dqydj.com

Co zde můžete najít?

▪ Historické výnosy investičních nástrojů za

vybrané období (S&P 500, zlato, bitcoin,

ropa a mnoho dalších) včetně možnosti

započítání inflace, porovnání pravidelné a

jednorázové investice

▪ Kalkulačky pro výpočet vnitřní hodnoty

cenných papírů a další nástroje finanční

analýzy (dividendový diskontní model, cash-

flow model, Grahamův kalkulátor vnitřní

hodnoty a další)

▪ Kalkulačky pro dluhové cenné papíry (výnos

do splatnosti, výpočet durace a další)

▪ Mnoho dalších kalkulaček (osobní finance,

hypotéky a další)

https://dqydj.com/


Knihy a časopisy



13Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

„Finanční trhy a 

investování“

„Akciové trhy a 

investování“

„Finanční a komoditní 

deriváty v praxi“

nakladatelství Grada



14Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Aleš Tůma

„Ideální investiční 

portfolio“

„Průvodce úspěšného 

investora“

nakladatelství Grada



15Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Daniel Kahneman

„Myšlení rychlé a 

pomalé“

nakladatelství Jan Melvil

2012



16Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Peter D. Schiff

„Ekonomické bajky 

pro studované i 

laiky“

nakladatelství Dokořán

2010



17Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Lukáš Kovanda

„Proč je vzduch 

zadarmo a panenství 

drahé“

„Proč si ženy 

přitažlivost koupit 

nemohou a muži 

ano“

nakladatelství Brána a BizBooks



18Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Ayn Randová

„Atlasova

vzpoura“

nakladatelství Argo Dokořán

2014

Dle článku v americkém

periodiku USA Today je

Atlas Shrugged druhou

nejinspirativnější knihou v

USA.



19Knihy a časopisy 
„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

Časopis 

FONDSHOP

začal vycházet v roce 1997

vychází 25 čísel ročně

roční předplatné 2.380 Kč



Filmy a seriály s 

investiční tématikou



21Filmy 
Vzdělávání může být i zábava ☺

Wall Street 

1987

Wall Street: 

Money Never 

Sleeps

2010



22Filmy 
Vzdělávání může být i zábava ☺

The Big Short

Sázka na nejistotu

2015

Margin Call

Den před krizí

2011



23Filmy 
Vzdělávání může být i zábava ☺

Rogue Trader

Makléř

1999

Boiler Room

Riziko

2000



24Filmy 
Vzdělávání může být i zábava ☺

Too Big to Fail

Velká krize

2011

Inside Job

Finanční krize

2010



25Filmy 
Vzdělávání může být i zábava ☺

Becoming Warren 

Buffett

Život Warrena Buffetta

2017

Banking on 

Bitcoin

2016



26Filmy 
Vzdělávání může být i zábava ☺

Wall Street 

Warriors

2006

The Ascent of Money

Vzestup peněz

2008



27Závěrem
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 v roce 2021!

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021?
čtvrtek 14. 1. 2021 od 10:00

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.

mailto:jiri.kosik@generali.com


Děkuji za pozornost!

Jiří Kosík

 +420 725 894 006

 jiri.kosik@generali.com

 www.generali-investments.cz


