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Unikátny výskum o správaní, názoroch 
a zámeroch českých a slovenských 
dolárových milionárov, ktorý iniciovala 
J&T Banka, expert na investície a správanie 
bohatých a náročných ľudí.
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ViTAJTE 
VE sVETE 
miLionároV

Vitajte vo súčasnom svete financií, v ktorom sú výnosy na historických 

minimách a rekordné množstvo peňazí hľadá svoju príležitosť a ochranu.

Ako sa slovenskí a českí milionári postavia k výzvam novej éry?

V čom vidia najväčšie zhodnotenie a naopak, čo ich majetok

môže ohroziť? Unikátna štúdia J&T Banka Wealth report

po piatykrát na slovensku a šiesty v Českej republike prezentuje

pohľad dolárových milionárov na ekonomické výzvy a stav spoločnosti.

naša banka pomáha slovákom už viac ako 10 rokov spravovať ich

majetok a nachádzať nové riešenia pre ich podnikateľský 

a spoločenský život.

PriJmiTE PozVAniE do sVETA 
úsPEšnýcH.

ing. AnnA mAcALákoVá
generálna riaditeľka J&T Banky
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doLároVÍ miLionári V kockE
Vo sVoJom 
inVEsTiČnom 
PorTfóLiU mAJú 
zAsTúPEné 
PrEdoVšETkým 
dLHoPisy ALEBo 
zmEnky A TiEž 
nEHnUTEľnosTi.

HrozBU PrE 
UdržAniE 
mAJETkU 
VidiA V zLom 
fUngoVAnÍ 
šTáTU, zVyšoVAnÍ 
konTroLy 
šTáTom 
A Vo zVyšoVAnÍ 
dAnÍ.

HLAVný zdroJ 
noVéHo kAPiTáLU 
VidiA Vo sVoJom 
PodnikAnÍ, 
zAVádzAnÍ noVýcH 
TEcHnoLógiÍ 
A inoVáciÍ Vo 
firmE.

PozornE sLEdUJú siTUáciU 
V zAHrAniČÍ A nEskrýVAJú oBAVy 
z JEJ VýVoJA.

VyšTUdoVALi 
odBor, 
V kTorom 
PodnikAJú.

UVAžUJú o odoVzdAnÍ 
mAJETkU ďALšEJ 
gEnErácii, PriČom 
nAJViAc sA oBáVAJú 
nEPriPrAVEnosTi 
PoTomkoV Či fAkTU, 
žE rodinA mAJETok 
„PrEšUsTrUJE“.

rAsT oČAkáVAJú 
V oBLAsTiAcH 
AUTomoBiLoVéHo 
PriEmysLU, iT 
sLUžiEB, 
TUrisTikE, 
WELLnEssE 
A šPorTE.

od šTáTU oČAkáVAJú PrEdoVšETkým 
dLHodoBú koncEPciU rozVoJA.

V oBLAsTi inVEsToVAniA JE 
PrE nicH sTáLE ViAc dôLEžiTá 
BEzPEČnosť inVEsTÍciÍ. 
AJ nAPriEk TomU sA 
odkLáňAJú od TrAdiČnýcH 
TErmÍnoVAnýcH VkLAdoV 
A HľAdAJú VyššiE 
zHodnoTEniE.

sú VďAČnÍ 
zA ExisTEnciU Eú, ALE 
ČiAsToČnE JEJ VyČÍTAJú 
nEscHoPnosť riEšiť 
ProBLémy A PoVAžUJú 
JU zA sLABú A cHorú.

PrÍLEžiTosť VidiA V sTArT-
UPocH, sTAVEBnýcH 
PozEmkocH, nákUPE 
firiEm Či ALTErnATÍVnycH 
inVEsTÍciácH.

PodPorUJú nEziskoVý 
sEkTor, kTorý JE JAsnoU 
súČAsťoU dEmokrAciE, 
ALE sVoJU Pomoc 
smErUJú skôr AdrEsnE 
nEž ProsTrEdnÍcTVom 
nEziskoVýcH 
orgAnizáciÍ.

PokiAľ By BoLi núTEnÍ oPUsTiť 
sVoJU VLAsť, zAmiEriLi By do Čr 
ALEBo rAkúskA.
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Ako 
doLároVý 
miLionár 
VyzErá
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JE To VysokoškoLák, mAJiTEľ 

firmy Vo VEkU 55 ‒ 60 rokoV. 

nEzBoHAToL rýcHLo,

sVoJE imAniE si zAroBiL 

dLHodoBým rozVoJom 

sVoJHo PodnikAniA.

miLionár nosÍ noHAVicE...

svet dolárových milionárov je predovšetkým svetom mužov. V Česku tvoria muži 90 % dolárových milionárov 

a na slovensku dokonca 94 %. obdobný trend je možné sledovať aj inde vo svete. Podľa Wealth-x and UBs 

World Ultra Wealth report 2014 bolo medzi ultra bohatými len 13 % žien. Tento medzinárodný report ukazuje 

ešte jednu zaujímavosť – majetok formou dedičstva získalo 13 % bohatých mužov, ale 48 % žien. Vlastnou 

prácou získalo majetok 34 % žien a 68 % mužov, zvyšok mužov a žien získalo majetok kombináciou dedičstva 

a vlastného úsilia.

J&T Banka Wealth report v otázke zdroja majetku pohlavie nerozlišoval, a tak možno vo všeobecnosti 

konštatovať, že v prípade českých a slovenských dolárových milionárov je hlavným zdrojom ich majetku 

podnikanie (66 %), ďalej investovanie (13 %) a zamestnanie (13 %). dedičstvo je hlavným zdrojom majetku pre 

8 % českých a slovenských milionárov. Typický respondent - milionár naštartoval svoje podnikanie vlastným 

pričinením v 90. rokoch minulého storočia, pričom nemohol počítať s dedičstvom alebo výraznejším 

majetkom od rodičov, ako to často býva vo vyspelom svete.

... VLAsTnÍ firmU

najviac dolárových milionárov aktuálne zastáva pozíciu majiteľa alebo konateľa firmy (v Čr 53 %, v sr 68 %), 

vedúceho pracovníka (v Čr 15 %, v sr 10 %) a člena dozornej rady alebo predstavenstva (v Čr 11 %, v sr 14 %).
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fArBU VLAsoV Ani VýškU 

PosTAVy PriEskUm 

nEPrEzrádzA,

AJ TAk VšAk VEľA VyPoVEdá 

o dEmogrAfii doLároVýcH 

miLionároV.

... VyšTUdoVAL Vysokú škoLU

drvivá väčšina dolárových milionárov má Vš vzdelanie – 79 % v Čr a 86 % na slovensku. Pritom v bežnej 

dospelej populácii absolvovalo vysokú školu 13 % Čechov a 14 % slovákov (zdroj: Čsú, sčítanie ľudu, domov 

a bytov 2011, šúsr, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011). Prekvapujúce môže byť, že tri štvrtiny dolárových 

milionárov (76 % v Čr a 72 % na slovensku) pracujú v odbore, ktorý vyštudovali, alebo v príbuznom odbore. 

dlhodobé pôsobenie vo „svojom“ alebo aspoň príbuznom odbore môže byť jedným z dôvodov ich úspechu – 

to, čo robia, dobre poznajú, venujú sa tomu systematicky a baví ich to. V bežnej populácii vo vyštudovanom 

odbore alebo v odbore príbuznom pracuje v Čr 45 % a na slovensku 44 % ľudí. 

... A ďALEJ sA VzdELáVA

z pozorovania privátnych bankárov vyplýva, že dolároví milionári bývajú psychicky odolné, cieľavedomé, 

premýšľavé, pohotové a učenlivé osobnosti. Vo svojich aktivitách idú za vlastnými víziami a majú odvahu 

prekonávať prekážky. V prieskume J&T Banka Wealth report 2013 bolo možné zistiť, že dve tretiny z nich 

sa nejakým spôsobom ďalej vzdelávajú. najčastejšie sú to jazykové kurzy (v Čr 31 %, v sr 46 %), ďalej kurzy 

osobného rozvoja a manažérske kurzy. Ani bežnej populácii nemožno uprieť snahu vzdelávať sa – dve tretiny 

populácie uviedli, že sa v posledných piatich rokoch tiež nejakým spôsobom vzdelávali, rozdiel je však v tom, že 

bežná populácia preferuje praktické znalosti, ako účtovníctvo, práca s Pc, kurzy znalostí práce pre konkrétnu 

pozíciu a pod.
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SR

ČR

DOLÁROVÍ MILIONÁRI VŠEOBECNÁ POPULÁCIA DOLÁROVÍ MILIONÁRI VŠEOBECNÁ POPULÁCIA

ÁNO

43 %

NEVIEM

43 %

3 %

24 %

9 %

48 %

0 %

23 %

33 % 23 %
NIE TAK ÚPLNE,

PRACUJEM V PRÍBUZNOM ODBORE

24 % 21 %

VÔBEC NIE,
PRACUJEM V ÚPLNE INOM ODBORE

23 % 23 % 44 %28 % 42 %

13 %

PrAcUJETE ALEBo PodnikáTE V odBorE, kTorý sTE VyšTUdoVALi?
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doLároVÍ 
miLionári 
Vo sVETE  
inVEsTÍciÍ

kde vidia príležitosti
dlhodobo nízke až nulové úrokové sadzby spôsobili, že trh je plný lacných peňazí. stačí ich len zobrať a vhodne 

investovať. Lenže kam? Aj dolároví milionári majú stále častejšie pocit, že nie je kam investovať.

PoľnoHosPodárskA PôdA LákA VEľkýcH HráČoV

Prioritou je pre nich stále viac bezpečnosť investícií. za bezpečnú považujú napríklad poľnohospodársku 

pôdu, a to v oboch krajinách. V Česku ju preferuje dokonca úplne najviac respondentov (41 %), na slovensku 

obsadila spolu so zlatom siedmu priečku (18 %). Len na porovnanie ‒ v roku 2015 v Česku poľnohospodárskej 

pôde fandilo „len“ 34 % a na slovensku 15 % oslovených. Trendy ukazujú, že kupujúci neplánujú na tejto pôde 

hospodáriť, ani ju nechcú premeniť na stavebné parcely. ich cieľom je prepojiť pozemky do veľkých celkov a tie 

potom výhodne predať alebo prenajať. Táto investícia sa väčšinou pohybuje od 5 miliónov korún (185-tisíc eur) 

vyššie, a preto ju využívajú skôr „väčší“ hráči.
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VyPÍcHnUTý

TExT sTArT-UP JE inVEsTÍciA so VzťAHom 

stále rastúcu tendenciu (o 2–3 % ročne) majú investície do start-upov. na slovensku dokonca na otázku, 

kde očakávajú najzaujímavejšie zhodnotenie, uvádzali dolároví milionári start-upy úplne najčastejšie (27 %, 

v Čr ich uviedlo 26 %).

za trvalým nárastom záujmu o start-upy stojí hneď niekoľko faktorov. nastáva odklon od tradičných 

investícií vo forme bankových produktov, a naopak, príklon k investíciám, ku ktorým má investor aj iný než 

peňažný vzťah. A práve start-upy napĺňajú trend investície so vzťahom. investor si v nich „nekupuje“ len 

určitý podiel, ale sám môže prispievať svojimi skúsenosťami a kontaktmi. môže sa cítiť ako patrón nápadu 

a byť pyšný, ak sa „jeho“ projektu darí. úspech start-upu mu môže napríklad aj nahrádzať nerealizovanú 

investíciu do vlastných potomkov, ktorí sa vydali cestou, s ktorou investor tak úplne nesúhlasí.

sTáLicE A noVé TrEndy

stálicou sú investície do stavebných pozemkov (v Čr 34 %, v sr 25 %), kde nastal medziročný nárast o 8 %, 

respektíve 14 %, a do rezidenčných nehnuteľností (v Čr 23 %, v sr 16 %; v roku 2014 v Čr 22 %, v sr 8 %). Aj 

keď aj v tejto oblasti sa medzi respondentmi objavili skeptické hlasy. „kupoval som nehnuteľnosti, lenže s tým 

sú starosti a v súčasnej situácii je určite výhodnejšie mať investície s vyššou likviditou,“ zaznelo napríklad 

v prieskume.
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VyPÍcHnUTý

TExT z komodít sa darí najlepšie zlatu, ktoré v prieskume medziročne poskočilo v Čr z 3 % na 16 % a v sr z 9 % 

na 18 %. dôvodom je výrazný pokles ceny, ktorá v polovici roka 2015 spadla pod hranicu 1 100 dolárov za trójsku 

uncu, ale aj viera v zlato ako likvidný investičný nástroj, ktorý je fyzicky veľmi dobre transportovateľný v prípade 

naplnenia čiernych scenárov vývoja (ruské vojenské aktivity, migračná kríza a i.).

s érou lacných peňazí prichádza trend alternatívnych investícií. Aby sme mohli investíciu považovať 

za alternatívnu, musí spĺňať podmienku, že nie je len investičným nástrojom, ale má aj emocionálny rozmer. 

Patria sem napr. mince, známky, obrazy, autoveterány, šperky, starožitnosti a i. mnoho bohatých si tak stále 

častejšie kladie otázku, prečo investovať do akcií, keď umenie alebo zbierka motocyklov urobí väčšiu radosť 

a zhodnotenie je vďaka osobnému náhľadu investora podobné, ak nie vyššie. V prípade českých dolárových 

milionárov tak narástol záujem medziročne zo 17 % na 18 % a na slovensku dokonca zo 16 % na 23 %.

znALosTi rozHodUJú

kľúčovým faktorom pri rozhodovaní ohľadom investícií je znalosť danej oblasti. Podnikatelia preto investujú 

najmä do svojho podnikania, za investíciu v širšom zmysle slova považujú tiež investíciu do seba, svojho 

zdravia, záľub, rodiny a vzťahov. dôležitosť prikladajú dôveryhodným a dobre informovaným „zdrojom“, teda 

ľuďom zo svojho okolia, ktorí im sú schopní sprostredkovať alebo odporučiť skutočne výhodnú investíciu (napr. 

do primárnych emisií akcií). naopak, skeptickí sú k informáciám o investíciách zverejneným v médiách.
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SR

ČR

2016

SR

ČR

2015

SR

ČR

2014

POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA 41 %18 % 34 %15 % 31 %38 % 31 %29 %

STAVEBNÉ POZEMKY 34 %25 % 26 %11 % 28 %20 % 35 %15 %

NÁKUP FIRIEM 29 %22 % 26 %25 % 41 %25 % 35 %35 %

START-UPY 26 %27 % 23 %25 % 21 %20 % ——

REZIDENČNÉ NEHNUTEĽNOSTI 23 %16 % 22 %8 % 18 %20 % 11 %11 %

ALTERNATÍVNE INVESTÍCIE (OBRAZY, UMELECKÉ PREDMETY,
ŠPERKY, VETERÁNY, MINCE, ZNÁMKY, HODINKY…)

18 %23 % 17 %16 % 12 %11 % ——

AKCIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM 18 %22 % 25 %31 % 24 %23 % ——

ZLATO 16 %18 % 3 %9 % 7 %11 % 11 %15 %

ZMENKY 12 %15 % 13 %22 % 10 %14 % 14 %18 %

INÉ NEHNUTEĽNOSTI (KANCELÁRIE, 
PRIEMYSEL, OBCHOD A POD.)

11 %11 % 13 %13 % 7 %9 % 7 %9 %

KORPORÁTNE DLHOPISY 10 %22 % 9 %21 % 14 %25 % 23 %22 %

KOMODITY 9 %15 % 12 %7 % 7 %7 % 17 %11 %

OBCHODY S MENAMI 4 %8 % 12 %12 % 6 %9 % 10 %22 %

DRAHÉ KOVY, DRAHOKAMY 3 %4 % 5 %6 % 5 %5 % 9 %6 %

PODIELOVÉ FONDY 3 %9 % 7 %13 % 5 %2 % 3 %6 %

ŠTÁTNE DLHOPISY 3 %5 % 4 %8 % 6 %9 % 7 %7 %

AKCIE SLOVENSKÝCH FIRIEM / AKCIE ČESKÝCH FIRIEM 3 %3 % 4 %1 % 2 %2 % 4 %7 %

TERMÍNOVANÉ VKLADY 1 %5 % 1 %4 % 1 %4 % 6 %11 %

INTERNETOVÉ MENY, BITCOIN 1 %0 % 2 %1 % 2 %2 % ——

SR

ČR

2013

nAJzAUJÍmAVEJšiE inVEsTÍciE – od AkýcH TyPoV inVEsTiciÍ sA dá PoďLA Vás V súČAsnosTi oČAkáVAť nAJzAUJÍmAVEJšiE zHodnoTEniE?
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Vo VšEoBEcnEJ roVinE JE 

V oBLAsTi inVEsTÍciÍ TrEndom 

VäČšiA diVErzifikáciA 

PorTfóLiA, úsTrEToVosť 

VoČi modErnEJšÍm formám 

inVEsToVAniA, VäČšiA 

oTVorEnosť VoČi 

sPoLoČnosTi A Tým 

rAsTúci záUJEm 

o fiLAnTroPiU A doPyT 

Po LikVidnýcH inVEsTÍciácH, 

kToré možno V PrÍPAdE 

PoTrEBy rýcHLo PrEmEniť 

nA HoToVosť.

Ako vyzerá investičné portfólio 
dolárových milionárov?
Aj napriek výraznému poklesu úrokových sadzieb majú dolároví milionári jasno. chcú ročné výnosy zo svojich 

investícií aspoň vo výške 4 až 5 %. Termínované vklady už dlho nie sú schopné taký zisk priniesť, a preto hľadajú 

inde. nie je prekvapením, že v roku 2016 tvorila hotovosť len 16 % investičného portfólia českých i slovenských 

dolárových milionárov. V Česku začali tvoriť hlavnú zložku portfólia nehnuteľnosti (27 %), akcie (23 %) a dlhopisy 

spoločne so zmenkami (21 %). na slovensku predstavujú až tretinovú (33 %) zložku portfólia dlhopisy spoločne 

so zmenkami, 26 % tvoria nehnuteľnosti. Akcie, resp. podiely vo firmách majú u slovákov výrazne menšie 

zastúpenie (14 %) v ich portfóliu než u Čechov (23 %).

V zAHrAniČÍ JE To inAk

správanie Čechov a slovákov sa v niektorých ohľadoch pomerne výrazne odlišuje od správania milionárov 

v zahraničí. milionári v severnej Amerike výrazne viac investujú do akcií, resp. do podielu vo firmách (33 % 

portfólia dolárových milionárov). V Japonsku výrazne viac do hotovosti a jej ekvivalentov (44 % portfólia). 

naopak, českí a slovenskí milionári majú vo svojom portfóliu výrazne väčší podiel nehnuteľností než Japonci 

alebo milionári zo severnej Ameriky. (zdroj: capgemini, rBc Wealth management, World Wealth report 2014. 

Pozn.: definícia hotovosti a jej ekvivalentov používaná capgemini sa mierne líši od definície použitej v J&T 

BAnkA Wealth reporte 2016).
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… NEHNUTEĽNOSTI, POZEMKY

… AKCIE, PODIELY VO FIRMÁCH

… DLHOPISY ALEBO ZMENKY

… HOTOVOSŤ, ÚČTY A VKLADY V BANKÁCH

… OSTATNÉ INVESTÍCE (FONDY, KOMODITY, DERIVÁTY,
DRAHÉ KOVY, MENY, PRIVATE EQUITY, UMENIE …)

ČESKÁ REPUBLIKA

27 %

23 %

21 %

16 %

13 %

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

26 %

14 %

33 %

16 %

11 %

EURÓPA

23 %

23 %

16 %

24 %

29 %

SVET

19 %

25 %

16 %

27 %

14 %

JAPONSKO

11 %

21 %

12 %

44 %

13 %

SEVERNÁ AMERIKA

14 %

33 %

18 %

23 %

15 %

kEď sA PozriETE nA VAšE inVEsTiČné PorTfóLio Ako nA cELok, Akú ČAsť VášHo PorTfóLiA TVoriA …
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doLároVÍ 
miLionári 
A 
EkonomikA

Už druhý rok považujú českí i slovenskí dolároví milionári súčasnú ekonomickú situáciu viac za príležitosť než 

za hrozbu pre svoje investície (v sr je zlepšenie o niečo výraznejšie). Pozitívna nálada z roku 2014 minulý rok 

ešte mierne rástla a dá sa teda očakávať ďalšie oživenie a vznik nových investičných príležitostí. Pri porovnaní 

so zvyškom populácie sa už tradične ukázalo, že dolároví milionári sú voči aktuálnemu vývoju ekonomiky vždy 

o niečo optimistickejší.

kdE VidiA inVEsTiČné PrÍLEžiTosTi

Hlavné zdroje nového kapitálu vidia dolároví milionári vo svojom podnikaní. keďže pre väčšinu z nich je 

podnikanie hlavným zdrojom majetku, je logické, že potenciál opäť vidia práve v ňom. okrem investícií 

do podnikania a jeho rozširovania (v Čr 42 %, v sr 58 %) považujú za spôsob, ako tvoriť ďalší kapitál, zavádzanie 

nových technológií (v Čr 39 %, v sr 51 %) alebo inovácie vo firme (v Čr 43 %, v sr 34 %). za nezanedbateľné 

považujú tiež dobré vzťahy s obchodnými partnermi (v Čr 35 %, v sr 28 %), ktoré dokonca stavajú vyššie než 

zvyšovanie kvality pracovnej sily (v Čr 23 %, v sr 22 %). V ostatných investíciách, ako sú bankové produkty, 

nehnuteľnosti alebo alternatívne investície, vidí príležitosť len 25 % českých a 34 % respondentov.
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kdE VidÍTE V súČAsnosTi nAJVäČšiE PrÍLEžiTosTi PrE TVorBU noVéHo kAPiTáLU?

INOVÁCIE VO FIRME
43 %

34 %

INVESTÍCIE DO PODNIKANIA, ROZŠIROVANIE PODNIKANIA,
NÁKUP NOVÝCH FIRIEM, START-UPOV 42 %

58 %

ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ
39 %

51 %

DOBRÉ VZŤAHY S OBCHODNÝMI PARTNERMI
35 %

28 %

INÉ INVESTÍCIE (BANKOVÉ PRODUKTY, NEHNUTEĽNOSTI,
PÔDA, ALTERNATÍVNE INVESTÍCIE) 25 %

34 %

ZVYŠOVANIE KVALITY PRACOVNEJ SILY, KTORÚ ZAMESTNÁVAM
23 %

22 %

INVESTÍCIE NA KAPITÁLOVÝCH TRHOCH
12 %

19 %

0 %

3 %
NIEČO INÉ

SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

ČRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI



17 J&T Banka Wealth Report 2016

V ktorých odboroch  
očakávajú rast 

ČEsi VEriA VEdE A sociáLnym sLUžBám

V Česku respondenti (34 %) najviac veria nanotechnológiám, čo však nie je žiadnym veľkým prekvapením. Už 

v prieskume realizovanom pred 3 rokmi sa nanotechnológie umiestnili na prvom mieste. o nanotechnológiách 

sa v Česku veľa píše a diskutuje a Česká republika je vo všeobecnej rovine považovaná za nanotechnológiám 

zasľúbenú zem, najmä v problematike nanovlákien. Titulky, ako Česi bodujú v nanotechnológiách alebo Česi 

idú v nanotechnológiách s dobou, atakujú čitateľov skutočne v hojnej miere. na druhú stranu je možno „nano“ 

tak trochu módne slovo, lebo len 7 % milionárov, ktorí očakávajú od nanotechnológií výrazný rast, do nich aj 

reálne zainvestovalo.

V oblasti vedy veria Česi rovnako biotechnológiám (30 %) a tiež sociálnym službám, ktorým dôverujú výrazne 

viac než v minulosti (v roku 2013 očakávalo rast v tejto oblasti 13 %, v roku 2016 už to bolo 29 %). Problematiku 

starnúcej populácie, kedy sa vďaka skvalitňovaniu životnej úrovne a štýlu dožíva ľudstvo stále vyššieho veku, 

vnímajú tiež ako personálnu príležitosť pre investíciu. Tento trend potom kopíruje správanie zahraničných 

investorov, kedy najmä v spojených štátoch zažíva oblasť sociálnych služieb a pomoci seniorom rozvoj. 

ČEskÍ (27 %) i sLoVEnskÍ (43 %) 

doLároVÍ miLionári sA 

zHodnú nA JEdnom –

rAsT oČAkáVAJú 

V oBLAsTi iT sLUžiEB. 

PoTom Už sA VšAk icH 

názory VýrAznE LÍšiA. 
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VyPÍcHnUTý

TExT
sLoVáci fAndiA AUTám A TUrizmU

na slovensku sa respondenti najviac (57 %) našli v automobilovom priemysle. Ako dôvod rastu očakávaní sa 

ponúka priama zahraničná investícia (britský výrobca luxusných vozidiel Jaguar Land rover podpísal na konci 

roka 2015 so slovenskou vládou investičnú zmluvu, na základe ktorej tu automobilka v prvej fáze investuje 

1,1 miliardy libier a v novom závode pri nitre zamestná približne 2 800 ľudí). Hoci slováci očakávajú rast 

celého automobilového priemyslu (Jaguar Land rover je už štvrtou automobilkou, ktorá tu postaví závod), 

tak v tejto oblasti neinvestujú a ani neplánujú investovať. Uvedomujú si totiž, že do priameho obchodného 

kontaktu s veľkými automobilkami sa dostanú ťažko. Len na porovnanie – v roku 2013 očakávalo rast len 13 % 

respondentov.

slovenskí respondenti očakávajú rast tiež v oblasti turizmu (34 %, v roku 2013 to bolo 11 %), kde predpokladajú, 

že z dôvodu obáv o bezpečnosť a hľadanie iných destinácií nastane odklon turistov od „južných morí“.  

EnErgETikA nELákA

V oboch krajinách výrazne menej než pred 3 rokmi dolároví milionári očakávajú rast v oblasti energetiky (v roku 

2013 v Čr 29 %, sr 49 %, v roku 2015 v Čr 8 %, sr 14 %).
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SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

ČRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

IT SLUŽBY 27 %43 %

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 18 %11 %

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY 6 %5 %

FINANČNÉ SLUŽBY 4 %6 %

NANOTECHNOLÓGIE 34 %14 %

TURISTIKA, WELLNESS, SPORT 12 %34 %

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL 12 %57 %

ZDRAVOTNÍCTVO 14 %6 %

STROJÁRSTVO 13 %10 %

POĽNOHOSPODÁRSTVO 8 %4 %

STAVEBNÍCTVO 8 %18 %

ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE 9 %5 %

ENERGETIKA 8 %14 %

ŤAŽBA SUROVÍN, HUTNÍCTVO 1 %0 %

BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY 4 %0 %

MALOOBCHOD 2 %1 %

DOPRAVA 3 %6 %

PORADENSKÉ SLUŽBY 3 %1 %

ELEKTROTECHNIKA 4 %14 %

POTRAVINÁRSTVO 4 %5 %

BIOTECHNOLÓGIE 30 %16 %

SOCIÁLNE SLUŽBY, STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV
ALEBO HENDIKEPOVANÝCH OBČANOV 29 %6 %

Aké oBLAsTi HosPodársTVA ČAká V sr PodľA Vás V BLÍzkEJ BUdúcnosTi VýrAzný rAsT?
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kde vnímajú hrozby
Hlavné nebezpečenstvo pre svoje imanie vidia v zlom fungovaní štátu (v Čr 47 %, v sr 62 %) a Eú (v Čr 45 %, 

v sr 47 %), ktoré vnímajú ako oveľa väčšiu hrozbu než napríklad neistotu na trhoch (v Čr 25 %, v sr 27 %), 

zvyšovanie kontroly štátu (v Čr 16 %, v sr 13 %) či zvyšovanie daní (v Čr 15 %, v sr 10 %).

nAJVäČšiE oBAVy VzHľAdom 

nA UdržAniE sVoJHo mAJETkU 

VnÍmAJú doLároVÍ miLionári 

ViAc V šTáTnoPoLiTickEJ 

oBLAsTi nEž nA TrHocH.



21 J&T Banka Wealth Report 2016

SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI ČRDOLÁROVÍ

MILIONÁRI

ZLÉ FUNGOVANIE ŠTÁTU
(ČASTÉ ZMENY LEGISLATÍVY,
NEPREDVÍDATEĽNOSŤ
ROZHODOVANIA ÚRADOV,
VEĽKÁ BYROKRACIA, KORUPCIA)

62 %

47 %

POTENCIÁLNE
ZVYŠOVANIE DANÍ

10 %

15 %

POLITICKÁ KRÍZA 
V EÚ, NEEFEKTÍVNE
FUNGOVANIE EÚ

47 %

45 %

POTENCIÁLNA EKONOMICKÁ
KRÍZA V ČÍNE

10 %

12 %

VÝKYVY NA
KAPITÁLOVÝCH TRHOCH

27 %

25 %

KONFLIKTY
S OBCHODNÝMI PARTNERMI

8 %

9 %

ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY

6 %

16 %

SILNÁ KONKURENCIA

16 %

9 %

AKTIVITY RUSKA

6 %

13 %

ODOVZDÁVANIE MAJETKU
ĎALŠEJ GENERÁCII 

14 %

4 %

KRÍZA NA
BLÍZKOM VÝCHODE 

13 %

13 %

KONFLIKTY V RODINE

3 %

1 %

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA,
AKTIVITY HACKEROV

1 %

4 %

ZVYŠOVANIE ZÁUJMU
ŠTÁTU O KONTROLU
NADOBUDNUTIA
BOHATSTVA

13 %

16 %

NEDOSTATOK
KVALIFIKOVANEJ
PRACOVNEJ SILY

10 %

18 %

ŽIADNE VÝZNAMNÉ
HROZBY NEVIDÍM

5 %

3 %

kdE VidÍTE V súČAsnosTi nAJVäČšiE HrozBy PrE UdržAniE VášHo imAniA?
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VyPÍcHnUTý

TExT Ako už bolo povedané, dolároví milionári sú väčšinou podnikatelia, ktorí majú zmierlivý postoj k daniam ako 

k „nutnému zlu“. Viac než výška daní im však prekáža, čo za ne dostávajú ‒ štát, ktorý nemá jasnú koncepciu 

rozvoja a častými zmenami zákonov im komplikuje podnikanie. A oni potrebujú plánovať, mať jasne dané 

rovnaké podmienky, aby sa mohli rozhodovať, investovať a spoliehať sa na vymožiteľnosť zákonov.

dolárovým milionárom prináša členstvo v Európskej únii viac zrejmých priamych výhod než bežnému občanovi. 

otvorené hranice zjednodušujú export na západné trhy, jednotná mena zjednodušuje transakcie, cestovanie 

cez otvorené hranice je rýchlejšie a oni cestujú často, a tak aj výhody schengenského priestoru pociťujú vo 

väčšej miere. V tomto kontexte niet divu, že sa o Európsku úniu tak trochu boja. skôr než z utečencov však 

majú obavu, či Eú problémy s migráciou zvládne a či nestratia výhody, ktoré im existencia únie dáva. Ako 

hrozbu pre svoje imanie naopak príliš nevnímajú vzťahy s ruskom (v Čr sa ich obáva 13 %, v sr 6 %) ani 

krízu na Blízkom východe (v Čr i sr ju uviedlo zhodne 13 % respondentov). rovnako pre nich nie sú hrozbou 

konflikty v rodine (v Čr 1 %, v sr 3 %).

ČoHo sA BoJA Vo sVETE

Ak sa pozrieme do Wealth report 2015 z dielne knight frank, zistíme, že tí najbohatší vo svete sa obávajú 

predovšetkým straty majetku alebo zmeny životného štýlu v dôsledku prevodu majetku na ďalšiu generáciu 

(85 %), 81 % má obavy zo zvyšovania daní, 68 % má strach zo zlého fungovania štátu, 66 % sa bojí zdravotných 

problémov, 51 % krízy na Blízkom východe a 51 % aktivít ruska.
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Väčšina (51 %) dolárových milionárov si myslí, že by svoj úspech zopakovala aj v súčasnosti. Pre ľudí, ktorí sú 

investormi ‒ začiatočníkmi a práve teraz sa rozhliadajú, ako investíciami zhodnotiť svoje imanie, majú niekoľko 

rád: konajte s pokojom a rozvahou, diverzifikujte, raďte sa s odborníkmi, učte sa a študujte.

Podľa skúsených investorov je dôležité dať na sedliacky rozum, riadiť sa srdcom a nepodliehať momentálnym 

vlnám na trhu. oplatí sa podľa nich poznať zdravú mieru rizika, plánovať a myslieť dlhodobo. Pri stavbe 

portfólia je dôležité držať sa základného hesla, ktoré znie „diverzifikovať!“ začínajúcim investorom by dolároví 

milionári odporučili riskovať len s 20 % voľného finančného kapitálu a míňať len 10 % toho, čo zarobia. Určite je 

podľa nich lepšie začať s malými sumami a konzervatívnymi investíciami napr. do štátnych dlhopisov a k tomu 

pridať dobre vybrané akcie. Ak si pôjdu pre rady k tretej strane, mali by využiť len renomované spoločnosti, a pri 

používaní bankových nástrojov sa opierať o erudovanú investičnú expertízu.

doLároVÍ 
miLionári  
A  
úsPEcH
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dolároví milionári  
a vývoj vo svete
dolároví milionári pozorne sledujú situáciu v zahraničí a neskrývajú obavy z jej vývoja. za jednoznačnú bezpečnostnú 

hrozbu považujú migráciu do Európy (v Čr 84 %, v sr 85 %), v odpovediach sa tentokrát vzácne zhodovali s bežnou 

populáciou. migráciu ako príležitosť pre Európu vidí zhodne len 18 % českých i slovenských dolárových milionárov.   

Viac ako tri štvrtiny milionárov i bežnej populácie (o niečo viac na slovensku) predpokladajú, že teroristické útoky 

v Európe budú stále častejšou súčasťou života Európanov a približne tretina českých milionárov a tri štvrtiny 

českej populácie si myslia, že svet smeruje ku globálnemu konfliktu. Preto nie je až také prekvapivé, že viac 

než polovica bohatých je za tvrdšie opatrenia v oblasti bezpečnosti, a to aj za cenu obmedzenia ľudských práv. 

Výrazné spoločenské zmeny totiž nie sú tým, čo by ich lákalo, keďže oni sú tými, kto môže v prípade chaosu alebo 

globálneho konfliktu veľa stratiť.

dolároví milionári sú vďační za existenciu Európskej únie, ale stále častejšie jej vyčítajú neschopnosť riešiť problémy 

a považujú ju za slabú a chorú. dôsledkom tejto slabosti je podľa ich názoru práve aktuálna neschopnosť čeliť 

migračnej kríze.

doLároVÍ 
miLionári 
A 
sPoLoČnosť
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FEDERALIZÁCIA EÚ
S OBMEDZENÍM
KOMPETENCIÍ

NÁRODNÝCH VLÁD
JE SPRÁVNYM

KROKOM

MIGRÁCIA
Z ROZVOJOVÝCH
/CHUDOBNEJŠÍCH

KRAJÍN JE PRE EURÓPU
EKONOMICKOU
PRÍLEŽITOSŤOU

EÚ BY MALA
VÝRAZNE

OBMEDZIŤ
NETRHOVÉ

DOTÁCIE PRE
POĽNOHOSPODÁROV

VOJENSKÉ ZÁSAHY
ZÁPADNÉHO

SVETA
NA BLÍZKOM VÝCHODE

SÚ NEVYHNUTNÉ

ČÍNSKE INVESTÍCIE
V EURÓPE

SÚ PRE NÁS
DOBROU
SPRÁVOU

KRAJINY EÚ BY
MALI ZVÝŠIŤ VÝDAVKY

NA ZBROJENIE PRE
RASTÚCE

BEZPEČNOSTNÉ
RIZIKO

ZAHRANIČNÁ
POLITIKA

USA NA BLÍZKOM
VÝCHODE ZVYŠUJE

RIZIKO TERORISTICKÝCH
ÚTOKOV NA ZÁPADE

MIGRÁCIA
Z ROZVOJOVÝCH

/CHUDOBNEJŠÍCH KRAJÍN
JE PRE EURÓPU

BEZPEČNOSTNOU
HROZBOU    

81 %
76 %

66 %
71 %

57 %

19 %

44 %

37 %
34 %

43 %

29 %
24 %

28 %

14 %
18 % 19 %

TERORISTICKÉ
ÚTOKY V EURÓPE

BUDÚ STÁLE
ČASTEJŠOU

SÚČASŤOU ŽIVOTA
EURÓPANOV

85 %

75 %

SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

SRVŠEOBECNÁ
POPULÁCIA

súHLAsÍTE s nAsLEdUJúcimi Výrokmi TýkAJúcimi sA VýVoJA V zAHrAniČÍ?
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Ako vidia situáciu doma
Jedným z opatrení, ktoré by štát mal podľa českých milionárov (82 %), ale aj českej populácie (82 %) prijať, je 

finančná ústava, ktorá by výrazne obmedzila možnosť vlád zadlžovať štátnu pokladnicu. za zvýšenie sledovania 

štátnej hranice by bolo len 53 % českých bohatých, pretože k ich životnému štýlu patrí časté cestovanie, zatiaľ 

čo v českej populácii požaduje radikálnejší zásah 83 % ľudí. za opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby 

by bolo 24 % bohatých Čechov, oproti tomu v bežnej populácii by vojnu obnovilo 52 % ľudí. na slovensku sa 

ukázal veľký rozdiel medzi bohatými a širokou populáciou najmä v otázke, či zvýšiť počet príslušníkov polície 

‒ milionárov by bolo za tieto štátne výdavky len 6 %, zatiaľ čo v bežnej populácii by viac policajtov chcelo 

33 % ľudí. V skratke by sa dal pohľad dolárových milionárov zhrnúť tak, že od štátu chcú, aby im zabezpečil 

bezpečnosť, dobré podmienky pre život a podnikanie, ale ostal liberálny.

VzdELAniE áno, zdrAVoTnÍcTVo niE

Pretože väčšina dolárových milionárov má vysokú školu a vzdelaniu vo všeobecnosti pripisujú dôležitú úlohu, 

súhlasia s väčšou finančnou podporou vzdelávania detí zo sociálne slabých rodín (v Čr 72 %, v sr 80 %). Viac 

než tretina (v Čr 36 %, v sr 33 %) tiež súhlasí s podporou chudobných krajín tretieho sveta, v bežnej populácii 

by za túto formu podpory bolo len 24 % Čechov a 25 % slovákov. na druhú stranu by ale boli respondenti 

z radov milionárov za zvýšenie spoluúčasti pacientov na zdravotníckej starostlivosti (v Čr 68 %, v sr 58 %). 

V širokej populácii by sa logicky tento krok s príliš veľkým nadšením nestretol, akceptovalo by ho len 24 % 

Čechov a 35 % slovákov.

od šTáTU oČAkáVAJú doLároVÍ 

miLionári V ČEskU (81 %), 

Ako AJ nA sLoVEnskU (96 %) 

PrEdoVšETkým dLHodoBú 

koncEPciU rozVoJA.

PrEkážAJú im (A nAJmä 

icH PodnikAniU) ČAsTé 

A nEPrEdVÍdATEľné zmEny, 

cHýBA im LEgisLATÍVnA 

sTABiLiTA.
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96 %

80 %

58 %

51 % 49 %

33 %
27 %

20 % 19 %

6 %

33 %

25 %

14 %

29 %
25 %27 %

45 %

35 %

68 %

83 %

VYTVORIŤ
DLHODOBÚ
KONCEPCIU

ROZVOJA
SR A NÁSLEDNE

SA JEJ DRŽAŤ

FINANČNE
PODPOROVAŤ

VZDELANIE DETÍ
ZO SOCIÁLNE

SLABÝCH
RODÍN

ZVÝŠIŤ
SPOLUÚČASŤ
PACIENTOV

NA ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI

PRESADZOVAŤ
ZRUŠENIE
SANKCIÍ

VOČI RUSKU

ZVÝŠIŤ POMOC
PRE CHUDOBNÉ

KRAJINY
TRETIEHO

SVETA

ZRUŠIŤ
MINIMÁLNU

MZDU

POVOLIŤ
MANŽELSTVÁ

OSÔB
ROVNAKÉHO

POHLAVIA

VÝRAZNE ZVÝŠIŤ
VEREJNÉ

INVESTÍCIE
AJ NA ÚKOR

ZADLŽENIA SA

VÝRAZNE ZVÝŠIŤ
VEREJNÉ FINANCIE

NA ŠPORT
A KULTÚRU
AJ ZA CENU

ZVÝŠENIA DANÍ

ZVÝŠIŤ POČET
POLICISTOV

PRE TERORISTICKÉ
HROZBY AJ ZA CENU
VYŠŠÍCH ŠTÁTNYCH

VÝDAVKOV

SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

SRVŠEOBECNÁ
POPULÁCIA

Aké konkréTnE oPATrEniA By mALA sr V BLÍzkEJ BUdúcnosTi PriJAť?
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dolároví milionári sú zvyknutí na určitý štandard a nechcú z neho zľaviť. Predchádzajúce ročníky J&T Banka 

Wealth report ukázali, že sa radi zúčastňujú na spoločenských, kultúrnych a športových akciách, ktoré vnímajú 

nielen ako možnosť aktívneho odpočinku, ale aj ako príležitosť na nadviazanie nových kontaktov. Voľný čas 

trávia výrazne aktívnejšie než bežná populácia, preferovanými voľnočasovými aktivitami sú cestovanie a šport, 

a to šport individuálny, ako lyžovanie, cyklistika, turistika a plávanie. snažia sa viesť zdravý životný štýl, preferujú 

kvalitné jedlo a kvalitné potraviny a fajčia výrazne menej než široká populácia.

zarobené peniaze sa snažia si aj užiť, a preto sa chcú menej venovať práci a viac vzťahom, koníčkom a rodine. 

„mám z druhého manželstva malého syna a nechcem prísť o to, vidieť ho vyrastať a byť s ním. s deťmi 

z prvého manželstva som o to, bohužiaľ, prišiel. Vôbec som na nich nemal čas, plánoval som s nimi občasné 

stretnutia v outlooku, ako keby to boli obchodní partneri,“ tvrdí jeden z respondentov. niekedy býva impulzom 

na zamyslenie sa nad zmenou životného štýlu i príhoda niekoho z priateľov alebo obchodných partnerov. 

„Boli sme vo firme traja spoločníci a všetci sme tvrdo makali. Potom jeden z nás dostal rakovinu, nemal 

ani päťdesiat. Pre mňa to bol wake up call. našli sme schopných manažérov vo švédsku a v UsA a tí teraz 

prakticky firmu vedú,“ zveril sa ďalší účastník prieskumu.

doLároVÍ 
miLionári 
HľAdAJú 
miEsTo  
PrE žiVoT
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SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI SRVŠEOBECNÁ

POPULÁCIA

ČRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI ČRVŠEOBECNÁ

POPULÁCIA

11 % 10 %

RODINNÉ/OSOBNÉ
DÔVODY

20 %

11 %

22 % 21 %

V DANEJ KRAJINE
SA DOROZUMIEM

21 % 20 %

47 %

38 %

LEPŠIE FUNGOVANIE
PRÁVNEHO ŠTÁTU

34 %
30 %

44 % 45 %

DANÁ KRAJINA
SA MI JEDNODUCHO PÁČI

54 % 53 %

71 % 70 %

VYŠŠIA KVALITA
ŽIVOTA VŠEOBECNE

58 % 57 %

18 % 20 %

JE TO KRAJINA REŠPEKTUJÚCA
OBČIANSKU SLOBODU

16 % 18 %

18 % 17 %

JE BLÍZKO SR
/ JE BLÍZKO ČR

16 % 13 %

11 %

19 %

VYŠŠIA
BEZPEČNOSŤ

16 %

26 %

25 %
19 %

LEPŠIE MOŽNOSTI
PRE PODNIKANIE, OBCHOD

14 % 16 %

4 % 6 %

INÉ

4 % 6 %

Aké máTE dôVody, žE sTE UViEdLi PráVE TúTo krAJinU?
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VyPÍcHnUTý

TExT

Česi sa neboja vydať  
cez oceán
Ak by boli dolároví milionári nútení opustiť svoju krajinu, Česi by preferovali švajčiarsko alebo spojené 

štáty (zhodne 17 %), rakúsko alebo Austráliu (zhodne 9 %) a nový zéland (7 %). slovensko by volilo len 1 % 

respondentov. slováci by sa pravdepodobne presťahovali do Česka alebo rakúska (zhodne 13 %), vyrovnané 

hlasy potom získalo švajčiarsko, Austrália, kanada a nemecko (po 7 %). slováci si teda vyberajú svojich 

najbližších susedov smerom na západ, naopak Česi by sa neobávali vydať ani do zaoceánskych destinácií.

Hoci pre milionárov nie je verejný priestor prioritný, konkrétnu krajinu si vyberajú kvôli kvalite života (v Čr 

58 %, v sr 71 %), sympatiám (v Čr 54 %, v sr 44 %) alebo fungovaniu právneho štátu (v Čr 34 %, v sr 47 %). 

Podnikanie alebo bezpečnosť predstavujú skôr vedľajšie dôvody. Hľadisko bezpečnosti by bolo pri voľbe 

prioritou pre 16 % bohatých Čechov a 11 % slovákov, v širokej populácii by však bolo dôležitým hodnotiacim 

kritériom pre 26 % Čechov a 19 % slovákov.
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Väčšina českých i slovenských dolárových milionárov už niekedy uvažovala o tom, ako prevedie svoj majetok 

na ďalšiu generáciu. dokonca necelá štvrtina (v Čr 23 %, v sr 23 %) už presne vie, kto ich majetok raz prevezme 

a ako to bude všetko fungovať. Väčšina ich vzhľadom na svoj vek nemusí akútne riešiť odovzdávanie majetku 

ďalšej generácii, tuší však, že sa tomuto problému v budúcnosti nevyhne.    

LEn ABy To PoTomkoViA zVLádLi

V otázkach prevodu majetku na ďalšiu generáciu majú obavy hlavne z toho, či budú potomkovia pripravení 

na prevzatie majetku, či rodina majetok „neprešustruje“ alebo či nespôsobí konflikty v rodine. Pri prevode je 

pre nich dôležité, aby sa správne rozhodli a boli ku všetkým spravodliví. „Viem, že syn firmu nikdy nepreberie, 

jednoducho na to nemá. keď som to zistil, bola to pre mňa veľká rana. snažil som sa nahovoriť si, že sa možno 

spamätá, že sa to zmení, ale už je mi jasné, že sa nezmení nič. Preto som sa začal zaujímať o zverenecké fondy, 

aby som zabezpečil pokračovanie firmy a nejakým spôsobom sa spravodlivo vysporiadal s rodinou,“ zaznelo 

v prieskume. Približne polovica milionárov (v Čr 44 %, v sr 53 %) svojej rodine verí a nemá z prevodu majetku 

žiadne obavy.

doLároVÍ 
miLionári 
A 
odoVzdáVAniE 
mAJETkU
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44 %53 %

SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

ČRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI

NEMÁM OBAVY

20 %23 %

ČI BUDÚ POTOMKOVIA
PRIPRAVENÍ NA

PREVZATIE MAJETKU

17 %9 %

ABY SOM SA
SPRÁVNE

ROZHODOL/LA

13 %9 %

Z KONFLIKTOV
V RODINE

TÝKAJÚCICH SA
MAJETKU

9 %10 %

ABY VŠETKO
PREBEHLO

PRÁVNE
/ADMINISTRATÍVNE

SPRÁVNE

8 %16 %

Z TOHO, ŽE RODINA
MAJETOK „PREŠUSTRUJE“

3 %0 %

INÉ

máTE nEJAké oBAVy z odoVzdáVAniA mAJETkU ďALšEJ gEnErácii?
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VyPÍcHnUTý

TExT

Ako nástupcu si dolároví milionári najčastejšie (v Čr 43 %, v sr 46 %) pripravujú niektoré zo svojich detí. za deti 

už nie je náhrada, len minimum ich uvažuje, že majetok bude spravovať najatý profesionálny manažér (v Čr 6 %, 

v sr 8 %).

za najvhodnejšiu osobu, ktorá by im mala pomôcť s bezproblémovým prevodom majetku na ďalšiu generáciu, 

považujú Česi právnika (28 %) a životného partnera (18 %), slováci majú preferencie obrátené – najprv svojho 

životného partnera (20 %) a až potom právnika (15 %). na ďalšom mieste, a to ako v prípade Čechov, tak aj 

v prípade slovákov, je notár (zhodne 13 %).

Či už potomkovia majetok prevezmú, alebo nie, pre bohatých je dôležité, aby ich deti boli úspešné, a je jedno, 

v akej oblasti. Často tiež chcú, aby sa potomkovia zaslúžili o svoj úspech sami, za základ ich úspechu považujú 

kvalitné vzdelanie, ktoré sú ochotní im financovať.
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Vo svete je úplne bežné, že bohatí prispievajú na dobročinnosť. Podľa Wealth-x and Arton capital Philanthropy 

report 2014, ktorý sa venuje dobročinnej činnosti bohatých, svoje finančné prostriedky najčastejšie venujú 

na vzdelanie, zdravotníctvo a kultúru. Ani českí a slovenskí dolároví milionári nie sú voči dobročinnosti 

ľahostajní a niektorí dokonca uvažujú (v Čr 26 %, v sr 22 %), že pri prevode svojho majetku na ďalšiu generáciu 

by jeho časť venovali na dobročinnosť.

BoHATÍ nEziskoVkám nEdôVErUJú

Ako českí (67 %), tak aj slovenskí (61 %) milionári preferujú skôr priamu adresnú pomoc než príspevok 

neziskovým organizáciám. z veľkej miery je to dané tým, že je pre nich ťažké sa v množstve neziskoviek 

orientovať (v Čr 78 %, v sr 80 %). niektorí bohatí majú k neziskovkám skôr zdržanlivý postoj a nie vždy im 

dôverujú. z ich strany totiž cítia narastajúci tlak až agresiu, keď sa ich snažia presvedčiť, že je ich povinnosťou 

prispieť. „niektoré neziskové organizácie sa správajú nadradene. Ako keby ste mali povinnosť dať im peniaze, 

ako keby to nebolo na báze dobrovoľnosti,“ objavilo sa napr. v prieskume. možno aj kvôli takýmto skúsenostiam 

má len štvrtina respondentov (v Čr 25 %, v sr 27 %) pocit, že pracovníci neziskových organizácií sa správajú 

profesionálne.

doLároVÍ 
miLionári 
A 
nEziskoVý 
sEkTor
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SRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI SRVŠEOBECNÁ

POPULÁCIA

ČRDOLÁROVÍ
MILIONÁRI ČRVŠEOBECNÁ

POPULÁCIA

80 %
72 %

V MNOŽSTVE
NEZISKOVÝCH

ORGANIZÁCIÍ JE
ŤAŽKÉ SA ORIENTOVAŤ

78 % 76 %

61 %
53 %

PENIAZE RADŠEJ DÁVAM
ĽUĎOM V NÚDZI PRIAMO,
NEŽ ABY SOM PRISPEL/A

NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII

67 % 63 %

65 %

49 %

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
SÚ DÔLEŽITOU

SÚČASŤOU FUNGUJÚCEJ
DEMOKRACIE

62 %
56 %

46 %

57 %

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
ÚČINNE POMÁHAJÚ TAM,

KDE ZLYHÁVA ŠTÁT

48 % 52 %

49 %
40 %

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
ZVYŠUJÚ KVALITU
ŽIVOTA V SR / ČR

45 % 42 %

27 %
37 %

VÄČŠINE
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

SA DÁ DÔVEROVAŤ

28 %
35 %

27 %

40 %

ĽUDIA PRACUJÚCI
V NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH

SA SPRÁVAJÚ
PROFESIONÁLNE

25 %

36 %

Ako VnÍmATE nEziskoVé orgAnizáciE V sr?
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„nEziskoVým orgAnizáciám Vo 

VšEoBEcnosTi skôr nEVErÍm. 

zdá sA mi, žE VEľA PEňAzÍ 

sA miniE nA icH PrEVádzkU. 

sVETLoU VýnimkoU JE doBrý 

AnJEL, kdE ViEm, žE TÍ cHALAni 

To roBiA TAk, žE sA k ľUďom 

dosTAnE AJ PosLEdná korUnA.“

Bohatí Česi a slováci si tak stále dôkladnejšie vyberajú organizácie a oblasti, ktorým prispejú. Preferujú také 

neziskovky, o ktorých niečo vedia a kde majú istotu, že prostriedky pôjdu skutočne na dobročinné účely. 

„neziskovým organizáciám vo všeobecnosti skôr neverím. zdá sa mi, že veľa peňazí sa minie na ich prevádzku. 

svetlou výnimkou je dobrý anjel, kde viem, že tí chalani to robia tak, že sa k ľuďom dostane aj posledná 

koruna,“ uviedol respondent.

dobročinnosť však nemusí mať len podobu finančných darov, ale môže ísť aj o vytváranie špecifických 

pracovných miest alebo nákup výrobkov od chránených dielní. J&T Banka Wealth report 2014 ukázal, že 22 % 

českých a 11 % slovenských milionárov organizuje alebo zriaďuje dobročinnú nadáciu a približne šestina trénuje 

alebo vedie športový/záujmový krúžok.
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PriEskUm, kTorý sA UskUToČniL V oBdoBÍ 
od fEBrUárA do mArcA 2016, VykonALA J&T BAnkA 
V sPoLUPráci s AgEnTúroU PErfEcT croWd.

cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých 

disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión Usd (približne 24,1 miliónov kč alebo 891 000 eur). 

do prieskumu sa zapojilo celkom 239 respondentov z radov dolárových milionárov (160 Čechov a 79 slovákov). 

dáta boli zozbierané prostredníctvom online dotazníkov. kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 

respondentmi a prieskum medzi privátnymi bankármi J&T Banky.

mETodikA 
PriEskUmU
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