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Úvod 
 

V současné době každý ekonomicky aktivní člověk ví, že nebude zachována životní 

úroveň, na kterou je zvyklý, při jeho odchodu z produktivního života do penze, jelikož stát 

nemá dostatek prostředků na to, aby životní úroveň člověka zůstala na stejné úrovni, případně 

byla vyšší. Tento stav by měl každého člověka nutit k tomu, aby se snažil svou budoucnost 

jakýmkoliv způsobem zabezpečit, ať už ve formě spoření, nebo snahou zhodnotit své peněžní 

prostředky prostřednictvím investování na peněžním a kapitálovém trhu. Je třeba se jen 

rozhodnout, jaký přístup k peněžním prostředkům zvolíme, zda pasivní, který je představován 

jen ukládáním prostředků na bankovní účet, nebo aktivní, který je spojen s vyhledáváním 

různých informací a prohlubování znalostí o kapitálovém trhu a jeho fungování. 

 V České republice investuje stále poměrně málo lidí, jelikož si myslí, že investování je 

určeno lidem, kteří mají odborné vzdělání nebo milióny na účtu k dispozici. Nyní investování, 

zvlášť do akcií, nevyžaduje závratné částky, ovšem alespoň minimální znalost této 

problematiky je nutná, což v současnosti také není problém díky nepřebernému množství 

literatury a seminářů, které jsou organizovány burzou nebo brokerskými společnostmi.  

 Je tedy potřeba odhodlat se k investování a nebát se výkyvů na finančních trzích, 

jelikož v dlouhodobém horizontu by investice mohly českému obyvatelstvu přinést potřebné 

finanční prostředky pro udržení životní úrovně při již zmíněném přechodu do penze. 

  

Cílem bakalářské práce je seznámení s investičními nástroji, které jsou dostupné 

drobným investorům. V teoretické části budou tedy rozebrány dluhopisy a akcie, které jsou 

nejvíce využívány pro možnost zhodnocení volných peněžních prostředků, ať už 

investováním přímo do konkrétních cenných papírů, nebo prostřednictvím podílových fondů. 

V praktické části bude pozornost věnována hlavně akciím, které jsou z hlediska běžného 

investora vhodnější kvůli potřebné výši kapitálu, a také výnos obvykle bývá zajímavější. 
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1. Úvod do kapitálových trhů 
 

1.1 Kategorie finančních trhů 
 

 Trh obecně představuje proces nákupu a prodeje. Trh se obvykle dělí na trh zboží a 

služeb, trh výrobních faktorů (půdy, práce) a finanční trh. Finanční trh je citlivým ukazatelem 

prosperity a neúspěchu hospodářského vývoje. Umožňuje přelévání volných finančních 

zdrojů. Finanční trh je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se střetává 

nabídka a poptávka peněz a kapitálu. Setkávají se zde úspory a potřeba prostředků různých 

subjektů. Úspory představují stranu nabídky, potřeba stranu poptávky. Z hlediska splatnosti se 

rozlišují finanční operace krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Konkrétní splatnosti nejsou 

jednotné. K tomu, aby finanční trhy vůbec existovaly a fungovaly, musí být na straně nabídky 

motivy pro spoření, na straně poptávky motivy pro použití peněžních prostředků a musí 

existovat zprostředkovatelé pro obě strany. 

 Finanční trhy dávají možnost těm, kteří mají finanční deficit (podniky, vlády, místní 

úřady nebo mezinárodní organizace), aby měly přístup k hotovosti pro financování svých 

aktivit. Kategorie finančních trhů jsou patrné z obrázku 1.1. Finanční trhy se člení na dluhové 

trhy, akciové trhy, komoditní trhy (z komoditních trhů se do finančních trhů zařazuje jen trh 

s cennými kovy) a devizové trhy (obvykle včetně trhů se zlatem). Dluhové trhy představují 

trhy s úvěry a půjčkami a trhy s dluhovými cennými papíry. Tyto nástroje mají omezenou 

splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit). Akciové trhy jsou 

trhy s akciemi, tj. nástroji s teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, 

dokud nedojde k zániku akciové společnosti. Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů 

pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro, platina a paládium). Zlato se někdy 

považuje za měnu. Potom spadá do kategorie dluhových trhů. Poslední kategorií finančních 

trhů jsou devizové trhy. Jedná se jednak o předchozí trhy (dluhové, akciové nebo komoditní 

trhy), ovšem nástroje jsou v cizích měnách, a jednak o trh peněžních prostředků v různých 
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měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné 

měny).    
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Obr. 1.1 Kategorie finančních trhů 

  

 Dluhové a akciové trhy se člení na peněžní a kapitálové trhy. Peněží trhy jsou částí 

dluhových trhů s tím, že se jedná o trhy s úvěry a půjčkami a původní splatností do jednoho 

roku a trhy s dluhovými cennými papíry (dluhopisy a směnky) s původní splatností do také 

jednoho roku. Kapitálové trhy představují trhy s akciovými cennými papíry a trhy s úvěry a 

půjčkami s původní splatností, která je vyšší než jeden rok. Na peněžních trzích se obchoduje 

s více likvidními finančními nástroji než na kapitálových trzích. 

 Kapitál v širokém pojetí je výrobní faktor, jehož výnosem je úrok nebo zisk. 

Kapitálem obecně nazýváme vyprodukované hodnoty, s jejichž pomocí mohou být 

produkovány jiné hodnoty. Existuje kapitál fyzický, přináší majiteli zisk, a kapitál finanční, 

který vynáší majiteli úrok. Peníze se stávají kapitálem tehdy, jestliže je jejich majitel odloží a 

poté investuje. Tím, že za ně firma nakoupí stroje, budovy apod. se stávají fyzickým 

kapitálem. Kapitálový trh v úzkém pojetí je jednak trhem úvěrů a půjček a jednak trhem 

cenných papírů (tj. trh s kapitálem finančním). V širším pojetí se do kapitálového trhu 

zahrnuje trh s fyzickým kapitálem. V nejširším pojetí se kapitálovým trhem rozumí i trh 

výrobních faktorů. 
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Dluhové trhy 
Trhy s úvěry a půjčkami, trhy 

s dluhovými CP 

Akciové trhy 
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Trhy s komoditami 

Devizové trhy 
Trhy s dluhy, akciemi a komoditami 

v cizích měnách 

Peněžní trhy 
Trhy s úvěry a půjčkami, trhy 

s dluhovými CP 

Kapitálové trhy 
Trhy s úvěry a půjčkami, trhy 

s dluhovými CP, trhy s akciovými CP 

Komoditní trhy 
Trhy s komoditami 

Devizové trhy 
Trhy s dluhy, akciemi a komoditami 

v cizí měně a trh PP v různých měnách 
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1.2 Účastníci trhu 
 

 Podle funkce lze účastníky trhu s cennými papíry rozdělit na emitenty, investory a 

zprostředkovatele. Emitenti (dlužníci) vydávají cenné papíry, kvůli možnosti získat peněžní 

zdroje. Cenné papíry emitují subjekty, které budou uživateli prostředků nebo i finanční 

instituce, které potřebují peněžní prostředky, aby rozšířily své aktivity. Prodej cenného papíru 

může zajišťovat a organizovat přímo emitent anebo finanční zprostředkovatel. Přímá emise 

cenného papíru je levnější, ovšem na druhé straně emitent nese riziko, že cenný papír nebude 

prodán. Investoři jsou osoby, které investují své volné peněžní prostředky do nákupu cenných 

papírů. Finanční zprostředkovatelé jsou instituce, které zprostředkovávají nákup a 

prodej cenných papírů. Vstupují mezi majitele finančních prostředků a dlužníky a jejich 

hlavní funkcí se stává provedení agregace úspor, transformace rizika a transformace 

splatností. Přebírají také riziko vypořádání. Finanční zprostředkovatelé mohou být bankovní i 

nebankovní finanční instituce (investiční společnosti, investiční fondy, obchodníci s cennými 

papíry, pojišťovny atd.). První prodej cenného papíru se realizuje na primárním trhu, tj. emisí 

cenného papíru. Tyto cenné papíry mohou být poté prodávány a nakupovány na sekundárním 

trhu. 

 

 

1.3 Primární a sekundární trhy 
 

 Pro reálná a finanční aktiva ve formě cenných papírů existují primární a sekundární 

trhy. Trh s půjčkami a úvěry je pouze primárním trhem bez ohledu na možnou securitizaci 

úvěrů a půjček. Při securitizaci má banka na straně aktiv půjčky a úvěry, kterým jsou pevně 

přiřazeny vydané cenné papíry na straně pasiv, se kterými se následně obchoduje i na 

sekundárním trhu. Primární trh se zabývá emisí nových cenných papírů a jejich splácením. 

Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k vypůjčiteli. Jestliže 

dlužník splatí investorovi hotovost (úrok a jistina), pohledávka zanikne. Nejedná se o 

sekundární trh, protože na tomto trhu se neuskutečňují standardní nákupy a prodeje již 

existujícího „zboží“. Na tomto trhu emitent nabízí něco, co ještě neexistuje a co vznikne 

pouze tehdy, najde-li vydaný cenný papír svého prvonabyvatele.  Emitent má operace na 

primárním trhu plně pod svou kontrolou. Při vydání cenného papíru emitent může ovlivnit, 

kdo se stane a kdo se naopak nemůže stát jeho prvnoabyvatelem. S tímto cílem emitent cenné 

papíry nabízí veřejně (veřejná nabídka) nebo neveřejně (soukromá nabídka). 
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 Funkce primárního trhu jsou odvozeny od úlohy, kterou v ekonomice hraje 

podnikatel, a od úlohy, kterou v této ekonomice hraje investor. Podnikatel je osoba, která je 

schopna generovat a uskutečňovat podnikatelské záměry, tj. osoba, která ví nebo se domnívá, 

že ví, po jakém zboží a jakých službách je na trhu poptávka. Čím více má podnikatel záměrů a 

čím jsou tyto záměry lepší, tím má většinou výraznější nedostatek vlastních peněžních 

prostředků, z nichž by mohl tyto záměry financovat. Proto je podnikatel nucen hledat 

investora. Investorem je osoba, která je v opačné situaci než podnikatel. Investor disponuje 

peněžními prostředky a zároveň sám zpravidla nemá žádný podnikatelský záměr. 

 Na sekundárním trhu se obchoduje s již emitovanými cennými papíry. Transakce na 

sekundárním trhu nevytváří ani nelikvidují pohledávky za dlužníky. Při změně majitele 

cenného papíru hotovost nepřechází mezi investory a dlužníky, ale pouze mezi investory. 

Dlužník není ovlivněn transakcemi na sekundárním trhu, ale věřitel přenáší práva splácení na 

jiné osoby. Ekonomickou funkcí sekundárního trhu s cennými papíry je změna struktury 

jejich majitelů. Například na trhu, kde se kupuje a prodává konkrétní akcie, může dojít 

k výrazné změně kontroly nad akciovou společností, která tuto akcii vydala. Zabránit 

nákupům nebo prodejům nemá emitent akcie často žádnou možnost. Vůči případným 

transakcím tohoto druhu je většinou pasivní. Jestliže převoditelnost cenných papírů není 

omezena, potom emitent nemůže ovlivňovat, kdo akcie nakoupí a již vůbec z těchto prodejů 

nemá žádný příjem. 

Obr. 2 Schéma vztahu mezi primárními a sekundárními trhy 

 
Emitent 

 
Investor B 

 
Investor A 

Primární trh 

Sekundární trh 

1 

2 

3 4 

Cenný papír (1 a 3) 

Peněžní prostředky (2 a 4) 
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 Sekundární trhy věřitelům poskytují likviditu. Při nepřítomnosti vyvinutého 

sekundárního trhu by individuální investor nemusel být ochoten půjčit peníze na dlouhé 

časové období. Když jsou možnosti prodeje cenného papíru v případě potřeby malé, potom 

žádný investor neposkytne za takový cenný papír prostředky. Investor nemá žádnou záruku, 

že by při prodeji dostal předpokládanou částku, neboť ceny cenného papíru se neustále mění. 

Aktivní sekundární trh je potřebný pro aktivní fungování primárního trhu. Sekundární trhy 

přispívají k efektivnosti primárního trhu tím, že poskytují informace o ceně. Například, na 

akciovém trhu, aktuální ceny obchodovaných cenných papírů výrazně snižují problém se 

stanovením ceny nové emise s podobným rizikovým profilem. Informace o sekundárním trhu 

také ovlivňují chování účastníků na primárním trhu. 

 

 

1.4 Charakteristika a klasifikace finančních dokumentů 
 
1.4.1 Finanční dokumenty 
 

 Finančními dokumenty (cennými papíry) rozumíme různé formy dokladů a 

záznamů, pomocí kterých jsou dokumentovány finanční závazky. Jedná se v podstatě o 

dokumentaci závazků dlužníka vůči majiteli cenného papíru (věřiteli). Pro držitele cenného 

papíru dokument znamená aktivum (pohledávku), pro emitenta finanční pasivum (závazek). 

 

 

1.4.2 Klasifikace finančních dokumentů 
 

 Finanční dokumenty můžeme klasifikovat z celé řady hledisek. Hlavní je si 

uvědomit, že každá klasifikace je dána určitým kritériem a zjednodušením. Není tedy možné, 

abychom různé klasifikace směšovali. Ovšem je zřejmé, že dokumenty, které jsou podle 

určitého kritéria rozdílné, mohou mít podle jiného kritéria shodné vlastnosti.  

 

1) Z hlediska splatnosti 

 Z hlediska termínů splatnosti můžeme cenné papíry rozdělit na dlouhodobé a 

krátkodobé. K dlouhodobým finančním dokumentům je možno zařadit ty cenné papíry, které 

mají dobu splatnosti delší než jeden rok, eventuálně nemají termín splatnosti (akcie). S těmito 
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cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Vzhledem ke splatnosti závazku i plateb 

z něj, jsou tyto finanční dokumenty mnohem rizikovější investicí, než je tomu u krátkodobých 

dokumentů. I kurzy většinou podléhají výraznějším výkyvům, v porovnání s krátkodobými 

cennými papíry. Všechny platby krátkodobého dokumentu se uskuteční v průběhu jednoho 

roku. Proto se tyto cenné papíry obchodují na peněžním trhu. 

 

2) Z hlediska převoditelnosti 

 Z hlediska převoditelnosti jsou cenné papíry rozlišeny do tří skupin. Cenné papíry 

na doručitele, cenné papíry na jméno (rektapapíry) a cenné papíry na řad (orderpapír).  

 Pro cenný papír na doručitele je charakteristické, že osoba, které patří práva spojená 

s daným cenným papírem, není uvedena v textu listiny. Oprávněnou osobou je držitel listiny a 

k převodu cenného papíru dochází předáním nabyvateli. Práva spojená s cenným papírem, 

může vykonávat ten, kdo ho předloží. Této osobě je zavázána osoba plnit. 

 Práva spojená s cennými papíry na jméno, pokud jsou vůbec převoditelná, je možné 

převádět obecnou občanskoprávní cestou, tedy dohodou o postoupení práv. Tato smlouva 

musí mít písemnou podobu. 

 Práva, která jsou spojena s cenným papírem na řad, je možné převádět zvláštním 

písemným prohlášením. Toto prohlášení se nazývá rubopis neboli indosament. Tyto cenné 

papíry se mohou stát rektapapírem, pokud je emitent opatří tzv. rektadoložkou, která je 

vyjádřena slovy: nikoli na řad. 

 

3) Z hlediska emise 

 Podle způsobu emise je možno rozdělit cenné papíry na hromadně a individuálně 

emitované. Hromadně vydávané cenné papíry slouží k získání nebo navýšení základního 

kapitálu akciové společnosti, nebo ke krytí deficitu státního rozpočtu, nebo k získání zdrojů 

firmami a bankami. Hromadným vydáním cenných papírů vymezuje zákon emisi vyšší než 

3000 ks. Cenné papíry, které jsou vydávány individuálně, představují individuální závazky 

výstavců těchto listin (např. směnky, šeky). 

 

4) Z hlediska zastupitelnosti 

 Cenné papíry rozdělujeme na zastupitelné a nezastupitelné. Zastupitelné cenné 

papíry jsou stejného druhu, vydány jedním emitentem, ve stejné formě, se stejnou nominální 

hodnotou a vyplývají z nich majitelům stejná práva a povinnosti. Nezastupitelné cenné papíry 

jsou ostatní. 
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 Rozlišování cenných papírů podle zastupitelnosti je významné pro veřejnou 

obchodovatelnost a pro obsah některých smluv o cenných papírech. 

 

5) Z hlediska obchodovatelnosti 

 Podle tohoto hlediska rozdělujeme cenné papíry na veřejně obchodovatelné 

(registrované) a veřejně neobchodovatelné (neregistrované). S veřejně obchodovatelnými 

cennými papíry můžeme obchodovat na burze cenných papírů nebo na obdobném 

organizovaném trhu (tzn. veřejné trhy). Tyto cenné papíry musí splňovat náležitosti stanovené 

zákonem a emitent musí pravidelně uveřejňovat informace o výsledcích svého hospodaření. K 

tomu je zapotřebí povolení komise pro cenné papíry, které se uděluje na základě podané 

žádosti, jejíž součástí je prospekt cenného papíru. Údaj o udělení povolení musí být vyznačen 

na cenném papíru, který musí též obsahovat všechny zákonné náležitosti a ISIN1. 

 

6) Podle majetkového práva 

 Toto kritérium je nejrozšířenější, cenné papíry se rozlišují podle práva, které 

ztělesňují, a to buď vlastnické, nebo dlužnické. Finanční dokumenty vyjadřující vlastnické 

právo jsou akcie, podílové listy. Majitel vlastnického dokumentu je spolumajitelem 

společnosti, jejíž cenný papír si pořídil a má tedy práva z tohoto titulu vyplývající. 

 Dlužnické cenné papíry mají hlavně podobu dluhopisů, dále jsou to směnky, 

pokladniční poukázky, depozitní certifikáty. Majitel tohoto cenného papíru má nárok na 

úrokové platby a v době splatnosti na nominální hodnotu cenného papíru. 

 

 

1.5 Prospekt emitenta 
 

 Předpoklad pro emisi cenných papírů je především informovanost veřejnosti o 

charakteru cenného papíru, jakož i informovanost o emitentovi. V České republice je tento 

požadavek splněn prostřednictvím prospektu emitenta. Prospekt slouží investorům pro 

zjištění, o jakou společnost se jedná, jaké podnikatelské činnosti se věnuje, kdo ji řídí a jak, 

jaké jsou dosavadní úspěchy či neúspěchy v hospodaření firmy a jaké jsou její záměry do 

budoucna. Součástí prospektu je i podrobná charakteristika cenného papíru. Pro investora je 
                                                 
1  ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které 
se přiděluje pro účely obchodování s ním. Je to dvanáctimístný alfanumerický kód. První dva znaky tvoří kód 
státu, dalších devět znaků je číselný kód cenného papíru a poslední cifra je kontrolní číslice. ISIN přiděluje 
centrální depozitář cenných papírů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenn%C3%BD_pap%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontroln%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Centr%C3%A1ln%C3%AD_depozit%C3%A1%C5%99_cenn%C3%BDch_pap%C3%ADr%C5%AF&action=edit&redlink=1
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prospekt emitenta první a zásadní informací pro rozhodnutí zda investovat nebo ne. Proto na 

něm velice záleží, jak z hlediska obsahového, tak i formálního. 

 Orgány dohledu, burzu a hlavně investora zajímají i všechny důležité změny, ke 

kterým ve firmě dojde v době držby cenného papíru. V současnosti je informační povinnost 

firem ne zrovna na optimální úrovni, ale zlepšuje se. 

 

 

1.6 Problematika investování 
 

1.6.1 Investice a investování 
 

 Pojem investice a investování jako činnost, je možné definovat jako ochotu vzdát se 

určité současné hodnoty, která je jistá, za předpokladu získání budoucí hodnoty, která je 

neurčitá a za tuto oběť obdrží investor odměnu v podobě zisku (nebo ztráty).  Odměna 

investorovi plyne během celé doby investice nebo na konci realizace investice. Podoba 

odměny se odvíjí od druhu investice, která je uskutečněna, jde např. o dividendy, kupónové 

platby. 

 Pojem investice je široký, ovšem můžeme je rozdělit do dvou základních skupin. 

Finanční investice představuje určitou smlouvu, která je dokumentována písemně. Pro obě 

smluvní strany, emitenta i investora, představuje kontrakt přesně daná práva a povinnosti. 

Kromě této smlouvy nemívá investice hmotnou podobu. Existuje celá škála finančních 

investic, mezi nejznámější patří investice do akcií, dluhopisů, finančních derivátů, apod. 

Reálné investice představují hmotné aktivum, jsou vázány na nějaký konkrétní předmět. 

Reálnou investicí rozumíme například investici do domů, pozemků, zlata, atd. 

 Přestože se jedná o dva rozlišné typy investic, vzájemně se nevylučují. V praxi není 

výjimkou investice, která vznikne sloučením obou těchto typů, např. hypotéční zástavní listy. 
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1.6.2 Investiční proces 
 

 Investiční proces představuje určitý souhrn postupů a kroků, které jsou nezbytné pro 

realizaci dané investice. Samotný investiční proces můžeme tedy rozložit do čtyř kroků: 

1) analýza situace investora a investičních alternativ 

2) přijetí rozhodnutí a strategie pro uskutečnění investice 

3) realizace investice 

4) zhodnocení výsledků investování a začlenění závěru této investice do dalšího 

investičního chování 

 

 

1.6.3 Investiční rozhodování 
 

 Aby bylo možné v procesu rozhodování provést jakékoliv rozhodnutí, potřebujeme 

mít k dispozici funkční kriteriální systém, tedy určitý souhrn hledisek, na jejichž základě 

budeme dané rozhodnutí uskutečňovat. Tento systém je tvořen třemi základními kritérii: 

výnosem, rizikem a likviditou. Dále pro své úspěšné rozhodnutí potřebuje investor informace 

s potřebnou vypovídací schopností o jistých vlastnostech, které se týkajících posuzovaného 

objektu, tedy informace které jsou správné (správnost můžeme posoudit až po investici), 

levné, včasné, dostupné a relevantní. 

 

 

1.6.4 Investiční horizont 
 
 Doba, na kterou je investice plánována, je investiční horizont. S větším rizikem se 

investiční horizont prodlužuje a naopak. Minimální doporučený investiční horizont je doba 

investování, charakteristická pro daný typ investičního nástroje, která má chránit investora 

před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací předpokládané délky investice 

a investiční strategie. Důležitá je také doba, po kterou investor předpokládá, že investované 

prostředky nebude potřebovat. Ekonomika se vyvíjí v cyklech, stejně tak je tomu i na 

akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru. Střídají se období, kdy jsou ceny nízko 

s obdobím, kdy jsou ceny vysoko.  

 Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen ukazuje na průměrnou 

dobu, kterou trhu trvá, než překoná obě tyto fáze vývoje. Investiční horizont ovšem 

investorovi nezaručuje, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková. 
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Například minimální doporučená délka investice je u dluhopisů cca 3 roky a u akcií je to doba 

delší než pět let, pro krátkodobější investování jsou doporučovány nástroje peněžního trhu, 

které jsou pro drobného investora dostupné v rámci fondů kolektivního investování. 

 

 

1.7 Magický trojúhelník 
 

 Investor, který se rozhodne své volné peněžní prostředky investovat, musí vzít 

v úvahu zejména délku a cíl předpokládané investice a svůj vztah k riziku. Každý investor bez 

ustání balancuje v tzv. magickém trojúhelníku, jehož vrcholy jsou vymezené pojmy: výnos, 

likvidita a riziko. Investice, která by přinesla vysoký výnos pří minimálním riziku a za 

předpokladu, že bude vysoce likvidní, neexistuje. Proto se každý investor musí pokusit najít 

takové možnosti investování, které jeho individuálním požadavkům vyhoví. Právě umístění 

v tomto trojúhelníku rozděluje investory do tří základních kategorií: konzervativní, 

progresivní a dynamický. Podle těchto charakteristik můžeme také vytvářet portfolio cenných 

papírů.  

 

Obr. 3. Magický trojúhelník 

 

 

 

 

Výnos 

Likvidita Riziko 
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1.7.1 Základní typy investorů 
  

 Investor by si před svou investicí měl rozmyslet, jakou investiční strategii si zvolí. 

Rozlišujeme tři typy investičních strategií: 

• dynamický (agresivní) investor 

V dlouhodobém horizontu chce výrazně navýšit hodnotu svého 

majetku, ale je si vědom, že tohoto zhodnocení nelze dosáhnout bez 

vysoké míry rizika. 

• progresivní investor 

Hodlá ve střednědobém až dlouhodobém období zhodnotit svůj 

majetek, a proto je ochoten připustit i střední míru rizika. 

• konzervativní investor 

Tento typ investora se snaží najít investice s co nejnižší mírou rizika, 

usiluje o zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací, proto mu 

stačí pouze takový zisk, který pokryje inflaci nebo ji lehce přesáhne. 

 
 
1.7.2 Základní typy portfólií 
 

 Investor si podle zvolené strategie sestaví své portfolio, jinak řečeno skladbu svých 

cenných papírů. Rozlišujeme tedy také tři druhy portfólií. 

  

• dynamické portfolio 

Investor musí investovat do nástrojů, se kterými je spojena také vyšší 

míra rizika. V tomto případě v portfoliu zaujímají největší část 

z celkové investice akcie. Navíc se k nim mohou a také přidávají i další 

nástroje, jakými jsou indexové futures nebo investiční certifikáty. Na 

investici je třeba pohlížet z dlouhodobého hlediska, jelikož zde 

dostávají větší prostor cenné papíry, jejichž kurz bývá poměrně 

pohyblivý a může ovlivňovat hodnotu celého portfolia. 

• progresivní portfolio 

V tomto typu portfolia bývají zastoupeny akcie, dluhopisy a nástroje 

peněžního trhu v takovém poměru, aby zde byla příležitost k dosažení 

zisku, ale riziko se přitom udrželo na přijatelné hranici. Do akcií se 

investuje zhruba polovina celkové hodnoty investice, nástroje 
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peněžního trhu pojmou zhruba 10 % a na nákup dluhopisů se využívá 

zbylých 40 %. 

Investor, který spravuje progresivní portfolio, očekává, že výnos 

v dlouhodobém časovém horizontu zajistí nárůst hodnoty jeho majetku. 

• konzervativní portfolio 

Pro konzervativní způsob investování je charakteristické nejnižší riziko 

a vysoká likvidita. Tyto vlastnosti nabízejí především nástroje 

peněžního trhu, pokladniční poukázky a depozitní certifikáty. Právě 

tyto nástroje tvoří nejvýznamnější část portfolia, až 95 % z celkové 

investice. Ve zbytku bývají zastoupeny nejkvalitnější dluhopisy. 

Nejjistější dluhopisy jsou státní dluhopisy, ale investor využívá 

možnost investice také do dluhopisů velkých a dlouhodobě stabilních 

firem. 

Zajistit majetek proti inflaci, to je úkol konzervativního portfolia. 

 

 

1.7.3 Výnosy cenných papírů 
 

 Nejznámějším investičním kritériem je výnos, nezasvěcenci se obvykle dopouštějí 

chyby, když toto kritérium považují za jediné. 

 Tokem výnosů (příjmů) rozumíme v případě finančních aktiv dlouhodobé a 

pravidelné platby, které majitel cenného papírů dostává. Jsou to např. kupónové platby 

v případě majitele dluhopisu, dividendy v případě držitele akcie. K měření výnosů finančních 

aktiv se používá celá řada postupů, způsobů a ukazatelů. Každý z jednotlivých ukazatelů je 

přitom jen jedním z řady kritérií, podle kterých můžeme cenné papíry rozlišit nebo porovnat, 

které více či méně přesně budoucí platby ohodnotí. Ocenění cenných papírů není vůbec 

jednoduché a ani zcela jednoznačné a nesporné. Jedině s ohledem na výnosy je však možno 

určit, zda je jedna investice výhodnější než jiná a do kterého cenného papírů vůbec investovat.  
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1.7.4 Typy investičního rizika 
  

 Rizika jsou nevyhnutelnou součástí veškeré aktivity. Na finančních trzích existují 

finanční rizika. Finanční riziko je definováno jako potenciální finanční ztráta, tedy nikoli již 

existující finanční ztráta, ale ztráta v budoucnu vyplývající z konkrétního finančního nástroje 

nebo portfolia. 

 Finanční rizika můžeme dále rozdělit na úvěrové riziko a tržní riziko. 

 Kreditní riziko (default risk) je rizikem ztráty při selhání partnera (dlužníka) tím, že 

nedodrží své závazky podle podmínek smlouvy, a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) 

ztrátu. Tyto závazky vznikají u úvěrových, investičních a obchodních aktivit, z platebního 

styku nebo při vypořádání cenných papírů při obchodování na cizí nebo vlastní účet (tzn. při 

působení subjektu jako agenta na jméno klienta). Úvěrové riziko je staré jako samotné 

úvěrování. Jestliže můžeme úvěr definovat jako očekávání přijetí peněžních prostředků, pak 

můžeme úvěrové riziko definovat jako pravděpodobnost, že toto očekávání nebude naplněno. 

 Z pohledu významu je druhým rizikem tržní (market risk). Jde o riziko ztráty ze 

změn tržních cen neboli změn hodnot finančních nástrojů v důsledku nepříznivých změn 

tržních podmínek – úrokové riziko, což je riziko ztráty ze změn cen nástrojů, které jsou citlivé 

na úrokové míry. Toto riziko je spojeno s nebezpečím, že cena cenného papíru poklesne 

(vzroste úroková sazba), z toho plyne kapitálová ztráta investorům. Nemusí však klesat jen 

ceny cenných papírů, klesat také mohou úrokové sazby, následně se zvyšuje neinvestiční 

riziko investora, což znamená, že příjmy z půjčky nebo cenného papírů budou muset být 

k určitému časovému okamžiku v budoucnosti reinvestovány do půjček a cenných papírů 

s nižším výnosem. Akciové riziko je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na cenu 

akcií a měnové (devizové) riziko je riziko ztráty při změně cen nástrojů, které jsou citlivé na 

měnové kurzy, a komoditní riziko je rizikem ztráty při změně cen nástrojů, které jsou citlivé 

na změnu ceny komodity. 

 Dále také musí investor brát v úvahu politické riziko, které je spojeno s možností 

změn ve vládních zákonech nebo regulacích, to může mít pro investora za následek sníženou 

míru návratnosti, v extrémním případě může investor přijít o celou hodnotu investice. 
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Obr. 4. Bezpečnostní pyramida (vrchol pyramidy je nejvíce rizikový, směrem dolů se riziko  

  snižuje) 

 

 

1.7.5 Likvidita 
 

 Třetím, ovšem nejčastěji opomíjeným kritériem při rozhodování investora je 

likvidita. 

 Nejdříve, co vůbec pod pojmem likvidita ve smyslu investičního kritéria chápeme? 

Likvidita vyjadřuje schopnost přeměnit investici na likvidní aktivum, pokud možno co 

nejrychleji a s minimálními transakčními náklady. Za likvidní investici tedy můžeme 

považovat takovou investici, kterou můžeme prodat během několika, nejlépe minut, bez toho, 

že by zaznamenala výraznější ztrátu ve své hodnotě. Transakční náklady, které jsou spojené 

s likvidní investicí, zahrnují pouze nezbytné náklady (časové i peněžní) spojené s prodejem. 

Pokud nám tedy vysoká likvidita naší investice dovolí její téměř okamžitý prodej, můžeme 

s ní počítat jako s aktivem, které můžeme využít okamžitě k úhradě svých závazků. 

 Na jakých faktorech likvidita instrumentu závisí? Za prvé je to typ instrumentu a za 

druhé je to charakter trhu, na kterém je instrument obchodován. Přitom oba dva tyto faktory 

se mohou ovlivňovat. Stejné typy instrumentů mohou dosahovat rozdílné likvidity na různých 

trzích. Nejvyšším stupněm likvidity zpravidla disponují trhy, jenž operují na určitém stupni 

efektivnosti (USA, Japonsko, Velká Británie, apod.). Efektivnost a likvidita jsou tedy faktory, 

které se nevylučují. Vysoká likvidita trhu představuje jeden z významných předpokladů jeho 

efektivnosti. 

 První faktor určující likviditu – typ zvolené investice. Za nejlikvidnější aktiva jsou 

považovány hotovost a pokladniční poukázky, ty jsou brány skoro jako bezrizikové. 

Opce a term. vklady 

Akcie a podnik. projekty 

Směnky Fin. spoluúčasti 

Podnikové obligace 

Zástavní listy Pojistky a renty 

 Zúročené pen. vklady se st. 
garancí Dep. certifikáty Pokl. poukázky St. a kom. dluh. 

Nemovitosti Starožitnosti Drahé kovy Sbírky 
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Dlouhodobá finanční aktiva (např. dluhopisy a akcie) jsou chápány za méně likvidní, jelikož 

s nimi nelze okamžitě hradit závazky. Je nutno zdůraznit, že i mezi jednotlivými dluhopisy a 

akciemi existují značné rozdíly, ohledně rizika a likvidity. Dluhopisy investičního stupně 

AAA (AAA je označení pro nejvyšší možné ratingové ohodnocení, tzn. ohodnocení investiční 

kvality instrumentu podle ratingové agentury) a akcie označované jako „blue chips“ (akcie 

s nejvyšší bonitou), představují v této skupině nejlikvidnější nástroj v porovnání s dluhopisy 

označenými spekulativním stupněm C nebo D nebo akciemi malých, zanedbaných firem (tyto 

instrumenty jsou spojeny s vyšším nebo velice vysokým stupněm rizika), proto je obtížnější 

v porovnání s méně rizikovými instrumenty, najít pro ně potencionálního kupce, který by byl 

ochoten toto riziko podstoupit. Časové i transakční náklady spojené s jejich prodejem rostou, 

což zvyšuje případný faktor nelikvidity. 

 Druhým faktorem ovlivňujícím likviditu je i charakter trhu, na kterém se obchoduje. 

Trh by měl být dostatečně široký – na trhu je požadována existence velkého množství 

účastníků, kteří by svou nabídkou a poptávkou (prodejem a nákupem) zajišťovali, aby 

nedocházelo k drastickým změnám kurzu cenných papírů. Navíc, díky velkému počtu 

účastníků, by byl na trhu zajištěn pro nabízený cenný papír potencionální kupec, umožňující 

prodej neboli konverzi cenného papíru na likvidní prostředky. Trh by měl zajistit souvislé 

promítání nových, neočekávaných informací do kurzu cenného papíru pomocí plynulé 

realizace prodejních nebo nákupních příkazů – kontinuální obchodování. Kurzy se pak 

vyvíjejí plynule, bez zbytečných výkyvů a přibližují se ke své pravdivé hodnotě. 
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2. Nástroje kapitálového trhu 
 

2.1 Dluhopisy 
 

2.1.1 Charakteristika dluhopisů  
 

 Dluhopisy (obligace) jsou cenné papíry, které vydávají vlády, územní samosprávní 

celky (obce), mezinárodní instituce, ovšem i podniky kvůli možnosti získat kapitál od 

investorů. Dluhopis tedy vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči majiteli dluhopisu. Proto 

je dluhopis označován jako dluhový cenný papír. 

  S dluhopisy je spojeno právo majitele požadovat k určitému datu splacení dlužné 

částky v nominální (jmenovité) hodnotě a výnosu (úroku) z něj. A povinnost osoby, která je 

oprávněná vydávat dluhopisy, tedy emitenta, tyto závazky plnit. Investoři nakupují dluhopisy 

kvůli pravidelné výplatě kupónu, který v podstatě představuje úrok ze zapůjčené částky. Výše 

kupónu se uvádí v procentech z nominální hodnoty dluhopisu. Emitent je povinen dluhopis 

v nominální hodnotě jednorázově, nebo v několika splátkách splatit. Emitent má možnost 

vyhradit si předčasné splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě.  

 Dluhopisy v porovnání s akciemi bývají poměrně velmi stálým cenným papírem, 

jehož kurz se příliš nevychyluje, proto jsou vhodné pro konzervativní investory. Jejich 

významnou předností je známá doba a výše plnění (výplaty kupónů a splacení nominální 

hodnoty). Jejich nevýhodou je vyšší jmenovitá hodnota, která se většinou pohybuje v řádech 

desetitisíců nebo statisíců korun.  

 

 

2.1.2Náležitosti dluhopisu 
 

 Náležitosti dluhopisu jsou stanoveny zákonem. Dluhopis je složen z pláště a 

kupónového archu, které se již skoro nevyskytují ve fyzické podobě, ale v elektronické 

(zaknihované cenné papíry).  

 Plášť dluhopisu musí obsahovat: označení emitenta, název a sídlo nebo jméno a 

bydliště emitenta, název dluhopisu společně s jeho číselným označením, nominální hodnotu 

dluhopisu v české nebo v cizí měně (celé tisíce), způsob stanovení výnosu z dluhopisu, 

prohlášení emitenta, že dluží nominální hodnotu majiteli dluhopisu, závazek emitenta 
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v daném termínu splatit jak nominální hodnotu, tak určený výnos, způsob těchto výplat a 

určení platebního místa, u dluhopisů, které jsou vystaveny na jméno, také jméno jejich 

prvního majitele, datum vydání dluhopisů a podpisy představitelů emitenta, údaj o rozhodnutí 

ministerstva financí o povolení emise, s výjimkou, kdy se povolení nevyžaduje. 

 Kupónový arch musí obsahovat: číslo a sérii dluhopisu, datum splatnosti kupónu, 

pořadové číslo kupónu, případně další údaje. 

 

 

2.1.3 Druhy dluhopisů 
 

 Existuje mnoho různých konstrukcí dluhopisů, které mohou být emitovány. 

Nejobvyklejším typem je přímý dluhopis (straight bond), u kterého je rovnoměrně po celou 

dobu vyplácen pevně stanovený kupón a na konci splatnosti je vyplacena celá jistina 

(nominální hodnota) dluhopisu. Všechny ostatní dluhopisy jsou různé obměny tohoto 

základního typu. Frekvence kupónových plateb bývá různá, nejčastěji roční (Česká 

republika), ovšem můžeme se setkat i s pololetními nebo čtvrtletními platbami. Rozdílné 

mohou být i podmínky splacení nominální hodnoty i kupónu.  

 Konvertibilní dluhopis (convertible bond) je dluhopis, který má pevný kupón a který 

je možno konvertovat na akcie téže nebo jiné společnosti. Je vydáván s nižší úrokovou 

sazbou. Cena konverze je známa v době emise dluhopisů. Jelikož se tržní cena akcií mění, pro 

vlastníka dluhopisu může být výhodné provést konverzi v různé době do splatnosti dluhopisu.  

 Věčný dluhopis; konzola (perpetuity bond) je dluhopis bez doby splatnosti. Hodnota 

tohoto dluhopisu je nižší než nominální a silně kolísá se změnou úrokové sazby. 

 Indexovaný dluhopis (index-linked bond) je strukturovaný tak, že jeho hodnota 

v době splatnosti odpovídá určitému indexu (indexu spotřebitelských cen, akciovému indexu, 

atd.). Tento dluhopis se obvykle emituje s nižším kupónem, neboť investoři očekávají 

dodatečný zisk z pohybu indexu. 

 Prašivý dluhopis (junk bond) takto se označuje dluhopis, který má neinvestiční 

stupeň hodnocení. Příčinou může být zhoršení finanční situace emitenta nebo nové firmy, 

která má nedostatečnou historii a tudíž je považována za rizikovou. 

 Prolongovaný dluhopis (extented bond) umožňuje emitentovi prodloužit dobu 

splatnosti a upravit kupónovou sazbu. Naopak vypověditelný dluhopis (callable bond) může 

být emitentem podle jeho uvážení splacen dříve, než je uvedená doba splatnosti. 
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 Dluhopisy rozlišené podle kupónu: dluhopis s nulovým kupónem (zero coupon bond) 

je bezkupónový dluhopis, u kterého se neplatí žádné úroky, ale je prodáván s diskontem 

nominální hodnoty a s očekávaním kapitálového výnosu v době jeho splatnosti, eventuálně při 

jeho dalším prodeji. Takovýto dluhopis může být pro emitenta výhodný tehdy, financuje-li 

investici, která po určitou dobu nebude vynášet. Dluhopis s proměnlivým kupónem (floating 

rate note), u tohoto dluhopisu se úroková sazba pravidelně přizpůsobuje momentální úrokové 

míře. Nová úroková sazba se odvíjí od určité aktuální referenční úrokové sazby (např. 

LIBOR2, PRIBOR3) pro následující úrokové období 3 až 6 měsíců. Cena tohoto dluhopisu má 

oproti klasickému dluhopisu nižší volatilitu, proto je spojena s nižším úrokovým rizikem. 

Dluhopis s pevným kupónem (fixed rate bond) má po celou dobu splatnosti pevně stanovenou 

kupónovou sazbu, vycházející ze sazeb IRS (interest rates swap) pro dané období, která 

pomáhá investorovi zabezpečit se před rizikem pohybu úrokových sazeb. 

 

 Dluhopisy je možné dále rozdělit podle emitenta, a to na státní dluhopisy, které jsou 

emitovány státem, komunální dluhopisy, které slouží jako půjčka pro orgán místní správy 

(např. obecní zastupitelství), podnikové a bankovní dluhopisy jsou vydávány firmou nebo 

bankou, za účelem získání kapitálu, nebo zaměstnanecké dluhopisy, které jsou nepřevoditelné 

a vydávány pro pracovníky, kteří jsou u emitenta v pracovním poměru. 

 Kvůli komplikovaným schématům splácení různých dluhopisů je nelze vzájemně 

porovnávat pouze na základě cen. Proto jsou dluhopisy posuzovány podle jejich výnosu. 

Existuje celá řada více či méně dokonalých metod. 

 

                                                 
2 LIBOR (London InterBank Offered Rate) - úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na 
londýnském mezibankovním trhu 
3 PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) - úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na 
českém mezibankovním trhu 
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2.1.4 Čistá a hrubá cena dluhopisu 

 

Graf 2. 1 Cena dluhopisu 

    Zdroj: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (CIPRA Tomáš) 

 

Z grafu vyplývá, že cena dluhopisu se skládá ze dvou položek, první položka je tzv. 

čistá cena dluhopisu. Tato hodnota udává vývoj oddiskontované nominální hodnoty 

dluhopisu.  

Druhou položkou ceny dluhopisu je alikvotní úrokový výnos (AÚV), což je suma, 

která je odvozena od hodnoty kupónu, jako jeho část, která naběhla ode dne poslední výplaty 

kupónu do dne vypořádání dluhopisu. 

Dluhopis se na trhu bude prodávat za součet čisté ceny dluhopisu a alikvotního 

úrokového výnosu, za hrubou cenu. 

 V České republice se používá zjednodušený postup pro výpočet AÚV, který nezávisí 

na úrokové míře. 

 

 

Emisní cena 

Nominální 
hodnota 

Čistá cena 

Hrubá cena 

Kč 

Alikvótní úrokový výnos 

t 
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Graf 2. 2 Alikvótní úrokový výnos 

 

 

 (2.1.1) 

 

K  Kupón  

 

 

2.1.5 Současná hodnota dluhopisu  
 

 Současná hodnota dluhopisu je její tržní hodnota, za kterou se obchoduje na 

kapitálovém trhu vzhledem k aktuálnímu stavu nabídky a poptávky. Současná hodnota 

dluhopisu, která je vyjádřená v procentech z její nominální hodnoty, se označuje jako kurz 

dluhopisu. I když je současná hodnota dluhopisu tvořena na trhu, měla by v průměru za 

normálních podmínek odpovídat současné hodnotě budoucích peněžních příjmů s ní 

spojených. 

 

 (2.1.2) 

 

PV  Současná hodnota dluhopisu (present value) 

K Kupón  

NH Nominální hodnota 

n  Počet let 

i Požadována výnosová míra dluhopisu, měla by být zvolena podle doby splatnosti a  

 rizikovosti dluhopisu. 

Výnosové období 

Datum vypořádání 
obchodu 

Datum sjednání 
obchodu 

Datum emise, resp. 
datum výplaty 

posledního kupónu 

t 

Kč 
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 Pokud počítáme současnou hodnotu dluhopisu, který má příliš dlouhou dobu 

splatnosti, pak použijeme upravený vzorec 

 

 (2.1.3) 

 

 

 Mezi cenou a nominální hodnotou dluhopisu platí následující vztah: 

PV=NH, právě když i=kupónová sazba (prodej za nominální hodnotu) 

PV<NH, právě když i>kupónová sazba (prodej pod pari, NH-PV) 

PV>NH, právě když i<K (prodej nad pari, PV-NH) 

 

 

2.1.6 Výnos z  dluhopisu a jeho měření 
  

 Z dluhopisů plyne výnos jako kupónový úrokový výnos, nebo jako rozdíl mezi 

cenou, za kterou byl dluhopis koupen a cenou, za kterou je prodán. 

1) Kupónová výnosnost se k praktickému měření výnosu z dluhopisu nevyužívá, 

jelikož skutečná výše investice do dluhopisu (jeho tržní cena) se zpravidla 

nerovná poměřující nominální hodnotě. 

 

 (2.1.4) 

 

VK Kupónová výnosnost 

K Kupón 

NH Nominální hodnota 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
2) Běžná výnosnost dluhopisu, ani běžný výnos nemá dostačující vypovídací 

schopnost, protože nebere v úvahu velikost tržní úrokové míry a dobu do 

splatnosti. 

 

  (2.1.5) 

 

VB Běžný výnos 

P Tržní cena dluhopisu 

 

3) Výnos do splatnosti (efektivní úroková míra, YTM, „i“) je průměrný roční výnos, 

který investor získá okamžitým zakoupením dluhopisu za momentální tržní cenu 

dluhopisu PV a jeho držbou do data splatnosti (můžeme si představit, že výnos 

do splatnosti je odpovědí na otázku: Jak vysoký musí výnos z dluhopisu být, aby 

nám jiná alternativa uložení nebo investování peněžních prostředků nepřinesla 

výnos vyšší). 

Výnos do splatnosti získáme řešením rovnice 2.1.2, ovšem řešení můžeme najít 

pouze pomocí softwaru, finanční kalkulačky nebo metodou pokusů a omylů, 

proto používáme zjednodušující aproximaci (přibližnou hodnotu čísla nebo jednu 

z možných hodnot čísla) Hawawiniho a Vory. 

  

 (2.1.6) 

 

YTM Výnos do splatnosti (místo „i“) 

P Tržní cena (kurz) dluhopisu na veřejném trhu (bez AÚV) 
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2.1.7 Rendita 
 

 Pro výpočet výnosu při prodeji dluhopisu (renditu) používáme vzorec: 

 

 (2.1.7) 

 

R Rendita 

K Kupón 

P0 Kupní cena 

Pn Prodejní cena (aktuální kurz) 

n Doba držení dluhopisu v letech 

 
 

2.2 Akcie 
 

2.2.1 Charakteristika akcií 
 

 Akcie je cenný papír, který má svou hodnotu (hodnoty). Nominální hodnota 

představuje podíl na majetku společnosti, která ho emitovala a tržní hodnota představuje 

hodnotu tohoto podílu na trhu. V tržní hodnotě je možno sledovat dosavadní a současnou 

úspěšnost firmy a důvěru investorů v její budoucí úspěšnost, protože toto tržní cena odráží. 

Tržní hodnota je schopna několikanásobně převyšovat hodnotu nominální. 

 Držitel akcie má právo podílet se na zisku společnosti, na řízení společnosti, na 

likvidačním zůstatku při zániku společnosti a má předkupní právo na nově emitované akcie.

 Nejvýznamnějším právem akcionáře je pravděpodobně možnost podílet se na zisku, 

která je vyplácena formou dividend. O jejich výši každoročně rozhoduje valná hromada, 

s ohledem na dosažený hospodářský výsledek. Výše dividendy je tedy proměnlivá, jelikož 

ziskovost je možné jen předpokládat, určitě ne zaručit, a investoři si musí uvědomit, že 

v případě, že se podnik stane neziskový, potom příjem, který investorovi plyne ve formě 

dividend, může klesnout nebo dokonce zcela ustat. Navíc, i když podnik není ztrátový, může 

být navrženo zadržení zisku, aby byl zajištěn dostatek do fondů pro investice podniku, 

z čehož v dlouhodobém horizontu mohou mít akcionáři prospěch. Pak bude zadržení dividend 

spojeno s budoucími příjmy ze současné investice. 
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 Jestliže předpovědi ukazují na stálý růst dividend, cena akcií může díky zvýšené 

poptávce růst, nebo naopak klesat, jestliže se očekává, že firmy dividendy sníží, popřípadě 

nevyplatí vůbec. Vzhledem k značnému objemu informací, které jsou podstatné při vytváření 

očekávání, se investoři snaží přihlížet na hlavní indikátory. Jedním z nich je očekávaná 

volatilita4 akcií, kterou je možné přibližně posuzovat podle nejvyšší a nejnižší ceny akcie 

během roku.  

  Investoři tak před investováním do akcií zvažují, jaká je pravděpodobnost 

kapitálového výnosu a vyplácení dividend.  

 
 
2.2.2 Náležitosti akcií 
 

 Náležitosti akcií jsou stanoveny zákonem: obchodní jméno a sídlo společnosti, 

číselné označení a její jmenovitou hodnotu, jestliže je akcie na jméno, pak jméno majitele, 

výše základního kapitálu a počet akcií v době jejich emise, datum vydání a podpisy dvou 

členů představenstva, kteří mají oprávnění podepisovat za společnost, je -li vydáno více druhů 

akcií, pak akcie musí obsahovat označení druhu a určení práv s ním spojených, a to alespoň 

s odkazem na stanovy dané společnosti. 

 Součástí akcie může být kupónový arch s kupóny pro výplatu dividend a talón 

k vydání nového kupónového archu, v dnešní době, kdy je většina akcií v elektronické podobě 

se s kupónovým archem nebo talónem skoro nesetkáme. 

 

 
2.2.3 Druhy akcií 
 

 Akcie lze opět různým způsobem klasifikovat. Klasickým typem akcie, která 

zaručuje akcionáři výše uvedená práva je kmenová akcie. Prioritní akcie je sice obvykle bez 

hlasovacího práva, ale má stanovenou výši dividendy (pokud společnosti dosáhne určitého 

zisku). Priorita v rámci akciové společnosti je taková 1. kupónové platby z dluhopisů a 

umořování úvěrového kapitálu, 2. dividendy z prioritních akcií, 3. dividendy z kmenových 

akcií. Proto jsou prioritní akcie někdy považovány jako cenný papír s fixním výnosem. 

Zakladatelská akcie většinou zaručuje v rámci hlasovacího práva na valné hromadě více hlasů 

                                                 
4 Volatilitou rozumíme nestálost, kolísání výnosových měr, měnových kurzů, anebo cen investičních 
instrumentů. Měřítko rizika - čím vyšší je volatilita cenného papíru, tím větší je riziko ztráty 
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než kmenová akcie (např. 100 hlasů místo 1 hlasu kmenové akcie). Zaměstnanecká akcie je 

obvykle nepřevoditelná akcie na jméno, která je určena pro zaměstnance akciové společnosti. 

 

 

2.2.4 Měření výnosů z akcií 
 
 

1) Kapitálový výnos (výnos z prodeje) pomáhá investorovi zjistit, jakého výnosu 

v procentech dosáhne při prodeji držené akcie. 

 

 (2.2.1) 

 

Prodej akcie, kterou jsme drželi dobu kratší než jeden rok 

 

 (2.2.2) 

 

Prodej akcie, kterou jsme měli v držení dobu delší než jeden rok 

 

VK Kapitálový výnos z prodeje akcie 

P1 Kurz akcie v době prodeje 

P0 Kupní cena akcie (kurz akcie v době koupě) 

t Doba držení akcie 
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2) Dividendový výnos, tento ukazatel zajímá hlavně investory, kteří investují s ohledem 

na dividendu. Ovšem investoři obvykle nevkládají své peněžní prostředky do 

společnosti jen z důvodu očekávaných dividend, ale investují z důvodu 

předpokládaného růstu tržní ceny akcií, tedy kapitálového výnosu. Proto se také 

zajímají o výši ukazatele P/E. 

 

  (2.2.3) 

 

VD Dividendový výnos 

DA Dividenda připadající na akcii 

P Tržní cena akcie 

 

 

3) Celkový výnos, tento vzorec je součtem kapitálového a dividendového výnosu. 

 

 (2.2.4) 

 

4) Poměr P/E je poměr ceny akcie a čistého zisku na akcii P/E je nejužívanější měřítko, 

kterým investoři hodnotí společnosti na trzích cenných papírů a je také uváděn 

v každém burzovním zpravodajství (např. v příloze Hospodářských novin).  

Interpretace ukazatele je poměrně komplikovaná. Čím je ukazatel nižší, tím by měla 

být investice do konkrétní akcie výhodnější. Na druhé straně, ani vysoké hodnoty 

ukazatele nemusí případné investory odradit, jelikož tyto vysoké hodnoty mohou 

znamenat víru investorů v danou akciovou společnost, kteří se opírají o znalost jejich 

reálných investičních projektů, které by měly v budoucnu zvýšit ziskovou schopnost 

společnosti, takže poměr P/E by měl následně opět klesnout na normální úroveň.  

 
 

 (2.2.5) 

 
P     Tržní cena akcie 

EPS  Čistý zisk na akcii 
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2.2.5 Investiční analýzy 
 
 Účastníci akciových trhů používají odlišné metody analyzování a prognózovaní cen 

(kurzů) akcií. Příznivci fundamentálního přístupu zkoumají hlavně vliv změn jednotlivých 

fundamentálních veličin na ceny akcií. Oproti tomu příznivci technického přístupu dávají 

přednost analýze tržních, objemových nebo cenových charakteristik celkového akciového 

trhu, popřípadě jednotlivých akcií. 

 Výrazné odlišnosti v obou přístupech vedly už na začátku 19. století k formování dvou 

samostatných analytických škol. 

 

 

2.2.6 Fundamentální analýza 
 
 Fundamentální akciová analýza se používá od 19. století. Modely této analýzy jsou 

založeny na fundamentálních datech (např. úrokové sazby, hrubý domácí produkt, zisky, 

peněžní nabídka, očekávaný růst dividend nebo zisku, atd.). Na základě těchto veličin se 

analytici pokoušejí najít vnitřní (správnou) hodnotu akcie, kterou porovnávají s její tržní 

cenou. Diskrepance (nesoulad) mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou znamená, že akcie je na 

trhu nesprávně oceněna, což je signál pro její nákup nebo prodej. Fundamentální akciová 

analýza se soustředí na zkoumání kurzotvorných faktorů na třech úrovních: 

- makroekonomické 

- odvětvové 

- podnikové 

 

Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují akciové kurzy, jsou makroekonomické, což 

dokazují ekonomické studie. Růst hrubého domácího produktu pravděpodobně vyvolává 

dlouhodobý trend růstu akciových kurzů. Dalším důležitým kurzotvorným faktorem jsou 

úrokové míry. Pokles úrokových sazeb vede k růstu cen akcií a opačně. Změnám peněžní 

nabídky analytici rovněž přikládají hlubší význam. Nepředpokládaný růst peněžní nabídky 

zvyšuje poptávku po akciových titulech, což způsobuje vzestup akciových kurzů. Tento 

mechanismus funguje i obráceně. Na málo likvidních trzích má na akciové kurzy důležitý vliv 

zahraniční kapitál. Někteří analytici počítají i s vlivem některých dalších makroekonomických 

faktorů, jako je např. výše deficitu státního rozpočtu, výše veřejného dluhu, vývoj měnového 

kurzu apod. Vývoj na zahraničních akciových trzích výrazně ovlivňuje domácí akciové kurzy 

a to hlavně v dobách celosvětové finanční nejistoty. 
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Analytici se po analýze makroekonomických faktorů zaměřují na prozkoumání 

jednotlivých odvětví – těžký průmysl, informační technologie, bankovnictví atd. jsou různě 

citlivé na celkový vývoj ekonomiky. V jednotlivých odvětvích ekonomiky existuje různá míra 

zisku, jsou rozdílně regulována a nemají stejné perspektivy dalšího rozvoje. Odvětvová 

analýza se tedy zaměřuje na prognózu vývoje jednotlivých odvětví a identifikaci 

charakteristických znaků odvětví (např. jeho citlivost na vývoj konjunktury, strukturální 

změny). Tato identifikace je jedním ze základních kroků, jak objasnit chování cen akcií. 

Pokud se investorům podaří odhalit růstové odvětví, mají možnost dosáhnout vysokých 

kurzových zisků. 

Analýza podniku je zaměřena nejen na finanční rozbor hospodaření společnosti, ale 

také na stanovení vnitřní hodnoty akcie, která je právě ústředním bodem fundamentální 

analýzy. 

 

 

2.2.8 Technická analýza 
 
 Technická akciová analýza je na rozdíl od fundamentální analýzy založena na 

publikovaných tržních datech, mezi které patří zejména tržní ceny jednotlivých akcií, akciové 

indexy, objemy obchodů a technické indikátory. Předpoklad tržních analytiků je, že pouze 

tržní data jsou pro investiční analýzu důležitá. Cílem těchto analytiků je prognózování 

krátkodobých cenových pohybů jednotlivých akcií nebo akciových indexů. Při tom se 

pokoušejí odhalit potencionální změny cenových trendů. 

 Technická analýza má k dispozici spoustu metod a nástrojů, které můžeme rozdělit do 

dvou skupin 

 - metody založené na technických indikátorech 

- grafické metody 

  

 Metody založené na technických indikátorech analyzují tržní, cenové nebo objemové 

charakteristiky jednotlivých akcií nebo celkového akciového trhu. Mezi hlavní využívané 

technické indikátory patří např. šíře trhu, nová maxima a minima, klouzavé průměry atd. 

 Na odhalování pravidelně se opakujících formací jsou postaveny grafické metody. 

Analytici kreslí grafy cen, přičemž se snaží identifikovat trendy v minulosti, které by se 

mohly v budoucnosti opakovat. Podstatné je, že technická analýza je založena na trendech ve 

změnách cen, ne na absolutních hodnotách. Dalším znakem technické analýzy je použití 
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mechanických (v praxi ověřených) pravidel obchodování, která se pokoušejí zachytit trendy 

v průběhu cen akcií předtím, než se trhy přizpůsobí určité skutečnosti.  
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3. Srovnání výnosů vybraných akciových titulů 
 

3.1 Burza cenných papírů Praha 
 

    

Burza cenných papírů Praha (BCCP) je největším organizátorem trhu s cennými 

papíry v České republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském 

principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze 

licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Pražská burza si 

získala pozici respektovaného a stabilního trhu. V červnu 2001 se burza stala přidruženým 

členem: Federace evropských burz (FESE) a od 1. května 2004 se v návaznosti na vstup 

České republiky do Evropské unie stala řádným členem této federace. V květnu 2004 udělila 

americká Komise pro cenné papíry a burzy (US SEC) pražské burze statut tzv. „Designated 

Offshore Market“ a zařadila ji tak do prestižního seznamu neamerických burz bezpečných pro 

investory.  

BCCP je z hlediska funkčnosti, dostupnosti instrumentů, které se zde obchodují 

nejvhodnější pro začínající investory, nabízí možnost obchodovat zajímavé tituly 

s dostupnými a kvalitními analýzami a informacemi v českém jazyce.  

Z pohledu investora, lze pražskou burzu rozdělit na dva segmenty, tzv. SPAD a 

KOBOS. 

SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů) je segment, který je orientovaný na 

realizaci obchodů ve větších objemech, obchoduje se zde v tzv. letech. Lot je předem 

definovaný minimální objem kusů pro určitý cenný papír (např. objem jednoho lotu akcií 

ČEZ činí 5 000 ks). V rámci tohoto segmentu se obchoduje s cennými papíry vybraných 

významných podniků, jsou to tedy nejlikvidnější a nejobchodovanější cenné papíry. Likviditu 

ve SPADu zajišťují tzv. tvůrci trhu (kotéři – Česká spořitelna, Komerční banka, atd.), kteří 

kontinuálně poskytují kotaci5 pro prodej i nákup cenného papíru. Obchodování s účastí tvůrců 

trhu v segmentu SPAD probíhá v burzovní dny od 9:15 do 16:00 hod. 

                                                 
5  Kotace znamená stanovení kurzu cenného papíru na burze tak, aby bylo uskutečněno co nejvíce obchodů 
(kótování). Jedná se o konkrétní cenovou nabídku pro nákup nebo prodej. 

http://www.fese.eu/
http://www.sec.gov/
http://www.fese.eu/
http://www.sec.gov/
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Naopak KOBOS (Kontinuální burzovní obchodní systém) je segment, kde investor 

může realizovat investici nákupem i 1 kusu daného cenného papírů, zároveň je zde možno 

obchodovat i akcie, které jsou obchodované ve SPADu, díky čemu se likvidita těchto cenných 

papírů zvyšuje, přestože v tomto segmentu není likvidita podporována ze strany tvůrců trhu. 

Obchodování v tomto segmentu probíhá v burzovní dny od 9:10 do 15:55 hod. 

 

 

3.2 Burzovní index PX 

 

 Burzovní index je indikátor, který má schopnost vypovídat o základním vývoji na 

kapitálovém trhu a slouží k jednoduššímu porovnání určité investice s vývojem daného trhu. 

Existuje několik druhů indexů, nemusí být založeny pouze na těch nejvýznamnějších a 

nejobchodovanějších akcií dané burzy. Index ve své podstatě není nic jiného než 

koncentrované ceny několika (zpravidla nejlikvidnějších) akcií do jednoho čísla. Je možno si 

pak snadně srovnat vývoj s ostatními trhy. 

 První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. března 2006, stal se nástupcem indexů 

PC 50 a PX-D. Index PX převzal historické hodnoty zmíněného indexu PX 50 a navázal na 

ně. Index PX je cenovým indexem, výnosy z dividend se ve výpočtu nezohledňují. Báze 

indexu se čtyřikrát do roka aktualizují. 

 

 

3.3 Kroky předcházející realizaci investice  

 

 V této části bude uveden příklad investování drobného akcionáře, který chce své 

prostředky zhodnotit ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu (5 – 7 let).  

  

3.3.1 Založení účtu  

 

Investor se rozhodl elektronicky obchodovat s akciemi, a to prostřednictvím Brokerjet 

České spořitelny, a.s.6  Posláním společnosti Brokerjet v České republice je rozšíření online 

brokerage (makléřská společnost) mezi nejširší veřejnost. Brokerjet České spořitelny, a.s. 

                                                 
6  Brokerjet České spořitelny, a. s. byl založen v říjnu 2002 jako dceřiná společnost České spořitelny, a.s. a 
rakouské společnosti Ecetra Internet Services AG, dceřiné společnosti Erste Bank. 
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nabídl v České republice nový produkt – internetovou aplikaci brokerjet, která byla vyvinuta 

ve spolupráci se společností Ecetra, jenž podobnou aplikaci provozuje v Rakousku. Brokerjet 

je určen všem investorům, kteří chtějí mít možnost okamžitě reagovat na vývoj kurzů na trhu, 

nabízí profesionální podporu a umožňuje obchodovat v reálném čase. 

 Prvním krokem je bezplatná registrace, tuto podmínku investor splní vyplněním 

osobních údajů ve formuláři, který se musí vytisknout ve dvou kopiích, podepsat a zaslat na 

pobočku Brokerjet v Praze, kde je smlouva potvrzena i druhou stranou a vzápětí je jedna 

kopie poslána zpět, společně s číslem účtu a aktivačním kódem. Následně je třeba, aby se 

investor přihlásil do aplikace pod svým uživatelským jménem a heslem a vytvořil si vlastní 

účet, který se aktivuje pomocí aktivačního kódu. Všechny tyto kroky je možné udělat 

z domova prostřednictvím internetu (viz příloha 1).  

 Akcionář se rozhodl investovat své volné peněžní prostředky ve výši 800 000 Kč, 

ovšem aby bylo možno začít obchodovat, je potřeba tyto peníze přeposlat na brokerjetový 

účet. Investor si vybral pět akciových titulů, přičemž do každého bude investovat 150 000 Kč, 

zbytek prostředků si nechal na poplatky a pro případnou další investici.  

 

3.3.2 Akciové společnosti, jejichž akcie budou nakoupeny 

   

 

 

ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, 

a. s., je prodej elektřiny, opatřené zejména výrobou ve vlastních zdrojích, a s tím související 

poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě, dále pak výroba, rozvod a prodej tepla. 

Skupina ČEZ je výrobcem elektřiny, provozovatelem distribuční soustavy a subjektem na 

velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Mezi její další činnosti patří 

telekomunikace, informatika, jaderný výzkum, projektování, výstavba a údržba energetických 

zařízení, těžba surovin, zpracování vedlejších energetických produktů a jiné. 
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Komerční banka je součástí skupiny Société Générale. Skupina Komerční banky 

poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního 

bankovnictví. V oblasti drobného bankovnictví se Komerční banka zaměřuje na poskytování 

komplexních finančních služeb fyzickým osobám a malým podnikům. Banka nabízí klientům 

depozitní a úvěrové produkty a platební služby. Klienti mohou také vedle standardních 

bankovních produktů využít možnosti pojištění, důchodového připojištění, uzavřít smlouvu o 

stavebním spoření nebo leasingovou smlouvu, či investovat do podílových či zajištěných 

fondů. Oblast podnikového a investiční bankovnictví zahrnuje obsluhu středních podniků a 

municipalit a velkých korporací. Komerční banka prostřednictvím bankovních poradců a 

přímého bankovnictví poskytuje klientům platební služby, financování obchodu, leasing, 

factoring, úvěrování, správu aktiv, služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další 

služby. 

 

  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vznikla dne 1. července 2006 spojením 

společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r. o. Integrací obou společností 

vznikla telekomunikační společnost vystavěná na konvergenci fixních a mobilních služeb. 

Telefónica O2 Czech Republic poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových a 

internetových služeb, v pevných a mobilních technologiích včetně nabídky na využívání 

síťové infrastruktury pro provozovatele a poskytovatele veřejných i neveřejných sítí a služeb. 

Prodej služeb je orientován na dva základní segmenty zákazníků: spotřebitelský segment a 

podnikatelský segment (včetně korporátní klientely a státní správy). Společnost poskytuje 

také velkoobchodní služby ostatním provozovatelům veřejných telekomunikačních sítí a 

poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb v České republice i v zahraničí. Podle 

organizační struktury skupiny Telefónica patří Telefónica O2 Czech Republic do skupiny 

společností, kterou zastřešuje O2. 

http://www.kb.cz/index.shtml
http://www.telefonica.com/
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 Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České 

republice a je jednou z hlavních společností ve střední a východní Evropě. V roce 2005 se tato 

společnost stala součástí rafinérské a petrochemické skupiny ve střední Evropě – PKN Orlen. 

Cílem Unipetrolu je zajistit dlouhodobý a trvalý růst hodnoty pro své akcionáře, 

kterého se snaží dosáhnout prostřednictvím zaměření na tři strategické segmenty – zpracování 

surové ropy a velkoobchod, petrochemická výroba a prodej, maloobchodní prodej 

motorových paliv.  

 

 

 

Společnost Zentiva N. V. je mezinárodní farmaceutická společnost, která se zaměřuje 

na vývoj, výrobu a prodej moderních značkových generických farmaceutických produktů. 

Společnost má vedoucí postavení v České republice, Turecku, Rumunsku, Polsku, na 

Slovensku a v Rusku a rychle roste v Bulharsku, na Ukrajině a v pobaltských státech. 

Klíčovým prvkem strategie Zentivy orientované na pokračování ziskového růstu je 

zvyšovat na trzích střední a východní Evropy dostupnost moderních léků pro pacienty 

prostřednictvím poskytovatelů primární péče. Zentiva tohoto růstu na dosavadních i nových 

trzích dosahuje jak přirozeným rozvojem svých aktivit, tak i cestou vhodných akvizic. 

Posláním společnosti je rozšiřovat kvalitní léčbu zejména v oblasti primární péče. 

 

 

3.3.3 Důvody pro výběr daných akciových titulů 
 

Tyto tituly byly vybrány na základě následujících informací, které byly čerpány na 

internetu, sledováním vývoje kurzu jednotlivých akcií, prostudování očekávání jednotlivých 

společností, která udávají ve svých výročních zprávách, a také bylo přihlédnuto k názoru 

odborníků (Milan Vaníček, hlavní analytik finanční skupiny ATLANTIK, Jakub Židoň, 

analytik České spořitelny, atd.), jejichž náplní práce je sledování finančních trhů a 

http://www.unipetrol.cz/cs/index.html
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vyhodnocování investičních příležitostí, výsledkem jsou pak doporučení investorům, jako 

podpora při jejich rozhodování.  

Cena akcií ČEZu, a. s. se v průběhu roku 2006 zvýšila o více než 30%, společnost 

očekává zisk v roce 2007 o 22% vyšší oproti předchozímu roku.  Nově přijatá dividendová 

politika vychází z výše dosaženého konsolidovaného zisku, kdy na dividendy bude 

každoročně určeno 40 - 50 % tohoto zisku, jde o poměr odpovídající rozmezí u energetických 

firem v Evropě. Ratingová agentura Standard & Poor´s zvýšila v roce 2006 ratingové 

hodnocení ČEZ, a. s. z původního stupně BBB+ na stupeň A-. 

Vývoj cen akcií Komerční banky sice v roce 2006 nebyl tak příznivý jako 

v předcházejícím roce, ovšem od ledna roku 2007 cena akcií opět začíná výrazněji růst. 

Dividendy budou také vyplaceny, a to v hodnotě 150 Kč. I Komerční bance bylo zvýšeno 

ratingové hodnocení agenturou Standard & Poor´s na stupeň A. Komerční bance se již 

několik let za sebou daří zvyšovat svou ziskovost a řadí se mezi nejúspěšnější bankovní domy 

v České republice. 

Akcie společnosti Telefónica O2 v posledním čtvrtletí roku 2006 posilovaly a v tomto 

trendu pokračovaly i v prvním čtvrtletí roku 2007. Akcie této společnosti byly po akciích 

společnosti ČEZ, Zentiva a Komerční banka čtvrtým nejobchodovanějším titulem na BCCP 

v roce 2006, což svědčí o zájmu domácích i zahraničních investorů o tyto akcie a jejich 

důvěru v ně. Společnost zveřejnila dividendovou politiku, která počítá s výplatou hrubých 

dividend ve výši 40 Kč pro následujících pět let. 

Akcie Unipetrolu po prudkém poklesu, kvůli výraznému snížení tržní hodnoty titulu 

v prvním pololetí roku 20067, zaznamenávají stabilní růst, který pokračuje i v prvním čtvrtletí 

roku 2007, předpokládá se pozitivní vliv na vývoj akcií Unipetrolu díky restrukturalizačnímu 

procesu, který započal majoritní vlastník PKN Orlen. 

Akcie Zentivy si na burze v druhé polovině roku 2006 vedly dobře, což je odrazem 

růstu tržeb i zisku společnosti. Zentiva chce akcionářům poskytovat výnos z jejich investice, 

který patří v daném odvětví ke špičce, k těmto výnosům také přispívají výplaty dividend, 

které mají být ve výši 15 - 20 % konsolidovaného hospodářského výsledku. 

                                                 
7 UNIPETROL se potýkal s vážným problémem vztahujícím se k jeho akcionářskému podílu ve společnostech 

ALIACHEM a AGROBOHEMIE, společnostech, které jsou nyní předmětem prodejní a nákupní dohody mezi 

společnostmi UNIPETROL a DEZA. V této záležitosti proběhlo soudní řízení, neboť společnost UNIPETROL 

trvá na neplatnosti dohod. Uvedené skutečnosti se během prvního pololetí 2006 nezměnily a mohou mít značný 

negativní dopad na hodnotu akcií společnosti UNIPETROL.  
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3.3.4 Realizace investice 
 

Investor začal nakupovat akcie 26. 3. 2007, kdy už byl u Brokerjet registrován a měl 

otevřený účet, na kterém již byla k dispozici daná částka. Pro nákup jednotlivých titulů je 

možno na internetové aplikaci zadat pokyn, čehož investor využil. Pro jehož uskutečnění bylo 

potřeba zadat do vyhledávače ISIN cenného papírů, zvolit si druh cenného papíru (akcie) a 

burzu (Praha – KOBOS). Musel si zvolit směr obchodu, tedy zda se jedná o nákup nebo 

prodej. Po té akcionář zadal platnost pokynu 5 dní a zadal svou limitní cenu, za kterou je 

ochoten akcie nakoupit. Od této ceny se pak odvíjí počet kusů akcií, který je také potřeba 

uvést (viz. příloha 2). Pak jen záleží na vývoji kurzu akcie, zda obchod proběhne nebo ne. 

Limitní cenu si investor volil po analýze vývoje kurzu daného cenného papíru a snažil 

se nabídnout nižší cenu, než které akcie dosáhla na konci burzovního dne 26.3. Očekával, že 

se jeho pokyn v průběhu pěti dnů uskuteční, popřípadě by se při zadávání nového pokynu 

pokusil lépe odhadnout cenu, za kterou by akcie mohl nakoupit a kterou by byl schopen 

akceptovat. 

 

Akcie ČEZu po skončení obchodování na BCCP dosáhla hodnoty 926,80 Kč. Pro 

akcie společnosti ČEZ zadal investor limitní cenu 920,00 Kč, což znamená nákup 163 ks 

akcií. Tento obchod proběhl následující den, tedy 27. 3. Po uskutečnění nákupu investor 

zjistil, že si mohl dovolit nabídnout ještě trochu nižší cenu, ovšem s nákupem byl spokojen, 

jelikož následující dny kurz těchto akcií stoupal, což můžeme vidět v grafu 3.1. 

 

 

Graf 3.1 Vývoj akcií Čezu od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2007 

 Zdroj: akcie.cz 
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 Cena akcií Komerční banky činila na konci burzovního dne 26. 3. 3 647, 00 Kč. 

Limitní cena tedy byla stanovena v hodnotě 3 600,00 Kč. Tento obchod proběhl 28. 3., čímž 

investor získal 41 ks akcií. Kurz akcie po proběhnutí obchodu ještě klesal, a kdyby investor 

byl optimističtější při nabídce ceny, mohl získat ještě jednu akcii navíc. 

  

 

Graf 3.2 Vývoj akcií Komerční banky od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2007 

    Zdroj: akcie.cz 

 

Akcie společnosti Telefónica po ukončení obchodování na pražské burze měly 

hodnotu 545, 80 Kč. Investor byl ochoten je nakoupit v ceně 541,00 Kč/ks. Této ceny akcie 

dosáhly také 28. 3. a bylo nakoupeno 277 kusů akcií. 

 

 

Graf 3.2 Vývoj ceny akcií Telefónica O2 od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2007 

    Zdroj: akcie.cz 
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Cena akcií Unipetrolu na konci burzovního dne byla 234,00 Kč, limitní cena byla 

zadána v částce 232,00 Kč, akcie se podařilo nakoupit 28. 3. v množství 646 kusů. V tomto 

případě měl investor při stanovení limitní ceny i trochu štěstí. 

 

  

Graf 3.4 Vývoj akcií Unipetrol od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2007 

    Zdroj: akcie.cz 

  

Akcie Zentivy své obchodování zakončily na částce 1 449,00 Kč. Pro nákup jedné 

akcie byla určena částka 1 440,00 Kč. Této hodnoty bylo dosaženo následující den. Akcionář 

tímto krokem nakoupil 104 kusů akcií, ovšem kdyby limitní cenu stanovil ještě nižší, mohl 

dosáhnout ještě výhodnější ceny, viz graf 3.5. 

 

  

Graf 3. 5 Vývoj cen akcií Zentivy od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2007 

    Zdroj: akcie.cz 
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3.3.5 Poplatky 
 

 Při každém obchodu je naúčtován poplatek, jehož výši můžeme vidět v tabulce 3.1, 

vedení účtu cenných papírů je zdarma. 

 

  Typ Objem obchodu Poplatek 

0 - 800 000 Kč 0,4%, min 60 Kč Burza cenných 
papírů Praha 

Nákup/prodej 
akcií v KOBOS 800 000 Kč a více 0,2% + 1 600 Kč 

 

Tab. 3.1 Poplatky při nákupu/prodeji cenných papírů  

   Zdroj: brokerjet.cz 

 
3.4 Zhodnocení investice 
 

3.4.1 Celková hodnota pořízené investice 
 

V tabulce 3.2 můžeme vidět celkovou hodnotu investice, tedy jaké akcie má investor 

ve svém portfoliu, kdy je nakoupil a při jakém kurzu, počet akcií jednotlivých titulů a také 

výši peněžních prostředků, které byly nakonec vynaloženy a hodnotu poplatků. Investice si 

tedy vyžádala 744 060,80 Kč. 

 

Cenný papír ISIN 
Datum 
nákupu Kurz Množství Hodnota Poplatek 

ČEZ CZ0005112300 27. 3. 2007 920,00 163 149 960,00 599,84 

Komerční banka CZ0008019106 28. 3. 2007 3 600,00 41 147 600,00 590,40 

Telefónica O2  CZ0009093209 28. 3. 2007 541,00 277 149 857,00 599,43 

Unipetrol CZ0009091500 28. 3. 2007 232,00 646 149 872,00 599,49 

Zentiva NL0000405173 27. 3. 2007 1 440,00 104 149 760,00 599,04 

Suma         747 049,00 2 988,20 
  

Tab. 3. 2 Celková hodnota pořízené investice 
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3.4.2 Dividendy 
 
 Výši dividend, které byly vypláceny na základě rozhodnutí valné hromady konkrétní 

společnosti, můžeme vidět v tabulce 3.3. Dividendy jsou v České republice zdaněny, zdanění 

je ve výši 15% podle platných zákonů ČR. 

 

  Dividedna za rok 
Dividenda po 

zdanění 

Cenný papír 2006 2007 2006 2007 

ČEZ 20,00 40,00 17,00 34,00 

Komerční banka 150,00 180,00 127,50 153,00 

Telefónica O2 50,00 50,00 42,50 42,50 

Unipetrol 0,00 17,65 0,00 15,00 

Zentiva 11,50 7,40 9,78 6,29 
 

Tab. 3. 3 Výše vyplacených dividend před a po zdanění 

 

 

3.4.3 Zhodnocení investice po prvním roce její existence 
 

Investice byla po prvním roce zhodnocena, byla použita cena, na které jednotlivé akcie 

zakončily své obchodování dne 27. nebo 28. 3. 2008. Kapitálový výnos byl vypočten podle 

vzorce 2.2.1 a dividendový výnos pomocí vzorce 2.2.2, celkový výnos dostaneme součtem 

kapitálového a dividendového výnosu.  

 

  Kapitálový výnos Dividendový výnos Celkový výnos 

Cenný papír v % v Kč v % v Kč v % v Kč 

ČEZ 32,39 48 574,00 1,40 2 771,00 33,79 51 345,00 

Komerční banka 7,92 11 685,00 3,28 5 227,50 11,20 16 912,50 

Telefónica O2 -4,90 -7 340,50 8,26 11 772,50 3,36 4 432,00 

Unipetrol 14,44 21 641,00 0,00 0,00 14,44 21 641,00 

Zentiva -32,60 -48 828,00 1,01 1 016,60 -31,60 -47 811,40 

Suma   25 731,50   20 787,60   46 519,10 
 

Tab. 3. 4 Zhodnocení investice v období od 2. čtvrtletí 2007 do 2. čtvrtletí 2008 
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 Po prvním roce přinesly investorovi výnos pouze tři tituly, a to ČEZ, který přinesl 

zhodnocení ve výši 32,29 %, ke kterému se přidal ještě dividendový výnos ve výši 1,40 %. 

Celkově tedy akcie ČEZu vynesly investorovi třetinu vložené částky. Akcie Komerční banky 

byly také ziskové, i když ne tak významně, přesto celkový výnos přes 10 % je uspokojivý. 

Akcie Unipetrolu měly při nákupu nejvíce otazníků, přesto se staly překvapením a pro 

investora znamenaly druhý nejlepší titul. Kapitálovou ztrátu akcií Telefónicy zachránila 

dividendová politika, jelikož dividendový výnos ve výši 8,26 % je poměrně vysoký, díky 

tomu se celkové zhodnocení těchto akcií dostalo do kladných hodnot. Akcie Zentivy byly pro 

investora šokem, celková ztráta ve výši 31,60 % dosáhla poloviny výnosu, který přinesly 

ostatní tituly (62,79 %), a tedy jej výrazně oslabila. Tento propad byl způsoben vstupem na 

rumunský trh, kdy managment Zentivy podcenil rizikovost této země. Zentiva trpí hlavně 

špatnou platební morálkou rumunských firem, hlavními dlužníky je 15 největších distributorů 

léčiv. Nesplacené pohledávky, které byly následně odepsány, znamenají zhoršení finanční 

stability podniku, který se může dostat do platební neschopnosti, nebo to může ohrozit jeho 

likviditu. 

 

 

3.3.4 Zhodnocení investice po druhém roce její existence 
 

 Investice byla v druhém roce hodnocena na základě stejných kritérií, jako v prvním 

roce své existence. Byl tedy vypočítán kapitálový, dividendový a celkový výnos. 

 

  Kapitálový výnos 
Dividendový 

výnos Celkový výnos 

Cenný papír v % v Kč v % v Kč v % v Kč 

ČEZ -40,25 -79 902,60 4,67 5 542,00 -35,57 -74 360,60 

Komerční banka -47,16 -75 112,00 7,45 6 273,00 -39,70 -68 839,00 

Telefónica O2 -22,43 -31 965,80 10,65 11 772,50 -11,78 -20 193,30 

Unipetrol -55,25 -94 761,74 12,63 9 691,62 -42,62 -85 070,13 

Zentiva 18,80 18 980,00 0,55 654,16 19,35 19 634,16 

Suma   -262 762,14   33 933,28   
-228 

828,87 
 

Tab. 3. 5 Zhodnocení investice v období od 2. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009 
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 Investice v druhém roce své existence nepřinesla investorovi mnoho radosti. Čtyři 

tituly zaznamenaly významný propad, dva z nich se přiblížily polovině své hodnoty před 

rokem, jeden je dokonce pod touto hranicí. Nejhoršího výsledku dosáhly akcie Unipetrolu, 

které dosáhly kapitálové ztráty ve výši 55,25 %, sice dosáhly nejlepšího dividendového 

výnosu, ovšem ani ten už u tohoto titulu moc nezachránil. Taktéž akcie ČEZu a Komerční 

banky jsou v hluboké ztrátě, pouze u akcií Telefónicy zaznamenaly ztrátu poněkud mírnější, 

tyto propady jsou důsledkem finanční krize. Akcie Zentivy, tak jako při hodnocení v prvním 

roce zcela vybočují z vývoje ostatních, je to jediný titul, který od loňského léta neprošel 

korekcí, oproti ostatním akciím, které spadly o desítky procent. Je to způsobeno tím, že se 

Zentivu pokoušely ovládnout dvě společnosti a to Anthiarose Limited ze skupiny PPF a 

Sanofi Aventis, které se předbíhaly v nabídce ceny minoritním akcionářům, která se nakonec 

vyšplhala na hodnotu 1 150 Kč za akcii (viz příloha 3), přičemž hodnota akcie byla na základě 

fundamentální analýzy na 881 Kč za akcii. Zentivu nakonec převzala firma Sanofi Aventis a 

Zentiva upozornila akcionáře, že chce stáhnout akcie z obchodování na BCCP, pražská burza 

tím přijde o pátou nejvíce obchodovanou akcii v loňském roce. Ukončení obchodování (k 28. 

dubnu 2009) povede s velkou pravděpodobností k významnému poklesu likvidity akcií 

Zentivy. 

 

3.3.5 Vývoj hodnoty portfolia 

 

V následujících tabulkách (tab. 3. 6, tab. 3. 7 a tab. 3. 8) můžeme vidět, jak se vyvíjela 

hodnota portfolia, v roce 2007 byla na úrovni 747 049,00 Kč, v roce 2008 byla na úrovni 

772 780,50 Kč, připočteme-li dividendy ve výši 20 787,60 Kč, znamená to výnos ve výši 

6,23 %. Toto zhodnocení, vzhledem k tomu, že investice je vysoce likvidní, tedy své 

prostředky můžeme mít takřka okamžitě je vysoké, které se nedá srovnat s výnosem na 

běžném účtu (pokud bereme v úvahu likviditu). V porovnání s termínovanými vklady je tento 

výnos opět vyšší, sice ne již tak výrazně, ale likvidita prostředků u termínovaných vkladů 

v porovnání s akciemi je nižší a navíc bychom se mohli u těchto vkladů setkat s poplatkem za 

předčasný výběr a výnos je zdaněn. Ovšem u investování do akcií je to spíše výnos slabší. 

V roce 2009 hodnota portfolia výrazně klesla, a to z původní 772 780,50 Kč na 

510 018,36 Kč, což je pokles o 34 %. Vyplacení dividendy tento pokles lehce zmírnily a 

celková roční ztráta je tedy 29,61 %. Investování do akciových cenných papírů je rizikové, ale 

portfolio investora je složeno z akcií velkých a zavedených firem, které by investorovi nemělo 
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přinést až takovouto ztrátu. Jenže rok 2008 byl poznamenán krizí na finančních trzích, která 

způsobila tento propad (bude podrobněji rozvedena v následující kapitole).  

2007 

Cenný papír Množství Kurz Hodnota Poplatky 

ČEZ 163 920,00 149 960,00 599,84 

Komerční banka 41 3 600,00 147 600,00 590,40 

Telefónika O2 277 541,00 149 857,00 599,43 

Unipetrol 646 232,00 149 872,00 599,49 

Zentiva 104 1 440,00 149 760,00 599,04 

Suma     747 049,00 2 988,20 

Tab. 3.6 Hodnota portfolia v roce 2007 

2008 

Cenný papír Množství Kurz Hodnota Dividendy 

ČEZ 163 1 218,00 198 534,00 2 771,00 

Komerční banka 41 3 885,00 159 285,00 5 227,50 

Telefónika O2 277 514,50 142 516,50 11 772,50 

Unipetrol 646 265,50 171 513,00 0,00 

Zentiva 104 970,50 100 932,00 1 016,60 

Suma     772 780,50 20 787,60 

Tab. 3.7 Hodnota portfolia v roce 2008 

2009 

Cenný papír Množství  Kurz Hodnota Dividendy 

ČEZ 163 727,80 118 631,40 5 542,00 

Komerční banka 41 2 053,00 84 173,00 6 273,00 

Telefónika O2 277 399,10 110 550,70 11 772,50 

Unipetrol 646 118,81 76 751,26 9 691,62 

Zentiva 104 1 153,00 119 912,00 654,16 

Suma     510 018,36 33 933,28 

Tab. 3.8 Hodnota portfolia v roce 2009 
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3.3.6 Příčiny špatného vývoje finančního trhu v roce 2008 
 

Americká hypotéční krize, která propukla v druhé polovině roku 2007, kdy dvě 

hypotéční agentury Fannie Mae a Freddie Mac, které v té době buď vlastní, nebo spravují 

hypotéky v objemu 5,5 bilionu dolarů, což je necelá polovina celého hypotečního trhu ve 

Spojených státech a téměř 40 % amerického HDP, se dostaly do finančních potíží a 

vyvrcholila pádem investiční banky Lehman Brothers, i přesto že tato banka byla označována 

za „too big to fail“, tedy za příliš velkou společnost na to, aby padla. Lehman Brothers byla 

nucena přijít do bankrotového řízení 15. září 2008, po té, co ministerstvo financí ve spolupráci 

s FED8 rozhodlo, že neposkytne žádnou půjčku, což ze dne na den rozneslo nedůvěru na 

finančních trzích.  Banka se dostala do potíží kvůli investicím do tzv. toxických cenných 

papírů, které byly kryty nekvalitními hypotékami. A právě pád této banky byl rozbuškou v té 

době již naplno propukající finanční krize, která postupem času přerostla do krize 

hospodářské. 

 Tato krize se na českém finančním trhu začala projevovat až začátkem roku 2008, kdy 

hypotéční krizi začali pociťovat hlavně lidé, kteří mají uložené své prostředky v akciích a 

v podílových fondech. Přestože se hypotéční krize přímo českých finančních institucí 

nedotkla, pouze zprostředkovaně, vývoj na českém finančním trhu je zcela opačný. Tento 

problém souvisí s internacionalizací finančních trhů, díky čemuž je nestabilita a nedůvěra 

v americký finanční trh přenesena na evropský a následně i domácí. 

 Navíc České republice nepomohla ani její zeměpisná poloha, která se stala přítěží 

stahující hodnoty cenných papírů ke dnu. Region byl plně zasažen obrovskou panikou ze 

strany mezinárodních investorů, jenže většina problémů, která vyvolává paniku, je na východ 

od nás. Podle analytiků není česká ekonomika pod tak výrazným tlakem, který by vývoji cen 

akcií odpovídal. Jsme v jednom pytli se zeměmi, které mají problémy (země Pobaltí, 

balkánské státy a zejména Maďarsko). K tomu všemu se investoři až tak nezajímají o 

skutečnou kondici firem, spíše jsou ovlivňováni zprávami o záchranných balíčcích v USA a 

v Evropě. 

  Investoři se ale v posledních týdnech zdají být klidnější a burzovní indexy pomalu po 

celém světě rostou, podle českých analytiků9 nebude rok 2009 horší než ten předchozí, tento 

                                                 
8  FED (Federal Reserve System) je centrální bankou Spojených států amerických 
9  J. Bureš (Poštovní spořitelna), Z. Šafka (ČSOB), J. Stoulil, J. Zendulka (oba Capital Partners), Š. Pírko, P. 
Čermák (oba Colosseum), M. Hatlapatka, J. Procházka (Cyrrus), P. Hlinomaz (BH Securites), I. Hrušová (Next 
Finance), V. Kotlán, M. Štěpán (Česká spořitelna), J. Němý (Komerční banka), J. Novotný (Fio), P. Sobíšek 
(UniCredit bank), M. Vaníček, P. Vyroubal (Atlantik), M. Fuchs (HSBC) 
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názor pramení ze skutečnosti, že minulý rok nikdo tak hluboké propady neočekával (krachy 

amerických a britských bank by dnes už málokoho překvapily), kdežto v tomto roce by měli 

být už investoři připraveni na cokoli, z trhů by tedy měla zmizet panika. V první polovině 

roku 2009 se očekává nervózní volatilita spojena s poklesem cen. V druhé polovině roku je 

očekáván příchod zlomu, jelikož akciové trhy přibližně o půl roku předbíhají stav reálné 

ekonomiky. Velkou vzpruhou by měly být právě záchranné balíčky na podporu ekonomiky, 

které přijala skoro každá vláda. Jestliže se konec prvního pololetí stane osudovým zlomem, 

kdy si investoři budou moci trochu oddechnout, rozhodně není jisté, protože 

makroekonomický vývoj v Evropě je velkým otazníkem, jelikož nedokáže s důsledky krize 

bojovat tak efektivně jako Spojené státy americké. Evropa je sice sjednocena, ale není 

sjednocena v koordinaci přístupu ke krizi, proto se také čeká, že krize v Evropě bude delší než 

v USA. 

 Jak je na tom Burza cenných papírů Praha? Ta se propadla na pětileté minimum, když 

17. února 2009 index PX klesl na hranici 651,5 bodů. Toto je možno dokumentovat na vývoji 

indexu PX (graf 3.6). Smutným faktem zůstává, že všudypřítomný negativismus ovlivnil 

pražskou burzu právě v době, kdy se zařadila do velké burzovní skupiny pod vedením 

vídeňské burzy, která by za jiných podmínek přinesla nové zahraniční investory a zvýšený 

objem obchodů.  

 

 

 

Graf 3.6 Vývoj indexu PX v období od 17. 4. 2008 do 17. 4. 2009 

    Zdroj: pse.cz 
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Závěr 
 

 V současnosti je investování přístupné komukoliv, kdo má potřebné znalosti, 

informace a kapitál. Jen je potřeba si uvědomit, jak vysoké riziko jsme ochotni podstoupit, na 

jak dlouho se můžeme vzdát svých prostředků, popřípadě zda se investici budeme sami 

věnovat, nebo její správu raději přenecháme odborníkům. 

 Dluhopisy pro investora znamenají nižší riziko (zejména státní) než akcie, ovšem 

musejí počítat s tím, že nižší riziko sebou nese nižší výnos. V dnešní době jsou dluhopisy 

jistotou díky pevně stanovené době splatnosti a kupónu. Investor před investicí by si měl 

hlavně vzít v úvahu rating, který mu vypoví o finančním zdraví společnosti (státu) a o její 

platební schopnosti. Problémem investování do dluhopisů, je jejich poměrně vysoká 

nominální hodnota. 

 Investor, který se rozhodl investovat do akcií, podstupuje výraznější riziko, 

způsobené hlavně vysokou volatilitou, ovšem toto riziko je mnohdy oceněno výnosem. 

Investor si musí uvědomit, že investice do akcií přináší výsledky v dlouhodobějším 

investičním horizontu. V krátkodobém horizontu sice investice může přinést vysoký výnos, 

ale také vysokou ztrátu, a pokud se investor rozhodne být spekulantem, rozhodně ho nesmí 

zaskočit výrazný pokles hodnoty portfolia a musí být vybaven hlubokými znalostmi o 

fungování kapitálového trhu, musí počítat s neustálým sledováním vývoje kurzů cenných 

papírů (podle nichž stále mění příkazy k operacím na burze), faktorů, které finanční trhy 

ovlivňují a musí této činnosti věnovat daleko větší množství času. 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit výnosy u vybraných akciových titulů, 

investice byla hodnocena po dva roky. V prvním sledovaném období byly nejvýnosnějším 

titulem akcie ČEZu, které dosáhly zhodnocení ve výši 32,39 %, nejvyšší dividendový výnos – 

8,26 % zaznamenala společnost Telefónica. Nejhůře si první rok vedly akcie Zentivy, které 

skončily s propadem 32,60 %. Po prvním roce existence investice přinesla výnos ve výši  

6,65 %.  

 Druhý rok, oproti předchozímu sledovanému roku (2008), byl ve znamení vysoké 

ztráty, nejhůře dopadly akcie Unipetrolu, které se propadly o 55, 25 %, ale alespoň tato 

společnost vyplatila dividendy na rozdíl od prvního roku, kdy navíc dividendový výnos těchto 

akcií byl nejvyšší – 12,63 %. Jako jediný titul se akcie Zentivy nedostaly do ztráty, naopak 

zaznamenaly výraznější zhodnocení, a to 18, 80 %. Celková hodnota portfolia poklesla o 34 

% 
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 V praktické části bylo zjištěno, že na akciové tituly působí mnoho různých faktorů, a 

přestože jich většina vykazuje rostoucí nebo naopak klesající vývoj, neznamená, že se musí 

týkat všech (příkladem jsou akcie Zentivy). Každý rok existence investice může být úplně 

odlišný od toho předešlého, jeden rok se investor může radovat nad tím, jak vysokého 

zhodnocení jeho akcie dosáhly a hned následující rok může jen zaraženě sledovat, jakých 

propadů mohou akciové tituly dosahovat, které byly způsobeny již zmíněnou finanční krizí.  

 Investor, který nehodlá spekulovat, může v současné době jen čekat, kdy se akcie 

dostanou alespoň na hodnotu, za kterou byly nakoupeny, kdy se vrátí důvěra na kapitálové 

trhy a kdy se světové hospodářství dostane z recese. 
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