
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA PRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční trh - subjekty finančního trhu a možnosti investování 

Financial market – entities of financial market and financial options 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                   Bc. Bohumila Alexandra Hrdinová 

Vedoucí diplomové práce:                   Mgr. Milan Gryga 

 

 

Ostrava 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce Mgr. Milanu Grygovi a 

oponentovi diplomové práce JUDr. Radku Židlíkovi za jejich cenné připomínky a odborné 

rady, kterými přispěli k vypracování této diplomové práce. 



3 
 

 

1 Úvod .................................................................................................................................... 5 

2 Teorie finančního trhu ......................................................................................................... 7 

2.1 Kapitálový trh ............................................................................................................ 11 

2.1.1 Historie právní úpravy kapitálového trhu ........................................................... 11 

2.1.2 Předpisy, které upravují oblast kapitálových trhů .............................................. 12 

2.2 Peněžní trh ................................................................................................................. 15 

2.2.1 Historie peněžního trhu ...................................................................................... 16 

2.2.2 Právní předpisy, které řeší problematiku peněžního trhu ................................... 16 

2.2.3 Nástroje peněžního trhu ..................................................................................... 17 

2.3 Pojmy finančního trhu ............................................................................................... 21 

2.4 Cenné papíry a investiční cenné papíry ..................................................................... 24 

2.4.1 Cenné papíry ...................................................................................................... 25 

2.4.2 Dluhopisy ........................................................................................................... 28 

2.4.3 Akcie .................................................................................................................. 29 

2.4.4 Zatímní listy ....................................................................................................... 30 

2.4.5 Poukázky na akcie .............................................................................................. 31 

3 ČNB a dohled nad finančním trhem ................................................................................. 32 

3.1 Podstata regulace a dohledu ...................................................................................... 35 

3.1.1 Vývoj regulace ................................................................................................... 36 

3.1.2 Regulace nadnárodní .......................................................................................... 37 

3.1.3 Vývoj regulace a dohledu v ČR ......................................................................... 39 

3.1.4 Výbor pro finanční trh ........................................................................................ 41 

4 Další subjekty finančního trhu .......................................................................................... 42 

4.1 Burza cenných papírů ................................................................................................ 43 

Obsah



4 
 

4.1.1 Burza cenných papírů Praha ............................................................................... 44 

4.2 RM-Systém ................................................................................................................ 48 

4.3 Ministerstvo financí České republiky ........................................................................ 49 

4.4 Banky ......................................................................................................................... 50 

4.5 Pojišťovny ................................................................................................................. 53 

4.6 Obchodníci s cennými papíry .................................................................................... 55 

4.7 Makléř ........................................................................................................................ 56 

4.8 Centrální depozitář cenných papírů ........................................................................... 57 

4.9 Investiční společnost.................................................................................................. 58 

4.10 Investiční fond ........................................................................................................... 59 

4.11 Tiskárna cenných papírů ............................................................................................ 60 

5 Možnosti investování na finančním trhu ........................................................................... 61 

5.1 Využití poradců ......................................................................................................... 64 

5.2 Samostatné studium možností investování ................................................................ 65 

5.3 Burzovní indexy ........................................................................................................ 69 

5.3.1 Nejsledovanější burzovní indexy ....................................................................... 70 

5.3.2 Výpočet burzovních indexů ............................................................................... 70 

5.3.3 Poměr P/E ........................................................................................................... 71 

5.4 Zásady investování .................................................................................................... 73 

6 Závěr ................................................................................................................................. 75 

Seznam použité literatury a pramenů ....................................................................................... 78 

Seznam použitých zkratek ........................................................................................................ 84 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 



5 
 

 

Po vzniku samostatné České republiky se začal rozvíjet finanční trh, v té době velmi 

zaostalý, do podoby finančních trhů vyspělých zemí Evropy. A tento vývoj probíhá i nadále. 

S růstem globalizace roste i potřeba sjednocování pravidel a umožňování lidem investovat do 

jakéhokoli finančního nástroje kdekoli na světě za podobných podmínek. Roste také potřeba 

ochrany investora proti nekalým praktikám subjektů, které mají na trhu díky své velikosti 

značnou výhodu a neváhají ji využít. Sjednocují se také účetní pravidla různých zemí, aby se 

investorům usnadnilo porovnávání finančních produktů a finanční situace společností 

v různých částech světa.  

Poslední dobou se také stává módou, že i lidé s relativně nízkými příjmy investují na 

kapitálovém trhu, sjednávají si životní pojištění, investují do podílových fondů, kupují 

dluhopisy a další cenné papíry. Reklama nám každou chvíli nabízí výhodné půjčky, pojištění, 

poradenství v oblasti financí a investování. Celkově vzato jsme se dostali do bodu, kdy by 

každý člověk měl znát základní pravidla fungování finančního trhu, nebo se díky 

rafinovanosti poradců, makléřů a jiných profesí může dostat do velkých potíží. 

Téma diplomové práce Právo finančního trhu – subjekty práva jsem si vybrala z toho 

důvodu, že mne zajímá jak oblast financí a investování, tak i právo jako takové. Každý člověk 

by si měl být vědom svých práv a při využívání nástrojů finančního trhu a při kontaktu se 

subjekty práva finančního trhu to platí dvojnásob. Rozhodne-li se člověk, že zhodnotí své 

finanční prostředky, jedná se většinou o vysoké částky, u některých investorů dokonce o 

celoživotní úspory. Proto by každý investor měl znát základní informace o tom, jak finanční 

trh funguje, jakými předpisy se řídí, jak jej ovlivňuje vstup České republiky do Evropské 

unie, jaké subjekty na tomto trhu figurují, jaké jsou jejich povinnosti a práva a také jaké jsou 

zásady investování.  

Mým cílem je popsat základní charakteristiky trhu a subjektů operujících na trhu. Ráda 

bych čtenářům zprostředkovala informace o České národní bance, o tom jak dohlíží nad 

finančním trhem a jaké má nástroje k prosazování svých cílů. Otázkou je, zda Česká národní 

banka vykonává svůj dohled správně a efektivně, a jak je na tom náš finanční trh v porovnání 

s finančními trhy jiných států. Mým cílem také je zjistit a sepsat veškeré základní informace, 

které jsou potřebné a užitečné pro začínající investory. 

1 Úvod
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V této diplomové práci se budu zabývat finančním trhem a to jeho dvěma složkami – 

kapitálovým trhem a peněžním trhem. V první kapitole lehce popíšu historii finančního trhu, 

seznámím čtenáře své práce s právními předpisy, které upravují problematiku finančního trhu, 

a to jak předpisy českými, tak i předpisy Evropské unie. Dále zmíním některé pojmy 

finančního trhu, které je dobré znát a popíšu i konkrétní finanční nástroje, tedy dluhopisy, 

akcie, zatímní listy a další. Nastíním i problematiku smluv užívaných v oblasti cenných 

papírů. 

V druhé kapitole se budu zabývat Českou národní bankou, její historií, předpisy, které 

ovlivňují její činnost a tím jak dohlíží na kapitálový trh a peněžní trh. Také nastíním otázku 

mezinárodního dohledu nad finančním trhem. Ve třetí kapitole se budu věnovat konkrétním 

subjektům finančního trhu, jako jsou Burza cenných papírů Praha, RM-Systém, ministerstvo 

financí, obchodníci s cennými papíry a další. Popíšu povinnosti těchto subjektů dle zákona, 

jejich práva a činnost, kterou vykonávají.  

Ve čtvrté kapitole se rozepíšu o možnostech investování. Rozeberu výhody a nevýhody 

investování s pomocí investičního či finančního poradce a investování dle vlastního uvážení. 

Vysvětlím, co jsou to burzovní indexy a jak se počítají. Budu se zabývat vypovídací hodnotou 

ukazatele P/E a jeho praktickým využitím k identifikaci podhodnocenosti a nadhodnocenosti 

trhu. Zmíním i finanční krizi a její vliv na ekonomiku. Rozepíšu se o různých typech 

investorů a sepíšu základní investiční pravidla, kterými je dobré se řídit. Otázkou pro tuto 

kapitolu je, zda může investovat každý, nebo je tato činnost určena jen některým lidem, 

případně jaké psychické vlastnosti jsou potřebné a užitečné pro člověka, který chce 

investovat. 
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Finanční trh dělíme z hlediska doby splatnosti na peněžní trh a kapitálový trh. Aktiva 

obchodovaná na peněžním trhu představují krátkodobé půjčky se splatností jeden rok a méně, 

typicky do 13 měsíců. Finanční trh zabezpečuje likviditu financování pro globální finanční 

systém, a slouží k nákupu a prodeji krátkodobých cenných papírů. Obchoduje se zde se 

státními úvěry, obchodními směnkami, depozitními certifikáty, akceptačními úvěry a jinými 

finančními aktivy do jednoho roku splatnosti. Hlavním subjektem peněžního trhu jsou 

obchodní banky, které půjčují fyzickým, nebo právnickým osobám a také sobě navzájem. 

Z hlediska objemu operací je nejvýznamnější mezibankovní trh, kde denně dochází 

k přesouvání likvidních prostředků za účelem dosažení potřebné likvidity a výše objemu 

peněžních zásob.  

Nástroje peněžního trhu jsou převážně ohodnoceny pomocí tzv. referenční sazby, což je 

průměrná úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny si vzájemně půjčovat peněžní 

prostředky. Nejčastěji se využívá sazba na londýnském trhu, tzv. LIBOR, což je zkratka pro 

London Interbank Offered Rate (londýnská mezibankovní sazba). Naší českou obdobou je 

PRIBOR, tedy Prague Interbank Offered Rate, což je průběrná sazba, za kterou jsou ochotny 

si banky vzájemně půjčovat na českém mezibankovním trhu. Na kapitálovém trhu dochází ke 

směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů a jejich derivátů. Emitentům slouží kapitálový 

trh k získání zdrojů pro financování vlastní činnosti. Emitenty jsou státní a veřejné instituce, 

finanční instituce a podniky, které vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tyto 

cenné papíry kupují investoři, kteří tak zhodnocují své volné peněžní prostředky. Investorem 

může být banka, pojišťovna nebo jiná právnická osoba, a také fyzická osoba. Na kapitálovém 

trhu se obchodují aktiva se střednědobou a dlouhodobou splatností. 1 

Finanční trh si můžeme představit jako systém institucí a nástrojů, které zabezpečují 

pohyb kapitálu a peněz mezi ekonomickými subjekty. Ti, kteří mají v tomto momentě 

nadbytek finančních prostředků, přemýšlejí o způsobu, jak je zhodnotit. Ti, kteří peníze 

potřebují, stojí na opačné straně obchodu, a tedy prodávají akcie, dluhopisy a jiné cenné 

papíry. Nejčastěji si pod pojmem finanční trh představíme trh s cennými papíry, kde se 

                                                 
1 ŠEVČÍK, Aleš, David FUCHS a Michal GABRIEL. Finanční trhy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 
149 s. ISBN 80-210-2696-0. 

2 Teorie finančního trhu
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obchoduje se zastupitelnými a převoditelnými finančními nástroji. Účastníky trhu s cennými 

papíry můžeme dle jejich funkce rozdělit na 3 hlavní kategorie: 

• Emitenty – vydávají cenné papíry, aby získali potřebné finanční prostředky. Emitenti 

mohou cenné papíry vydávat přímo, nebo nepřímo prostřednictvím zprostředkovatele. 

• Investory – kupují cenné papíry s cílem zhodnotit své dočasně volné finanční 

prostředky. Investory můžeme dále rozdělit na velké a drobné.  

• Finanční zprostředkovatele – jsou to finanční instituce, které zprostředkovávají nákup 

a prodej s cennými papíry. 

Tyto ekonomické subjekty se pro nákup a prodej rozhodují dle tří kritérií – likvidita, 

riziko, výnosnost. Jedná se o tzv. zlatý investiční trojúhelník. Riziko se odvíjí dle charakteru 

cenného papíru, obecně lze říci, že akcie jsou velmi rizikové, stačí málo a akcie velmi rychle 

změní hodnotu, jsou tedy vysoce volatilní. Naopak u dluhopisů bývá riziko nižší, donedávna 

platilo, že státní dluhopisy jsou jen minimálně rizikové, avšak nástup krize nám ukázal, že i 

stát jako takový není uchráněn bankrotu. Na trhu se soustředí nabídka dočasně volných 

finančních prostředků přebytkových ekonomických subjektů a poptávka deficitních subjektů. 

Tím jsou subjekty s přebytkem finančních prostředků motivováni k vytváření úspor a lidé 

s nedostatkem financí mohou na trhu najít způsob jak financovat své nápady a potřeby, které 

pak ekonomiku jako takovou obohatí. Interakcí mezi nabídkou a poptávkou dochází 

k sjednání ceny. 

Finanční trh je citlivým indikátorem prosperity i neúspěchů v hospodářském vývoji. 

Z hlediska splatnosti rozlišujeme finanční nástroje na2: 

• Krátkodobé – se splatností do 1 roku 

• Střednědobé – splatnost 1 rok až 4 roky 

• Dlouhodobé – splatnost nad 4 roky 

Z hlediska finančních rizik dělíme trh na 4 hlavní kategorie: 

• Dluhový trh – jedná se o trh s dluhovými finančními nástroji (úvěry, půjčky, dluhové 

cenné papíry), které mají určitou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou 

splatností – tzv. perpetuity), kdy jedna strana je věřitelem a druhá dlužníkem. 

                                                 
2 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
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• Akciový trh – je trh s nástroji s teoreticky nekonečnou dobou splatnosti. Akcie totiž 

mohou měnit majitele, ale do doby, než ukončí činnost podnik, který akcie emituje, 

jsou akcie stále v oběhu. Obchod je organizován burzou cenných papírů a makléři. Na 

akciovém trhu mohou investoři získat, ale i prodělat své peníze. Pro emitující 

společnosti je akciový trh zdrojem peněžních prostředků pro podnikatelský růst.  

• Komoditní trh – je trh s cennými kovy, jako jsou zlato, stříbro a paladium.  

• Měnový trh – tento trh je největší a nejlikvidnější finanční trh na světě. Dá se zde 

obchodovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mohou zde obchodovat začátečníci i 

profesionálové, ale jedná se o problematický trh se spoustou rizik. Forex 

(obchodování s cizími měnami) je mimoburzovní trh, skládá se ze sítě vzájemně 

propojených elektronických systémů. Tento systém propojuje banky, pojišťovny, 

investiční fondy, brokerské společnosti, podniky a individuální investory. 3 

Důležitým pojmem na finančním trhu je likvidita, což je schopnost cenného papíru 

přeměnit se zpět na peníze, tedy rychlost, s jakou se dá cenný papír na peníze přeměnit. 

Výnos je zisk z daného finančního instrumentu a mnoho neprofesionálů považuje výnos za 

hlavní, ne-li jediný pojem, který při rozhodování o svých investicích sledují. Mezi pojmy 

riziko, výnos a likvidita platí jednoduchý vztah – čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší 

bude i riziko investice a naopak. Vysoce likvidní instrumenty nás pak většinou neohromí 

nikterak vysokým výnosem.  

Peněžní trh je částí dluhového trhu a je typický tím, že jsou tam velké objemy obchodů, 

malý počet účastníků, velká rychlost sjednávání obchodů a nízké transakční náklady. Peněžní 

trh je méně formalizovaný, než kapitálový.4 Na finančním trhu operují různé právnické a 

fyzické osoby, jejichž činnost je kontrolována a regulována, aby nedošlo k jednání, které by 

poškodilo některou ze stran, které na finančním trhu operují. Nejvýznamnějšími finančními 

institucemi jsou:5 

• Burzy 

• Organizované mimoburzovní trhy 

• Instituce kolektivního investování 

                                                 
3 FXstreet.cz Svět obchodování na Forexu. Co je Forex [online]. Fxstreet.cz [cit. 26.2.2013]. Dostupné z: 
http://www.fxstreet.cz/co-je-forex.html 
4 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
5 HNÁTKOVÁ, Jana. Integrace dohledu nad finančním trhem v České republice. Brno, 2011. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí. 
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• Penzijní fondy 

• Obchodní banky 

• Nebankovní spořitelní instituce 

• Pojišťovací instituce 

Na finančních trzích působí i další subjekty, v mezinárodním měřítku jimi jsou i 

jednotlivé státy, a to prostřednictvím svých centrálních bank, nebo mezinárodních institucí. 

Finanční systém plní řadu funkcí, mezi základní funkce patří:6 

• Depozitní funkce – ukládání úspor a akumulace peněžních prostředků 

• Kreditní funkce – poskytování volných peněžních prostředků ekonomickým subjektů 

– domácnostem, firmám, státu 

• Funkce uchování hodnoty – finanční prostředky na běžných účtech sice ztrácejí svou 

hodnotu vlivem inflace, ale výběrem jiného finančního instrumentu  může majitel 

finančních prostředků zabránit inflačnímu znehodnocení a uchovat tak své prostředky 

do doby, kdy je bude potřebovat 

• Funkce likvidity – schopnost přeměny finančních aktiv na hotové peníze 

• Platební funkce – provádění plateb za ekonomické transakce 

• Ochrana proti riziku – ochrana ekonomických subjektů proti různým druhům rizika 

• Funkce regulace finančního systému státem – stát působí aplikováním monetární a 

fiskální politiky i dalších existujících nástrojů regulace na finanční systém 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key 
Publishing). ISBN 978-80-7418-128-3. 
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2.1 Kapitálový trh 

 

2.1.1 Historie právní úpravy kapitálového trhu 

 

Česká právní úprava kapitálových trhů je součástí systému práva, který se vyvinul v 

rámci kontinentálního právního systému, konkrétně rakouského subsystému. Kontinentální 

právo je založeno na římském právu. Po vzniku Československa v roce 1918 byl zachován 

rakouský právní systém. Do právního řádu nově vzniklého Československa byly převzaty 

prameny rakouského burzovního práva, které platily na našem území až do přijetí nové právní 

úpravy po roce 1989.7 V roce 1992 byl Federálním shromážděním České a Slovenské 

republiky přijat federální zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, zákon č. 229/1992 

Sb., o komoditních burzách a zákon č. 600/1992 Sb., o cenných papírech. V témže roce 

přijala Česká národní rada zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Federální zákon nabyl 

účinnosti 28.12.1992 a republikový zákon až dne 1.1.1993. Oba zákony vycházely ze stejných 

principů a dokonce měly téměř identická znění.  

Po rozpadu federace se zákon č. 600/1992 Sb. stal součástí právního řádu České 

republiky a dá se říci, že duplicitně upravoval oblast cenných papírů. Poté nebyl nikdy 

novelizován a k jeho zrušení došlo až zákonem č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje 

zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve zněních pozdějších předpisů. Právní úprava 

kapitálového trhu ČR je dosti mladá a vznikla až po pádu komunizmu, tedy po roce 1989. V 

současné době odpovídá standardu obdobných právních úprav členských států EU. Negativem 

je, že pregnantní (přesná) formulace zákonných ustanovení, která je vlastní kontinentálnímu 

systému práva, vyvolává potřebu neustálých novelizací, které musí reagovat na rychlý vývoj 

finančního trhu. Je vyloučena možnost tvorby práva prostřednictvím soudních rozhodnutí, 

jako je tomu v USA. Charakteristickým rysem kontinentálního systému oproti 

angloamerickému subsystému je tedy určitá strnulost, která je dána tím, že zákonodárce vždy 

reaguje na aktuální vývoj se zpožděním. Zpoždění je dáno minimálně délkou legislativního 

procesu, ve většině případů je však časová prodleva mnohem delší.8 

                                                 
7 MAZUR, Daniel. Fungování kapitálových trhů v ČR a USA. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita v Brně, Fakulta právnická, Katedra finančního práva a národního hospodářství. 
8 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
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2.1.2 Předpisy, které upravují oblast kapitálových trhů 

 

Právní předpisy, které upravují společenské vztahy vznikající v rámci kapitálového trhu, 

můžeme rozdělit do dvou oblastí. V první oblasti jsou předpisy, které se výhradně zabývají 

problematikou kapitálového trhu. V druhé oblasti budou předpisy, které se kapitálovým trhem 

zabývají jen z části. 9 

Předpisy, které se zabývají výhradně problematikou kapitálového trhu jsou: 

• Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon nabyl účinnosti dne 1.1.1993, byl často novelizován a v současnosti byla 

ponechána pouze část týkající se soukromoprávní úpravy cenných papíru. Od 1.1.2014 

bude tento předpis zrušen novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. 

• Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů.  Zákon nabyl účinnosti dne 1.4.1998, zřídil Komisi pro cenné papíry 

jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu, stanovil její působnost, oprávnění, 

organizační strukturu a další náležitosti. Zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v 

souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ke dni účinnosti zákona 

1.4.2006 došlo k zániku Komise pro cenné papíry a působnost přešla na ČNB. 

• Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

• Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který nabyl účinnosti vstupem ČR 

do EU a nahradil původní zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech. Zákon definuje pojem kolektivního investování, řeší právní 

úpravu některých subjektů kapitálového trhu. 

• Zákon. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, nabyl účinnosti 1.7.1992, zavedl 

pojem komoditní burza jako právnickou osobu organizující burzovní obchody se 

zbožím a upravil právní poměry v rámci organizovaného burzovního trhu se zbožím.  

• Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Ten nabyl účinnosti dnem vstupu ČR do EU, 

zrušil původní zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.  

 

Předpisy, které se kapitálovým trhem zabývají jen z části jsou: 

                                                 
9 MAZUR, Daniel. Fungování kapitálových trhů v ČR a USA. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita v Brně, Fakulta právnická, Katedra finančního práva a národního hospodářství. 
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• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský zákoník. Od 1.1.2014 bude tento předpis zrušen 

novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. 

• Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Od 1.1.2014 bude tento předpis zrušen 

novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. Co do úpravy obchodních společností 

nahrazen zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

• Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, podle 

kterého postupují orgány dohledu nad kapitálovým trhem. 

• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu.  

• Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

• Vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o 

pojišťovnictví. 

• Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

 

1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tím se nám dosti rozšířil 

okruh pramenů práva aplikovaných v ČR. Společné právo Evropské unie se dělí na tři oblasti, 

které se navzájem prolínají.10 Jsou jimi: 

• Primární právo – jedná se hlavně o smlouvy EU11, dohody, které byly uzavřeny mezi 

vládami členských zemí a byly ratifikovány parlamenty členských států. Toto právo se 

týká úkolů a pravomocí institucí a orgánů EU, také upravují zákonodárné, výkonné a 

judikativní postupy společného práva EU.  

• Sekundární právo – patří sem nařízení (obecně závazné v každém členském státě), 

směrnice (zavazují členské státy, aby do určité doby implementovaly problematiku 

řešenou ve směrnici do národního práva), rozhodnutí (jsou závazná pro příjemce, 

mohou se týkat členských zemí, nebo konkrétně právnických či fyzických osob) a 

doporučení a stanoviska (nejsou závazná, ale v některých případech může být jejich 

nedodržení sankcionováno). 

• Judikatura (soudní rozhodnutí Evropského soudního dvora) 

                                                 
10 Europa. Prameny práva Evropské unie [online]. Europa.eu [cit. 18.11.2012]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_cs.htm 
11 Europa. Primární právo [online]. Europa.eu [cit. 18.11.2012]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14530_cs.htm 
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Příklady právních předpisů Evropské unie, které souvisí s podnikáním na kapitálovém 

trhu12: 

• Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/39/ES pokud jde o evidenční povinnosti investičních 

podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k 

obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 

• Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 

prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 

prospektů a šíření inzerátů. 

• Směrnice Rady 93/22/EEC o investičních službách v oblasti cenných papírů. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES o přijetí cenných papírů ke 

kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro 

spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES 

a 98/27/ES. 

 

Dalším důležitým pramenem právní úpravy kapitálových trhů jsou také předpisy nižší 

právní síly - tedy prováděcí předpisy k zákonům, nařízení a vyhlášky. Prováděcí předpisy jsou 

vydávány na podkladě zákonného zmocnění a nesmí svým obsahem odporovat zákonům ani 

jiným právním předpisům. V oblasti kapitálových trhů vydává prováděcí předpisy 

Ministerstvo financí a ČNB. Nařízení může na základě ústavního zmocnění vydávat vláda. K 

nejpočetnějším regulativům nižší právní síly patří vyhlášky, které mohou být vydávány na 

podkladě zmocnění v zákoně, a to v rozsahu, který jim příslušný zákon přiznal. Tyto vyhlášky 

vydává hlavně Ministerstvo financí a Česká národní banka. 

 

 

                                                 
12 Česká národní banka. Vybrané právní předpisy Evropské unie související s podnikáním na kapitálovém trhu 

[online].Čnb.cz [cit. 18.11.2012]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/predpisy_eu.html 
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2.2 Peněžní trh 

 

Pod pojmem peníze si můžeme představit jakékoli aktivum, které je obecně přijímáno 

při směně nebo při placení dluhu. Důležitou vlastností peněz je všeobecnost, což znamená, že 

jsou přijímány všemi subjekty dané společnosti. Tato všeobecnost je v dnešní době zajištěna 

zákonem č.6/1993 Sb., o České národní bance. V tomto zákoně je v § 16 stanoveno, že 

„platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své 

nominální hodnotě při všech platbách na území české republiky“.13 
ČNB má jako jediná právo 

vydávat bankovky a mince. Peníze mají 3 základní funkce: 

• Zúčtovací jednotka – prostřednictvím peněz lze vyjádřit hodnotu zboží, či služby. 

• Prostředek směny – bankovky a mince slouží k placení za zboží a služby. V dnešní 

době se často používají peníze v dematerializované podobě, tedy placení pomocí 

platební karty. 

• Uchovatel hodnot – máme-li přebytek peněz a nechceme je ihned utratit, lze je 

uchovat pro budoucí potřebu. 

Peněžní trh je složka finančního trhu, kde se obchoduje s krátkodobými finančními 

nástroji. Nástroje na peněžním trhu jsou určeny převážně pro financování provozních potřeb. 

Jsou užitečné při výplatě mezd, nákupu zásob, financování oprav a dalších provozních 

činností.14 Obchodování na peněžním trhu se uskutečňuje pomocí dvou základních nástrojů, 

jsou jimi krátkodobé úvěry a krátkodobé cenné papíry. Krátkodobé úvěry se dále dělí na 

obchodní úvěry a finanční úvěry. Pod obchodní úvěry spadají úvěry mezi obchodními 

partnery. U finančních úvěrů si můžeme zmínit úvěry od bank, jako jsou eskontní úvěr, 

avalový úvěr, akceptační úvěr, faktoringový úvěr, lombardní úvěr, kontokorentní úvěr, 

dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso a další. U krátkodobých cenných papírů si 

zmíníme směnky, šeky, krátkodobé státní cenné papíry, krátkodobé vládní obligace, státní 

pokladniční poukázky, bankovní obligace a další. Cílem této práce není vyjmenovat a popsat 

veškeré druhy nástrojů peněžního trhu, nýbrž jen popis základních finančních nástrojů pro 

lepší představu a orientaci v problematice. Krátkodobé finanční nástroje zajišťují 

ekonomickým subjektům likviditu, a také jsou vhodné ke krátkodobým spekulacím.  

                                                 
13 Zákon č.6/1993 Sb., o české národní bance.  
14 POLÁCH, Jiří. Peněžní a kapitálové trhy. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 105 s. ISBN 
978-80-7318-647-02. 
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2.2.1 Historie peněžního trhu 

 

Když chtěli lidé v minulosti obchodovat, činili tak formou barterových obchodů. 

Nevýhodou bylo, že pokud chtěl člověk směnit např. boty za chleba, musel najít někoho, kdo 

měl boty a zároveň chtěl chleba. Tento problém vedl k využívání vzácných, žádoucích a 

trvanlivých předmětů, které byl každý ochoten přijmout, třebaže je v tu chvíli nepotřeboval. 

Nejznámějšími platidly se staly mušle kauri a plátno, kožešiny. Později se začaly využívat 

drahé kovy, které se daly jednoduše vážit a dělit. Již od roku 1770 př. n. l. se mluví o zrncích 

stříbra, která se neváží, ale počítají. Koncem 7. st. př. n. l. se začíná mluvit o mincích, ty 

patrně vznikly normováním kousků drahého kovu, aby nebylo třeba je vážit. V raném 

novověku díky rozvoji obchodu a také válečných výdajů se drahé kovy staly nedostatkovými. 

Roku 1565 se rozhodl velmistr Maltézského řádu začít razit mince z mědi a nápisem „Ne kov, 

nýbrž důvěra“. První bankovky se v Evropě objevily v roce 1661, v Číně už dokonce v 11. 

století.  

Po 2.světové válce fungoval ve světě tzv. Bretton-Woodský systém. V rámci něj byly 

v roce 1944 založeny 2 instituce – Mezinárodní měnový fond a Světová banka. MMF 

poskytuje převážně krátkodobé úvěry vládám členských zemí, které mají platební problémy. 

MMF přináší významné publikace a analýzy a vyvíjí iniciativu při hledání řešení zadluženosti 

rozvojových zemí. Světová banka zaměřuje svou pozornost na poskytování dlouhodobých 

úvěrů k financování rozvojových programů.  

 

2.2.2 Právní předpisy, které řeší problematiku peněžního trhu 

 

Právní předpisy důležité v problematice peněžního trhu jsou: 

• Zákon č.321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. 

• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský zákoník. Od 1.1.2014 bude tento předpis zrušen 

novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. 

• Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Od 1.1.2014 bude tento předpis zrušen 

novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. 

• Zákon č.21/1992 Sb., o bankách. 

• Zákon č. 64/1996 Sb., o České obchodní inspekci. 
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• Zákon č.219/1995 Sb., devizový zákon. 

• Zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

• Zákon č.254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. 

• Zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

• Zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.  

• Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

• Zákon č.36/2008 Sb., kterým se mění zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č.468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č.124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních 

prostředcích a platebních systémech (znám jako zákon o platebním styku). 

• Zákon č.191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. 

 

2.2.3 Nástroje peněžního trhu 

 

Směnky – Směnka je cenný papír, který má zákonem předepsanou formu. Tento druh 

finančních aktiv je upraven v zákoně č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. Zákon zná 2 

druhy směnek – směnka vlastní a směnka cizí. U směnky cizí se jedná o bezpodmínečný 

písemný příkaz výstavce směnky adresovaný jiné osobě, aby směnečnému věřiteli uhradila 

určitou peněžitou částku. Směnka vlastní naopak obsahuje bezpodmínečný příslib výstavce, 

že směnečnému věřiteli zaplatí určitou peněžitou částku. Přijetí směnky je úkon, kterým se 

dlužník zavazuje zaplatit sumu na směnce vyplněnou. Převod práva ke směnce se provádí 

indosamentem neboli rubopisem. Indosament se píše na rub směnky nebo na tzv. přívěsek, 

kde indosant převádí práva na indosatáře.   

Zákon popisuje obsahové a formální náležitosti směnky, které musí daná listina 

obsahovat, jinak není za směnku považována. Výhodou směnky je její snadná 

obchodovatelnost. Majitel směnky může získat finanční prostředky ještě před splatností 

směnky.15 Směnka je cenným papírem na řad, tedy všechna práva ze směnky vyplývající lze 

                                                 
15 POLÁCH, Jiří. Peněžní a kapitálové trhy. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 105 s. ISBN 
978-80-7318-647-02. 
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převést na nové majitele tzv. indosamentem neboli rubopisem. U směnky je také možné, aby 

se třetí osoba zavázala za směnečného dlužníka, že za něj určitou částku v případě potřeby 

zaplatí. K tomu se používá směnečný aval. Avalista se na směnce podepíše a zpravidla uvede 

i osobu, za kterou ručí. Směnka může být vystavena16: 

• Na viděnou – směnka je splatná při předložení a musí být předložena k placení do 

jednoho roku od data vystavení. 

• Na určitý čas po viděné  

• Na určitý čas po datu vystavení 

• Na určitý den 

 

Depozitní certifikáty jsou obchodovatelná tvrzení o depozitech uložených u banky. 

Depozitní certifikáty mají pevnou dobu splatnosti, úrok i jistina jsou vypláceny až k datu 

splatnosti, a často nesou pevnou úrokovou sazbu odvozenou od referenční sazby PRIBID. DC 

mají pevnou dobu splatnosti a není možné jejich předčasné vyplacení. Subjekty nakupující 

depozitní certifikáty jsou převážně pojišťovny, fondy peněžního trhu a další investoři. 

Pokladniční poukázky slouží hlavně ke krytí krátkodobých schodků státního rozpočtu. 

Jsou nejbezpečnějším a nejlikvidnějším instrumentem na peněžním trhu. PP emituje 

ministerstvo financí a ČNB. Maximální doba splatnosti PP emitovaných ministerstvem 

financí je 12 měsíců, u PP emitovaných ČNB je to 6 měsíců.  

Obchodování s měnami – měnový kurz vyjadřujeme jako vztah dvou měn, které tvoří 

měnový pár. Jednoduše řečeno jde o cenu jedné měny, vyjádřenou v jednotkách druhé měny. 

Máme 2 možnosti zápisu měnového vztahu. U přímé kotace se udává počet jednotek domácí 

měny, které jsou potřebné ke koupi jedné jednotky zahraniční měny. U nepřímé kotace je 

tomu naopak, vyjadřujeme počet jednotek cizí měny, které potřebujeme na nákup domácí 

měny. Měnový trh zahrnuje všechny měny, se kterými se na světových trzích obchoduje. S 

měnami se obchoduje na trhu, kterému se říká Forex. Na Forexu můžeme obchodovat 24 

hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Dokumentární akreditiv je platební instrument, který má za cíl snížit riziko s pojené 

s platbami do zahraničí. Jedná se o písemný závazek banky zaplatit danou peněžní částku 

                                                 
16 Zákon č.191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.  
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poté, co budou do určité doby splněny akreditivní podmínky stanovené kupujícím. Žádost 

bance podává kupující. Akreditiv je jistotou pro prodávajícího, že pokud splní akreditivní 

podmínky, bude mu za zboží zaplaceno.17 

Dokumentární inkaso je forma bankovního platebního styku, kdy banka vydá určité 

dokumenty až po platbě, akceptaci směnky, či jiném platebním úkonu. Prodávající zasílá 

bance kupujícího dispoziční dokumenty ke zboží, případně směnku. Dodavatel tak má jistotu, 

že dokumenty budou bankou vydány až po uskutečnění platby. 18 

Eskontní úvěr je odkup cenných papírů před lhůtou jejich splatnosti, který provádí 

banka většinou u směnek.  

Kontokorentní úvěry jsou docela často využívány jak soukromými osobami, tak 

podnikateli. Jedná se o předem schválené krátkodobé půjčky bankou klientovi do předem 

daného limitu podle bonity klienta. Klient tento úvěr čerpá až v případě, kdy se na účtu 

dostane na nulu. Klient tak může jít do mínusu. Tento typ úvěru je úročen speciální úrokovou 

sazbou.19 

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr, který je zajištěn zástavou movitých věcí, např. 

šperků, cenných papírů, drahých kovů. 20 

Avalový úvěr – představuje poskytnutí záruky klientovi bankou, že klientův závazek 

bude zaplacen i v případě, že na jeho účtu nebude dostatečný objem finančních prostředků. 

Tyto úvěry se poskytují jen velmi bonitním klientům a banka si za ně bere avalovou provizi, 

která je závislá na velikosti úvěru a riziku, do kterého banka jde.   

Šeky – má podobu bankovního formuláře, ze kterého se po vyplnění předepsaných 

náležitostí stává platební prostředek a určitá forma cenného papíru. Šek má společné 

vlastnosti se směnkou, ale jedná se o jednodušší instrument. Šek je vždy splatný na viděnou. 

V ČR jsou náležitosti šeku upraveny v zákoně směnečném a šekovém, který vychází 

                                                 
17 Hospodářská komora České republiky. Dokumentární akreditiv [online]. Komora.cz [cit. 16.3.2013]. 
Dostupné z: http://www.komora.cz/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/zahranicni-obchod-a-preshranicni-
poskytovani-sluzeb/platebni-a-dodaci-podminky-v-zahranicnim-obchode/dokumentarni-akreditiv.aspx 
18 Business Center. Dokumentární inkaso [online]. Business.center.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pojmy/p1375-dokumentarni-inkaso.aspx 
19 Peníze. Kontokorentní úvěry [online]. Peníze.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.penize.cz/kontokorentni-uvery 
20 Business Center. Lombardní úvěr [online]. Business.center.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pojmy/p984-lombardni-uver.aspx 
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z Ženevské šekové konvence. Lhůty pro předložení šeku k proplacení dle Ženevské konvence 

jsou následující: 

• 8 dnů u šeků vystavených a splatných v 1 státě 

• 20 dnů u šeků vystavených a splatných ve dvou různých státech na stejném kontinentu 

• 70 dnů u šeků vystavených a splatných ve dvou různých státech na různých 

kontinentech. 

Během této lhůty nemůže být šek odvolán a oprávněný má právo k jeho proplacení. Ve 

Velké Británii a v USA neplatí Ženevská šeková konvence, nýbrž anglosaský šekový systém, 

kde jsou trochu jiná pravidla. Např. lhůta je tzv. rozumný čas k proplacení, který je definován 

jako 90 dnů.21 

Cenné papíry – v rámci peněžního trhu se jedná o cenné papíry se splatností 5 až 270 

dnů, které vydávají velké firmy.  

Deriváty – mezi deriváty patří opce, opční kontrakty a warranty, které přiznávají svému 

majiteli právo koupit či prodat podkladové aktivum, kterým může být cenný papír, měna či 

komodita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Zákon č.191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.  
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2.3 Pojmy finančního trhu 

 

Při studiu finančního trhu se setkáme s mnoha pojmy, jejichž význam bychom si měli 

na začátku této práce objasnit. Nebudu se zde zabývat vyčerpávajícím výčtem pojmů 

finančního trhu, ale uvedu zde ty, které jsou pro náš účel nejdůležitější, nebo se často 

diskutují v médiích a knihách zabývajících se finančním trhem. Důležité pojmy užívané na 

finančním trhu jsou: 

Apreciace – zhodnocení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám, ne 

vždy a ne pro všechny má pozitivní efekt. 

Depreciace – znehodnocení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám. 

Denní obchodování – typ investování, kdy investor otevírá a uzavírá obchod v rámci 

jednoho obchodního dne. 

LIBOR – úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském 

mezibankovním trhu. 

PRIBOR – úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém 

mezibankovním trhu.22 

LOT – jednotka minimálního obchodovaného zboží (např.: 10 000 akcií) 

Emitent – společnost nebo instituce, která vydává cenný papír. 

Rating – posouzení hospodářského stavu emitentů, většinou jej provádí mezinárodní 

renomované firmy jako Standard & Poor’s a Moody’s. 

Zajištění – strategie s cílem snížit důsledky neočekávaného výkyvu hodnoty finančních 

prostředků.  

Derivát – finanční instrument, jehož hodnota je odvozena od hodnoty tzv. 

podkladového aktiva. Nejčastějšími deriváty jsou futures, forwardy, swapy a opce. 

Sekuritizace23 - transformace finančních aktiv na cenné papíry, přesunutí rizika na 

jiného věřitele. Např. banka nechce nést riziko, že lidé nebudou splácet úvěr, a tak vytvoří 
                                                 
22 PEŠTOVÁ, Stanislava. Slovník ekonomických pojmů pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 
2004, 102 s. ISBN 80-716-8898-3. 
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cenné papíry, které prodá investorům, ti pak dostávají výnos dle toho, zda klienti banky úvěr 

splácejí, či nikoli. Pokud utrží banka ztrátu z nesplacených úvěrů, nevyplatí investorům 

výnosy, tedy převede ztráty na investory. Sekuritizace byla a je ve velké míře využívána 

v USA, což vedlo v roce 2007 k hypoteční krizi.  

Cash flow – tok hotovosti, jinak řečeno čistý přírůstek peněžních prostředků, které 

právnická či fyzická osoba skutečně obdrží za dané období. Dle mého názoru je nutné 

sledovat i domácí cash flow, jelikož právě to, jak zacházíme se soukromými penězi, 

předurčuje naše chování k firemním financím. 

Faktoring – způsob financování, kdy dojde k odkupu krátkodobých pohledávek 

(například za dodané zboží a služby) faktoringovou společností. 

Forfaiting – způsob financování, kdy dojde k odkupu střednědobých, nebo 

dlouhodobých pohledávek. 

Akcie – listina, která svému majiteli poskytuje právo na podíl na majetku a na úspěchu 

dané akciové společnosti a zajišťuje některá práva na spolurozhodování. 

Ážio – přirážka k nominální hodnotě cenného papíru, při jeho vydání.  

Diverzifikace – metoda rozložení investic do různých aktiv tak, aby se snížila 

rizikovost investice jako celku se zachováním přiměřeného výnosu. 

Dividendy – vyplacený podíl ze zisku akciové společnosti. 

Index – ukazatel, který zobrazuje změny určitých veličin v průběhu času. Akciové 

indexy reflektují vývoj vybraného koše akcií na dané burze. Indexy se používají k posouzení 

výhodnosti investice. Indexy si blíže vysvětlíme ve čtvrté kapitole. 

ISIN – mezinárodní identifikační číslo cenných papírů.  

Tržní kapitalizace – metoda hodnocení společnosti, kdy počet akcií se vynásobí jejich 

aktuálním burzovním kurzem. 

Volatilita – rozpětí kurzů cenných papírů a indexů během určitého období.24 

                                                                                                                                                         
23 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
24 Raiffeisen Bank International. ABC o fondech [online]. Rb.cz [cit. 6.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.rb.cz/financni-trhy/investice/cenne-papiry/podilove-fondy/abc-o-fondech/ 
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Riziko je součástí snad veškeré lidské aktivity a nejinak je tomu na finančním trhu. 

Finanční riziko lze definovat jako potenciální ztráta v budoucnosti, která se složitě předvídá. 

Především se jedná o ztrátu z finančního, nebo komoditního nástroje, či jejich portfolia. Jílek 

ve své knize specifikuje pět hlavních finančních rizik25: 

• Úvěrové riziko – riziko, které vyplývá z neschopnosti nebo neochoty dlužníka splatit 

své závazky. 

• Tržní riziko – riziko změn hodnot finančních nástrojů díky nepříznivým změnám na 

trhu (nepříznivý pohyb tržních cen a sazeb). 

• Likvidní riziko – riziko vzniku momentální platební neschopnosti (firma nebo fyzická 

osoba nebo dostatek volných finančních prostředků, aby splatila své závazky.  

• Operační riziko – riziko ztráty z prováděných operací v důsledku chyb, které jsou 

projevem nedostatku personálu, přílišné složitosti operace a jiné. 

• Obchodní riziko – do obchodního rizika můžeme zařadit riziko ztráty z právní 

neprosaditelnosti kontraktu, v důsledku neschopnosti získat potřebné finanční 

prostředky za rozumnou cenu, riziko ztráty dobrého jména na trhu, riziko politických a 

ekonomických změn u obchodního partnera a jiné.  

S rizikem je nutné počítat, nelze se mu vyhnout, a proto je důležité předem promyslet, 

jaká rizika nám hrozí, jak moc nás mohou ovlivnit a nakolik my můžeme ovlivnit vznik 

rizika. Jak se říká: „Štěstí přeje připraveným“, a také „Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“. 

Z mých zkušeností vím, že je lepší věnovat předem čas pro předcházení rizikům, než pak 

problémy spojené s riziky řešit. Zde mě také napadá jiné přísloví: „Prevence je lepší, než 

léčba“. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
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2.4 Cenné papíry a investiční cenné papíry 

 

Právní úpravu cenných papírů obsahuje zákon o cenných papírech, kdy v § 1 můžeme 

najít výčet cenných papírů. Jsou jimi: zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, 

dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy 

a zemědělské skladní listy.26 Pokusům definovat cenný papír se vyhýbá většina autorů 

odborné literatury. Tento interpretační problém řeší buď citací zahraničních legálních definic, 

nebo podávají obecnou charakteristiku vlastností cenného papíru. Pravděpodobně jediná 

legální definice cenného papíru je dle švýcarské právní úprava v ust. čl. 945 obligačního 

zákona ze dne 31.3.1911, která popisuje cenný papír jako každou listinu, se kterou je právo 

spjato tím způsobem, že nemůže být bez listiny ani uplatněno ani převedeno na jiného.27  

Český právní řád v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, v ust. § 1 písm. e) definuje 

cenné papíry jako listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na 

majetku nebo právo na peněžité plnění. Jedná se pouze o vymezení pojmu pro účely 

uvedeného zákona, a nelze tedy hovořit o obecné legální definici cenného papíru. Jan Dědič 

dovozuje z jednotlivých ustanovení právních předpisů, které se dotýkají cenných papírů, že 

cenné papíry jsou zvláštním druhem majetkové hodnoty, jejíž podstatou jsou listiny nebo je 

nahrazující zápisy do zákonem stanovené evidence, s nimiž je spojeno subjektivní právo 

takovým způsobem, že bez této listiny nebo zápisu nemůže být právo ani uplatněno ani 

převedeno na jinou osobu.28 

Za investiční cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu jsou považovány 

zejména29: 

• Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné 

právnické osobě 

• Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky 

• Cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b) 

• Cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů 

uvedených v písmenech a) a b) 

                                                 
26 Zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírech. 
27 KOTÁSEK, Josef. Kurs obchodního práva: právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 728 s. 
ISBN 80-717-9855-X. 
28 DĚDIČ, Jan. Právo v podnikání. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2000, 546 s. ISBN 80-717-5084-0. 
29 Zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 



25 
 

• Cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je 

určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, 

úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně 

vyjádřených ukazatelů 

 

2.4.1 Cenné papíry 

 

Cenné papíry jsou právní teorií a praxí považovány za věc movitou. To znamená, že 

jsou s nimi spojována práva a povinnosti vyplývající z ustanovení zejména občanského a 

obchodního zákoníku, jako obecných právních předpisů. Cenné papíry existují buď v listinné, 

nebo zaknihované podobě (existuje jen evidenční záznam o cenném papíru, který nemá 

fyzickou podobu). Cenné papíry musí splňovat určité obsahové a formální náležitosti, aby 

mohly být vůbec za cenné papíry považovány. Právní úprava některých cenných papírů je 

uvedena ve zvláštních zákonech. Cenné papíry můžeme třídit podle mnoha kriterií. Podle 

formy dělí zákon o cenných papírech v ust. § 3 cenné papíry na:  

• Cenné papíry na doručitele, označované také jako „au porteur papíry“ jsou cenné 

papíry, které jsou neomezeně převoditelné, a to pouhým předáním. 

• Cenné papíry na řad, označované jako „order papíry“ jsou CP, u kterých práva s tímto 

CP spojená je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož řad byla 

listina napsána, nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. 30  

• Cenné papíry na jméno, označované jako „rektapapíry nebo au nom papíry“ jsou CP, 

které obsahují jméno prvního oprávněného ve svém textu a dále se předávají písemnou 

smlouvou a předáním.  

Dalšími možnými kriterii jak dělit cenné papíry je jejich obchodovatelnost nebo 

neobchodovatelnost. Obchodovatelné cenné papíry mohou snadno a bez větších formalit 

měnit majitele (cenné papíry na doručitele a na řad). Dále je můžeme dělit na cenné papíry 

přijaté k obchodování na regulovaném trhu (dříve veřejném trhu) tzv. kótované cenné papíry 

(ust. § 2 písm. l) ZPKT) a nekótované, tedy všechny ostatní. Kótované cenné papíry dále 

členíme na tuzemské a zahraniční (ust. § 1odst. 3 ZCP). 

                                                 
30 Businessinfo. Cenné papíry [online]. Businessinfo.cz [cit. 17.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cenne-papiry-opu-4644.html 
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Cenný papír je zastupitelný a převoditelný finanční nástroj. Převodem cenného papíru 

vzniká na jedné straně finanční aktivum a na straně druhé finanční pasivum. Cenný papír 

existuje ve dvou formách: 

• Jako dluhový cenný papír, kam spadají dluhopisy a směnky. 

• Jako kapitálový cenný papír, jehož nejčastější formou je akcie.  

CP mohou mít dvojí podobu: 

• Listinná podoba – CP má formu fyzické listiny, přičemž každý CP může existovat 

v listinné podobě. 

• Zaknihovaná podoba – CP existuje pouze jako záznam v evidenci, přičemž zaknihovat 

lze pouze zastupitelné cenné papíry (akcie, poukázky na akcie, dluhopisy, kupóny, 

opční listy, podílové listy). 

K problematice cenných papírů náleží také smlouvy o cenných papírech, patří sem 

smlouvy o převodech CP, obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově, správě, uložení a 

obhospodařování CP a smlouvy o zastavení CP. 

Smlouvy o převodech cenných papírů – sem patří smlouvy o úplatném a bezúplatném 

převodu CP a smlouva o půjčce CP. Smlouvu o úplatném převodu CP řeší obchodní zákoník, 

konkrétně kupní smlouva. Je třeba, aby ve smlouvě bylo uvedeno, o jaké CP se jedná a jejich 

kupní cena. Smlouva o bezúplatném převodu je řešena v občanském zákoníku a řídí se 

úpravou darovací smlouvy. Taktéž úplatná smlouva o půjče i smlouva o výpůjčce je řešena v 

občanském zákoníku.  

Obstaravatelské smlouvy31 – zákon rozlišuje tři smluvní typy: 

• Komisionářská smlouva 

• Mandátní smlouva 

• Smlouva o zprostředkování 

Tyto smlouvy se užívají při poskytování investičních služeb. A jelikož je ze zákona 

oprávněn poskytovat investiční služby pouze obchodník s cennými papíry na základě 

povolení ČNB, bude jednou stranou těchto smluv zpravidla OCP a druhou zákazník. Tyto 

smlouvy musí mít písemnou formu a řídí se ustanoveními obchodního zákoníku. 

                                                 
31 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.  



27 
 

Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování CP: 

U smlouvy o úschově CP se schovatel zavazuje převzít listinný cenný papír k uložení 

do samostatné nebo hromadné úschovy, a uschovatel se zavazuje zaplatit za to určenou cenu. 

Do samostatné úschovy se ukládají listiny v případě, kdy majitel chce na konci úschovy vrátit 

tentýž listinný CP. Do hromadné úschovy se ukládají zastupitelné cenné papíry, kdy majiteli 

je na konci vydán jakýkoli listinný cenný papír s určenou hodnotou.  

Ve smlouvě o správě cenných papírů se správce zavazuje, že po dobu trvání smlouvy 

bude činit všechny právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s CP, 

a vlastník CP se zavazuje, že za to správci zaplatí úplatu. V tomto případě není nutné, aby měl 

správce CP papíry u sebe až do té doby, kdy to vyžaduje povaha úkonu. V tom případě je 

majitel povinen předat správci listinný cenný papír, nebo písemnou plnou moc. 

Ve smlouvě o uložení CP se opatrovatel zavazuje převzít listinný cenný papír, aby jej 

uložil a spravoval, a složitel se zavazuje, že za to zaplatí úplatu. Tato smlouva je kombinací 

předchozích dvou smluv o úschově a správě CP. 

Smlouva o obhospodařování cenných papírů v sobě zahrnuje kromě úschovy a 

správy CP také obstarávání koupě, prodeje a prvotního nabytí CP. Obhospodařovatel 

manipuluje jak s CP, tak s peněžními prostředky pro jejich koupi s cílem zabezpečit 

dlouhodobě odbornou péči o majetek zákazníka, a to na základě volné úvahy. U této smlouvy 

je nutná písemná forma. Obhospodařovatelem může být jedině OCP. Zákazník se za dané 

služby zavazuje zaplatit určenou cenu. 

Smlouva o zastavení cenných papírů – tato smlouva se řídí zástavním právem dle 

občanského zákoníku. Smluvní zástavní právo vzniká předáním listinného cenného papíru, 

případně předáním tohoto papíru a označením o zástavě a označením osoby zástavního 

věřitele vlastníkem CP na rubu listiny u listinného CP, který je převoditelný rubopisem. 

Zástavní věřitel nemá právo dále tento CP převádět. Po zániku pohledávky zajištěné zástavou 

je zástavní věřitel povinen označit zánik tohoto práva na rubu CP škrtnutím zástavního 

rubopisu. V případě zaknihovaných CP vzniká smluvní zástavní právo zápisem tohoto práva 

na účet vlastníka v evidenci CP. Je třeba doložit prvopis, nebo úředně ověřenou kopii zástavní 

smlouvy. Zánik zástavního práva se také zapisuje do této evidence, přičemž je třeba doložit, 

že zajištěná pohledávka zanikla. 
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Veškeré CP vydané v ČR v zaknihované podobě vedené v centrální evidenci CP jsou 

vedené v centrálním depozitáři. K převodu zaknihovaného cenného papíru na nového 

vlastníka dochází v okamžiku zápisu převodu na účet zákazníků. Pokud se převádí 

zaknihovaný CP a změna se nezapisuje na účet zákazníka, dojde k převodu vlastnictví 

k okamžiku zápisu na účet vlastníka.  

 

2.4.2 Dluhopisy 

 

Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo jeho vlastníka požadovat splacení 

jmenovité hodnoty a vyplacení výnosů z něj. Jmenovitá hodnota dluhopisu může být splatná 

jednorázově k určitému datu, nebo v pravidelných splátkách. Dluhopis může být v listinné 

nebo zaknihované podobě a vydán na jméno, na řad i na doručitele. Vydat dluhopis může PO 

nebo FO, která je bankou a má místo podnikání na území státu EU nebo jiného státu, který 

tvoří Evropský hospodářský prostor, a která podniká na území ČR na základě jednotné 

bankovní licence. Emisi dluhopisů schvaluje ČNB. ČNB musí rozhodnout o žádosti o 

schválení emise do 60 dnů ode dne jejího doručení nebo doplnění. Pokud tak ČNB v této 

lhůtě neučiní, má se za to, že žádost byla schválena. Náležitosti dluhopisu jsou: 

• Informace o emitentovi dluhopisu (obchodní firma nebo název, sídlo a IČO u PO; 

jméno, datum narození, bydliště, obchodní firma, místo podnikání u FO). 

• Označení, že se jedná o dluhopis, název dluhopisu. 

• Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci CP 

(ISIN)32, nebo jiný údaje, kterým se dluhopis identifikuje. 

• Jmenovitá hodnota. 

• Údaj o schválení emisních podmínek. 

• Výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše. 

• Datum emise. 

• Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něj. 

• Forma dluhopisu. 

• Závazek emitenta splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních 

podmínkách. 

                                                 
32 Zákon č.190/2004 Sb., o dluhopisech.  
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• Datum splatnosti dluhopisu a výnosu z něj. 

• Číselné označení dluhopisu. 

• U dluhopisu na jméno – jméno, obchodní firmu, nebo název prvního vlastníka. 

• Podpis nebo otisk podpis u osob oprávněných k datu emise jednat jménem 

společnosti, nebo podpis či otisk podpisu emitenta. 

Druhy dluhopisů: 

• Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané ČNB  

• Komunální dluhopisy – vydávají je územní samosprávné celky po předchozím 

souhlasu ministerstva financí. 

• Prioritní dluhopisy – s těmito dluhopisy je spojeno právo na splacení a vyplacení 

výnosu z dluhopisů, a také právo na přednostní upisování akcií daného emitenta. 

• Podřízené dluhopisy – pohledávky spojené s těmito dluhopisy budou uspokojeny až 

po všech ostatních pohledávkách. 

• Hypoteční zástavní listy – tyto dluhopisy jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních 

úvěrů či částí těchto pohledávek, nebo náhradním způsobem. 

• Vyměnitelní dluhopisy – s těmito dluhopisy je spojeno právo na jejich výměnu za jiné 

dluhopisy, nebo za akcie téhož emitenta. 

• Sběrné dluhopisy – souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise. Počet upsaných 

dluhopisů vlastníka představuje jeho podíl na sběrném dluhopisu. 

 

2.4.3 Akcie 

 

Akcie je druh CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka: 

• Podílet se na řízení společnosti. 

• Podílet se na zisku společnosti. 

• Podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 

Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti má stejná práva jako akcionář, 

a to od doby zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mají jako ostatní CP 

své náležitosti, které musí být splněny, jsou to: 

• Označení formy akcie, u akcie na jméno – firmu, název nebo jméno akcionáře 
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• Jmenovitou hodnotu 

• Označení firmy a sídla společnosti 

• Datum emise 

• Výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie 

Akcie mají dvojí podobu, buď listinnou, nebo zaknihovanou. V případě listinné podoby 

musí tato akcie obsahovat i číselné označení a podpis členů představenstva, kteří jsou k tomu 

oprávněni. Listinné akcie na jméno se převádějí rubopisem a předáním. V rubopisu se uvádí 

informace o PO nebo FO a datum převodu. Dále je třeba zapsat změnu v seznamu akcionářů. 

Akcie se dále dělí na 3 druhy: 

• Kmenové – nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. 

• Prioritní – majitelé prioritních akcií mají přednostní práva týkající se dividend, nebo 

podílu na likvidačním zůstatku. Souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií nesmí 

překročit polovinu hodnoty základního kapitálu. 

• Zaměstnanecké – zaměstnanci společnosti mohou vybývat kmenové akcie za 

zvýhodněných podmínek. Souhrn jmenovitých hodnot tohoto druhu akcií nesmí 

překročit 5% hodnoty základního kapitálu. 

 

2.4.4 Zatímní listy 

 

Zatímní list je cenný papír, který společnost vydává v případě, že upisovatel před 

zápisem společnosti do obchodního rejstříku nestihl splatit celý emisní kurz akcie. Zatímní 

list je cenný papír na řad. Majitel zatímního listu jej může prodat ještě před zaplacením 

emisního kurzu, avšak je i poté zodpovědný za jeho splacení. K převodu ZL dochází 

rubopisem a předáním. Jakmile je zaplacen emisní kurz, dojde k výměně ZL za akcie. Pokud 

byl splacen emisní kurz jen částečně, vymění se jen ta část ZL, která již splacena byla, a 

vytvoří se nový ZL s hodnotou nesplaceného zůstatku. ZL má své náležitosti, jsou jimi: 

• Označení, že se jedná o zatímní list. 

• Datum emise zatímního listu a podpisy členů představenstva, kteří jednají jménem 

společnosti.33 

                                                 
33 Businessinfo. Cenné papíry – charakteristika jednotlivých druhů [online]. Businessinfo.cz [cit. 18.3.2013]. 
Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cenne-papiry-charakteristika-druhu-opu-4615.html 



31 
 

• Firma, sídlo a výše základního kapitálu společnosti. 

• Informace o vlastníkovi zatímního listu. 

• Jmenovitá hodnota tvořená součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených 

akcií. 

• Počet, podoba a forma akcií, které zatímní list nahrazuje, může být určen i jejich druh. 

• Splacená a nesplacená část emisního kurzu akcií a lhůty ke splacení emisního kurzu. 

 

2.4.5 Poukázky na akcie 

 

Pokud společnost zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií, může dle rozhodnutí 

valné hromady před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydat tzv. 

poukázky na akcie, a to jen v případě, že upisovatel zcela zaplatil emisní kurz akcie. 

Poukázka na akcie je cenný papír na doručitele. Na poukázce na akcie musí být uvedeno: 

• Označení, že se jedná o poukázku na akcie. 

• Firma a sídlo společnosti. 

• Druh, jmenovitá hodnota, forma, podoba a počet akcií, které je možno za poukázky 

nabýt. 

• Částka, kterou upisovatel splatil a datum, kdy se tak stalo. 
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Česká národní banka se finančního trhu sama účastní jako obchodní subjekt, který 

nakupuje nebo prodává cenné papíry a jiné nástroje finančního trhu, a také jako emitent 

cenných papírů. Pokud Česká národní banka nakupuje cenné papíry, nebo jiné finanční 

instrumenty, nebo poskytuje úvěry na mezibankovním trhu, uvolňuje tím peněžní prostředky 

do oběhu a tím zvyšuje množství oběživa. Emisí vlastních cenných papírů, nebo jejich 

prodejem a inkasováním splátek úvěrů naopak peníze z trhu stahuje a snižuje tím množství 

oběživa na trhu.34 Jejím hlavním cílem je přitom péče o cenovou stabilitu. ČNB může 

emitovat dlužnické cenné papíry s krátkodobou splatností do 6 měsíců. Tyto cenné papíry 

mají charakter dluhopisů, jedná se o poukázky ČNB. Oblast kapitálového trhu je regulována 

řadou omezujících a přikazujících pravidel, zejména v podobě právních předpisů. Vznikla 

však potřeba vytvářet dohled nad kapitálovým trhem. Výkon tohoto dohledu byl svěřen České 

národní bance. Ta podle zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu posiluje důvěru 

investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně 

investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.35 

Dle informací přímo na stránkách České národní banky „dohled nad kapitálovým trhem 

zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích 

souhlasů podle zvláštních právních předpisů, kontrolu dodržování podmínek stanovených 

udělenými licencemi a povoleními, kontrolu dodržování zákonů, k jejichž kontrole je ČNB 

zmocněna zákonem nebo zvláštními právními předpisy, kontrolu dodržování vyhlášek a 

opatření vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich 

vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a 

sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích“.36 Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je 

bankovní rada, ta určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o 

                                                 
34 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické učebnice. 
ISBN 978-80-7400-801-6. 
35 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. 1.vyd. Praha: Vysoká 
škola finanční a správní, 2004, 229 s. ISBN 80-86754-13-8. 
36 Česká národní banka. Regulace a dohled nekapitálovým trhem [online]. Čnb.cz [cit. 5.10.2012]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/kapitalovy_trh/index.html 

3 ČNB a dohled nad finančním trhem
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důležitých měnově politických opatřeních ČNB a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním 

trhem.37 ČNB mimo jiné vede seznamy těchto osob38: 

• Obchodníků s cennými papíry, kterým udělila povolení. 

• Organizátorů regulovaného trhu, kterým udělila povolení. 

• Investičních společností, podílových a investičních fondů, působících podle zákona 

upravujícího kolektivní investování. 

• Nucených správců a likvidátorů. 

• Pojišťoven 

• Investičních zprostředkovatelů 

• Účastníků centrálního depozitáře. 

ČNB je povinna každoročně vypracovat Zprávu o výkonu dohledu nad finančním 

trhem. Tuto zprávu předloží nejpozději do 30.6 následujícího roku Poslanecké sněmovně, 

Senátu a vládě. Její obsah musí být ještě před tím projednán Výborem pro finanční trh, který 

má právo k ní připojit své vyjádření. Tato zpráva obsahuje základní informace o licenčních 

činnostech, regulaci, vlastním dohledu nad finančním trhem a také souhrnné analýzy 

jednotlivých sektorů finančního trhu. V době psaní této části kapitoly (30.3.2013) ještě není 

dostupná zpráva pro rok 2012. V průběhu roku je však možné sledovat na stránkách ČNB 

základní ukazatele o sektorech finančního trhu, kde se můžeme dozvědět mnoho užitečných 

informací. 39  

Ve zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem jsou shrnuty informace o 

legislativních změnách, o vývoji regulace v rámci EU, o dohledu nad finančním trhem, 

dodržování ochrany spotřebitele, o vývoji mezinárodní spolupráce a o vývoji finančního trhu 

v daném roce. Za rok 2011 je zpráva k dispozici na stránkách ČNB.40 Ze zprávy z roku 2011 

vyplývá, že ČR navštívila mise MMF v rámci programu vyhodnocení stability finančního 

sektoru v ČR. Program se zaměřil na bankovní sektor a na soulad regulace a dohledu se 

základními mezinárodními principy. Dle zprávy vyplývá, že finanční regulace a dohled jsou u 

                                                 
37 Zákon č.6/1993 Sb., o České národní bance.  
38 Zákon č.15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu. 
39 Česká národní banka. Základní ukazatele o sektorech finančního trhu [online]. Čnb.cz [cit. 30.3.2013]. 
Dostupné 
z:http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/index.ht
ml 
40 Česká národní banka. Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem [online]. Čnb.cz [cit. 30.3.2013]. 
Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/ 
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nás postaveny na pevných základech a jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy 

efektivního finančního dohledu. Krize neohrozila stabilitu českého finančního trhu a bankovní 

sektor je zdravý a dostatečně kapitálově vybavený. Existence těchto zpráv jsou pro investory 

velmi přínosné, i když dle mého názoru nejsou zcela založeny na skutečnosti. Lehký uměle 

vytvořený posun k optimismu je na zprávách znát. Ale i přes tuto skutečnost si můžeme 

v těchto zprávách zjistit mnohé zajímavé skutečnosti. 
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3.1 Podstata regulace a dohledu 

 

Finanční trh se velmi liší od trhů zboží a ostatních služeb, je dosti náchylný na 

problémy a krachy finančních institucí. Aby byly tyto hrozby zmírněny, či odstraněny, 

vznikla potřeba na tyto finanční instituce dohlížet a regulovat jejich činnost. 

Na regulaci a dohled se můžeme podívat ze dvou úhlů: 

• Nepřímá ochrana drobného klienta před ztrátou v případě krachu finanční instituce – 

jedná se o právní omezení aktivit subjektů na finančním trhu tak, aby byly ochráněny 

subjekty na daném trhu.41 Nepřímá ochrana je dána dohledem státních orgánů.  

• Přímá ochrana drobného klienta – zde se jedná o právní omezení aktivit jak 

regulovaných, tak i neregulovaných subjektů tak, aby bylo zabráněno poškození 

drobného klienta v případě transakce s finanční institucí. Drobným klientem zde 

myslíme drobné vkladatele, investory a pojištěnce. Tato skupina lidí má jen omezené 

možnosti jak se vůči institucím bránit a mnohdy si kvůli částce několika tisíc raději 

svou námahu rozmyslí. Dle Jílka není třeba chránit velké klienty z důvodu toho, že ti 

už se umějí účinně bránit a své postavení na trhu si obhájí. Navíc velcí klienti 

jednodušeji přichází k informacím a mohou reagovat na podmínky daleko dříve, než 

drobní klienti.  

Tyto dva pohledy na regulaci a dohled mohou jít často proti sobě, neboť příliš mírný 

dohled nad činností finančních institucí vede k maximalizaci užitku u těchto institucí na úkor 

drobného klienta. A naopak příliš přísný dohled a regulace institucí, který má za účel chránit 

drobného klienta je pro trh a instituce zničující. Proto by se měl vliv regulace vyvážit tak, a 

neupřednostňoval zájmy ani jedné strany a přitom efektivně ovlivnil funkcionalitu trhu.  

Majetní lidé se většinou o své peníze starají sami a nesvěřují jejich správu makléřům a jiným 

specialistům. Pro většinu dolarových milionářů je typické, že velkou část svého majetku mají 

uloženou v podnicích, které sami kontrolují, přičemž se nepouštějí do investic, o kterých toho 

příliš nevědí. Tito investoři kladou velký význam sebevzdělávání, svému vlastnímu úsudku a 

informacím, které se k nim jako kontrolujícím a mocným osobám dostanou s větší 

pravděpodobností, než k drobným investorům a střadatelům. Navíc tito milionáři jen 

zřídkakdy investují do fondů, ať už podílových, investičních, penzijních, či hedgeových. 

                                                 
41 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
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Regulativní opatření můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní regulativní 

opatření mají za cíl podporovat a povzbuzovat ekonomické a bankovní aktivity. Naopak 

negativní regulativní opatření zakazují některé druhy činností, nebo zakazují nabízení 

některých produktů.42 

 

3.1.1 Vývoj regulace 

 

Do počátku 70.let byla regulace pouze okrajovou záležitostí. Díky postupné globalizaci, 

vzrůstajícímu mezinárodnímu prostředí a krachem některých velkých bank, vnikla potřeba 

dohledu nad finančním trhem nejen začít řešit, ale také se snažit jej sjednotit. Různé země 

mají odlišné právní podmínky pro vznik a činnost finančních institucí. Tím vzniká problém 

s konkurenceschopností a také hrozbou, že jedna země negativně ovlivní i ty další. Nyní 

postupně zanikají směnné bariéry, rostou kapitálové toky přes hranice a banky a jiné instituce 

jednodušeji podnikají i za hranicemi.  

Do poloviny 70. let zde nebyla žádná instituce, která by si kladla za cíl mezinárodně 

koordinovat či sjednotit regulaci a dohled na finančním trhu. Avšak v létě roku 1974 krachla 

banka Herstatt a v 80. letech propukla krize se splácením úvěrů, které byly poskytnuty 

rozvojovým zemím. Poté se ve velké míře začalo diskutovat o potřebě mezinárodní 

koordinace a regulace. Vznikl tak Basilejský výbor pro bankovní dohled, který zajišťuje 

diskuzi a spolupráci mezi institucemi bankovního dohledu, tedy centrálními bankami 

jednotlivých zemí. Výbor byl v roce 1974 založen členy skupiny G10 a Lucemburskem pod 

záštitou Banky pro mezinárodní platby (Bank for international settlement – BIS). Nyní má 27 

členů a zabývá se vydáváním regulačních standardů, doporučení pro oblast bankovního 

dohledu a také se snaží o postupné sbližování regulačních norem. Řada států tato doporučení 

zohledňuje a implementuje je do vlastní legislativy. 43  

 

 

 

                                                 
42 JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2011, 116 s. ISBN 978-808-5305-487. 
43 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
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3.1.2 Regulace nadnárodní 

 

V roce 1944 se na konferenci OSN v Bretton Woods dohodlo 45 zemí, že založí tři 

mezinárodní instituce: 

• Mezinárodní měnový fond, 

• Světovou banku, 

• Všeobecnou dohodu o clech a obchodu. 

Mezinárodní měnový fond měl regulovat mezinárodní toky kapitálu a vycházel 

z pevných měnových kurzů. Po pádu komunistických režimů na počátku 90. Let poskytoval 

MMF úvěry na základě programů stabilizace a strukturálních reforem. Cíle mezinárodního 

měnového fondu jsou: 

• Podporovat mezinárodní měnovou spolupráci 

• Podporovat vyrovnaný růst mezinárodního obchodu (šlo především o vysokou 

zaměstnanost) 

• Podporovat platební systém a odstranit omezení směnitelnosti měn 

• Poskytovat úvěry členským zemím a podporovat tak jejich vyrovnanou platební 

bilanci 

• Podporovat členské země, aby přijaly mezinárodně uznávané standardy – např. 

Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví nebo principy efektivního 

bankovního dohledu Basilejského výboru pro bankovní dohled 

Banka pro mezinárodní platby má sloužit centrálním bankám v jejich snaze o měnovou 

a finanční stabilitu, na podporu mezinárodní spolupráce v této oblasti a má také sloužit jako 

banka pro centrální banky. BIS má sídlo v Basileji ve Švýcarsku, vnikla v roce 1930 a je 

nejstarší mezinárodní finanční organizací. Poslání BIS44: 

• Podpora diskuze a usnadnění spolupráce mezi centrálními bankami 

• Podpora dialogu s ostatními orgány, které jsou odpovědné za finanční stabilitu 

• Provádění výzkumu v politických otázkách, kterým čelí centrální banky a orgány 

finančního dohledu  

• Slouží jako prostředník nebo správce pro mezinárodní finanční operace 

                                                 
44 Bank for international settlements. About BIS [online]. Bis.org [cit. 5.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.bis.org/about/index.htm 
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Skupina světové banky sídlí ve Washingtonu, D.C., avšak jedná se o organizace, které 

jsou vlastněny členskými zeměmi po celém světě, a to v poměru  k jejich podílu. Skupina 

světové banky je název pro pět organizací, jsou jimi45: 

• Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) – měla pomáhat v hospodářském a 

sociálním rozvoji válkou zničených zemí Evropy. Na konci 50.let se začala IBRD 

věnovat i rozvojovým zemím. Světová banka doporučovala privatizaci veřejného 

sektoru, snížení dluhu a omezení školství a zdravotnictví.  

• Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA) – poskytuje dlouhodobé úvěry až na 50 let 

s nízkými úroky. 

• Mezinárodní finanční společnost (IFC) – má dlouhodobě financovat rozvojové země. 

• Multilaterální agentura pro investiční záruky (MIGA) – cílem je ochrana zahraničních 

investorů před neobchodními riziky v rozvojových zemích. 

• Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID) – bylo založeno v roce 

1966 a je arbitrem pro investiční spory mezi členskými zeměmi a soukromými 

investory. 

Všeobecná dohoda o clech a obchodu  je pouze dohoda, nikoli organizace, která 

spočívala v regulaci obchodu, snížení bariér mezinárodního obchodu a snížení kvantitativních 

omezení. Světová obchodní organizace převzala GATT na počátku 90. let 20. století. 

Evropská investiční banka je investiční odnoží Evropské unie, má sídlo v Lucembursku 

a vznikla na základě Římské smlouvy. EIB byla založena, aby přispívala k realizaci cílů EU 

pomocí financování projektů podporujících evropskou integraci, vyvážený rozvoj, 

hospodářskou a sociální soudržnost, rozvoj ekonomiky, vzdělání a inovace. EIB je největší 

veřejná úvěrová instituce na světě a je dokonce větší, než Světová banka. Prostředky získává 

emisí dluhopisů, např. vydala korunové dluhopisy se splatností 10 až 25 let, pomocí nichž se 

zajistilo financování několika projektů v ČR. Pozitivní je, že objem úvěrů není nijak omezen 

kvótami pro jednotlivé země, ale utváří se dle priorit EU a poptávkou po úvěrech. EIB 

obvykle financuje okolo 50% projektu, zbytek zaplatí předkladatel projektu sám, nebo si 

najde ještě jiného investora.46 V období od roku 1990 do roku 2004 si ČR od EIB půjčila 

přibližně 5,54 mld. eur.  

                                                 
45 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
46 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
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Snaha mezinárodních institucí podporovat rozvojové státy je jistě hodna zásluh, avšak 

měli bychom se zamyslet také nad tím, zda přílišná pomoc, která není založena na předchozí 

snaze dané země, není kontraproduktivní a nepovede spíše k tomu, že daná zem bude více 

závislá na pomocí ostatních a bude nadále zaostávat. Nemohu si odpustit další přísloví, které 

říká: „Daruješ-li člověku rybu, zajistíš mu potravu na jeden den, když ho však naučíš lovit, 

zajistíš mu potravu na celý život“. Kladu si tedy otázku, zda by pomoc rozvojovým státům 

neměla mít spíše podobu vzdělávání, než ekonomických dotací. 

 

3.1.3 Vývoj regulace a dohledu v ČR 

 

V 90. letech 20. století považovala pravicová vláda regulaci a dohled finančního sektoru 

za zbytečnou věc. Na rozdíl od ČR, považují nejvyspělejší země oblast regulace a dohledu 

nad finančním trhem za velmi důležitou. Bankovní dohled spadal již od počátku vniku ČR do 

působnosti ČNB. Dohled nad kapitálovým trhem se vyvíjel. Od 1.9.1992 byl součástí 

ministerstva financí, od 1.2.1998 vznikl Úřad pro cenné papíry, který také spadal pod 

ministerstvo financí. 1.4.1998 došlo ke změně, vznikla Komise pro cenné papíry, což byl 

správní úřad oddělený od ministerstva financí, který měl na starosti výkon státního dozoru 

nad kapitálovým trhem, ale jen omezenou možnost vydávat prováděcí předpisy. 1.4.2006 

došlo ke sloučení bankovního dohledu s dozorem nad kapitálovým trhem a dozorem 

v pojišťovnictví a penzijním připojištění, který nyní vykonává ČNB. V tento den byl schválen 

zákon č.57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním 

trhem. Dále byl vydán zákon č.56/2006, kterým se mění zákon č.256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, a další související zákony. Těmito zákony byl zpečetěn osud ČNB jako 

jediné instituce dohledu nad finančním trhem.   

Česká národní banka je centrální bankou České republiky. Byla zřízena Ústavou ČR a 

její činnost musí být v souladu se zákonem č.6/1993 Sb., o České národní bance. ČNB je 

orgánem, který vykonává dohled nad finančním trhem, má sídlo v Praze a do její činnosti lze 

zasahovat pouze zákonem. Centrální banka dohlíží nad bankovním sektorem, kapitálovým 

trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním a nad družstevními záložnami. ČNB stanoví 

pravidla, která mají chránit stabilitu celého finančního trhu. Systematicky reguluje, 

kontroluje, vyhodnocuje, a pokud je potřeba, také postihuje nedodržování stanovených 
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pravidel.47 Aby mohla ČNB plnit své funkce, je potřeba zabezpečit, aby byla nezávislou 

finanční institucí, a to ve 4 základních směrech48: 

• ČNB musí být institucionálně nezávislá, tudíž by neměla být vázána na příkazy vlády, 

ani jiné finanční instituce. 

• ČNB musí mít dostatečné kompetence a jiné nástroje realizace měnové politiky. 

• Členové orgánů ČNB by neměli být členové vlády, členové správních rad komerčních 

bank, poslanci a jiní činitelé, jejich zájmy by tudíž mohly být ve střetu. 

• ČNB musí být finančně nezávislá, musí mít svůj kapitál, rozpočet a fondy. 

Dne 1. dubna 2006 došlo k integraci v dohledu nad finančním trhem, kdy ČNB převzala 

činnost bývalé Komise pro cenné papíry, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním 

připojištění Ministerstva financí a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Dohled 

ČNB dle zákona zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací, 

kontrolu dodržování podmínek, kontrolu dodržování zákonů a souvisejících předpisů 

Evropské unie, získávání informací potřebných pro výkon dohledu, ukládání opatření 

k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích. Prvním a velmi důležitým 

sítem je podle mého názoru udělování licencí, kdy by mělo být zabráněno pochybným 

subjektům, aby na trhu udělaly dalekosáhlé škody. Avšak žádná překážka není 

nepřekonatelná a finanční trh je ohrožen i subjekty, které podmínkami pro licenci prošli, ale 

poté začaly porušovat zákon, nebo pravidla určená centrální bankou. Pro tyto případy má 

ČNB pravomoc uvalit sankci, nebo uložit opatření k nápravě. Česká národní banka je na 

základě zákonného zmocnění oprávněna vydávat obecně závazné vyhlášky a opatření.  

Obecně existuje více možností, jak začlenit orgán dohledu nad bankami, obchodníky 

s cennými papíry, pojišťovnami a dalšími institucemi. Jsou jimi: 

• Začlenění v rámci ministerstva financí 

• Samostatná instituce, která je podřízena ministerstvu financí 

• Centrální banka 

Ve většině zemí je tzv. nejednotný dohled, kdy je tento dohled rozdělen mezi 

ministerstvo financí, centrální banku a další orgány, kdy každý má na starosti jinou oblast 

finančního trhu. Integrovaný dohled má nyní mimo jiné Česká republika, Rakousko, 
                                                 
47 Česká národní banka. O ČNB [online]. Čnb.cz [cit. 18.2.2013]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ 
48 GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 s. 
Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. 
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Slovensko, Maďarsko a Irsko. V České republice má regulaci finančního trhu v kompetenci 

ministerstvo financí. Dohledu České národní banky podléhají instituce: 

• Banky a pobočky zahraničních bank 

• Pražská burza cenných papírů Praha, a.s. 

• RM Systém, česká burza cenných papírů, a.s. 

• Investiční společnosti 

• Investiční a penzijní fondy 

• Obchodníci s cennými papíry 

• Pojišťovny a zajišťovny 

• Směnárny 

• Spořitelní a úvěrní družstva 

• Vydavatelé elektronických peněz 

S účinností od roku 2008 podléhají výše uvedené instituce a také samostatní likvidátoři 

pojistných událostí a pojišťovací zprostředkovatelé ochraně spotřebitele ČNB. Do roku 2008 

podléhali ochraně spotřebitele České obchodní inspekce. Dodnes však některé finanční 

instituce podléhají ochraně ČOI. Česká národní banka kontroluje 80% objemu finančních 

aktivit.49  

 

3.1.4 Výbor pro finanční trh 

 

Jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem byl zřízen 

výbor pro finanční trh. Výbor má 7 členů a těmi jsou předseda výboru, místopředseda výboru 

a další člen výboru, kteří jsou zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh 

profesních a zájmových organizací, které sdružují účastníky finančního trhu. Dalšími členy 

jsou člen bankovní rady jmenovaný a odvolávaný bankovní radou, dva vedoucí zaměstnanci 

Ministerstva financí jmenovaní a odvolávaní Ministerstvem financí a finanční arbitr.50  

Dle ZČNB „Výbor sleduje a projednává obecné koncepce, strategie a přístupy 

k dohledu nad finančním trhem, významné nové trendy na finančním trhu a systémové otázky 

finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.“  

                                                 
49 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. 
50 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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Základními subjekty kapitálového trhu jsou investoři a emitenti cenných papírů. 

Investoři chtějí prostřednictvím finančních investic zhodnotit své volné finanční prostředky. 

Emitenti nabízí investorům výměnou za jejich finanční prostředky protihodnotu v podobě 

investičního instrumentu. Postupem času se vytvořily další subjekty, ať už fyzické nebo 

právnické osoby, které zajišťovaly maximální zefektivnění procesu nabídky a poptávky 

(nákupu a prodeje) investičních instrumentů. Takovými subjekty jsou zejména burzy cenných 

papírů, Česká národní banka, další právnické osoby organizující mimoburzovní trhy, 

depozitáři, clearingová centra, brokeři, dealeři apod.51 Znalost těchto subjektů je pro investora 

esenciální a proto si zde některé z nich popíšeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 ŠEVČÍK, Aleš, David FUCHS a Michal GABRIEL. Finanční trhy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2001. 149 s. ISBN 80-210-2696-0. 

4 Další subjekty finančního trhu
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4.1 Burza cenných papírů  

 

Burza cenných papírů je právnická osoba, jejíž činnost upravuje zákon č.214/1992 Sb., 

o burze cenných papírů. Posláním burzy je organizovat ve stanovenou dobu na určeném místě 

poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou 

cenné papíry, nebo jiných instrumentů, a to prostřednictvím oprávněných osob. Burza 

provozuje svou činnost dle povolení od ČNB, které jasně vymezuje, ke kterým instrumentům 

je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku. Je také dobré vědět, že do 31.3.2006 

udělovala povolení Komise pro cenné papíry. 

Burzu cenných papírů lze také definovat jako specifickým způsobem organizované 

shromáždění subjektů, které se ve stanovenou dobu na určitém místě, pravidelně, tváří v tvář 

scházejí (tzv. prezenční burza), nebo jsou propojeni prostředky elektronické komunikace na 

dálku (tzv. elektronická burza) a obchodují s cennými papíry podle platných předpisů a 

burzovních pravidel. Burza je tedy vysoce organizovaná forma trhu. Organizovanost spočívá 

v přesném vymezení okruhu osob oprávněných účastnit se obchodů, předmětu obchodu (co 

do kvality a kvantity), stanovení místa, času a podmínek obchodu. Za tímto účelem jednotlivé 

burzy vydávají vlastní regulativy. Při své činnosti jsou burzy vázány právními předpisy státu, 

ve kterém působí a podléhají jeho dozoru. 

Burzy mají obvykle formu akciové společnosti a jsou založeny na principu členství. 

Přístup na burzu je možný pouze prostřednictvím vybraných osob. Z tohoto pohledu můžeme 

burzy rozdělit na dva typy. Prvním je tzv. veřejnoprávní typ burzy – členství lze získat po 

splnění určitých podmínek. Příkladem veřejnoprávního typu burzy je Burza cenných papíru 

Praha a.s. (dále jen BCPP), kde podmínky přijetí za člena burzy jsou uvedeny v Burzovních 

pravidlech část II.93 Druhým typem burzy je tzv. soukromoprávní typ burzy – členství lze 

získat koupí křesla. Příkladem takovéto burzy může být New York Stock Exchange (dále jen 

NYSE), která uvolněná křesla nabízí ve veřejných aukcích. 

Burzovní systém je složen s několika částí, které jsou propojeny složitým systémem 

vzájemných vztahů. Mezi základní prvky burzovního systému řadíme také účastníky 

burzovních obchodů tzv. burzovní publikum. Burzovní publikum je rozděleno do dvou skupin 

podle toho, jakým způsobem vstupují do burzovních obchodů, na nepřímé a přímé účastníky. 

Nepřímí účastníci se účastní obchodování pouze prostřednictví přímých účastníků. Typickými 
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nepřímými účastníky jsou investoři, kteří nejsou členy burzy, ale mají zájem nakupovat nebo 

prodávat cenné papíry. Přímými účastníky jsou burzovní obchodníci, kteří zastupují členy 

burzy, a burzovní zprostředkovatelé. Burzovní obchodníci, ať již jsou to členové burzy nebo 

jejich zástupci, nabízejí svým zákazníkům investiční služby spočívající v poradenství, správě 

portfolia, úschově investičních nástrojů a provádění samotných obchodů. Jsou oprávněni 

provádět také obchody na vlastní účet.  

Dalším okruhem přímých účastníků jsou burzovní zprostředkovatelé, a to jak v aktivní 

pozici, tak v pozici pasivní. Aktivní úloha burzovních zprostředkovatelů, tzv. market makers, 

spočívá v tvorbě trhu. Market makers u vymezeného segmentu cenných papírů stanovují 

kotaci (způsob zaznamenávání cen na burze ze kterého je následně stanoven kurz cenného 

papíru) nákupní a prodejní ceny. Mohou obchodovat jak na cizí účet tzv. brokeři, tak na účet 

vlastní tzv. dealeři. Jejich významným úkolem je vedle kótace kurzů cenných papírů také 

zajištění likvidity trhu. Pasivní zprostředkovatelé tzv. dohodci neprovádějí obchody, ale jejich 

úkolem je shromažďovat příkazy k nákupu a prodeji, provádět jejich párování a stanovovat 

kurz cenných papírů.52 

 

4.1.1 Burza cenných papírů Praha 

 

Burza cenných papírů Praha 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. Je členem Federace evropských burz (FESE) a americká 

komise pro cenné papíry jí udělila statut tzv. „Designated Offshore Market“, tedy trhu 

bezpečného pro americké investory. Trvalému zájmu se pražská burza těší jak mezi 

domácími, tak i mezi zahraničními investory.53 Majoritním akcionářem BCPP je s 92,739 % 

akcií společnost Wiener Börse AG, Wallnerstrasse 8, P.O. Box 192, A 1014 Wien, tedy 

Vídeňská burza. 

                                                 
52 NÝVLTOVÁ, Romana. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 222 s. 
ISBN 978-80-247-1922-1 
53 Burza cenných papírů Praha. Profil burzy [online]. Bcpp.cz [cit. 18.11.2012]. Dostupné z: 
http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy 
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Nyní si popíšeme organizační strukturu Burzy cenných papírů Praha54. Nejvyšším 

orgánem BCPP je valná hromada (obr.č.1), která mimo jiné jmenuje členy burzovní komory, 

dozorčí rady a schvaluje stanovy společnosti. Její pravomoci jsou shodné s rozsahem 

pravomocí uvedených v §184 a násl. ObchZ a jsou dány ve Stanovách BCPP, ve znění 

účinném od 28. května 2009. Statutárním orgánem společnosti je burzovní komora, která je 

složena z pěti členů a jednoho předsedy. Burzovní komorou byly zřízeny čtyři burzovní 

výbory, a to Burzovní výbor pro členské otázky (posuzuje, zda členové burzy řádně plní 

podmínky a povinnosti stanovené burzovními předpisy a projednává návrhy k přijetí a 

ukončení členství na burze), Burzovní výbor pro kotaci (přijímá cenné papíry k obchodování 

na hlavním trhu, dále se podílí na kontrole dodržování informačních povinností emitentů 

vyplývající z burzovních pravidel), Burzovní výbor pro zkrácené kotační řízení (rozhoduje o 

přijetí k obchodování jednotlivých emisí vydávaných v rámci dluhopisového programu a 

jednotlivých tranší emisí, které již byly k obchodování na hlavním trhu přijaty), Burzovní 

výbor pro burzovní obchody (zabývá se návrhy a podněty souvisejícími s obchodováním, 

např. parametry obchodování, podmínky činnosti tvůrců trhu, zavádění nových produktů a 

funkcionalit atp.). Na BCPP lze obchodovat pouze prostřednictvím jejich členů a ze zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu jsou oprávněni uzavírat burzovní obchody i ČNB a 

Ministerstvo financí. Členů burzy je jen pár, proto si zde uvedeme jejich plný výčet. 

Z převážné části jsou to banky. Členy BCPP jsou55: 

• BH Securities, a.s. – společnost byla založena v roce 1993 a o rok později se stala 

členem a akcionářem BCPP, je držitelem licence obchodníka s cennými papíry 

(udělila Komise pro cenné papíry) a licence k poskytování všech investičních služeb 

v ČR (udělila ČNB). BHS poskytuje své služby v Praze a Ostravě.56 

• Cyrrus, a.s. – společnost je licencovaným obchodníkem s cennými papíry, byla 

založena roku 1995 a je dle svých webových stránek největší mimopražskou 

makléřskou společností. Cyrrus je členem BCPP a Burzy cenných papírů ve Varšavě. 

Své služby na kapitálových trzích poskytuje soukromé i firemní klientele.57 

• Česká spořitelna, a.s. 

                                                 
54 Burza cenných papírů Praha. Orgány a struktura burzy [online]. Bcpp.cz [cit. 18.11.2012]. Dostupné z: 
http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy-Struktura 
55 Burza cenných papírů Praha. Členové burzy  [online]. Bcpp.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.bcpp.cz/Clenove-Burzy/ 
56 BH Securities, a.s. O BHS  [online]. Bhs.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.bhs.cz/Content.aspx?id_menu=1 
57 Cyrrus, a.s. O nás  [online]. Cyrrus.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: http://www.cyrrus.cz/cyrrus/o-spolecnosti 
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• Československá obchodní banka, a.s. 

• Equilor ZRt – maďarský obchodník s cennými papíry, který se v roce 2011 stal 

členem BCPP a účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů. Být účastníkem 

CDCP je nutnou podmínkou pro obchodování na pražské burze. 58 

• Fio banka, a.s. 

• IPOPEMA Securities S.A. – je po společnosti Equilor ZRt druhým ryze zahraničním 

členem pražské burzy od roku 2011. Sídlo má ve Varšavě a je čelenem burzy 

v Budapešti a Varšavě. 59 

• J & T Banka, a.s. – banka poskytuje komplexní služby privátního bankovnictví, 

specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic, soukromým 

investorů zprostředkovává obchody s cennými papíry.60 Dle obchodního rejstříku 

vznikla společnost v roce 1992 a má sídlo v Praze.  

• Komerční banka, a.s. 

• LBBW Bank CZ, a.s. – banka se zaměřuje na financování nemovitostí a obchodování 

na kapitálových trzích se spořitelnami, bankami a institucionálními investory. LBBW 

je jak komerční bankou, tak centrální bankou některých spořitelen v Německu. Banka 

poskytuje produkty a služby z oblasti firemního, individuálního, investičního a 

mezinárodního bankovnictví a také z oblasti finančního trhu. Na českém trhu je od 

roku 1991.61 

• Patria Finance, a.s. – společnost byla založena v roce 1994 jako první investiční banka 

v ČR. Je držitelem licence k obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry a 

je členem a akcionářem BCPP. 62 

• PPF Banka, a.s. – banka poskytuje finanční, investiční a poradenské služby. Klienty 

jsou převážně finanční instituce, střední a velké podniky a subjekty komunální sféry. 

Banka byla založena v roce 1992 a obchoduje s cennými papíry na většině trhů 

                                                 
58 Burza cenných papírů Praha. Equilor Investment Zrt. – nový člen Burzy Cenných papírů Praha  [online]. 
Bcpp.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: http://www.bcpp.cz/Novinky/Detail.aspx?ka=2523 
59 E 15. Na pražskou burzu vstupuje nový hráč – polská Ipopema Securities [online]. E15.cz [cit. 16.3.2013]. 
Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/ceske-akcie/na-prazskou-burzu-vstupuje-novy-hrac-polska-
ipopema-securities-710568 
60 J & T Banka. O nás [online]. Jtbank.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: http://www.jtbank.cz/o-jt-bance/o-nas 
61 LBBW Bank CZ. Profil LBBW Bank CZ a.s. [online]. Lbbw.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.lbbw.cz/cs/o-nas/profil-lbbw-bank-cz-a-s.shtml 
62 Patria Finance. Skupina Patria [online]. Patria-finance.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: http://www.patria-
finance.cz/home/skupina.asp 
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Evropy, Ruska a v některých zemích Asie. Majoritním akcionářem společnosti je PPF 

Group N.V., minoritní podíl má hlavní město Praha. 63 

• Raiffeisenbank, a.s. 

• UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

• WOOD & Company Financial Service, a.s. – společnost byla založena v roce 1991. 

Jedná se o investiční banku, která se zaměřuje na rozvíjející se trhy v Evropě.64 

• ČNB 

• Ministerstvo financí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 PPF Banka. O PPF Bance [online]. Ppfbanka.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: http://ppfbanka.cz/cz/o-nas/o-
ppf-bance.html 
64 Wood Company. About us [online]. Wood.cz [cit. 16.3.2013]. Dostupné z: http://www.wood.cz/about-us.html 
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4.2 RM-Systém 

 

Dne 5.8.2008 byl přijat zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony, který nabyl účinnosti k 1.1.2009. 

Novelou ZPKT bylo mimo jiné implementováno Nařízení Komise (ES) č. 1287, ze dne 

10.8.2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES. Tímto 

počinem zákonodárce opustil základní rozdělení kapitálového trhu na burzovní a 

mimoburzovní trh a zavedl nové členění na regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém. 

Dříve burzovní a mimoburzovní trh se změnil na trh regulovaný.65 V důsledku uvedené 

změny zákona došlo také k přejmenování do té doby jediného organizátora mimoburzovního 

trhu s cennými papíry spol. RM Systém a.s., nově na RM-Systém, česká burza cenných 

papírů a.s. (dále jen RM Systém). Mimoburzovní trh v ČR existoval do 31.12.2008. V 

současnosti již tedy na kapitálovém trhu v ČR de facto neexistuje žádný mimoburzovní trh 

cenných papírů.  

RM Systém otevřel svůj trh v dubnu 1993. Trh RM Systému je elektronickým trhem, na 

kterém se obchodují akcie a nepákové certifikáty řady významných českých i zahraničních 

firem. Jako příklad můžeme uvést akcie českých společností ČEZ, Telefonika O2, Unipetrol, 

Vítkovice, Tatra a další. Mezi akciemi zahraničních společností můžeme nalézt akcie 

Deutsche Telekom, Intel, Volkswagen, Nokia, Microsoft a další, které jsou obchodovány v 

českých korunách. RM Systém není založen na členském principu, proto na burzu mohou 

vstupovat nejenom obchodníci s licencí ČNB, ale i fyzické a právnické osoby tzv. přímí 

účastníci (přístup na burzu povolen od 1. 12. 2008), kteří splňují alespoň dvě z následujících 

tří podmínek:  

• spravují vlastní majetek v podobě finančních nástrojů, jehož hodnota přesahuje 1 mil. 

Kč. 

• realizovaly v uplynulých 12 měsících obchody v objemu min. 5 mil Kč. 

• popřípadě uskutečnily min. 40 transakcí za posledních 12 měsíců.66 

 

                                                 
65 RM-Systém Česká burza cenných papírů.. Základní informace [online]. Rmsystem.cz [cit. 18.11.2012]. 
Dostupné z: http://www.rmsystem.cz/spolecnost/zakladni-informace 
66 RM-Systém Česká burza cenných papírů.. Přímý přístup [online]. Rmsystem.cz [cit. 18.11.2012]. Dostupné z: 
http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/primy-pristup 
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4.3 Ministerstvo financí České republiky 

 

Velmi důležitou entitou pro kapitálový trh je jistě Ministerstvo financí České republiky, 

jelikož právě tam se rozhoduje o podmínkách pro kapitálový trh. Působnost MF v oblasti 

regulace kapitálového trhu je dána zákonem č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, konkrétně v § 4 odst.1, dle kterého 

„Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro finanční trh.“ V oblasti 

finančního trhu vykonává ministerstvo financí jen malou působnost ve věcech, které nebyly 

zákonem svěřeny ČNB. Jde hlavně o analytickou činnost a účast na legislativních procesech 

při přípravě zákonů. Důležitou roli má MF také v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu.67 Na úseku kapitálového trhu MF převážně:68 

• Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu a provádí jeho 

analýzu. 

• Vytváří návrhy zákonů upravujících tuto, 

• Je povinným připomínkovým místem k právním předpisům, které se týkají oblasti 

kapitálového trhu a 

• Zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a orgánech EU, pro oblast 

kapitálového trhu. 

Působnost MF v oblasti právní úpravy kapitálového trhu lze rozdělit do těchto oblasti: 

• Investiční služby a činnosti, organizace trhů investičních nástrojů a cenných papírů. 

• Ochrana kapitálového trhu. 

• Obhospodařování a administrace investičních fondů . 

• Vydávání a používání ratingů. 

• Finanční zajištění. 

 

 

                                                 
67 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické učebnice. 
ISBN 978-80-7400-801-6. 
68 Ministerstvo financí České republiky. Kapitálový trh [online]. Mfcr.cz [cit. 3.12.2012]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_kapitalovy_trh.html 
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4.4 Banky 

 

Za první banky by se daly označit chrámy, které byly ve své době považovány za 

bezpečné úložiště pro finanční prostředky bohaté části společnosti. Nejstarší dochovaná 

zmínka je z roku 1861 před našim letopočtem o chrámu v Sipparu. Velký rozvoj zažilo 

bankovnictví ve starověkém Římě. V této době má také původ slovo banka, které pochází 

z latinského „il banco“, což znamená lavici, nebo stůl, na kterém byly prováděny bankovní 

operace.69 Ve středověké Evropě zakazovalo křesťanství půjčovat peníze za úrok, čehož velmi 

umě využili židovští bankéři. Průmyslová revoluce pak odstartovala velký rozmach bank, kdy 

se banky vyvinuly do dnešní podoby. Banky můžeme dělit podle jejich specializace na 

spořitelny, které se zaměřují na poskytování služeb občanům, a investiční banky, které 

nabízejí služby pro firmy. Dále můžeme rozdělit banky na rozvojové, exportní a hypoteční. 

Nejvíce klientsky využívanou bankou je v současné době Česká spořitelna, která financuje i 

velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů.  

Obchodní banky dnes poskytují tzv. aktivní a pasivní operace. Pod aktivními operacemi 

si můžeme představit poskytování úvěrů a například finanční poradenství. Pasivními 

operacemi jsou vedení účtu a poskytování platebních karet. Bankovní služby jsou kromě 

úvěrů dalším velkým zdrojem příjmů. Služby, které banky svým klientům nabízejí: 

• Zprostředkování bezhotovostního platebního styku v tuzemsku i v zahraničí 

• Úschova cenných předmětů – v bezpečnostních schránkách si může klient banky 

uložit osobní věci – cennosti jako šperky, cenné papíry a jiné důležité dokumenty. 

Obsah cenných schránek je pojištěn v závislosti na bance, která tuto službu poskytuje. 

Dále je možné využít denní a noční trezor, kam si klienti mohou vložit hotovost mimo 

otevírací dobu banky. 

• Směnárenská činnost 

• Poradenské a zprostředkovatelské služby 

• Obchody s cennými papíry 

V dnešní době je v České republice přibližně 46 bank. Mnoho českých občanů využívá 

banky pro ukládání finančních prostředků, které zatím nepotřebují, a nemají odvahu své 

                                                 
69 Škola podnikání, informace o tom jak úspěšně podnikat. Historie a druhy nejen českých bank [online]. 
Skolapodnikani.cz [cit. 10.3.2013]. Dostupné z: http://skolapodnikani.cz/2009/03/11/historie-a-druhy-nejen-
ceskych-bank/ 
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prostředky zhodnocovat jinými způsoby. Je to dáno tím, že český klient má vysokou nedůvěru 

k investování, která pramení mimo jiné ze zkušeností na počátku 90.let, kdy lidé investovaly 

své úspory do podílových fondů a záhy o ně přišli. Komerční banky jsou povinny udržovat 

část peněz ve formě zákonných rezerv u ČNB. Výše těchto povinných minimálních rezerv je 

dána poměrem ke vkladům. Tím může centrální banka zvyšovat a snižovat objem peněz na 

trhu. Ze zbývající části vkladů mohou banky poskytovat úvěry občanům a firmám. Ve většině 

případů tyto peníze bankovní soustavu fyzicky neopouštějí, a jen se přelévají z účtu na účet. 

Tímto procesem dochází k růstu vkladů v celé bankovní soustavě. Tedy existencí úvěrů od 

obchodních bank a multiplikačního efektu, mohou banky zvyšovat objem peněz v ekonomice. 

Multiplikační efekt je vlastně převrácenou hodnotou povinných minimálních rezerv. Čím 

vyšší jsou povinné minimální rezervy, tím nižší je multiplikační efekt a naopak.  

Vývoj peněžní zásoby závisí i na poptávce po úvěrech. Při nízké poptávce vznikají u 

bank vyšší, než povinné minimální rezervy, a tím se snižuje multiplikační efekt a 

zprostředkovaně i peněžní zásoba na trhu. Tyto procesy mají úzkou vazbu na peněžní a 

úvěrovou politiku centrální banky, vývoj národního hospodářství a na tvorbu ekonomických 

zdrojů. Banky také nabízejí svým klientům poradenství a zprostředkování investování na 

finančním trhu. Klient spolupracuje s investičním specialistou, který mu vytvoří portfolio 

investic dle jeho požadavků a přání. Dále banka poskytuje klientovi odbornou spolupráci při 

pravidelné správě jeho investiční strategie a sledování situace na finančním trhu. Na první 

pohled to vypadá velmi výhodně. Klient bude moci nadále pracovat a věnovat se svým 

zájmům, a poradce za něj nastuduje veškeré informace o finančním trhu a sestaví portfolio dle 

klientova přání.  

Mnoho lidí tuto šanci rádo využije, protože vnímají finanční trh jako velmi složitý 

systém, ve kterém se může vyznat jen velmi inteligentní a schopný člověk po obrovském úsilí 

a času věnovaném studiu zákonitostí finančního trhu. Avšak tento poradce může být 

motivován odměňováním tak, že rady, které klientovi dává, jsou nakonec v rozporu s jeho 

potřebami a přáními. Tato situace není v současné době trestná. Proto by si měl člověk 

rozmyslet, zda bude investovat dle rad někoho, kdo nemusí mít na mysli jeho nejvyšší dobro, 

nýbrž svůj maximální výdělek, nebo si nastuduje veškeré informace sám a do investování se 

pustí jako člověk znalý podmínek a zákonitostí finančního trhu.   

Myslím, že je vhodné zde zmínit aktuální změny na bankovním trhu. Ještě nedávno byly 

poplatky bank vnímány jako dané, a českého klienta by ani nenapadlo vyjednávat s bankou o 
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jejich výši. Přitom bankovní poplatky jsou v ČR v porovnání s jinými evropskými zeměmi 

velmi vysoké a zaujímají ve výdajích klientů bank velké místo. Rozhodnutí soudního dvora 

v Německu však tuto situaci změnilo. Spolkový soudní dvůr v Německu rozhodl, že poplatky 

za vedení, nebo správu úvěrových účtů jsou neplatné a banky je nesmí vybírat. Jakmile se tato 

informace dostala i k nám, podalo několik lidí žaloby na české banky pro zrušení poplatků. 

Někteří byli se svou žalobou úspěšní, jiní bohužel ne. Argumentem bank je, že poplatky jsou 

v souladu s českou legislativou a klienti s nimi předem souhlasí, což dávají najevo svým 

podpisem na smlouvě.  

Zatím to vypadá, že velké banky jako jsou Komerční banka, Česká spořitelna, 

UniCredit Bank a další, nejsou ochotny od poplatků upustit. I tak můžeme říci, že se věci 

pohnuly kupředu a můžeme v následujícím období očekávat postupné snižování bankovních 

poplatků, případně zrušení některých poplatků.  
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4.5 Pojišťovny 

 

Pojišťovna je finanční instituce, která na základě pojistné smlouvy s pojistníkem a 

placení pojistného finančně kryje rizika pojištěnce, tedy proplácí v případě pojistné události 

pojištěnci náhradu škody nebo její určenou část. Dle druhu pojištěných rizik je pojištění 

povinné ze zákona (zdravotní pojištění), nebo dobrovolné (pojištění majetku). Zákonnou 

součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky, které vydává ministerstvo 

financí a musí se jím řídit všechny pojišťovny v ČR. Pojišťovnám uděluje povolení 

ministerstvo financí, kdy před podáním žádosti musí být základní jmění pojišťovny 

minimálně 10 milionů Kč. 

Ministerstvo financí je zodpovědné za tvorbu zákonů v oblasti pojišťovnictví, Česká 

asociace pojišťoven zpracovává připomínky k těmto právním předpisům a snaží se prosazovat 

úpravy české i evropské legislativy. V oblasti pojišťovnictví jsou důležité právní předpisy: 

• Zákon č.277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

• Zákon č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 

• Zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí. 

• Zákon č.433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů 

pojišťovny a zajišťovny. 

ČR je od svého vstupu do EU také vázána předpisy EU, která také upravuje oblast 

pojišťovnictví, a to v podobě směrnic a nařízení.70 Na pojišťovny dohlíží jak ČNB, tak i 

ministerstvo financí. Základem fungování pojišťoven je výběr pojistného, ze kterého 

pojišťovna kryje své provozní náklady a platby směrem ke klientů v případě vzniku pojistné 

události. Pojišťovny nám nabízejí mnoho pojistných produktů, jako např.: 

• Důchodové pojištění – jedna z forem kapitálového životního pojištění, cílem je 

zvýšení životního standardu v seniorském věku.  

                                                 
70 Česká asociace pojišťoven. Legislativa v pojišťovnictví [online]. Cap.cz [cit. 19.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.cap.cz/Folder.aspx?folder=Lists%2fMenu%2fPojistn%C3%BD+trh%2fLegislativa+v+poji%C5%A1
%C5%A5ovnictv%C3%AD 
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• Penzijní připojištění – tento produkt je v poslední době velmi propagován a staví na 

tom, že počet důchodců stále přibývá a pracující občané nebudou v budoucnu schopni 

zabezpečit dostatečné odvody do státního rozpočtu pro oblast důchodů 

• Kapitálové životní pojištění – kombinuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a 

spoření. Část pojistného je určena na krytí rizika smrti a část pojišťovna zhodnocuje 

na finančním trhu.  

• Úrazové pojištění – toto pojištění se hodí v případě, že utrpíte úraz a následně 

nemůžete zajistit dostatečné příjmy pro chod domácnosti.  

• Cestovní pojištění – v případě cestování za hranice je doporučeno se pojistit pro 

potřeby ošetření, hospitalizace, léčení, převozy, výdaje na léky a další. 

• Havarijní pojištění – toto pojištění slouží ke krytí škod na vlastním automobilu 

v případě nehody. 

• Povinné ručení – každý majitel vozidla musí mít toto vozidlo ze zákona pojištěné, 

jinak mu hrozí pokuta.  

• Pojištění majetku – pojištění kryje škody v případě živelné události, krádeže nebo 

loupeže. 

• Pojištění odpovědnosti za škody – toto pojištění kryje škody, které vznikly třetí osobě 

činností pojištěného. 

• Pojištění právní ochrany – cílem tohoto pojištění je uchránit klienty před náklady 

způsobenými soudním řízením. Toto pojištění není zatím v ČR příliš rozšířeno a 

nabízejí ho jen některé pojišťovny (D.A.S., Generali pojišťovna). Toto pojištění kryje 

soudní výdaje a náklady, náklady na právního zástupce, náklady na soudní znalce a 

svědky a další. 

• Zákonné zdravotní pojištění – povinnost být zdravotně pojištěn a právo na bezplatnou 

zdravotní péči jsou stanoveny zákonem.  
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4.6 Obchodníci s cennými papíry 

 

Obchodník s cennými papíry je osoba, která má zvláštní povolení od centrální banky 

poskytovat investiční služby dle zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech. Je to osoba, 

která je oprávněna uskutečňovat obchody s cennými papíry, právy s cennými papíry 

spojenými a deriváty pro někoho jiného za provizi. Kvůli zachování důvěryhodnosti 

v kapitálový trh podléhají obchodníci výrazné státní regulaci realizované hlavně 

prostřednictvím ČNB. ČNB tedy uděluje licence a kontroluje, zda jsou dodržována pravidla 

stanovená zákonem. Aby mohla být právnické osobě udělena licence pro obchodování 

s cennými papíry, musí splnit náležitosti uvedené ve vyhlášce č.233/2009 Sb.  

Hlavní legislativní oporou je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

ten zmocňuje ČNB k vydávání vyhlášek, které zákon doplňují a upřesňují. Výše zmíněný 

zákon vymezuje činnosti, které může obchodních při svém podnikání provozovat. Současné 

podmínky velmi ovlivnila novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu zákonem 

č.230/2008 Sb., kterým byla do českého právního řádu implementována evropská směrnice o 

trzích finančních nástrojů. Tato novela a navazující právní předpisy přinesly mnoho změn 

v pravidlech fungování kapitálového trhu. Tyto právní předpisy přinesly vyšší míru 

harmonizace a rozšíření regulace na činnosti, které do té doby regulovány nebyly, nebo jen 

velmi okrajově.  

Novela ZPKT přináší kategorizaci na profesionální a neprofesionální zákazníky, a 

udává pravidla pro hodnocení vhodnosti investičních služeb, informování zákazníka a 

nakládání s jeho pokyny. V novele je zaveden institut tzv. vázaného zástupce, tedy fyzické či 

právnické osoby, která jménem a na účet zastoupeného poskytuje investiční službu přijímání 

a předávání pokynů ohledně finančních nástrojů a dále poskytuje investiční poradenství. 

Obchodníci podléhají přísné regulaci legislativních předpisů i tzv. samoregulaci v podobě 

profesních sdružení. Obchodníkem se v ČR může stát akciová společnost se sídlem na území 

ČR, která vydává akcie na jméno, nebo společnost s ručením omezeným, nebo pobočka 

obchodníka s cennými papíry se sídlem v zahraničí. Odbornou činnost obchodníka s cennými 

papíry může vykonávat pouze s pomocí makléře.  
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4.7 Makléř 

 

Makléřem může být fyzická osoba, která splnila předepsané odborné kvalifikační 

předpoklady a získala povolení k výkonu své funkce od Komise pro cenné papíry. V povolení 

je stanoven druh odborné specializace podle druhu složené makléřské zkoušky. Makléř je 

zprostředkovatel obchodu na burze, třebaže se tohoto pojmu v poslední době používá i pro 

obchodníky s nemovitostmi. Právní postavení burzovního makléře (což je přesnější termín, 

který nám pomůže specifikovat, že se jedná o makléře, který se zabývá obchody na finančním 

trhu) jsou stanovena v zákoně č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.  

Makléř uzavírá se zájemcem smlouvu o obchodním zastoupení podle obchodního 

zákoníku. Makléř je povinen dbát na zájmy svého zákazníka, ručí za škody, které svým 

jednáním způsobí, má právo na provizi a úhradu nákladů spojenou s jeho činností dle 

ustanovení ve smlouvě.  
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4.8 Centrální depozitář cenných papírů  

 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. funguje jako instituce kapitálového trhu již od 

roku 1993 a je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. V roce 1993 byl založen 

Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., který se v roce 1996 přeměnil na akciovou společnost 

UNIVYC, a.s. Rozhodnutím ČNB ze srpna roku 2009 získal UNIVYC, a.s. povolení 

k činnosti centrálního depozitáře. Tím vznikl Centrální depozitář cenných papírů, a.s. CDCP 

přebírá 7.7.2010 agendu Střediska cenných papírů, jehož funkcí do té doby bylo evidovat 

operace, které se týkají zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů.  

Základní činností CDCP je vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a 

vypořádání obchodů s investičními nástroji. Centrální evidence má dvoustupňovou hierarchii, 

kterou tvoří evidence vedená CDCP a navazující evidence vedená účastníky CDCP, jimiž 

jsou převážně obchodníci s cennými papíry. CDCP také vede evidenci CP se zahraničními 

CP, listinnými CP, sběrnými dluhopisy, investičními nástroji derivátového trhu a státními 

spořícími dluhopisy pro Ministerstvo financí ČR. CDCP slouží také k finančnímu vypořádání 

burzovních i mimoburzovních obchodů s CP uzavřených na BCPP. CDCP má také na starosti 

přidělování identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování a správu a řízení 

rizika prostřednictvím Clearingového fondu. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Centrální depozitář cenných papírů. Co je CDCP [online]. Centraldepository.cz [cit. 20.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/co-je-cdcp 
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4.9 Investiční společnost 

 

Investiční společnost je akciová společnost, jejímž výhradním předmětem podnikání je 

kolektivní investování, které společnost vykovává na základě povolení od Komise pro cenné 

papíry. Rozsah oprávnění investiční společnosti bývá různý a je dán dle povolení KCP. 

Investiční společnost může shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a 

obhospodařovat tento majetek. IS může také obhospodařovat majetek investičních fondů a 

penzijních fondů, kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry.  
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4.10 Investiční fond 

 

Investiční fond je obchodní společnost zabývající se kolektivním investováním. Může 

se jednat o samostatný právní ekonomický subjekt, který sám obhospodařuje svůj majetek, 

nebo obhospodaření svého majetku může svěřit investiční společnosti. Investování přes 

investiční fond je způsob, jak investovat své peníze společně s jinými investory. Investiční 

fond je zakládán na dobu určitou, přičemž během této doby nemá fond povinnost odkupovat 

od investora zpět akcie, které mu prodal. Investor však může akcie investičního fondu prodat 

jinému investorovi.  

Výhodou kolektivního investování je snížení rizika a potřeba nižší investované částky. 

U investičních fondů je třeba si dát pozor na to, zda je řízen manažerem, který obhajuje 

aktivní, nebo pasivní přístup. Někteří manažeři si myslí, že mají schopnost předpovídat 

události na trhu a trh překonávat. Já jsem jiného názoru. Z krátkodobého hlediska a vlivem 

štěstí jde trh tzv. „překonávat“, tedy vysledovat nadhodnocené a podhodnocené investice a dle 

toho ovlivnit své nákupní a prodejní chování. Avšak tyto zkušenosti investorů jsou pouze 

dočasné a velmi často jsou následovány zklamáním z toho, že časování trhu nenese 

požadované výsledky. Navíc aktivní investování znamená vyšší počet prodejních a aktivních 

příkazů, což znamená účtování více poplatků. I když se manažerovi fondu povede velmi 

dobře, pro klienta to znamená, že se jeho výnosy sníží o hodnotu účtovaných poplatků za 

prodejní a nákupní příkazy. Jediným, kdo na tom vydělá je tedy fond. Proto lze klientům 

fondů doporučit spíše fondy s pasivním přístupem. 
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4.11 Tiskárna cenných papírů 

 

Cenné papíry musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, ale není třeba je nechat 

tisknout u Státní tiskárny cenin. Podoba CP je však na emitentovi. Výjimkou jsou cenné 

papíry obchodované na regulovaném trhu (BCPP), kde jsou stanoveny přísné požadavky na 

jejich formu, ochranné prvky, použitý typ papíru, barev, techniku tisku a jiné náležitosti. CP 

obchodovaný na regulovaném trhu může být vytisknut pouze v tiskárně, která k tomu má 

zvláštní povolení, např. Státní tiskárna cenin. KCP uděluje oprávnění k tisku listinných 

registrovaných a veřejně obchodovaných cenných papírů, a to v souladu se zákonem č. 

591/1992 Sb., o cenných papírech.   
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Je na každém investorovi, zda zvolí cestu studia oblasti finančního trhu a teprve poté se 

bude věnovat investování, nebo zvolí jednodušší a rychlejší způsob a to investování pomocí 

rad poradce. Pro každého investora je vhodnější jiný způsob a tyto způsoby lze také 

v libovolném poměru kombinovat. Typickým příkladem rizikových investic s malým 

výnosem jsou cizí měny a komodity. Zde neexistuje dlouhodobý růstový trend. Spekulace na 

trhu měn a komodit jsou pro klienty makléřských firem obvykle ztrátové díky poplatkům za 

obchodování. Nejčastěji obchodovanými komoditami jsou bavlna, káva, pšenice, zlato, cukr, 

kukuřice a ropa. Někteří specialisté tvrdí, že investovat do komodit je pro investora 

s dlouhodobým horizontem a očekáváním vysokého zisku, ztráta času. Ceny komodit mají 

velké výkyvy většinou jen ve střednědobém horizontu a dlouhodobě jsou spjaty s peněžním 

trhem. Výkyvy ve střednědobém horizontu jsou dány psychologií investorů, informacemi 

z médií a ovlivnitelnosti veřejnosti. Výnosy u většiny CP se skládají ze dvou složek – 

z dlouhodobého trendu a krátkodobých výkyvů. Dlouhodobé výnosy akcií jsou obvykle vyšší, 

než výnosy obligací. Akcie však mají v krátkodobém horizontu vyšší výkyvy cen. Tyto 

výkyvy nejde ve většině případů předpovídat, i přes fakt, že se o to snaží mnoho velmi 

inteligentních investorů, ekonomů a dalších zainteresovaných lidí. 

Jako příklad ukázkového rozložení portfolia, které dokáže vynášet potřebnou sumu 

peněz, si můžeme uvést hospodaření Nobelovy nadace. Na Nobelově nadaci mne velmi 

zaujalo, že ve svých počátcích byl způsob investování velmi neúspěšný, ale postupně se 

manažeři naučili, jak nejlépe zhodnotit prostředky fondu a zároveň zajistit, že o své 

prostředky nepřijdou.  

Přáním švédského průmyslníka Alfréda Nobela bylo, že po jeho smrti (na konci 

19.století) budou jeho peníze investovány do bezpečných cenných papírů tak, aby se 

zhodnocovaly a mohla být každoročně vyplacena částka přibližně stejné hodnoty těm, kteří se 

v průběhu minulého roku zasloužili o největší prospěch pro lidstvo. Díky inflaci a špatné 

investiční strategii se Nobelovu fondu zprvu toto předsevzetí splnit nepodařilo a hodnota 

každoročně udělovaných cen klesala až do roku 1991, kdy dosáhla původní reálné hodnoty 

5 Možnosti investování na finančním trhu 
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z roku 1901 a poté nadále rostla. Bylo to změnou investičního portfolia, které si uvedeme 

v následující tabulce, kde porovnáme již úspěšné roky 1998, 2006 a 2011.72  

 

Složení 
31.12.1998 v %

Složení 
31.12.2006 v %

Složení 
31.12.2011 v %

Švédsko 12 5 8
Evropa 19 20 8
USA 21 29 22
Japonsko 2 6 3
Rozvíjející se trhy 1 4 6
Švédsko 39 23 15
Jiné země 0 1 5
Nemovistosti 6 7 9
Hedge fondy 0 5 24

100 100 100

Složení Portfolia Nobelovy nadace

Akcie 

Úročené CP

Jiné

Celkem

Zdroj: Nobelova nadace73 

 

Snad každý člověk má ještě v paměti počátek hypoteční krize v roce 2008. Vliv 

ekonomických recesí na cenu akcií je obrovský. Navíc v období hospodářských recesí se 

hojně projevuje neefektivita trhu zapříčiněná psychologií investorů. Při recesi mají podniky i 

domácnosti nižší zisky, respektive příjmy. Pro oblast investic to má dalekosáhlé důsledky – 

nižší zisky znamenají méně prostředků pro investování. Ceny akcií v tomto případě klesají. O 

burze se říká, že je barometrem ekonomiky. Praxe ukazuje, že burza reaguje na ekonomické 

výkyvy dokonce desetkrát citlivěji (i více), než by bylo zdrávo. Důvodem tohoto jevu je 

psychologie a davové chování. V důsledku častého probírání ekonomického stavu v médiích i 

mezi občany, si investoři (převážně drobní investoři) promítnou do investování své obavy i 

naděje. Dojde k hromadným nákupům, či prodejům finančních aktiv. Ceny pak nepřiměřeně 

rostou v dobách euforií, nebo klesají v dobách hospodářských recesí. 

Zajímavé však je, že k těmto jevům dochází až v pokročilém stádiu recese, nebo 

dokonce v době oživění, jelikož údaje o začátku recese zpravidla nejsou známy včas, ale až 

s relativně dlouhým zpožděním. Burza je tedy barometr zpoždění řádově o několik měsíců a 

signalizuje recesi, která už může být na ústupu. Uprostřed recese není dobré prodávat, nýbrž 

                                                 
72 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, 292 s. ISBN 
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73Nobelprize. Financial management [online]. Nobelprize.org [cit. 20.3.2013]. Dostupné z:  
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nakupovat, čehož často využijí jen ti zkušenější investoři. Tím dojde k přelévání bohatství od 

drobných investorů a střadatelů ke zkušeným investorům operujícím ve velkém měřítku.  

Burza může klesnout i z jiných důvodů, než je recese, např. díky politickému riziku, 

nebo mezinárodním vlivům. Díky globalizaci, reagují evropské burzy na situaci v USA. 

Příkladem tohoto jevu je pokles mnoha burz na celém světě v období říjen 2007 až únor 2008. 

Burzy reagovaly na ekonomické problémy v USA. Tehdy klesala i pražská burza, přestože 

byla právě v růstové fázi cyklu. Mám-li zhodnotit burzu jako barometr ekonomiky, musím 

říct, že reaguje až příliš přehnaně, se zpožděním, a někdy i v případě, kdy to není nutné. 
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5.1 Využití poradců 

 

Dobrý poradce by měl investorovi poskytnout nezaujaté školení o cenných papírech, 

jejich riziku a potenciálním výnosu. Měl by si s ním promluvit o jeho cílech, očekáváních, o 

době, po kterou bude chtít investovat a o mnoho dalších věcech potřebných k vytvoření plánu 

investování. V zásadě existují 2 typy poradců – placení poradci a provizní poradci. Nutno říci, 

že v České republice jsou pouze provizní poradci, kteří jsou placení dle uzavřených smluv. 

Logicky vzato jsou tito poradci motivováni tak, aby uzavřeli co nejvíce smluv. Naopak 

placení poradci, kteří u nás bohužel nemají příliš možností, jsou spíše motivováni, aby 

klientovi poradili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.74 V roce 2001 se uskutečnila 

přednáška pro finanční poradce jedné společnosti zabývající se poradenstvím. Na konci této 

přednášky byl účastníkům dán test s jednoduchými otázkami, který měl určit, nakolik jsou 

poradci vzdělaní a umí kvalitně poradit. Test dopadl velmi negativně. Přestože se jednalo o 

anonymní test, zúčastnila se ho pouze polovina zúčastněných poradců a pouze 10% těchto 

účastníků dosáhlo v testu velmi dobrého výsledku. Zbytek, tedy 90% respondentů v testu 

neuspělo. To vypovídá o kvalitách poradců v ČR.  

Je tedy potřeba položit si otázku, zda si najít poradce, kterému svěříme své peníze, nebo 

raději nastudujeme problematiku sami. Pokud už se přece jenom rozhodneme pro hledání 

poradce, měli bychom si na něj připravit otázky z oblasti finančního trhu a chtít po něm názor 

na situace, které se na trhu staly v minulosti. Dle odpovědí poradce bychom měli mít větší 

představu o tom, zda poradce své práci rozumí a umí vysvětlit své stanovisko, nebo jen 

prodává finanční produkty a sám si potřebné informace nezjišťuje. 
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5.2 Samostatné studium možností investování  

 

Vzít na sebe veškerou zodpovědnost a dát se na dlouhou cestu studia je rozhodnutí, 

které učiní jen málokterý investor. Je však praxí dokázáno, že ti nejlepší investoři si nenechají 

svůj majetek spravovat finančním poradcem, ale raději o něm sami rozhodují. Takto mají své 

investice pod dohledem. Sami uváží do čeho, jakou sumu a na jak dlouho investují. Výhodou 

je, že nemusí platit za cizí služby v podobě rad, nemusí zdlouhavě hledat toho 

nejschopnějšího poradce, který jim bude umět pomoci. Nevýhodou však je, že investor musí 

studiu finančního trhu věnovat čas a úsilí. Navíc nikdy nedojde do fáze, kdy by si mohl říct, 

že už umí vše a bude jen rozhodovat o portfoliu investic. Studium je nikdy nekončící proces, 

který však investorovi v mnohém otevře oči.  

Také je třeba mít na paměti, že ani ten nejnadanější a nejvzdělanější investor nebude 

umět dlouhodobě časovat trh a získávat vysoké výnosy. Trh není dokonalý, jinak by 

nevznikaly podhodnocené a nadhodnocené cenné papíry. Na trhu jsou informace rozděleny 

nerovnoměrně, lidé se chovají davově a velkou roli hrají psychologie a emoce. Není pravda, 

že se lidé rozhodují až poté, kdy si nezaujatě zjistí všechny potřebné informace, promyslí 

možné důsledky a poté investují. Mnoho lidí dá na rady, které slyší v televizi, od svého 

souseda, nebo si je přečtou v novinách a dále nepřemýšlejí nad tím, zda tyto informace zní 

logicky, nebo v nich je nějaký háček. 

V praxi se často objevuje asymetrie informací, což znamená, že jedna strana ví více 

relevantních informací, než strana druhá. Tato asymetrie vede ke znevýhodnění jedné strany, 

kterou často bývá klient. Asymetrie informací je zapříčiněna tím, že některé informace nejsou 

určeny široké veřejnosti a mají k nim přístup pouze určení lidé, a také nelze sledovat veškeré 

aktivity lidí, aby si člověk mohl udělat ucelený obraz situace. Výše zmíněná asymetrie má dva 

různé efekty – morální hazard a nepříznivý výběr.75 Morální hazard nastává v případě, že 

jedinec se chová jinak, je-li si vědom dominantního postavení na trhu, určité záruky, nebo 

existence pojištění. V takovém případě je člověk ochoten podstoupit vyšší riziko a jít i do 

operace, kterou by jindy předem odmítl. Nepříznivý výběr je situace, kdy jsou z trhu 

vytlačovány kvalitnější produkty, nebo z firmy odcházejí kvalitní zaměstnanci a ti méně 

kvalifikovaní a schopní zůstávají.  
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978-80-7265-144-3. 



66 
 

Při výuce ekonomie na školách často slýcháváme pojem homo economicus. Dle 

slovníku cizích slov je homo economicus člověk racionálně a systémové kalkulující a 

plánovitě hospodařící. Je to člověk, který je primárně zaměřený na zisk, užitek, blaho, 

bohatství a usiluje přitom o minimální náklady. Zní to téměř jako popis neživého tvora, 

robota, kterému byl instalován program, který řídí jeho chování tak, aby byly splněny pokud 

možno všechny podmínky a v co největším měřítku. Tento robot hledá tu nejlepší alternativu 

ze všech, má dokonalé informace, nenechá se ovlivnit neužitečnými informacemi, ani 

momentální náladou a strachem, je sobecký a snaží se maximalizovat svůj užitek při minimu 

úsilí. Tento robot se rozhodne vždy tak, jak je to pro něj nejlepší. Tato teorie je dlouhodobě 

vyučována na ekonomických školách i přesto, že je na první pohled mylná.  

Daleko reálnější se mi zdá teorie mentálního účetnictví amerického psychologa 

Richarda Thalera. Dle této teorie každý člověk přiřazuje různým příjmům a výdajům různou 

váhu.76 Pokud jsou příjmy chápány jako těžce vydělané, lidé s nimi zacházejí opatrněji, 

podstupují nižší riziko. Pokud však člověk přijde k penězům snadno a bez námahy, je také 

ochoten je ukvapeně a s lehkým srdcem utratit. Ba co víc, dokonce je díky tomu ochoten 

utratit daleko více peněz, než snadno získal. Nečekané příjmy mohou u lidí zvýšit sklon 

k utrácení i ve větší míře, než je 100%. Například pokud někdo získá snadno tisíc korun, 

může být motivován utratit i dva tisíce za nové kalhoty. V tomto případě se jedná o 

dvojnásobek částky získané bez úsilí, ale může to být i více. Tato teorie by mohla pomoci i 

při vytváření podmínek pro vyplácení sociálních dávek. Člověk, který nepracuje, a přesto od 

státu dostává peníze, které jej nemotivují k tomu, aby si práci našel, může tyto peníze utrácet 

lehkovážněji a za věci, které ani nepotřebuje. Stát tím přichází o obrovskou sumu peněz, které 

by se mohly věnovat k financování důležitějších věcí, například vzdělávání nebo 

zdravotnictví. 

Další oblastí, které se tato teorie týká, je nákup nákladných položek. Pokud je člověk 

smířen s nákupem počítače za 20 tisíc, je také ochoten věnovat navíc peníze za malé radosti 

jako je posezení u kávy a zákusku, které si jinak odpírá. Je to psychologický efekt, kdy 

několikasetkorunová položka již nemá tak obrovský vliv na rodinné finance v porovnání 

s dvacetitisícovým výdajem na počítač. V případě snadno získaných peněz však hraje roli 

ještě jedna věc – původ těchto peněz. Pokud v dědictví získáme několik tisíc od babičky, 

která měla těžký život, a přesto byla schopna střádat korunku po korunce pro svou rodinu, 
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budou mít tyto peníze daleko vyšší vnímanou hodnotu. V oblasti investování by to 

znamenalo, že člověk bude ochoten podstoupit pouze nižší riziko, než by byl ochoten 

podstoupit s jinými snadno získanými penězi.  

Naopak investor, který si své peníze těžce vydělal, bude více opatrný a nebude chtít 

podstoupit příliš velké riziko. Kdo má málo finančních prostředků, nebo těžce vydělané, má 

sklon vidět riziko daleko větší, než ve skutečnosti je. Tito investoři se drží konzervativních 

investičních nástrojů, i přesto, že díky možnosti investovat v delším horizontu by si mohli 

dovolit riziko vyšší. Rozdílné vnímání se ukazuje i v rámci úspěchů a neúspěchů investorů. 

Drobní klienti obchodující s akciemi, myslí často a rádi na své úspěchy, a naopak na ztráty se 

snaží zapomenout, neboť jim přisuzují nižší hodnotu.  

Pro účely této diplomové práce by mohly být užitečné i poznatky finanční poradkyně 

Marilyn MacGruder Barnewallová, které nashromáždila za třináct let své praxe. Dle její 

typologie se investoři dělí na dva typy77: 

• Psychologicky pasivní investoři – do tohoto typu investorů patří lidé, kteří získali své 

jmění pasivně, například dědictvím, rizikovými operacemi s kapitálem, který nebyl 

jejich, nebo dlouholetým spořením celé rodiny. Pasivními investory jsou často 

podnikoví právníci, účetní, politikové, bankéři a novináři. Všeobecně lze říci, že čím 

menší majetek lidé vlastní, tím spíše budou patřit mezi pasivný typ investorů. Pro 

pasivní investory je důležitější bezpečnost, než zhodnocení kapitálu. Lidé, kteří přišli 

díky dědictví k velkému majetku, trpí často méněcenností, pocitem viny, 

nerozhodností, nízkým sebevědomím, zvýšenou podezíravostí a pocitem 

méněcennosti vůči předkům, kteří byli schopni získat a udržet si velký objem peněz. 

Tito lidé se o to více bojí udělat chybu a nechtějí riskovat. Pro investičního poradce je 

důležité, aby tyto lidi postupně vzdělával a pomáhal jim zvyšovat sebejistotu. Pasivní 

investoři volí konzervativní a široce diverzifikovaná portfolia, rádi delegují 

rozhodování na poradce, a nelze od nich očekávat neobvyklá rozhodnutí.  

• Psychologicky aktivní investoři – sem patří lidé, kteří si své peníze vydělali sami, 

riskovali vlastní peníze a kapitál, osobně jsou zapojeni do procesu investování. Jsou 

jimi živnostníci, samostatně podnikající právníci, účetní, daňoví poradci, lékaři 

s vlastní praxí a lidé s vyšším vzděláním. U těchto investorů převládá potřeba vyššího 
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výnosu nad pocitem bezpečí. Aktivní investoři mají vyšší sebevědomí, rádi kontrolují 

své investice a jsou ochotni tolerovat vyšší riziko. Rádi rozhodují a myslí si, že mají 

dostatek znalostí potřebných k investování. Se svými poradci často polemizují a snaží 

se mít navrch. Aktivní investor potřebuje mít vliv na své investice, mít o nich přehled, 

pak je i ochoten přijmout vyšší riziko, někdy však přestřelí v důsledku příliš velké 

sebejistoty. Tito lidé také milují informace a rádi a aktivně si je zjišťují. 

Ohledně investování platí i další pravidla. Mezi nejdůležitější zahrnuji tyto: 

• Nevytvářet si citové vazby na své investice. Emoce jsou v tomto ohledu přítěží. 

• Vyhýbat se finančním společnostem, které mají agresivní reklamu, nebo jejichž 

poradci vystupují příliš agresivně či sebejistě. 

• Mít příliš velkou sebedůvěru je zaručená cesta do problémů. 

• Být si vědom, že nikdy nemám všechny potřebné informace k rozpoznání 

nadprůměrně výnosných nástrojů. 

• Nelze s jistotou předpovídat výnosy investičních nástrojů, zejména akcií. 

• Jak praví ekonom Robert Kuttner: „Navzdory svým ambicím stát se vědou zůstává 

ekonomie stále spíše uměním. Budoucnost je ze své definice nepředvídatelná.“. 

Osobně bych se přiklonila k samostatnému studiu finančního trhu a poradce bych využila 

spíše k porovnání svých názorů a očekávání vývoje situace. Většina poradců bere investiční 

poradenství jen jako svou práci a sami neinvestují, nebo jen malé částky a převážně do méně 

rizikových nástrojů. Pokud se chceme dozvědět zásadní informace, měli bychom se obrátit 

spíše na investory s mnohaletou zkušeností, kteří zažili úspěchy i neúspěchy a přesto se dále 

snaží rozvíjet své znalosti a nacházet způsob, jak své finanční prostředky zhodnotit.  
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5.3 Burzovní indexy 

 

Akciové indexy jsou hlavním statistickým indikátorem, který měří vývoj celého trhu. 

Jejich úlohou je popisovat dění na trhu a pomoci tak investorům při rozhodování o jejich 

obchodech. Pro investory to znamená, že pomocí indexu mohou odhadnout, jak se trh vyvíjí 

v čase, zda má klesající nebo růstovou tendenci. Investor tak nemusí sledovat kurzy 

jednotlivých akcií, z indexu se dozví, zda jdou jeho investice očekávaným směrem, či nikoli. 

Každá burza i mimoburzovní trh má svůj index, který sleduje pohyb akciových titulů a 

poskytuje informace o tom, jak na tom trhy, nebo segmenty trhu jsou, a co lze dále od nich 

očekávat.  

Pro investory je index také pomyslným měřítkem, zda je jeho investiční instinkt, a tedy 

výběr investičního portfolia, správný, či nikoli. Pokud je výnosnost investičního portfolia 

vyšší, než je přírůstek či ztráta daného indexu, může investor být na svůj instinkt hrdý.78 

Avšak někteří teoretici si vysvětlují úspěchy těchto investorů pouze dočasným štěstí, které 

bude dříve, či později vystřídáno opačnou tendencí. Žádnému úspěšnému investorovi se 

nepodařilo dlouhodobě časovat trhy už z toho důvodu, že je to vzhledem ke komplikovanosti 

trhu a jeho chování nereálné. Hodnota indexu se uvádí v bodech a je dána poměrem aktuální 

hodnoty indexu a hodnoty indexu daného pevným datem v minulosti. Jedná se vlastně o 

relativní hodnotu portfolia akcií, které jsou v indexu obsaženy.79 

Existují 2 základní druhy indexů, a to výběrové indexy a souhrnné indexy. Výběrové 

indexy obsahují pouze vzorek významných akcií obchodovaných na daném trhu, tedy např. 

nejvýznamnější akcie, nebo akcie patřící do určitého oboru. V jejich složení dochází ke 

změnám, a to hlavně v případech, kdy určitá společnost nesplňuje podmínky pro zařazení do 

indexu (podmínky velikosti, likvidity, stability, oboru podnikání). Jako příklad výběrového 

indexu si můžeme uvést Dow Jones Industrial Average (DJIA), jež je indexem Newyorské 

akciové burzy. DJIA měří výkonnost třiceti amerických aktuálně největších a nejznámějších 

společností mediálních, finančních, průmyslových a technologických.80 Souhrnné indexy 
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obsahují všechny akcie obchodované na daném trhu. Příkladem je Nasdaq Composite Index, 

který tvoří všechny akcie obchodované na NASDAQ (největší ryze elektronický burzovní trh 

v USA a skládá se asi z 3000 amerických i neamerických společností. Je jedním 

z nejsledovanějších akciových indexů.  

 

5.3.1 Nejsledovanější burzovní indexy 

 

Nejznámějším indexem je Dow Jones Industrial Average, který sdružuje 30 amerických 

největších společností bez ohledu na obor podnikání. Index Standard and Poor’s 500 obsahuje 

500 vybraných společností podle velikosti trhu, likvidity a typu odvětví. Index Nasdaq 

Composite je sestaven ze všech akcií obchodovaných na mimoburzovním trhu NASDAQ. 

Pozitivní stránkou je velký počet akcií, ale nevýhodou jeho zaměření na technologický sektor, 

třebaže se v něm nacházejí i akcie z jiných oborů, jako akcie finančních, průmyslových a 

biotechnologických společností. 

V Evropě se nejčastěji zmiňují Financial Times Stock Exchange 100, což je index 100 

společností s nejvyšší tržní kapitalizací na Londýnské burze ve Velké Británii. Index 

Deutsche Aktien Index obsahuje akcie 30 největších společností na Frankfurtské burze 

v Německu. V Asii je nejsledovanější cenově vážený index Nikkei 225, který zahrnuje 

společnosti obchodované na tokijské burze. Na pražské burze se v minulosti sledovaly indexy 

PX-D a PX 50. Index PX-D byl tvořen akciemi společností obchodovaných v systému SPAD, 

kde se obchoduje jen s nejlikvidnějšími emisemi na burze.81 Od roku 2006 byly nahrazeny 

pouze jedním indexem – PX. 

 

5.3.2 Výpočet burzovních indexů 
 

Pro výpočet burzovních indexů se používají 2 způsoby.82 Hodnotu cenově váženého 

indexu ovlivňuje pouze cena akcií, které jsou v něm zahrnuty. Čili čím vyšší je cena akcií, tím 

                                                 
81 Idnes.cz - finance. K čemu slouží při investování indexy [online]. Finance.idnes.cz [cit. 31.1.2013]. Dostupné 
z: http://finance.idnes.cz/k-cemu-slouzi-pri-investovani-indexy-dwf-
/inv.aspx?c=A050818_112056_fi_osobni_dku 
82 Investujeme.cz. Jak se burzovní indexy počítají [online]. Finance.idnes.cz [cit. 31.1.2013]. Dostupné z: 
http://investice.finance.cz/indexy/co-jsou-to-indexy/ 
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víc daná akcie ovlivní hodnotu daného indexu. Patří sem DJIA a Nikkei 225.Hodnotu indexu 

váženého podle tržní kapitalizace ovlivňuje kromě hodnoty akcie i počet daných akcií. Díky 

tomu ovlivňují akcie velkých společností obchodovaných ve velkém objemu index více, než 

akcie malých společností, které emitují menší počet akcií, i kdyby hodnota jedné akcie byla 

vyšší, než u dříve zmíněné velké společnosti s velkým počtem akcií. Indexů, které se počítají 

tímto způsobem, je více. Je mezi nimi Standard a Poor’s 500, Nasdaq Composite, FTSE, 

DAX a PX. 

 

5.3.3 Poměr P/E 

 

Poměr P/E, anglicky price/earnings, znamená poměr ceny akcie k čistému zisku na 

akcii. Jinými slovy nám říká, kolik zaplatíme za korunu zisku, tedy zda je akcie levná, nebo 

drahá. Tento poměr nám může nastínit, zda je akcie dané společnosti nadhodnocená, či 

podhodnocená. Následující vzorec ukazuje závislost ceny akcie (P) na zisku (E), úrokové 

míře (i) a tempu růstu zisku akcie (g). 

    

  E 
  P =  ------------ 
    i - g 

 

Pokud tento vzorec upravíme tím, že abstrahujeme od tempa růstu zisku akcie a lehce 

vzorec matematicky upravíme, získáme vzorec, kterým může snadno odhadnout, zda je akcie 

nadhodnocená, či podhodnocená.  

  

P 1 
------- = ------- 

E   i 

 

Tento vzorec nám říká, že hodnota P/E je vlastně převrácená hodnota úrokové míry na 

trhu neboli výnosu do doby splatnosti dluhopisů. Dosazením úrokové míry do vzorce 
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dostaneme hodnotu P/E, který by na trhu měla dle aktuálních podmínek být. Hodnoty nad 

daný výpočet mohou signalizovat nadhodnocené akci, a naopak nižší hodnoty mohou 

signalizovat podhodnocené akcie. Používám zde slovo „mohou“, jelikož ani tato jednoduchá 

rovnice neplatí v každém případě. Obecně lze však říci, že pokud jsou úrokové sazby vysoké, 

akcie by měly být relativně levné a obráceně. Jsou-li sazby vysoké, jsou u akcií vyžadovány 

vyšší výnosy v poměru k ceně. K tomu obvykle dochází cestou poklesu cen akcií, což je na 

trhu vnímáno negativně. Pro akciový trh není dobré zvyšování úrokových sazeb. Bublinu na 

akciovém trhu lze poznat i dle jiných kritérií, jsou jimi: 

• Hodnota akcií roste vysokým tempem, které nejde ekonomicky zdůvodnit. Často o 

desítky až stovky procent ročně. 

• Vznikají teorie, které se tento růst snaží zdůvodnit a obhájit jeho logiku. 

• Do akcií investují i lidé, které by to dříve ani nenapadlo. 
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5.4 Zásady investování 

 

Když už se rozhodneme začít investovat, měli bychom se po celou dobu držet 

základních zásad investování. Nejedná se o obyčejný nákup mobilního telefonu, žehličky, či 

jiného spotřebního zboží. Při investování riskujeme daleko vyšší ztráty, než při nevhodném 

nákupu spotřebního zboží. Navíc jsme nuceni v průběhu investice nadále studovat nové 

informace a přizpůsobit svým vědomostem i svá rozhodnutí. I přesto, že se to pro někoho 

může zdát nemožné, lze zásady investování shrnout do několika bodů: 

• Nesázet vše na jednu kartu 

• Emoce dát stranou – drtivá většina informací, které se k nám dostanou je bezcenná, 

nebo má za cíl ovlivnit nás dle zájmů jiného investora, na což můžeme doplatit.83 Je 

třeba se řídit rozumem. 

• Počítat i s neúspěchy – jak se říká v jednom citátu: „Žádný učený z nebe nespadl.“, a 

také „Nikdo není dokonalý.“. Nemůžeme očekávat, že nám hned od začátku bude vše 

vycházet a nikdy nic nepokazíme. 

• Nedělat unáhlená rozhodnutí – v investování víc, než kde jinde platí, že unáhlená 

rozhodnutí jsou špatná rozhodnutí. Vše si dobře promysleme. 

• Nepřeceňovat své investiční síly – jak již bylo řečeno, každý děláme chyby a nikdo 

není dokonalý.84 

• Počítat s rizikem – každá investice s sebou nese riziko, které je často přímo úměrné 

výnosu dané investice. 

• Magický trojúhelník – při rozhodování do čeho investovat, by měl investor vždy vzít 

v úvahu vzájemně provázané faktory – výnos, riziko, likvidita. 

• Ignorovat krátkodobá nákupní a prodejní doporučení makléřů, ti mají při svých radách 

často na mysli co nejvyšší zisky pro sebe v podobě poplatků. 

• Minimalizovat veškeré náklady, poplatky a daně. 

• V rámci jednotlivých investičních tříd diverzifikovat. 

• Stále se vzdělávat. 

• Při výběru fondů, bank a makléřů dát na jejich dobré jméno a rating. 

                                                 
83 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, 292 s. ISBN 
978-80-247-3315-9. 
84 Investujeme.cz. Investiční zásady [online]. Finance.idnes.cz [cit. 31.1.2013]. Dostupné z: 
http://investice.finance.cz/zacinajici-investor/principy-obchodovani/psychologie/ 
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• Při investování v rámci jiného regionu brát v potaz politické riziko a měnovou 

stabilitu.85 

• Rozložit své investice i časově (neinvestovat vše naráz) – snižuje to riziko. 

• Učit se od těch nejlepších a brát v potaz jak jejich úspěchy, tak i neúspěchy. 

Na tomto místě bych ráda zmínila, že pokud člověk není ochoten sledovat výše zmíněné 

zásady a myslí si, že je dostatečně chytrý a schopný, aby pro něj zásady nebyly potřeba, měl 

by se investování raději vyhnout. Dle mého názoru je velmi důležité nepřeceňovat své 

schopnosti, ani štěstí. Je potřeba postupovat obezřetně a promýšlet pravděpodobné následky, 

rozložit riziko a stále se učit. Informací není nikdy dost, naopak emoce v oblasti investování 

jsou spíše na škodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, 292 s. ISBN 
978-80-247-3315-9. 
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Cílem mé práce bylo popsat základní informace o finančním trhu, seznámit čtenáře s 

předpisy, které finanční trh ovlivňují, a se subjekty trhu, které na něm provozují svou činnost, 

nebo jej přímo regulují či kontrolují. Dále jsem měla za cíl popsat základní investiční nástroje 

na kapitálovém i peněžním trhu, zmínit se o důležitých pojmech finančního trhu a popsat 

praktické základy investování.  

V první kapitole jsem se zabývala teorií finančního trhu, historií kapitálového a 

peněžního trhu. Popsala jsem zkráceně historii finančního trhu, pojmy, které se na trhu často 

užívají, a je dobré se v nich vyznat, a nastínila jsem problematiku akcií, dluhopisů, zatímních 

listů a poukázek na akcie. Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na Českou národní banku, její 

stručnou historii a způsob, jakým dohlíží na finanční trh. Také jsem zaměřila pozornost na 

mezinárodní instituce, které se zabývají oblastí financí, rozvoje, globalizace a inovací.  

Ve třetí kapitole jsou popsány další subjekty finančního trhu, jako jsou Burza cenných 

papírů Praha, RM-Systém, ministerstvo financí České republiky, obchodníci s cennými 

papíry, a Centrální depozitář cenných papírů. Čtvrtou kapitolu jsem pojala z hlediska praxe. 

Porovnala jsem výhody a nevýhody využití poradců při investování s investováním na vlastní 

pěst. Popsala jsem burzovní indexy a nastínila způsob jejich výpočtu a jejich vypovídací 

hodnotu pro investory. Zabývala jsem se vypovídací hodnotou ukazatele P/E a jeho 

praktickým využitím k identifikaci podhodnocenosti a nadhodnocenosti trhu.  

Z části jsem se zabývala nedávnou finanční krizí a jejím vlivem na finanční trh. Popsala 

jsem typy investorů jejich charakteristiky, chování na finančním trhu a reakce na riziko. Dále 

jsem stručně popsala zásady investování a uvedla příklad úspěšného investičního portfolia 

Nobelovy nadace. Ke své práci jsem čerpala informace převážně z odborných knih, zákonů a 

webových stránek konkrétních renomovaných institucí - subjektů finančního trhu, které mají 

zaručenu věrohodnost a vypovídací schopnost.  

Je více než zřejmé, že investování není pro každého. Člověk s averzí k riziku a se 

strachem z neúspěchu by se do investování do akcií a jiných rizikových instrumentů jistě 

pouštět neměl. Pro něj bude vhodnější například termínovaný účet, nebo stavební spoření, kde 

není příliš velké riziko, že o své peníze přijde. Avšak i u těchto finančních nástrojů určité 

riziko je. V krizi, která na nás udeřila v roce 2008 a byla spjatá s americkým trhem hypoték, 

6 Závěr
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jsme byli svědkem diskuzí odborníků, kteří nevyloučili hromadný krach bank po celém světě, 

který by měl dalekosáhlé finanční důsledky v globálním měřítku. Tato velmi negativní 

varianta naštěstí nenastala, ale není vyloučena v budoucnu. Proto je nutné si uvědomit, že 

riziko je přítomno u všech instrumentů, ale v různé výši. Řešením není ani nechat si peníze 

doma, jelikož tam na něj útočí inflace a peníze tak velmi rychle ztrácí na hodnotě.   

Zastávám názor, že lidé uvažující o investování by si měli nejprve uvědomit, v jak 

dlouhém horizontu chtějí investovat, jak přistupují k riziku a zda využijí poradců, nebo jsou 

ochotni se dlouhodobě vzdělávat a investovat samostatně dle vlastního uvážení. Chtěla bych 

varovat ty, kteří si myslí, že postačí jednat dle rad poradce a jejich finanční prostředky se 

budou rychle zhodnocovat. Není tomu tam. Jak jsem uvedla ve čtvrté kapitole, test finančních 

poradců v České republice dopadl velmi špatně. Pouze 10 % poradců je schopno svým 

klientům odborně poradit. Dle mého názoru je však i v tomto případě nutné, aby každý 

začínající investor prostudoval alespoň základní pravidla a vztahy platné na finančním trhu, 

aby byl schopen veškeré rady poradce zhodnotit a mohl případně poznat, zda je rada míněná 

dobře, nebo zda poradce jedná ve svůj prospěch, či dokonce, že poradce této oblasti vůbec 

nerozumí. 

Pokud chce člověk investovat do fondů, měl by si vybírat fondy s nízkými poplatky. 

Ideální by bylo i nastavení horní hranice velikosti fondu, ale takový fond bohužel v České 

republice nemůže být konkurenceschopný. Horní hranice velikosti fondu by zajistila, že 

manažer bude spravovat jen tolik finančních prostředků, kolik je schopen efektivně řídit. Také 

je potřeba si zjistit historii fondu, jeho reputaci, a zda je výnosnost fondu zapříčiněna 

schopnosti jedné osoby, nebo spoluprací více osob. V případě, že tato jediná osoba z fondu 

odejde, je otázkou, zda se fond udrží alespoň v kladných číslech. 

Co se týče akcií, je třeba počítat s vysokou volatilitou, která může dovést některé méně 

znalé investory k ukvapenému nákupu či prodeji. Kdo se chce zaměřit na investice do akcií, 

měl by počítat s potřebou věnovat získávání informací a promýšlení strategie dostatek času. 

Zde není prostor pro emoce, ukvapená rozhodnutí, nebo střílení naslepo. Akcie jsou vhodné 

zejména pro investory, kteří mají rádi své investice pod kontrolou a jsou ochotni se vzdělávat, 

a pro investory s dlouhodobým horizontem investování.  

V krátkodobém horizontu mohou ceny akcií velmi kolísat a jen málokdy se povede 

v pravém čase nakoupit a v pravém čase prodat tak, aby i při krátkodobé držbě byl zisk 

maximální. Časování trhu je dle mnoha odborníků nereálné a já si myslím totéž. Nelze ani 
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spoléhat na burzu jako barometr ekonomické situace, protože burza často reaguje 

nepřiměřeně, se zpožděním a v situacích, kdy to není třeba. Zde je pak na místě dlouhodobé 

vzdělávání a „zdravý selský rozum.“ 

Celkově mohu také říci, že dohled nad finančním trhem a jeho regulace Českou národní 

bankou je na velmi dobré úrovni srovnatelné s mezinárodními standardy. Více informací si 

může každý občan zjistit dle zpráv o vývoji finančního trhu, které Česká národní banka 

uveřejňuje každoročně na svých webových stránkách.  
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