
Finanční trh 

Na finančním trhu se zbožím stávají peníze. Představuje 

souhrn nabídky a poptávky po penězích 

 
Rozlišujeme: 

 

a) Úvěrový trh– týká se poskytování úvěru a jeho splácení 

úrokem. 

ÚVĚR – zapůjčení peněz někomu jinému. Po určité době se 

musí stejná částka zaplatit zpět.  

ÚROK – peněžní částka, kterou je dlužník povinen zaplatit 

věřiteli. „ ÚROK JE CENOU ÚVĚRU“ 

 

b) Peněžní trh – součást finančního trhu zaměřená na 

krátkodobé peníze. Jedná se o peněžní operace mezi 

domácnostmi, firmami a bankami. 

 

c) Kapitálový trh (trh cenných papírů) – je spojený 

s dlouhodobými peněžními prostředky  - např. cenné papíry 

(akcie, obligace…) 
Součástí kapitálového trhu je trh AKCIOVÝ 

AKCIOVÝ TRH: obchoduje se zde převážně s akciemi. 

Investoři nakupují akcie na BURZOVNÍM TRHU  

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA: obnovila činnost 

v r. 1993 

Je právnickou osobou oprávněnou organizovat nabídku a 

poptávku cenných papírů - na určitém místě 

      - v určitou dobu 

 

 

 

 

 



Cenné papíry 

 
CENNÝ PAPÍR: můžeme definovat jako listinu, která je 

bezprostředním nositelem práva. Je s ní svázána určitá 

hodnota, majetek či majetkový prospěch. 

 

NOMINÁLNÍ (JMENOVITÁ) HODNOTA:  je částka, 

která je ne cenném papíru uvedena. Součet jmenovitých 

hodnot se musí rovnat hodnotě základního jmění 

 

TRŽNÍ HODNOTA (KURZ CENNÉHO PAPÍRU): cena za 

kterou se CP prodává nebo kupuje na veřejném trhu 

 

EMITENT CENNÝCH PAPÍRŮ: je ten kdo CP vydává 

(například podniky, banky, stát) 

 

PORTFOLIO: slouží především k rozložení rizik do různých 

investičních příležitostí. Jedná se o zakoupení různých druhů 

cenných papírů.  

 

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ: 

 akcie (§ 155 obch. zák.) 

 zatímní listy (§ 176 obch. zák.) 

 poukázky na akcie (§ 204b obch. zák.) 

 podílové listy (§ 115 zák. o investičních společnostech a 

investičních fondech) 

 dluhopisy (zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) 

 investiční kupóny (zák. o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby) 

 kupóny (§ 12 zák. o cenných papírech) 

 opční listy (§ 217a obch. zák.) 

 směnky (čl. I a III zák. směnečného a šekového) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zat%C3%ADmn%C3%AD_list&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pouk%C3%A1zka_na_akcii&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%ADlov%C3%BD_list
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dluhopis
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_kup%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kup%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op%C4%8Dn%C3%AD_list
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bnka


 šeky (čl. II a III zák. směnečného a šekového) 

 cestovní šeky (§ 720 a násl. obch. zák.) 

 náložné listy (§ 612 a násl. obch. zák.) 

 skladištní listy (§ 528 obch. zák.) 

 zemědělské skladní listy (§ 2 zák. o zemědělských 

skladních listech) 

 jiné listiny, které jsou za cenný papír prohlášeny 

zvláštními zákony 

PODOBA CENNÝCH PAPÍRŮ: 

a) LISTINNÁ (cenné papíry fyzicky existují) 

b) ZAKNIHOVANÉ CP ( cenné papíry fyzicky neexistují) 

 

FORMA CENNÝCH PAPÍRŮ 

a) NA DORUČITELE: jsou převoditelné předáním 

b) NA ŘAD: mají na sobě vyznačená jména svých majitelů, 

kteří se mohou měnit, to je nutno vyznačit na rubu CP 

takzvaným rubopisem 

c) NA JMÉNO: mají na sobě přímo uvedeno jméno majitele 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_%C5%A1ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1lo%C5%BEn%C3%BD_list
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skladi%C5%A1tn%C3%AD_list&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD_skladn%C3%AD_list&action=edit&redlink=1

