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rozpočtem České republiky. 



Finanční trhy 

Finanční trh je založený na nabídce relativně 

volných peněz a poptávce po penězích 
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1. Peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěry 

(krátkodobé cenné papíry se splatností do 

  1 roku) 

1. Kapitálový trh – dlouhodobější termínované 

vklady, úvěry a zdroje financí (dlouhodobé 

cenné papíry se splatností nad 1 rok) 

 podrobné členění: 

 a) primární trh – první emise CP 

 b) sekundární trh – obchodování s již dříve   

 vydanými CP 
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Členění finančního trhu 



3. Trh drahých kovů – je doplňkovým trhem. 

Většina finančních transakcí dnes neprobíhá 

prostřednictvím drahých kovů. Nejdůležitějším 

cenotvorným trhem je burza drahých kovů v 

Londýně. 

4. Devizový trh – je založen na poptávce a 

nabídce po národních měnách 
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Členění finančního trhu 



Příklady nástrojů tohoto trhu. Vklady a úvěry:  

• netermínované vklady 

• krátkodobé termínované vklady 

• krátkodobé úvěry 

 

Krátkodobé cenné papíry: 

1. Šek 

2. Směnka 

3. Depozitní certifikát 

4. Státní pokladniční poukázka 
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Peněžní trh 



• upravuje Zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb. 

• šek nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat 

podstatné náležitosti: 

 a) výslovné označení slovem ŠEK 

 b) označení banky 

 c) částka (slovy, číslem) 

 d) splatnost komu 

 e) místo a datum vystavení 

 f) podpisy, razítko výstavce 

 g) sériové číslo a identifikační údaje banky (spodní 

 proužek) 
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1. Šeky 



 Princip fungování šeku:  

 předkladatel šeku obdrží do banky peněžní částku, která je   

 na šeku uvedena. 

 

Druhy šeků: 

a) na jméno, na doručitele 

b) domácí, zahraniční 

c) soukromý, bankovní 

d) krytý, nekrytý 
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1. Šeky 



Lhůty k předložení šeku: 

 

•   ČR – do 7 pracovních dnů od vystavení 

•   stejný světadíl – do 40 pracovních dnů od vystavení 

•   jiný světadíl – do 70 pracovních dnů od vystavení 
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1. Šeky 



peněžní ústav

Zaplaťte za tento šek SÉRIE   J   170575

Kč hal.

ČÁSTKU SLOVY BEZ HALÉŘŮ

MÍSTO VYSTAVENÍ

KOMU

DATUM VYSTAVENÍ

PODPIS(Y), RAZÍTKO

ČÍSLO ÚČTU ČÁSTKA KONST. S.

 

VARIAB. SYMBOL SPECIF. SYMBOL
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1. Šeky – ukázka  
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1. Šeky - ukázka 
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1. Šeky - ukázka 
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1. Šeky - ukázka 
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1. Šeky - ukázka 
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1. Šeky - ukázka 



Směnka je převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá 

dlužnický závazek, který ukládá směnečnému 

dlužníkovi (výstavci) povinnost zaplatit majiteli směnky 

směnečnou částku. 

• vydávání a použití směnek se řídí Zákonem   

směnečným a šekovým 191/1950 Sb. 

• vystavit a použít ji může kterýkoliv podnikatel a občan 

• směnka nepodléhá schválení žádné instituci 

• nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat 

podstatné náležitosti 
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2. Směnka 



Druhy směnek: 

a) vlastní – upravují vztah mezi věřitelem a dlužníkem 

(výstavcem směnky) 

       peníze nebo zboží 

                --------------------------------→ 

 věřitel     ←--------------------------------     dlužník 

       směnka vlastní 

                ←-------------------------------- 
                                    po určité době uhrazení směnky 
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2. Směnka 



Druhy směnek: 

b) cizí – upravují vztah mezi výstavcem, který je v 

dlužnické pozici vůči věřiteli. Výstavce přikazuje třetí 

osobě – směnečníkovi, aby uhradil dlužnou částku 

věřiteli. U standardní směnky cizí tedy máme 3 

subjekty (nikoliv 2 jako u směnky vlastní). 

 Zákon směnečný a šekový připouští, aby u směnky 

cizí došlo k identitě výstavce a věřitele – jedná se o 

směnku cizí na vlastní řad nebo k identitě výstavce a 

směnečníka – jedná se o zastřenou směnku vlastní. 
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2. Směnka 



V ………………..                                                                                 dne……………………… 

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne ……………………………..……………………. 

Na řad………………………………………………………………………………………………. 

Směnečnou sumu ve výši ……………………………………………… 

Směnka je splatná v ……………………….. u ………………......           

 

                                                                                          jméno a podpis výstavce 
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2. Směnka vlastní - ukázka  
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2. Směnka vlastní - ukázka  
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2. Směnka cizí - ukázka  

V ………………………………                          dne……………………………….. 

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne …………………………….. 

 

Na řad ……………………………………………………………………………….. 

Směnečnou sumu ve výši ……………………………………………. 

Směnečník ……………………………………………………….. 

 

Směnka je splatná  v ………………………… u ……………………………… 

 

                                                             Jméno a podpis výstavce 
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2. Směnka cizí - ukázka 



Konkrétní příklad: 

Firma C prodala firmě A zboží za 80.000,- Kč. Firma B má 

vůči firmě A závazek ve výši 80.000,- Kč.  

Firma C věří, že firma B je spolehlivá a souhlasí s tím, že 

směnečný dluh ve výši 80.000,- převezme za firmu A 

firma B.  

Firma B musí směnku akceptovat (potvrdit) tkz. akceptem 

směnky. 
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2. Směnka 



 

          věřitel (C)    

 

           

zboží za 80.000,- Kč            uhrazení směnky 80.000,- Kč 

                      

          

 

 

          směnečný příkaz 

výstavce směnky (A)              směnečník (B) - akcept
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2. Směnka 



Druhy směnek: 

a) vlastní, cizí 

b) k úhradě, k inkasu 

c) za poskytnutí zboží a služeb, finanční 

 

Podpisem další osoby na líci směnky vzniká tkz. aval 

směnečné rukojemství – věřitel může požadovat 

zaplacení směnky od ručitele (avalisty). 

Po zaplacení směnky je směnka opatřena tkz. kvitační 

doložkou (zaplaceno dne….). 
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2. Směnka 
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2. Směnka - ukázky 
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2. Směnka - ukázky 
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2. Směnka - ukázky 
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2. Směnka - ukázky 
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2. Směnka - ukázky 
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2. Směnka - ukázky 



• jiný  název - vkladový certifikát 

• vydávají banky 

• mohou být na jméno i na doručitele 

• po sjednané době (do 1 roku) banky vyplácí vklad a     

 sjednané úroky 
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3. Depozitní certifikát 
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3. Depozitní certifikát 
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•  emitují státní instituce (MF, ČNB) 

•  slouží měnové politice a pomáhají řešit dočasné  

 schodky státních financí 

•  jsou prodávány formou aukce 

•  jde o velmi jistý CP, téměř bez rizika 

•  jsou emitovány ve vysokých nominálních hodnotách 

 (milióny Kč) 

•  nově jsou obchodovatelné 
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4. Státní pokladniční poukázky 
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Státní pokladniční poukázky - ukázky 
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Státní pokladniční poukázky - ukázky 
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Státní pokladniční poukázky - ukázky 
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Státní pokladniční poukázky - ukázky 



Příklady nástrojů tohoto trhu. Vklady a úvěry:  

• střednědobé a dlouhodobé termínované vklady 

• střednědobé a dlouhodobé úvěry 

 

Cenné papíry kapitálového trhu: 

1. Akcie 

2. Podílové listy 

3. Obligace 

4. Hypoteční zástavní listy 
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Kapitálový  trh 



Akcie = cenný papír 

 

S držením akcie jsou spojena práva akcionáře: 

 

• podílet se na zisku společnosti (dividenda) 

• podílet se na řízení společnosti (hlasování na valné 

hromadě) 

• podílet se na likvidačním zůstatku společnosti (pokud 

jde firma do likvidace). 
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1. Akcie 



Akcie je majetkovým cenným papírem. Její vlastník se 

stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala. 

 

Akcie může být emitována: 

a) přímo za nominální cenu 

b) s emisním ážiem (za vyšší cenu než nominální) 

c) s emisním disážiem (za nižší cenu než nominální).      

 Současný obchodní zákoník ČR neumožňuje. 
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1. Akcie 



Druhy akcií: 

 

a) na jméno, na doručitele 

b) listinné, zaknihované (vede v elektronické podobě 

SCP Praha) 

c) kmenové, zaměstnanecké, prioritní 
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1. Akcie 
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1. Akcie – ukázky  
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1. Akcie - ukázky 
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1. Akcie - ukázky 
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1. Akcie - ukázky 
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1. Akcie - ukázky 
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1. Akcie - ukázky 
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Vydává speciální typ společnosti – podílový fond. 

Podílový fond je speciální typ společnosti, který je 

založen v souladu se zákonem o investičních 

společnostech a fondech (zák. 248/92 Sb. ve znění 

pozdějších novelizací). 

 

Podílový fond shromáždí peníze od investorů (občanů, 

firem) formou prodeje svých podílových listů a s takto 

získaným kapitálem začne obchodovat na burze, 

nakupovat a prodávat cenné papíry. Cílem je dosažení 

zisku. 

 

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

2. Podílové listy 



Podílové fondy v ČR procházely v roce 2000 a 2002 

dvěma významnými procesy: 

a) přelicencováním dozorčím orgánem kapitálového 

trhu (Komisí pro cenné papíry) 

b) otevírání fondů – přeměna uzavřených fondů na 

otevřené. Otevřený fond má ze zákona povinnost na 

žádost majitele podílového listu tento list od něj 

odkoupit zpět. Je to tedy pomoc především těm 

majitelům PL, které se neobchodovaly na veřejných 

trzích (nebyla po nich poptávka) a oni je nebyli 

schopni prodat. 
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2. Podílové listy 



Práva spojená s vlastnictvím podílových listů: 

a) právo na podíl ze zisku 

b) právo zúčastnit se valné hromady fondu (bez 

hlasovacího práva) 

c) právo na přednostní nákup nově emitovaných 

podílových listů (většinou za zvýhodněných podmínek). 

Podílové fondy většinou emitují více emisí PL, akciové 

společnosti většinou provádějí jen jednu emisi akcií) 

d) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě 

likvidace společnosti 
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2. Podílové listy 



Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

2. Podílové listy - ukázka 
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2. Podílové listy - ukázka 
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2. Podílové listy - ukázka 
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2. Podílové listy - ukázka 
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Jsou úvěrovým cenným papírem kapitálového trhu 

(dluhopisem). 

Zachycují právní vztah mezi emitentem obligace 

(dlužníkem) a investorem (věřitelem, kupcem CP). Kdy 

emitent se zavazuje za určitou dobu majiteli obligace 

vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok. 

Majitel obligace má však možnost tuto obligaci prodat než 

uplyne její doba splatnosti další osobě (FO nebo PO). 

Majitel obligace obvykle nemá nárok podílet se na řízení 

podniku. 
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3. Obligace 



Emitenti obligací: 

 

a) stát (státní dluhopisy) 

b) města (komunální obligace) 

c) podniky 

d) banky 

 

Obligace podléhají při emisi schválení MF. 
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3. Obligace 



Druhy obligací: 

 

a) veřejně obchodovatelné, obligace s omezenou 

obchodovatelností a neobchodovatelné 

b) listinné, zaknihované 

c) na jméno, na doručitele 

d) se zárukou (majetek), bez záruky 

e) s pevným úročením, s proměnlivým úročením (výše 

úroků kopíruje pohyb bankovních úroků nebo oficiální 

míru inflace 
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3. Obligace 
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3. Obligace - ukázka 
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3. Obligace 
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3. Obligace 
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3. Obligace 
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3. Obligace - ukázka 
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3. Obligace  



V ČR se jedná o poměrně novou formu cenných papírů 

(první emise byla vydána v roce 1996). 

 

HZL jsou ručeny hypotékou (zástavou nemovitosti), což je 

velmi solidní záruka. 

 

HZL jsou emitovány bankami s licencí k hypotečnímu 

bankovnictví (v roce 2010 mělo tuto licenci 12 bank). 
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4. Hypoteční zástavní listy 



 

 

 

 

           zástava nemovitostí          emise HZL 

            (hypotéka)           ručených nemovitostí    

Žadatel o úvěr             Banka              Investoři 

             hypoteční úvěr          peníze za HZL         
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4. Hypoteční zástavní listy 



Banky poskytující hypoteční úvěry využívají tyto 

hypotéky k ručení emise HZL, tedy cenných papírů, které 

si koupí investoři (občané nebo firmy, které mají relativně 

volné peněžní prostředky a chtějí je dlouhodobě 

zhodnotit). 

Investoři získají úroky. 

Banka má kapitál na poskytování hypotečních úvěrů a 

vydělává na rozdílu úroků poskytnutých a přijatých. 

Doba splatnosti bývá zpravidla 5 let, velikost emise HZL 

se pohybuje ve stovkách miliónů. 
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4. Hypoteční zástavní listy 



Druhy HZL: 

 

a) listinné, zaknihované 

b) veřejně obchodovatelné, neveřejně obchodovatelné 
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4. Hypoteční zástavní listy 
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4. Hypoteční zástavní listy - ukázky 
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Zvláštní emise  CP – náhrada oběživa 

 (Západní Sibiř 1917) 



V prezentaci byly použity ukázky cenných papírů z těchto 

internetových stran: 

www.finance.cz 

www.seccorporate.cz 

www.parnas.cz 

www.pf.jcu.cz 

www.auktiva.cz 

cs.wikipedia.org 

www.cnb.cz 

www.investors.nazory.cz 

www.seznam.cd.cz 

www.ceskeakcie.cz 
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