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BURZA – historie

• první burzovní trhy vznikaly již ve 12. stol. v Itálii

• s postupným rozvojem obchodu se v 15. století rozšiřovaly burzovní trhy do celé Evropy
(Anglie, Francie, Belgie, Německo aj.)

• moderní burzy vznikaly od 17 stol. v Nizozemí
(termínované obchody a burzovní spekulace s novým druhem CP – akcie, dluhopisy)

• 1792: založena Newyorská burza na Wall Street

• 1871: založena Pražská burza pro zboží a cenné papíry

• 1992: založena Burza cenných papírů Praha (BCPP, Prague Stock Exchange – PX)

• 1993: založen RM-systém



BURZA – definice

= místo pro obchodování cenných papírů

• regulovaný trh (stát, regulatorní orgán a burza)

• burza je trh, na kterém se určují ceny cenných papírů nebo komodit dle nabídky 
a poptávky

• „Burza je zvláštním způsobem organizované shromáždění subjektů, které se
osobně tváří v tvář scházejí na přesně vymezeném místě (prezenční burza) nebo jsou
propojeni prostřednictvím počítačové sítě bez obchodních schůzek (elektronická burza)
a kteří obchodují s přesně vymezenými instrumenty (např. akcie, dluhopisy, podílové
listy, plodiny, deriváty, devizy), přesně vymezeným způsobem, podle přesně vymezených
pravidel a v přesně vymezeném čase.“



BURZA – účastníci

Účastníkem regulovaného trhu může být:

a) obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s povolením zahraničního orgánu 
dohledu k poskytování investičních služeb, nebo

b) jiná osoba, která
1. je důvěryhodná a odborně způsobilá,
2. má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat,
3. má vhodné organizační předpoklady a
4. disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění vypořádání 
obchodů.



BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ 
PRAHA, a.s. (BCPP)

• největší a nejstarší organizátor trhu s cennými papíry v ČR (1781, 1992)

• hlavním úkolem burzy je dát dohromady investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze,
a firmy, které chtějí získat nový kapitál

• významná funkce pro celou národní ekonomiku

• dohled ČNB

• obchodování na burze probíhá prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými 
papíry, kteří jsou zároveň členy burzy

• jedná se především o významné banky a makléřské firmy

• pokud chceme na burze investovat, musíte se obrátit se na některého ze členů burzy



BCCP – členové

členové burzy:
 BH Securities, CYRRUS, Patria Finance, WOOD & Company Financial 

Services
 Česká spořitelna (ČS), Erste Group Bank, Komerční banka (KB), 

Société Générale, Československá obchodní banka (ČSOB), 
UniCredit Bank, Fio banka, J&T banka, PPF Banka, 
Raiffeisenbank, Raiffeisen Centrobank 

další osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody: 
 ČNB, MFČR



RM-SYSTÉM, 
česká burza cenných papírů a.s. 

• v roce 1993 založena původně na mimoburzovním trhu v souvislosti s kupónovou 
privatizací

• v roce 2008 vstup na burzovní trh, konkurent BCPP

• dnes majetek Fio banky

• zaměření především na malé a střední investory, kteří mají zájem o investování 
na kapitálovém trhu

• široká nabídka akciových titulů obchodovaných v českých korunách 

• dohled ČNB



RM-SYSTÉM – účastníci 

• licencovaní obchodníci

• investoři (právnické i fyzické osoby), kteří splňují alespoň 2 ze 3 podmínek:

 správa vlastního majetku ve finančních nástrojích přesahující 1 mil. Kč,

 realizace objemu obchodů ve výši min. 5 mil Kč za posledních 12 měsíců,

 realizaci transakcí v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců.
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ODKAZY

• https://www.pse.cz/pruvodce-investora

• https://www.rmsystem.cz/spolecnost/zakladni-informace


