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FINANČNÍ TRH

• trh se všemi formami peněz

•nabídka a poptávka po penězích

nabídka peněz 

= vklady (uložení peněz s možností získat úrok) –
= věřitelé 

poptávka po penězích 

= úvěry (peníze jsou půjčovány za úrok) 
= dlužníci 



FINANČNÍ TRH
kritéria pořizovaného majetku

riziko

likvidita (vlastnost majetku, rychlé přeměnění prostředků na hotovost)

výnosnost



FINANČNÍ TRH 
dělení z hlediska doby splatnosti

•peněžní trh

•devizový trh

•kapitálový trh



FINANČNÍ TRH 
dělení z věcného hlediska

• peněžní trh (získávání a používání prostředků krátkodobě, tj. do 1 roku)
 vklady, krátkodobé úvěry

• devizový trh
 obchoduje se s bezhotovostní formou cizích peněz
 vklady na účtech v cizích měnách (devizy)

• valutový trh
 obchoduje se s hotovostní formou cizích peněz (valuty)
 směnárna

• kapitálový trh (získávání a používání prostředků dlouhodobě, tj. nad 1 rok)
 obchoduje se s cennými papíry (obligace, akcie, hypoteční listy, podílové listy), dlouhodobými 

úvěry i vklady

• pojišťovnictví (krytí finanční újmy)



FINANČNÍ TRH 



ROLE NA FINANČNÍM TRHU

• poskytovatelé
 banky, družstevní záložny, úvěrové instituce, nebankovní 
poskytovatelé úvěrů, investiční společnosti a investiční fondy, 
penzijní společnosti, obchodníci s CP, pojišťovny, zajišťovny, 
směnárníci

• zprostředkovatelé 
 investiční zprostředkovatelé a vázaní zástupci obchodníků s 
cennými papíry, pojišťovací zprostředkovatelé, finanční poradci

• finanční dohled
 ČNB, ČOI, MFČR



Česká národní banka

• dohled nad celým finančním trhem

dozor na úvěry od bank

nekalé praktiky

diskriminace spotřebitele

dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně 

služeb a způsobu jejich stanovení



Česká obchodní inspekce

• orgán, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu

• dozor nad FO i PO, které prodávají nebo dodávají výrobky a 
zboží na vnitřní trh, poskytují služby, poskytují spotřebitelský 
úvěr nebo provozují tržiště

dohled v oblasti finančního trhu nad subjekty pouze po 

přechodnou dobu než získají oprávnění k činnosti od ČNB

nekalé praktiky od neúvěrových společností



Ministerstvo financí

• orgán vytvářející zákonnou úpravu (regulaci) finančního trhu, 

spotřebitelská sdružení, profesní asociace poskytovatelů a 

zprostředkovatelů finančních služeb 

• orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na 

finančním trhu
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