
KAPITÁLOVÝ TRH



VYMEZENÍ KAPITÁLOVÉHO TRHU

• část finančního trhu

• nabídka a poptávka po střednědobých a dlouhodobých finančních 
prostředcích

• obchodování s cennými papíry, které jsou vdávané na dobu delší než 
1 rok



CENNÉ PAPÍRY
• listina, na kterou se uplatňuje určitý nárok 

• mají určitou hodnotu

náležitosti:

 název cenného papíru

 nominální hodnotu

 datum vydání (důležité pro výpočet výnosů z CP)

 emitent = jméno výstavce (firma a sídlo společnosti)



PODOBA CENNÝCH PAPÍRŮ
A. listinná 

 papírová podoba

a. plášť s údaji (název CP, nominální hodnota, emitent, způsob stanovení výnosů 
atd.)

b. kuponový arch – odtržením je potvrzována výplata úroku (dividendy)

c. talon – nárok na vystavení na další kuponový arch

B. zaknihovaná

 elektronická podoba

 vedení na účtech jako bezhotovostní peníze



CP – LISTINNÁ PODOBA



CP – ZAKNIHOVANÁ PODOBA



POJMY
1. nominální (jmenovitá) hodnota

= hodnota, kterou CP představuje 

= udává vlastnický podíl

2. tržní hodnota (kurs)

= CP papíry se kupují a prodávají

= kurz může být vyšší nebo nižší než nominální hodnota v závislosti na 
poptávce a nabídce konkrétního cenného papíru

3. emitent

= výstavce CP

= stát, město, podnik, jednotlivec



DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

1. majetkové cenné papíry

2. akcie

3. dluhopisy

4. podílový list



1. MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY

 představují určité množství majetku

 majitel má právo se podílet na řízení instituce, která CP emitovala

 zároveň i právo na podílu na zisku



2. AKCIE (1)
 představují část majetku akciové společnosti, neboli:

 podíl na základním akciovém kapitálu, který je vyčíslen nominální 

hodnotou

 kdo akcie emituje je vlastníkem části majetku daného podniku

 prodejem akcií získává emitent prostředky na investici 

 emitent může akcie odkoupit sám

 pokud je odkoupí jiná osoba, stává se akcionářem, tzn. spoluvlastníkem



2. AKCIE (2)
prostředky vložené do akcií jsou nevratné

 akcie lze prodat na kapitálovém trhu

 kurs kolísá dle stability podniku, ekonomické a politické stability státu 

akcionář přepokládá, že získá větší prostředky než vložil

 pokud kurs akcie stoupne, podnik vyplácí dividendy (podíly na zisku)



DRUHY AKCIÍ
 kmenové

• základní a nejrozšířenější druh

• majitel má hlasovací právo na valné hromadě akcionářů, právo na dividendu

• členové představenstva (správní rady) a dozorčí rady mají nárok i na tantiémy
(podíly na zisku)

 přednostní (prioritní)
• přednostní právo na dividendu

• omezené hlasovací právo

 zaměstnanecké
• zainteresování zaměstnanců na chodu podniku

• výhodný prodej za nižší kurz



3. DLUHOPISY
 uvěrové CP

 představují dluh emitenta vůči jejich majiteli

 je dána doba splatnosti (termín vrácení vložené částka)

 po celou dobu dostává majitel průběžné úroky

 po uplynutí doby je majiteli vrácena nominální hodnota

 majitel nemá právo ovlivňovat chod dané instituce



OBLIGACE
 nejběžnější dluhopis 

 představují dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obl. 

 kurs obligací se mění, ale na rozdíl od akcií jen velmi mírně

 emitent: podnik, obec, stát, banky

 různé názvy: podnikové obligace, státní obligace, komunální obligace



4. PODÍLOVÝ LIST
 emitentem je podílový fond

 podílové fondy jsou zakládány investičními společnosti, které takto 

shromažďují prostředky od malých vkladatelů a pak je investují dále

 zákon stanovuje investičním společnostem omezení, která snižují riziko 

investování (ochrana investorů)

 majitelé (podílníci) nemají právo zasahovat do hospod. a řízení fondu

 majitelé mají právo kdykoliv podílový list prodat zpět podíl. fondu

 kurs se mění podle úspěšnosti/neúspěšnosti fondu
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