
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

FINANČNÍ TRHY

 



- specifický trh, na kterém se obchodují peníze

- peníze - můžou mít různou podobu – hotovost, devizy, cenné papíry…

- funkce oběživa, platidla, dají se akumulovat

- mohou sloužit jako kapitál

- specifické zboží, které má svůj specifický trh  

- finanční trh je velmi citlivý na rizika

- struktura finančních trhů 

-  finanční  trh  je  založen  na  nabídce  volných  peněz  (úspory  domácností…)  a  poptávce  po  penězích

(podnikatelé chtějí rozšířit své podnikání…)

- střetem nabídky a poptávky se vytváří cena peněz (výše úroku, devizový kurz, tržní cena 

cenných papírů)

Dělení 

peněžní trh - krátkodobé vklady a úvěry, krátkodobé CP se splatností do 1 roku

kapitálový trh - dlouhodobé termínované vklady, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé CP se splatností delší než

1 rok

primární – první vydání cenných papírů

sekundární – obchodování s již dříve vydanými CP na burze CP, mimoburzovní obchody, přímé obchody

trh drahých kovů - doplňkový trh, dnes většina  transakcí  neprobíhá  prostřednictvím  drahých  kovů,

nejvýznamnější instituce- cenotvorný trh - Burza drahých kovů v Londýně

devizový trh – založený na D a S po národních měnách 

PENĚŽNÍ TRH

- zajišťuje umísťování krátkodobých finančních zdrojů

- půjčky  na  mezibankovním trhu  (mezi  bankami  navzájem)  a  půjčky  mezi  bankami  a  klienty  se

splatností do 1 roku

Nástroje: 



vklady a úvěry

1. netermínované vklady - občané i podniky si ukládají peníze u banky za úrok, mohou si je 

kdykoliv vyzvednout

2. krátkodobé termínované vklady - občané i podniky si ukládají peníze u banky za vyšší úrok na 

určitou dobu

3. krátkodobé úvěry - banky půjčují peníze občanům i podnikům na určitou dobu

krátkodobé cenné papíry

1. depozitní certifikáty

2. směnky

3. pokladniční poukázky

4. bankovní akcepty

Cenný papír - písemnou formou zachycený vztah mezi dvěma a více subjekty, má náležitosti stanovené

zákonem a je samostatně obchodovatelný (lze jej převést na třetí osobu), CP peněžního trhu nepodléhají

schválení Ministerstva financí

Depozitní certifikáty (vkladové listy, vkladové certifikáty)

- vystavuje banka (je v pozici dlužníka) a potvrzuje jím převzetí

- jednorázového termínovaného vkladu od klienta (v pozici věřitele)

- různá nominální hodnota s různou dobou splatnosti (1, 3, 6 měsíců, max. 1 rok)

- certifikát na jméno nebo na doručitele (není na něj uvedeno jméno)

- úročen pevnou úrokovou mírou

- po uplynutí sjednané doby uložení je splatný  úrok + nominální hodnota certifikátu 

Směnky

- převoditelný krátkodobý CP

- vyplývá z ní dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit a současně

majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na určitém místě

- vydávání a používání směnek se řídí zákonem č. 191/1950 Sb. – Zákon směnečný a šekový



- směnku může vystavit jakýkoliv podnikatel a i občan (dle Občanského zákoníku)

- velká operativnost (není nutné schválení žádné instituce)

- výstavce směnky je dlužník, příjemce a současně majitel směnky je věřitel

Druhy směnek: 

cizí – vyjadřuje příkaz výstavce třetí osobě zaplatit osobě označené v řadupřesně stanovenou sumu

vlastní – obsahuje příslib výstavce směnky (dlužníka) zaplatit osobě označené v řadu přesně stanovenou

částku, v přesně stanovenou dobu a na stanoveném místě

směnky obchodní – v případě vystavení směnky proti dodávce zboží

směnky finanční – v případě peněžní půjčky

splatné na viděnou = vistasměnky – splatné při předložení

splatné určitou dobu po viděné = lhůtní vistasměnky – splatnost směnky je až po určité lhůtě po

viděné, po předložení (lhůta je stanovená)

fixní směnky – splatné v určitý den

dato směnky – splatné určitou dobu po vystavení

- směnka může sloužit jako: zástava

lze s ní ručit určitou obchodní transakci

platidlo

- správně vystavená směnka je lépe vymahatelná než klasický obchodní vztah bez dalšího jištění

Pokladniční poukázky

- v ČR mají podobu státních pokladničních poukázek

- CP emitovaný (vystavený) státní institucí (Ministerstvo financí)

- používány k vyrovnání krátkodobých schodků státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky

- nominální hodnota jedné pokladniční poukázky bývá 1 milion Kč



- objem emise se pohybuje v řádech miliard korun

- určeny k obchodování na mezibankovním trhu a pro velké investory

- jsou prodávány formou aukce se sestupnou licitací (holandský typ aukce)

- doba splatnosti – několik dní až jeden rok

Bankovní akcepty

- specifická forma spojení akceptačního úvěru a cizí směnky, vystavené příjemcem akceptačního

úvěru (klientem banky) a akceptované bankou 

- = cizí směnka akceptovaná bankou při poskytování akceptačního úvěru

- jen pro nejlepší klienty banky

- banka – hlavní směnečný dlužník a směnka je tak velmi dobře jištěná

- před poskytnutím úvěru banka důkladně klienta prověřuje a v případě potřeby vyžaduje i jištění

KAPITÁLOVÝ TRH

- zaměřuje se na umísťování kapitálu ve finanční podobě, který má dlouhodobou povahu

Nástroje

střednědobé a dlouhodobé termínované vklady

střednědobé a dlouhodobé úvěry

emise cenných papírů KT: 1. akcie

2. podílové listy

3. obligace

4. hypotéční zástavní listy

deriváty CP

Cenné papíry KT

- všechny  druhy  CP  jsou  vydávány  ve  velkých  emisích  (finančních  objemech)  s  delší  dobou

splatnosti

- vyžadují státní dozor (každá emise podléhá schválení Ministerstva financí)



Majetkové CP (akcie, podílové listy) – majitel má právo podílet se na výnosech z podnikání

Úvěrové CP (obligace, hypoteční zástavní  listy)  – jsou založeny na vtahu věřitel  – dlužník (emitent  je

dlužníkem kupce CP)

Majitelé CP očekávají zhodnocení své investice – čím větší výnos, tím větší riziko a naopak. Vztah mezi

výnosností a rizikovostí investice vyjadřuje tzv. bezpečnostní pyramida 

Akcie

CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře:

1. podílet se na zisku (dividendy)

2. podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů) 

3. podílet se na likvidačním zůstatku společnosti (v případě likvidace)

- součet  nominálních hodnot  (hodnota uvedená na akcii)  všech emitovaných akcií  tvoří  základní

kapitál akciové společnosti

- majetkový cenný papír

Akcie dle obchodovatelnosti: 

- obchodovatelné (Burza CP, RM-systém, přímé obchody – za tržní cenu)

- neobchodovatelné

Akcie podle formy: 

- listinné (materializované, fyzicky na papíře, části -plášť, kupónový arch, talon)

- zaknihované (dematerializované, údaje v PC ve Středisku cenných papírů)

Podle druhu:

Kmenové   

na jméno (převoditelné rubopisem = indosamentem)



na majitele (volně převoditelné, na doručitele)

Speciální  

zaměstnanecké 

prioritní (přednostní výplata dividend, bez práva hlasovat na valné hromadě, max. ½ objemu emise akcií)

Dividenda (podíl na zisku) - příjem z kapitálového majetku

Podílové listy

- dlouhodobý majetkový CP

- emituje je Podílový fond (speciální typ společnosti)

- PF shromažďuje peníze od investorů (domácnosti, firmy) formou prodeje svých podílových listů a s

těmito penězi obchoduje na burze, cílem je dosažení zisku, ze kterého pak majitelům podílových

listů vyplácí podíly

- forma kolektivního investování (ne všichni mají odvahu obchodovat s CP sami)

- činnost fondů je regulována zákony a je pod dohledem státu

- práva spojená s vlastnictvím PL: podílet se na zisku, účastnit se valné hromady – bez hlasovacího

práva, na přednostní nákup nově emitovaných PL, na podíl na likvidačním zůstatku

Obligace

- úvěrový CP (=dluhopis)

- zachycuje vztah mezi emitentem (dlužníkem) a investorem (věřitel), kdy se emitent zavazuje za

určitou dobu vrátit majiteli obligace vloženou částku zvýšenou o úrok

- majitel nemá právo podílet se na řízení podniku (hlasovat na valné hromadě)

- obligace můžou emitovat: stát, města, podniky, banky

- emise obligací podléhá schválení Ministerstva financí

- emise se pohybují v řádech stovek miliónů

Členění:



1. hledisko obchodovatelnosti

veřejně obchodovatelné

s omezenou obchodovatelností

neobchodovatelné

2. hledisko fyzické podoby:

listinné

zaknihované

3. hledisko druhové:

na jméno (převoditelné rubopisem)

na majitele (na doručitele)

4. hledisko ručení:

se zárukou (emitent ručí zaplacení svým majetkem)

bez záruky (emitent ručí svým dobrým jménem, HV, na našem trhu převažují)

5. hledisko velikosti úroku:

s pevným úročením (výše úroku je dána hned při emisi)

s proměnlivým úročením = indexované O 

Emise obligací je pro emitenta cizím zdrojem financování (z daňového hlediska levnější způsob financování

než emise akcií)

Hypoteční zástavní listy

- u nás nová forma financování (první emise v roce 1996)

- jsou ručeny hypotékou – zástavou nemovitosti (jsou tedy relativně bezpečné)

- jsou emitovány bankami s licencí k hypotečnímu bankovnictví

- podoba – listinná nebo zaknihovaná

- mohou být veřejně obchodovatelné či neveřejně obchodovatelné



- banky  poskytující  hypoteční  úvěry  využívají  tyto  hypotéky  k ručení  emise  HZL,  které  si  koupí

investoři a banka tím získá další zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů

- velikost emise se pohybuje ve stovkách milionů či miliard

- doba splatnosti bývá 5 let

Deriváty cenných papírů

- jsou odvozené od obchodů s CP

- vztahují se k CP, devizám, burzovním indexům, apod.

- předmětem koupě nebo prodeje je pouze určité právo, ne věc hmatatelná

- funkce: 1. zajišťovací – zajistit se proti rizikům výkyvu burzy a kurzu

2. spekulativní – spekuluji, abych vydělal (v praxi častější důvod)

1.  futures, forwardy – pevné termínované obchody k určitému budoucímu datu za předem dohodnutou

cenu, je to právo i povinnost uskutečnit sjednaný obchod (sepsání smlouvy dnes o budoucím nákupu CP za

předem dohodnutý kurz), užívají se na období od 1 týdne do 1 roku

2. swap – prodej CP či deviz v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím odkoupení

zpět za předem dohodnutou cenu

3. opce – je právo (nikoliv povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s CP nebo devizami za předem

sjednanou  cenu,  právo  vlastníka  opce  prodat  (operace  put)  nebo  koupit  (operace  call)  při  splatnosti

sjednané množství jedné měny za jinou (nebo CP) při předem sjednaném kurzu (ceně), cenou opce je tzv.

opční prémie (pro vlastníka opce představuje prémie cenu za právo volby)


