
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

 



Historie burz

1. období

• první burzy se objevily už ve středověku v Benátkách, Miláně a Florencii

• později ve městě Bruggy, založená Van der Bursem a odtud i název 

• v roce 1440 bylo místo obchodování přesunuto do Antverp

• roku 1531 byla v Antverpách otevřena první burzovní budova

• další burzy byly v Lionu, Paříži a Hamburku

• obchody probíhaly prostřednictvím směnek

2. období

• roku 1608 vznikla Amsterdamská burza

• obchoduje se směnkami, ale i s naturálním zbožím

• objevují se první cenné papíry a to akcie

• vydávali se akcie Nizozemské západoindické a východoindické společnosti

3. období

• v 18. a 19.století se objevily specializované burzy a to zbožová a peněžní

• později se objevily tiché automatizované burzy, což je opak burz „z ruky do ruky“

• celkově je na světě 150 burz a to v každém velkém městě

Burza je zvláštní forma trhu:

 Obchoduje  se  se  vzájemně  zastupitelným  zbožím,  které  se  na  burze  fyzicky  nenachází

(kupujícím je jedno, jestli koupí konkrétní barel ropy či ne)

 Burzovní obchody se konají pravidelně na určitém místě a v určitou dobu

 Pro obchodování jsou stanovena přesná pravidla (daná zákony a stanovená řídícími orgány

burzy)



 Obchodu  na  burze  se  může  zúčastnit  pouze  vymezený  okruch  osob  (makléři,  burzovní

dohodci,..)

Burza cenných papírů – speciální  instituce, kde jsou tržním mechanismem vytvářeny ceny cenných

papírů – kurzy. Vývoj kurzů je ovlivněn mnoha faktory:

 Ekonomická situace emitenta, státu, mezinárodní ekonomickou situací

 Stabilita politické scény domácí i zahraniční, politické skandály

 Přírodní katastrofy

DRUHY BURZ:

Podle předmětu obchodu

1. všeobecné – obchoduje se z více druhy zboží (zemědělské plodiny, drahé kovy, cenné papíry,

…)

2. specializované – obchoduje se zde s určitým druhem zboží

Komoditní (zbožové) – káva, kakao, obilí, bavlna, ropa, maso, měď

Cenných papírů – obchody s CP kapitálového trhu (dlouhodobými)

Devizové – obchody s devizami založené na pohybech kurzů národních měn

Podle stupně využití VT

 Plně automatizované (terminál)

 Polo-automatizované  (parket)

 Ruční (osobní kontakt)

Podle významu

 Mezinárodní

 Národní

 Místní 



NÁVŠTĚVNÍCI BURZY

1) Zprostředkovatelé

- banka, firmy, zastupují je makléři, brokeři, dealeři, představitelé firem nebo obchodních bank, které

jsou členy burzy a které jim dali oprávnění uzavírat transakce

2) Hosté

- osoby, které se mohou účastnit burzy, ale bez právní účasti na obchodech (např. novináři)

3) Úředníci

- uzavírají obchody jménem a na účet firmy, které jsou pracovníky

4) Burzovní obchodníci

- FO uzavírající obchody vlastním jménem a na vlastní účet

ORGÁNY BURZY

o Valná hromada – nejvyšší orgán, schvaluje pravidla burzovních obchodů, burzovní řád

o Burzovní komora – státní orgán řídící činnost burzy

o Burzovní rozhodčí soud – řeší spory z burzovních obchodů

o Dozorčí rada – kontroluje činnost burzovní komory

o Burzovní výbory

Burza cenných papírů Praha

Historie

Burza cenných papírů Praha - BCPP (Prague Stock Exchange - PSE) byla zapsána do obchodního

rejstříku  ve  formě  akciové  společnosti  24.  listopadu  1992.  Mezi  zakladatele  patřilo  12

československých bank a 5 nezávislých obchodníků s cennými papíry. První obchodní seance se

konala  6.dubna s  pouhými  sedmi  cennými  papíry.  K  velkému zvýšení  obchodovaných emisí

došlo nestandardním způsobem v letech 1993 a 1995, a to uvedením akcií, které se privatizovali



v obou vlnách kuponové privatizace, což vývoj bohužel negativně poznamenalo (svého času bylo

na burze přítomno přes 1700 emisí cenných papírů.

Do  listopadu  1993  se  obchodovalo  pouze  jedenkrát  týdně.  Frekvence  obchodování  se  postupně

zvyšovala z důvodu rostoucího zájmu investorů. Dnes 5 dní v týdnu.

Burzovní orgány

1) Valná hromada akcionářů burzy je nejvyšším orgánem rozhodujícím o zásadních otázkách týkající

se burzy (volba burzovní komory a dozorčí rady, schvaluje základní burzovní předpisy a další

činnosti určené valné hromadě v obchodním zákoníku).

2)  Burzovní komora je statutárním orgánem burzy. Jedná jejím jménem a řídí její  běžnou činnost.

Může mít 10 až 24 členů zvolené na tři roky.

3) Dozorčí rada dohlíží na činnost burzovní komory a burzy. Má pět členů zvolené na tři roky.

4) Generální tajemník řídí provoz burzy a je jmenován burzovní komorou.

5) Burzovní výbory, které zřizuje burzovní komora pro jednotlivé okruhy činností. V současnosti existují

tři burzovní výbory - pro členské otázky, pro burzovní obchody, pro kotaci.

6) Burzovní rozhodčí soud rozhoduje ve sporech, které vznikly na základě burzovních obchodů.

7)  Garanční  fond  burzy zajišťuje  závazky  a  pokrývá  rizika,  které  mohou  vzniknout  z  burzovních

obchodů.

8)  UNIVYC,  a.s. je  dceřinou  společností  Burzy  cenných  papírů  Praha.  Byla  zřízena  za  účelem

vypořádávání  burzovních  a  mimoburzovních  obchodů a  vedení  evidence  cenných  papírů  na

účtech svých členů. 

Vzhledem k tomu, že pražská burza je založena na členském principu, mohou se účastnit obchodování

s  cennými  papíry  pouze  její  členové.  Členy  na  BCPP jsou  osoby  oprávněné  obchodovat  s

cennými papíry, které jsou přijati burzovní komorou po složení členského poplatku. Většina členů

jsou zároveň akcionáři BCPP.

Burzovní trhy

Všechny  emise,  jež  se  obchodují  na  burze,  jsou  v  zájmu  zvýšení  transparentnosti,  rozděleny  do

několika trhů na základě své atraktivity pro investory. Přijetí na kvalitnější trh je možné jen po



splnění  určitých  podmínek,  díky  nímž se tyto  akcie  stávají  předmětem zájmu širšího okruhu

potencionálních investorů, což má většinou za následek nárůst kurzu.

Do roku 1995 existovaly dva trhy - kotovaný a nekotovaný. V současné době můžeme rozlišovat tři

segmenty trhu:

1) Hlavní trh, kde se obchoduje pouze s největšími a nejkvalitnějšími společnostmi (Česká spořitelna,

Český  Telecom, ČEZ,  IPB,  Komerční  banka,  Unipetrol,  RIF  a  KB IF).  Emise  tohoto  trhu  se

obchodují též v systému SPAD (vyjma KB IF).

O přijetí na tento trh žádá emitent prostřednictvím pověřeného člena burzy. O žádosti rozhoduje 

Burzovním výboru pro kotaci a zkoumá zda jsou splněny tyto podmínky:

- Výše základního jmění minimálně 500 mil.Kč

- Výše veřejné nabídky minimálně 200 mil.Kč a 20% celkového objemu emise

- Doba podnikatelské činnosti emitenta minimálně 2 roky

- Předložení prospektu emitenta cenného papíru

- Plnění základních informačních povinností, které mohou mít vliv na změnu kurzu cenného 

papíru (čtvrtletně informace o hospodaření, ročně auditované výsledky, informace z valných 

hromad a výroční zprávy

V současné době (únor 2000) je na hlavním trhu 6 emisí akcií a 2 emise fondů.

2)  Vedlejší  trh  by  měl  mít  také  solidní  úroveň.  Jsou  zde  akcie  kvalitních  českých  firem a  lze  je

obchodovat  v  KOBOSu,  ale  likvidita  tohoto  trhu  je  žalostná.  Například  dne  9.2.2000  -  na

vedlejším trhu je 67 emisí firem, ale předmětem obchodování bylo pouhých 18 emisí (26%). 

Cenný papír, který má být přijat na tento trh, musí splňovat následující podmínky:

- Výše základního jmění minimálně 500 mil.Kč

- Výše veřejné nabídky minimálně 100 mil.Kč a 15% celkového objemu emise

- Doba podnikatelské činnosti emitenta minimálně 2 roky

- Předložení prospektu cenného papíru

- Plnění základních informačních povinností, které mohou mít vliv na změnu kurzu cenného 

papíru (čtvrtletně informace o hospodaření, ročně auditované výsledky, informace z valných 

hromad a výroční zprávy

V současné době je na vedlejším trhu umístěno 67 emisí akcií a 11 emisí fondů.



3) Volný trh, kde jsou umístěny emise nesplňující kritéria na přijetí na kvalitnější trh. Donedávna zde

byly umístěny všechny veřejně obchodované akcie. Ovšem i v dobách největšího boomu počet

obchodovaných akcií zřídka přesáhl hranici 700 emisí, tedy asi necelou polovinu. V průběhu let

1998 a 1999 BCPP radikálně snižovala tento počet hlavně na základě likvidity až k pouhé stovce.

- oficiálním kurzem této burzy je index PX 50 – základem tohoto indexu je 50 vybraných emisí nejlépe

prosperujících podniků (Škoda, Telecom), měří změnu tržní hodnoty portfólia, které je zařazeno

do struktury tohoto indexu

Plodinová burza Brno – obilí, řepka, hrách, kukuřice…

Českomoravská komoditní  burza v Kladně –  nerostné suroviny,  barevné a drahé kovy,  druhotné

suroviny

RM systém

- je organizátorem obchodu s CP, a. s., zúčastnit se může každý občan ČR i cizinec, pokud je na trhu

zaregistrovaný, může se zúčastnit PO i FO

NYSE - New York Stock Exchange

Burza drahých kovů v Londýně

Ukazatele vývoje cen CP - Indexy

•  matematické  průměry  cen  skupin  akcií,  obligací,  valut  či  surovin,  které  jsou  zvoleny  tak,  aby

reprezentovaly určitý aspekt finančního trhu a průběžně se vypočítávají, vyhodnocují a zveřejňují

- nejrozšířenějším hodnotovým ukazatelem vývoje kurzu CP je americký DOW – Jonesův index

Dow Jonesův akciový index:



•  tvořen  akciemi  30ti  průmyslových  firem,  které  jsou  považovány  za  nejdůležitější  představitele

amerického průmyslu

Dow Jones obligační kurz:

• sleduje průměrnou hodnotu 20ti železničních amerických společností

PX-50 (Praha):

• výběr 50ti nejvýznamnějších emisí

DAX-30 (Franfurkt), FTSE-100 (Londýn)

Burzovní spekulace

•  burzovní spekulace slouží ke snaze získat výhodu nad svým protihráčem zákonnými prostředky s

myšlenkou, že jsme v dané oblasti lepší a na základě tohoto vlastního úsudku jednáme

• spekulace na burze je zcela zákonná a morální záležitost

rozdělujeme dvě skupiny burzovních spekulací:

a) investoři, kteří spekulují na vzestup cen: bulls ( býci)

b) investoři, kteří spekulují na pokles cen: bears ( medvědi)
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