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19) Cenné papíry 
Peníze, jejich funkce a formy. Charakteristika cenného papíru, základní druhy cenných papírů, podle vlastnictví a 
převoditelnosti, z hlediska obchodovatelnosti, z hlediska doby držení, podle své podoby, úvěrové CP, majetkové CP, 
dividendy. Burza, druhy burz. RM systém. 
 
PENÍZE 
Jsou všeobecně přijímaný prostředek směny. V minulosti takovým prostředkem směny bylo například plátno, 
dobytek, káva, atd. V dnešní době mají peníze podobu: 

• bankovek a mincí, 
• bezhotovostních peněz (vklady na účtech v bankách), 
• cenných papírů (šeky, směnky). 

 
Funkce peněz: 
1) prostředek směny: peníze je možné volně směňovat za zboží a služby, 
2) jednotka zúčtování: peníze slouží jako měřítko ceny zboží a služeb, také jimi můžeme vyjádřit dluh,  
3) uchovatel hodnoty: peníze slouží jako forma majetku, prostředek jeho akumulace (hromadění). 
 
Formy peněz: 
1) Hotovostní peníze: v ČR má monopolní právo vydávat (emitovat) bankovky a mince (včetně pamětních mincí) 
Česká národní banka. Jejím úkolem je, kromě jiného, dbát o plynulý a hospodárný oběh peněz, spravuje zásoby 
peněz, stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a poškozené peníze vyměňuje za nové.  
Tisk bankovek u nás zajišťuje Státní tiskárna cenin se sídlem v Praze. Náklady na výrobu jedné bankovky se 
pohybují kolem 1 -  2 Kč za kus. Výrobu mincí zajišťuje Česká mincovna, a. s. v Jablonci nad Nisou.  
2) Bezhotovostní peníze: mají podobu vkladů u bank. Banka otevře účet klientům na základě smlouvy. Bankovní 
účty jsou vedeny v české měně (korunový účet), ale i v cizích měnách (devizové účty). Platby se uskutečňují 
odepisováním nebo připisováním peněz na účet majitele podle jeho příkazů. O pohybu peněz na účtu informuje 
banka prostřednictvím výpisu z účtu. Dnes je velice rozšířené tzv. internetové bankovnictví, kdy si klient banky 
obsluhuje svůj bankovní účet sám.  
 
CENNÝ PAPÍR (CP): písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma (i více) subjekty. Musí mít náležitosti 
stanovené zákonem, a pak může být samostatně obchodovatelný (dá se převádět na další osoby). CP peněžního 
trhu nepodléhají schválení ministerstva financí.  
 
Základní druhy CP: 
a) dle vlastnictví a převoditelnosti 

 na doručitele (majitele): snadno převoditelné a to pouhým předáním, 

 na řad: převádějí se rubopisem (tzv. indosamentem) + předání + smlouva (nemusí být písemná), 

 na jméno: jméno vlastníka je uvedeno na CP, hůře převoditelné, změna musí být ohlášena emitentovi, ten 
si vede seznam, musí změnu povolit. 

b) dle obchodovatelnosti: 

 obchodovatelné 

 neobchodovatelné – emitent zakazuje prodej na sekundárním trhu 
c) dle doby držení: 

 krátkodobé (peněžní trh) – oběžný majetek 

 dlouhodobé (kapitálový trh) – finanční majetek 
d) dle své podoby: 

 listinné – můžeme vzít přímo do ruky, jsou v určité grafické podobě 

 zaknihované – neexistují fyzicky, jsou uloženy v paměti PC, v ČR v Centrálním depozitáři cenných papírů.  
 
Majetkové CP - majitel má nárok na odměnu tj. podíl na zisku, na rozhodování podniku, podílet se vlastnicky na 
majetku podniku. Např. akcie, podílové listy,... 
Úvěrové CP (dlužnické CP) - jsou založeny na vztahu věřitel – dlužník = ten, kdo CP vystavil (emitent) je dlužník a 
majitel (investor) CP je věřitel. Majitel CP má právo ho před dobou splatnosti prodat, zastavit, atd. Investor – ten, 
kdo si CP koupí očekává zhodnocení svých peněz. Např. směnky, obligace, hypoteční zástavní listy. Nejméně 
rizikové a také nejméně výnosné jsou státní dluhopisy.  
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Šek: 
Je krátkodobým dlužnickým cenným papírem, který se používá v platebním styku. Jeho vystavení a použití se řídí 
zákonem č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový. Vystavují se ve formuláři v šekové knížce. Šek obsahuje 
bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho běžného účtu majiteli šeku peněžní částku, 
uvedenou na šeku. Šek musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dané zákonem, jinak je neplatný.  
 
Podstatné náležitosti šeku:  

• označení v textu, že se jedná o šek,  
• celá listina (šek), musí být napsána v jednom jazyce, 
• bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku, 
• jméno toho, kdo má platit (šekovník - banka), 
• označení místa, kde má být placeno (sídlo banky, kde má výstavce šeku svůj běžný účet), 
• datum a místo vystavení šeku, 
• podpis výstavce (dle podpisového vzoru k běžnému účtu). 

Dále naše banky vyžadují, aby na šeku bylo bankovní spojení plátce, konstantní symbol a číslo šeku. V České 
republice jsou šeky platné 14 dnů od data vystavení a jsou splatné ihned po předložení.  
 
Druhy šeků: 

• bankovní šeky – vystavují je banky na žádost svých klientů. Jsou kryty zablokováním peněz na běžném 
účtu klienta. Jde o velmi kvalitní druh šeků. 

• soukromé šeky – výstavem je majitel běžného účtu . 
Speciálním druhem šeku je šek cestovní, vytvořený pro potřeby cestovního ruchu, vydávají je banky a to v 
konkrétní měně a hodnotě. Není upraven směnečným zákonem.  
 
Depozitní certifikáty: dlužnický CP, který vystavuje banka = dlužník, a potvrzuje jím přijetí jednorázového 
termínovaného vkladu od klienta = věřitele. Banky tím získávají krd zdroje. Tyto certifikáty jsou prodávány 
s různou nominální hodnotou a s různou dobou splatnosti (max. 1 rok). Certifikát může být na jméno nebo na 
doručitele. Certifikát je úročen pevnou úrokovou sazbou a nominální hodnota certifikátu + úrok jsou splatné po 
uplynutí sjednané doby. Pozor – úrok podléhá dani z příjmu.  
 
Směnka: dlužnický převoditelný CP, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi 
povinnost zaplatit a majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na určitém 
místě. Řídí se zákonem směnečným a šekovým. Směnku může vystavit jak podnikatel, tak občan. MUSÍ obsahovat 
podstatné náležitosti (dané zákonem). Její forma ale není předepsaná, tzn. že může být klidně sepsaná 
v restauraci na ubrousku. Slouží v obchodních vztazích ale také v případech půjčky.  
 
Druhy směnek: 

 vlastní: upravují vztah mezi věřitelem (remitent) a dlužníkem (výstavce směnky = trasant).  

 cizí: upravují vztah mezi výstavcem (trasant), který je v dlužnické pozici vůči věřiteli (remitentovi). 
Výstavce směnky přikazuje třetí osobě tzv. směnečníkovi (trasát), uhradit částku na směnce věřiteli. 
Směnečník s tím musí souhlasit a směnku akceptovat = podepsat ji.  
Př. firma A (výstavce) prodá zboží za 100 tis. firmě B (směnečník), firma B má zboží uhradit do tří týdnů. 
Firma A ale potřebuje hned nakoupit další zboží od firmy C (věřitel). Firma C a B se dobře znají, firma C ale 
dobře nezná firmu A, proto požaduje jako záruku uhrazení zboží vystavení směnky cizí s dobou splatnosti 
tři týdny.  

 
Směnka může sloužit jako: 

 zástava, můžeme jí ručit, můžeme s ní platit, 

 může být součástí dokumentárního akreditivu (ten se používá při obchodech se zahraničím) 

 je jedním z cizích zdrojů krd financování firmy 
Správně vystavená směnka je právně lépe vymahatelná než např. kupní smlouva, fakturace, půjčka, apod. 
 
Náležitosti směnky: 

 označení v textu, že jde o směnku (nestačí nadpis „směnka“, to slovo musí být v textu), 
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 bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, vyjádřenou slovy i čísly (v případě neshody platí 
slovní vyjádření), 

 jméno směnečníka (toho kdo má platit) a jeho identifikace. JEN U CIZÍ SMĚNKY.  

 údaj o splatnosti – směnečný zákon umožňuje následující možnosti: 
- na viděnou (při předložení) = vistasměnka 
- na určitý čas po viděné = časová vistasměnka 
- na určitý čas po vystavení směnky (např. 30 dní) = dato směnka 
- na určitý den (23. března 2012) = směnka fixní. 

 údaj místa, kde má být placeno, 

 jméno věřitele (remitenta) – na jeho řad má být placeno 

 datum a místo vystavení směnky 

 podpis výstavce a jeho adresa. 
Podpisem kterékoliv osoby na líci směnky vzniká tzv. aval – směnečné rukojemství a věřitel může žádat při 
neuhrazení směnky směnečníkem zaplacení od ručitele – avalisty. POZOR na dokumenty, které podepisujete!!!!! 
Po zaplacení směnky má být směnka označena kvitanční doložkou „zaplaceno dne“ a podpisem, napsanou přímo 
na směnce. Směnečná suma nesmí být vyplácena ve splátkách.  
 
Pokladniční poukázky: dlužnický CP, mají v ČR podobu státních pokladničních poukázek. Jde o CP emitovaný státní 
institucí (např. Min. financí, ČNB, apod.), existují v zaknihované podobě a jsou využívány k vyrovnání krd schodků 
státního rozpočtu. Jsou určené pro velké investory a banky. Nominální hodnota jedné SPP bývá 1 milion Kč. O tyto 
CP je velký zájem, protože stát je v roli dlužníka solidní zárukou navrácení peněz včetně úroku. Jsou emitovány 
pod svou nominální hodnotou. Prodávány formou aukce, kde je stanovena výchozí cena. Výnosem je pak rozdíl 
mezi nominální a emisní cenou. Kupující-věřitel musí mít zřízen účet u ČNB.  
 
AKCIE 
- majetkový CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře 
- vydávají je a. s., mají v nich rozvržen ZK 
- vydávají se za nominální hodnotu a prodávají za tržní hodnotu (emisní ážio, disážio) 
- vlastní zdroj financování firmy 
 
Práva akcionáře: 
1. podílet se na zisku (výplata dividendy) 
2. podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě) 
3. podílet se na likvidačním zůstatku společnosti (pokud jde firma do likvidace) 
 
U veřejně obchodovatelných akcií můžeme akcie prodávat a nakupovat na veřejných trzích (burza CP), v RM-
systému, nebo můžeme provádět přímé obchody. Tady se už ale neobchoduje za nominální cenu, ale za tržní 
cenu. Tržní ceně dosahované např. na burze říkáme kurz akcie.  
 
Druhy akcií: 
a) na jméno 
b) na majitele 
Podle podoby: 
a) listinné 
b) zaknihované - jako údaj v počítači v Centrálním depozitáři CP - který spravuje CP za poplatek. 
 
Dividenda – podíl akcionáře na zisku společnosti (vyplývá z vlastnictví akcie), zdanit srážkovou daní 15 % (sražena 
přímo u zdroje, dostanou čistou dividendu) 
 
PODÍLOVÉ LISTY 
- majetkový CP, který vydávají podílové fondy. Podílový fond shromáždí peníze od investorů a s takto získaným 
kapitálem obchoduje na burze, s cílem dosáhnou zisk, ze kterého pak vyplácí vlastníkům podílových listů podíly. 
Práva vlastníků podílových listů: 

a) podíl na zisku 
b) účast na valné hromadě, ale bez hlasovacího práva 
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c) právo na přednostní nákup nově emitovaných podílových listů (mladé listy) 
d) právo na likvidačním zůstatku  

 
OBLIGACE 
- úvěrový CP = dluhopis. Zachycuje právní vztah mezi dlužníkem (emitent obligace) a věřitelem (investorem, 
kupcem), kdy se emitent zavazuje za určitou dobu majiteli obligace vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok. 
Podléhají při emisi schválení ministerstva financí. Jedná se o cizí zdroj financování firmy. Majitel obligace nemá 
právo podílet se na řízení podniku. Emise se pohybují v řádech stovek milionů Kč, proto jsou emitenti obligací: 
stát (státní dluhopisy), města (komunální obligace), podniky, banky. 
 
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY 
- jsou ručeny hypotékou (zástavou nemovitosti) 
- emitovány bankami s licencí k hypotečnímu bankovnictví, tuto licenci vydává ČNB 
- žadatel o hypoteční úvěr zastaví nemovitost bance (ručí tou danou nemovitostí), ta emituje HZL, HZL koupí 
investor, který chce dld zhodnotit své peníze. Banka tak získá peníze na poskytnutí hypotečního úvěru. Investor 
získá úrok, banka peníze na poskytnutí hypotečního úvěru a vydělává na rozdílu úroků poskytnutých a přijatých, a 
žadatel získá hypoteční úvěr.  
- velikost emise HZL se pohybuje ve stovkách milionů až miliardách. Doba splatnosti bývá 5 let.  
 

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ 
Je to speciální instituce, kde jsou na základě nabídky a poptávky vytvářeny ceny cenných papírů (kurzy) - tyto 
kurzy jsou často velmi odlišné od nominální ceny cenných papírů. V ČR máme burzu cenných papírů v Praze 
(činnost burzy se řídí zákonem o burze cenných papírů, burzovním řádem a burzovními předpisy). 
 
Znaky burzy:  
1) obchoduje se vzájemně zastupitelným zbožím (zboží se většinou na burze nevyskytuje). 
2) obchody se konají pravidelně na určitém místě a v určitou dobu 
3) pro obchodování jsou stanoveny přímá pravidla, 
4) obchodu na burze se může zúčastnit pouze určitý druh osob, které mají povolení řídících orgánů burzy 
(makléři). 

 
DRUHY BURZ 
Všeobecné burzy – obchoduje se z více druhy zboží  
Specializované burzy – obchoduje se s 1 druhem zboží 
1) komoditní – zbožová – káva, obilí, tulipány 
2) devizová b. – obchoduje se s národními měnami  
3) burza s cennými papíry – akcie 
 
Orgány burzy – valná hromada 

-                burzovní komora – statutární orgán – řídí činnost burzy 
-                dozorčí rada – kontrolní orgán 
-                burzovní výbory a burzovní rozhodčí soud 

 
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.  
RM-SYSTÉM byl do roku 2008 mimoburzovním trhem. Od roku 2008 je trhem, kde se obchoduje s akciemi 
nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste 
Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na pražské burze, jako jsou 
Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Česká burza RM-SYSTÉM je zaměřená především na drobné a střední 
investory, kteří mají zájem o investování na kapitálovém trhu.  


