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AKCIOVÝ TRH 
 

Druhy a charakteristika akcií 

- akcie představuje účast na vlastnictví společnosti 

- 2 druhy akcií: 

 KMENOVÉ 

 PRIORITNÍ 

- společné znaky: 

 dividendy – akcionáři mají jako vlastníci společností právo na dividendu (rozhodnutí VH) 

 splatnost – nemají splatnost, ale mohou být splatné 

 riziko – pro investory vyšší riziko než u dluhových CP (při likvidaci společnosti nemají 

přednost) 

 ziskový potenciál – je vyšší než u dluhových CP 

 

Kmenové akcie 

- tři základní práva akcionáře: 

 1) právo účastnit se valných hromad, předkládat na nich návrhy a při hlasování uplatnit 

počet hlasů odpovídající počtu akcií 

 2) právo na podíl na zisku 

 3) právo na podíl na likvidačním zůstatku 

 

Prioritní akcie 

- majitel má přednost: 

 a) při výplatě dividend 

 b) při likvidačním zůstatku 

- není s ní spojeno právo hlasovat na VH 

- určeny zejména jako odměna pro zakladatele společnosti 

 

- dělení: akce na jméno, akcie na majitele 

 

 

Zvýšení základního kapitálu 

- upsáním nových akcií nebo z kapitálu (z vlastních zdrojů) 

 

Upsáním nových akcií 

- nové akcie musí být přednostně nabídnuty stávajícím akcionářům 

- emisní kurs akcie nesmí být nižší než jeho jmenovitá hodnota – pokud je, pak musí být 

jmenovitá hodnota snížena (a tím i základní kapitál) 

- při tržní hodnotě nižší než je jmenovitá hodnota akcie lze také stávající společnost 

přetransformovat na nový subjekt, do kterého akcionáři vloží své akcie 

- stávající akcionáři mají právo na nákup akcií s určitým diskontem, proto i v praxi toto právo 

prodávají na trhu 

- nová emise probíhá většinou prostřednictvím finanční instituce 

- způsoby nové emise: 

 ▪ nabídka na prodej za pevně stanovenou cenu 

 ▪ tender – investoři určují cenu a počet akcií 

 ▪ umístění – prodej institucionálním investorům nebo obchodníkům s CP pro další prodej 
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Z vlastních zdrojů 

= kapitalizace 

- vytváří se více akcií, aniž společnosti plynou prostředky 

- akcie se vytváří transformací zadrženého zisku z minulých let – jde pouze o účetní záležitost 

- celková hodnota společnosti zůstává nezměněna, čemuž se přizpůsobuje počet akcií 

 

 

Snížení základního kapitálu 

- stažení vlastních akcií z oběhu, a to výkupem akcií či losováním 

- výkup vlastních akcií probíhá na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií 

 

 

Štěpení akcií (stock split) 

- technický důvod: pro sloučení více emisí jednoho podniku o různých jmenovitých 

hodnotách – pro zpřehlednění 

- psychologický důvod: pro podnícení zájmu o jejich nákup – nižší jmenovitá hodnota akcie 

 

 

Opční poukázky (warranty) 

- způsob prodeje akcií 

- opce emitované společnostmi opravňují majitele k nákupu určitého množství akcií za 

určitou cenu a v určitý čas v budoucnosti – používají se i jako investiční nástroj 

- zařazují se mezi deriváty, představují pohledávku 

 

 

Oceňování akcií 

- provádí se dvěma hlavními metodami: 

  technická analýza – založena na vývoji cen akcií v minulosti 

  fundamentální analýza – založena na různých informacích o společnosti 

- akcioví analytici využívají výroční zprávy plus vlastní dojmy z návštěvy společností a 

rozhovoru s managementem 

 

 

Fundamentální, technická a psychologická analýza 

 

Technická analýza 

- studuje historický vývoj cen, objemu obchodování a počet existujících kontraktů s cílem 

předpovědět budoucí cenové trendy 

- představuje studium samotného trhu, nikoliv faktorů mimo trh 

 

Fundamentální analýza 

- sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě – otázka 

nadhodnocení či podhodnocení 

- problémem získávání a věrohodnost potřebných dat 

 

Psychologická (sentiment) analýza 

- hledá převažující nálady investorů na trzích 

- předpokládá, že trhy jsou krátkodobě silně ovlivňovány psychologickými faktory – 

předmětem zkoumání tedy není hodnota samotná, ale chování investorů 
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Cena kontrolního balíku akcií 

- aby se vlastníci kontrolních balíků nedělili s drobnými akcionáři, převádějí hrubý zisk 

společnosti na jiné subjekty, které mají plně pod kontrolou namísto toho, aby si zisk 

vypláceli jako dividendu – neprospěch minoritních akcionářů 

- kontrolní balíky akcií se proto prodávají za vyšší ceny než při obchodování s malým počtem 

akcií 

 

 

Chování cen akcií 

- v praxi jsou ceny akcií v období před oznámením o zisku společnosti volatilní; vysoce 

efektivní trh by ale oznámení o výši zisku nemělo nijak ovlivnit 

 - tržní efektivnost – očekávaný zisk se má v průměru rovnat oznámenému zisku 

- cena akcií se mění i např. po oznámení o převzetí (ale krátkodobě), signálem pro trh je dále 

rozhodnutí manažerů společnosti o dividendové politice nebo o míře zadluženosti 

- zprostředkovaně působí na cenu akcií i změna vládní politiky – vyšší daňové zatížení 

spotřebitelů způsobí pokles jejich spotřeby, což znamená nižší příjem společností 

vyrábějících spotřební zboží 

- cena akcií se mění ale zejména nahodile, což je známka efektivnosti trhu 

 

 

Obchodování s akciemi 

 

Burzovní trh 

- s akciemi se obchoduje na akciových bursách – primární trh (společnosti zvyšují svůj 

kapitál prodejem investorům) a sekundární trh (obchod již emitovanými akciemi) 

- obchoduje se zde s registrovanými akciemi – musí splňovat požadavky bursy 

- hlavní funkcí bursy je vytvářet tzv. spojitý trh – možnost obchodovat za ceny jen nepatrně 

se lišící od cen předchozích 

 

Trh OTC (Over-The-Counter) 

- mimobursovní obchody „přes pult“ 

- makléři vytváří neformální síť a obchody se uskutečňují přes telefon nebo internet 

 

 

Akciové indexy 

- dle Charlese H. Dowa podléhá většina akcií ekonomickému trendu celkového akciového 

trhu, proto existují akciové indexy 

- posláním je stručně informovat o vývoji a výnosnosti určitého akciového trhu 

- slouží jako benchmark, tedy měřítko průměrného výnosu daného trhu 

- index může být:  nevážený – bere v úvahu pouze cenu akcií 

       vážený – odráží i relativní velikost trhu 

 

- nejznámější akciové indexy: 

 ▪ Dow Jones Industrial Average - 30 vybraných nejlepších akciových titulů z průmyslového 

odvětví americké ekonomiky 

 ▪ EURO STOXX 50 Index – 50 evropských blue-chips (nejlepších) akcií zemí eurozóny 

 ▪ S&P 500 – 500 společností USA zastupující hlavní průmyslová odvětví americké 

ekonomiky (75% pokrytí trhu amerických akcií) 

 ▪ NASDAQ 100 – 100 největších amerických a mezinárodních nefinančních společností 

napříč odvětvími 
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Globální depozitní poukázky (GDR) 

- podstata: část kmenových akcií nakoupí zahraniční (depozitní) banka, na kterou přecházejí 

vlastnická práva; banka na tyto akcie vydá odpovídající počet GDR, které jsou poté 

umístěny na kapitálový trh 

- obecně platí, že cena GDR je o 6 % vyšší než cena akcie na domácím trhu 

- zůstává právo na dividendu, ale hlasovací právo nikoliv 

- vlastníci GDR mají právo na konverzi do původních akcií 

 

 

Zdanění dividend v EU 

- Evropská unie dohlíží na stejné zdaňování dividend v členských státech – např. výplaty 

dividend do zahraničí by neměly být zdaňovány více než výplaty dividend v tuzemsku 

 

 

Akciové opce jako forma odměny 

- akciová opce je opce na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj v budoucnu 

- prodávající opce dostává od kupujícího opční prémii 

 

 

Spekulační akciové bubliny 

- spekulativní investiční bublina vzniká, když investoři v nákupní euforii tlačí cenu 

investičního produktu nad jeho vnitřní hodnotu, a to dlouhodobě 

- nákupem akcií roste jejich cena, tento růst předpokládají i ostatní investoři, proto akcie 

kupují také – pokud většina nakupuje, bublina se pořád nafukuje 

- pokud je snadné si půjčit peníze, je snadné tím víc kupovat cenné papíry a bublina se 

nafukuje tím rychleji 

 

 

Dopad akciového trhu na hospodářství 

- růst domácího akciového trh láká investory, což způsobuje tlak na platební bilanci – pokud 

je příliv kapitálu vyšší domácí investice v cizině, pak je běžný účet platební bilance 

v deficitu, což znamená přebytek finančního účtu (nárůst cizoměnových rezerv) 

 → tlak na depreciaci (devalvaci) měny; oslabená měna zvyšuje domácí poptávku a 

následně roste inflace, HDP a zaměstnanost 


