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INSTITUCE  
NA 

FINANČNÍM 
TRHU 



BANKY 

 centrální – státní instituce  

v ČR ČNB 

 emise peněz 

 bankou bank 

 regulace množství peněz v oběhu 

 regulace měnového kurzu 

 bankovní dohled 

 banka vlády 



obchodní 

Např. Komerční banka, ČSOB, Česká 
spořitelna, GE Money Bank, 
UniCredit Bank, Raiffeisen Bank 

 klienty jsou občané i podniky 

 univerzální správci peněz  

 aktivní operace – úvěry - příjmy 
pro banky z přijatých úroků 



 pasivní operace – vyplácení 
úroků, výdaje bank 

 služby – vedení účtů, platební  
styk, prodej a nákup valut, 
poradenství (investice, 
obchodování s cennými papíry) 

 zakládají další instituce – stavební 
spořitelny, penzijní fondy, podílové 
fondy, pojišťovny,….. 



STAVEBNÍ SPOŘITELNY 

  specifický druh banky 

 stavební spoření se státním příspěvkem 
(minimální doba spoření je 6 let) 

po skončení – právo na úvěr na bydlení, 
stavební úpravy 

Českomoravská („s liškou“), České 
spořitelny („s buřinkou), Modrá 
pyramida, Wüstenrot, Raiffeisen 



PENZIJNÍ FONDY 

 zabezpečují dobrovolné penzijní 
připojištění – pro ty, kteří se nechtějí 
spokojit s výší starobního nebo 
invalidního důchodu  

 shromažďují a spravují finance – 
účelem zhodnocení 

 řídí se penzijním plánem – druhy penzí 
a podmínky jejich vyplácení 



INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 

 akciové společnosti – hospodaří s 
prostředky drobných investorů – cílem 
získání výnosů 

 zakládají podílové fondy – ty investují 
prostředky do různých cenných papírů 

 investor si koupí podílové listy fondu, 
stává je podílníkem fondu 



 akciové fondy – investice do akcií, zpravidla 
dobré zhodnocení, ale investice na delší dobu 

 dluhopisové fondy – nakupují dluhopisy, 
střednědobé až dlouhodobé investice 

 fondy peněžního trhu – investice do 
krátkodobých a termínovaných vkladů bank 

 smíšené fondy – investice do akcií, dluhopisů i 
do finančních nástrojů peněžního trhu 

 oborové fondy – investují do cenných papírů 
pouze z jednoho odvětví 

 fondy fondů – nakupují podílové listy jiných 
fondů  



INSTITUCE K OBCHODOVÁNÍ  
S CENNÝMI PAPÍRY 

 burza 

 místo, kde se obchoduje s cennými 
papíry (burzy komoditní – 
obchodování se surovinami či 
plodinami) 

 nabídka cenných papírů za určitou 
cenu (kurz) a poptávka po nich 



 na burzu mají přístup pouze 
obchodníci nebo zprostředkovatelé 
(makléři) 

 Světové burzy – New York Stock 
Exchange (NYSE), London Stock 
Exchange (LSE), Tokyo Stock 
Exchange (TSE), Prague Stock 
Exchange 

 RM systém 

 pozůstatek kuponové privatizace 

 i zde platí stejná pravidla jako na 
jiných burzách 



 Středisko cenných papírů 

 vedení evidence cenných papírů, 
které jsou na burze a RM-S 
obchodovány 

 registr majitelů 

 registr emitentů 



POJIŠŤOVNY 

umožňují ochranu před následky 
škod na zdraví nebo majetku 

 dojde-li k pojistné události (událost 
kryta pojištěním), pojišťovna vyplatí 
pojistníkovi pojistné plnění 
(náhradu) 



LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI 

nakupují spotřební předměty, dopravní 
prostředky, výrobní zařízení nebo 
nemovitosti 

na delší dobu je pronajímají zákazníkům 
– ti mají možnost po smlouvou 
stanovené době je odkoupit 



SPLÁTKOVÉ SPOLEČNOSTI 

poskytování úvěrů zejména na 
spotřební zboží  

 poskytují i půjčky hotově 

 většinou velmi rychlé jednání, 
nepožadují potvrzení o příjmech 

 pozor na úrokové míry některých 
splátkových společností (hodně 
vysoké) 


