
 Akcie 
Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, 
obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k 
nejrozšířenějším formám podnikání. 
Kapitál a.s.  

• Základní kapitál- peníze soustředěné od akcionářů, riziko podnikání je 
rozloženo na více osob. Velikost základního jmění je dána počtem 
prodaných akcií s příslušnou nominální hodnotou. 

• Úvěrový kapitál (dluh) – je vytvořen pomocí bankovních úvěrů, emisí 
dluhopisů, směnek… 

 
Orgány akciové společnosti:  

• Valná hromada- je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové společnosti. 
• Představenstvo – je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými 

hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. 
• Dozorčí rada - je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno 

kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. 

Základní pojmy 
 
Akcie 

• Akcie jsou obchodovatelné cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako 
společníka podílet se na řízení společnosti (právo účasti a hlasování na valné hromadě 
akcionářů), na zisku společnosti (právo na dividendy) a na likvidačním zůstatku. 

• Akcie fungují na rozdíl od dluhopisů jako dividendové cenné papíry (equity), jejichž 
dividendový výnos není předem zaručen. Dokonce i když je společnost zisková, 
management může navrhnout zadržení zisku za účelem tvorby fondů pro budoucí 
investice. 

Nominální hodnota akcie - představuje podíl na majetku akciové společnosti vyplývající z 
vlastnictví akcie. Součet nominálních hodnot1 všech akcií je roven výši základního jmění.  

Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie.  

Forma dividend 

• peněžní dividendy,  
• akciové dividendy (akcionář získá nové akcie zdarma či za zvýhodněnou cenu) , 
• majetkové dividendy (např. zdarma výrobky či služby související s danou společností).  

Navýšení základního jmění se obvykle provádí následujícími způsoby: 

1. emisí nových akcií nebo  
2. převedením části vlastního jmění do základního jmění. Technicky se to provede 

okolkováním akcií nebo jejich výměnou za nové.  

                                                 
1 Nominální hodnota se u akcií někdy vůbec neuvádí. 



Vlastní jmění společnosti tvoří vedle základního jmění emisní ážio (zakladatelský zisk realizovaný 
při prvotní emisi jako kladný rozdíl mezi tržní cenou akcie a její nominální hodnotou) a fondy ze 
zisku. 

Štěpení akcií - zvyšuje počet akcií při neměnné výši základního jmění, čímž se snižuje nominální 
hodnota jedné akcie.  

Volatilita  - míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů a deviz i úrokových sazeb 
během určitého časového období (obvykle udáváno jako směrodatná odchylka). 

Typy akcií 
 

Jednotlivé druhy akcií lze dělit dle několika hledisek 
 

1. Dle práva na řízení společnosti dělíme akcie na: 
 

• akcie obyčejné (kmenové), které zajišťují vlastníkům právo na jeden hlas na valné 
hromadě akcionářů, právo na podíl na majetku společnosti, právo na podíl na zisku, 
informační právo, kontrolní právo a podobně, 

• akcie prioritní (přednostní), jež dávají právo na přednostní výplatu dividend, 
respektive podílu na likvidačním zůstatku, což je však kompenzováno zrušením 
práva hlasovat na valné hromadě akcionářů. 

 
2. Dle převoditelnosti dělíme akcie: 

 

• na majitele (držitele), jejichž převod probíhá pouze předáním novému majiteli. 
Z toho jasně vyplývá, že akciová společnost své akcionáře nezná a svolávání valné 
hromady tak musí probíhat formou veřejné inzerce v médiích. 

• na jméno, jejichž typ se užívá zejména v USA a Velké Británii. Tyto akcie se převádí 
tak zvaným indosamentem (písemným prohlášením). Všichni akcionáři pak jsou 
zaznamenáni v akciovém registru. Každý prodej proto musí být akciové společnosti 
nahlášen, aby mohl být nový akcionář zapsán do registru. 

• zaměstnanecké, které zní na jméno a mohou být převáděny pouze mezi zaměstnanci 
společnosti, popřípadě zaměstnanci společnosti v důchodu. Po ukončení pracovního 
poměru v dané společnosti musí být takováto akcie vrácena zaměstnavateli. 

 
3. Dle termínu emise dělíme akcie na: 
 

• staré (zakladatelské) vydané při založení akciové společnosti (zaručuje obvykle 
v rámci hlasovacího práva na valné hromadě více hlasů než obyčejná akcie), 

• mladé (nové) vydané z důvodu navýšení základního kapitálu. 
 

4. Dle sídla akciové společnosti dělíme akcie na: 
 

• tuzemské, které se emitují na území daného státu a 
• cizozemské, což jsou akcie zahraničních společností. 

 
5. Dle kursové hodnoty dělíme akcie na: 
 

• těžké, což jsou akcie s vysokým kurzem, které jsou však pro drobné investory často 
nedosažitelné, 



• střední, což jsou akcie s průměrným kurzem a 
• lehké, čili akcie s nízkým kurzem. 
 

6. Dle obchodovatelnosti na trhu dělíme akcie na: 
 

• akcie zaznamenané na burze či obchodované na mimoburzovním trhu, 
• akcie neobchodované tímto způsobem. 

Obchodování s akciemi v České republice 

Založení burz cenných papírů - při přechodu z plánovité na tržní ekonomiku byla první a 
druhá vlna kupónové privatizace. V její přípravné fázi došlo k transformaci státních podniků na 
akciové společnosti. Posléze byly akcie těchto společností nabídnuty k prodeji jednotlivým 
investorům.  

Burza cenných papírů Praha (BCPP) je v současnosti hlavním organizátorem trhu cenných 
papírů.  

V mezinárodním měřítku bývá BCPP označována jako Prague Stock Exchange – PSE. Na 
hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha se obchodují cenné papíry největších společností.  

Zvláštní segment trhu představuje SPAD, v němž se obchodují nejlikvidnější akcie a 
dluhopisy. Vypořádání burzovních obchodů zajišťuje UNIVYC (Univerzální vypořádací centrum), 
dceřiná společnost BCCP. 

KOBOS (zkratka KOntinuální Burzovní Obchodní Systém) slouží k obchodování na pražské 
burze. Na rozdíl od SPADu se zde neobchoduje v lotech (minimální objem akcií), ale jednotlivých 
kusech akcií. Cena se mění podle aktuální nabídky a poptávky 

Burzovní indexy 

• indexy jsou v roli indikátorů akciového trhu, 
• koncentrují pohyby cen mnoha akcií do jediného čísla, 
• oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha je index PX. První výpočet indexu 

PX se uskutečnil 20. března 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Index 
PX převzal historické hodnoty staršího indexu PX 50 a spojitě na ně navázal. Výpočet 
indexu PX 50 byl zaveden ve shodě s metodologií IFC (International Finance 
Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Počátečním dnem 
výpočtu indexu se stal 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 
nejvýznamnějších akciových emisí a nastavena výchozí hodnota indexu na - 1 000 
bodů. 

Vzorec pro výpočet indexu PX 50: 
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kde   M(t) je tržní kapitalizace báze v čase t , 
M(0) je tržní kapitalizace v základním (výchozím) období , 
K(t) je faktor zřetězení v čase t (zohledňuje změny provedené v bázi indexu) . 



 

Báze indexu PX ke dni 4.5.2009 

PX  

Název ISIN Redukovaný počet 
CP 

Redukovaná tržní 
kapitalizace [mil. Kč] 

Váha 
[%] 

ČEZ  CZ0005112300 179 465 148 153 353,0 24,11 
ERSTE GROUP 
BANK  AT0000652011 317 012 763 146 681,8 23,06 

TELEFÓNICA O2 
C.R.  CZ0009093209 319 324 194 140 662,3 22,11 

KOMERČNÍ 
BANKA  CZ0008019106 38 009 852 106 427,6 16,73 

UNIPETROL  CZ0009091500 181 334 764 22 476,4 3,53 
NWR  NL0006282204 263 799 259 21 130,3 3,32 
VIG  AT0000908504 19 947 455 15 451,3 2,43 
CETV  BMG200452024 36 024 273 12 698,6 2,00 
PHILIP MORRIS 
ČR  CS0008418869 1 913 698 10 511,9 1,65 

PEGAS 
NONWOVENS  LU0275164910 9 229 400 3 128,8 0,49 

ORCO  LU0122624777 10 943 866 1 983,7 0,31 
ECM  LU0259919230 6 868 092 1 655,9 0,26 
Celkem     636 161,6 100,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vývoj indexu PX  od 5.5.2008 až do 4.5. 2009 

 
 

                      Vývoj indexu PX50/PX  od 5.4.1994 až do 4.5. 2009 

 

 

 

 



Cena akcie 

• je její skutečná tržní hodnota,  za kterou se obchoduje na kapitálovém trhu vzhledem 
k momentálnímu stavu nabídky a poptávky, 

• odhaduje se (někdy) jako současná hodnota budoucích dividend hypoteticky považovaných 
za časově neomezené příjmy 
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PV   odhad ceny akcie 
tD   dividenda za t-tý rok 

I  předpokládaná roční úroková míra 
 

• cena akcie při konstantní úrovni dividendy 
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kde  
D  konstantní úroveň dividendy 
 

• cena akcie při rostoucí úrovni dividendy 
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kde 
g  roční míra růstu dividendy (g  <  i) 
 

Analýza akciových kursů 
 
Většinou je zaměřena spekulativně na hledání rozdílných kursů v místě nebo v čase s využitím 
různých  předpovědních metod. 
 
Typy 

• Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má v daném okamžiku určitou "vnitřní 
hodnotu". Předmětem zkoumání fundamentální analýzy je hledání podhodnocených cenných papírů 
k nákupu a nadhodnocených k prodeji (tzv. picking). Hledá významné faktory, které mohou 
podstatně ovlivňovat vnitřní hodnotu akcie. 

Metody oceňování akcií – např. tzv. ziskové modely. Jsou obvykle založeny na poměru P/E (tržní 
kurs/čistý zisk na akcii). P/E poměr je pozitivně ovlivněn růstovými příležitostmi trhu a negativně 



požadovanou výnosovou mírou, která je pozitivně ovlivněna především mírou inflace. Poptávka po 
akciích s růstem P/E poměru většinou klesá. 

• Psychologická analýza 

Psychologická analýza předpokládá, že kursy jsou v krátkém období silně ovlivněny 
psychologickými faktory. Předmětem zkoumání není kurs samotný, ale chování investorů.  

• Technická analýza 

Technická analýza je metoda odhadu cen akcií, založená na studiu chování jednotlivých akcií 
a celkového trhu. Pravděpodobný budoucí vývoj cen se předpovídá na základě vývoje kurzů a 
objemů obchodů v minulosti ( máme tedy k dispozici časové řady tržních cen, objemů obchodů a 
různých indexů). Přitom se předpokládá, že  

o Tržní ceny akcií obsahují veškeré relevantní ekonomické, politické a psychologické 
informace. Skutečná cena akcie je určena poměrem nabídky a poptávky. 

o Cenový pohyb vždy vytváří určitý trend, ve kterém cena po jistou dobu setrvává. 
o Vzory tržního chování investorů se opakují a proto lze z minulého vývoje usuzovat 

na budoucí vývoj. 

• Finanční analýza 

Z finančních výkazů akciové společnosti se počítají nejrůznější poměrové ukazatelé, které 
jsou následně používány v rámci akciových analýz. Ukazatele rentability informují investora o 
výkonnosti společnosti. Nejpoužívanějšími jsou ukazatele ROA (čistý zisk/celková aktiva) a ROE 
(čistý zisk/vlastní jmění). O úrovni finančního rizika firmy mnohé vypovídají ukazatele 
zadluženosti. Jsou to např. debt ratio (cizí zdroje/celková aktiva) nebo leverage ratio (cizí 
zdroje/vlastní jmění). 

O potenciální výnosnosti investorem vložených prostředků informují investiční ukazatele (tyto 
ukazatelé jsou známy z tisku) 

o DPS je dividenda na akcii (dividenda/počet akcií),  
o EPS je zisk na akcii (čistý zisk/počet akcií).  
o Výplatní poměr (payout ratio) se spočte jako podíl (dividenda na akcii/zisk na akcii).  
o Převrácená hodnota (zisk na akcii/dividenda na akcii) je známa jako dividendové 

krytí (dividend cover). 
o  Míra zadrženého zisku (retention ratio) se spočte jako (EPS-DPS)/EPS.  
o Dividendový výnos (dividend yield) se počítá jako (DPS/tržní cena akcie) 
o  akciový výnos (earnings yield) jako (EPS/tržní cena akcie).  
o Převrácená hodnota akciového výnosu je známý P/E poměr (P/E ratio), který lze tedy 

vyjádřit také jako tržní cena na akcii/zisk na akcii. 

 

 


