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Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě

BURZA
• Organizovaný trh, kde je obchodován určitý typ zboží za
přesně vymezených podmínek
• Setkávání prodávajícího a kupujícího
• Kupující nakoupit co nejlevněji, prodávající prodat co
nejdráž
• Dělení:
• Komoditní burza – obchod s komoditami (dřevo, káva,
kov, zemní plyn,
• Devizová burza – obchod s národními měnami
• Burza cenných papírů – obchod s CP

Subjekty na burze
• Dohled: ČNB, na komoditními MZ, MPO prostřednictvím
burzovních makléřů
• Pokud chceme investovat na burze, lze pouze přes
zprostředkovatele (banka, makléřská firma)
• Obchodování – prezenční nebo elektronické

• Funguje i mimoburzovní trh – obchod s CP, které nesplňují
podmínky pro obchodování na burze
• ORGANIZOVANÝ – je řízeno licencovaným subjektem, příkladem
americký NASDAQ (National Association of Securities Dealers
Automated Quotations) – obchod s akciemi technologických
firem – DELL, Microsoft, Intel, Apple, Google)
• NEORGANIZOVANÝ – volně přístupný trh, akcie s nízkým kurzem

Stock Exchange Praha
• Video: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy
Co se stalo s burzou v letech:
•
•
•
•
•

1871
1918
1939
1948
1992

• Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která odvolává a
volí členy burzovní komory a dozorčí rady
• kontrolním orgánem je dozorčí rada.
• Činnost burzy řídí burzovní komora, je statutárním orgánem a
jedná jménem burzy.
• Ta si může také zřídit tzv. burzovní výbory, které se zabývají
konkrétními činnostmi a volí burzovního ředitele.

BCPP
• CEESEG - Největší hráč ve střední a východní Evropě
• Členy skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG) jsou čtyři
středoevropské burzy cenných papírů:
•
•
•
•
•

Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse)
Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde)
Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza)
Burza cenných papírů Praha
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ČEZ (ISIN: CZ0005112300)
Erste Bank (ISIN: AT0000652011)
VIG (ISIN: AT0000908504)
Komerční banka (ISIN: CZ0008019106)
Telefónica O2 Czech Republic (ISIN: CZ0009093209)
Unipetrol (ISIN: CZ0009091500)
Philip Morris ČR (ISIN: CS0008418869)
Pegas Nonwovens (ISIN: LU0275164910)
CETV (ISIN: BMG200452024)
ORCO (ISIN: LU0122624777)
Tatry Mountain Resorts (ISIN: SK1120010287)
NWR (ISIN: GB00B42CTW68)
Fortuna (ISIN: NL0009604859)
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