
Akcie ČR
Akcie jsou cenné papíry, které reprezentují vlastnický podíl majitele na akciové společnosti. koupí akcie se  
investor stává spolumajitelem (akcionářem) dané společnosti. Motivem vlastnit akcie je buď možnost podílet 
se na rozhodování a činnosti společnosti, nebo dosahovat zisku (ve formě dividend nebo kapitálového výnosu) 
plynoucího z držení akcií.

S vlastnictvím akcií jsou spojena tato práva:
• právo na podíl na zisku (nejčastěji ve formě dividendy) nebo vlastním jmění společnosti
• právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu
• právo vykonávat vlastnická práva spojená s akciemi (například hlasovací pravomoc a řízení společnosti)

Co pro Vás zajišťuje spolehlivý obchodník s cennými papíry (broker)?
• zprostředkování nákupu a prodeje široké škály investičních instrumentů
• přístup na všechny hlavní akciové trhy
• informace o cenách akcií v reálném čase
• rozsáhlý a kvalitní zpravodajský a analytický servis

Oficiálním regulovaným trhem České republiky je Burza cenných papírů Praha (Prague Stock exchange). 
Obchodní systém pražské burzy je založen na systému Xetra, který se uplatňuje například na burzách v Německu 
nebo v Rakousku.

ObChOdOVání na pražSké burze 
probíhá v obchodním režimu, který je tvořen aukcemi 
a kontinuálním obchodováním. Úvodní aukce začíná 
v 8.50 h a končí v 9.00 h, následuje kontinuální 
obchodování, které může být přerušeno aukcí, pokud 
cenová volatilita (kolísavost) přesáhne povolenou 
hodnotu. V průběhu kontinuálního obchodování 
dochází k uzavírání obchodů na základě průběžného 
vkládání objednávek k nákupu a prodeji cenných 
papírů, v této fázi se obchoduje na základě cenové 
a následně časové priority. Hlavní obchodní fáze 
je pak ukončena závěrečnou aukcí, která začíná 
v 16.20 h. V aukcích je stanovena vždy taková cena, 
při které dojde k zobchodování nejvyššího možného 
objemu při zachování cenových priorit jednotlivých 
pokynů. Realizované množství v aukcích může být 

menší, než vyplývá z celkové dispozice pokynu. 
Obchodování v systému Xetra má anonymní 
charakter, tedy obchodující protistrany se navzájem 
neznají. Neobchoduje se v tzv. lotech, neexistuje 
požadavek na minimální množství kusů v pokynu 
k obchodu s cenným papírem. Likviditu na trhu 
pomáhají zvýšit tvůrci trhu (market makeři), kteří se 
zavazují udržovat na trhu aktivní nabídku a poptávku 
minimálně po 90 % doby trvání obchodního dne.



OBcHODUJTe S NÁMi
 Prostřednictvím Patria Direct je možné podat obchodní pokyn jednoduše a bezpečně:

• online na www.patria-direct.cz, 
• pomocí call-centra 221 424 424 či prostřednictvím makléře 221 424 242,  
• osobně v sídle společnosti (Jungmannova 24, Praha 1) anebo faxem 221 424 179.

Patria Direct, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
infolinka: 221 424 240, e-mail: info@patria-direct.cz, www.patria-direct.cz  
Patria Direct, a.s. je společností patřící do skupiny kBc Group a Patria Finance, a.s.

VypOřádání ObChOdů
s českými akciemi probíhá v centrálním depozitáři 
cenných papírů a. s. centrální depozitář je dceřinou 
společností Burzy cenných papírů Praha, a. s.

InVeStICe dO akCIí nabízí  
dVa druhy VýnOSů
•  kapitálový výnos – cena akcie při prodeji je vyšší 

než než její nákupní cena. 

•  dividendový výnos – podíl na zisku plynoucí  
z vlastnictví akcie společnosti. Výši vyplacené  
dividendy stanovuje valná hromada.

VýhOdy InVeStOVání dO akCIí
•  efektivita – historicky představují investice do akcií 

firem nejefektivnější způsob zhodnocování majetku.

•  uchovatel hodnoty – zhodnocení akcií firem  
především chrání investici před inflací.

•  bezpečí – správně diversifikované portfolio chrání 
před dočasným negativním vývojem odvětví, nebo 
nezdarem jedné firmy.

•  dividenda – dividendy můžete chápat jako podíl 
na zisku společnosti, na který máte zákonný nárok, 
jelikož jste jedním z majitelů (akcionářů). Dividenda 
se vyplácí obvykle jednou ročně. investoři jsou o výši 
dividendy a datu výplaty včas informováni prostřed-
nictvím internetu nebo médií.

rIzIka SpOjená  
S ObChOdOVáním S akCIemI
•  tržní riziko – jedná se o riziko ztráty při změně tržních 

cen. Tomuto riziku jsou vystaveny obecně všechny 
cenné papíry.

•  Likvidní riziko – riziko, při kterém hrozí, že titul 
nebude dost likvidní, tzn. že nebude možné hned 
nebo v dohledné době převést cenné papíry zpět 
na peněžní prostředky. 

příkLad ObChOdu na pražSké burze
investor nakoupí 100 akcií společnosti ABcD za cenu  
650 kč. celková investice se všemi poplatky činí  
65 292,50 kč. 

Pokud hodnota akcie vzroste na 750 kč a investor 
pozici prodá, náleží mu zisk ve výši  
(750 – 650) x  100 = 10 000 kč. Od této částky je ntné 
odečíst poplatky za prodej, tj. 337,50 kč.


