
1 MARKETING 
 

V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit da-

nému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve 

svůj prospěch. Firmy zvažují, zda jejich výrobek bude na trhu úspěšný a řeší tyto otázky: 

1. Kdo bude ochoten koupit jejich výrobek? 

2. Jaká se musí stanovit cena výrobku, aby byl konkurence schopný? 

3. Jak bude výrobek distribuován ke spotřebiteli? 

4. Jakým způsobem se podpoří prodej výrobku? 

Přístup takových firem je dynamický, protože součástí  jejich podnikatelské strategie je 

marketingový přístup.  

 

1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 
 

V každé literatuře, která pojednává o ekonomice, najdeme různé definice marketingu. 

Jejich podstata je však téměř stejná nebo velice podobná. V následujících odstavcích je mar-

keting podrobněji popsán dle následujících autorů: 

Dle Gary Armstronga, P. Kotlera (2004)  je marketing společenský a manažerský pro-

ces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu vý-

roby a směny výrobků či jiných hodnot. Koncepce lidských potřeb  zahrnují základní fyzické 

potřeby – pocit tepla a bezpečí, sociální, citové i individuální potřeby. Touhy a přání jsou 

formou, v níž se lidské potřeby promítají. Jsou ovlivňovány kulturními a osobními charakte-

ristikami. Přání jsou mimo jiné formovaná společností, v níž člověk žije, a jsou dána před-

měty, které tyto potřeby uspokojují. Lidé mají neomezená přání, ale omezené zdroje k jejich 

splnění. Jsou-li tato přání podložena náležitou kupní silou, formují poptávku, která je důsled-

kem potřeb, tužeb a přání.  

Philips Kotler (2001)  definuje marketing jako sociální proces, při kterém jednotlivci               

a skupiny získávají to, co si přejí  a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných produktů a služeb s ostatními. Dále je to proces plánování a implementace kon-

cepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytvoření směn, které uspokojují 

cíle jednotlivců a organizací. 

Dle Z. Novotného a V. Dyntarové (2005) je marketing způsob řízení hospodářské čin-

nosti pomocí trhu. Řízení je usměrňování prvků a činnosti v soustavě ke stanovému cíli. Mar-



keting vychází z trhu, to znamená především z průzkumu poptávky. Nejde však pouze o prů-

zkum poptávky současné, ale o průzkum přetváření současné poptávky v poptávku budoucí. 

Poznatky z průzkumu musí podniky neustále promítat do svých výrobních programů.  

V současné době marketing představuje systém marketingových činností, jejíchž 

podstatou je předvídání, poznávání, ovlivňování určitých skutečností a zároveň musí 

firma splnit potřeby a přání zákazníka a také vhodným způsobem zajistit dosažení 

vlastních cílů. (Všechny marketingové činnosti  firmy by měli být orientovány na zákazníka a 

jeho přání by měla být zajištěna.) Marketing není pouze samostatná činnost, ale je to proces, 

který se prolíná všemi činnostmi firmy – investičními a personálními činnostmi, vývojem a 

výrobou. Marketing by měl zvyšovat užitné vlastnosti výrobku a dosahovat kvalitnějších 

služeb  firmy. (Např. stanovit nové praktičtější distribuční cesty s cílem mít maximální 

zisk a u výrobní firmy by měl vést  k rozhodnutí o vývoji nového výrobku. ) 

 Vzhledem k nasycenosti základních potřeb zákazníků a stále silnější konkurenci, je 

těžké se prosadit na trhu bez marketingového průzkumu. Firmy jsou nuceny hledat nové cesty 

k uspokojování  potřeb svých zákazníků, jejich poznání a respektování. 

 

V minulém století se začaly objevovat různé přístupy při provádění marketingových činností. 

Tyto přístupy se obvykle označují jako podnikatelské koncepce. Existuje 5 základních kon-

cepcí, které ovlivňují charakter činností ve firmě i na trhu:  

 

1. koncepce výrobní  (1900 až 1920), 

2. koncepce produktová = výrobková  (1920 až 1940), 

3. koncepce prodejní  (1930 až 1950), 

4. koncepce marketingová (1950 až 1970), 

5. koncepce sociálně-marketingová (1970 až do současnosti). 

 

 

1.2 TYPY ZÁKLADNÍCH KONCEPCÍ MARKETINGU 
 

1. Výrobní koncepce  - je založena na předpokladu, že konečný spotřebitel dává přednost      

nízkým cenám u výrobků,  které jsou zároveň snadno dosažitelné. Tento požadavek se 

dal splnit tehdy, když se začalo dosahovat vysokých objemů výroby při využívání 

nové techniky a technologie, která zajistila nižší náklady na jednotku produkce než 



konkurence. Dále má být zajištěna rozsáhlá distribuce výrobku. Neuvažuje se zde o 

potřebách spotřebitele jako konečného zákazníka a předpokládá se, že se výrobek 

prodá i bez znalosti konkrétních potřeb zákazníka. Úspěch firmy má záviset na 

zvyšování produktivity práce s využitím nových technologií atd. (Dříve tuto koncepci 

prosazoval Baťa, Henry Ford – charakteristická hromadná výroba. Dnes ji využívají 

hlavně manažeři výrobně orientovaných firem v  rozvojových zemích – jihovýchodní 

Asie.) 

2. Výrobková (produktová) koncepce – předpokládá, že spotřebitelé budou preferovat 

ty výrobky, které mají nejvyšší kvalitu, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti a  nebo 

se liší od konkurenčních výrobků. Nejvíce byla rozšířena mezi dvěma svět. válkami, 

kde byla základní idea: „Kvalitní zboží  si svého zákazníka vždy najde.“ Tato kon-

cepce je do určité míry nebezpečná, protože může dojít k tzv. marketingové krátko-

zrakosti – to znamená, že manažéři se do svých výrobků „zamilují“ nebo „zahledí“  

 a tím přestanou vnímat potřeby cílového trhu.  

3. Prodejní koncepce – je zaměřena na aktivní prodej výrobku, který má pomoci 

spotřebiteli v rozhodnutí si výrobek koupit – tzv. pobídnout. Tato koncepce 

předpokládá, že spotřebitelé jeví k nakupování netečnost možná až nechuť a musí být 

přemlouváni k nákupu. Využívají ji nejvíce firmy, které  mají nadbytečné kapacity, 

protože se zaměřují  na výrobek, nikoli na spotřebitele a pouze krátkodobě plánují.  

Jejich cílem je prodat to, co vyrobí, nikoliv vyrábět to, co si trh žádá. Tyto firmy 

musejí vyvíjet aktivnější prodejní a propagační úsilí. V současné době se nejvíce 

využívá u nevyhledávaného zboží, které zákazník tak často nepoužívá. (př. pojištění,  

encyklopedie atd.).  

4. Marketingová koncepce – je založena na představě, že firma musí být schopná 

efektivněji určovat potřeby a přání cílových trhů a i v jejich uspokojování více než 

konkurence. (Manažeři firmy se snaží pochopit potřeby, přání zákazníka a následně 

přizpůsobit výrobek, aby se co nejlépe prodával.) Dále se vždy zaměří na cílový trh = 

target market, který představuje  určitou skupinu spotřebitelů, vybraných dle předem 

stanovených kriterií. Výběr se potom promítne do výběru druhu reklamních pro-

středků, ceny výrobků, prodejní sítě atd. Firma předpokládá, že spokojený zákazník si 

přijde opět stejný výrobek koupit, ale  i jiné výrobky a už nevěnuje pozornost výrobku 

konkurenčnímu. Tento zákazník bude hovořit o firmě pozitivně, a tím jí dělá  reklamu. 

Poprvé se v této koncepci objevuje pojem integrovaný marketing, o kterém lze 



mluvit, jestliže všechny útvary nebo oddělení firmy pracují společně na uspokojování 

potřeb a přání zákazníků. 

5. Sociálně marketingová koncepce – vyzývá firmy, aby daly do vzájemných 

souvztažností potřeby a zájmy spotřebitelů s dlouhodobými etickými zájmy 

společnosti.  Tato koncepce je zaměřena na: 

        a, maximalizaci  zisku firmy, která ukazuje dobrou finanční situaci 

     b, uspokojování přání spotřebitelů z hlediska budoucího dlouhodobého  

         rozvoje, 

  c, veřejný zájem – celospolečenský zájem zejména ze strany ochránců   

      životního prostředí. 

Firma se už neorientuje na všechna přání spotřebitele, ale pouze na ty, která respektují 

ekologická hlediska a zdraví člověka.  

Dle Z. Novotného, V. Dyntarové, R. Kafkové (2005) je podmínkou trvalé existence 

firmy dobrá finanční situace, spojená s dlouhodobou ziskovostí = rentabilitou.  

Rentabilita je ukazatelem efektivnosti, v níž výstupem je vždy zisk a vstupem je 

nějaká ekonomická veličina, jejíž rentabilitu vypočítáváme. 

          

                       zisk 

Nákladová rentabilita = ----------------   x   100 

   vlastní  kapitál 

 

                                              zisk 

Rentabilita tržeb        = -----------------  x  100 

                                               tržby 

 

1.2.1 FAKTORY DLOUHODOBÉ RENTABILITY 

 
2. Udržet dobrou pověst firmy. 

3. Splňovat a stále dodržovat mezinárodní a ekologické normy kvůli ochraně životního 

prostředí. 

4. Mít vysoce kvalifikované zaměstnance a vytvářet sociální program s cílem dosažení 

spokojenosti ve firmě. 

5. Neustále zvyšovat podíl firmy na stávajícím trhu. 

6. Dosahování maximálního zisku. 



 

 
 

Obrázek 1 - Porovnání 3 hlavních základních koncepcí uplatňovaných v současnosti. 

 

 

1.3 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ 
 
 Každá firma je při své činnosti a rozhodování ovlivňována prostředím, ve kterém pů-

sobí. V každém prostředí působí určité vlivy, které představují síly, které buď jsou či nejsou 

ovlivnitelné a působí uvnitř či vně firmy. Sílu těchto vlivů není snadné předvídat                     

a  odhadnout. Vlivy rozdělujeme z hlediska místa: Vlivy vnitřní a vlivy vnější. 

 

Vlivy  vnější 

 Základním cílem firmy je uspokojit potřeby a přání určitého segmentu trhu, který by měl 

být dostatečně veliký, dostupný a stabilní, aby se náklady vynaložené na tvorbu specifického 

marketingového mixu pro něj vyplatily. Segment = skupina spotřebitelů, kteří mají své  

specifické požadavky na určitou skupinu výrobků.  Každá  firma rozděluje trh na jednotlivé 



segmenty, a pak se musí rozhodnout, na který segment se zaměří podle vyhodnocení 

atraktivity daného segmentu = targeting.  Vlivy vnější se nacházejí ve vnějším 

mikroprostředí a makroprostředí.  Aby své cíle  a záměry mohla firma uskutečnit, musí 

vstoupit do kontaktu s řadou  subjektů, které tvoří jeho mikroprostředí, v němž firma funguje 

a je ovlivňována.  

 

 Vnější mikroprostředí – tvoří konkurence, partnerské firmy, reklamní agentury,  

         zákazníci, veřejnost .  

1. Konkurence – každá firma by se měla lišit od konkurence svým sortimentem 

výrobků, jestliže chce uspět na cílovém trhu. (Výrobek se může lišit – cenou , 

konstrukcí, designem, kvalitou, reklamní kampaní, místem prodeje atd.) 

2. Partnerské firmy- dodavatelé, distributoři, zprostředkovatelé, finanční instituce, 

firmy, které se zabývají fyzickou distribucí zboží = dopravci. 

3. Reklamní agentury – agentury a poradenské firmy zabývající se marketingo-

vými službami. 

4. Veřejnost – určitá skupina obyvatelstva, která může ovlivňovat chování firmy 

v daném regionu → místní komunita – obyvatelstvo bydlící v oblasti, kde má   

        působnost firma, 

     → zájmové skupiny – snaha prosadit celospolečenské zájmy, 

     → sdělovací prostředky – rozhlas, TV, tisk, 

     → zaměstnanci firmy – pozitivní nebo negativní postoj. 

5. Zákazníci = spotřebitelé – zde cílový trh představují  

        a, domácnosti (= trh se spotřebním zbožím), 

        b, výrobní podniky (= trh průmyslový), 

        c, vláda a státní instituce (=trh spotřební i průmyslový). 

 

 Vnější makroprostředí – tvoří  ekonomické, demografické, technické, přírodní,  

         politické, sociální a kulturní vlivy. 

1. Ekonomické vlivy – celosvětové ekonomické prostředí  je  souhrnem všech  

                   národních i regionálních ekonomik. Každá z dílčích ekonomik odráží cho-

vání, jednání a přání společnosti. Firma i společnost má svůj způsob rozho-

dování, co a jak bude vyrábět a jak výsledek výroby bude rozdělovat mezi 

ostatní. Každá země je úzce ekonomicky propojena s ostatními státy. Její 

hospodářská politika je ovlivňována politikou jiných zemí a celkovou 



světovou ekonomickou situací. Ekonomické prostředí v každém státě je 

ovlivňováno řadou faktorů  - mírou inflace, úrokovou mírou, produktivitou 

práce, rovnováhou platební bilance. Důraz v celosvětové ekonomice se klade 

na svobodné rozhodování a volné působení na světových trzích a na 

minimální státní zásahy = restrikce na dovoz. 

2. Demografické vlivy – demografie = zabývá se zkoumáním populace, kterou 

tvoří zákazníci, vytvářející trh. Zde se marketing zajímá o velikost populace, 

zkoumá věkové složení, rozdělování zákazníků podle pohlaví, národnostní, 

náboženské čí rasové složení obyvatelstva. 

3. Technické vlivy – každá změna v technologiích a výrobních postupech má 

vliv na rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví. 

4. Přírodní vlivy- přírodní prostředí poskytuje zásoby přírodních zdrojů, které 

firmy využívají ve svém výrobním programu. Existují problémy devastace ži-

votního prostředí v celosvětovém prostředí. ( Např. svět začíná pociťovat 

nedostatek kvalitní vody, snižují se rozlohy lesů a zároveň dochází ke 

zvyšování kyselosti půd, k problémům uskladnění chemického i jaderného 

odpadu. Zvyšuje se výskyt různých nežádoucích chemických prvků ve vodě a 

v půdě a dále se snižuje kapacita přírodních zdrojů – ropa, zemní plyn, uhlí.) 

5. Politické vlivy – legislativa každého státu stanovuje právní předpisy, které 

upravují vztahy mezi podniky či firmami  a má je chránit před nekalou sou-

těží.  

6. Sociální a kulturní vlivy – zahrnují řadu faktorů, které vyplývají z hodnot 

zvyků, přístupů a preference obyvatelstva určitého státu. Tyto vlivy mají 

snahu určovat směr chování  a jednání obyvatel a vytvářet hodnoty a chování 

firem mezi sebou.  

 

Vlivy vnitřní - organizace a řízení firmy, vybavenost, finanční  stabilita firmy, vnitřní 

konkurence, technický rozvoj, lidské zdroje, umístění firmy, dobrá pověst podniku. Tyto vlivy 

mají 3 funkce ve firmě:  

 

           1, Funkce  komunikační a informační – zákazníky informuje prostřednictvím  

   nástrojů propagace (reklama, podpora prodeje, publicita, osobní prodej, přímý  m.)    

   o výrobku a jeho vlastnostech i distribuci. 

   2, Funkce koordinační – slouží ke komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky  



      (sledování a analyzování trhu, kalkulace předpokládané ceny).    

 3, Funkce analytická – shromažďuje a provádí rozbory faktorů působících v okolí  

      firmy  a ovlivňuje jejich aktivitu. 

        

 

 

 
 

Obrázek 2 –  Vnější vlivy v mikroprostředí a v makroprostředí.  

 

 

 

 

 



1.4 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM = MIS 
 

 MIS = určitý systém činností, vytvořených za účelem shromažďování, analýzy              

a vyhodnocování informací, nezbytných pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a 

kontrolu marketingových aktivit. Každá firma by si měla vybudovat marketingový informační 

systém, který napomáhá potřebné informace získat a zpracovat průběžně. Podstatou MIS je 

neustále sledovat situaci na trhu.  

 Philip Kotler (2000) zahrnuje do MIS pracovníky, zařízení a informační technologie pro 

sběr, analyzování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marke-

tingového rozhodnutí. Aby mohli manažéři plnit své analytické, plánovací, kontrolní a im-

plementační úkoly, potřebují mít informace o vývoji marketingového prostředí. Úlohou MIS 

je tyto informační potřeby zjišťovat, vytvářet potřebné informace a vhodným způsobem je 

distribuovat. Na vytváření požadovaných informací se podílejí interní záznamy, marketingové 

zpravodajské aktivity, marketingový výzkum a marketingové analýzy na podporu rozhodo-

vání. 

 Při vzniku problému má management dostatek informací právě z MIS. Tyto informace 

jsou získány ze zdrojů: 

  a, Vnitřních  -  informace z podnik. účetnictví, statistické evidence, z ekonomických     

                                 rozborů.  Jde o informace, které má firma k dispozici nebo si je sama  

            zjišťuje. (Např. se sleduje  objem  prodeje jednotlivého sortimentu zboží,  

           platební podmínky dodavatelů, dodávkové cykly  zboží.) 

  b, Vnějších – informace, které nejsou pro firmu běžně dostupné a je potřeba je získat  

                                 z vnějších zdrojů. (Např. informace získané ze statistických přehledů  

            ČSÚ, články z odborných časopisů nebo prostřednictvím marketingového  

                                 výzkumu.) 

Dále se informace rozdělují: a, Primární – informace získané speciálně pro potřeby       

                                         marketingu. 

            b, Sekundární – původně tyto informace byly vytvořeny  

   pro jiné účely než pro potřeby marketingu a jejich vypovídající 

schopnost není taková jako u primárních informací. 

Každá informace, kterou použije management firmy, by měla být užitečná, aktuální a 

zpracovaná ve formě , která může sloužit jako podklad pro rozhodování. 

 



 
 

Obrázek 3 – Marketingový informační systém 

 

1.5 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 
 

Manažéři potřebují nejen informací z makroprostředí, ale i z mikroprostředí, které získávají   

z  marketingového výzkumu.  Jeho podstatou je systematické plánování, shromažďování, 

analýza a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení konkrétních 

marketingových problémů. Marketingový výzkum má 4 fáze: 

 

1. Definování problému a přesné vymezení cílů výzkumu. 

2. Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky. 

3. Realizace výzkumu a statistické zpracování dat. 

4. Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení. 

 

1, Definování problémů a přesné vymezení cílů výzkumu 

 Každé marketingové oddělení musí nejprve sestavit marketingový tým – min. 1 manažér  

 a 1 analytik, kteří  stanovují a definují problém, který  má jejich firma a teprve poté určují 

cíle výzkumu. V marketingovém výzkumném projektu  mohou manažéři stanovit jeden ze 

třech základních cílů, který určuje, o jaký typ výzkumu půjde.  V explorativním 

výzkumu  je cílem shromáždit předběžné informace, které mají napomoci definovat 

problém a odhadnout hypotézy. V deskriptivním výzkumu je cílem odborně popsat 



marketingové problémy, popř. stav trhu, na kterém se firma nachází. V kauzálním 

výzkumu se testují hypotézy příčin a následné vzniklé vztahy. Manažér a analytik by si 

měli ujistit písemnou formou, že se shodují v záměrech a očekávaných cílech daného 

výzkumu. 

 

 
 

Obrázek 4 – Fáze marketingového výzkumu. 

 

 

2,  Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky  

 Po definování cílů výzkumu musí marketingový tým přesně stanovit, jaké informace bude 

získávat a jakým způsobem je bude zpracovávat a poté se sestavuje projekt výzkumu. 



V tomto projektu je plán, který má podávat přehled existujících zdrojů dat a detailně 

vysvětlovat specifické postupy, používané metody, sestavování výběrových souborů a 

nástrojů, které použije mark. tým k dosažení cílů. Součástí projektu výzkumu by měl být  

rozpočet nákladů na realizaci výzkumu. 

 

3, Realizace výzkumu a statistické zpracovávání dat 

 Tato fáze zahrnuje shromažďování, zpracování a analýzu informací, které může provádět   

mark. tým nebo  prostřednictvím zakázky externí firma, u níž by byl výzkum dražší.  Při 

realizaci plánu se musí dohlížet na to, aby respondenti = potencionální zákazníci byli 

správně kontaktováni a podávali důvěryhodné odpovědi, které se zapisují a pak 

zpracovávají v podobě statistických dat. Mohou se zde využívat data sekundární i 

primární, která lze získat z různých metod a postupů. Metody marketingového výzkumu  

jsou:  

   a, Pozorování – jde o získávání primárních dat sledováním příslušné skupiny  

       lidí či situací (př. studenti počítají auta na hlavní křižovatce). 

             b, Samotný průzkum trhu –  také se zjišťují primární data, ale přes dotazová 

      ní, kde se získávají popisné informace (př. formou dotazníků a nebo pohovo- 

           rů se zákazníky). Základní pravidla pro sestavení  dotazníku: 

                           1. Dotazník nemá být zahájen osobními otázkami. 

       2. Nepoužívat otázky navádějící k určité odpovědi. 

       3. Nepoužívat slova citově zabarvená. 

       4. Nesmí obsahovat více násobné otázky. 

             c, Experiment – probíhá na vybraných skupinách respondentů za různých 

      podmínek a posuzují se jednotlivé faktory, působící na danou skupinu. 

Při uplatňování těchto metod marketingový tým využívá i různých nástrojů – telefon, inzerát, 

poštovní zásilku, internet. Získané  informací se začnou zpracovávat a analyzovat 

statistickými metodami. (Např. analýza časových řad, použití aritmetického průměru …)   

V současné době externí firmy využívají tzv. on-line marketingový výzkum, který probíhá  

pozorováním a dotazováním prostřednictvím internetu na on-line skupinových diskusích.  

 

 

 

 

 



4,  Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení 

  Marketingový tým zpracované údaje  zformuluje do konečné zprávy a předloží to 

  vedení  firmy, aby provedlo strategické rozhodnutí. Dále je třeba, aby  předložil důležité 

údaje, které budou mít zásadní význam při rozhodování. Proto při interpretaci výsledků 

musí pracovníci marketingovém týmu spolupracovat a sdílet stejnou zodpovědnost za 

zpracování té zprávy. 

 

1.6 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ FIRMY V MARKETINGU 

 
 Strategické plánování je nutné pro přesnější formulování cílů, možností firmy a 

zohledňuje měnící se marketingové příležitosti, vede k lepší koordinaci všech činností uvnitř 

firmy a poskytuje přesnější informace pro kontrolu  činností. Dále se stanovují podnikatelské 

koncepce a poslání firmy. Každá firma si stanovuje své podnikatelské aktivity = 

podnikatelské portfolio, které by mělo odrážet silné či slabé stránky firmy ve vztahu 

k prostředí, které ji obklopuje. Po stanovení současného portfolia se firma rozhodne, která  

podnikatelská činnost získá větší, menší či žádnou investiční podporu. Dále musí sestavit 

strategii na podporu růstu tím, že začíná rozšiřovat svůj sortiment o další výrobky či služby → 

tím se rozšiřuje stávající portfolio. Nejznámější metoda plánování podnikatelského 

portfolia byla sestavena konzultantskou firmou Boston Consulting Group – BCG.  

 Metoda BCG -  vyhodnocuje a posuzuje všechny strategické podnikatelské jednotky 

podle matice  zobrazující závislost mezi podílem na trhu a jeho vývojem nebo růstem.  

Strategickou podnikatelskou jednotkou může být nejen divize, ale i výrobková řada v rámci 

divize, nebo konkrétní výrobek či značka. Matice je rozdělena na 4 pole, jak je ukázáno na 

obrázku, které nám rozlišují 4 typy strategických podnikatelských  jednotek:,, hvězdy, dojné 

krávy, otazníky, hladové psy“. Jako „hvězda“ se označují ty str. pod. jednotky nebo jejich 

výrobky, jejichž podíl na trhu roste a je značný a musí se podpořit investicemi. Poté se tempo 

jejich růstu zpomalí a stanou se „dojnými krávami“. Podíl na trhu u „dojných krav“  roste 

pomalu nebo vůbec, podíl jejich výrobků či služeb je vysoký. Nepotřebují tak velké investice 

a jsou ziskové a firma využívá jejich zisk k podpoře jiné podnik. činnosti. „Otazníky“ jsou 

pod. jednotky, jejichž podíl na trhu roste, ale je zatím nízký. Vyžadují vysokou fin. investici a 

firma se musí rozhodnout, které z nich se stanou „hvězdami“. Ty, které neprojdou tímto 

výběrem, musí ukončit své aktivity. „Hladoví psi“ jsou pod. jednotky s nízkým podílem na 

trhu a rostou pomalu. Vytváří sice v současnosti zisk, ale do budoucna nemají perspektivu. 



Jakmile management firmy udělá tuto matici svých podnikat. aktivit, tak zjistí, do kterých 

podnik. aktivit má investovat. 

 

 
Obrázek 6 – Metoda BCG 

 

 Jednou z dalších metod je tzv. tržní penetrace – jedná se o strategii, která umožňuje 

rozvoj firmy zvýšením prodejů stávajících výrobků na stávajícím trhu, kterou může firma 

podpořit úpravou ceny, poskytnutím kvalitnějších služeb atd. 

 

1.7 NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE  
 

Při rozhodování  o marketing. strategii firmy je potřeba brát v úvahu, pro koho budou výrobky 

či služby určeny a kdo bude rozhodovat o jejich nákupu. Základní rozdělení do 3 základních 

skupin - individuální kupující, domácnost, organizace. Uvedené rozdělení kupujících je 

založeno na způsobu chování kupujícího, nikoliv podle zakoupeného výrobku.  

 

Individuální kupující – se rozhoduje o nákupu sám a snaží se uspokojit svou individuální  

  spotřebu.   

Domácnost – skupina spotřebitelů, kteří budou užívat nakoupené výrobky pro osobní  



  spotřebu (př. nákup potravin)  

Organizace – je chápána jako celek, který představuje firmu, podnik. 

 

 

1.7.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE =     

KUPUJÍCÍHO 

 
Na nákupní chování spotřebitele mají silný vliv tyto faktory:  

1. Osobní faktory – osobnost a charakter člověka, věk a životní styl, ekonomická situace,  

            zaměstnání. 

2. Psychologické faktory – motivace, vnímání, učení, přesvědčení a postoje. 

3. Společenské faktory – společenská třída, kultura, jednotlivec a jeho společenský status. 

 

 

1.7.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ 

 
Na nákupní rozhodování organizací může působit  řada faktorů:  

1. Firemní prostředí  - cíle a strategie firmy, interní předpisy, organizační struktura, finanční  

                                      stabilita firmy, mezilidské vztahy zaměstnanců a jejich životní styl. 

2. Vnější okolí – ekonomické a technologické podmínky, disponibilita přírodních zdrojů,  

                            politická situace státu, konkurence. 

 

1.7.3 NÁKUPNÍ ROZHODOVACÍ PROCES 

 
Při procesu rozhodování o nákupu spotřebitel postupuje často dle těchto 5 relativně 

 samostatných fází -   1. poznání problému, 

    2. hledání informací, 

    3. zhodnocení alternativ, 

    4. rozhodnutí o nákupu, 

  5. vyhodnocení nákupu. 

1. Poznání problému – podnětem jsou potřeby a přání spotřebitele. Jestliže přání člověka 

je splnitelné, pak mohou omezit jeho přání další faktory – vůle, úspory, příjmy atd. 

Když žádná omezení neexistují, je výrobek pro spotřebitele dosažitelný a vzniká tzv. 

poptávka. 



2. Hledání informací -  spotřebitel zjišťuje informace o výrobku a předpokládá se,  

  že udělá správné rozhodnutí, jestliže bude mít dostatek správných informací. Může mít  

    pasivní ( ze sdělovacích prostředků) nebo aktivní přístup (člověk je sám vyhledává). 

3. Zhodnocení alternativ = možností – spotřebitel vyhodnocuje jaký druh výrobku si lze 

koupit a jakou značku následně bude volit. 

4. Rozhodnutí  o nákupu – spotřebitel je rozhodnut výrobek koupit, ale pouze zvažuje, 

kde ho  lze koupit. 

5. Vyhodnocení nákupu – firma zjišťuje, zda je kupující spokojen s výrobkem. 

Spokojenost zvyšuje pravděpodobnost, že se nákup spotřebitele bude opakovat a dále 

bude své okolí spotřebitel pozitivně informovat o výrobku.  

 

 

1. 8 MARKETINGOVÝ MIX = 4 P 
 

 Po stanovení celkové marketingové strategie může firma plánovat jednotlivé složky 

 marketingového mixu, který je tvořen 4 marketingovými nástroji: 

1. (Product) výrobek a jeho výrobková politika  – zabývá se výrobkem a jeho  

životním cyklem.  

2. (Price)  cena a cenová politika – zabývá se metodami stanovení cen, platebními 

podmínkami atd. 

3. (Place) distribuční politikou – distribuce přes prodejní cesty, velikost a umístění 

skladů, stanovení zásob. 

4. (Promotion)  marketingovou komunikací  - jde o stimulování prodeje  - přes 

       reklamu, publicitu, přímý marketing, osobní prodej. 

 Dle P.Kotlera a G. Armstronga (2004) účinný marketingový program propojuje všechny 

prvky marketingového mixu v jeden koordinovaný program, který je navržen tak, aby byla 

zákazníkovi poskytnuta co největší hodnota a aby byly splněny firemní marketingové cíle. 

Někteří kritikové se domnívají, že koncepce 4P opomíjí nebo nedoceňuje některé důležité 

aktivity (př. poskytování bankovních služeb, letecké dopravy atd.). Dále říkají, že koncepce 

 4 P bere v úvahu pohled prodávajícího, nikoliv kupujícího. Z hlediska spotřebitele by tedy 

měl být marketingový mix popsán spíše jako koncepce 4 C.  

Koncepci 4 C tvoří tyto fáze: 1. Řešení potřeb zákazníka (customer solution). 

      2. Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost). 



      3. Dostupnost řešení (convenience). 

      4. Komunikace(communication). 

 

Marketingoví manažéři prodávají výrobky, spotřebitelé jsou naopak v pozici, kde získávají při 

řešení svého problému určitou hodnotu a zároveň se  většinou zajímají o to, jaké budou jejich 

celkové náklady, spojené s následným užíváním výrobku a jeho likvidací.  

 

 

1.8.1  VÝROBEK AJEHO ŽIVOTNÍ CYKLUS 

 

 Výrobek = produkt – je v marketingovém pojetí chápán jako hmotný statek nebo 

služba, která  má uspokojit potřeby zákazníka. Výrobek je vnímán nejen jako předmět ke 

svému základnímu určení ( jádro výrobku), ale je dále tvořen i jinými komponenty – př. 

značka, záruka, dodací podmínky, servis atd. Takto pojatý výrobek je označován jako totální 

výrobek.  

 

Totální výrobek má 3 vrstvy: 

1.Vrstva -  jádro, který představuje základní užitný efekt. 

2.Vrstva – fyzická podoba výrobku  - značka, kvalita = jakost, design, obal, styl. 

3.Vrstva – rozšířené pojetí výrobku – záruka, instalace , dodávka, prodejní služby, úvěr. 

 

U totálního výrobku musí být vyřešeny následující otázky: 

1. Jak se bude výrobek jmenovat? 

2. Jakou image a jaké vlastnosti by měl výrobek mít? 

3. V jakých variantách by měl být nabízen spotřebiteli? 

4. Jaké další služby se v souvislosti s jeho prodejem budou poskytovat? 

5. V jakém obalu a velikosti balení by se měl prodávat? 

6. Jak bude probíhat jeho životní cyklus, kdy bude potřeba začít inovovat výrobek? 

 

První vrstva totálního výrobku  

 
1.vrstva - jádro výrobku – tvoří tržní životnost  výrobku = životní cyklus  

           výrobku představuje dobu, po kterou se výrobek prodává na trhu.  



      Skládá se z 4 fází: zavádění, růst, zralost, úpadek. 

Každá fáze je charakterizována různou výší výdajů, cenou, prodejem, ziskem, distribucí, 

reklamou atd. Těžko se dá určit čas, jak dlouho bude trvat jednotlivá fáze. 

 

 

 
 

Graf 1 – Životní cyklus výrobku 

 

 

 U každého nového výrobku  nejdříve dochází k vývoji výrobku. Tento proces začíná  

výběrem námětu, potom podnikatelským záměrem = jde o  analýzu, kde se hodnotí 

náklady na vývoj a výrobu  výrobku, předpokládaný prodej a zisk podle prodeje podobného 

výrobku v minulosti.  (Důležité je stanovit minimální prodej, který by stanovil návratnost 

vložených prostředků.) Kapitálově nejnáročnější je fáze rozvoj výrobku – jde o výrobu jedné 

či více verzí prototypu, který umožní provést testy funkčních vlastností výrobku. Podle 

výsledků se stanovují konkrétní podmínky pro jeho výrobu – kolik času bude potřebovat, 

kolik pracovníků  a prostředků je  na výrobu potřeba. Dále jde o testování výrobku na trhu  

a udělá se prognóza jeho prodeje. 

 

 I. Fáze zavádění výrobku  - začíná okamžikem uvedení nového výrobku na trh.  



             Poptávka v této době velmi nízká a velmi rozsáhlá reklamní kampaň. Spotřebitel se 

má  o výrobku dozvědět a zkusit ho. Cílem je v této fázi zvyšovat podíl výrobku a tím     

             i zisk. Cena se stanovuje podle segmentu trhu a je nutná výborná market. strategie. 

 

      II. Fáze růstu – informovanost o výrobku se zvýšila, prodej stoupá a distribuce probíhá  

  do více oblastí. Zisk se dosahuje vyšším prodejem. Intenzivnější je reklama a propaga- 

  ce výrobku. Výrobek může být dále zdokonalován, cena může být i snížena a tím nutí  

            konkurenci, aby přišla na trh s podobným výrobkem. 

 

     III. Fáze zralosti výrobku – trvá déle než předcházející fáze a ještě se dále rozděluje na    

            dospělost (zvyšuje se prodej, zisk je stejný) a nasycenost (prodej zůstává, zisk klesá). 

Většina zákazníků zná daný výrobek, a proto poptávka je nejvyšší, náklady jsou na 

nejnižší úrovni, nejvyšší je zisk. Konkurence na trhu je vysoká a reklama zdůrazňuje 

výjimečné vlastnosti výrobku.  Jestliže se dosáhne vrcholu, začíná poptávka klesat  

a tím i zisk.  Firma má vždy snahu tuto fázi prodloužit tím, že se hledá nové trhy, 

snaží se výrobek modifikovat, mění styl prodeje atd. 

 

     IV. Fáze úpadku = útlumu – snižuje se poptávka v důsledku změn na trhu → zvýšil se  

    technický pokrok, změny ve vkusu atd. Výrobek kupuje pouze skupina věrných  

    zákazníků, proto klesá prodej a je velmi nízká cena, která má získat nějaké  

   další zákazníky. Nebezpečí – výroba zastaralého výrobku může poškodit image firmy. 

 

 
Grafy 2 – Ukazují různé křivky životního cyklu výrobku. 

 

 

 

 



Druhá vrstva totálního výrobku 

 
Do této druhé vrstvy patří značka výrobku, kvalita = jakost, design, obal, styl. 

1. Obal plní základní funkce – chrání výrobek před poškozením dopravou i skladováním. 

     Poskytuje informace o složení a vlastnostech výrobku. Obal by měl upoutat pozornost 

     tvarem, motivem, materiálem atd.  

2. Značka výrobku – je to identifikace výrobku, určitého výrobce pomocí jména, symbolu,  

čísla, tvaru nebo jejich vzájemnou kombinací. Význam značky - odlišuje výrobek od 

konkurence a většinou bývá zárukou kvality. Sděluje,co může spotřebitel od výrobku 

očekávat. Má význam i pro výrobce, protože tím vystupuje z anonymity a upozorňuje na 

sebe.  

      Rozlišujeme kmenovou a individuální značku.  Kmenová značka se využívá u firmy,  

      která prodává více výrobků pod stejnou značkou. Zde je výhoda, že reklama a stimulace  

      značky se rozšiřuje na všechny výrobky firmy. Tak si firma snižuje náklady na podporu  

      prodeje jednotlivých výrobků a při uvádění svých výrobků na trh (př. firma Philips).  

      Individuální značka se využívá hlavně u nových výrobků, které se zavádějí na trh  

      a nikdo netuší, jestli budou úspěšné nebo ne. V případě neúspěchu si firma nepoškodí  

      svou reputaci.  V druhém případě si firma nechá obchodní značku zaregistrovat =  

      ochranná známka. 

3. Kvalita – spotřebitel vyžaduje u výrobku určitý stupeň užitných vlastností a zároveň   

výrobek musí být v souladu s právními předpisy a s technickými normami. 

4. Design – jde o sladění  funkčních vlastností se vzhledem výrobku. 

5. Styl – soubor estetických vlastností výrobku, kde se uplatňuje kombinace tvarů, forem,     

    barev. V módu přechází tehdy, až když je na trhu přijat a je tam delší dobu. 

 

 

Třetí vrstva totálního výrobku 

 
Tato vrstva není vždy spojena s každým výrobkem, ale pouze s technicky náročnějším 

výrobkem a patří do této vrstvy - záruka, instalace , dodávka, prodejní služby, úvěr.  

 

1. Poprodejní služby - zvyšují prodej a vytváří dobrou image firmy a jsou většinou součástí  

 ceny výrobku.  



 

2. Záruka – je právně upravená odpovědnost za vady výrobku, které se mohou vyskytnout až  

 po převzetí výrobku. 

3. Dodávka výrobku až do domu a jeho instalace = montáž u technicky složitějšího výrobku. 

 

 

1.8.2  CENA A CENOVÁ POLITIKA 

 

Cena – je množství peněz, které musíme na trhu zaplatit za výrobek nebo službu a je to jediný      

            nástroj marketingového mixu, který přináší příjmy. 

Cenová politika firmy je ovlivněna tzv. interními a externími faktory.  Interní faktory 

zahrnují ostatní nástroje marketingového mixu, náklady spojené s marketing. činnostmi, 

marketingové cíle a strategie. Mezi externí faktory  patří poptávka a segment trhu, cena  

konkurence, ekonomické a právní podmínky ve státě. 

 

 

Postup pro stanovení ceny výrobku: 
 

1. Definování cílů cenové politiky firmy – firma si stanovuje cenu, která ji má přinést 

maximální zisk za předpokladu, že firma bude mít nejvyšší tržní podíl a nejnižší 

náklady. Z cílů firmy vyplývají 2 možné strategie tvorby ceny nových výrobků: 

   a, stanovení vysoké ceny – u výrobku, který se odlišuje od výrobků 

                                                               konkurence (omezené možnosti výroby), 

   b, stanovení nízké ceny – firma se snaží zvýšit podíl na trhu  a potlačit 

              konkurenci ( neomezené možnosti výroby). 

2. Určení poptávky  - zjišťuje se, protože napomáhá určit horní hranici ceny, kterou je  

                                   spotřebitel ochotný zaplatit. 

3. Stanovení nákladů – firma by měla rozlišit fixní a variabilní náklady, které představují        

                                      minimální hranici ceny. 

4. Analýza chování konkurence včetně ceny a určení výrobního programu –musíme  

          znát cenu konkurence  a porovnat úroveň parametrů jejich výrobků   

                          s naším výrobkem. Při plném využití výrobní kapacity je nutno  

                          kalkulovat s celkovými náklady.  



  

5. Výběr metody pro stanovení ceny – a, nákladově orientovaná cena = kalkulační 

        metoda  

                b, m. orientovaná na konkurenci = m. cenového  

         porovnání  

                c, m. dle vnímání hodnoty zákazníka 

                d, m. orientovaná na poptávku 

 a, Nákladově orientovaná cena = kalkulační metoda – firma musí stanovit průměrnou   

   míru zisku, kterou přičte ke kalkulaci vlastních nákladů = kalkulace ceny nového 

 výrobku. Výhodou této metody je zaručená míra zisku a nevýhodou je, že neodráží  

 reálnou situaci na trhu. 

 

   Kalkulace ceny nového výrobku  

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní režie 

 ------------------------------------------- =   vlastní náklady výroby 

5. správní režie 

6. zásobovací režie 

                                   ----------------------------------------- =  vlastní náklady výkonu 

7. odbytové náklady 

           ------------------------------------------ = úplné vlastní náklady výkonu 

8. zisk 

           ------------------------------------------ = výrobní cena 

9. obchodní a odbytové přirážky 

                           ------------------------------------------- = prodejní cena bez DPH 

10. DPH 

                                     -------------------------------------------- 

                           Prodejní cena s DPH 

 

 

 Přímý materiál – tvoří podstatu výrobku a patří sem suroviny a základní materiál  

                     k výrobě. 



 Přímé mzdy – jedná se o mzdy výrobních dělníků, kteří se přímo podílejí na výrobě 

( započítává se pouze odpracovaná doba a nelze započítat dovolenou,  

nemocenskou nebo jiné náhrady). 

 Ostatní přímé náklady – jsou to všechny ostatní náklady, které patří nebo jinak  

    souvisí  s výrobou (náklady na technologické palivo nebo energii,  

   doplňkový materiál atd.) 

 Výrobní režie – jedná se o náklady související s řízením a obsluhou výr. činností  

(odpisy strojů a zařízení, opravy strojů, spotřeba energie, mzdy 

vedoucích pracovníků ve výrobě, náklady na čistící prostředky atd.) 

 Správní režie – náklady na mzdy managementu, administrativních pracovníků,  

   náklady na výpočetní techniku atd. 

 Zásobovací režie – náklady související s příjmem a evidencí materiálu a  jeho výdej. 

 Odbytové náklady – náklady spojené s expedicí výrobku, reklamou, inzercí a mzdy  

   zprostředkovatelů. 

 Zisk – dá se určit pevnou částkou, procentem z určité částky nebo rozdílem stanovené  

  prodejní ceny a dosažených úplných vlastních nákladů výkonu. 

 

 
Graf 3 –Určení ceny výrobku pomocí bodu zvratu 



 b, Metoda orientovaná na konkurenci = metoda cenového porovnání  

    Tato metoda se využívá tehdy, když klesl tržní podíl firmy  nebo firma potřebuje   

    dosáhnout určité výše tržního podílu.  Musí dojít k vyhodnocení výrobku, zda je  

    výrobek shodný nebo podobný  konkurenčnímu a podle toho stanovit jeho cenu.    

    (Na trhu se tvoří cena obvykle podle ceny největší firmy v daném odvětví a nebo je  

    tvořena podle průměru konkurenčních cen.) Výhodou je jednoduchý způsob  

    stanovení ceny a nevýhodou je, že nepřihlíží ke skutečným nákladům na výrobu.  

    Dále konkurence může mít stanovenou cenu špatně a tato cena nemusí firmě  

    přinášet dostatečný zisk. Metoda se využívá, když se obtížně zjišťují náklady a nebo   

    se jedná o homogenní výrobky. 

 

c, Metoda dle vnímání hodnoty zákazníka - je to novější způsob stanovení ceny  

    a vychází z toho, jakou hodnotu má výrobek pro spotřebitele. Porozumět vnímání     

   hodnoty spotřebitelem vyžaduje komplexní pohled, které potřeby a přání výrobek  

   uspokojuje. Výhodou je stanovení reálné ceny a využití všech částí market. mixu  

    a  nevýhodou je, že se nejvíce uplatňuje u luxusních výrobků. 

 

d, Metoda orientovaná na poptávku – vychází z cenové elasticity (pružnosti)  

     poptávky s cílem, aby firma vytvořila maximální zisk. Tato metoda je založena na  

    zákazníkovi, jak reaguje na snížení nebo zvýšení ceny. Tato reakce změny poptávky  

     na změnu ceny je cenová elasticita nebo-li vyjadřuje závislost poptávky v důsledku  

    změny ceny.  Cenová pružnost poptávky závisí na struktuře výdajů domácností, na 

    přítomnosti konkurenčních výrobků  na trhu a jejich cenách atd. 

 

     změna poptávaného  množství  (%) 

cenová pružnost  (%) = ----------------------------------------------------- 

      změna ceny (%) 

 

Poptávka je buď:  1. Cenově elastická  

             – pokud firma sníží cenu víc  jak o 1 % a tato cena vyvolá větší  

                než 1 % zvýšení poptávky po výrobku. 

            - pokud firma zvýší cenu o 1 % a v jejím důsledku dojde  

   ke snížení poptávky po výrobku o víc  jak o  1 %. 

 



                                   2. Cenově neelastická  

 - pokud firma zvýší cenu víc  jak o 1 % a tato cena vyvolá menší  

  než 1 % snížení poptávky po výrobku. 

 - pokud firma sníží cenu o 1 % a v jejím důsledku dojde ke  

  zvýšení  poptávky méně než o 1 %. 

                                  3. Jednotkově elastická  

  - pokud dojde ke snížení nebo zvýšení ceny o 1 %  a tato změna  

    vyvolá snížení nebo zvýšení poptávky o 1 %. 

Na změnu poptávky mají vliv také příjmy spotřebitelů tzv. důchody a poté nemluvíme  

o cenové pružnosti, ale  o důchodové pružnosti.  

 

 

         změna poptávaného  množství  (%) 

důchodová pružnost  (%) = ----------------------------------------------------- 

      změna v důchodech  (%) 

 

 

 
 

Graf 4 – Elasticita poptávky 

 

 

 



1. 8. 3 DISTRIBUCE A JEJÍ POLITIKA 

 

 Každá firma zvažuje, komu a kde bude své výrobky prodávat a jakým způsobem se 

jejich výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli = distribuce. Výrobek se dostává 

ke spotřebiteli prostřednictvím prodejních = distribučních cest, které fungují jako určitý 

systém, umožňující tok informací, služeb i výrobků.  Rozhodnutí o správně volené distribuci 

by mělo patřit mezi základní strategické rozhodnutí firmy. Distribuční cesta – představuje 

 skupinu nezávislých mezičlánků = maloobchodů a velkoobchodů, které se podílejí na 

procesu zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro spotřebitele. Úkolem maloobchodů a 

velkoobchodů  je transformovat určitou skupinu = množství výrobků poskytovaných výrobci 

na  skupinu výrobků, které požadují spotřebitelé a nabídnout je. (Mezičlánky nakupují velké 

množství  sortimentu a rozdělují je na menší množství  a širší sortiment tak, jak požadují 

spotřebitelé.) 

 

 Hlavni funkce distribučních cest 

 
1.Obchodní funkce – mezičlánek výrobky kupuje a dále je prodává. V podstatě¨ 

             mezičlánky přetváří výrobní sortiment na obchodní a přejímají  

                                        na sebe riziko, že vybraný sortiment neprodají. Stimulují  

                                        prodej  reklamou a podporou prodeje. 

 2. Logistická funkce – zajišťuje fyzickou přepravu výrobku od výrobce ke  

             spotřebiteli a zahrnuje i plánování distribuce (doprava, skladování  

             při cestě atd.). 

 3. Podpůrná funkce –  mezičlánek → velkoobchod se často podílí na finanční  

                                          pomoci kupujícím, ale i výrobcům.  

 

 

Distribuční systém je složen z přímých a nepřímých distribučních cest.  

 

Přímá cesta je tvořena:  

        výrobce ----------------------------------------------------------------------------- spotřebitel     

          

 



Nepřímá cesta je tvořena: 

        výrobce --------------------------------------------------------maloobchod------ spotřebitel 

        výrobce -----------------------------zprostředkovatel-------maloobchod------ spotřebitel 

        výrobce ------velkoobchod----------------------------------maloobchod ------ spotřebitel 

        výrobce ------velkoobchod------- zprostředkovatel ------maloobchod ----- spotřebitel 

 

 

Organizace distribučního systému 
 

V distribučních cestách u mezičlánků existuje vzájemná závislost, i když si to některé firmy 

nechtějí připustit. Mezičlánky by měly spolupracovat a jejich činnost by měla být 

koordinována.  Tato koordinace se provádí ve třech úrovních:  

1.  vertikální distribuční systém, 

2. horizontální distribuční systém, 

3. hybridní (vícecestný) distribuční systém. 

 

Vertikální distribuční systémy 

 a, Všechny články jsou součástí jedné společnosti, vyžadují  vysoké investice, a jde o tzv.  

     vertikální integraci. (Mají společný management, jednotný strategický marketingový  

     plán, jednotnou cenovou tvorbu  a jednu značku.) 

 b, Všechny články existují jako nezávislé subjekty, které mají vztah založený na partnerské     

     spolupráci, při které nejvíce rozhoduje velikost nejsilnějšího článku. Nemají mezi sebou  

     písemné smlouvy. 

 c, Články distribučních cest jsou nezávislé subjekty, u kterých se spolupráce děje na základě  

     smlouvy. Ta vymezuje práva, odpovědnost a povinnost jednotlivých článků distr. systému. 

     Jde o smluvní marketingový systém. Do této skupiny patří dobrovolné řetězce, nákupní  

     družstva, franchising. 

 

Horizontální distribuční systém 

Jde o spojení několika firem, které jsou na stejné úrovni (maloobchody) a shlukují se na 

jednom místě = nákupní centra na okraji měst. Jednotlivé firmy se podílejí na nákladech na 

reklamu, parkování, úklid společných prostor. (Vytváří se velké skladové areály tzv. 

distribuční centra.) 



Hybridní (vícecestný) distribuční systém 

V tomto systému si firma uvědomuje, že jedna distribuční cesta nedosáhne na určený 

 segment, a proto zřídí více distribučních cest na jeden cílový trh.  

 

 

1. 8. 4 KOMUNIKACE A STIMULOVÁNÍ PRODEJE 

 

 Podle marketingové koncepce je potřeba nejen výrobek dodat spotřebiteli za přijatelně 

stanovenou cenu, ale také se s ním musí  komunikovat. Firma využívá 5 základních 

komunikačních nástrojů: reklama, podpora prodeje, publicita, osobní prodej, přímý 

marketing. Jedná se o nástroje propagace. Každý komunikační nástroj  má specifické 

vlastnosti, které je předurčují  ke komunikaci určitého druhu sdělení  vybranému segmentu. 

 

Pravidlo A.I.D.A. se užívá při propagaci a má 4 základní části: 

A – ATTENTION = POZORNOST- pozornost spotřebitele nejdříve upoutáváme letákem,  

 plakátem nebo vystavením výrobku atd. 

I – INTEREST = ZÁJEM – po upoutání pozornosti se firma snaží  vzbudit hlubší zájem  

 o výrobek. 

D- DESIRE = PŘÁNÍ – firma by měla spotřebitele přesvědčit o kvalitě výrobku, aby 

     spotřebitel neměl žádné pochybnosti o výrobku, který si má koupit a vytvořit u něj pocit  

     přání si výrobek koupit. 

A – ACTION = ČIN – firma dosáhne prodeje  tím, že napomůže spotřebiteli se rozhodnout  

     o koupi. (Poskytne v katalogu i objednávku.) 

 

Nástroje propagace 
 

1. Reklama – dle  P. Kotlera  a G, Armstronga (2004) – je jakákoliv forma neosobní  

                       placené   prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek  

        určitého subjektu. 

       - dle Z. Novotného, V. Dynterové,  R. Kafkové (2005) – je placená nepřímá  

         forma  představení a propagace zboží a služeb. Je nástrojem k přesvědčování  

          zákazníků. Její šíření je uskutečňováno nejrůznějšími formami (TV, rozhlas,  

       inzerce, označené drobné dárky atd.) 



 

 Podstata reklamy: 1. Má představovat výrobky nebo služby působivě a pravdivě. 

                                   2. Její obsah by měl být stručný a věcný – zde se prosazuje značka  

             firmy nebo výrobku. 

         3. U každé reklamy se musí správně stanovit optimální časová 

              délka reklamy a vybrat vhodný reklamní prostředek 

             = médium. 

         4. Funkce reklamy jsou – informativní, přesvědčovací,  

                 připomínací. 

 

 Hlavní kriteria při volbě média 

 

1. Stanovit, jakým způsobem má reklama proniknout na trh a její působení na segment. 

2.  Provést analýzu výhod a nevýhod vybraných medií a poté provést selektivitu. 

3.  Stanovit skutečné náklady na reklamu. 

4.    Určit frekvenci a účinek používaného média.    

 

2. Podpora prodeje – má zaujmout a přitáhnout pozornost spotřebitele. Stimulovat  

                                    spotřebitele k okamžitému nákupu daného výrobku prostřednictvím  

                                    určitých předmětů – vzorky, kupóny, drobné předměty nebo  

          cenových stimulů, které představují cenově zvýhodněná balení 

          (př. 3 + 1). Dále sem patří soutěže o ceny a odměny.  Podpora 

           prodeje není  dlouhodobě účinná v prosazování značky firmy. 

           Větší vliv má reklama.   

 

3. Publicita (public relations) – publicita se rozděluje do dvou oblastí – jednu z nich  

                                    představují zprávy a hodnocení nezávislých institucí a druhou  

           tvoří skupina lidí, kteří jsou placeni danou firmou, a starají se  

           o tvorbu a rozšiřování správných informací o ní.  

     Nástroje publicity –využívání  hromadných sdělovacích prostředků, tiskových zpráv, 

           vztahů se sponzory, tzv. lobování – jde o budování přátelských  

           kontaktů s úředníky s cílem ovlivnit legislativu atd. 

 

 



4. Osobní prodej – je to přímá komunikace se spotřebitelem nebo s více spotřebiteli  

     najednou. Jde o formu prodeje, která je vysoce nákladná, ale také  

     velice  účinná. Lidé, kteří tuto práci vykonávají, musí mít specifické  

    schopnosti - hlavně vysokou tzv. empatii = vcítění do duševních stavů  

    i pocitů spotřebitelů a schopnost přesvědčit druhého člověka pro koupi.  

 

Každý prodejce musí zvládat proces osobního prodeje: 

   1. Hledání a shromažďovaní informací o vhodných potencionálních spotřebitelích  

  v určitém segmentu a sestavení  analýzy. 

 2. Navazování kontaktu se spotřebitelem – pomocí úvodního dopisu nebo domluvení  

schůzky po telefonu, přes internet předvést výrobek nebo službu v podobě prezentace.   

Prodejce seznamuje  potencionálního spotřebitele s výrobkem či službou. Účinné je 

praktické předvedení výrobku nebo  prezentace přes PC, dataprojektor. atd. 

   3. Po prezentaci má každý spotřebitel určité námitky nebo připomínky vůči výrobku či  

  službě a záleží pouze na prodejci, jestli je dokáže  pozitivně zodpovědět.  

 4.Uzavření obchodního kontraktu – dochází k němu v okamžiku, kdy spotřebitel  

  podepíše s prodejcem kupní smlouvu a dohodnou se na dalších podmínkách –  

  platebních i dodacích.  

 5. Po uskutečnění obchodního kontraktu by prodejce měl spotřebitele oslovovat 

   i nadále a zjišťovat případné nedostatky a nespokojenost spotřebitele. Navrhnout 

   mu případné nové řešení.  Každá firma se snaží získat a udržet si stávajícího  

 spotřebitele = zákazníka a vytvořit si s ním dobré vztahy po delší dobu = vztahový     

   marketing (relationship marketing).   

 

5. Přímý marketing (direkt marketing) – jedná se o navázání přímých vztahů s přesně  

        stanovenými spotřebiteli. Uskutečňuje se prostřednictvím -  

        a,  telefonu (telemarketing), 

        b,  zásilkového prodeje (direkt mail marketing), 

      c, katalogového prodeje (využívá tištěné katalogy nebo 

                               v elektronické  podobě, videa)  

      d, teleshoping  - využívání TV – reklama v rámci určitého programu 

      e, webovské stránky - umožňují přímou a rychlou reakci  

        spotřebitele na danou  nabídku. Zde se nevyužívají mezičlánky,  

        protože je zde přímá vazba mezi prodávajícím a kupujícím.  



   

 

 
 

Obrázek 7 – Nástroje propagace na trhu 
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2 VNITŘNÍ OBCHOD 
Základními složkami vnitřního obchodu jsou velkoobchod a maloobchod. 

Výrobek se dostane od výrobce ke spotřebiteli prostřednictvím distribučních cest. 

Distribuční cesty jsou buď přímé nebo nepřímé. 

Přímá distribuční cesta – zboží putuje od výrobce ke spotřebiteli (ke konečnému spotřebiteli 

nebo do maloobchodu) . 

Nepřímá distribuční cesta – zboží putuje od výrobce k prostředníkovi a od prostředníka 

teprve ke spotřebiteli. Prostředníkem bývá obvykle velkoobchod. 

 

2.1 MALOOBCHOD 

 
Maloobchod zahrnuje činnosti spojené s prodejem zboží, vlastních výrobků a poskytováním 

služeb (např. ubytování, pohostinská činnost, opravy různých druhů zboží) konečnému 

spotřebiteli pro jeho osobní potřebu. 

 
2.1.1 FORMY MALOOBCHODNÍHO PRODEJE 

 
Pultový prodej – zákazník je plně obsluhován prodávajícím. 

Volný výběr – zákazník si zboží vybere sám, prodavač mu zboží předvede, vyhledá vhodnou 

velikost, barvu atd. (obuv, oděvy, elektrospotřebiče). 

Samoobsluha – zákazník si zboží vybere sám a prodavač se účastní pouze placení (např. 

drogerie, potraviny). 

Zásilkový prodej – zákazník si vybere a objedná zboží z katalogu, inzerátu ,  TV shoppingu 

nebo na internetu (E-business). 

 

2.1.2 DRUHY MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK 

 
 

MALOOBCHODNÍ JEDNOTKY 

 

 

STACIONÁRNÍ         AMBULANTNÍ                 OBJEDNÁVKOVÉ 

 

 



STACIONÁRNÍ MALOOBCHODNÍ JEDNOTKY 

Stacionární maloobchodní jednotky mají svá pevná stanoviště. Člení se podle řady kritérií, 

např. podle sortimentu, rozsahu poskytovaných služeb, cen, velikosti prodejní plochy, 

umístění, formy prodeje. 

 

Mezi nejznámější stacionární maloobchodní jednotky patří: 

 Běžná prodejna – sortiment: potravinářský i nepotravinářský 

  forma prodeje: samoobslužná, volný výběr, pultový prodej nebo                      

kombinace 

  umístění: v přízemí nebo v 1. patře obytných budov nebo 

samostatné budovy 

  prodejní plocha: až do 2,5 tis. m2. 

 Zvláštní prodejna – sortiment: např. prodejny stavebnin, nábytku, zemědělské          

techniky, potřeb pro domácí kutily a zahrádkáře 

forma prodeje: samoobslužná, volný výběr 

umístění: samostatné větší objekty (příjezdové rampy, velké 

plochy, parkoviště, v dosahu dopravních spojů), většinou na 

okraji měst, jsou vybudovány pro větší oblast. 

 Supermarket – sortiment: potravinářské a nepotravinářské zboží denní a časté 

poptávky (potraviny, drogerie, papírnictví atd.) 

forma prodeje: samoobslužná doplněná pultovým prodejem 

umístění: v centru i na okraji měst, obvykle samostatné 

jednopodlažní objekty 

plocha: 400 – 1 200 m2. 

 Hypermarket – sortiment: převažuje nepotravinářské zboží, potravinářské zboží, 

občerstvení 

forma prodeje: samoobslužná doplněná pultovým prodejem 

umístění: samostatné objekty, mimo město, parkoviště, příjezdové 

plochy 

plocha: nad 3 000 m2. 

 Diskontní prodejna – sortiment: potraviny, nepotravinářské zboží 

  forma prodeje: samoobslužná, jednoduché vybavení – regály 

skladového typu, zboží přímo z krabic, na paletách, jedna 

z nejlevnějších forem prodeje 



umístění: 1 až 2 patra  ve městě i na okraji města 

plocha: do 2 000 m2. 

 Obchodní dům – sortiment: potravinářský i nepotravinářský, služby, občerstvení, 

mohou být i specializované obchodní domy (dům módy, dětský 

dům atd.) 

  forma prodeje: všechny formy prodeje včetně automatů 

  umístění: samostatné vícepodlažní objekty ve městě 

  plocha: až 20 000 m2. 

  Nejstarší forma stacionární maloobchodní jednotky. 

Ke stacionárním prodejnám lze zařadit i pevné stánky, tržnice a prodejní automaty. 

 

AMBULANTNÍ MALOOBCHODNÍ JEDNOTKY 

- nemají pevné stanoviště, přemisťují se z jednoho místa na druhé, např. pojízdné 

prodejny, stánky (přenosné a pojízdné), podomní pochůzkový prodej. 

 

OBJEDNÁVKOVÉ MALOOBCHODNÍ JEDNOTKY 

- jedná se o zásilkové a dodávkové firmy, zboží je prodáváno prostřednictvím katalogů, 

internetu, teleshoppingu apod.. 

 

2.2 VELKOOBCHOD 

 
Firmy, které se zabývají velkoobchodní činností kupují výrobky za účelem jejich dalšího 

prodeje maloobchodním či jiným organizacím. Velkoobchod plní řadu funkcí, přičemž mezi 

nejdůležitější patří následující funkce: 

 přetváří úzký sortiment výrobní na široký sortiment spotřebitelský (velké 

množství druhů zboží od různých výrobců) 

 překlenuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou 

 vytváří zásoby, které jsou nutné k pružnému zásobování odběratelů 

(maloobchodů) 

 poskytuje odběratelům obchodní úvěr (vytváří tak podmínky pro větší prodej zboží) 

 přebírá rizika (spojená s nákupem, dopravou a skladováním) 

 poskytuje služby pro maloobchod (reklamní akce, poradenská činnost, zaškolování 

pracovníků atd.) 



 podílí se na dohotovení zboží (dozrávání ovoce, pražení kávy), jeho balení a 

úpravách podle potřeb odběratelů 

 zajišťuje dopravu do maloobchodů 

 poskytuje tržní informace výrobcům (poptávka, ceny, konkurence atd.). 

 

2.2.1 TYPY VELKOOBCHODŮ 

 
Velkoobchody můžeme rozčlenit takto: 

 tradiční velkoobchodní podnik (plní všechny velkoobchodní 

funkce) 

 velkoobchodní podnik s omezenými funkcemi 

 agenti a komisionáři. 

 

TRADIČNÍ VELKOOBCHODNÍ PODNIK 

Tradiční velkoobchod poskytuje všechny nebo většinu výše uvedených funkcí. Nakupuje 

zboží od dodavatelů a prodává je většinou maloobchodům, stává se vlastníkem zboží, 

skladuje jej, stimuluje prodej, zajišťuje dovoz a poskytuje obchodní úvěr. Dále přebírá riziko 

spojené s nákupem, skladováním a prodejem zboží a výrobci poskytuje tržní informace. 

 

VELKOOBCHODNÍ PODNIKY S OMEZENÝMI FUNKCEMI 

Takovéto velkoobchody poskytují své služby v užším rozsahu. Specializují se pouze na 

skladování, prodej nebo dopravu. Do této kategorie velkoobchodů patří např.: 

 

1) Cash-and-carry (zaplať a odvez) 

Zaměřuje se zejména na drobné podnikatele, umožňuje pouze nákup v hotovosti. Odvoz 

zboží si zajišťuje sám maloobchodník. 

 

2) Drop shipper 

Nakupuje a prodává zboží, které ale neskladuje (např. uhlí, dřevo, stavební materiál, 

chemikálie). Stává se vlastníkem zboží a přebírá riziko od okamžiku potvrzení 

objednávky dodavatelem až do okamžiku, kdy splní dodávku. 

 



AGENTI A KOMISIONÁŘI 

Nepřebírají zboží do svého vlastnictví, vykonávají omezené množství velkoobchodních 

funkcí a nesou minimální riziko. Jejich hlavní funkcí je zprostředkování nákupu a prodeje 

určitého zboží. Za tuto službu dostávají procentní podíl z tržeb, tzv. provizi. 

 

3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
 

Zahraniční obchod je velice významnou a historicky nejstarší formou vnějších ekonomických 

vztahů. Jedná se o směnu výrobků a služeb, kterou provádějí právnické a fyzické osoby 

přes hranice určitého státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států. 

 

Vysvětlení základních pojmů (platné pro tuto publikaci) 

V této publikaci budeme považovat za zahraniční obchod: obchod ČR s ostatními státy (tedy 

i s členskými státy EU. Tento termín je obecný a odlišný od termínů užívaných v daňovém 

právu. (Zahraniční obchod z hlediska daňového práva = obchodování ČR pouze 

s nečlenskými státy EU). 

 

Stručný náhled do historie 

Zahraniční obchod se začal rozvíjet zejména po zámořských objevech v 16. století.              

Na přelomu dvacátého a jednadvacátého století se zahraniční obchod rychle rozvíjí, přičemž 

hlavním důvodem je změna tržních podmínek způsobená procesem globalizace. Firmy, zboží 

i spotřebitelé přestávají být pouze součástí národního trhu, ale staly se součástí jednoho 

globálního trhu. 

 

3.1 ABSOLUTNÍ A KOMPARATIVNÍ VÝHODA 
 

Absolutní výhoda 

Země bude vyrábět a prodávat takové zboží, které dokáže vytvořit za nižší náklady, než jiné 

státy, tzn. že výrobci v dané zemi mají vyšší produktivitu práce, než výrobci v ostatních 

zemích. 

 

 

 



Komparativní výhoda 

Země bude vyrábět a prodávat takové zboží, u kterého má nejpříznivější poměr národních 

nákladů vůči nákladům jiných zemí tj. nejméně zaostává. 

 

Ilustrační příklad 

Země A vyrábí pivo a víno. Výrobní náklady má u obou výrobků vyšší než v zemi B. Země A 

potřebuje na výrobu 1 hl piva 30 hodin práce a na výrobu 1 hl vína 40 hodin práce. V zemi B 

je potřeba na výrobu 1 hl piva 10 hodin práce a na výrobu 1 hl vína 20 hodin práce. Země B 

má tedy absolutní výhodu jak při výrobě piva, tak i vína (vyrobí je za kratší čas). 

 

Tab. č.  : Absolutní a komparativní výhoda 

Země 1 hl piva 1 hl vína 

A 30 hodin 40 hodin 

B 10 hodin 20 hodin 

 

Země B má větší výhodu při výrobě piva, neboť 1 hl dokáže vyrobit za 1/3 času, který 

potřebují v zemi A. Země B bude tedy vyrábět pivo a vyvážet ho do země A. Země A 

nákupem piva ušetří 30 hodin práce, za tuto dobu je schopna vyrobit ¾ hl vína. Země B 

nákupem 1 hl vína získá 20 hodin, za které je schopna vyrobit 2 hl piva. (Za dobu, kdy bude 

země B vyrábět 1 hl piva by byla schopna vyrobit pouze ½ hl vína). 

 

Směna bude výhodná pro zemi A i B tehdy, pokud země B za 1 hl piva získá více jak     

½ hl vína a země A  zaplatí za 1 hl piva méně než ¾ hl vína. 

 

Komparativní výhody ČR: 

 výhodná dopravní poloha, 

 vysoká vzdělanost => kvalifikovaná pracovní síla, 

 poměrně bohatý výskyt minerálních  pramenů  – rozvoj lázeňství, 

 rozmanitá přírodní struktura – nížiny, hory, řeky, rybníky, lesy – rozvoj cestovního 

ruchu, 

 poměrně nízké mzdy a platy, 

 atraktivita kulturních památek. 

 

 



Komparativní nevýhody ČR: 

 malá rozloha, malé množství nerostných surovin, 

 klima mírného pásu, které výrazně ovlivňuje zemědělskou produkci, 

 ekologické znečištění přírody, 

 malý počet obyvatel (je limitující z hlediska velikosti vnitřního trhu a objemu 

pracovních sil), 

 nízká konkurenceschopnost výrobků v zahraničí. 

 

3.2 VÝZNAM ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
 

Ekonomický – znamená úsporu výrobních faktorů (práce, půdy, kapitálu), díky které dojde 

k úspoře nákladů. 

Politický – vzájemným obchodem dojde k navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými 

zeměmi (posílení mírového faktoru). 

Kulturní – vzájemné poznání kultury jednotlivých zemí. 

 

Význam obchodování s ostatními zeměmi je pro ekonomiku státu tím větší, čím je stát menší 

a ekonomicky vyspělejší. 

 

3.3 FORMY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
 

EXPORT (vývoz) – prodej výrobků a služeb do ostatních zemí. 

IMPORT (dovoz) – nákup výrobků a služeb z ostatních zemí. 

REEXPORT (vývoz dovozu) – nákup výrobku v určité zemi a jeho prodej v nezměněné 

podobě do jiné země. 

 

Důvody využití reexportu 

1. Obchodně politické překážky – státy, které spolu obchodují mohou mít mezi sebou 

např. vysoká cla, množstevní omezení, zákazy dovozů a vývozů. 

2. Ekonomické – např. nákupy ve velkém nebo nákup levnějšího zboží umožňuje 

reexportérovi dosáhnout nižších cen a prodávat do dalších zemí za vyšší ceny. 

3. Doplnění vývozů reexportéra –podnik může kompletovat sortiment svých výrobků 

s výrobky které dovezl z jiného státu a tím rozšířit svou nabídku. 



3.4 ČLENĚNÍ OBCHODU S JINÝMI ZEMĚMI 
 

1. VNITROUNIJNÍ  

2. MIMOUNIJNÍ  

 

Vnitrounijní obchod 

Jedná se o obchod uvnitř EU, mezi jednotlivými členskými státy bez celního řízení, bez cel a 

poplatků. Pokud mezi sebou obchodují plátci DPH je zboží dodáváno bez DPH, jinak s DPH, 

popřípadě se spotřební daní. Povinnost ohlásit transakci celnímu orgánu vzniká podnikateli 

při pořízení zboží z členských států EU nad 2 miliony Kč nebo při dodání zboží do členských 

států EU nad 4 miliony Kč v následujícím měsíci po dosažení výše uvedených hodnot. 

 

Mimounijní obchod 

Jedná se o obchod členských zemí EU se třetími zeměmi (nečleny EU), např. obchod ČR 

s Mongolskem. V tomto případě vystupuje EU jako celek a pro všechny členské státy platí 

jednotné právní normy EU. Tento obchod spadá pod celní dohled, při dovozu je vybíráno clo, 

poplatky, DPH i spotřební daně. Vývoz je od DPH i spotřebních daní osvobozen, ale může na 

něj být uvaleno vývozní clo a poplatky. 

 

3.5 OBCHODNÍ POLITIKA 
 

3.5.1 HLAVNÍ SMĚRY OBCHODNÍ POLITIKY 

 
1. Protekcionismus (ochranářství) 

2. Liberalismus (volný obchod) 

 

Protekcionismus 

Stát zasahuje do zahraničního obchodu s cílem: 

• Ochránit vnitřní trh před nežádoucí konkurencí ze zahraničí prostřednictvím např. cel, 

množstevních omezení dovozu. 

• Podporovat vlastní výrobky při jejich prosazování na zahraničních trzích 

prostřednictvím např. vývozních subvencí, úvěrování vývozu. 

 

 



Liberalismus 

Stát omezuje zásahy do hospodářství a tedy i do zahraničního obchodu. Jsou odstraňovány 

překážky, které omezují volný pohyb zboží mezi státy. O liberalizaci světového obchodu se 

snaží Světová obchodní organizace (WTO). 

 

3.5.2 NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY 

 
Jedná se o opatření, kterými stát nebo skupina států zasahuje do zahraničního obchodu 

z zájmu rozvoje vlastní ekonomiky. 

 

Nástroje společné obchodní politiky EU 

1. Smluvní – vstupují v platnost po dohodě s jinými zeměmi nebo skupinami zemí. 

2. Autonomní – o jejich zavedení rozhoduje EU nebo stát na základě vlastních 

rozhodnutí. 

3. Aktivní – podporují domácí výrobky při vývozu na trhy v zahraničí. 

4. Pasivní – ochraňují domácí trh před nežádoucími dovozy. 

 

Smluvní nástroje obchodní politiky 

1. Multilaterální (mnohostranné) – WTO představuje mnohostranný obchodní systém. 

2. Bilaterální (dvoustranné) 

Cílem obou těchto nástrojů může být po dohodě s jiným státech (jinými státy) ochrana 

vlastního trhu (protekcionismus) nebo odstranění vzájemných překážek v obchodě 

(liberalismus). Tyto nástroje existují v různých formách např. smlouvy, dohody celní kvóty, 

cla. 

 

Dvoustranné obchodní vztahy 

Jsou upraveny řadou dohod (smluv).  

Mezinárodní smlouvy lze podle obsahu rozdělit na: 

1. Smíšené dohody – netýkají se pouze podmínek obchodu, ale upravují také politické, 

hospodářské, finanční či jiné spolupráce např. dohody o spolupráci a obchodu, dohody 

o volném obchodu. 

2. Obchodní dohody – týkají se pouze obchodu se zbožím např. obchod s textilem, 

zemědělskými výrobky, vínem, cukrem. 

 



Podle charakteru obchodních ustanovení můžeme mezinárodní smlouvy rozdělit na: 

1. Preferenční dohody – znamenají větší výhody než je obvyklé mezi ostatními zeměmi 

např. dohody o volném obchodu nebo o vytvoření celní unie. Takovéto výhody 

(preference) mohou být oboustranné nebo jednostranné. 

2. Nepreferenční dohody – smluvní strany si neposkytují žádné zvláštní výhody oproti 

běžným pravidlům. EU má takovéto dohody uzavřeny s vyspělými zeměmi světa jako 

jsou např. USA, Japonsko, Austrálie, Kanada. 

 

Smlouvy uzavírané samostatně členskými zeměmi EU jsou např.: 

1. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - je zde určeno, který ze smluvních států má 

právo vybírat daň, jestliže stejná fyzická nebo právnická osoba podléhá zdanění 

v obou státech. 

2. Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic – upravují podmínky investování 

na území jiného státu. 

 

3.6 BILANCE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ 
 
Bilancování v zahraničním obchodě znamená porovnávání dovozů národního hospodářství 

ČR s vývozy národního hospodářství ČR. 

Při bilancování se postupuje v těchto třech fázích: 

1. vyčíslení dovozu, 

2. vyčíslení vývozu, 

3. vypočítání rozdílu mezi vývozy a dovozy. 

 

 

VRCHOLNÉ BILANCE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ 

 

 

OBCHODNÍ BILANCE                                                        PLATEBNÍ BILANCE 

 

 

 

 



3.6.1 OBCHODNÍ BILANCE 

 
Obchodní bilance vyjadřuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb. Nezachycuje platby    

za zboží a služby.  

 

Obchodní bilance může být: 

1. AKTIVNÍ – vývoz > dovoz => SALDO + 

2. PASIVNÍ - vývoz < dovoz => SALDO - 

3. VYROVNANÁ - vývoz = dovoz => SALDO 0 

 

Saldo vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu. 

Obchodní bilance se sestavuje pro každou zemi, se kterou ČR obchoduje. 

 

Tab. č. 1: Obchodní bilance ČR v letech 1995 – 2004 v mil. Kč 

  1995 1996 1997 1998 1999 
Dovoz celkem 665740 754670 859711 914466 973169

Vývoz celkem 566171 601680 709261 834227 908756

Bilance celkem -99569 -152990 -150450 -80239 -64413

      
  2000 2001 2002 2003 2004 

Dovoz celkem 1241924 1385564 1325671 1440723 1746671

Vývoz celkem 1121099 1268149 1254860 1370930 1723731

Bilance celkem -120825 -117415 -70811 -69793 -22940

Zdroj: ČSÚ 

 

Struktura obchodní bilance 

1. TERITORIÁLNÍ (ÚZEMNÍ) – sleduje složení vývozu (dovozu) podle toho, do (ze) 

kterých zemí směřuje (pochází). 



2. KOMODITNÍ (ZBOŽOVÁ) – sleduje složení vývozu a dovozu podle skupin zboží. 

Zboží je rozděleno do 10 tříd podle mezinárodně užívaného třídění Standard 

International Trade Classification (SITC) 

 

Tab. č. 2: Hlavní obchodní partneři EU, rok 2004 - vývoz   

Země 

Procentní 
podíl na 

celkovém 
vývozu EU 25

Hodnota    
(v 

miliardách 
Euro) 

1. Spojené státy 24,18 234,2 
2. Švýcarsko 7,75 75,1 
3. Čína (bez Hongkongu) 4,97 48,1 
4. Ruská federace 4,72 45,7 
5. Japonsko 4,46 43,3 
6. Turecko 3,93 38 
7. Norsko 3,18 30,9 
8. Kanada 2,27 22 
9. Austrálie 2,05 19,9 

10. Hongkong 1,98 19,2 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 3: Hlavní obchodní partneři EU, rok 2004 – dovoz 

Země 

Procentní 
podíl na 

celkovém 
dovozu EU 25

Hodnota        
(v miliardách 

Euro) 

1. Spojené státy 15,32 157,9 
2. Čína (bez Hongkongu) 12,33 127,1 
3. Ruská federace 7,82 80,6 
4. Japonsko 7,16 73,8 
5. Švýcarsko 5,97 61,5 
6. Norsko 5,44 56,1 
7. Turecko 3,01 30,9 
8. Korejská republika 2,94 30,3 
9. Taiwan 2,3 23,6 

10. Brazílie 2,05 21,2 

Zdroj: ČSÚ 

 

 



 

Tab. č. 4: Struktura zahraničního obchodu podle tříd SITC, leden 2005, 2006, v mil. Kč 

Celkem
Potraviny 

a živá 
zvířata 

Nápoje
a 

tabák 

Surové 
materiály, 
nepoživat.,

s 
výjimkou 

paliv 

Minerální 
paliva, 
maziva 

a 
příbuzné 
materiály

Živočišné 
a 

rostlinné 
oleje, 
tuky a 
vosky 

Chemikálie
a příbuzné 
výrobky, 

j.n. 

Tržní 
výrobky 
tříděné 
hlavně 
podle 

materiálu

Stroje 
a dopravní 
prostředky

Průmyslové 
spotřební 

zboží 

Komodity 
a 

předměty 
obchodu, 

j.n. 

Třídy 
SITC 

0-9           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2005                        

vývoz 140 493 3 945 490 3 400 3 841 116 8 864 32 778 71 537 15 488 34 
dovoz 128 553 5 607 756 4 249 10 147 260 15 039 29 014 49 225 14 187 68 
bilance 11 941 -1 662 -266 -850 -6 305 -144 -6 175 3 763 22 312 1 301 -34 
2006                         

vývoz 156 265 4 505 466 3 286 4 320 199 9 481 32 393 85 076 16 496 43 
dovoz 145 027 6 039 892 3 541 16 179 326 16 208 30 195 57 377 14 222 48 
bilance 11 238 -1 534 -426 -255 -11 860 -127 -6 727 2 198 27 700 2 274 -5 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 



3.6.2 PLATEBNÍ BILANCE 

 
Platební bilance zachycuje peněžní příjmy plynoucí ze zahraničí a peněžní výdaje plynoucí  

do zahraničí. 

 

Struktura platební bilance je následující: 

 

BĚŽNÝ ÚČET Zobrazuje platby za nákup a prodej zboží a služeb z obchodní 

bilance, výnosy z kapitálu a práce (úroky, dividendy, mzdy a 

platy) a jednostranné převody peněz bez protihodnoty (penze, 

výživné, dary atd.) 

KAPITÁLOVÝ ÚČET V této položce jsou zachyceny transakce spojené s patenty, 

licencemi, ochrannými známkami, autorskými právy a 

převody migrantů. 

FINANČNÍ ÚČET Zaznamenává přímé zahraniční investice v ČR (x přímé 

investice ČR v zahraničí jsou téměř nulové), investice do 

majetkových a dluhových cenných papírů, úvěry, depozita 

atd. 

ZMĚNA DEVIZOVÝCH 

REZERV 

Zobrazuje přírůstek nebo úbytek devizových rezerv. 

CHYBY A OPOMENUTÍ 

A KURZOVÉ ROZDÍLY 

Patří mezi položky platební bilance, ale nebudeme se jimi 

dále zabývat. 

 

Platební bilance je účetně vždy vyrovnaná, neboť zde působí vyrovnávací položka 

DEVIZOVÉ REZERVY. 

Při tvorbě platební bilance může dojít k těmto situacím: 

Příjmy > Výdaje => přebytek platební bilance =>zvýšení devizových rezerv 

Příjmy < Výdaje => schodek platební bilance =>snížení (čerpání) devizových rezerv 

Příjmy = Výdaje => vyrovnaná platební bilance =>devizové rezervy se nemění 

 

 

 

 

 



Tab. č. 5: Platební bilance v číslech 

Platební bilance roku 2004 (v mil. Kč) 

Běžný účet příjmy < výdaje - 143 259 

Kapitálový účet příjmy < výdaje - 14 017 

Finanční účet příjmy > výdaje + 180 923 

Devizové rezervy nárůst devizových rezerv + 23 647 

Zdroj: Novotný, Dyntarová, Kafková: Podniková ekonomika 2, 2005 

 

Devizové rezervy ČNB vykazují v období 1993 – 2003 s výjimkou let 1996 a 1997 

dlouhodobě rostoucí tendenci, což také znamená, že celkové saldo platební bilance v ČR 

končí přebytkem. 

 

3.7 VÝVOZNÍ OPERACE 
 

Vývozní operace jsou všechny potřebné činnosti, které vývozu předcházejí a s vývozem 

souvisejí. 

 

VÝVOZNÍ OPERACE 

 

 

PŘÍPRAVA VÝVOZNÍ OPERACE                         REALIZACE VÝVOZNÍ OPERACE 

 

3.7.1 PŘÍPRAVA VÝVOZNÍ OPERACE 

 
Při přípravě vývozní operace rozlišujeme několik dílčích etap: 

1. Průzkum trhu 

2. Získávání zákazníků 

3. Předběžná kalkulace 

4. Vytvoření nabídky 

 

Průzkum trhu 

Důvodem a cílem průzkumu trhu je výběr vhodného státu, kde se naše výrobky budou dobře 

prodávat, výběr možných zákazníků a zjištění cenových možností. 



 

Průzkum trhu v zahraničním obchodě: 

TERITORIÁLNÍ – firmy získávají informace o daném státě z hlediska výrobků, které zde 

chtějí prodat. 

KOMODITNÍ A TECHNICKÝ – firmy získávají informace o zboží a jeho spotřebitelích. 

Technický průzkum se provádí pouze u určitých druhů výrobků (např. strojírenské výrobky) a 

vyhodnocují se zde technické parametry vyvážených a dovážených výrobků. 

CENOVÝ – navazuje na předchozí průzkumy a jeho cílem je získat informace o cenách 

konkurenčních výrobků. Tyto informace jsou důležité pro vytvoření vlastní cenové politiky. 

 

Získávání zákazníků (akvizice) 

Jsou to činnosti vykonávané za účelem získání trhu a zvýšení odbytu našich výrobků. 

PŘÍMÉ OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKA (PŘÍMÁ AKVIZICE) – zahrnuje přímé navazování 

kontaktů s potencionálními zákazníky prostřednictvím zasílání akvizičních dopisů a osobních 

návštěv. 

NEPŘÍMÉ OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKA (AKVIZICE NEPŘÍMÁ) – zahrnuje např. tyto 

činnosti: rozšiřování prospektů, katalogů, informačních letáků, inzerce v tisku, televizi, 

pořádání veletrhů a výstav. 

 

Předběžná kalkulace 

Předběžnou kalkulací zjišťujeme předběžně cenu výrobku. Podklady získáváme jednak z cen 

na zahraničním trhu (v různých zemích může mít náš výrobek různou cenu) a jednak 

z nákladů a zisku podniku. 

 

3.7.2  REALIZACE VÝVOZNÍ OPERACE 

 
Realizace vývozní operace se skládá z těchto etap: 

1. Sepsání kupní smlouvy 

2. Doručení dokladů a zboží 

3. Fakturace 

4. Obdržení platby 

5. Výsledná kalkulace 

 

 



Sepsání kupní smlouvy 

Kupní smlouva (kontrakt) je právně závazná úmluva, ve které se prodávající zavazuje 

odevzdat kupujícímu předmět koupě, předat mu doklady a převést vlastnická práva, a kupující 

se zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit kupní cenu. 

 

Náležitosti kupní smlouvy 

K podstatným částem kupní smlouvy patří: 

• učení stran kupní smlouvy, prodávajícího a kupujícího, 

• určení obchodovaného zboží,  

• určení kupní ceny nebo způsobu, jak bude cena v budoucnu určena. 

Kromě podstatných částí kupní smlouvy je v mezinárodním obchodě obvyklé sjednávat 

výlovně i další podmínky. Mezi takovéto části kupní smlouvy patří zpravidla: 

• dodací lhůta, 

• dodací podmínka (parita), 

• platební podmínka, 

• způsob přepravy, 

• sjednání záruk za dodané zboží včetně záručních lhůt, 

• další ustanovení (např. slevy, pojištění, forma řešení sporů, sankce při neplnění). 

 

Doručení zboží a dokladů 

Prodávající odešle zboží, zabezpečí dopravu, pojištění, provede celní odbavení a vyhotoví 

potřebné doklady. 

 

Nejpoužívanější doklady v zahraničním obchodě: 

• Balící list, 

• Přepravní doklady (např. CIM mezinárodní železniční nákladní list, CMR 

mezinárodní silniční nákladní list, konosament u námořní dopravy, letecký nákladní 

list, poštovní průvodka atd.) 

• Osvědčení o původu zboží, 

• Osvědčení o jakosti – potvrzuje, že jakost zboží odpovídá požadovaným normám, 

• Osvědčení veterinární, zdravotní, o desinfekci, 

• Doklady od pojišťovny, 

• Faktury, 



• Jednotný správní doklad – doklad pro celní řízení při obchodech s nečlenskými státy 

EU, 

• Sdělení o daňovém identifikačním číslu – plátce DPH má povinnost sdělit své 

identifikační číslo při prodeji plátci DPH v členském státě EU. 

 

Obdržení platby 

Obdržení platby následuje po vyfakturování prodávaného zboží a odeslání faktury 

kupujícímu. Pro uzavření obchodního případu je rozhodující zaplacení faktury kupujícím 

(dovozcem). 

 

Výsledná kalkulace 

Postup při výpočtu výsledné kalkulace je obdobný jako u předběžné kalkulace. Rozdíl je 

v tom, že se při výpočtu používají skutečně vynaložené náklady a zjišťuje se skutečný 

výsledek hospodaření z realizace obchodního případu. Podklady pro výpočet se získávají 

v účetnictví. 

 

3.8 DOVOZNÍ OPERACE 
 
Dovozní operace jsou všechny potřebné činnosti, které dovozu předcházejí a s dovozem 

souvisejí.      

 

DOVOZNÍ OPERACE 

 

 

PŘÍPRAVA DOVOZNÍ OPERACE                         REALIZACE DOVOZNÍ OPERACE 

 

 

3.8.1 PŘÍPRAVA DOVOZNÍ OPERACE 

 
Příprava dovozní operace má tyto etapy: 

1. Analýza potřeby dovozu 

2. Vyhledání potenciálních dodavatelů 

3. Vytvoření poptávky 

4. Vyhodnocení nabídek 



Analýza potřeby dovozu 

Cílem je zjistit, zda je určité zboží na domácím trhu. Pokud ne, jasně formulovat požadavky 

na dovoz. Mezi základní požadavky patří např. druh zboží, kvalita, technické parametry, 

množství, maximální cena. Pokud má být zboží nakoupeno v nečlenské zemi EU, je třeba 

prověřit předpisy upravující dovoz daného zboží do EU, včetně předpisů týkajících se země, 

ze které má být dovoz uskutečněn. 

 

Vyhledání potenciálních dodavatelů 

Pro dovozce jsou důležité informace o spolehlivosti dodavatele, jeho solventnosti a 

ekonomické síle. Dovozce získá informace z mnoha zdrojů (např. veletrhy, výstavy, odborný 

tisk, instituce – Czech Trade, Hospodářská komora). 

 

Vytvoření poptávky 

Vybraným dodavatelům z různých zemí pošle dovozce poptávku, ve které uvede zejména 

charakteristiku výrobku, dodací a platební podmínky. Je nutné, aby z formulace poptávky 

vyplýval seriózní zájem o koupi. 

 

Vyhodnocení nabídek 

Oslovení dodavatelé pošlou svoje nabídky,  které dovozce vyhodnotí jak po stránce technické, 

tak i ekonomické. Podle cen uvedených v nabídkách vypracuje předběžné dovozní kalkulace, 

vybere nejvhodnější nabídku a podle ní vypracuje objednávku. 

 

3.8.2 REALIZACE DOVOZNÍ OPERACE 

 
Fáze realizace dovozní operace: 

1. Sepsání kupní smlouvy 

2. Převzetí zboží 

3. Zaplacení zboží 

4. Výsledná kalkulace 

 

Sepsání kupní smlouvy 

Podrobnosti ke kupní smlouvě viz. kapitola Vývozní operace. Dovozce je povinen, při nákupu 

z nečlenských zemí EU, si pro určité druhy zboží opatřit dovozní licenci. Dále si musí od 

prodávajícího vyžádat osvědčení o původu zboží a další certifikáty, které EU požaduje. 



Převzetí zboží 

Jestliže nejsou přepravní dispozice součástí kupní smlouvy dovozce je povinen přepravní 

dispozice zaslat ještě před datem expedice. Dovozce může také zajišťovat dopravu a pojištění 

(záleží však na sjednané dodací podmínce). 

 

Zaplacení zboží 

Zboží je placeno podle sjednaných platebních podmínek. Zaplacením a převzetím dováženého 

zboží se dovozní případ uzavírá. 

 

Výsledná kalkulace 

Prostřednictvím výsledné kalkulace se zjišťuje výsledek hospodaření dovozu. Vychází se     

ze skutečně vynaložených nákladů. Výsledná kalkulace poslouží jako důležitá dokumentace 

pro stanovení ceny u dalších dovozů. 

 

3.9 DODACÍ PODMÍNKY 
 
Dodací podmínka (parita) určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí 

s dodávkou a převzetím zboží. 

 

Dodací podmínka vymezuje především: 

• způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, 

• způsob, místo a okamžik přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího,  

• další povinnosti smluvních stran (např. zajištění dopravy, průvodních dokladů, 

kontroly, pojištění, celního odbavení). 

 

Dodací podmínka ovlivňuje velice výrazně výši ceny v zahraničním obchodě, neboť určuje, 

jakou část nákladů souvisejících s dodávkou a převzetím zboží hradí prodávající. Obecně 

platí, že čím větší část nákladů oběhu hradí prodávající, tím vyšší cenu může docílit. 

 

Smluvní strany si mohou stanovit dodací podmínky v kupní smlouvě, ale v praxi 

mezinárodního obchodu je obvyklé, že využívají mezinárodních pravidel, která dodací 

podmínky jasně vymezují. 



Nejužívanější jsou mezinárodní pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – 

INCOTERMS (International Commercial Terms) a jejich nejnovější úprava je z roku 

2000.  

INCOTERMS určují minimální povinnosti smluvních stran, pokud si to strany přejí, mohou si 

domluvit povinnosti širší. 

 

Základní povinnosti prodávajícího a kupujícího 

Základní povinnosti prodávajícího jsou zejména: 

• dodat zboží v souladu s podmínkami, které jsou uvedené v kupní smlouvě, 

• předat zboží kupujícímu v čase a místě stanoveném v kupní smlouvě, 

• má-li být zboží baleno, opatřit potřebného balení na vlastní náklady, 

• vyrozumět kupujícího v přiměřené lhůtě o tom, kdy mu bude zboží dáno k dispozici, 

• nést výlohy s kontrolními úkony, 

• nést všechny výlohy, dokud zboží nebude dáno kupujícímu k dispozici. 

 

Mezi základní povinnosti kupujícího patří: 

• převzít zboží v místě a čase, které je stanoveno v smlouvě, 

• zaplatit stanovenou kupní cenu, 

• nést všechny výlohy od okamžiku, kdy mu bylo dáno zboží k dispozici. 

 

DOLOŽKY INCOTERMS 2000 

V současné době obsahuje INCOTERMS 2000 celkem 13 doložek, které se člení do čtyř 

skupin podle počátečního písmene jednotlivých doložek – E (Ex), F (Free), C (Cost, 

Carriage), D (Delivered). 

Skupina E má jedinou doložku a povinností prodávajícího je připravit zboží ve svém závodě. 

Ve skupině F má prodávající dodat zboží dopravci, kterého určí kupující. V doložkách 

skupiny C prodávající zajišťuje přepravní smlouvu, ale nenese rizika ztráty nebo poškození, 

k nimž dojde po naložení a odeslání zboží. Ve skupině D nese prodávající všechny výlohy a 

rizika až do země určení. 

 

 

 

 



Skupina Anglické označení, doložka České označení 

E 

doložka odebrání 

 

Ex Works (EXW) 

 

Ze závodu 

F 

hlavní přepravné 

hradí kupující 

Free Carrier (FCA) 

Free Alongside Ship (FAS) 

Free On Board (FOB) 

Vyplaceně dopravci 

Vyplaceně k boku lodi 

Vyplaceně loď 

C 

hlavní přepravné 

hradí prodávající 

Cost and Freight (CFR) 

Cost, Insurance, Freight 

(CIF) 

Carriage Paid (CPT) 

Carriage and Insurance Paid 

(CIP) 

Výlohy a dopravné 

Výlohy, pojištění, dopravné 

 

Dopravné placeno 

Dopravné a pojistné placeno 

 

D 

doložky dodání 

Delivered at Frontier (DAF) 

Delivered Ex Ship (DES) 

Delivered Ex Quay (DEQ) 

Delivered Duty Unpaid 

(DDU) 

Delivered Duty Paid (DDP) 

S dodáním na hranici 

S dodáním z lodi 

S dodáním z nábřeží 

S dodáním clo neplaceno 

 

S dodáním clo placeno 

 

 

PŘEHLED DODACÍCH PODMÍNEK 

Skupina E 

EXW – Ex Works (named place) 

ZE ZÁVODU (ujednané místo) 

Povinností prodávajícího je pouze dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě. 

Prodávající není zodpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek kupujícího, 

nevybavuje vývozní formality, pokud není dohodnuto jinak. Kupující nese veškeré náklady a 

rizika související s přepravou zboží z tohoto místa až do místa určení. Doložka EXW 

představuje minimální závazek pro prodávajícího. 
 

 

 

 

 



Skupina F 

FCA – Free Carrier (named place) 

VYPLACENĚ DOPRAVCI (ujednané místo) 

Prodávající splní své povinnosti dodáním celně odbaveného zboží dopravci, kterého zvolil 

kupující, v ujednaném místě. Náklady a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího 

v okamžiku, kdy převezme zboží dopravce. Kupující odbavuje zboží pro vývoz a hradí 

příslušné poplatky. 
 

 

FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment) 

VYPLACENĚ K BOKU LODI (ujednaný přístav nalodění) 

Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží k boku lodi nebo člunu v 

ujednaném přístavu nalodění. Kupující určuje loď a nese veškerá rizika a náklady od 

okamžiku dodání zboří k boku lodi. Prodávající odbaví zboží pro vývoz. 
 

 

FOB – Free On Board (named port of shipment) 

VYPLACENĚ LOĎ (ujednaný přístav nalodění) 

Prodávající je povinen umístit zboží na palubu lodi v přístavu nalodění, který byl ujednán 

v kupní smlouvě. Kupující vybere loď a platí námořní dopravné. Prodávající splní své 

povinnosti okamžikem přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající 

je povinen vybavit odbavení zboží pro vývoz.  
 

 

Skupina C 

CFR – Cost and Freight (named port of destination) 

VÝLOHY A DOPRAVNÉ PLACENY (ujednaný přístav určení) 

V tomto případě přecházejí rizika na kupujícího v jiném místě než výlohy. Prodávající vybere 

loď a platí námořní dopravné až do ujednaného přístavu. Prodávající zajistí vývozní formality 

a nese náklady spojené s nakládkou i vykládkou a přepravou zboží až do přístavu určení. 

Rizika přechází z prodávajícího na kupujícího přechodem přes zábradlí lodi v přístavu 

nalodění (stejně jako u FOB). Kupující obstarává dovozní formality. 
 

 



CIF – Cost, Insurance and Freight (named port of destination) 

VÝLOHY, POJISTNÉ A DOPRAVNÉ PLACENY (ujednaný přístav určení) 

Stejná doložka jako CFR, ale navíc je prodávající povinen obstarat a zaplatit námořní 

pojištění proti riziku ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Zboží by mělo být 

pojištěno na 110 % hodnoty a pojistka by měla být sjednána v měně kontraktu. 
 

 

CPT – Carriage paid to  (named place of destination) 

DOPRAVNÉ PLACENO DO (ujednané místo určení) 

Prodávající vybírá dopravce a hradí výlohy spojené s dodáním zboží až do ujednaného místa 

určení.  Rizika spojená se ztrátou nebo poškozením zboží, stejně jako riziko zvýšení nákladů 

během přepravy však přecházejí z prodávajícího na kupujícího dříve, už v okamžiku předání 

zboží prvnímu dopravci. Prodávající obstarává a hradí vývozní formality. 
 

 

CIP – Carriage and Insurance paid to  (…named place of destination) 

DOPRAVNÉ A POJIŠTĚNÍ PLACENO DO (…ujednané místo určení) 

Stejná doložka jako CPT, ale opět s povinností prodávajícího obstarat a uhradit pojištění. 
 

 

Skupina D 

DAF – Delivered at Frontier  (named place) 

S DODÁNÍM NA HRANICI (ujednané místo) 

Prodávající nese náklady i rizika až na sjednané místo na hranici, včetně odbavení zboží pro 

vývoz. Kupující vyřizuje dovozní formality, hradí dovozní clo a jiné poplatky spojené 

s dovozem zboží a jeho přepravou od ujednaného místa na hranici. 
 

 

DES – Delivered Ex Ship (named port of destination) 

S DODÁNÍM Z LODI (ujednaný přístav určení) 

Prodávající vybírá loď a nese náklady a rizika až do přístavu určení. Vývozní formality 

obstarává a hradí prodávající. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího na 

palubě lodi v obvyklém místě vykládky v přístavu určení. Dovozní formality obstarává a 

hradí kupující. 
 



 

DEQ – Delivered Ex Quay – duty paid (named port of destination) 

 S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ – clo placeno (ujednaný přístav určení) 

Prodávající je povinen dát zboží k dispozici kupujícímu v přístavu určení. Prodávající hradí 

veškeré náklady a nese rizika až do tohoto místa. Prodávající také obstarává a hradí vývozní 

formality. Kupující obstarává a hradí dovozní formality, cla a poplatky. 
 

 

DDU – Delivered Duty Unpaid (named place of destination) 

S DODÁNÍM CLO NEPLACENO (ujednané místo určení v zemi dovozu) 

Prodávající je povinen předat nevyložené zboží do dispozice kupujícího v ujednaném místě 

určení v zemi dovozu. Kupující zajišťuje a hradí celní odbavení zboží pro dovoz. 
 

 

DDP – delivered Duty Paid (named place of destination) 

S DODÁNÍM CLO PLACENO (ujednané místo určení v zemi dovozu) 

Prodávající nese všechny výlohy i rizika až do určeného místa v zemi dovozu, obstarává a 

hradí dovozní formality, cla, poplatky a daně v zemi dovozu. Jedná se o maximální závazek 

ze strany prodávajícího. 

 

3.10 PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 
Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých 

případech stanoví např. i výši úroku nebo platební měnu. Je jednou z nejdůležitějších 

podmínek pro kalkulaci ceny. 

Zájmy vývozce a dovozce jsou do určité míry protikladné, neboť vývozce se snaží platební 

podmínkou zajistit protihodnotu dodaného zboží co nejdříve, dovozci jde většinou o to, aby 

placení oddálil alespoň do doby, než bude mít jistotu, že vývozce dodal zboží včas a 

v požadované kvalitě. 

 

Faktory ovlivňující volbu platební podmínky 

• druh zboží, způsob jeho používání, finanční náročnost koupě, u některých druhů 

zboží vznikla zvyková pravidla (např. u investičních celků pravidlo: zaplatit část kupní 

ceny akontací, část při dodání a na část poskytnout úvěr), 



• teritorium obchodu – výrazně se projevují rozdíly mezi vyspělými státy a 

rozvojovými zeměmi, ale i jednotlivé země mají ve vztahu k platebním podmínkám 

svá specifika daná např. místními zvyklostmi, právními předpisy, 

• zvláštnosti užité obchodní metody – např. nákup zboží na aukci většinou vylučuje 

využití úvěru, 

• charakter obchodního partnera – jeho ekonomické postavení na trhu, finanční síla, 

obchodní spolehlivost, zkušenosti s obchodováním s ním atd. 

• finanční situace podniku – jeho finanční možnosti a cíle. 

 

3.10.1 MÍSTO, DOBA A FORMA PLACENÍ 

 
Místo placení určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná. Většinou to bývá banka, u níž 

má být placeno. 

Placení lze uskutečnit: 

• předem,  

• při dodání zboží, 

• po dodání zboží (poskytnutí úvěru). 

 

Placení předem 

Je výhodné pro dodavatele, odběratel financuje obchod. Placení celé kupní ceny předem se 

v mezinárodním obchodě používá poměrně zřídka při hodnotově malých dodávkách nebo na 

vysoce rizikových trzích. Častěji je používáno částečné placení předem formou tzv. 

akontace, která je kombinována s placením části ceny při dodávce a s poskytnutím úvěru. 

 

Placení při dodání zboží 

V mezinárodním obchodě se užívá téměř u všech druhů zboží. Nejčastější jsou tzv. 

dokumentární formy placení. K placení dochází buď při předání dokumentů prodávajícím 

nebo při jejich převzetí kupujícím. 

V mezinárodním obchodě se dokumenty předávají většinou prostřednictvím bank, za použití 

různých bankovních instrumentů. 

 

Placení po dodání zboží 

Je výhodné pro kupujícího, ale zatěžuje vývozce, neboť musí úvěrovat obchod po sjednanou 

dobu a nést rizika, která jsou s poskytnutím úvěru spojena. 



Forma placení je buď ve smlouvě výslovně stanovena, nebo vyplývá ze sjednané platební 

podmínky.  

• Nejjednodušší, ale v mezinárodním obchodě málo užívanou formou je placení 

v hotovosti. 

• Častější formou placení jsou tzv. hladké platy, při kterých banka provádí převod 

peněz do zahraničí na základě instrukcí příkazce. 

• Pro mezinárodní obchod jsou vhodné dokumentární formy placení. 

 

 

3.10.2 JEDNOTLIVÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
Platební podmínky, které se nejčastěji v mezinárodním obchodě používají jsou: 

• akontace – jedná se o částečné placení předem v kombinaci s dalšími platebními 

podmínkami, 

• dokumentární akreditiv, 

• dokumentární inkaso, 

• dodávky na otevřený účet nebo tzv. otevřený úvěr, 

• úvěry. 

 

Akontace 

Akontace je zaplacení části kupní ceny předem. Účelem je omezit riziko dodavatele plynoucí 

z případného odstoupení kupujícího od kontraktu, někdy také poskytnout část prostředků na 

financování výroby zboží. 

Užívá se často u velkých kontraktů s delší dodací a platební lhůtou. Pravidelně je používána 

pro dodávky výrobků zhotovované podle požadavků odběratele, kde by odstoupení kupujícího 

od kontraktu vedlo k neprodejnosti výrobků. 

 

Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv vzniká uzavřením smlouvy o otevření dokumentárního akreditivu. 

Jedná se o závazek banky zaplatit vývozci (prodávajícímu), pokud splní sjednané (akreditivní) 

podmínky, zpravidla předloží dohodnuté doklady. 

 

 



 

Princip dokumentárního akreditivu 

 

                              žádá o otevření  akreditivu                                         oznámí otevření 

 

 

 

Banka dovozce (banka 
otvírající akreditiv) 

Dovozce  

                      oznámí otevření  akreditivu                       

 

                                                                                    předá doklady 

 

 

 

Banka vývozce  Vývozce  Banka vývozce  

                               oznámí otevření akreditivu             zaplatí závazek 

 

                                                  

 

     

                                                                                                           

Dovozce  Banka dovozce  

   předá doklady a žádá platbu     zašle doklady a stáhne prostředky z účtu dovozce                             

 

 

Dokumentární inkaso 

Velice častá platební podmínka v zahraničním obchodě. Jedná se o smlouvu s bankou, kdy 

prodávající předkládá bance dokumenty a pověřuje ji, aby zajistila jejich předání kupujícímu 

proti zaplacení kupní ceny nebo proti akceptaci směnky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Princip dokumentárního inkasa 

 

          předá doklady  a příkaz k inkasu             předá doklady 

 

 

 

Banka 
vývozce  

Vývozce  

                                                                        žádá o zajištění  

                                   

 

 

                                                      

Banka dovozce 
(inkasní banka) 

Dovozce  

  oznámí podmínky inkasa            zaplatí cenu                    ozn

  a žádá plnění                               a dostane doklady 

 

 

 

 
Vývozce 

oznámí provedení a připíše peníze na účet vývozce 

 

Dodávky na otevřený účet 

Při dodávkách na otevřený účet, či tzv. otevřený úvěr se

obchodní úvěr, který nebývá dále zajišťován. Výhodou jsou 

platí v lhůtách podle splatnosti faktury nebo podle zvyklostí 

od data splatnosti faktury). 

Tuto podmínku lze v mezinárodním obchodě použít jen m

partnery, kteří si vzájemně důvěřují. 

 

Úvěry 

V mezinárodním obchodě se využívá: 

• dodavatelský úvěr – u všech druhů zboží, 

• krátkodobý úvěr – u spotřebního zboží, surovin nebo

• střednědobý a dlouhodobý úvěr – u větších dodáv

celků. 

 

Banka dovozce 
(inkasní banka) 
inkasa 

Banka 
vývozce 

ámí provedení a zaplatí 

 jedná prakticky o krátkodobý 

velmi nízké náklady. Odběratelé 

dané země (např. 30, 60, 90 dnů 

ezi dlouhodobými obchodními 

 potravin, 

ek strojů, zařízení a investičních 



3.11 FINANCOVÁNÍ DOVOZU A VÝVOZU 
 
3.11.1 FINANCOVÁNÍ DOVOZU 

 
• Obchodní úvěr – získává kupující od prodávajícího. Neznamená to, že 

prodávající (vývozce) poskytne kupujícímu (dovozci) hotové peníze, ale 

dohodnou pozdější platbu za zboží. 

• Bankovní úvěr – kupující získává peníze na zaplacení zboží od banky. 

• Leasing – majitel zboží (pronajímatel, leasingová společnost nebo i výrobce) na 

základě smlouvy dá právo uživateli (nájemci) používat zboží. Předmětem leasingu 

mohou být např. stroje, zařízení, dopravní prostředky. Nájemce platí po určitou 

dobu splátky. Nejčastějšími formami leasingu jsou  operativní a finanční leasing. 

 

Operativní leasing 

Je zpravidla sjednáván na dobu kratší než je doba amortizace předmětu leasingu. 

Pronajímatel poskytuje nájemci další služby, např. údržbu, opravy během nájemní lhůty, 

software. Nájemce platí dohodnuté částky a po skončení pronájmu vrací věc pronajímateli. 

 

Finanční leasing 

Po celou dobu trvání leasingové smlouvy je pronajímatel vlastníkem věci. Neposkytuje 

údržbu a není odpovědný za provoz a vady. Nájemce platí splátky, které zahrnují celou 

pořizovací cenu, úrok, náklady a zisk pronajímatele. Finanční leasing bývá dlouhodobý,  po 

skončení přechází věc do vlastnictví nájemce. 

 

3.11.2 FINANCOVÁNÍ VÝVOZU 

 
• Bankovní úvěr – vývozci může finanční prostředky poskytnout banka na základě 

úvěrové smlouvy. V této transakci může figurovat i stát tím, že poskytne pojištění 

úvěru. Banka toto pojištění přijímá jako zástavu (větší jistota splacení úvěru) na 

poskytnutý úvěr. Úvěry vývozcům poskytuje především Česká exportní banka, ale 

také kterákoli jiná banka. 

• Faktoring – jedná se o odkoupení krátkodobých pohledávek faktoringovými 

společnostmi, které jsou často zřizovány bankami jako jejich dceřiné společnosti. 

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů, kde vývozce, který poskytl 

kupujícímu krátkodobý obchodní úvěr, prodá svou pohledávku faktoringové 



společnosti. Ta vyplatí vývozci okamžitě 80 – 90 % ceny a zbytek vyúčtovává, až 

kupující zaplatí. Část prostředků si odečte na úhradu svých nákladů. Přebírá také 

riziko nezaplacení a vymáhání dluhu od kupujícího. 

• Forfaiting – je metoda financování střednědobých a dlouhodobých vývozních 

úvěrů. Na základě smlouvy forfaiter (banka nebo finanční firma) odkupuje od 

vývozce vývozní pohledávku, která je zpravidla zajištěná. To znamená takovou 

pohledávku, u které dlužník uznal svůj dluh (akceptace směnky)  a obstaral zajištění 

platby (bankovní záruka). Forfaiter proplácí pohledávku vývozci po odečtení svých 

nákladů. 
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4 CELNICTVÍ 

4.1 ZÁKLADNÍ POJMY CELNICTVÍ 

Clo 

Clo je povinná platba do státního rozpočtu (nebo do rozpočtu EU), v případě přechodu zboží 

přes hranice.  

 

Celní území společenství 

Jedná se, až na výjimky, o území členských států EU, včetně teritoriálních vod a vzdušného 

prostoru nad tímto územím. Z celního území jsou vyloučeny např.: 

• Farské ostrovy a Grónsko, 

• ostrov Helgoland, 

• ostrovy Ceuta a Melilla (Španělské království). 

 

Naopak do celního území spadá i Monacké knížectví a republika San Marino, ačkoliv nejsou 

členy EU. 

 

Celní kontrola 

Dochází k porovnávání totožnosti údajů v dokumentech se skutečným stavem zboží. Kontrola 

může být zaměřena výhradně na správnost předložených dokladů, celní orgány však mohou 

přistoupit i k namátkové nebo úplné fyzické kontrole zboží. Fyzická kontrola není zákonem 

striktně vyžadována. 

 

Zboží společenství 

Zboží společenství bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území Společenství nebo jde 

o zboží, které bylo dovezeno na území Společenství a propuštěno do režimu volného oběhu. 

 

Celní status zboží 

Označuje, zda se jedná o zboží Společenství či nikoliv. 

 

Celní deklarant 

Je fyzická nebo právnická osoba, která podává celní prohlášení. Deklarant podává celní 

prohlášení buď vlastním jménem nebo si může k tomuto účelu stanovit svého zástupce. 



Celní prohlášení 

Podáním celního prohlášení usiluje osoba předepsaným způsobem a formou o propuštění 

zboží do určitého celního režimu. V zemích Evropské unie bývá v obchodním styku podáno 

celní prohlášení: 

1) obvykle v listinné podobě Jednotného správního dokladu (JSD), 

2) v elektronické formě,  

3) ústně nebo jiným projevem např. použitím zeleného východu nebo minutím 

celnice, pokud není oddělen zelený východ – u obchodního zboží do hodnoty 

1 000 EUR. 

 

Celní dluh 

Celním dluhem se rozumí povinnost určité osoby zaplatit clo a poplatky. Vzniká přijetím 

celního prohlášení orgánem celní správy. 

 

Celní hodnota 

Celní hodnota představuje základ pro výpočet cla a daní. Jedná se většinou o cenu skutečně 

placenou nebo cenu, která má být za zboží zaplacena (princip „převodní hodnoty“ = přepočet 

cizí měny na Kč). Metoda „převodní hodnoty“ je v celní praxi nejpoužívanější. Její 

nevýhodou je poměrně snadné zneužití prostřednictvím podfakturace zboží. Orgány celní 

správy v případě podezření mohou k výpočtu celní hodnoty použít i jiné metody, např. 

metody stejného zboží nebo metody podobného zboží. 

 

4.2 PRÁVNÍ NORMY UPRAVUJÍCÍ CELNICTVÍ 

Právní normy, které upravují celnictví členíme na: 

1. Právní normy ČR 

2. Právní normy EU 

 

4.2.1 PRÁVNÍ NORMY ČR 

Právní normy ČR, stejně tak jako právní normy ostatních členských států EU jsou podřízeny 

právním normám EU. Nejdůležitějšími právními normami ČR v oblasti celnictví jsou Celní 

zákon a Zákon o celní správě. 

 

 



Celní zákon (Zákon č. 13/1993 Sb. s pozdějšími novelizacemi a doplňujícími zákony) 

Celní zákon vytyčuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob a celních orgánů při 

celní kontrole, stanovuje formy zajištění celního dluhu, určuje sankce za porušení celních 

předpisů atd. Doplňující zákony pak upravují např. nošení zbraní celníky, služební poměr 

celníků nebo doklady a jejich vyplňování. 

 

Zákon o celní správě (Zákon č. 185/2004 Sb.) 

Zákon vymezuje působnost jednotlivých celních orgánů v ČR a jejich organizaci. 

 

Struktura celní správy 

Celní správa je podřízena ministerstvu financí a jejím nejvyšším orgánem je Generální 

ředitelství cel. Dalšími orgány celní správy jsou celní ředitelství (8 v celé ČR) a jim podřízené 

celní úřady (celkem 54). Nejnižšími orgány celní správy jsou celní pobočky. 

 

Generální ředitelství cel 

 

Celní ředitelství  

 

Celní úřady 

 

Celní pobočky 

 

Územní působnost celních ředitelství1

1. Celní ředitelství Brno 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Brno, Břeclav, Hodonín, 

Jihlava, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou. 

2. Celní ředitelství České Budějovice 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: České Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Strakonice, Tábor. 

3. Celní ředitelství Hradec Králové 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Hradec Králové, Náchod, 

Pardubice, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí. 

                                                 
1 www.cs.mfcr.cz 



4. Celní ředitelství Olomouc 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Olomouc, Prostějov, Přerov, 

Šumperk, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zlín. 

5. Celní ředitelství Ostrava 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Frýdek – Místek, Karviná, 

Krnov, Mošnov, Opava, Ostrava. 

6. Celní ředitelství Plzeň 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Domažlice, Cheb, Karlovy 

Vary, Klatovy, Plzeň, Tachov. 

7. Celní ředitelství Praha 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Benešov, Kladno, Kolín, 

Mělník, Mladá Boleslav, Praha 1, Praha 2, Praha DI, Praha D5, Praha D8, Praha 

Ruzyně. 

8. Celní ředitelství Ústí nad Labem 

Územní obvod je tvořen územními obvody celních úřadů: Česká Lípa, Děčín, 

Chomutov, Liberec, Most, Ústí nad Labem. 

 

4.2.2 PRÁVNÍ NORMY EU 

Základním celním předpisem v současné době v EU je Nařízení Rady č. 2912/1992 – Celní 

kodex.  

 

Celní kodex 

Celní kodex definuje clo a další poplatky, metodiku jejich vyměření a vybírání. Dále 

vymezuje celní území EU a základní celní pojmy uvedené v kapitole 4.1. 

 

Druhou významnou právní normou v oblasti celnictví je Celní sazebník (TARIC). 

 

Celní sazebník (TARIC) 

Je základním nástrojem praktické realizace Celního kodexu. Dochází v něm často ke změnám, 

proto je závazná jeho elektronická podoba na stránkách Evropské komise. Obsahuje seznam 

zboží podle kombinované nomenklatury  a jeho smyslem je označení zboží pomocí číselného 

kódu. Číselný kód je šestimístný, pro účely EU může být doplněn o další dvě místa a 

v případě potřeby může být rozšířen až na dvanáct míst. Celní sazebník obsahuje také 

všeobecné celní sazby, smluvní celní sazby preferenční celní sazby a další ujednání. 



4.3 VÝZNAM A DRUHY CEL 

 
4.3.1 VÝZNAM CEL 

 
• rozpočtový (fiskální) – clo je příjmem rozpočtu EU a státu, ve kterém bylo procleno 

(3/4 vybraného cla jsou příjmem rozpočtu EU), 

• obchodně politický – clo může ztížit nebo usnadnit dovoz a vývoz zboží, 

• cenotvorný – pokud je na vyvážené či dovážené zboží uvaleno clo, stává se součástí 

prodejní ceny. 

 

4.3.2 DRUHY CEL  

 
1. Cla členěná podle účelu 

 

• CLO OCHRANNÉ – chrání vnitřní trh, vysoká sazba znemožňuje dovoz. 

• CLO ANTIDUMPINGOVÉ – pro dovážené výrobky, jejichž vývozní cena do EU je 

nižší než obvyklá cena v zemi vývozu. Použije se v případě ohrožení vnitrounijní 

výroby nebo jejího rozvoje a jeho úkolem je vyrovnat cenový rozdíl. 

• CLO ODVETNÉ (RETORZNÍ) – jedná se o přirážku k běžné celní sazbě nebo o 

vytvoření zvláštního cla na dovážené zboží v případě diskriminace vývozu unijního 

zboží na některé trhy zahraniční.  

• CLO VYROVNÁVACÍ – vybírá se za účelem vyrovnání prémie nebo subvence, 

které poskytuje cizí stát zahraničnímu výrobci nebo vývozci, za účelem výroby nebo 

vývozu zboží do EU. 

• CLO PREFERENČNÍ – sazby preferenčního cla bývají snížené, v některých 

případech i nulové. Toto clo se vztahuje na zboží preferenčního původu = zboží 

vyrobené v zemi, které bylo poskytnuty určité výhody. Mezi tyto státy patří např. státy 

ESVO, zámořská teritoria EU (např. Falklandské ostrovy, Grónsko), bývalé kolonie 

evropských států v Africe, Asii, Latinské Americe a rozvojové a ekonomicky nejméně 

rozvinuté země. 

• CLO FINANČNÍ – znamenají příjem rozpočtu EU a státu, kde bylo zboží procleno. 

Tento účel není významný, neboť v současné době dochází ke snižování a 

odstraňování cel. 

 



2. Cla členěná podle směru pohybu zboží 

 

• CLO VÝVOZNÍ – uplatňuje se v případě vývozu zboží z EU. Použití není příliš 

časté. Důvodem využití je snaha EU zabránit vývozu zboží. 

• CLO DOVOZNÍ – uplatňuje se při dovozu zboží do EU. Důvodem použití je snaha 

EU ochránit domácí výrobce před konkurencí z nečlenských států, neboť dovozní clo 

zvyšuje cenu dováženého zboží. 

• CLO TRANZITNÍ – uvaluje se na zboží převážené přes území EU. V současnosti se 

téměř nepoužívá. 

 

3. Cla členěná podle metody výpočtu 

 

• CLO VALORICKÉ – nejpoužívanější, výše cla se zjistí procentní sazbou uvedenou 

v celním sazebníku. 

• CLO SPECIFICKÉ – clo je stanoveno fixní peněžní částkou za množstevní jednotku 

zboží (kus, metr). 

• CLO KOMBINOVANÉ (DIFERENCOVANÉ) – clo je vypočítáno kombinací výše 

uvedených metod. Např. 8 % z hodnoty zboží, minimálně však 50 Kč za 1 kg. 

 

4. Další prostředky obchodní politiky EU chránící domácí trh 

 

• Celní kvóty 

Celní kvóta znamená, že na určité množství dováženého zboží bude uvaleno nižší clo. Po 

vyčerpání celní kvóty bude na dovážené zboží uvaleno clo vyšší nebo může být vývoz či 

dovoz zcela zastaven. Používají se zejména u zemědělských výrobků. Př. na prvních 200 000 t 

cukru ročně bude uvalena nižší celní sazba. 

 

• Dovozní a vývozní licence 

U některých druhů zboží je nutné si nejdříve opatřit povolení (licenci) k dovozu (vývozu) do 

(z) EU. 

 



4.4 CELNÍ REŽIMY 

 
Volný oběh 

Je používán u tradičních dovozních obchodních operací a patří k nejčastěji používaným 

režimům v tuzemsku. Zboží propuštěné do tohoto režimu získává status zboží Společenství a 

je možné s ním volně nakládat kdekoliv na celním území EU. Zboží může být např. prodáno 

nebo přepracováno. Zboží podléhá clu a poplatkům. 

 

Tranzit 

Můžeme rozlišovat dvě formy tohoto režimu: 

 

• Vnitřní tranzit  

Jedná se o přepravu zboží mezi dvěma místy na celním území EU přes třetí zemi beze 

změny celního statusu např. zboží vyvezené z Německa do Itálie přes Švýcarsko. 

 

• Vnější tranzit  

Může mít jednu z následujících podob: 

a) přeprava zboží z místa mimo celní území EU na místo v celním území 

EU 

b) přeprava zboží z místa na celním území EU na místo mimo celní území 

EU 

c) přeprava zboží z místa mimo celní území EU na místo mimo cení 

území EU. 

 

Uskladňování v celním skladu 

Tento režim umožňuje určitou dobu skladovat zboží, které není zbožím Společenství, aniž by 

bylo třeba bezprostředně uhradit dovozní clo a poplatky. Doba skladování není přesně 

stanovena. V celním skladu je možné skladovat i zboží Společenství (vztahují se na něj 

pravidla jako při vývozu a může být stanovena doba, ve které zboží musí celní sklad opustit). 

Zboží zde zůstává pod dohledem celních orgánů, které také schvalují zřízení celních skladů. 

Rozeznáváme dva druhy celních skladů: 

• veřejné celní sklady – zboží sem může umístit kdokoliv, 

• soukromé celní sklady – nachází se zde pouze zboží osoby, která je oprávněná 

provozovat celní sklad = skladovatel. 



Clo a poplatky jsou placeny po vyskladnění. 

 

Vývoz 

Zboží je propuštěno k vývozu za podmínky, že zboží vystoupí do třetí země ve stejném stavu, 

v jakém bylo při přijetí celního prohlášení k vývozu. Vývoz je osvobozen od DPH, vybírá se 

vývozní clo (pokud je na zboží uvaleno) a poplatky. Pokud zboží podléhá spotřební dani, 

která byla vybrána, dojde k jejímu vrácení. 

 

Aktivní zušlechťovací styk 

Tento režim umožňuje zpracovatelské operace na dovezeném zboží včetně jeho instalace, 

montáže, kompletace nebo opravy a jeho následné zpětné vyvezení z EU. 

 

Přepracování pod celním dohledem 

Některé druhy zboží je možné ještě před proclením přepracovat. Tento režim se využívá 

v situaci, kdy původní zboží podléhá vyšší celní sazbě než zboží přepracované nebo je 

přepracováním snížena jeho celní hodnota. Přepracované výrobky jsou puštěny do volného 

oběhu a teprve pak je vybíráno clo a poplatky. 

 

Dočasné použití 

Pokud nedojde ke změně vlastníka dováženého zboží (tzn. zboží je zapůjčeno nebo najato), 

může být navrženo propuštění zboží do režimu dočasného použití. Zboží musí být do           

24 měsíců vyvezeno v nezměněném stavu zpět do zahraničí. Clo je vybíráno až po skončení 

tohoto režimu a to ve výši 3 % z úhrnné výše dovozního cla, za každý započatý měsíc.  

 

Pasivní zušlechťovací styk 

Tento režim umožňuje, aby zboží Společenství bylo vyvezeno do zahraničí za účelem 

zpracování a dovezeno zpět do EU s úplným nebo částečným osvobozením do dovozního cla. 

Je zrcadlovým obrazem aktivního zušlechťovacího styku. 

 

 

 

 

 



4.5 VÝPOČET CELNÍ HODNOTY, CLA A DANÍ 
 
Výpočet celní hodnoty 

Základem výpočtu celní hodnoty je cena, kterou kupující zaplatí za zboží či službu. Cena 

závisí na dodací podmínce a její součástí mohou být např. provize, přepravné, pojištění zboží 

během přepravy. Součástí celní hodnoty nejsou náklady, které vznikly na území EU (např. 

náklady vynaložené na nakládku, vykládku, dopravu, pojištění, skladování). 

 

Výpočet cla 

Při výpočtu cla se vychází z celní hodnoty. Zboží zařadíme pod příslušnou podpoložku 

celního sazebníku, poté vyhledáme příslušnou celní sazbu a vypočteme clo. 

 

Výpočet daní 

Daně jsou vybírány celními orgány společně se clem. Jedná se zejména o: 

a) DPH 

b) spotřební daně 

c) silniční daň 

 

Spotřební daně 

Spotřebními daněmi jsou daň z minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků. 

Výše daně je obvykle stanovena peněžní částkou za měrnou jednotku. 

 

DPH 

V ČR jsou dvě sazby DPH: základní ve výši 19 % a snížená sazba 5 %. Této dani podléhá 

veškeré dovážené zboží, ale celní orgány ji vybírají pouze od neplátců DPH. 

Základ pro výpočet DPH je odlišný od základu pro výpočet cla. 

 

Postup výpočtu DPH: 

 

Celní hodnota + clo a dovozní poplatky + náklady vzniklé na území EU + spotřební daň 

(pokud zboží této dani podléhá) = základ pro výpočet DPH 

 

Částka DPH = základ pro výpočet DPH * sazba DPH 

(Částka DPH je celními orgány zaokrouhlena na celé Kč nahoru). 



4.6 CELNÍ ŘÍZENÍ 
 
Účelem celního řízení je propuštění zboží do některého z navrhovaných režimů. Celní řízení 

je zahájeno na základě celního prohlášení deklaranta u celního úřadu. Celní prohlášení se 

většinou podává v písemné nebo elektronické formě. Lze provést i ústní celní prohlášení, 

většinou však pouze u neobchodního zboží a u zboží nízké hodnoty (do 1 000 EUR).  

Obvykle je celní prohlášení předkládáno v listinné formě Jednotného správního dokladu 

(JSD). Údaje uvedené v JSD by měly být doloženy některými dokumenty. Mezi tyto 

dokumenty patří např.: 

• faktura – vystavená vývozce, potvrzující měnu a částku, která bude uhrazena, 

• certifikát o původu zboží, 

• přepravní doklad – potvrzuje uzavření smlouvy s přepravcem a výši přepravních 

výloh, 

• balící list, 

• vývozní nebo dovozní licence, 

• veterinární, zdravotní a další potvrzení. 

 

Celní prohlášení podává celní deklarant, kterým může být pouze právnická osoba se sídlem 

nebo fyzická osoba s bydlištěm v EU. 
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5 Bankovnictví 
 
V současné době v ČR existuje dvoustupňový bankovní systém, kde první stupeň představuje 

ČNB a druhý stupeň tvoří ostatní banky.  

 

 

5.1 ČNB  (Česká národní banka) 
 

ČNB (centrální banka státu) = je právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního 

subjektu se sídlem v Praze, není zapsaná v obchodním rejstříku a má v majetkoprávních 

vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele. Je povinna podávat 

Poslanecké sněmovně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji a informovat také 

veřejnost. 

 

Organizační struktura ČNB  

- tvoří ji ústředí se sídlem v Praze a její pobočky v okresních městech 

- nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada – sedmičlenná – guvernér, 2 více- 

guvernéři a další 4 členové  

- členy rady jmenuje a odvolává prezident republiky na dobu šesti let a nikdo z nich 

nesmí zastávat funkci člena bank. rady více než dvakrát 

- bankovní rada se může usnášet, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený 

viceguvernér a alespoň další 3 její členové a přijímá svá rozhodnutí prostou většinou 

hlasů 

 

 

Hlavní činnosti ČNB 

- řídit emisní činnost – zabezpečovat stabilitu měny prostřednictvím regulace množství  

     peněz v oběhu – vydávání bankovek a mincí 

- určovat a řídit měnovou politiku státu  

- určovat devizovou politiku  

- vykonávat bankovní dohled nad ostatními bankami  

- řídit platební styk a obchodovat s tuzemskými  i zahraničními bankami 



- ČNB předkládá vládě návrhy zákonů, které se týkají měny, peněžního oběhu a trhu, 

platebního styku a zákonných úprav týkajících se působnosti a postavení centrální 

banky 

- má v úschově a spravuje státní měnové rezervy ve zlatě a devize 

- informuje a spolupracuje s Komisí pro cenné papíry 

- provádí další činnosti podle zákona o ČNB a o bankách 

 

  Emisní činnost ČNB – centrální banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince        

     o jejich nominální hodnotě stanovené zákonem a tím zajišťuje 

                                         dodávky peněz na finanční trh (spravuje zásoby bankovek a       

                                         mincí, jejich tisk a ražbu) 

   - ČNB poskytuje náhrady za necelé a poškozené bankovky a mince 

      - stanovuje dobu ukončení jejich platnosti a způsob jejich    

                                         znehodnocení = ničení 

 

Řízení měnové politiky - provádí ČNB přes nástroje měnové politiky, kterými ovlivňuje    

                                          množství peněz v ekonomice, jež má vliv na zaměstnanost,   

                                          hospodářský růst, inflaci, i na stav platební bilance země se   

                                          zahraničím  

                                -  čím více se zvyšuje nabídka peněz, tím se zvyšují výdaje  

                                    domácností, firem, vlády atd., což stimuluje hospodářský růst,    

                                    s nímž souvisí i vyšší zaměstnanost  

                                 -  snížením nabídky peněz vyvolává pozastavení hospodářského růstu     

                                    a tím i zvýšení  nezaměstnanosti, ale snižuje se inflace   

   -  ČNB udržuje stabilitu měny, aby nedocházelo k prudkému   

       zvyšování nebo snižování cenové hladiny v důsledku inflace 

 

 Nástroje měnové politiky  

1. přímé – direktivní = administrativní nástroje – jejich používání je v současné ekonomice  

neobvyklé – jde o použití úvěrových limitů nebo stanovení horní hranice sazby       

z úvěrů 

 

 



2. nepřímé – ekonomické nástroje – jejich používání je v současnosti standardní 

       a) diskontní sazba – úroková sazba, za kterou půjčuje nebo-li poskytuje ČNB       

peněžní prostředky ostatním bankám, které nezajistily včas svou platební 

schopnost zvýšením diskon. sazby -  sníží se zájem bank o úvěr od centr. 

banky a tím dochází ke snížení schopnosti bank poskytnout úvěry firmám 

v důsledku nedostatku rezerv (jiné řešení – prodej cen. papírů atd.)  Dále se 

celkově zvýší úrokové sazby u ostat. bank a  sníží se zájem o úvěry a tím se 

sníží množství peněz v ekonomice. V důsledku snížení diskont. sazby se 

zvyšuje zájem bank o úvěr od centr. banky a zvyšuje se schopnost bank 

poskytnout úvěry firmám. Zároveň se snižují úrokové sazby, čímž se zvýší 

zájem o úvěry. 

b) povinné minimální rezervy – každá banka musí držet určitá  %  z depozit   

      jako rezervu na účtu u ČNB, která určuje % u povinných minimálních                          

      rezerv. Zvýšení rezerv způsobuje snížení  množství peněz v oběhu, banky   

      pak mají méně  peněz k dispozici a naopak. 

c) operace na volném trhu – jde o nákup a prodej cenných papírů cent.  

                            bankou. V důsledku nákupu stát. cen. papírů přicházejí peněžní prostředky 

    na trh, a tím se zvyšuje nabídka peněz v oběhu. Při prodeji cen. papírů ČNB    

    získává peníze od firem a tím je stahuje z oběhu. 

     d) intervence devizového kurzu – ČNB stanovuje režim kurzu české měny  

         vůči cizím měnám (posiluje korunu vůči ostatním měnám na základě dovozu   

         a  vývozu) 

 

Bankovní dohled ČNB – dohlíží na banky se sídlem na území ČR a na bezpečné,   

                                           spolehlivé a efektivní fungování bankovního systému. Cílem  

                                           dohledu je omezit rizika spojená s vykonáváním bank. činností  

                                           v bankách tak, aby byla zabezpečena ochrana klientů. 

                                   - posuzuje žádosti o udělení licencí a následně licenci udělí po  

                                     splnění podmínek stanovených ČNB a  zákonem o bankách 

                                   - dohlíží nad dodržování licenčních podmínek 

      - kontroluje dodržování předpisů, ukládá opatření k nápravě a při     

        dlouhodobém neplnění některých předpisů může ČNB omezit    

        nebo pozastavit činnost banky 

 



 

 

Obchody s ostatními bankami – centrální banka vede účty ostatních bank prostřednictvím      

                                                       „ clearingového centra“, kde se denně sumarizují převody      

                                                        a mezi bankami se vyrovnávají pouze rozdíly. Pokud  

                                                        banka nemá na zaplacení, musí si vypůjčit od jiné banky  

                                                        nebo od centrální banky prostřednictvím refinančního  

                                                        úvěru. (ČNB vede účty bank, přijímá jejich vklady  

         a poskytuje bankám krátkodobé úvěry- max. na 3 měsíce) 

                                                    - dále může nakupovat nebo prodávat směnky splatné do             

                                                      6 měsíců ode dne nákupu centrální bankou nebo jiné cenné  

                                                       papíry (státní dluhopisy) se státní zárukou na dobu max.     

1 roku 

     - ČNB provádí na peněžním trhu repo obchody – přijímá    

        nebo poskytuje úvěry ostatním bankám, tyto úvěry jsou     

        zajištěné převodem cenných papírů, emitovaných centrální  

       bankou nebo Ministerstvem financí. 

 

ČNB vede příjmové a výdajové účty státního rozpočtu a na základě rozhodnutí bankovní 

rady může poskytnout ČR krátkodobý úvěr nákupem státních pokladničních poukázek – 

splatných max. do 1 roka. Dále spravuje státní dluh. 

 

ČNB určuje devizovou politiku - spolu s vládou určuje kurz k cizím měnám 

- stanovuje cenu zlata v bankovních operacích  a spravuje       

   měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích 

- obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami a provádí      

         platební styk se zahraničím 

     

 

5.2 Rozvaha banky 

 
Bilance (rozvaha) představuje finanční výkaz poskytující přehled o stavu aktiv a pasiv 

k určitému datu. Na levé debetní straně jsou aktiva uspořádána podle likvidity a na straně 



kreditní jsou závazky a kapitál. Bankovní operace, které se vztahují ke kreditní straně 

v bilanci, se nazývají bankovní pasivní obchody. Bankovní operace vztahující se 

k debetní straně v bilanci se nazývají bankovní aktivní obchody. 

 

 

 

Aktiva banky - pokladní hotovost (zahrnuje oběživo = bankovky a mince, které banka   

                           má na svých pokladnách, trezorech nebo bankomatech) a vklady na     

                           účtech u jiných bank jsou nejvíce likvidní  

                        - poskytnuté úvěry – věřitel (banka) poskytuje dlužníkovi (klientovi)     

                          peníze na určitou dobu a platí k tomu úrok. Poskytnuté peníze představují  

    pro banku pohledávku = majetkový nárok a pro klienta závazek. 

- bankovní investice do cen. papírů – banky investují do CP (cen. papíry)  

   na vlastní účet s možností zvýšit výnosy banky o dividendy z CP 

      - hmotný a nehmotný majetek  

 

       Pasiva banky – závazky vůči ostatním bankám – úvěry od centrální banky a od jiných  

                      bank. Banka si  doplňuje chybějící finanční prostředky a tím překonává  

                      dočasné potíže. 

- vklady (depozita) klientů – depozita jsou peníze, které zákazníci  

   ukládají do banky a to ve vlastní  či cizí měně. 

- emitované dluhopisy – vydávání CP je jednou z forem získávání  

   dlouhodobých zdrojů. Dluhopis představuje pohledávku majitele   

   dluhopisu vůči bance, která dluhopis vydala. Po uplynutí doby splatnosti  

    je dluhopis proplacen v nominální hodnotě. Majiteli dluhopisu bývá  

    vyplácen pravidelně úrok. 

      - ostatní cizí zdroje – jde o závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům atd. 

        - základní kapitál – představuje kapitál banky (vklady majitelů banky) 

      - emisní ážio – vyjadřuje rozdíl vzniklý při emisi akcií za jinou než  

         jmenovitou hodnotu  a má se vykazovat odděleně od ostatních položek        

         v  pasivech 

      - rezervní a jiné fondy – jsou tvořeny ze zisku nebo mohou vznikat    

         příspěvkem od akcionářů 

                             - nerozdělený zisk /neuhrazená ztráta z minulých let 



                             - zisk nebo ztráta běžného období 

 

Následující přehled ukazuje zjednodušenou  rozvahu  banky. 

 

Aktiva Pasiva

Pokladní hotovost Závazky vůči bankám 
(úvěry od centr. banky a od jiných 
bank) Pohledávky u bank – (vklady 

u jiných bank) Závazky vůči klientům 
Pohledávky u klientů –  (depozita = vklady klientů) 

Emitované dluhopisy (úvěry poskytnuté klientům) 
Rezervy 

Bankovní investice do CP Ostatní cizí zdroje  
(ostatní závazky) (koupené cenné papíry) 
Základní kapitál 

Hmotný majetek Emisní ážio 
Rezervní a jiné fondy Nehmotný majetek 
Nerozdělený zisk /neuhrazená ztráta 
z minulých let Ostatní aktiva 

 Zisk nebo ztráta běžného období 
 

 
 

 

5. 3  Základní pojmy v bankovnictví 
 

Akcept – písemné přijetí směnky cizí 

Aval – směnečné rukojemství na směnce – garant směnky 

      Deviza – krátkodobá peněžní pohledávka v cizí měně splatná na bankovních  

                     účtech v zahraničí nebo v tuzemsku. Může mít formu šeku, akreditivu,  

                     směnky atd. 

Devizová konverze – nákup a prodej deviz na devizovém trhu, jejichž smyslem je  

                                    přeměna deviz určité měny na devizy jiné měny s cílem dosáhnout    

                                    kurzového  rozdílu 

Diskont – úrok ode dne nákupu směnky do dne její splatnosti 

Domicil – místo, kde je směnka splatná (v bance) 

Eskont směnek – nákup (odkup) směnek před dobou její splatnosti 

Indosament – převod směnky – písemné prohlášení o převodu práv ze směnky na někoho  



                        jiného 

                        

Měnový kurz – cena měnové jednotky země vyjádřená v měnové jednotce jiné země 

Konvertibilita – volná směnitelnost měny příslušného státu na mezinárodním trhu 

Remitent – ten, kdo vlastní směnku a má se mu za ní zaplatit 

Směnečník – ten, který má povinnost ze směnky platit 

Trojmístný alfabetický kód – kód vyjadřující zkratku měny 

Úvěr – půjčení peněžních prostředků na přesně stanovenou dobu za určitý úrok 

Valuta – cizí měna – peněžní prostředky v cizí měně ve formě bankovek a mincí 

Výstavce – ten, kdo směnku vystavil 

 

 

5. 4   Bankovní operace 
 

1) banky zajišťují platební styk – tuzemský a zahraniční 

2) devizové operace  

3) vkladové služby 

4) úvěrové operace 

5) operace na finančních trzích 

6) ostatní bankovní služby 

 

 

Zásady bankovních operací 

 

o zásada ziskovosti  – cílem je dosažení zisku – výnosy jsou úroky z úvěrů,     

                                        výnosy z investic do CP a náklady jsou vyplacené   

                                        úroky z vkladů, vyplacené poplatky, provize a prémie 

o zásada bezpečnosti – před poskytnutím úvěru banka provádí analýzu bonity  

                                          klienta (hodnocení) a po zvážení určí zda klientovi úvěr  

                                          poskytne 

o zásada likvidity – každá banka si musí  nechávat likvidní rezervu, aby mohla    

                                    vyplatit  svým klientům jejich krátkodobé vklady 

 



 

5. 4. 1  Platební styk 
 

V platebním styku dochází k přemístění peněz mezi plátcem a příjemcem platby za 

přítomnosti třetí strany – banky. 

 

 

Rozdělení  platebního styku  

 

a. podle teritoria  – tuzemský – pouze v ČR 

                                       - zahraniční – i mimo ČR a EU 

b. podle druhu – hotovostní - klient má v bance vedený účet a může ukládat peníze na  

                                                    přepážce banky na základě pokladního dokladu banky   

                                                    nebo může vybrat peníze u přepážky nebo u bankomatu  

                                                    platební kartou 

            - bezhotovostní – na základě příkazu klienta = plátce odepíše banka 

                                                               peníze z účtu plátce → příkaz k úhradě 

                                                            - na základě příkazu příjemce peněz – příjemce dá  

                                                              pokyn k odběru peněz z účtu plátce, který k tomu 

                                                              musí dát předem souhlas → příkaz k inkasu 

 

 

Bezhotovostní platební styk 
 

Doklady, které lze použít u bezhotovostního placení 

 

1. příkaz k úhradě – klient banky (plátce peněz), kde má vedený účet, dá příkaz  

         k zaplacení určité částky z jeho účtu v přesně stanoveném  

                                      termínu na jiný účet, příkaz je -  jednotlivý,  hromadný,  

trvalý 

2. příkaz k inkasu –klient banky zadává (příjemce peněz) příkaz k inkasování            

                                    (k odečtení) peněz z účtu klienta (plátce ), který k tomu musel dát  

                                     ve své bance souhlas k inkasu -   jednotlivý, hromadný, trvalý  



 

3. směnky 

4. šeky 

5. dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso – viz zahraniční obchod 

6. poštovní poukázky – typu A, B, C, D 

 

 

         Směnky 
 

Směnka je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí), že 

v přesně stanovené době se musí zaplatit směnečná částka nebo obsahuje 

bezpodmínečný závazek (u směnky vlastní) uvedenou částku zaplatit. Směnkou se 

osoba, která se označuje směnečník, zavazuje zaplatit majiteli směnky směnečnou 

částku. Směnka má zákonem stanovené podstatné náležitosti, záleží o jakou směnku se 

jedná – cizí nebo vlastní. 

 

 

Náležitosti směnky – cizí - slovo směnka v textu, bezpodmíneční příkaz zaplatit směn.  

 částku, jméno toho, kdo má platit = směnečník, datum            

 a místo vystavení směnky, datum a místo splatnosti směnky,   

 vlastnoruční podpis výstavce = trasant, jméno toho, komu     

 nebo na jeho řad má být placeno = remitent 

 

Náležitosti směnky - vlastní – slovo směnka v textu, bezpodmínečný slib výstavce  

zaplatit směnečnou částku, datum a místo vystavení 

směnky, datum a místo splatnosti směnky, jméno toho, 

komu nebo na jeho řad má být placeno = remitent 

vlastnoruční podpis výstavce = trasant 

          Všechny podstatné náležitosti směnky jsou uvedeny v zákoně č. 191/1950. 

         

 

 

 



 

Operace se směnkami 
 

U cizí směnky výstavce vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou 

částku (částka uvedená na směnce) ve prospěch remitenta. Směnečník akceptuje směnku 

tím, že provede akcept směnky připojením tzv. akceptační doložky (př. slovo zaplatím 

nebo přijato a vlastnoruční podpis směnečníka), kde se zavazuje zaplatit uvedenou 

částku. Akceptem se směnečník zavazuje, že směnku zaplatí v době splatnosti a souhlasí 

se všemi náležitostmi směnky. Výstavce cizí směnky ručí za zaplacení směnky 

směnečníkem. 

 

U vlastní směnky je postup jednoduší. Výstavce vystavuje směnku a sám se zavazuje 

zaplatit směnečnou částku ve stanovené době a ve prospěch remitenta. Výstavce je 

zároveň směnečníkem a závazek mu vzniká předáním směnky remitentovi. 

 

Převod směnky - se provádí indosamentem = rubopisem nebo postoupením směnky   

                             (cesí). Indosant  převádí směnku  na indosatáře (nová oprávněná  

                              osoba, která nabude práva ke směnce). Indosamentem nelze převést     

                              část směnečné částky, vždy pouze celou. 

 

Banky mohou odkupovat od svých klientů směnky – eskontují směnky a tento odkup  

směnek banky označují jako eskontní úvěry s dobou splatnosti do 6 měsíců.  Úrokem za 

eskont směnky je = diskont, který se platí za dobu od toho dne eskontu do dne 

splatnosti směnky. Dále banka (avalista) může poskytnout u směnky tzv. směnečné 

rukojemství = aval směnky – banka se zaručuje za avaláta (směn. dlužníka), že zaplatí 

směn. částku. 

 

Základní druhy směnek 

• směnka vlastní – výstavce neboli trasant se zavazuje, že zaplatí v daném  

                                       termínu majiteli směnky = remitentovi 

• směnka cizí – výstavce dává příkaz směnečníkovi, aby v daném termínu místo  

                                 něho zaplatil remitentovi směnečnou částku 

 



 

Zvláštní druhy směnek 

• směnka na vlastní řad –  cizí směnka, v níž výstavce sebe označil za  

                                                 remitenta 

• zastřená směnka vlastní – cizí směnka, v níž výstavce sám sebe označil za  

                                                   směnečníka 

• směnka na viděnou (vistasměnka) – splatná okamžitě při předložení, nejpozději  

                                                                   druhý den po předložení 

• lhůtní vistasměnka – splatná určitý čas po předložení ( př. 14 dní po předložení) 

• datasměnka – splatná za určitý čas ( př. za 3 měsíce) 

• směnka denní (fixní) – splatná v určitý den (př. „dne ....zaplaťte) 

 

 

 Šeky 
         

Šek - převoditelný cenný papír, kterým výstavce šeku (majitel účtu nebo jím 

zmocněná osoba) dává příkaz bance (šekovníkovi), aby osobě  uvedené na šeku 

nebo doručiteli zaplatila částku, na kterou je šek vystavený. Dále v platebním styku 

plní funkci platebního prostředku.  

 

Náležitosti a používání šeků jsou upraveny zákonem směnečným a šekovým, který 

vychází ze Ženevských úmluv o šecích a směnkách, k nímž naše republika 

přistoupila ve třicátých letech min. století. 

 

Podstatné náležitosti šeku 

 

•  označení cenného papíru slovem ŠEK 

•  bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou částku 

•  jméno toho, kdo má platit = šekovník 

• místo, kde se má platit 

• datum a místo vystavení šeku 

• podpis výstavce 

   Na šeku jsou dále i jiné náležitosti – bankovní spojení, údaj osoby, které se šek  



   vyplatí a částka uvedená i slovy. 

Lhůty k předložení šeku jsou dány zákony státu, ve kterém je šek splatný. Šek je 

splatný na viděnou, to znamená při jeho předložení k zaplacení. Šek musí být vždy 

krytý, obsahovat všechny náležitosti a být předložen v zákonné lhůtě. (Vystavení 

nekrytého šeku je posuzováno jako trestný čin podvodu!) V zemích, které se řídí 

ženevskou konvencí, jsou tyto lhůty splatnosti: 

 

 do 8 dnů v případě, že šek je vystavený i splatný v téže zemi 

 do 20 dnů v případě, je-li vystavený a splatný v různých zemích stejného 

světadílu 

 do 70 dnů, je-li vystaven a splatný v různých světadílech 

 

Během těchto lhůt nelze šek odvolat, ale po uplynutí této lhůty pro předložení šeku 

k proplacení může výstavce šek odvolat a šekovník = banka šek neproplatí. 

 

 

Použití šeků 
 

Šeky se využívají k bezhotovostnímu placení za výrobky, služby a při výběru 

hotovosti z účtu banky. Kupující při placení místo hotových peněz předá 

prodávajícímu vystavený šek. Poté  prodávající předloží šek  ve stanovené lhůtě 

šekovníkovi (bance kupujícího) k proplacení a nebo požádá svoji banku o 

zprostředkování inkasa šeku.  

Banka kupujícího odečte částku, která je uvedena na šeku, z jeho účtu a vyplatí ji 

majiteli šeku = prodávajícímu. 

 
Druhy šeků 

1. rozlišení šeku podle výstavce  

o bankovní – výstavcem je banka a jde o kvalitní šek, protože je vždy krytý.    

                         Banka ho vystavuje pouze, když kryje šek blokací peněz klienta  

                         na jeho účtu 

o soukromý – výstavce je soukromá osoba, která vystaví šek na banku, u níž  

                          má účet 



2. rozlišení podle toho, v čí prospěch je šek vystaven 

o šek na řad – na šeku je přesně označená osoba, které se má částka vyplatit. 

 (šek je opatřen doložkou „na řad“) převádí se indosamentem 

 

o šek na jméno –na šeku je opět přesně označená osoba, které se má částka  

                                vyplatit. Nesmí být převeden na jinou osobou  

                                indosamentem. 

o šek na majitele (doručitele) – na šeku není uvedená osoba, které se má šek  

             vyplatit. Může být vyplacen libovolnému  

předložiteli (doručiteli). Převedeme tento šek 

pouze předáním. 

3. zvláštní druhy šeků  

o eurošek – použití je založeno na šeku se záruční identifikační kartou, která  

                       slouží jako záruka pro výběr  hotovosti v bankomatech. Tyto  

                       šeky se  používají pro výběr  hotovosti v bance nebo k přímému  

                       placení  v obchodech. 

o cestovní šek – tyto šeky se používají podle šekového práva, ale jsou  

upraveny podle obchodního zákoníku nikoliv podle 

    směnečného a šekového zákona 

 

 

Poštovní poukázky 
 

Poštovní poukázky jsou doklady hotovostního i bezhotovostního platebního styku, které 

zavedla Česká pošta, a.s. v podobě přesně stanovených předtisků. Cena za použití 

poštovní poukázky se liší podle typu poukázky a výše částky, která se má zaplatit.  

 

Použití poštovních poukázek 

Klient pošty vyplní potřebný typ poštovní poukázky a složí peníze hotově na přepážce 

pošty  nebo je možno poslat peníze přes účet klienta v bance, ale to musí klient vyplnit i 

rubovou stranu poštovní poukázky, kde je příkaz k úhradě. Pro banku postačí, že            

v příkazu bude napsáno číslo účtu banky, na který se mají peníze poslat a podpis klienta 

podle podpisového vzoru. 



Typy poštovních poukázek  

• poštovní poukázka typu A – využívají je klienti pošty pro posílání peněz za  

                                                        poplatky, služby, různé pojistky atd. na účet    

                                                        jiným institucím 

• poštovní poukázka typu B – využívají je instituce k posílání peněz občanům. 

         Instituce posílají peníze z účtu a občané dostávají     

         tyto poštovní  poukázky, s nimiž si mohou  dojít na  

         Českou poštu k proplacení peněz v hotovosti. 

• poštovní poukázky typu C – používají se pouze k hotovostnímu placení a při  

                                                        platbách mezi občany, kterým nelze poslat peníze  

                                                        na účet, ale pouze na bydliště. 

• poštovní poukázky typu D – používá se k vyplácení peněz v hotovosti ve lhůtě  

         jednoho pracovního dne po dni podání 

 

Bankovní platební karty –  elektronické karty, které slouží jako platební prostředek 

k bezhotovostnímu placení a nebo slouží k výběru hotovostních peněz z bankomatu. 

Banky (vydavatelé)  platebních karet se řídí pravidly mezinárodních asociací, které  

zajišťují vývoj a  vydávání různých typů platebních karet – VISA,   MasterCard, 

American Express atd.  

 

Druhy platebních karet: 

1) Podle  uskutečněných transakcí  a) debetní karta – karta vydávána k běžnému účtu                    

                                                              a  po použití karty se peněžitá částka odečte  

                                                              majiteli z účtu. 

             b) kreditní (úvěrová) karta – tato karta umožňuje  

                           klientovi si opakovaně půjčovat peníze a     

                           splácet do povoleného limitu, který je vyšší než    

                             je zůstatek jeho účtu. 

   c) Charge karta – z karty se platí jednou měsíčně  

                              až po vyúčtování všech uskutečněných  

                              transakcí. 

 

 



2) Podle záznamu dat  a) karta embosovaná – všechny identifikační údaje jsou na  ní 

                                           vyraženy  

      b) karta s magnetickým záznamem – údaje o uživateli karty   

                                           jsou zaznamenány na magnetický proužek 

      c) čipová karta – údaje jsou nahrány v mikročipu 

 

Hotovostní platební styk 
 

Při hotovostním platebním styku se používají  hotové peníze, které jsou v podobě 

papírové a v mincích. Peníze jsou peněžní prostředky, které lze použít k placení. 

 

Historický vývoj peněz 

 
• naturální směna – výměna jednoho druhu zboží za druhé 
• komoditní peníze – jako komodity sloužily: 

 

- pivo (kvalita se skladováním zhoršuje) 

- víno ( kvalita se skladováním zlepšuje) 

- hovězí maso (není dělitelné na malé kousky) 

- olej olivový ( dobře dělitelný, nešikovný na manipulaci) 

- v 19.stol. kovy (zlato, stříbro, platina) 

 

• papírové peníze – užívání se hodně rozšířilo, jsou pohodlným prostředkem směny,         

                                            jsou přenosné + skladovatelné 

• depozitní (bezhotovostní) peníze – vytváří obchodní banky při zúčtování mezi  

                            sebou 

 

Vlastnosti peněz 

  
• přenosnost – moderní peníze, malé a lehké (lehčí přenos) 

• trvanlivost – kvalitní papír 

• uniformita – stejně označené peníze mají stejnou hodnotu 

                   (20 Kč kovových = 20 Kč bankovka) 



• dělitelnost – peníze mohou být rozděleny na části, rozdělit 100Kč lze snadno 

• rozeznatelnost – od padělků (ochranné prvky), barevná odlišnost 

• stabilita (kupní síla, hodnota) – množství statků a služeb, které si za ně můžeme  

                   koupit 

 

 

Ochranné prvky české měny 

 

• bankovní papír – obsahuje ochranná luminiscenční vlákna, která jsou viditelná  

   pod UV lampou 

• okénkový proužek – je metalizovaný a proti světlu je souvislý a obsahuje  

        mikrotext s hodnotou bankovky 

• opticky proměnlivá barva – závisí na úhlu světla, který dopadne na barvu    

        bankovky, pouze na bankovkách o hodnotě 2 000  

        a 5 000 Kč   

• soutisková značka – z každé strany je vidět pouze část značky, v průhledu jsou  

                                           vidět písmena C a S 

• skrytý obrazec  - jde o optický efekt, který je udělán hlubotiskem. Uvidíme ho,    

                                     jestliže sklopíme bankovku a podíváme se proti světlu. 

• ridiscentní pruh – je to perleťový lesklý pruh na líci bankovky a je pouze na  

   bankovkách o hodnotách 1 000, 2 000  a 5 000 Kč. 

• vodoznak – je vidět, když se podíváme proti světlu. Vzniká už při výrobě papíru,     

                             má zesílené a zeslabené linky. 

 
Jednotlivé ochranné prvky bankovek lze  najít na webovských stránkách: 

http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/platidla/bankovky 

 

Cizí měna Euro 
 

Platí od 1.1. 2002 ve 12 zemích EU mimo Velkou Británii, Dánsko a Švédsko – zkr. měny 

je EUR.   

Bankovky ve všech zemích stejné – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Na přední straně jsou 

různé slohy (brány) a ty symbolizují otevřenost. Rubová strana – jsou mosty – jde  o 

symbol spolupráce.  



Mince - ve všech zemích mají stejný tvar, hmotnost, jsou vyrobeny ze stejného materiálu, 

lícová strana je stejná (mapa Evropy), rubová strana se liší podle toho, kde byly vyraženy 

(Německo – orlice, Itálie = Leonardo da Vinci a Dante Alighieri, Rakousko - W. A. 

Mozart). 

    

      Při placení v hotovosti musíme mít také doklady o provedené platbě. 

 

Doklady hotovostního placení 

 

• pokladní doklad příjmový 

• pokladní doklad výdajový 

• pokladní složenka (na ukládání peněz) 

• pokladní šek (na výběr peněz) 

• paragony 

• poštovní poukázky 

 

    

 
5.4.1 Vkladové služby bank 
 

 
Vklady (depozita)  = dočasně volné peněžní prostředky (peníze) různých  subjektů    

 uložené v bankách. S vkladem je spojen nárok klienta (vkladatele) na předem stanovený  

výnos = úrok, který nezávisí na výsledku hospodaření banky a tím se liší od investičních 

společností. 

 
Úrok (výnos) = závisí na výši vkladu, úrokové sazby a délce trvání vkladu. Při stanovení 

výše úroku banka přihlíží k tzv. úrokovému rozpětí  (úroková marže) = rozdíl mezi 

úrokem, za který peníze půjčuje a úrokem, který vyplácí sama. Při stanovení úroku je pro 

klienta důležité, zda je úrok připsán k jeho kapitálu a dále úročen – složené úročení nebo je 

úrok vyplacen po skončení úrokovacího období – jednoduché úročení. 

 

Pojištění vkladů = ze zákona má každý klient banky zaručeno, že v případě  

neschopnosti  banky vyplatit  vklad klienta, bude tento vklad zaplacen z Fondu pojištění 



vkladů a to do výše 90 %  vkladu, pouze do výše hodnoty odpovídající 25 000 eur, ale až 

po odečtení splatných závazků (úvěrů) klienta vůči bance, jestliže existují. 

 

Fond pojištění vkladů – je zvláštní právnickou osobou, kterou řídí správní rada, v níž jsou 

zástupci ČNB, Ministerstva financí a z jednotlivých vybraných bank. Každý rok dostává ze 

zákona povinné příspěvky od bank a jestliže nemusí vyplácet závazky  za banky, může fond 

investovat na finančním trhu pouze do státních cen. papírů. 

 

 

Členění podle formy vkladu 

 

o podnikatelské a nepodnikatelské účty platebního styku (běžný účet, sporožira, ) 

o vkladní knížky a osobní konta (výherní, s výpovědní lhůtou) 

o účty termínovaných vkladů 

o stavební spoření 

o  prodej vkladových certifikátů a listů (depozitní certifikáty) 

o  prodej bankovních obligací (vklady vytvářené nákupem cenných papírů) 

 

Běžný účet - je to netermínovaný vklad fyzické nebo právnické osoby, soustřeďují se zde 

peněžní prostředky a uskutečňují se platby. 
 

Postup při otevření BÚ - seznámení se základními charakteristikami účtu a se sazebníkem 

odměn. Soukromá osoba předkládá průkaz totožnosti podnikatele či organizace předkládá 

doklad o právní subjektivitě – ŽL, výpis z obchod. rejstříku.Vyplní se Smlouva o zřízení a 

vedení BÚ (jakákoliv  změna musí být sjednána písemně jako dodatek). 

 

               Náležitosti Smlouvy o zřízení a vedení účtu 

• minimální vklad – různý 
• podpisový vzor – podpis toho, kdo má právo manipulovat s účtem 
• informace o výpisu – zasílán dle dohody  
• úroková sazba 

 
 

Používání BÚ - 1.ukládání peněz - peníze můžeme ukládat u přepážky     

      v bance, do nočního trezoru a poštovními poukázkami 



                        - 2.výběr peněz – na přepážce a z bankomatu – pomocí platebních karet 

 

Pojmy na dokladech 

 

příkaz k úhradě – příkaz k platbě dává odběratel 

příkaz k inkasu – příkaz k platbě dává dodavatel + dohoda s odběratelem 

číslo účtu plátce = na vrub účtu – peníze odchází 

číslo účtu příjemce = ve prospěch účtu – peníze přibývají 

kód banky – bývá přidělen podle celostátního číselníku 

variabilní symbol – číslo faktury (bez lomítka) 

konstantní symbol – udává nám informaci, o jaký typ platby se jedná 

specifický symbol – číslo účtu klienta, který má  sporožiro 

podpis – dle podpisového vzoru 

 

 

Vkladní knížky – lze jí založit pouze na jméno (dříve mohla být na doručitele a tím s ní 

mohl manipulovat kdokoliv). Umožňuje pouze uložit a vybrat peníze v hotovosti na 

přepážce.  (U výherní vkladní knížky je úrok připsán pouze je-li vylosována. U knížek 

s výpovědní lhůtou se úrok připíše až po uplynutí této lhůty a vklad se během lhůty 

nesmí vybírat.)  

 

Vkladové a depozitní certifikáty (vkladové listy) –  potvrzení banky o jednorázovém 

přijetí vkladu na určitou dobu splatnosti. Banka musí mít evidováno komu certifikát 

prodala. Je zde zaručena pevně stanovená úroková sazba a nebo jsou prodávány tyto 

certifikáty za nižší cenu než je nominální hodnota certifikátu (pod pari) a po splatnosti 

banka vyplatí  nomin. hodnotu. Vydávají  je banky za účelem rychlého získání  

hotových peněz. 

 

Stavební spoření – umožňuje klientovi spořit jeho peníze se státním příspěvkem = 

podpora ve výši 15 % z částky nepřesahující 20 000 Kč ročně.  Po minimálně 2-letém 

spoření mu banka může poskytnout úvěr ze stavebního spoření na financování bytových 

potřeb. Jestliže klient nevyužije úvěr, pak si po šesti letech může naspořenou částku 

včetně státní podpory vybrat.  



  

Dále rozlišujeme vklady - z hlediska časové struktury  

 

1. vklady netermínované (na požádání, na viděnou, transakční) 

• banka je vyplatí na požádání 

• peníze, které si klient ukládá na svůj účet, aby je denně využíval ke svému 

běžnému hospodaření 

• stav peněz na vkladu se neustále mění, proto tyto vklady nepředstavují pro 

banku stabilní peněžní zdroj, jsou úročeny nízko 

• přestože jde o nestabilní zdroj, mají banky na těchto vkladech zájem, protože 

mají trvalý kontakt s klientem (např.běžný účet, sporožirový účet) 

 

2. vklady termínované 

• krátkodobé (do jednoho roku) nebo dlouhodobé (déle než 1 rok) 

• jedná se o peníze, které jejich majitel nebude po určitou dobu potřebovat a na 

tuto dobu je poskytne bance 

• banka sjednává pevnou dobu vkladu, může tyto peníze bez rizika dobře rozmístit 

do aktivních obchodů a platí vyšší úrok 

 

 

5.4.2 Úvěrové operace 
 

Úvěr = forma dočasného poskytnutí peněžních prostředků (peněz)  mezi fyzickou 

nebo právnickou osobou a bankou či finanční institucí na předem stanovenou dobu za 

přesně dohodnutých podmínek za určitý úrok. 

 

Banka poskytující úvěr vyžaduje po klientovi = žadatelovi, aby se seznámil 

s všeobecnými smluvními podmínkami související s úvěrem a poté vyplnil Žádost o 

poskytnutí úvěru včetně dodání dalších dokumentů spjatých s daným typem úvěru  

(Jestliže jde o fyzickou osobu - např. 2 doklady totožnosti, potvrzení o příjmech 

klienta → kopie daňového přiznání, živnostenský list, v případě hypotéky – doklad o 

hodnotě majetku nabízeného k zajištění nebo přímo list vlastnictví z katastrálního 

úřadu. Když půjde o právnickou osobu – výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o 



závazcích u jiných peněžních institucí, výkaz zisků a ztrát, podnikatelský záměr atd.).  

Banka provede analýzu klienta a po zjištění jeho bonity buď úvěr poskytne nebo ho 

zamítne. Jestliže úvěr poskytne, řeší se čerpání a splácení úvěru. 

 

 

Zajištění úvěrových operací 

 

1) ručením  - třetí osoba = ručitel ručí bance za klienta = dlužníka banky, který 

má vůči bance závazek a v případě nezaplacení jeho dluhu musí ručitel tento 

dluh zaplatit ve stanoveném termínu. 

2) zárukou – jedná se o jinou bankovní záruku, kde jedna banka ručí klientovi 

jiné bance v případě jeho platební neschopnosti. Klient za takovéto ručení platí 

určitý poplatek bance, která je mu zárukou. 

3) zástavou nebo převodem vlastnických práv k nemovitosti – můžeme mít 

zástavu peněz ve formě vinkulace vkladu, zástavu cenných papírů nebo 

zástavu nemovitosti u hypotečních nebo investičních úvěrů.  

4) cesí pohledávek – klient banky, který nebude schopen splácet úvěr, může 

poskytnout bance místo ručení tzv. cesi pohledávky, což znamená postoupení 

jeho pohledávky vůči bance, která ji zpeněží a získá peníze na splacení úvěru. 

Podmínkou banky je, aby pohledávky byly aktivní. 

 

Centrální registr úvěrů 

 

Centrální registr úvěrů fyzických i právnických osob vede a spravuje ČNB. Všechny  

české a zahraniční banky působící na území ČR mají přístup k informacím, které 

poskytuje tento registr. Jsou to informace  o všech závazcích jednotlivých klientů vůči 

bankám v ČR. Každá banka může ukládat další nové informace o klientovi. Všechny 

údaje v registru podléhají bankovnímu tajemství. 

 

Členění úvěrů : 
 

1) Z hlediska času: krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku 

                            střednědobý úvěr se splatností nad 1 rok do 5 let 

                            dlouhodobý úvěr se splatností nad 5 let 



2) Podle účelu: provozní úvěr 

          investiční úvěr  

          překlenovací úvěr 

3) Z hlediska žadatele – příjemce úvěru: pro fyzické nebo právnické osoby 

4) Podle teritoriálního použití: tuzemský, zahraniční 

5) Podle měny: korunový, devizový 

 

Krátkodobé úvěry  

 
o Kontokorentní úvěr – je poskytován z kontokorentního účtu, který zároveň slouží 

jako běžný účet. Klient má od banky stanovený určitý limit do mínusu na svém 

účtu, než bývá obvyklý zůstatek. Jestliže klient přečerpá zůstatek nad rámec 

limitu, banka automaticky zvýší úroky stejně jako když se pozdrží se splátkami 

úvěru. Klient hradí pouze úroky z vyčerpaného limitu a úvěr může čerpat podle 

potřeby kdykoliv. 

 

o Revolvingový (provozní) úvěr – úvěr, který má na určité období sjednaný finanční 

limit a klient může při jeho splacení opakovaně čerpat peníze až do výše limitu. 

Tento úvěr slouží k financování provozních potřeb – např. na nákup oběžných aktiv.  

 

o Směnečné úvěry - eskontní úvěr a akceptační úvěr  

Eskontní úvěr – jde o odkoupení směnky bankou před lhůtou splatnosti. Banka 

vyplatí peněžitou částku po odečtení diskontu (úrok z dlužné částky za dobu 

splatnosti) majiteli směnky a banka ve lhůtě splatnosti předloží směnku dlužníkovi 

k proplacení. Jestliže ji nezaplatí, banka uplatňuje směnku u původního majitele 

směnky. 

Akceptační  úvěr – banka se dostává do pozice ručitele, kde na žádost výstavce 

směnku akceptuje a poskytuje pouze svou dobrou pověst. Peníze platí až když klient 

= výstavce  nedostojí svým závazkům a nemá na svém účtu dostatek peněz. 

 

o Lombardní úvěry – krátkodobé úvěry zajištěné zástavou movitých věcí, které by 

měly být ohodnoceny znalcem. Nejčastější jsou šperky, starožitnosti ale i cenné 

papíry. 



 
 

o Ručitelské úvěry – banka se za svého klienta zaručí, že v případě jeho druhotné 

platební neschopnosti za něho zaplatí závazek třetí osobě. Tyto úvěry poskytuje 

pouze bonitním klientům. 

 

o Účelové krátkodobé úvěry – jde o úvěry, které banky poskytují klientům bez 

ručitele a bez zajištění movité věci. Stačí jí pouze trvalý příjem klienta na účet, který 

měl být veden ve stejné bance. 

 

Střednědobé a dlouhodobé úvěry 

 
o Úvěr na dlužní úpis – jde o půjčku, kterou poskytuje banka na základě úvěrové 

smlouvy. Součástí smlouvy je i dlužní úpis, který klient musí podepsat. Každá banka 

má jiné podmínky, za kterých tento úvěr poskytuje. 

 

o Spotřebitelský úvěr – má více forem – osobní půjčka - účelová a bezúčelová  

                                                              - doplňková půjčka 

Osobní bezúčelová půjčka  je  v podstatě hotovostní půjčka na nákup spotřebního            

zboží  nebo k proplacení služeb bez uvedení účelu použití. Doplňková půjčka   

               představuje poskytnutí peněz na část ceny spotřebního zboží a druhou část zaplatí   

               klient z jiných svých zdrojů. 

 

o Emisní úvěr – emitent (banka nebo jiná práv. čí fyzic. osoba) vydává cenné papíry 

= obligace, které se snaží jednorázově prodat s pevným úrokem.   Je  stanovený 

termín splatnosti, kdy dojde opět k jednorázovému vyplacení obligací. 

 

 

o Úvěr ze stavebního spoření – tento úvěr banka poskytne pouze vlastnímu 

klientovi, který si platí stavební spoření a to minimálně 2 roky a musí naspořit min. 

40 % z cílové částky, kterou si bude chtít  vypůjčit. Úvěr si klient může vzít pouze 

na řešení svých bytových potřeb. 

 



o Investiční úvěr – je to účelový úvěr s přesně stanoveným plánem čerpání              

a splácení úvěru, který musí být jištěný zástavou – nemovitostí. Úvěr se čerpá 

formou přímých úhrad na účty subdodavatelů. Když jsou peníze převedeny na účet 

klienta (dlužníka),  banka zkontroluje, zda byly peníze použity na předem 

stanovené investice. Nejznámější forma investičního úvěru je exportní úvěr, který 

se používá na financování investičních celků včetně investic na provoz. 

 

o Hypoteční úvěr – úvěr, který banka poskytuje klientovi na pořízení nemovitosti,  

její výstavbu nebo rekonstrukci. Klient žádá o úvěr na základě zástavního práva 

k vlastní nemovitosti nebo k nově pořízené. S hypotékami souvisí tzv. hypoteční 

zástavní listy, dluhopisy, jejichž úrok je osvobozený od daně z příjmů. Držitel 

tohoto listu má přednostní právo na vypořádání, když se banka dostane do 

konkurzu. 

 

 

 

5.5 Jednoduché a složené úročení 
 

V bankovnictví  se může používat úročení v několika variantách: 

 

• Jednoduché 

• Složené 

• Kombinované 

 

Úročení lze členit také podle doby proplacení úroku:  

  

• Polhůtní (dekurzivní) – úroky se platí na konci úrokovacího období 

• Předlhůtní (anticipativní) – úroky se platí na začátku úrokovacího období 

 

 

 

 

 



Jednoduché úročení 

  

O jednoduchém úročení hovoříme tehdy, jestliže se úročí stále jen základní jistina = 

vklad a vyplacené úroky k jistině (kapitálu)  se nepřičítají a neúročí. Úroky se počítají 

stále z původní jistiny, kterou do banky vloží klient = vkladatel.  

                                               

u = Jo* i * n           u = Jo* p/100 * d/360 d = (m2 – m1) * 30 + (d2 – d1) 

 

úrok (u) – peněžní částka, kterou banka vyplácí vkladateli nebo klient bance za  

                 poskytnutý úvěr 

jistina (Jo) – počáteční vklad klienta banky nebo výše poskytnutého úvěru  

i = p/100  - je úroková sazba (vyjádřená jako desetinné číslo)   

n = d/360  -  skutečná doba úročení, po kterou je vypočítáván úrok    

(n – doba vyjádřena v letech, d- doba vyjádřena ve dnech, m2 – měsíc ukončení úročení, 

m1 – měsíc počátku úročení, d2 – den ukončení úročení, d1 – den počátku úročení) 

 

Úroková sazba bývá vyjádřena v těchto zkratkách: 

p. a. – per annum – roční úroková sazba – t = d/360 

p. s. – per semestre – pololetní úroková sazba – t = d/180 

p. q. – per quartale – čtvrtletní úroková sazby – t = d/90 

p. m. – per mensem – měsíční úroková sazba – t = d/30 

 

Příklad č.1 

Jak vysoký bude úrok z úvěru ve výši 100 000,-- Kč, který má být jednorázově splatný 

za 6 měsíců (180 dní) včetně úroku a je-li úroková míra 11 % p.a.? Jaké bude mít klient 

banky celkové náklady na svoji investici, kterou bude financovat z výše uvedeného 

úvěru? 

 

u = Jo* i * n    u = 100 000 * 11/100 * 180/360 = 5 500 Kč 

 

Úrok z úvěru bude 5 500,-- Kč a klient bude muset zaplatit bance celkem 105 500,-- Kč, 

což jsou jeho celkové náklady na investici. 

 



Příklad č.2 

Vypočítejte velikost úroku pro vklad  ve výši 140 000,-- Kč uložený při úrokové sazbě 

1,2 % p. a. na dobu od 1. 5. 2006 do 31. 10. 2006. 

 

u = Jo* p/100 * [(m2 – m1) * 30 + (d2 – d1)] /360   

u = 140 000 * 1,2/100 * [(10 – 5) * 30 + (31 – 1)] / 360 = 140 000 * 0,012 * 180/360 = 

u = 840 Kč       

Banka vyplatí  klientovi z jeho vkladu úrok ve  výši 840,-- Kč. 

 

 

Složené úročení 

 

O složené úročení se jedná tehdy, když se úroky připočítávají k původní jistině 

a v následujícím úrokovacím období  spolu s  jistinou se dále úročí.  

 

Jn = Jo * (1 + i)n  u = Jn - Jo = Jo * (1 + i)n - Jo = Jo * [ (1 + i)n – 1]  

 

úrok (u) – peněžní částka, kterou banka vyplácí vkladateli nebo klient bance za  

                 poskytnutý úvěr 

jistina (Jo) – počáteční vklad klienta banky nebo výše poskytnutého úvěru 

jistina (Jn) – konečný vklad klienta  

i = p/100  - je úroková sazba (vyjádřená jako desetinné číslo)   

n = d/360  -  skutečná doba úročení, po kterou je vypočítáván úrok   

            (n – doba vyjádřena v letech, d- doba vyjádřena ve dnech) 

 

Jestliže se připisují úroky častěji než jednou za rok, tak se složené úrokování počítá 

podle vztahu: 

 

Jn = Jo * (1 + i/m)m * n  

 

Tento vzorec nám říká,že k původní jistině (Jo) se připisují úroky za m-krát do roka za 

n-let a získáme konečnou jistinu včetně úroků. 

 



Příklad č.3 

Klient uloží do banky v tomto roce peněžitý vklad v hodnotě 150 000,-- Kč. Jaká bude 

výše jeho kapitálu za 4 roky při složeném úročení polhůtním, jestliže úrokovací období 

je roční a úroková sazba je 1,5 % p.a.? 

 

Jn = Jo * (1 + i)n    Jn = 150 000 * (1 + 1,5/100)4 = 159 204,5 Kč 

 

u = Jn - Jo = 159 204,5 – 150 000 = 9 204,5 Kč  

 

Banka by měla vyplatit hrubý úrok  klientovi za 4 roky ve výši 9 204,5 Kč. 

 

 

Příklad č.4 

Klient plánuje investovat 100 000,-- Kč do bankovního vkladu. Jaká bude konečná výše 

vkladu za 4 roky při složeném úročení polhůtním, jestliže úrokovací období je pololetní 

a roční úrokovací sazba je 1,2 % ? 

 

Jn = Jo * (1 + i/m)m * n   Jn = 100 000 (1 + 0,012/2)2 * 4 = 104 902 Kč 

 

         Klient bude mít v bance vklad ve výši 104 902,-- Kč. 
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6  POJIŠŤOVNICTVÍ 
 

6.1 CHARAKTERISTIKA POJIŠŤOVNICTVÍ 

Smyslem pojištění je finanční zabezpečení pojištěného v případě nahodilých nepříznivých 

událostí (zmírnění následků nepříznivých událostí). 

Úkolem pojišťoven není pouze finančně nahradit vzniklé škody, ale zároveň i podpořit zájem 

o zvyšování bezpečnosti pojišťovaných hodnot (např. zabezpečení proti odcizení je 

podmínkou pojistného plnění), zabránit vzniku škod  a redukovat jejich následky. 

 

Činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami: 

1. Pojišťovací činnost – do této činnosti spadá sjednávání a správa pojištění, vyřizování 

pojistných událostí, uskutečňování pojistného plnění. 

2. Zajišťovací činnost – je pojištění rizika pojišťovnou u zajistitele (= jiná pojišťovna 

nebo speciální zajišťovna). Zajišťovna převezme část rizika od ostatních pojišťoven.    

K zajišťovací činnosti musí mít pojišťovna  povolení MF ČR. Poté se pojišťovna stává 

zároveň zajišťovnou. Zajišťovací činnost se často uskutečňuje v mezinárodním 

měřítku, takže lze bezproblémově vyplácet pojistné plnění i v případech neobvykle 

vysokých škod (zemětřesení, živelné pohromy atd.). 

3. Zábranná činnost – směřuje k provádění takových opatření, aby škody nevznikaly 

(prevence) nebo aby jejich rozsah byl omezen (represe). Mezi takovéto činnosti patří 

např. osvětová, výchovná a propagační činnost směřující k preventivnímu chování 

pojištěných v oblastech bezpečnosti silničního provozu, protipožární ochraně nebo 

bezpečnosti při práci atd. 

4. Asistenční služby – zahrnují komplexní zabezpečení klienta např. při jeho cestách 

mimo trvalé bydliště a zejména pak do zahraničí. Patří sem např. odvoz do hotelu po 

nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, doprava do nemocnice a další služby. 

5. Poradenská činnost – pojišťovny navrhují optimální systém pojištění v organizaci. 

Poradenské orgány pojišťoven informují vedoucí pracovníky o možnostech a druzích 

pojištění. 

 

 

 



 

6. 2 ZÁKLADNÍ POJMY POJIŠŤOVNICTVÍ 

 
Pojistitel 

Jedná se o pojišťovnu = právnická osoba, která má oprávnění od MF ČR provozovat 

pojišťovací činnost. Pojišťovna má právo vybírat pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění 

v případě pojistné události. 

 

Pojistník 

Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, a 

je povinna platit pojistné. Ve většině případů je pojistník zároveň pojištěným, tedy tím, na 

jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Rozdíl mezi 

oběma pojmy nastává v případě sjednání pojištění ve prospěch někoho jiného (např. úrazové a 

životní pojištění mládeže – pojistníkem je rodič a pojištěným dítě). 

 

Pojištěný 

Pojištěný je osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. 

Pojištěný má právo na pojistné plnění a nemusí být vždy pojistníkem. 

 

Oprávněná osoba 

Osoba, které v případě pojištění ve prospěch jiné osoby vznikne v případě pojistné události 

právo na pojistné plnění. V tomto případě je osoba pojištěného odlišná od osoby oprávněné. 

 

Pojistné 

Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. Pojistné platí pojistník a to buď 

opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) a nebo u některých pojištění 

najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). 

 

Pojistné plnění 

Pojistné plnění představuje náhradu pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. 

 

Pojistná doba (období) 

Jedná se o časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem. 



 

 

Vinkulace pojistného plnění 

Vinkulace pojistného plnění znamená omezení dispozice pojištěného s pojistným plněním. 

 

Pojistná událost 

Je skutečnost, při které vzniká povinnost pojistitele plnit. Pojistná událost je konkrétně 

vymezena v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách. 

 

Pojistná smlouva 

Je písemný právní dokument, jehož obsahem jsou ujednání a podmínky pojistného vztahu, 

které jsou závazné pro obě smluvní strany. 

 

Pojistná částka 

Nejvyšší plnění z pojistné události za určité časové období uvedené v pojistné smlouvě. 

 

Všeobecné pojistné podmínky 

Musí je vytvořit a dát schválit každá pojišťovna před počátkem provozu určitého druhu 

pojištění. Všeobecné pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy, určují způsob 

uzavření pojištění, předmět pojištění, pojištěná rizika, výluky z pojištění, místní a časovou 

platnost pojištění, způsob placení pojistného, podmínky poskytování pojistného plnění. 

 

Pojistný kmen 

Všechny pojistné smlouvy, které má pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění. 

 

Franšíza 

Jedná se o jakousi spoluúčast klienta. Pojištěný je vázán ke krytí bagatelních škod 

neohrožujících  jeho finanční stabilitu. Franšíza se stanoví pevnou částkou, procentem nebo 

jejich kombinací. 

 

6.3 FORMY POJIŠTĚNÍ 

 
1. Komerční pojištění 



2. Nekomerční pojištění 

 

6.3.1 KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ 

 
Komerční pojištění se člení na: 

• Dobrovolné smluvní pojištění  

• Povinné smluvní pojištění 

• Zákonné pojištění 

 

Dobrovolné smluvní pojištění 

Pojistná smlouva se sjednává na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Jedná se o nejstarší 

a nejobvyklejší způsob pojištění. Také ukončení pojištění závisí na dobrovolném rozhodnutí 

klienta. 

 

Povinné smluvní pojištění 

Povinnost sjednat toto pojištění ukládá právní norma. Funkce pojištění spočívá v ochraně 

proti následkům činností, které mohou být zdrojem zvýšeného rizika. Výkon některých 

povolání je podmíněn uzavřením tohoto pojištění např. advokáti, lékaři, zubaři, veterináři, 

architekti. 

 

Zákonné pojištění 

Toto pojištění vzniká automaticky přímo ze zákona. Neuzavírá se pojistná smlouva a pojištění 

musí být do stanoveného termínu uhrazeno. Příkladem zákonného pojištění je pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

6.3.2 NEKOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

Nekomerční pojištění se člení na: 

• Zdravotní pojištění 

• Sociální pojištění 

• Penzijní pojištění 

 

Zdravotní pojištění 



Zdravotní pojištění musí být hrazeno všemi fyzickými osobami (= všeobecné). Za některé 

osoby platí pojištění stát např. studenti, důchodci. Zdravotní pojištění spravují zdravotní 

pojišťovny např. Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna. 

Sociální pojištění 

Sociální pojištění se člení na: 

a) pojistné na nemocenské pojištění 

b) pojistné na důchodové pojištění 

c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Sociální pojištění spravuje Česká správa sociálního zabezpečení případně Krajská či Okresní 

správa sociálního zabezpečení. 

 

Penzijní pojištění 

Je častěji nazýváno penzijním připojištěním. Je dobrovolné a nabízejí ho penzijní fondy. Stát 

přidává ke vkladům státní příspěvek. Vklady jsou úročené. 

 

6.4 DRUHY POJIŠTĚNÍ 

 

Nejčastějšími druhy pojištění jsou: 

1. Pojištění odpovědnosti za škody 

2. Pojištění majetku 

3. Pojištění osob 

 

6.4.1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

 

Pojištěný má právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou podle zákona odpovídá 

někomu jinému. Může se jednat o škodu na životě, zdraví nebo majetku. Aby pojišťovna 

uhradila škodu, nesmí být způsobena úmyslně. 

Pojištění odpovědnosti za škody bývá často sjednáváno s majetkovým pojištěním. 

 

• Dobrovolné pojištění odpovědnosti za škody 

• Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody 

• Zákonné pojištění odpovědnosti za škody 

 



Dobrovolné pojištění odpovědnosti za škody 

Jedná se například o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě při: 

• provozu domácnosti (např. vytopení souseda, sražené zboží v obchodě) 

• rekreaci, zábavě a sportu 

• chovu drobných zvířat (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže) 

• výkonu povolání. 

 

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody 

Jedná se např. o pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání – osoby 

vykonávající určitá povolání jsou povinny se pojistit (bez pojištění nemohou činnost 

vykonávat). Jedná se např. o lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, architekty či projektanty.  

Do této kategorie také patři pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti – 

toto pojištění je povinné pro každého, kdo loví zvěř. Zahrnuje odpovědnost za škodu 

způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením a za škodu na věci, pokud k nim došlo při 

výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Vztahuje se také na škodu 

způsobenou loveckým psem nebo dravcem použitým při výkonu práva myslivosti. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  je dalším povinným 

smluvním pojištěním odpovědnosti za škody. Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona 

povinen uzavřít každý vlastník vozidla. Pojištění chrání pojištěného před možným 

nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem 

vozidla.  

 

Zákonné pojištění odpovědnosti za škody 

Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a 

nemoci za povolání. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze 

zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání. Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna 

nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to 

v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce. Může to být nejen 

ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, případně i po jejím skončení, ale také 

náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, náklady spojené s léčením nebo i věcná 

škoda, která zaměstnanci v této souvislosti vznikla. Jestliže zaměstnanec následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře, vyplácí se náhrada přiměřených nákladů 



spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu pozůstalých a jednorázové odškodnění 

pozůstalých. 

 

 

6.4.2 POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

 

Toto pojištění poskytuje většina pojišťoven v ČR. Mezi majetková pojištění patří zejména: 

• pojištění pro případ živelných událostí – za živelnou událost se považuje požár, 

výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, zemětřesení atd. 

• pojištění pro případ poškození vodou z vodovodních zařízení – jedná se o škody 

způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení, kanalizace nebo topení 

• pojištění pro případ krádeží vloupáním a loupežného přepadení – škoda vzniká 

odcizením věci, kdy pachatel překonal překážky, které věc chránily před odcizením 

(např. rozbití dveří, vylomení zámku) 

 

Časté druhy pojištění majetku 

1. POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI  

Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží     

k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlení, kuchyňské přístroje, pračka atd.) nebo 

k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, 

sportovní výbava, starožitnosti, cennosti, knihy, oblečení atd.). 

Jde o věci ve vlastnictví členů domácnosti i o věci cizí, které členové domácnosti užívají 

(např. věci v leasingovém nájmu). Dále jsou předmětem pojištění příslušenství a stavební 

součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně 

vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.).  

Pojištění se vztahuje pro případ živelné události, odcizení nebo úmyslného poškození nebo 

zničení věci (vandalizmus). 

 

2. POJIŠTĚNÍ STAVEB 

Většinou se vztahuje na budovu uvedenou v pojistné smlouvě a na její stavební součásti a 

příslušenství. Pojištění se opět vztahuje pro případ živelné události, odcizení nebo 

vandalizmu. 

 

3. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 



Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými v důsledku havárie, 

odcizení či neoprávněného užití vozidla. Při pojistném plnění se přihlíží k opotřebení vozidla. 

Pokud dojde k odcizení nebo zničení celého vozidla, poskytuje se plnění ve výši ceny 

stejného ojetého vozidla. 

6.4.3 POJIŠTĚNÍ OSOB 

 

Pojištění osob pomáhá ve složitých životních situacích zabezpečit rodinu, své blízké nebo 

sebe. 

 

Časté druhy pojištění osob 

1. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

V rámci životního pojištění nabízí jednotlivé pojišťovny celou řadu různých druhů životních 

pojištění, mezi nejznámější patří např.: 

 

Dočasné pojištění pro případ smrti 

Pojištění se sjednává na určitou dobu (min. 1 rok, max. 30 let). Pojistné je velmi nízké a 

zároveň umožňuje pojištění na vysoké částky. V případě pojistné události je vyplacena 

sjednaná pojistná částka oprávněným osobám a pojištění zaniká. 

 

Kapitálové životní pojištění 

Podstatou tohoto pojištění je výplata pojistné částky v případě dožití sjednaného konce 

pojištění nebo smrti pojištěné osoby. Pojišťovna vyplácí sjednanou částku v případě smrti 

oprávněné osobě nebo při dožití pojistné doby přímo pojištěnému. Na konci sjednané pojistné 

doby je pojištěnému vyplacena pojistná částka a podíl na zisku z hospodaření pojišťovny. 

Pojistné je vyšší než v předešlém případě. 

 

2. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 

Důchodové pojištění garantuje pravidelný příjem v době důchodu. Možné jsou tyto formy 

výplaty: 

• doživotní důchod pro pojištěného 

• důchod pro pozůstalé (vypláceno po určitou dobu) 

• případně dočasný důchod v případě přiznání plného invalidního důchodu. 



V případě přiznání plného invalidního důchodu je pojištěný zproštěn dalšího placení 

pojistného. Nejčastější variantou je pravidelné měsíční vyplácení důchodu, možná je však i 

jednorázová výplata důchodu nebo i odložení počátku výplaty důchodu. 

 

 

 

3. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

Pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k většině životních a důchodových 

pojištění. Pojistnou událostí je smrt úrazem, trvalé následky úrazu, doba nezbytného léčení 

tělesného poškození způsobeného úrazem. Pojišťovna stanoví základní pojistné částky, 

pojištění je možné sjednat i na několikanásobky těchto částek. 

 

4. POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Pojištění je obvykle sjednáváno dospělými ve prospěch dětí. Jsou zde kombinovány různé 

druhy pojištění např. životní, důchodové a úrazové. Velmi často bývají s dětmi pojištěni i 

jejich rodiče.  

 

5. POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ 

Obvykle se sjednává jako součást životního pojištění. Výhodou pojištění je výplata pojistné 

částky už ve chvíli, kdy lékař poprvé potvrdí diagnózu infarktu myokardu, mozkové mrtvice, 

rakoviny, selhání ledvin, při transplantaci životně důležitých orgánů atd. 

 

6. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 

Může být sjednáno jako součást cestovního pojištění. Poskytuje se z něj úhrada nezbytných 

nákladů na ošetření, kterému byl pojištěný nucen se podrobit během pobytu v zahraničí 

v důsledku úrazu či nenadálého akutního projevu nemoci. 

 

6.5 VÝPOČET POJISTNÉHO 
 

Riziko – riziko je stupeň nejistoty s určitou pravděpodobností, přičemž pravděpodobnost je 

poměr počtu dané alternativě příznivých variant k počtu všech variant. 



Pokud by došlo k pojištění pouze jednoho subjektu, je riziko příliš vysoké. Při pojištění 

několika tisíc subjektu však výnosy z pojistného mohou pojišťovně významně převýšit 

náklady na pojistná plnění. 

V rámci pojistného kmene (= smlouvy téhož typu) dochází k určité pravděpodobnosti 

nutnosti pojistných plnění. Pravděpodobnost nutnosti pojistného plnění se nazývá frekvence 

pojistného plnění. 

 

 

Řešený příklad na výpočet pojistného (uvažujeme pouze frekvenci pojistného plnění a 

průměrnou škodu) 

Pojistné plnění je nutné vyplatit v jednom z pětiset uzavřených smluv. Průměrná škoda na 

jednu pojistnou událost stejného typu je 400 000,-- Kč. Vypočtěte výši pojistného. 

                                                          1                             

Frekvence pojistného plnění =   = 0,002 

                                                        500   

  

Výše pojistného = 0,002 * 400 000 = 800 Kč 
 

Pokud bude od každého pojištěného vybíráno pojistné ve výši 800,-- Kč, bude moci být 

uhrazeno 1 pojistné plnění ve výši 400 000,-- Kč. 

 

Ve skutečnosti však musíme brát v úvahu při výpočtu pojistného ještě škodní rozsah.  

Škodní rozsah = poměr mezi skutečnou škodou a pojištěnou hodnotou. 

Např. průměrná škoda je 80 000,-- Kč a pojištěná hodnota je 400 000,-- Kč.  

                                80 000 

Škodní rozsah =  = 0,2 

                               400 000   

 

Řešený příklad na výpočet pojistného (za předpokladu určitého škodního rozsahu) 

Frekvence pojistného plnění je 0,002, výše pojistné částky 400 000,-- Kč a škodní rozsah 0,2.  

P = f * r * PČ 

P – pojistné 

f – frekvence pojistného plnění 

r – škodní rozsah 



PČ – pojistná částka 

P = 0,002 * 0,2 * 400 000 = 160 Kč 

Výše pojistného bude 160 Kč. 

 

Pojišťovny jsou podnikatelské subjekty, které kromě pojistného plnění musí také hradit 

náklady spojené se svojí činností. Pojistné, které jsme spočetli v předešlém případě ve výši 

160 Kč se nazývá nettopojistné.  

Nettopojistné je část pojistného, která je určena k pokrytí výdajů pojišťovny na pojistná 

plnění. Skutečné pojistné je vyšší než nettopojistné o správní náklady a kalkulovaný zisk a 

nazývá se bruttopojistné. 

Správní náklady jsou náklady plynoucí ze správy jednotlivých pojištění a náklady na provoz 

pojišťovny (např. náklady na mzdy a materiál). 

Kalkulovaný zisk si každá pojišťovna stanovuje sama v závislosti na situaci na pojistném 

trhu. 

Správní náklady a zisk hradí pojišťovna z pojistné marže. 

 

Pojistná marže = nettopojistné * výnosnost nettopojistného 

 

Bruttopojistné = nettopojistné + pojistná marže 

 

Dokončení řešeného příkladu na výpočet pojistného 

Nettopojistné činí 160 Kč. Výnosnost nettopojistného je 50 %. Jak vysoké musí být 

bruttopojistné? 

Pojistná marže = 160 * 0,5 = 80 Kč 

Bruttopojistné = 160 + 80 = 240 Kč 

Výše bruttopojistného je 240 Kč. 
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7 Finanční trh a jeho nástroje 
 

7.1  Finanční trh 
 

Finanční trh = trh, kde se střetávají osoby, které mají dostatek peněžních prostředků a 

jsou ochotni je půjčit za určitý výnos dalším osobám, které jich mají nedostatek a nutně 

řeší svou finanční situaci. Je to trh umožňující soustředit, rozmístit a přerozdělovat 

dočasně volné peníze  na základě  jejich nabídky a poptávky. 

 

Finanční trh můžeme dělit podle různých hledisek: 

1. Podle typu finančních prostředků, s kterými se obchoduje 

b) dluhové trhy – trhy s pohledávkami, dluhovými cennými papíry 

c) akciové trhy – trhy s akciemi 

d) komoditní trhy – trhy s komoditami (trh drahých kovů - je spojen s  

                              prodejem a nákupem zlata, stříbra a jiných drah. kovů) 

e) devizové trhy – trhy s pohledávkami, cennými papíry, komoditami    

                           v cizích měnách (př. obchoduje se zahraničními    

                           devizami, tj. v cizině splatné pohledávky, které znějí  

                           na cizí měnu) 

 

2. Podle doby splatnosti finančních prostředků 

a) peněžní trh – trh s finančními prostředky se splatností kratší než                

                             1 rok (trh peněz, trh s šeky a se směnkami), mají  

                              nízké riziko, nízký výnos a vysokou likviditu 

b) kapitálový trh – trh s finančními prostředky se splatností delší než  

                              1 rok (trh s akciemi, s pohledávkami a dluhovými  

                               cen. papíry → burza)  

Kapitálový trh dále  rozdělujeme na:  

• primární – jde o první prodej (emise) cenných papírů, který investorům     

                          umožňuje získat kapitál a přímo přeměnit úspory domácností                 

                          v dlouhodobé zdroje pro podnikání.  

• sekundární - obchoduje se s již dříve vydanými cennými papíry na  

                            primárním trhu. 



7.2  Nástroje peněžního a kapitálového trhu – cenné papíry 
 
 

Cenný papír - listina, v nichž je potvrzeno právo vlastníka na úhradu pohledávky nebo   

                         majetkový nárok vůči tomu, kdo ten  cenný papír vydal. Věřitel  nemůže  

                         požadovat bez cen. papíru uspokojení svých nároků a dlužník může odepřít  

                         plnění závazků, jestliže mu cen. papír není předložen. 

 

 

7.2.1 Členění cenných papírů 
 

 
1.  z hlediska vlastnictví a převoditelnosti 

• na doručitele (na majitele) - za vlastníka se považuje ten, kdo cen. papír   

                předloží.  Tento cenný papír nezajišťuje nejvyšší stupeň převoditelnosti.  

                Změna vlastnictví se uskuteční předáním cen. papíru. 

• na řad – jde o cenný papír s doložkou na řad, na které se vyznačuje oprávněná   

                osoba nebo obchodní jméno firmy. Převod práva  se uskutečňuje písemným  

                prohlášením na rubu papíru, tzv.  rubopisem (indosamentem). 

• na jméno – na cen.papíru musí být uvedeno jméno oprávněného majitele.  

                Převod vlastnického práva na nového majitele se uskutečňuje cesí   

                (tj. postoupení pohledávky) a musí se o tom uvědomit dlužník. 

 

2.  z hlediska obchodovatelnosti  

• obchodovatelné - kótované –  oficiálně obchodovatelné na burze 

          - nekótované – nejsou  oficiálně přijaté na burze, ale může  

           se s nimi obchodovat 

• neobchodovatelné – jde o cenné papíry, které mají neobchodovatelnost  

                                              napsané na plášti (zaměstnanecké akcie) 

 

3.podle podoby cenných papírů 

• listinné – vydávány v papírové podobě 

• zaknihované – neexistují v papírové podobě a jsou evidovány v počítači na  

                                         účtu majitele cen. papírů 



 4.  podle druhu zosobnění majetkového práva rozlišujeme cenný papír  

• věcného obsahu, který poskytuje zajištění pohledávky (např. zástavní list) 

• vyjadřuje dlužnické peněžní závazky (šeky, vkladní knížky,  obligace, 

                vkladové listy) 

• vyjadřuje majetková práva (akcie, podíly) 

• dispoziční (konosament) 

 

5.  podle emise 

• cen. papíry hromadně vydávané, sloužící k získání základního kapitálu  

                         akciové společnosti (akcie), ke krytí schodku státního rozpočtu (státní   

                         obligace, pokladniční poukázky) nebo k obstarání zdrojů (podnikové a   

                         bankovní obligace) 

• cen. papíry individuálně vydávané, ztělesňující individuální pohledávky vůči  

                         výstavci (směnky, zástavní listy) 

 

6.  z hlediska doby držení  a typu trhu 

• cenné papíry podle kapitálového trhu - pořizují se na dobu delší než 1 rok a   

                                                                   jsou brány jako investice. 

      - úvěrové – obligace, pokladniční  

                                                                                             poukázky, zástavní listy atd. 

               - majetkové – akcie, zatímní listy 

                  podílové listy 

• cenné papíry podle peněžního trhu – pořizují se na kratší dobu než 1 rok   

  - směnky, šeky, náložní listy  

                                                                                       (konosamenty) 

 

7.2.2 Cenné papíry kapitálového trhu  
 

Obligace - cenný papír, v němž se vydavatel zavazuje jeho majiteli splatit dlužnou     

             nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu. Vydavatel (emitent) si emisí   

            obligací opatřuje finanční zdroje převážně na uskutečnění svých investičních záměrů. 

            Investorům slouží obligace ke střednědobému či dlouhodobějšímu uložení volného  



            kapitálu a úspor. Obligace nepodléhají větším kursovým změnám nebo odchylkám od  

            nominální hodnoty. Emitent prodává novou emisí obligací zájemcům buď přímo sám,  

            nebo formou zprostředkovatele, nejčastěji banky. Banka si účtuje za zprostředkování   

            provize z celkové hodnoty emise. 

 

Listinná obligace se skládá ze dvou částí: pláště a kupónového archu s talónem. 
 

• plášť -   označení emitenta, nominální hodnota obligace, název a číselné  

                             označení obligace, způsob stanovení výnosu, závazkové prohlášení emitenta    

                             (závazek emitenta splatit nominální hodnotu obligace v určitém termínu či   

                             termínech a vyplácet určený výnos v daných termínech, způsob těchto   

                             výplat a určení platebního místa), datum  vydání obligace a podpisy   

                             emitenta, údaj o povolení emise obligací 

 

• kupónový arch – obsahuje poukázky (kupóny) na výplatu úroku. Počet  

                kupónů je závislý na délce období. Každý kupón obsahuje číslo a sérii  

                cenných papírů, název, pořadové číslo, datum splatnosti úroku. 

                            Kupónový arch je zakončen talónem (obnovovacím listem). Talón je        

                            legitimačním papírem, který opravňuje k vyzvednutí nového kupónového   

                            archu po vyčerpání kupónů starého archu. Samotný talón však není cenným     

                            papírem.  Existují obligace, které nemají kupónový arch. 

 

Typy obligací podle emitenta (osoby dlužníka) 

a) Průmyslové (podnikové) obligace- vydávají je podniky a financují jimi investiční    

     potřeby, dlouhodobější potřeby oběžného majetku a půjčka bývá použita k  

     amortizaci dříve přijatých bankovních a obchodních půjček a případně na další     

     účely. 

 

b) Bankovní obligace - emitují je banky s cílem opatřit si dlouhodobé a stabilizované  

     peníze k poskytování střednědobých a dlouhodobých úvěrů. 

 

c) Státní obligace - vydává je vláda, obce a další veřejnoprávní  

    subjekty k opatření dodatečných finančních zdrojů ke krytí rozpočtového deficitu,    

    na financování větších investičních projektů, na zdokonalování místní infrastruktury 



Formy stanovení výnosu obligací 
 
• U pevně úročených obligací - vyplácí emitent majiteli obligace úrok vyjádřený  

      stanoveným %  z nominální hodnoty obligace ve stanovených  termínech.                

      Obligace pevně úročené nakupují investoři, kteří mají zájem na pravidelném      

                   stálém výnosu. 

 

• U obligací s pohyblivým úrokem - se emitent zavazuje vyplácet úrok podle  

       aktuální úrokové sazby na kapitálovém trhu. Jestliže se úrok na trhu snižuje,  

       emitent vyplácí majiteli obligace nižší úrok a opačně. Jestliže se úrok na   

       kapitálovém trhu zvyšuje, emitent vyplácí věřiteli vyšší výnos.  

 

• U ziskových obligací - je výnos vázán na dosažený zisk emitenta. Případně je  

       zčásti vázán na podíl ze zisku a zčásti je vyjádřen pevným úrokem. Účelem  

       ziskových obligací je motivovat finanční investory k odkupu obligací           

       prosperujících dlužníků. 

 

• U neúročených obligací -  dluhopisy, z nichž se úroky průběžně nevyplácejí. 

Emitent  je však prodává za nižší než nominální cenu (tzv. pod pari). Rozdíl mezi    

       nominální  hodnotou a prodejní cenou obligace zahrnuje akumulované úroky za  

       celou dobu trvání. Výnos je majiteli vyplácen najednou při placení nominální  

       hodnoty obligace. 

 

• U prémiových obligací – je stanovena úroková sazba nižší než u ostatních  

obligací, emitent vyplatí prémii ve lhůtě splatnosti nebo bývá slosovatelná prémie. 

 

• Indexované obligace – emitent musí zvyšovat nominální hodnotu obligace  

       v závislosti na inflaci. 

 

Zástavní list – pevně úročený cenný papír vydaný oprávněnou bankou a celková 

částka emitovaných zástavních listů musí být hypotékami banky kryta. Vzhledem 

k téměř  dokonalému jištění je nízké úročení. Jde o tzv. hypotéční zástavní listy, 

které jsou  v podstatě dluhopisy, jejichž úrok je osvobozený od daně z příjmů           



a zároveň má držitel listu přednostní právo na vypořádání, když se banka dostane do 

konkurzu. 

 

   Pokladniční poukázky – jsou střednědobé dluhopisy, které vznikly z krátko- 

dobých pokladničních poukázek a jsou vydávány státem nebo veřejně právními 

osobami. Platí pro ně stejné zásady jako pro dluhopisy. 

 

 Zatímní listy – jsou to cen. papíry, které se vydávají v okamžiku, kdy došlo k zápisu 

do obchodního rejstříku, ale akcionáři ještě nesplatili jmenovitou hodnotu jejich 

akcií. (Při upisování akcií může akcionář po zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku získat zatímní list, který mu umožňuje stejná práva jako akcie a který je po 

zaplacení jmenovité hodnoty akcie za akcii vyměněn.) Obsahují  údaje o nominál. 

hodnotě a splacené části nominální hodnoty a vždy znějí na jméno. 

 

Vyměnitelné dluhopisy – s tímto dluhopisem je spojeno právo na jeho výměnu za 

jiný cenný papír, buď dluhopis nebo akcii. 

 

Prioritní dluhopisy – majitel dluhopisu má přednostní právo na jeho splacení            

a vyplacení výnosu před ostatními dluhopisy a dále právo na přednostní upisování 

akcií, který by emitent opět vydával. 

 

 

  Akcie - cenný papír, kterým se potvrzuje právo akcionáře jako společníka podílet se   
                  na 

• majetku 

• řízení akciové společnosti 

• zisku 

• likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti 

 

 Akcie mají výhodu v tom, že dobře investovaný kapitál se neznehodnocuje, protože 

nepodléhá inflaci. Počet akcií, jejich nominální hodnotu a výši akciového kapitálu 

upravují stanovy příslušné a. s. 

 



Akcie jsou emitovány ve formě listin, které se skládají z pláště a kupónového 
archu: 

 

1. Plášť akcie  

• obchodní jméno a sídlo společnosti 

• pořadové číslo akcie 

• nominální hodnotu akcie 

• označení, zda jde o akcii na jméno (pak musí obsahovat i jméno jejího  

                              majitele) nebo akcii na majitele 

• druh akcie a práva náležející podle stanov k tomuto druhu akcie 

• datum vydání 

• výši základního kapitálu společnosti a počet akcií tohoto druhu v době    

          vydání 

• podpisy dvou členů představenstva 

 

        2. Kupónový arch  - kupónový arch s talónem slouží k inkasu dividendy: 

• název a. s. 

• počet akcií 

• pořadové číslo kupónu 

• datum inkasa dividendy 

 

Talón je legitimačním průkazem a slouží k vydání nového kupónového archu.  

 

Akcie se liší od všech ostatních forem získání zdrojů v tom, že dividendy z nich jsou 

plně závislé na finančních výsledcích společnosti a na rozhodnutí valné hromady, jaká 

část zisku po zdanění (pokud je dosažen) může být vyplacena v rámci dividend a jaká 

část bude reinvestována do rozvoje společnosti. 

 

Druhy akcií 

• na jméno - jsou převoditelné indosací a změnou v záznamu akcionářů, akciová  

               společnost v tomto případě zná jména akcionářů 

• na doručitele - akciová  společnost své akcionáře nezná  

 



Podle postavení akcionářů rozeznáváme 

- kmenové akcie – akcie bez dalšího označení, majitel těchto akcií má právo 

hlasovat na valné hromadě a pobírat dividendu v závislosti na výši zisku 

společnosti 

- prioritní akcie - vlastníci mají výhodu v tom, že jim tyto akcie zaručují 

přednostní právo na dividendu, smějí být ovšem emitovány maximálně do 

určité výše základního kapitálu společnosti, hlasovací právo na valné hromadě 

však bývá u tohoto druhu akcií většinou vyloučeno 

- zaměstnanecké akcie – jsou prodávány výhradně zaměstnancům společnosti  

a většinou za zvýhodněnou cenu, případně bezúplatně. Nejsou dědičné a při 

ukončení pracovního poměru  anebo smrti musí být vráceny. 

- úrokové akcie – majiteli je vyplácen úrok v předem stanovené výši v případě, 

že dividenda je nižší než úrok. Je-li dividenda vyšší, má majitel této akcie 

právo na úrok a na dividendu úrok přesahující 

 

Akcie má hodnotu nominální (jmenovitou), která se uvádí na akcii. Vnitřní hodnota 

znamená podíl vlastního jmění na 1 akcii.  Hodnota tržní, nebo-li kurz akcie je cena, 

za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu. 

 

Kurz akcie bývá závislý na 

• hospodaření podniku 

• dividendě 

• průměrné úrokové míře na finančním trhu 

• poptávce a nabídce po akciích 

 

 

Příklad č.1 

Vlastníte 20 akcií firmy Masters, s. r. o. Tato jedna akcie má nominální hodnotu 6 000 Kč  

a  dividenda jedné akcie v minulem roce byla 420 Kč.  Jaký celkový výnos z akcií měl 

vlastník?  Dále zjistěte  kurz akcie v současné době, je-li průměrná úroková míra na 

finančním trhu 14 %   (v tom případě úrok z částky 6 000 by byl 840 Kč). 

 



6 000 Kč ............... 840 Kč    Celkový výnos z minulého roku 

                x  ........................420 Kč     20 * 420 = 8 400 Kč 

                x = 420/840 * 6 000 = 3 000 Kč       

       V současnosti  kurz akcie by byl 3 000,-- Kč. 

 

 

Podílové listy – dle Novotného -  cenné papíry, které osvědčují majiteli jeho podílnictví 

na společném investování do cenných papírů a případně dalších majetkových hodnot na 

principu rozptýlení rizika.  Portfolio cenných papírů a majetkových hodnot spravuje 

samostatná investiční společnost. Investiční společnost investuje získaný kapitál do 

různých druhů cenných papírů a tím rozloží možné riziko. Část cenných papírů sice ztrácí 

na hodnotě, ale u většiny (pod vedením dobrého managementu) hodnota vzrůstá. Podílový 

list vypadá obdobně jako akcie a jeho výnos závisí na zisku společnosti. (Na rozdíl od 

akcie majitel podílového listu není spolumajitelem investiční společnosti.) 

     

 

7.2.3 Cenné papíry peněžního trhu  
 

Na peněžním trhu se obchoduje s pohledávkami se splatností do 1 roku a také 

s krátkodobými cennými papíry, které jsou samozřejmě více likvidní než cenné papíry 

obchodovatelné na kapitálovém trhu. Jde hlavně o šeky, směnky, kupóny, depozitní 

certifikáty, státní pokladniční poukázky, náložní listy včetně konosamentů a odvozené 

cenné papíry.  

 

Směnky a šeky i depozitní certifikáty jsou podrobně popsány v kapitole 

bankovnictví. 

 

Kupóny – lze je vydávat jako cenné papíry na doručitele  a jejich hlavní funkce je na 

uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. 

Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu a součástí tohoto archu může být 

talon, z něhož plyne právo na vydání nového kupónového archu. Talón není cenný 

papír. 

 



Státní pokladniční poukázky – úvěrové cenné papíry s dobou splatností kratší než 1 

rok s pevně stanovenou nominální hodnotou. Hlavně jsou vydávány pouze státními 

institucemi a jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů 

státního rozpočtu. Většinou jsou určeny pro obchodování na mezibankovním trhu a 

pro velké investory. Nominální hodnota 1 státní pokladniční poukázky bývá 1 milion 

korun. Doba splatnosti se pohybuje od několika dní do 1 roku. Platí pro ně stejné 

zásady jako u ostatních dluhopisů. 

 

Náložní listy a konosamenty - dokumenty vystavené přepravci zboží, které obsahují 

nutné  údaje o odesilateli, místě odeslání, příjemci zboží a obsahu zásilky. 

Konosamenty slouží jako potvrzení o příjmu nákladu k přepravě a jsou i oznámením 

přepravní smlouvy. 

 

Odvozené cenné papíry (deriváty) - odvozené cenné papíry ztělesňují právo na 

budoucí nakládání s cennými papíry běžnými. Mezi deriváty patří opce, opční 

poukázky a termínované kontrakty. Opce - cenný papír, který vyjadřuje právo 

vlastníka v budoucnu koupit/prodat určité cenné papíry, na kterých se obě dvě smluvní 

strany domluví předem. Opční poukázky - cenné papíry vydávané spolu 

s obligacemi, které vyjadřují právo v budoucnu vyměnit tyto obligace za akcie a tím 

získat práva s akciemi spojená. Termínované kontrakty - vyjadřují povinnost 

v budoucnu prodat/koupit určité cenné papíry. 

 

 

7.3   Burzovní a mimoburzovní obchody 
 

Na burzách obchodují individuální investoři (banky, fyzické nebo jiné právnické 

osoby) přes obchodníky s cennými papíry (makléři bank a jiných práv. osob - 

vystupují jménem a na účet klientů) a  institucionální  investoři, kteří obchodují  

přímo sami na vlastní účet  (investiční společnosti nebo penzijní fondy). 

 

Burzovní obchody probíhají podle burzovních zákonů a pravidel. Sjednávání 

obchodů buď probíhá na burzovním parketu – určený prostor burzy (prezenční typ 

burzy) a nebo prostřednictvím počítačového systému (elektronický typ burzy). 



Indikátorem akciového trhu jsou tzv. indexy, které  koncentrují pohyby cen téměř 

všech akcií do jediného čísla a tím se hodnotí burza jako celek. 

 

Mimoburzovní  obchody (OTC obchody – „ over  the counter “ – přes přepážku) se 

provádějí prostřednictvím bankovních brokerů nebo dealerů, kteří spolu komunikují 

přes telefon nebo počítačovou síť. Tyto obchody nejsou jištěny garančním fondem 

burzy a nemají žádné omezení. 

 

 

7.3.1 Burza 
 

V ČR existuje zatím 1 burza s cennými papíry = Burza cenných papírů Praha, a.s. 

(BCPP), která je založena na členském principu a má podobu elektronické burzy. 

Členy burzy (obchodníci burzy) se mohou stát právnické i fyzické osoby zapsané 

v obchodním rejstříku, ale předmětem činnosti musí být obchodování s cennými 

papíry.  

 

 Struktura burzy  

• valná hromada  - nejvyšší orgán, který volí a odvolává členy burzovní  

                                    komory a dozorčí rady 

    - schvaluje burzovní předpisy 

• burzovní komora – zřizuje burzovní výbory  

• výbor pro kotaci – rozhoduje o přijetí nových emisí cen. 

                                                                     papírů 

• výbor pro burzovní obchody – zveřejňuje údaje o nákupu  

                                    či prodeji jednotlivých cenných papírů 

• výbor pro členské otázky  

• dozorčí rada – dohlíží na činnost burzovní komory 

 

Obchodování na této burze probíhá automatizovaným zpracováním objednávek 

jednotlivých členů. Index pražské burzy je index PX 50, který byl zaveden na bázi 

indexu obsahující 50 emisí a nastavená výchozí hodnota byla 1 000 bodů. Jsou zde 

obchodovány cenné papíry v rámci hlavního, vedlejšího a volného trhu. 



 

Členění trhů na burze cenných papírů 

 

• hlavní trh (A) – je považován za prestižní trh a emitent má povinnost 

zveřejňovat některé informace o firmě, které mohou ovlivnit kurz cenného 

papíru. 

• vedlejší trh (B) – je považován také za prestižní trh, ale liší se objemem a 

likviditou obchodů. 

• volný trh (C) – nejsou zde kladeny tak přísné podmínky jako na předešlé trhy. 

 

Nejznámější burzy na světě jsou: 

• NYSE (New York Stock Exchange) – burza v New Yorku 

• LSE  (London Stock Exchange) – burza v Londýně 

 

 

7.3.2 Další instituce na kapitálovém trhu 
 

Středisko cenných papírů zřídilo Ministerstvo financí v podobě příspěvkové 

organizace za účelem rozvoje kapitálového trhu. Hlavní funkci má, že eviduje účty 

jednotlivých  zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů.   

 

RM – SYSTÉM, a. s. je právnickou osobou, která s cennými papíry neobchoduje, ale 

umožní každému investorovi, aby dal požadavek na nákup či prodej jakéhokoli 

cenného papíru prostřednictvím počítače.  (Jde pouze o cenné papíry zaknihované.) 

RM –S se snaží zajišťovat solventnost a vyžaduje po klientovi (kupujícím) zaplacení 

peněz předem a to složením na speciální účet v bance. Při prodeji musí RM-S zjistit 

zda prodávající skutečně vlastní dané cenné papíry a to ve Středisku cenných papírů. 

 

Komise pro cenné papíry je správním úřadem pro oblast kapitálového trhu                

a vykonává nad ním dozor. Informuje veřejnost a účastníky kapitálového trhu              

o investičních nástrojích a operacích na kapitálovém trhu. Dále spolupracuje                

s mezinárodními  organizacemi a zahraničními úřady, které vykonávají také dozor nad 

kapitálovým trhem 
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