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Rizika financování na kapitálovém trhu

• Investování dočasně volných finančních prostředků s cílem 

optimalizace výnosu s sebou nese i riziko znehodnocení investice

• ČNB dlouhodobě a opakovaně poukazuje na vyšší míru rizika

spojeného s investováním na kapitálovém trhu (viz závěr této 

prezentace)

• Dnešní prezentace je upozorněním na vybraná rizika pojící se s 

investováním na kapitálovém trhu, není návodem k investování
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Nejčastější rizika

Vybraná rizika :

• Riziko protistrany

• Riziko emitenta

• Riziko spojené s investičním nástrojem

• Riziko likvidity

• Tržní riziko

• Další případná rizika
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Riziko protistrany

• Představuje možnost částečného či úplného selhání 
poskytovatele investičních služeb nebo jeho neschopnost 
dostát závazkům

• Minimalizace rizika spočívá zejména :
• v pečlivém výběru poskytovatele investičních služeb, obvykle obchodníka s 

cennými papíry (OCP)

• v obezřetném postupu při správě svěřených prostředků

• v perfektní smlouvě s OCP

• ve spolupráci s nezávislými odbornými poradci

• ve znalosti vlastních potřeb a cílů
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Riziko emitenta

• Riziko emitenta představuje možnost částečného či 

úplného selhání emitenta investičního nástroje (akcie, 

podíly) nebo jeho neschopnost splnit závazky spojené s 

jím vydaným investičním nástrojem (dluhové cenné 

papíry)

• Minimalizace rizika spočívá zejména : 

• v pečlivém výběru emitenta investičního nástroje

• ve spolupráci s nezávislými odbornými poradci

• v diverzifikaci portfolia
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Riziko investičního nástroje

• Představuje specifické riziko spojené s konkrétním 
druhem investičního nástroje (akcie, dluhopisy, opce, 
futures…………)

• Minimalizace rizika spočívá zejména : 
• ve znalosti ekonomické podstaty, rizik, životního cyklu uvažovaného 

konkrétního investičního nástroje a techniky obchodování s nástrojem

• ve znalosti situace investičního nástroje na trhu resp. situace aktiva 
spojeného s investičním nástrojem

• v upřednostňování licencovaných, veřejně obchodovaných investičních 
nástrojů (s ratingem) před OTC (mimo veřejné trhy) obchodovanými nástroji

• v pečlivém komplexním prověření (případně) nabízeného OTC investičního 
nástroje
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Investiční nástroj vs. výnos a riziko
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Riziko likvidity

• Představuje nemožnost odprodat investiční nástroj za 

požadovanou cenu v požadovaném množství resp. 

nutnost prodeje se ztrátou až případná úplná absence 

kupce

• Minimalizace rizika spočívá zejména :
• v investičním portfoliu především z veřejně obchodovaných nástrojů s dostatečně 

velkým denním objemem obchodů na trzích

• v pořizování investičních nástrojů s ohledem na dobu potřeby investovaných 

finančních prostředků, resp. s vhodnou splatností investičního nástroje dle 

plánované potřeby finančních prostředků

• ve sledování vývoje ekonomiky a trhu
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Tržní riziko 

• Tržní riziko představuje případné snížení výnosu z 

investičního nástroje vlivem pohybu jeho ceny na trhu
• Větší pohyby cen mají devastující účinek zejména na pákové investiční nástroje a při 

obchodování na úvěr 

• Investiční nástroje nominované v cizí měně jsou ještě navíc vystaveny změnám 

směnného kurzu CZK

• Minimalizace rizika spočívá zejména : 
• v pečlivém výběru druhu a konkrétního titulu investičního nástroje

• ve využití možnosti zajištění proti nežádoucímu pohybu ceny (může být nákladné)

• ve spolupráci s nezávislými odbornými poradci
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Další případná rizika

• Představují pohyby na domácích i světových trzích z 

důvodu např.:

• Změny kurzů hlavních světových měn

• Změn různých úrokových sazeb, daní a cel (lokálně i globálně)

• Finančních, hospodářských a politických krizí

• Velkých katastrof nejrůznějšího charakteru

• ……a mnoha dalších
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Rizika spojená s investováním jsou 

daleko vyšší, než je obecné povědomí

• Vyšší výnos je obvykle doprovázen vyšším rizikem

• Budoucí výnos investičního nástroje nelze odvozovat od 

minulých výnosů stejného či obdobného investičního 

nástroje

• Přísliby nadprůměrných výnosů bývají s vysokou 

pravděpodobností nereálné a měly by vzbuzovat otázky 

klientů
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Náměty k zamyšlení

• Pečlivě zvážit investování na vlastní účet, popřípadě 

využití tzv. správy majetku (asset management)

• Nedosažitelná trojice: bezpečnost x likvidita x výnos

• Nedělat investiční rozhodnutí pod časovým tlakem

• Nenechat se vmanipulovat do nevýhodné investice
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Další náměty k úvaze

• Stanovit předem základní parametry a časové termíny pro nákupy 

a prodeje na finančním trhu

• Obměny portfolia provádět po pečlivém rozhodování

• Nemovitý majetek lze považovat za součást investičního portfolia

• Neprovádět typy obchodů se zvýšeným rizikem, např. obchodování 

na úvěr (margin) a krátké prodeje (short selling). 

• Neprovádět obchody, jejichž podstatě a rizikům investor sám 

nerozumí. 

• Spolupracovat s kvalitními odbornými poradci
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Nelze se spoléhat na to,

• že obchodník s cennými papíry musí uhradit ztrátu
způsobenou pohybem trhu či chybným rozhodnutím 
investora

• že ztráty územních samosprávných celků na finančním 
trhu budou kryty Garančním fondem OCP

• že náklady spojené s operacemi na finančním trhu jsou 
nízké

• že všechno dobře dopadne
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ČNB informuje o

• makroekonomickém vývoji (prognóza)

• vývoji ve finančním sektoru (Zpráva o výkonu dohledu; Zpráva o 
finanční stabilitě)

• platných licencích (seznamy a evidence)

• pravomocných sankcích (pravomocná rozhodnutí z kapitálového 
trhu)

• rizicích ekonomického a finančního vývoje (prezentace členů 
bankovní rady)

• pravidlech správného chování na finančním trhu (podpora finanční 
gramotnosti)
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Makroekonomický vývoj
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/
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Vývoj ve finančním sektoru
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/
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Vývoj ve finančním sektoru
http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/
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Platné licence
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/
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Pravomocné sankce
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/
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Rizika ekonomického a finančního vývoje
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/
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Podpora finanční gramotnosti
http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/
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