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Vážení čtenáři,

když mě pan profesor Rejnuš požádal o úvodní slovo k této knize, byl jsem takovou 
nabídkou opravdu poctěn a s potěšením jsem ji přijal. Pana profesora si velice vážím jako 
jednoho z největších odborníků na oblast kapitálových trhů a publikace, jichž je autorem, 
považuji za ty nejlepší průvodce složitým a spletitým světem burz, investičních nástrojů 
a portfoliových investic, jež čtenář vůbec může mít v českém jazyce k dispozici.

Tato publikace, stejně jako její předchozí úspěšná vydání z let 2008 a 2010 si neklade 
nijak skromný cíl. Je koncipována jako komplexní učebnice kapitálového trhu pro každého 
bez ohledu na jeho vzdělání, zkušenosti či postavení a společně s autorem věříme, že se jí 
stane i ve skutečnosti. O tom však již budete rozhodovat vy, čtenáři. Čtenáři z řad studentů 
ekonomických oborů i jejich pedagogů, z řad individuálních investorů i zaměstnanců 
finančních institucí a samozřejmě i z řad laické veřejnosti, která s investováním na 
kapitálových trzích prozatím nemá žádné zkušenosti. Autor knihy věnoval velkou pozornost 
právě tomu, aby kniha byla svým obsahem na vysoké odborné úrovni a zároveň aby byla 
srozumitelná široké veřejnosti. Aby poskytla nejen kvalitní teoretický fundament, ale aby 
dokázala připravit na praktické aspekty investování. Meziročně sice trvale roste počet 
obyvatel České republiky, kteří část svých úspor směřují do akcí, dluhopisů, podílových 
listů, certifikátů a dalších investičních nástrojů, nicméně počet těch, jejichž investiční 
obzor začíná a končí termínovaným vkladem či spořícím účtem, zůstává i nadále velmi 
vysoký. V tomto ohledu má Česká republika stále co dohánět, a to nejen za vyspělejším 
„západem“, ale třeba i za sousedním Polskem, kde se zejména domácí varšavská burza 
těší vysoké popularitě. Věřím, že i tato kniha přispěje k tomu, aby se investování na 
kapitálových trzích stalo samozřejmou součástí života naší společnosti.

Závěrem nezbývá než vám, čtenářům popřát, aby kniha přinejmenším naplnila 
vaše  očekávání a nezanedbatelným způsobem vám dopomohla k úspěšnému počínání 
v turbulentním, svébytném světě kapitálových trhů.

Ing. Marek Polka
 obchodní ředitel

Fio banka, a.s.
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Vážení čtenáři,

rád jsem se ujal možnosti psát čtenářské doporučení na další vydání zajímavé publikace 
Finanční trhy od profesora Oldřicha Rejnuše. To mimo jiné i z důvodu naší vzájemné 
dlouholeté známosti z dob mých studií a krátkého akademického působení na Mendelově 
univerzitě v Brně, kde mi profesor Rejnuš vedl diplomovou práci a posléze působil i jako 
můj školitel a vedoucí katedry.

Přidanou hodnotu v publikaci Finanční trhy od profesora Rejnuše vidím zejména v její 
komplexnosti a dále systematickém provázání jednotlivých segmentů a nástrojů finančního 
trhu. Tímto způsobem je tato publikace originální. Tvorba takto pojaté publikace musela 
představovat pověstnou „mravenčí práci“, jelikož problematika finančních trhů je složitá 
a najít a správně popsat na něm působící vzájemné vazby muselo být časově náročné. 
Rovněž bych chtěl vyzdvihnout čtenářsky přívětivý styl psaní a vysoký počet praktických 
příkladů, které složitou problematiku vhodným způsobem ilustrují a doplňují.

Publikaci Finanční trhy bych určitě doporučil každému, kdo má o problematiku 
finančních trhů zájem či se této problematice věnuje v rámci své profese. Jedná se 
o literaturu, která komplexním způsobem popisuje fungování finančních trhů, což 
vysvětluje i její vysoký počet stran. Z tohoto důvodu rovněž využíváme publikaci Finanční 
trhy i v rámci koncernu Partners For Life Planning v rámci svých vzdělávacích projektů, 
na kterých velmi úzce spolupracujeme právě i s profesorem Oldřichem Rejnušem.

Ing. Petr Borkovec
Partner a CEO pro distribuci

Partners For Life Planning, a.s.
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Vážení čtenáři,

je mi ctí, že mám možnost napsat několik vět do této vynikající publikace. Dle mého 
názoru se jedná o nejucelenější práci z oblasti finančního bankovnictví. Prof. Rejnuš nám 
předkládá publikaci, která by měla patřit do knihovny každého obchodníka s cennými 
papíry. Velmi srozumitelným jazykem čtenářům vysvětluje zákonitosti fungování 
kapitálových a finančních trhů. Publikace je natolik čtivá a srozumitelná, že  ji v České 
spořitelně, a.s. používáme jako základní učební pomůcku pro školení našich investičních 
specialistů a privátních bankéřů. 

Jsem osobně velmi potěšen, že s panem profesorem mohu spolupracovat a věřím, že 
profesor Rejnuš vychová ještě mnoho investičních nadšenců a bankovních odborníků.

Jiří Ubry
 ředitel odboru podpora obchodů

Česká spořitelna, a.s.
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Vážení čtenáři,

spolupráce s prof. Rejnušem z Fakulty podnikatelské VUT v Brně mě přivedla rovněž 
ke studiu jeho publikací. V jejich řadě nelze přehlédnout tu, kterou držíte v ruce, a to jak 
úctyhodnými rozměry, tak mimořádně zajímavým a aktuálním obsahem.

Finanční trhy je možno analyzovat a zkoumat mnoha způsoby. Prof. Rejnuš zvolil 
encyklopedický přístup, kde každý zájemce najde odpověď na svoji otázku formou 
popisu a vysvětlení právě toho pojmu, který hledá. Toto know-how stojí na teoretických 
základech definovaných obecně v úvodních kapitolách knihy, konkrétně pak u jednotlivých 
zkoumaných jevů včetně příkladů a historických exkurzů.

V době nutného posilování finanční gramotnosti veřejnosti představuje studium 
publikace velmi dobrou možnost jak vstoupit do nejvyšších pater finančního vzdělání. 
V tomto smyslu je publikace přínosná pro využití jak z hlediska teoretického, kdy autor 
v každém dalším vydání reflektuje, zařazuje a hodnotí nové jevy a produkty v rámci 
schématu finančních trhů, tak v denní praxi zejména komerčních bankéřů - a v neposlední 
řadě v pedagogickém procesu při studiu a výuce příslušných studijních oborů.

Věřím, že tato publikace dále rozšíří znalosti odborné veřejnosti o světě kapitálových 
trhů a jejich fungování, které jsou - přes každodenní příliv informací o nich - stále 
obestřeny aureolou výlučnosti.

Ing. Martin Slezák
náměstek ředitele pobočky

Česká národní banka
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Úvod

Kniha je koncipována jako systémově pojatá odborná publikace, jejímž cílem je co 
nejkomplexněji postihnout principy a zákonitosti fungování finančních trhů.  

Po základech teorie finančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí 
a jejich produktů je následně řešena otázka úroku jako nejvýznamnější ekonomické 
kategorie finančního trhu. Na to navazuje teorie finančních investic, ze které vyplývají 
jednotlivé faktory ovlivňující chování investorů. Následně je provedeno systémové 
vymezení finančních a reálných investičních instrumentů, které jsou rozděleny do čtyř 
základních skupin, a to na klasické investiční nástroje, termínové derivátové instrumenty, 
cenné papíry fondů kolektivního investování a strukturované produkty. Každé této 
skupině je věnována samostatná kapitola; v nich jsou systémově členěny a podrobně 
charakterizovány všechny investiční instrumenty, jež do nich z  hlediska svých vlastností 
spadají, přičemž je věnována pozornost i metodám jejich oceňování a způsobům 
obchodování. A v závěru publikace je zařazeno pojednání o současných vývojových 
tendencích světového finančního systému, vedoucích až k jeho celosvětové globalizaci, 
přičemž jsou charakterizovány jak kladné, tak i záporné stránky tohoto vývoje.

Publikace je určena především odborným pracovníkům všech druhů finančních 
institucí, jakož i učitelům a studentům ekonomických vysokých škol. Je však určena 
i všem těm, kteří se problematikou finančních trhů zatím sice nezabývali, ale mají o ni 
zájem a chtějí získat vědomosti, jež jsou v soudobém světě potřebné jak pro každodenní 
život, tak i pro fungování celé lidské společnosti.

Brno, říjen 2011

prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.

Poděkování:
Autor děkuje touto cestou Ing. Oldřichu Šobovi, Ph.D., Ing. Borisu Šturcovi, Ph.D., Doc. 
Ing. Evě Vávrové, Ph.D., Ing. Romanu Ptáčkovi, Ph.D., Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. 
a Ing. Heleně Hanušové, CSc. za poskytnutou odbornou pomoc. 

Zároveň děkuje Mgr. Jarmile Rejnušové za pomoc při jazykové úpravě. 
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Summary

The book is designed as a comprehensive, systematically outlined publication, 
including basic range of issues concerning function of financial markets.

Introduction into theory of financial markets and systemization of individual financial 
institutions and products are followed by interest as the most important economic category 
of financial market. Thereafter, the author deals with theory of financial investments, out 
of which arise individual factors, influencing investors’ behaviours. This is followed by 
systemic definition of basic sorts of financial investment instruments, that are subsequently 
sorted out in accordance with the most important characteristics into four basic groups: 
“classical” investment instruments, term derivative contracts, collective investment 
securities and “structured products”. Each of these groups of investment tools is dealt 
with in following chapters individually; particular types of investment instruments, 
belonging into above mentioned groups, are systematically segmented and characterized. 
At the same time, the author focused on the most important methods of analysis and ways 
of trade. In the end, contemporary developmental trends of world financial system are 
mentioned; it leads gradually to worldwide globalization, where both the most important 
partial development trends and positive and negative aspects of this development are 
characterized. 

The book is dedicated to experts in all sorts of financial institutions as well as to 
teachers and students of Universities of Economics. It is beneficial even to those, who 
have deep knowledge of some partial fields of financial theory and who wish to use it in 
practice. And last but not least, it is dedicated to all those who have not pursued issues of 
financial markets yet, but who are, however, interested in it and who are willing to acquire 
knowledge, necessary in contemporary world for everyday life of both individuals and 
society. 
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1. Úvod do teorie Finančních trhů
V každé ekonomice se běžně stává, že se ekonomické subjekty dostávají do situací, 

kdy mají buď přebytek, nebo naopak nedostatek peněžních prostředků, který jim brání 
v realizaci jimi zamýšlených činností. Někdo např. vymyslí vynález, který by mohl mít 
pro společnost značný význam. Nemá však prostředky na to, aby jej zrealizoval. Jiný 
naopak v daném okamžiku disponuje nevyužitými penězi. Pokud se podaří tyto dva 
subjekty vzájemně propojit, dojde k zavedení uvedeného vynálezu do praxe a vynálezce, 
poskytovatel peněz i ekonomika si polepší.

Stejně jako jednotlivci mohou peněžní prostředky potřebovat i firmy nebo stát. Firma 
může potřebovat peníze např. na modernizaci výroby nebo na umístění svých nových 
výrobků na trh; místní správa na výstavbu nové nemocnice, na opravu komunikace nebo 
školy; vláda na výstavbu vojenského letiště nebo na odstraňování následků vzniklých 
v důsledku přírodní katastrofy.

Peněžní prostředky tedy mohou potřebovat všechny druhy ekonomických subjektů, 
a to jak domácnosti, firmy, tak i stát. A je posláním finančních trhů, aby přemísťovaly 
peníze od přebytkových subjektů (které jich mají v dané době nadbytek) k subjektům 
deficitním (které si naopak přejí utratit více, než kolika penězi disponují), a to především 
k těm, jež pro ně mají nejefektivnější využití.

A protože finanční trh nemůže fungovat samostatně, nýbrž pouze v rámci celého 
finančního systému, jež je zase nedílnou součástí ekonomiky, nelze ani teorii finančního 
trhu chápat odděleně ani od jiných oblastí finanční teorie, ani od ekonomie jako vědní 
disciplíny, za jejíž součást je možno finanční teorii – nazývanou též „peněžní ekonomie“ 
– považovat.

1.1. hiStorický vývoj peněz

Je zřejmé, že jak fungování finančního trhu, tak i činnost celého finančního systému 
jsou podmíněny existencí peněz. To vyplývá jednak z toho, že v moderní ekonomice je 
peněžní směna nutným předpokladem fungování všech existujících druhů trhů, jednak 
z toho důvodu, že v rámci finančního systému zabezpečují peníze ještě i další funkce, 
kterých postupně nabyly v průběhu svého vývoje. A to je také důvod, proč je zapotřebí 
věnovat jejich vývoji alespoň krátce pozornost.

Ekonomická teorie považuje peníze za jeden z největších objevů lidstva. Tento názor 
vychází především z toho, že zavedení peněz vyřešilo problémy s naturální směnou (jež 
vyžadovala tzv. oboustrannou shodu potřeb). Tu nahradila směna peněžní, jež (protože 
peníze fungují jako prostředek směny) oboustrannou shodu potřeb nevyžadují). Přitom je 
zřejmé, že podmínkou toho, aby mohlo „něco“ vykonávat tuto univerzální funkci bylo, 
že toto „něco“ museli být všichni lidé ochotni přijímat, což bylo podmíněno tím, že si 
jsou jisti, že „to“ kdykoli příjme každý jiný člověk.1

1 Problematika vývoje peněz je podrobně popsána v publikaci Holman, R.: Ekonomie [27].

Kapitola 1 Finanční trhy, jejich vymezení a FunKce v eKonomice



33

Zpočátku byla důvěra lidí v peníze založena na tom, že jejich funkci plnily drahé 
kovy (především zlato a stříbro), které mezi lidmi obíhaly fyzicky. Podstatou této důvěry 
bylo všeobecné vědomí, že drahé kovy jsou dlouhodobě vzácné a homogenní,1 na což 
brzy logicky navázala ražba zlatých a stříbrných mincí. Nicméně se později ukázalo, že 
podstatou peněz není, zda jsou vyrobeny z drahých kovů či nikoli, nýbrž, že rozhodující 
je důvěra lidí v to, že je za drahé kovy mohou kdykoli bezproblémově vyměnit. To se 
prokázalo zavedením papírových peněz směnitelných za zlato, jež zpočátku emitovaly 
soukromé banky, na což později navázalo prohlášení peněz (bankovek a mincí) za zákonné 
platidlo, v důsledku čehož je již nebylo možné nikým odmítnout. Tím se stalo, že důvěra 
v peníze začala souviset s důvěrou lidí ve státní moc.

Další etapou ve vývoji finančního systému bylo postupné rozšiřování bankovních 
služeb včetně zavádění šeků (a posléze platebních karet). To umožnilo lidem disponovat 
s penězi uloženými na bankovních účtech i jinak, než pouze prostřednictvím hotovostních 
peněz, a tudíž vlastně vznikly první finanční – v tomto případě platební instrumenty. Ty 
na jedné straně umožnily lidem bezhotovostní platit, zároveň však způsobily, že jejichž 
prostřednictvím prováděné platby si banky musely mezi sebou vzájemně vyúčtovávat 
a tudíž začít realizovat mezibankovní převody peněz „z účtu na účet“.

V době naturální směny byla vzájemná výměna dvou produktů jediným obchodním 
aktem. Při obchodní výměně s využitím peněz tomu tak už ovšem nebylo, protože tím, 
že se peníze (jako prostředek směny) začaly včleňovat mezi obě vzájemně směňovaná 
zboží, tak se akt souběžného prodeje a koupě zpravidla rozdělil na dva, časově odlišné 
směnné akty.2 Z toho vyplývá, že ekonomické subjekty začaly (i když zpočátku většinou 
pouze dočasně) disponovat určitou „peněžní hotovostí“, kterou mohly držet buď ve 
formě oběživa (držbou bankovek a mincí), nebo ji mohly mít uloženu na bankovních 
účtech. Jinými slovy se stalo, že lidé (resp. ekonomické subjekty) začaly vlastnit různá 
množství peněz, které začaly tvořit součást jejich „majetkových aktiv“ (bohatství). 
Vedle peněžních zůstatků ovšem vlastnili i jiná majetková aktiva, jako např. pozemky, 
domy, resp. různé movité věci, ke kterým posléze přibyly i různé druhy tzv. finančních 
investičních instrumentů (akcie, dluhopisy, apod.). Všechna tato majetková aktiva 
představují bohatství jejich majitelů, nicméně pokud se týče jejich vlastností, tak 
těmi se mohou podstatně lišit. Některá z nich (tzv. investiční aktiva), přinášení svým 
vlastníkům výnosy, ale může být obtížné je zpětně směnit (prodat na finančním trhu) za 
hotové peníze. Jiná jsou naopak likvidní, avšak žádné významné výnosy svým majitelům 
nepřinášejí, přičemž nejlikvidnějším existujícím majetkovým aktivem jsou právě peníze. 
A protože jsou vysoce likvidní a lze je tudíž kdykoli směnit za kterékoli „zboží“, existuje 
po nich z tohoto důvodu pochopitelně poptávka (tzv. poptávka po peněžních zůstatcích). 
A protože na finančních trzích jsou tímto „zbožím“ různé druhy tzv. finančních investičních 
nástrojů, jejichž nákupem majitelé peněžních zůstatků své peníze investují, čímž je mění 
ve finanční kapitál (nesoucí výnos), pomáhají financovat činnost celého ekonomického 
systému, jehož jsou příslušný finanční trh a potažmo i celý finanční systém nedílnou 
součástí.

1 Jejich hodnotu bylo možno poměrně jednoduše určit, např. zvážením (což třeba u drahých kamenů možné 
není).

2 Nejprve něco směníme za peníze (prodáme) a teprve později za ně nakoupíme něco jiného.
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1.2. Finanční SyStém a jeho Funkce

Ještě před tím, než se začneme podrobně zabývat problematikou samotného finančního 
trhu, věnujme pozornost významu celého finančního systému, jehož je finanční trh vždy 
nedílnou součástí, a jeho jednotlivým funkcím, které v rámci fungujícího ekonomického 
systému zajišťuje.

Finanční systém je možno chápat jako mechanismus, jehož prostřednictvím se  �
prostředky k zapůjčení dostávají k těm, kteří si je chtějí vypůjčit. Je souhrnem 
jak všech dílčích segmentů finančního trhu, tak i všech na nich obchodovaných 
finančních nástrojů (instrumentů) a rovněž všech ekonomických subjektů, které 
při respektování legislativou stanovených zákonů a dalších souvisejících předpisů 
tyto finanční nástroje s využitím svých odborných znalostí a technik obchodují, nebo 
poskytováním celé řady různých odborných finančních služeb fungování finančního 
systému napomáhají. 
Díky zde probíhajícím finančním operacím dochází tedy k tomu, že peníze jsou  �
směňovány za různé druhy finančních služeb a finančních nároků, představovaných 
různými instrumenty finančního trhu. To následně umožňuje nákup nových 
kapitálových statků, zvyšování produkčních možností ekonomiky a tudíž i urychlování 
ekonomického růstu. 
Finanční systém tak zajišťuje soustřeďování dočasně volných peněžních prostředků  �
a jejich následné rozmísťování (alokaci), jakož i jejich pružné přelévání za účelem 
přeměny úspor v investice. Určuje rovněž, jaké množství peněžních prostředků je 
v příslušné době k dispozici pro platby za zboží, služby či výrobní faktory a determinuje 
cenu úvěru.

Realizace výše uvedených druhů finančních toků a finančních činností ovšem souvisí 
se základními funkcemi finančního systému. Těmi jsou:

Depozitní funkce �
Umožňuje ukládání (investování) úspor. Tím jsou akumulovány peněžní prostředky 
potřebné především pro investiční, ale i pro spotřební výdaje firem, domácností 
i státu.

Kreditní funkce �
Umožňuje poskytovat volné peněžní prostředky všem druhům ekonomických 
subjektů, a to domácnostem, firmám i státu. To napomáhá zvyšování spotřebních 
výdajů domácností (což se příznivě odráží ve zvyšování poptávky po zboží a službách) 
a urychluje realizaci investic prováděných podnikatelskými subjekty resp. státem, 
čímž je podporován ekonomický růst.

Funkce uchování hodnoty (bohatství) �
Prostřednictvím finančních instrumentů je ekonomickým subjektům umožněno 
uchovávat svoji kupní sílu až do doby konečného použití svých odložených peněžních 
zdrojů s minimalizací důsledků inflace.
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Funkce likvidity �
Jedná se o možnou přeměnu jednotlivých druhů finančních aktiv na peněžní hotovost. 
Obecně platí, že hotové peníze, na rozdíl od většiny ostatních druhů finančních 
(investičních) instrumentů, sice vykazují prakticky nulovou výnosnost, na druhé 
straně se však vyznačují okamžitou likviditou.

Platební funkce �
Je funkcí finančního systému, která prostřednictvím vytvořeného mechanismu 
umožňuje provádět všechny druhy plateb.

Funkce ochrany proti riziku �
V první řadě se jedná o funkci, zajišťující ochranu jednotlivých ekonomických 
subjektů proti různým druhům rizika prostřednictvím pojistných smluv. Vedle toho 
však finanční systém umožňuje jednotlivým ekonomickým subjektům též vytváření 
diverzifikovaných portfolií držených finančních aktiv, rozkládajících rizika případných 
poklesů jejich cen.

Funkce regulace finančního systému státem �
Jde o funkci státu, který prostřednictvím monetární a fiskální politiky, jakož i dalších 
existujících nástrojů státní regulace, působí na finanční systém a tím ovlivňuje i celý 
systém ekonomický z hlediska prosazování svých konečných cílů.

Z obsahové náplně uvedených funkcí vyplývá, že základními funkcemi, které finanční 
trh v rámci finančního systému zabezpečuje, jsou především funkce depozitní a kreditní. 
Nicméně vzhledem k tomu, že všechny funkce finančního systému působí společně 
a navzájem se podmiňují, je zřejmé, že pokud by v rámci finančního systému dobře 
nefungoval finanční trh, nemohly by efektivně působit ani ony.

1.3. vzájemné vztahy ekonomického  
 a Finančního SyStému

Každý existující finanční systém je vždy nedílnou součástí některého systému 
ekonomického. To platí jak pro ekonomické systémy jednotlivých států, tak i pro 
ekonomické systémy nadnárodních resp. mezinárodních ekonomických společenství,1 
jakož i v případě, že se jedná o ekonomický systém světový.

1.3.1. základní toky v ekonomickém SyStému

Každý výrobní proces má své vstupy a výstupy. Za prvotní vstupy jsou ve smyslu 
poznatků ekonomické teorie považovány práce a půda, včetně přírodních zdrojů. Vedle 
nich potom existují i takové zdroje, které musely být ještě před tím, než se samy staly 
výrobními zdroji, nejprve vyrobeny a jsou tudíž výstupy předchozí výroby. Ekonomická 

1 Společenstvím nadnárodního typu je např. Evropská hospodářská a měnová unie (neboli Eurozóna).
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teorie je nazývá kapitálem, resp. kapitálovými statky, jež ovšem mohou nabývat různé 
podoby. Lze je členit jednak na meziprodukty určené k budoucí jednorázové výrobní 
spotřebě, jednak na dlouhodobé (fixní) kapitálové statky, které se nespotřebovávají 
jednorázově a jsou tedy ve výrobě využívány v mnoha výrobních cyklech. 

Z uvedeného vyplývá, že z hlediska ekonomické teorie můžeme hovořit o třech 
základních výrobních faktorech, jimiž jsou:

Práce �
Půda a přírodní zdroje �

Kapitál (kapitálové statky) �

Výrobní kapacita každého podniku jakož i produkční možnosti každé společnosti 
(ekonomiky) jsou tedy určovány i množstvím kapitálových statků 1 zapojených do výroby. 
Z toho vyplývá, že i když konečným cílem společnosti je výroba spotřebních statků, 
umožňujících uspokojovat potřeby lidí, musí se vedle nich současně vyrábět i statky 
kapitálové. Existují zde tedy dvě základní alternativní možnosti volby, a to mezi vyšší 
spotřebou v přítomnosti při pomalejším růstu množství používaných kapitálových statků, 
nebo naopak vyšší výrobou kapitálových statků umožňujících rychleji zvyšovat produkční 
možnosti společnosti, avšak při omezeném nárůstu produkce statků spotřebních.

Tržní ekonomikou rozumíme takové uspořádání společenské výroby, ve kterém jsou 
struktura spotřeby, struktura výroby i způsob použití výrobních zdrojů 2 řízeny trhem na 
základě nezávislého rozhodování jednotlivých účastníků trhu, a to domácností, firem 
i státu. Všechny tyto ekonomické subjekty vstupují do vzájemných vztahů na základě 
dobrovolnosti a sledování vlastních zájmů. Tím jsou určovány:

Struktura vyráběné produkce a poskytovaných služeb �
Produkce jednotlivých výrobků i druhy a množství poskytovaných služeb jsou 
určovány poptávkou kupujících, jíž se jednotliví výrobci a poskytovatelé služeb 
přizpůsobují.

Kombinace používaných zdrojů (technologie) �
Pokud se jedná o způsoby výroby, resp. o nejvhodnější výrobní technologie, volí si je 
jednotliví producenti sami s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivnosti a realizace co 
nejvyšších zisků.

Rozdělování důchodů �
Vychází z velikosti tržeb realizovaných za prodané výrobky a poskytnuté služby. 
Z takto získaných peněz jsou uhrazovány náklady na jednotlivé výrobní faktory, 
přičemž platby za jejich použití jsou zároveň důchody (příjmy) jejich majitelů. 

Základní funkcí ekonomiky každého státu je alokovat vzácné materiálové zdroje, 
umožňující efektivně vyrábět zboží a poskytovat služby, jaké společnost požaduje. Aby 
však ekonomika mohla tuto funkci plnit, musí být propojena s finančním systémem.

1 Tím rozumíme i jejich kvalitu, zejména pak z hlediska technické úrovně používané výrobní technologie. 
2 Jedná se např. o volbu způsobu výroby, resp. o výběr vhodné výrobní technologie.
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Vyjděme nyní z jednoduchého ekonomického modelu zahrnujícího pouze vzájemné 
vztahy dvou typů ekonomických subjektů, a to firem a domácností. Jejich vzájemná 
propojenost umožňuje, že domácnosti mohou poskytovat jimi vlastněné výrobní faktory 
firmám a inkasovat za ně peněžní příjmy, jež mohou následně využívat na nákupy zboží 
a služeb. Naopak firmy mohou inkasovat od domácností platby 1 za prodej svých výrobků 
a služeb konečné spotřeby a za utržené peníze od nich nakupovat potřebné výrobní faktory, 
což je podmínkou pro udržení jejich podnikatelské činnosti. Tyto toky je možno v rámci 
použitého modelu ekonomického systému zobrazit jako cirkulaci mezi produkčními 
jednotkami (firmami) a jednotkami spotřebitelskými (domácnostmi), která je nekonečná 
a znázorňuje ji tokový diagram na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Dvousektorový tokový diagram

Horní polovina tohoto diagramu ukazuje, že zboží konečné spotřeby teče od 
firem k domácnostem, které za ně firmám platí. Naopak spodní polovina dokladuje, 
že domácnosti výměnou za důchodové platby poskytují firmám výrobní faktory. 
Z uvedeného grafu zároveň vyplývá, že toky plateb (tzv. nehmotné peněžní toky) jsou 
vždy protisměrné proti tokům fyzickým (v daném případě se jedná o toky výrobních 
faktorů a toky zboží a služeb).

Významnou skutečností a určitým zjednodušením tohoto diagramu je ovšem to, že se 
v něm nepromítají toky meziproduktů, které plynou od jedné produkční jednotky (firmy) 
ke druhé a k domácnostem se nedostávají. Tyto toky jsou schematicky znázorněny 
v levé části diagramu, přičemž v dalším výkladu již nebudou uvažovány. A za druhé, 
v diagramu je rovněž abstrahováno i od funkce státu, což bylo důvodem pro to, že byl 
nazván diagramem dvousektorovým.

1 Platby domácností firmám se v uvedeném modelu rovnají tržbám firem.
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1.3.2. základní druhy trhů půSobících  
 v ekonomickém SyStému

Ve vyspělých zemích funguje ekonomika na tržním principu, takže jsou to trhy, jež 
zajišťují efektivní alokaci omezených zdrojů, které jsou vzhledem k poptávce, jež po nich 
existuje, relativně vzácné. Trhy tak představují kanály, kterými se prodávající a kupující 
dostávají do vzájemných interakcí (na základě poptávky a nabídky) s cílem dosáhnout 
směny výrobních faktorů a zboží a služeb za příslušné množství peněžních jednotek. 

Na trzích zboží a služeb se na základě nabídky a poptávky určují ceny obchodované 
produkce, přičemž veškeré změny těchto cen mají následně zpětný vliv na chování 
ekonomických subjektů, které se v tržní ekonomice nacházejí v podmínkách konkurence. 
Tak je určováno, jaké zboží se bude vyrábět, jaké služby budou poskytovány a v jakém 
množství. Obdobným způsobem působí i trhy výrobních faktorů.

Na druhé straně trhy distribuují důchody, jejichž výše odpovídá tomu, jak jednotlivé 
ekonomické subjekty (domácnosti i firmy) přispívají k tvorbě produktu, a to jak z hlediska 
jeho množství, tak i kvality. Jedná se zde jak o velikost zisků jednotlivých firem, tak 
i o celou řadu různých peněžních toků, které mohou nabývat rozmanitých forem, jako 
jsou např. mzdy, renty, úroky, resp. i celá řada dalších druhů ekonomických požitků.

Zaveďme nyní nejprve zjednodušenou představu, že by ekonomika fungovala bez 
finančního trhu, tj. pouze s využitím trhů zboží a služeb konečné spotřeby a trhů základních 
druhů výrobních faktorů, na kterých by se setkávaly pouze firmy a domácnosti – viz 
rozšířený již dříve uvedený dvousektorový model, znázorněný na následném obrázku 
1.2.

Obrázek 1.2: Základní druhy trhů působících ve zjednodušeném dvousektorovém 
modelu ekonomického systému
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