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ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU -
HIGHLIGHTS

▹ Nastolit důvěru v oblasti kapitálového trhu
(přetrvávají negativní důsledky kupónové privatizace)

▹ Vládní podpora pro vstup státních firem na regulovaný trh 
(viz Polsko, Německo)

▹ Daňové zvýhodnění pro investory v oblasti SMEs
(řada evropských států nabízí různé formy daňových výhod na 
obecně rizikovější investice do SMEs)

▹ Racionalizace legislativy

▹ Edukace v oblasti kapitálových trhů a podpora nezávislých 
firemních analýz 
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USA a Kanada
„designated offshore securities market“

Člen FESE
Petr Koblic – prezident FESE od roku 2018

Člen holdingu CEESEG
Praha (BCPP), Vídeň (Wienner Börse)

Člen holdingu PX
BCPP + komoditní trh + depozitář CP

BCPP vznikla v roce 1871 a 
novodobá historie se datuje 
od roku 1992.

Burza je trh, na kterém se 
určují ceny cenných papírů 
nebo komodit dle nabídky a 
poptávky. 

Obchodování na burze 
probíhá prostřednictvím 
obchodníků, tzv. členů burzy
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BCPP
Přehled 2016 - 2018



Funkční infrastruktura pro 
kapitálový trh

nejnižší poplatky v EU
platná EU legislativa

evropský obchodní systém XETRA

Květen 2016

úspěšný vstup 
Moneta Money Bank

Tržní kap po IPO 34 748 mil Kč

Květen 2018

duální listing
32 zahraničních titulů

Podzim 2017

nový trh pro malé a 
střední firmy
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TRH START



Neregulovaný trh 

= mnohostranný obchodní systém

Firmy

▹ sídlo v ČR a zaknihované akcie

▹ valuace 25mil Kč - 2mld Kč

▹ prospekt, due dilligence report, analýza

Investoři

▹ zkušenosti s kapitálovým trhem

▹ kapitálově silní s tolerancí k 
vyššímu riziku

▹ min investice 100,000 Kč
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První rok na trhu START

5  firem

Úspěšně vstoupilo na trh START a 
celkový objem primárních úpisů byl 381 
mil Kč

Mediální Výstup

966 mediálních výstupů s 
celkovou vysledovanou mediální 
hodnotou 28 mil Kč
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4 Start Days

Stejné dny pro primární úpis i 
sekundární obchodování
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PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH EMITENTŮ K 31. 12. 2018

Celková tržní kapitalizace všech firem 
se pohybovala na úrovni 2 437 mil Kč

Během 4 obchodních dnů se 
zobchodovalo přibližně 16 mil Kč 
v rámci sekundárního obchodování.
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ROK 2019



BCPP

▹ Nový obchodní systém T7

▹ Nové investiční instrumenty – ETF

▹ Nové webové stránky

Trh START

▹ Vstup nových firem v květnu, říjnu a prosinci 

▹ Zvýšení likvidity – od ledna obchodujeme jednou za měsíc

▹ Rozšíření investorské základny

Podpora od členů je podmínkou dalšího rozvoje BCPP a 
kapitálového trhu.
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KONTAKTY

www.pse.cz www.pxstart.cz
info@pse.cz pxstart@pse.cz

twitter.com
@pse_trading @px_start
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