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Dceřinou společností 
burzy se stal Centrální 

depozitář cenných papírů

tvořila suma, kterou složilo 402 zakladatelů 
pražské burzy v roce 1871. Patřili mezi ně 
převážně Češi v čele se známým pražským 
obchodníkem s cukrem Aloisem Olivou, 
ale také různé firmy, od pojišťoven přes 
cukrovary až po 4 provozovatele železnic. 
První obchody na „Pražské burze na zboží 
a cenné papíry“ byly zahájeny 17. dubna 
1871 a trvaly 1,5 hodiny.29 870 

zlatých

150 let 
pražské burzy

vystřídala pražská burza 
během své předválečné 
historie, přičemž ani 
jednu z nemovitostí přímo 
nevlastnila. První valná 
hromada se konala domě v ul. 
Na Příkopě 990. Burza sídlila 
také v budově Zemské banky 
na Nekázance nebo v Paláci 
České banky ve Vodičkově 
ulici. I když se snahy o získání 
vlastní budovy datují do roku 
1885, muselo uběhnout 
dalších 53 let, aby se stavba 
vlastní budovy realizovala.

7 adres

Ve svých počátcích měla burza svůj 
organizační řád, který se mnohokrát 
upravoval. Do své konečné podoby se ustálil 
až v roce 1924. Až do vzniku samostatného 
Československa burzovní pravidla vylučovala 
z obchodování ženy. Z dnešního pohledu 
již méně překvapí, že na burze nemohli 
obchodovat ani dlužníci, trestně odsouzení 
nebo majitelé firem v úpadku.

V počátcích 
bez žen

stála roční vstupenka na 
burzu pro její stálé členy 
v roce 1920. Právě poplatky 
za vstup na burzu nebo za 
vybrané místo v obchodním 
sálu byly jedním z hlavních 
zdrojů financování chodu 
burzy. Zájemci si například 
mohli za 30 zlatých 
zajistit místo u stolku 
nebo zábradlí, kde bylo 
snazší a pohodlnější podat 
správnou nabídku. Platilo se 
i za každý záznam akcií, a to 
25 zlatých. 

1000 zlatých
I před vznikem burzy se čile obchodovalo s komoditami. Oblíbenými 
středisky transakcí byly především kavárny. I když bylo těžké přesvědčit 
obchodníky, aby se od kávy přesunuli na burzu, podařilo se to v roce 
1894, kdy vznikla Pražská plodinová burza. Kupovalo se zde obilí, 
líh, řepka, jetelová semena nebo chmel. Vedl ale cukr – Praha byla 
obchodním střediskem pro celé Rakousko – Uhersko. 

Líh, cukr 
a chmel

V roce 1918 nastalo období 
rozkvětu pražské burzy. Hlavní roli 
zde sehrál první československý 
ministr financí Dr. Alois Rašín, 
jehož opatření brzy přinesla 
upevnění československého 
hospodářství. Majetkové účasti 
československých akciových 
společností byly vykoupeny 
ze zahraničí. Množství 
obchodovaných akcií bylo již tak 
vysoké, že s nimi nebylo možné 
obchodovat přímo. Proto byla 
založena Zúčtovací banka, která 
obchody vypořádávala. 

Rozmach 
v režii Rašína

elektrické energie se každý den 
zobchoduje na Power Exchange 
Central Europe – PXE. Tento 
objem elektřiny by průměrné 
české dvou až tříčlenné 
domácnosti vystačil na více 
než 303 615 let. S elektřinou 
a plynem se na pražské 
burze obchoduje od roku 
2007, kdy byla PXE založena. 
Zaměřuje se na prodej energií 
municipalitám, firemním 
zákazníkům a od roku 2019 
i koncovým spotřebitelům.

759 tisíc MWh

zaplatila burza v roce 
1927 za zahradu 
o výměře 3288 m2 na 
Hooverově třídě (dnešní 
Wilsonově ulici). O 11 let 
zde slavnostně otevřela 
vlastní budovu postavenou 
podle návrhu architekta 
Jaroslava Rösslera. V té 
době ovšem nikdo netušil, 

že se v budově, kterou dnes 
známe jako bývalé sídlo 
parlamentu nebo budovu 
Národního muzea, bude 
obchodovat pouhý rok. 

8,1 mil. korun

dosáhnul objem obchodů v prvním „novodobém“ obchodním dni 6. dubna 
1993. Počítače v gotických prostorách ul. Na Můstku v ranních hodinách 
zpracovaly objednávky z přinesených disket, v 10 hodin byl příjem 
objednávek uzavřen a systém pro základních 7 emisí určil kurs, který 
uspokojil největší objem obchodů. Burza u příležitosti obnovení obchodování 
napočítala celkem 53 svých členů.

2 mil. korun
Po obsazení Československa 
hitlerovským Německem v březnu 
1939 byla činnost burzy postupně 
utlumována. Přežívaly jen obchody 
s devizami, které byly ukončeny 
počátkem roku 1943. V srpnu 1943 
byla budova burzy zabrána pro potřeby 
Duisburgské Opery, v lednu 1945 pak 
v budově burzy byla zřízena německá 
vojenská sběrná nemocnice. Po válce 

50 let ticha

již obchodování nebylo 
obnoveno a burze byl 
rozprodán majetek. 
Nastalo období ticha. 
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Doba do vzniku samostatného československého státu 
byla na pražské burze ve znamení výkyvů. Trh byl nejprve 
za 2 roky své existence zaplaven 59 společnostmi, které 
slibovaly velký zisk a lákaly ke spekulaci. Došlo k velkému 
boomu obchodů, který ovšem následně způsobil přehřátí 
a pokles kurzů. Když se burza nadechla, tak zpravidla 
vzápětí přišel útlum. Až ji v roce 1914 zastavila válka.

Turbulentní 
časy

Od roku 2017 mohou na burzu vstupovat také malé a střední 
podniky, pro které vzniknul trh START. Za dosavadní tři roky jeho 
fungování se na tomto trhu obchoduje s akciemi 8 společností, 
které upsaly své akcie na více než 790 milionů korun. Tou doposud 
největší byla emise společnosti Pilulka.cz, která na trhu od investorů 
získala více než 307 milionů korun.

Firmy na STARTu


