
 
 
 
Jeden z nejbohatších lidí na světě Waren Buffet získal první zkušenosti s obchodem tak, že 
nakoupil pár akcií a čekal, jak poroste jejich hodnota. 
 
Zkuste to tedy také… 
Vžijte se do situace, kdy máte „volných“ 100 tisíc Kč – a těchto 100 tisíc investujte, jak 
nejlépe dovedete, do vybraných akci, popř. do spořící účtu. 
 
Pro zjednodušení budete mít na výběr pouze tyto akcie z různých oblastí podnikání: 
 
společnost:    oblast podnikání:   orientační kurz     
                                                  k 22.11.2019: 
 
AVAST     IT, antivir    Kč    130,00 
ČEZ      energetika    Kč     516,00 
FACEBOOK    komunikace, IT   Kč 4 470,00 
KOFOLA     nápoje    Kč    288,00 
KOMERČNÍ BANKA   bankovnictví   Kč     796,50 
SKANSKA     stavebnictví    Kč     504,00 
STOCK     alkohol    Kč          60,20 
TELEFÓNICA O2   operátor    Kč      224,50 
VIG      pojišťovnictví   Kč      623,50 
 
Případně můžete vsadit na „jistotu“ a dát peníze (nebo část) do banky na spořící účet, kde je 
roční úroková sazba 2%: 
 
RAIFFEISENBANK   spořící účet eKonto XL  úrok. sazba 2% p.a. 
 
 



Pravidla: 
 
1. Vyberte si akcie (příp. účet) a rozdělte mezi ně 100 000,--, nemusí být přesné násobky, 
např. se rozhodnu dát 20 000,-- do ČEZu a 80 000 do Komerční banky. 
 
2. Svoji volbu pošlete na mail kroulik@oa-chocen.cz, do předmětu musíte uvést jméno, 
příjmení a třídu! 
 
3. Ve stejný den, kdy mail odešlete, bude Vaše volba přepočítána na odpovídající počet akcií 
a od této chvíle budete moci sledovat vývoj vaší investice… 
 
4. Takto investovat bude možné nejpozději do pátku 29. listopadu 2019 do 24:00 hod.  
 
5. Důležité: od 14. do 15. prosince se pro Vás naše burza znovu otevře a Vy budete mít 
možnost některé své akcie prodat a koupit jiné, případně už vydělané peníze 
neinvestovat… 
 
6. Vývoj budeme sledovat až do 19. 12. do 18:00 hod., v tuto chvíli zjistíme hodnotu Vašich 
akcií a vyhodnotíme nejlepší … 
 
7. Soutěžíme o hodnotné ceny, vyhlášení proběhne na vánoční besídce. Síly s Vámi poměří i 
učitelé!!! 
 
8. Informace - aktuální kurzy akcií budeme přebírat z kurzovního lístku BCPP (pouze 

pokud nebudou obchodovány zde, tak z RM-S) 
- podrobné informace o akciích, včetně vývoje a grafů najdete na  

www.akcie.cz 
 
 
 
 
 

 
 
  


