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1 Úvod 

Burza cenných papírů je důležitou institucí moderní tržní ekonomiky. Prostřednictvím 

obchodních výsledků burzy lze posuzovat ekonomický vývoj burzy země, ve které se nachází. 

Zajišťuje fungující místo pro obchodování s akciemi, dluhopisy, futures, certifikáty a dalšími 

cennými papíry a likvidnost primárního trhu.  

Futures jako termínovaný kontrakt zažil obrovský boom v 19. století hlavně v oblasti 

komoditního trhu. Na současných burzách se začal objevovat až v 90. letech 20. století. Jedná 

se o instrument, který investoři využívají k různým investičním záměrům od zajištění proti 

riziku ke spekulaci. Každá burzovní instituce má stanovené přesné podmínky pro 

obchodování s futures. Na obchodování se také podílí další instituce jako clearingové 

centrum, tvůrci trhu a specialisté.  

Cílem této práce je porovnání obchodování futures na burzách cenných papírů Česka, 

Polska, Maďarska a Rakouska. Jednotlivé burzy stojí na odlišných základech v oblastech 

historického vývoje a legislativní úpravy.  

Práce obsahuje tří kapitoly pojednávající o daném tématu. První kapitola se zabývá 

jednotlivými druhy finančních trhů. Je zde objasněn význam jednotlivých trhů včetně 

obchodovaných instrumentů a rizik s nimi spojených.  

Druhá kapitola je zaměřena na popis derivátových instrumentů podle jednotlivých 

hledisek. Dále se zabývá definicí futures kontraktu jako burzovního produktu. Jsou zde 

upřesněna všeobecná pravidla obchodování, která jsou na derivátových burzách s futures 

standardizovaná.  

Ve třetí kapitole je srovnání obchodování s futures na vybraných burzách. Každá 

burza je uvedena stručným popisem, historickým vývojem, detailními pravidly obchodování a 

standardizací jednotlivých druhů futures kontraktů. Součástí je i grafické srovnání 

obchodování s futures v letech 2003 až 2008.  

Kapitola je ukončena porovnáním jednotlivých kritérií obchodování s futures napříč 

vybranými burzami a zabývá se také možným vývojem těchto derivátových trhů do budoucna.
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2 Charakteristika finan čního trhu 

Finanční trh je nedílnou součástí finančního systému. Koncentrují se zde nabídka 

úspor a poptávka po volných peněžních prostředcích. Subjekty poskytující své úspory jiným 

subjektům požadují za podstoupené riziko adekvátní poplatek ve formě úroků. Přesun 

prostředků od věřitelů k dlužníkům zajišťuje prostředník, který usnadňuje investiční činnost. 

Finanční trh rozdělujeme na trh peněžní, kde se obchoduje s aktivy a cennými papíry s 

dobou splatnosti do jednoho roku, a kapitálový trh, kde je předmětem obchodu kapitál s 

dobou splatnosti nad jeden rok.   

Dalším důležitým členěním je pak rozdělení na trh primární a sekundární. Na 

primárním trhu se umisťují nové emise cenných papírů prostřednictvím počáteční veřejné 

nabídky. Jsou využívány pro získání finančních prostředků. S primární emisí je spojen 

problém nastavení ceny. Pokud je cena nastavena příliš nízko, dochází k převisu poptávky nad 

nabídkou a emitenti přichází o dodatečné finanční prostředky. V případě vysoké ceny nastává 

problém s prodejem emise. 

Na sekundárním trhu se obchoduje s cennými papíry již obchodovanými. Investoři zde 

operují z informačních a likviditních důvodů. Informační aspekt znamená, že obchodníci věří, 

že mají lepší informace než ostatní ohledně nadhodnocenosti či podhodnocenosti cenného 

papíru.  

Podstatným rysem finančního trhu je jeho efektivnost (Jílek, 2000). Alokační 

efektivnost znamená umisťování úspor do nejproduktivnějších podniků, což vede 

k maximalizaci zisku při minimálním riziku. Alokace úspor může být omezena etickými a 

ekologickými faktory, aby nedocházelo ke konfliktu mezi cíli ekonomiky a prospěchu 

investorů.  

Informační efektivnost ukazuje, jak cena cenných papírů reaguje na veškeré relevantní 

informace. U dokonalé informovanosti mají účastníci trhu stejnou pozici, protože cena je 

stanovena při znalosti všech informací. V případě, že některý investor má k dispozici 

neveřejnou informaci, jedná se o nedokonalou informovanost, která vede k abnormálním 

ziskům. 
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Operační efektivnost se týká sekundárních trhů. Efektivnost a likvidita trhu se 

projevuje nízkým rozpětím cenného papíru. Rozpětí je rozdíl výnosem a náklady na pořízení 

cenného papíru a zisk finančních zprostředkovatelů. Čím je rozpětí vyšší tím je pro investora 

obtížnější vstoupit na primární trh a prodej cenných papírů. Mírou operační efektivnosti jsou 

rozpětí a podíl makléřských nákladů na ceně. 

2.1 Subjekty finan čních trh ů 

Na finančních trzích vystupují emitenti, investoři a finanční zprostředkovatelé. 

Emitenti vydávají cenné papíry pro získání peněžních prostředků např. na expanzi podniků. 

V případě, že emitenti organizují prodej cenných papírů bez finančního zprostředkovatele, 

jedná se o přímé financování. 

Investoři poskytují své volné finanční prostředky emitentům za cenu úměrnou riziku, 

které podstupují. Mezi rizikem a cenou existuje přímo úměrný vztah. Při vysokém riziku je i 

vysoká požadovaná cena. Rozlišujeme investory s averzí, s neutrálním vztahem k riziku a 

vyhledávající riziko. Averzí k riziku rozumíme umisťování prostředků do méně výnosných 

obchodů, kde podstupují nízké riziko. Neutrální přístup znamená, že investor při alokaci své 

portfolio sestavuje s vysoce rizikových a relativně bezpečných investic. Investor vyhledávající 

riziko pak volí vždy variantu s vyšším rizikem, kde očekává vysoký výnos. 

Do samotného procesu zprostředkování v dnešní době vstupuje mnoho subjektů. 

Finanční zprostředkovatele je možné charakterizovat jako finanční instituce, pomocí nichž 

může střadatel úspor nepřímo poskytnout prostředky vypůjčovatelům. Tyto instituce je možné 

klasifikovat z různých hledisek. Nejčastější členíme na bankovní a nebankovní instituce. 

Hlavní funkcí bankovních institucí je přebírání vkladů, na druhé straně poskytování 

úvěrů, transformace rizika a transformace splatnosti. Banka musí vyplatit střadateli určitý 

úrok z vkladu a také vybírá úroky za poskytnuté půjčky. Investiční potenciál směřují do 

vysoce likvidních a nízko rizikových cenných papírů.  

Pod pojmem nebankovní instituce míníme makléře, investiční banky, investiční fondy, 

pojišťovny, penzijní fondy a další. Své obchody uskutečňují převážně na trhu s 

dlouhodobějšími cennými papíry, které představují vyšší riziko. Tato skupina zakládá svou 

činnost na emisi vlastních cenných papírů, čímž získá potřebné peněžní prostředky na 
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investování. Jedna z hlavních výhod těchto fondů je diverzifikace rizika. Podílník fondů tak 

potažmo vlastní malou část firem, do kterých fondy investovaly.  

2.2 Charakteristika finan čního rizika 

Finanční riziko je součást specifického rizika (Blake, 1995). společně s manažerským, 

operačním a zástavním rizikem. Můžeme jej definovat jako potenciální ztrátu, tzn. ztrátu 

z budoucího vývoje, finančního nebo komoditního nástroje nebo portfolia. Mezi finanční 

rizika zahrnujeme úvěrové, tržní, likvidní, operační a obchodní riziko. Tato rizika se vyskytují 

na všech finančních trzích a jsou spojena s veškerými aktivitami na nich. 

Určité druhy rizik lze účinně diverzifikovat, tedy redukovat či odstraňovat. Jedná se o 

strategii umisťování úspor do většího počtu různě rizikových investic, aby investor nedosáhl 

ztráty. Diverzifikaci využívají převážně podílové, investičních fondy a banky.  

2.3 Dělení finan čních trh ů 

2.3.1 Dluhové trhy 

Na tomto trhu se obchoduje s úvěry, půjčkami a dlouhodobými cennými papíry. Mimo 

perpetuit, dluhopisů s neomezenou platností, mají všechny na tomto trhu obchodovatelné 

cenné papíry omezenou platnost. S tímto trhem se pojí úrokové riziko a věřitelské riziko. 

Dluhopis potvrzuje závazek vypůjčovatele k vlastníkovi (Jílek 2000). Je přesně určen 

termín splatnosti obligace a úrok, což je výnos věřitele splatný v pravidelných intervalech. Na 

peněžním trhu mají dluhopisy splatnost krátkodobou (do jednoho roku), na kapitálovém trhu 

se pak obchoduje se střednědobými a dlouhodobými dluhopisy. Dlužník si může dluhopis 

ponechat do data splatnosti nebo jej může dále obchodovat na sekundárním trhu.   

Druhy dluhopisů podle konstrukce cenného papíru: 

• Dluhopis s fixním kupónem (přímý dluhopis) 

Po celou dobu své životnosti dlužník splácí věřiteli přesně stanovený kupón v 

dohodnutou dobu. Na konci životnosti věřitel obdrží celou jistinu (nominální 

hodnotu). Jak kupóny, tak jistina jsou vypláceny k určitému datu v pravidelných 
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časových obdobích. Setkáváme se např. s ročním, pololetním, ale i čtvrtletním 

vyplácením. 

• Dluhopis s proměnlivým kupónem (dluhopis s plovoucí sazbou) 

Kupóny jsou kolísavé, protože jejich výše je vázána na některou tržní úrokovou sazbu 

(PRIBOR, LIBOR a další) nebo na určitý index např. inflace maloobchodních cen. 

Tyto dluhopisy se vyznačují nízkým úrokovým rizikem, protože mají nižší volatilitu. 

• Dluhopis s nulovým kupónem 

Dlužník po celou dobu životnosti dluhopisu neplatí žádné úroky. Cena, za kterou byl 

cenný papír prodáván, byla snížena o hluboký diskont. Věřitel tedy očekává v době 

splatnosti vyplacení nominální hodnoty dluhopisu.  

Je výhodný pro obě obchodní strany. Pro emitenta v případě, že vložil své finance do 

investice, která nenese ihned výnos. Pro investora je výhodný, protože se nemusí 

zabývat investování získaných kupónů. 

• Odstřihnuté dluhopisy 

U těchto dluhopisů se obchoduje odděleně s jistinou a kupóny. Jistinná část má 

podobu dluhopisu s nulovým kupónem a úroková část se prodává jako anuita. Tyto 

dluhopisy jsou mladého charakteru a začalo se s nimi obchodovat v osmdesátých 

letech v USA.  

• Konvertibilní dluhopis (vyměnitelné dluhopisy) 

Tento druh dluhopisu je možné po celou dobu jeho životnosti vyměnit za akcie. Cena 

za konverzi je již přesně vyčíslena v době emise dluhopisu. Pro věřitele je výhodné 

počkat s konverzí na příhodnou dobu, tak aby dosáhl co největšího zhodnocení. Pro 

emitenta představuje tento druh dluhopisu odloženou emisi akcií. 

• Warranty na dluhopisy 

Warranty nebo-li opční listy představují právo na odkoupení předem stanoveného 

počtu dluhopisů, za předem stanovenou cenu v určeném období. Obchodují se 

společně s dluhopisy. 

• Věčný dluhopis (konzola) 
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U tohoto druhu dluhopisů není stanovena doba splatnosti. Existuje zde možnost 

splacení a to tehdy, když tržní úrokové míry klesnou pod kupónovou míru dluhopisů a 

s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ocenění těchto dluhopisů je obvykle nižší než jejich 

jmenovitá hodnota a kupón se pohybuje v nízkých částkách vzhledem k jistině.  

• Indexové dluhopisy 

Jejich hodnota v době splatnosti závisí na daném indexu např. index mezd, index 

spotřebitelský cen, akciový index atd. Emise těchto dluhopisů je rozdělena na dva 

tranše. „Býčí tranš“ je pro investory s pozitivním očekáváním vývoje akcií a „medvědí 

tranš“ pak s negativním očekáváním vývoje akcií. 

U těchto cenných papírů je obvyklý nižší kupón, protože plyne zisk z pohybu indexu. 

• Dluhopisy se svolatelností 

U tohoto druhu dluhopisů je možné, aby emitent splatil svůj dluh před dobou 

splatnosti. Chrání se tak před případným poklesem tržních úrokových měr. Tyto cenné 

papíry mají vyšší kupón než nesvolatelné. Předčasné vyplacení je možné až po 

několika letech života dluhopisu. 

• Dluhopisy s právem majitele na prodej 

Majiteli dluhopisu nabývá právo k prodeji dluhopisu k určitému datu a za stanovenou 

cenu v případě, že emitent nesplnil stanovené podmínky. V případě, že k tomu dojde 

je emitent povinen tuto skutečnost oznámit majitelům dluhopisů a ti mají možnost do 

šedesáti dnů od oznámení požadovat splacení jistiny a naběhlých úroků. 

• Duální dluhopisy 

V této situaci jsou kupóny a jmenovitá hodnota vyjádřeny v různých měnách. 

• Dluhopisy se zajištěnými aktivy 

Dluhopisy jsou zde zajištěny aktivy a snižují tak požadavky na kapitál. Toto zajištění 

může být fixní či pohyblivé. Fixní zajištění spočívá v tom, že se jedná o aktivum, se 

kterým podnik nemůže disponovat po dobu životnosti dluhopisu. U pohyblivého 

zajištění se pak jedná o obecně celý majetek společnosti. 

 



10 
 

• Nezajištěné dluhopisy 

Dluhopisy, které nejsou zajištěné žádným aktivem. Jejich uspokojení se uskutečňuje 

až po vypořádání zajištěných dluhopisů. 

• Zaručené dluhopisy 

Jedná se o podnikové dluhopisy, které jsou jištěné zárukou třetí strany. Obvykle se 

jedná o mateřské společnosti. 

• Prašivé dluhopisy 

Jedná se o cenné papíry, které mají neinvestiční stupeň hodnocení. Obvykle se jedná o 

situace, kdy dojde ke zhoršení ekonomické situace emitenta, nebo nově zavedené 

firmy s nedostatečnou historií.  

Druhy dluhopisů podle emitenta: 

• Státní dluhopisy 

Tyto dluhopisy emituje stát prostřednictvím Ministerstva financí. Účelem je pokrytí 

dočasného deficitu státního rozpočtu. Rizikovost těchto cenných papírů je skoro 

nulová a výnosnost je tedy nižší. Výnosnost je ještě zvýšena o to, že úroky jsou 

osvobozeny od daní. 

• Pokladniční poukázky 

Emitentem je centrální banka. Jsou vydávány na dobu nejdéle šesti měsíců a na 

vysokou nominální hodnotu, což znesnadňuje odkup pro investory. 

• Bankovní dluhopisy 

Emitentem je banka, která tyto listy prodává, aby měla dostatek peněžních prostředků 

a mohla poskytovat úvěry. Pro věřitele, který si tento druh koupí je dlužníkem 

samotná banka. 

• Komunální dluhopisy 

Emitentem je v tomto případě město, obec nebo banka. V případě bankovního 

emitenta jsou prostředky z dluhopisů poskytovány městu, obci. Řadí se také k 
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poměrně málo rizikovým dluhopisům. V České republice tyto dluhopisy využívají 

pouze velká města, např. Praha. 

• Podnikové dluhopisy, zaměstnanecké dluhopisy 

Emitují je podniky. Podnikové dluhopisy jsou určené pro veřejnost i pro zaměstnance. 

Doprovází je vysoké riziko a tedy i vyšší výnos.  

Zaměstnanecké dluhopisy jsou vydávány pouze pro zaměstnance emitujícího podniku. 

V případě rozvázání pracovního poměru má držitel dluhopisů nárok na odprodej ve 

výši jmenovité hodnoty včetně úroků. Ze zákona je u tohoto druhu zakázána jeho 

převoditelnost na jiného majitele. 

Druhy dluhopisů podle formy 

U dluhopisů rozlišujeme podobu listinnou a zaknihovanou. Listinná znamená, že 

investor cenným papírem fyzicky disponuje. Zaknihovanou formou rozumíme cenný papír 

vedený v evidenci registru cenných papírů pod určitým evidenčním číslem a jménem majitele. 

Dluhopisy mohou nabývat formy dluhopisu na jméno, což pro vlastníka znamená, že 

je zapsán v evidenci vlastníků vedené emitentem. U tohoto druhu může emitent zakázat jeho 

převod na jiného majitele. Pokud tento zákaz nebyl vydán, lze jej převést rubopisem. Převod 

lze uskutečnit při splnění podmínek informování emitenta či získání jeho souhlasu.  

Dluhopis na řad pro jeho majitele znamená, že je veden v registru vlastníků emitenta. 

Převádí se rubopisem bez nutnosti informování emitenta. 

Dluhopis na doručitele opravňuje využívat práva jeho majitele. Převod je 

uskutečňován pouhým předáním.  

Úrokové riziko 

Jedná se o kategorii tržního rizika. Je odvislá od změn úrokových měr. Rizikovým 

faktorem jsou měna a splatnost. Rozlišujeme specifické a obecné úrokové riziko. Pro 

specifické riziko je typická možnost ztráty z nepříznivého vývoje ceny úrokového nástroje. 

Obecné riziko se naopak vztahuje na finanční nástroje celkově. 

 



12 
 

Věřitelské riziko 

Míra věřitelského rizika vypovídá o zajištění pohledávek věřiteli. Existuje zde přímá 

úměra mezi zadlužeností a rizikem. Čím větší riziko investor podstupuje, tím větší 

zhodnocení majetku požaduje.  

2.3.2 Akciové trhy 

Na tomto trhu se obchoduje s akciemi. Tento finanční nástroj je platný do zániku 

akciové společnosti. Při obchodování s akciemi investor podstupuje tzv. akciové riziko. Jedná 

se o změny ceny akcií na burze nebo jiném akciovém trhu. 

Akcie 

Akcie je cenný papír, který se pojí s velkým rizikem pro investora, protože není 

zajištěn výnos z držení akcie. Dokládá podíl majitele akcie na majetku společnosti, který je 

vyjádřen jmenovitou hodnotou (Blake, 1995). 

Akcionáři plynou z držení akcie dividendy. Jsou vypláceny pouze v případě, že podnik 

dosáhl zisku a nejvyšší orgán společnosti, valná hromada, souhlasila s vyplácením. Valná 

hromada může zamítnout vyplácení a zisk určený na dividendy soustředí do fondů pro 

investice podniku. 

Investor se však nezaměřuje jen na dividendu, ale také na růst hodnoty akcie na trhu, 

což mu může přinést další výnos.  

Hlavní typy akcií 

• Kmenové akcie 

Nejdůležitějším druhem akcií jsou kmenové akcie. U tohoto druhu má vlastník 

hlasovací právo, subskripční právo při emisi nových akcií, právo na pohyblivou 

dividendu a právo na likvidační zůstatek. Rozhodující část podílu akcií na kapitálu je 

emitována tímto druhem akcií.  

V některých zemích mají kmenové akcie odstupňované hlasovací právo společně s 

nárokem na dividendu. 



13 
 

Emitentem je upřednostňována emise kmenových akcií, protože nemají přesně 

vymezené datum splatnosti a stanovené stálé platby a jsou snáze obchodovatelné, 

protože je obvykle doprovází vyšší dividenda. 

Jsou také důležité pro hodnocení finančního zdraví podniku. Zesilují důvěru věřitelů a 

úvěrovou schopnost.  

Emisí nových kmenových akcií se rozšiřuje hlasovacího právo a možnost kontroly 

dalšími akcionáři. Emisní náklady jsou vyšší než u dluhopisů a prioritních akcií a jsou 

spojeny s větší rizikovostí. Dividendy nejsou odpočitatelnou položkou. 

• Prioritní akcie 

Dalším druhem akcií jsou prioritní akcie. Je s nimi spojena přednostní stálá výplata 

dividend za podmínky vytvoření dostatečně vysokého zisku.  Majitelé obvykle nemají 

hlasovací právo, což emitent požaduje v případě, že potřebuje navýšit základní kapitál 

společnosti bez rozšiřování hlasovacích práv. V České republice je stanoven 

maximální podíl prioritních akcií na celkovém kapitálu společnosti na 50 %.  

Na trhu existuje několik druhů těchto akcií:  

• Kumulativní prioritní akcie 

Dochází zde k načítání nevyplacených dividend. Podnik je splácí až v době, kdy 

dosáhne dostatečně vysokého zisku. 

• Participační prioritní akcie 

Investoři mohou po předem stanovené době zaměnit prioritní za kmenové akcie. 

Druhy akcií podle podoby a formy 

Dále pak můžeme dělit akcie podle jejich podoby na zaknihované, kterých je v dnešní 

době převážná většina, a listinné. Dalším rozlišovacím prvkem pak je forma. Rozeznáváme 

akcie na majitele, akcie na jméno a akcie na řad. Akcie na majitele jsou velmi snadno 

převoditelné na jinou osobu, která tak nabude práva a povinnosti s tímto spojené. Akcie na 

jméno se převádí na jiného majitele rubopisem. Musí zde být přesně vymezena fyzická či 

právnická osoba, na kterou akcie přechází. Samotný převod pak musí být zanesen do seznamu 

akcionářů, který si emitent akcií vede. 
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Cena akcie 

Cena, nebo-li kurz akcie je stanovena na základě nabídky a poptávky na trhu. 

Poptávka je projevem očekávané ziskovosti firmy. Poptávka stoupá tehdy, když se zvyšuje 

důvěra v hospodaření firmy a v opačném případě, když se firma dostává do ztráty, hodnota 

akcie klesá.  

Některé druhy akcií předkládají také informace o vývoji hospodářství a cen na 

akciovém trhu.  Nejznámějším je průmyslový index Dow Jones, který se vypočítává již od 

roku 1896. V dnešní době je to průměrná cena třiceti nejvýznamnějších akcií amerických 

společností (např.: Coca-Cola, General Electric, General Motors, IBM a další).  

Dalším významným indexem je Standard & Poor's 500 index, který je průměrován z 

pěti set kurzů akcií důležitých společností. 

Akciové riziko 

Akciové riziko je součástí tržního rizika. Jedná se o formu rizika, která závisí na 

změně cen akcií. Za rizikový faktor považujeme národní trhy a emitenty akcií, kteří udávají 

hodnotu daného nástroje v rozvaze.  

Dělíme jej na specifické a obecné riziko. Specifické akciové riziko je charakteristické 

reakcemi na pohyb ceny akciového nástroje. Obecné akciové riziko se odvíjí od 

makroekonomických prvků. Vztahuje se na celý akciový trh.  

2.3.3 Komoditní trhy 

Jedná se o nejstarší typ trhu. Je vybudován na principu obchodování mezi finančními 

investory a subjekty prodávající předměty hmotné i nehmotné povahy. Investoři spekulující 

na trhu s drženými aktivy zajišťují vysokou likviditu trhu. Základem spekulace je 

obchodování s komoditními deriváty. Efektivnost trhu pak zajišťuje arbitrážní makléř.  

Komoditní riziko 

Znamená riziko ztráty při změnách cen komoditních nástrojů. Ztráta vzniká při 

změnách cen komodit, při změnách volatility cen komodit a dalších. 
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2.3.4 Devizové trhy 

Jde o místo, kde subjekty devizového trhu mohou obchodovat s volně směnitelnými 

měnami. Je velmi důležité pro fungování a rozvíjení mezinárodních obchodů, investování, 

spekulování a cestovní ruch. Největší v objemu transakcí je mezibankovní devizový trh, kde 

mají povolení obchodovat pouze Česká národní banka a velké obchodní banky.  

Kurzové riziko 

O problematice kurzového rizika se začalo hovořit při přechodu z pevných devizových 

kurzů na systém plovoucích kurzů. Vzniká fluktuací nabídky a poptávky po devizách, která 

vede ke změnám devizových kurzů. Může nastat situace, kdy účastník zahraničního obchodu 

musí vynaložit více či méně prostředků oproti původnímu odhadu. 

2.3.5 Derivátové trhy 

Derivátový trh představuje tržní místo pro obchodování s finančními a komoditními 

deriváty. Obchodníci využívají tento parket pro zajištění a spekulaci. Zajištění je způsob 

pojištění proti riziku. Spekulanti jsou přitahováni tímto rizikem a převádějí toto riziko na 

sebe. Zvyšují celkovou likviditu trhu a minimalizovat ztráty z tržního rizika.  

Derivátový trh dělíme na burzovní trh a mimoburzovní trh OTC (over the counter 

market). Burzovní trh se vyznačuje vysokou regulací a standardizací, což snižuje jeho 

likviditu. Regulace se týká všech aspektů kontraktů, tak aby byl transparentní. V dnešní době 

se derivátové burzovní obchody v převážné většině případů vyrovnávají finančně a 

k fyzickému dodání nikdy nedojde.  

Mimoburzovní trh se vyznačuje stále rostoucím objemem obchodů. Kontrakty jsou 

levnější, protože zde není povinnost platit burzovní poplatky, což zvyšuje likviditu trhu. 

Nejsou zde nastoleny tak přísné podmínky pro obchodování. V dnešní době rychle se 

rozvíjejícího elektronického obchodování a společných clearingových center dochází 

k propojování obou trhů 
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Finanční deriváty 

Finanční deriváty jsou zařazovány do skupiny hazardních obchodů podle právních a 

ekonomických zásad. Podle rizikových zásad se jedná o instrument řízení rizik. Nejedná se o 

investiční cenný papír. Subjekt využívající finanční deriváty se stává ekonomicky 

neprůhledný pro své okolí a jeho úvěrové hodnocení je nižší.  

Definice finančních derivátů podle českých účetních standardů1 je založena na třech 

principech: 

• reálná hodnota derivátu se odvozuje podle vývoje ceny podkladového aktiva 

(měnový kurz, cena komodity, úroková míra, cenový index, úvěrový index, 

úvěrové hodnocení a další), 

• počáteční čistá investice je nízká nebo nulová (pro splnění této podmínky je nutné, 

aby derivát byl sjednán na dva či více bazické instrumenty), 

• je sjednán a vyrovnán k dohodnutému budoucímu datu. 

Finanční deriváty rozdělujeme na pevné termínované operace (forward, futures a 

swapy) a opce. S forwardy, swapy a opcemi se obchoduje na mimoburzovních trzích. Futures 

kontrakty se obchodují na derivátových burzách.  

Derivátové riziko 

Derivátové riziko je souhrn více rizik, která se týkají finančních a komoditní derivátů. 

V prvé řadě zahrnuje riziko týkající se podkladových aktiv (tržní riziko), které spočívá ve 

změnách cen v důsledku nepříznivého vývoje tržních podmínek. Dále je s deriváty spojeno 

kreditní riziko emitenta, které představuje neschopnost či neochotu splatit své závazky. Riziko 

likvidity znamená, že subjekt nebude schopen uzavřít finanční nástroj za tržní cenu. Riziko 

vypořádání je možnost, že protistrana nedodá podkladové aktivum, nebo nezaplatí sjednanou 

částku (zdrží kontrakt). Riziko pákového efektu může zapříčinit vysokou ztrátu, která je 

způsobena změnou kurzu bazického instrumentu. 

                                                 
1 Český účetní standard pro podnikatele č. 009 Deriváty 
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3 Futures a obchodování s futures na burzách s cenn ými 

papíry 

3.1 Finanční deriváty 

Finanční deriváty definujeme jako finanční produkt, který se zakládá na dohodě o výši 

ceny (kurzu), za kterou může být v budoucnu obchod uskutečněn. Tato skupina cenných 

papírů sleduje dva hlavní cíle: obchodování za účelem dosažení spekulativního zisku a také 

ochranu proti ztrátám při hodnotových změnách aktiva (např. změna hodnoty cenných papírů, 

akciového indexu, ceny komodit, ale i ceny plodin nebo úrokové sazby). Na základě tržního 

rizika rozdělujeme deriváty na akciové, měnové, úrokové a komoditní.  

Finanční deriváty klasifikujeme podle několika aspektů (Dvořák, 2006): 

• podkladový instrument a tržní riziko, 

• způsob obchodování, 

• závaznost obchodů, 

• charakter práva.  

Podkladové instrumenty jsou obchodovány na kapitálových a peněžních trzích. Cena 

derivátových kontraktů je odvozena od cen podkladových aktiv (měny, komodity, cenné 

papíry, úrokové sazby a další) realizovaných na promptním trhu. Podkladové instrumenty 

rozlišujeme na akciové, dluhové, devizové, úrokové a komoditní. 

Způsob obchodování rozlišujeme podle místa, kde se s kontrakty obchoduje – 

burzovní a mimoburzovní místo. Mimoburzovní obchody jsou charakteristické tím, že se 

uzavírají bez prostředníka. Zařazujeme zde forvardy, swapy a exotické opce. Burzovní 

obchody jsou charakteristické prostředníkem v podobě termínované burzy. Zde se obchoduje 

s futures a opcemi na akcie.  

Závaznost obchodů rozlišujeme nepodmíněnou a podmíněnou. Nepodmíněnost 

znamená, že účastníci obchodu jsou bezprostředně povinni splnit závazek plynoucí ze 

smlouvy. Podmíněnost pak dává účastníkovi smlouvy právo využití smluvních závazků. 
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Rozlišujeme tři základní druhy derivátů podle právního charakteru: termínované 

obchody, opce a swapové obchody. 

Do skupiny termínovaných obchodů spadají tzv. forward a futurem kontrakty. 

Podstatou je uskutečnění operace v budoucnu za cenu dohodnutou nyní. Uzavírají se na věcné 

či finanční aktivum. Jedná-li se o koupi, uzavření kontraktu s sebou nese závazek převzetí 

aktiva a jeho zaplacení, v případě prodeje pak závazek dodat předmětné zboží.  

Forvard kontrakt je založen na smluvním vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 

Podmínky uzavření kontraktu jsou velmi specifické pro každý jednotlivý obchod, což snižuje 

jeho likviditu. Forvard je spojen s úvěrovým rizikem, kdy může dojít k nesplnění smluvních 

podmínek. Pravděpodobnost nezaplacení prodejci nastane v případě, že se konečná cena 

značně vzdálí od dohodnuté ceny. Je obchodován na mimoburzovním trhu.  

Konstrukce opčních derivátů je shodná s termínovanými deriváty. Odlišuje se pouze 

tím, že kupujícímu nevyplývá z kontraktu povinnost, ale pouze právo k budoucímu datu 

koupit, nebo prodat podkladové aktivum. Kupující tzv. cell opce má právo požadovat dodání 

předmětného aktiva. Držitel tzv. put opce má právo prodat ke stanovenému budoucímu datu 

určené aktivum. 

Swap je operace, při níž dochází k výměně finančních toků z podkladového aktiva v 

budoucnu. Má podobu jednoho forvardu nebo souboru forvardů či kombinace dalších 

finančních nástrojů. Nejčastější formou je swap úrokových měr, dále pak akciový, měnový či 

komoditní. Je standardizovaným kontraktem, který se využívá především k eliminaci rizika, 

spekulaci a snížení nákladů. Podstatou je výměna výhodných úrokových měr mezi domácím a 

zahraničním subjektem. Se swapy se obchoduje na mimoburzovních trzích swapů, které 

organizuje Mezinárodní asociace swapových dealerů.  

3.2 Charakteristika futures kontrakt ů 

Jedná se o pevný standardizovaný termínovaný kontrakt. Smlouva mezi stranami 

zakládá podmínky, které budou v budoucnu naplněny. Podstatou je výměna zboží uvedeného 

ve smlouvě ve stanoveném množství a ke stanovenému datu. S těmito instrumenty se 

obchoduje na burzovním trhu – speciálních derivátových burzách. Nejvýznamnější derivátová 

burza je v současné době Eurex, který vznikl spojením německé a švýcarské derivátové burzy. 
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Tento typ produktu vznikl na základě požadavků na soustředění nabídky a poptávky 

na jednom místě, eliminaci úvěrového rizika, umožnění průběžného zúčtování a možnost 

kdykoliv odstoupit od sjednané smlouvy. V důsledku těchto opatření je futures dražší na 

obchodování a neposkytuje takovou flexibilitu v dohodnutých podmínkách jako 

nestandardizovaný forward.   

Zásady futures kontraktu 

U futures kontraktů jsou zavedeny nové zásady, které odstraňují likvidní a úvěrová 

rizika forwardových kontraktů. 

K odstranění likviditních a úvěrových rizik, která jsou patrná u forwardů, jsou u 

futures zavedeny následující zásady (Budík, Pavlát, Záškodný, 2007):  

1. existence zúčtovacího střediska, 

2. povinnost úhrady počátečního krytí, 

3. systém přepočtu na trh, 

4. systém cenových limitů, 

Zúčtovací středisko je instituce založená za účelem splnění všech závazků 

vyplývajících ze všech smluv. Je účastníkem každé transakce jako prostředník nákupu a 

prodeje a přebírá tak na sebe úvěrové riziko. Zúčtovací středisko se brání proti riziku selhání 

jednotlivých obchodních partnerů přepočtem na trh, počátečním, udržovacím a dodatečným 

krytím.  

  Počátečním krytím se rozumí převod zástavního vkladu na účet zřízeným zúčtovacím 

střediskem. Je stanoveno procentním podílem z ceny futures nebo absolutní částkou. 

V případě, že počáteční krytí poskytuje nedostatečné jištění, se využívá udržovací jištění a 

přepočet na trh. Udržovací krytí musí na svém účtu obchodník udržovat po celou dobu trvání 

obchodu. Obvykle se pohybuje ve výši 75 – 80 % z počátečního krytí.  

Systém přepočtu na trh znamená činnost zúčtovacího střediska, které monitoruje vývoj 

všech futures kontraktů obchodníků. Denně stanovuje zisk či ztrátu obchodníků po ukončení 

obchodní doby. Jestliže vznikne účastníkovi ztráta, je povinen ji ihned uhradit. V opačném 

případě dojde ke zrušení obchodu. 
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Systém denních cenových limitů se využívá v případech velkých výkyvů. Cenové 

limity jsou stanoveny podle vypořádacích cen z předchozího obchodního dne. V případě 

překročení dolního i horního pásma obchod bude zastaven. Obnovení obchodu nastává až při 

navrácení vypořádací ceny do stanoveného pásma. Tento systém omezuje likviditu trhu. 

Ceny futures kontaktů se odvíjí od cen podkladových aktiv, na které se futures 

vztahuje. Rozdíl mezi cenou futures a podkladového aktiva je tzv. základna. V situaci 

pozitivní základny (tzv. kontango) je cena futures vyšší než základna. Negativní základna 

(tzv. deport) označuje cenu futures nižší než základna. Cenu doprovází kotace, která je 

standardizována. Je tím stanovena nejnižší možná změna ceny, kterou vyhlašují tvůrci trhu. 

Standardizované podmínky 

Standardizací (Dvořák, 2005) označujeme dané podmínky, které nejsou předmětem 

dohody. Jedná se o standardizované množství, cenu, druh předmětného aktiva a dobu 

splatnosti (životnost futures). 

Standardizované množství se odvíjí podle pokladového instrumentu. Je přesně určena 

jeho minimální fyzická nebo nominální výše a dále násobky tohoto množství. Na burzovním 

trhu je možné obchodovat pouze s takto určenými kontrakty. Přesné určení množství 

nazýváme multiplikátor.  

Standardizovaná cena futures znamená termínovanou cenu předmětného aktiva 

k termínu splatnost obchodu. Cena, za kterou kupující a prodávající nakupují a prodávají. 

Předmětem standardizace je také kótování ceny. Tímto je stanoven minimální pohyb kurzu. 

Výše tohoto pohybu vynásobená multiplikátorem vyjadřuje zisk či ztrátu. Burza má také 

právo stanovení maximální možnou změnu futures. 

Předmětné aktivum, na které je futures obchodováno, je standardizováno. Každá burza 

má přesně vymezené tyto pokladové instrumenty. V současné době se futures uzavírají na 

krátkodobá a dlouhodobá úroková aktiva, cizí měny, akcie a komodity. 

  Standardizaci podléhá také splatnost futures. Burza přesně určuje den vypořádání a 

den splatnosti kontraktu. Obchodování s futures narůstá s blížícím se datem splatnosti. 

Zpravidla jsou obchodovány kontrakty, které mají dobu splatnosti v měsících: březen, červen, 

září a prosinec. Futures jsou uzavírány na dobu tří měsíců až dvou let. 
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Průběh futures kontraktů 

Futures jsou obchodovány obdobně jako ostatní burzovní produkty. Jejich výhodou je 

skutečnost, že nevznikají náklady na emitaci. Vzniká spárováním nabídky a poptávky tzv. 

matching. Mezi subjekty vystupuje clearingové centrum, které garantuje uskutečnění 

obchodu.  

Riziko plynoucí z garantování obchodu je pokryto jištěním (marží). Na základě těchto 

marží se využívá pákový efekt futures. Pákový efekt znamená, že kupující nemusí disponovat 

celkovou kupní sumou, ale pouze do výše marže. Tento systém zajišťuje velké objemy 

obchodů. Likvidita na těchto trzích je výrazně vyšší než na promptních trzích s podkladovými 

instrumenty. 

V průběhu životnosti kontraktu provádí clearingové centrum vyrovnávání zisků a ztrát 

plynoucí z pohybu tržních cen. Každý den po ukončení obchodování je clearingový dům 

povinen ocenit všechny otevřené pozice. Stanoví tak denní vypořádací cenu každého 

kontraktu. Při stoupající ceně subjektu zastávajícímu dlouhou pozici vzniká zisk a subjektu 

v krátké pozici ztráta. Ztráta musí být okamžitě uhrazena ve formě dodatečného krytí.    

Futures kontrakty jsou specifické systémem vypořádaní. Tento proces zajišťuje 

zúčtovací středisko. Pokud jeden z účastníků projeví vůli na dodání předmětného aktiva, 

zúčtovací středisko pak porovnává dlouhou a krátkou pozici obchodu. Vypořádání je 

ukončeno dodáním aktiva a finančním vyrovnáním. Vypořádání v době splatnosti nastane 

také v případě, že žádný z účastníků nezaujme zrcadlovou pozici v době platnosti futures.  

Vypořádání může být uskutečněno také sjednáním zrcadlové pozice. Prostřednictvím 

Clearingového domu je možné vyrovnat kontrakt opačnou pozicí. Rozdíl mezi cenou při 

sjednání futures a cenou zrcadlové pozice je vyrovnáván Clearingovým domem. Pozornost 

musí být věnována označení zrcadlového kontraktu. V případě, že se jedná o uzavírací 

kontrakt, dochází k formální kompenzaci pozic. U otevíracího kontraktu k formálnímu 

uzavírání nedochází, ale z ekonomického hlediska se tyto pozice vyrovnávají. 

Rizikovost futures 

Při obchodování s futures podstupuje subjekt určitá rizika. Pákový efekt je určitým 

typem rizika, protože může přinést velkou ztrátu. Riziko úplné ztráty v případě, že futures je 

ztrátový a obchodník nezaplatí v dané lhůtě vyrovnání. Tržní riziko provází všechny trhy. 
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Jedná se o riziko poklesu cen finančních instrumentů. Posledním typem rizika je měnové 

riziko, které se vztahuje na všechny futures uzavřených v cizí měně. 

3.2.1 Finanční futures 

Finanční futures jsou kontrakty, které se uzavírají na finanční podkladové aktivum. 

Rozeznáváme futures indexové, akciové, měnové, úrokové, devizové a exotické. 

Charakteristické pro futures kontrakty je neuskutečnění dodání předmětného aktiva. 

Obchodník místo dodání zaujme opačnou obchodní pozici u kontraktu. Obvykle jsou tyto 

futures využívány pro spekulaci a hedging (jištění).  

Indexové futures – podkladovým aktivem je indexový instrument. Podstatou je 

kótování budoucí hodnoty instrumentu. U tohoto typu je možné pouze finanční vypořádání 

kvůli fyzické neexistenci bazického aktiva. 

Úrokové futures – podkladovým aktivem je měna. Lze je sjednávat jako krátkodobé 

(státní pokladniční poukázky, tří měsíční depozita), nebo jako střednědobé až dlouhodobé 

(dlouhodobé státní dluhopisy). Základem je výměna pevné částky za neznámou částku 

v budoucnosti v jedné měně. Neznámá částka závisí na bezrizikové úrokové míře. 

Měnové futures – podstatou je spekulace budoucího měnového kurzu a bezrizikové 

úrokové míry dvou měn. Výměna pevné částky v jedné měně za neznámou částku v jiné 

měně. 

Akciové futures – je kontrakt uzavřený na budoucí cenu akciového nástroje (akcie, 

akciových index). Kotace znamená předpokládanou cenu akcie v budoucnu. Odhad závisí na 

mnoha faktorech (současné hodnotě a vývoji akcie, splatnost futures, úroková míra). 

Devizové futures – podstatou je nákup určité měny v budoucnosti za stanovenou 

částku a závazek druhé strany prodat.  

Exotické futures – jedná se hlavně o futures na počasí, které využívají subjekty na 

počasí závislé (farmáři, zábavní parky, energetické společnosti). Podkladovým aktivem je 

index horkých či chladných dnů, který se stanoví jako počet těchto dnů v budoucnu násobený 

stanovenou peněžní jednotkou. Dalším typem exotických futures jsou politické, kulturní a 

další události, které vykazují znaky sázek. 
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3.2.2 Komoditní futures 

Na komoditních burzách se obchoduje s velkým množstvím komodit, které 

rozdělujeme na zemědělské komodity (káva, sója, vepřové, hovězí maso, cukr, rýže), 

energetické komodity (ropa, zemní plyn, benzín) a kovy (zlato, stříbro). Nejvíce se obchoduje 

s přibližně dvaceti nejlikvidnějšími komoditami. Komoditní futures jsou charakteristické svou 

sezónností, kdy cena v průběhu roku kolísá. Vyznačují se velkým pákovým efektem.  

Podstatou je výměna kótované částky za komoditu v budoucnu. Výše kótované 

spotové ceny je ovlivněno transakčními náklady, dodávkovém cyklu, možnosti rychlého 

prodeje a skladovatelnosti.  

3.2.3 Oceňování futures 

Základní model pro oceňování futures (Budík, Pavlát, Záškodný, 2007)  je model 

„cost and carry“. Cena je odvozena od promptní ceny, která se dále upravuje o náklady na 

držbu podkladového aktiva po celou dobu životnosti kontraktu. Cena musí vyhovovat 

takovým podmínkám, aby nebylo možné arbitrážní obchodování. Provádí se pouze „cash and 

carry“ arbitráž a reverzní „cash and carry“ arbitráž.  

Podstatou „cash and carry“ arbitrážního modelu je nákup bazického instrumentu a ve 

stejném okamžiku prodej futures na instrument. V době splatnosti získá obchodník předem 

stanovenou cenu futures kontraktu, která pokryje úvěr financující nákup instrumentu. 

Reverzní „cash and carry“ arbitrážní model je opačný k předchozímu modelu. Subjekt 

prodá podkladový instrument na krátkou dobu a otevře dlouhou pozici futures kontraktu na 

prodané aktivum. Peněžní prostředky z prodeje aktiva obchodník uloží ve formě 

termínovaného depozita. Po vypršení futures kontraktu subjekt získá zúročený termínovaný 

vklad, odkoupí pokladový instrument z futures a vrátí jej na pokrytí krátkodobého prodeje. 

Arbitražér očekává roční úrok z depozita.  

3.3 Obchodování s futures 

Tento derivát se vyznačuje vysokou likviditou díky přesné formulaci zásad při 

obchodování. Obecná technika a strategie obchodování s futures je na všech burzách, kde se 

s futures kontrakty obchoduje, stejná. Detailní zásady se ale mohou odlišovat.  
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Futures jsou obchodovány formou veřejné dražby. Smlouva je uzavřena v případě, že 

podmínky nabídky příjme jiný obchodník. Příkazy k prodeji či nákupu podstupují obchodníci 

svým makléřům, kteří je zadávají do burzovního systému.  

Subjekty futures 

Subjekt nakupující futures zastává tzv. dlouhou pozici. Jedná se o zajištění před 

případným rizikem zvýšení ceny předmětného aktiva. Má právo i povinnost zároveň koupit 

předmětný instrument. 

Prodávající, kterému vzniká povinnost dodat aktivum, zaujímá tzv. krátkou pozici. Ta 

chrání subjekt před snižováním ceny aktiva.  Prodávající subjekt má povinnost i právo prodat 

aktivum v určeném termínu. 

Prostředníkem mezi těmito obchodníky je makléř, který představuje zástupce velkých 

makléřských firem. Makléřskou činnost může vykonávat pouze se státní licencí. Náplní jeho 

práce je zajišťovat uskutečnění příkazů zákazníka. Makléř podléhá přísným regulacím ze 

strany burzy.  

Způsoby obchodování 

 Derivátové transakce členíme na spekulaci, arbitráž a hedging a vztah mezi nimi 

(Budík, Pavlát, Záškodný, 2007). Spekulace znamená sledování a odhad budoucího vývoje 

cenných papírů. Na základě této spekulace se snaží spekulant dosáhnout zisku. Spekulaci 

rozdělujeme na „zdravou“ a „nezdravou“. „Zdravá spekulace“ přiznává podstoupenému riziku 

přiměřený zisk. Při „nezdravé spekulaci“ je podstupovaný zisk příliš vysoký a očekávaný zisk 

není souměřitelný. V tomto případě se jedná o hazardní obchodování, které spekulující 

subjekt podstupuje pro zisk i potěšení.  

Každý spekulant má k dispozici jiné informace a má tak jiný pohled než ostatní 

subjekty. Odhad může být správný, který vede k zisku, nebo nesprávný, který způsobuje 

ztrátu. Tento typ obchodů se obvykle uskutečňuje se zapůjčenými penězi a spekulanti udržují 

své dlouhé (krátké) pozice co nejkratší dobu. Obvykle se jedná o dobu v řádech několika 

minut. V dnešní době je průměrná doba držení kolem tří minut. Vlivem stále rychlejšího 

přesunu informací a technického zázemí se tato doba neustále zkracuje. 
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Spekulací se zajišťuje na termínovaném trhu likvidita a podmínka jištění. Likviditu 

zajišťuje neustálé podávání obchodních návrhů. Odhady spekulujících subjektů se odlišují a 

navzájem ruší, což podporuje likvidnost trhu. Podmínky pro jištění jsou založeny na likviditě. 

Různorodými odhady budoucího vývoje je vytvářen prostor pro fungování jistících institucí a 

dlouhodobé investory. 

Dalším typem obchodu je arbitráž. Podstatou obchodu je vyrovnání cenových 

anomálií, které vznikají v souvislosti s neefektivností trhu. Časovou odchylkou označujeme 

období mezi okamžikem nákupu a následného prodeje cenného papíru. V současné době 

nejsou trhy zcela efektivní. Samotná efektivnost spočívá ve stejné výši cen cenných papírů na 

všech trzích.  

S arbitráží je spojeno pouze minimální riziko. Arbitrážní činnost vykonávají finanční 

zprostředkovatelé. Usilují o to, aby ceny cenných papírů se neodlišovaly od jejich 

fundamentálních hodnot, která představuje cenu vytvořenou na efektivním trhu bez 

transakčních nákladů. V praxi ceny oscilují kolem této hodnoty v rámci tzv. arbitrážního 

pásma, jehož hranice závisí na výši transakčních nákladů. Arbitráž má smysl pouze v případě, 

že cena z tohoto pásma vybočí.  

Hedging nebo-li řízení rizika je činnost, která kompenzuje určité druhy rizik. Zabývají 

se jí finanční zprostředkovatelé. Jedná se o přesun rizika z jednoho na jiný subjekt.  

Všechny tyto činnosti jsou na trhu uplatňovány v určitém poměru. Nyní roste podíl 

jištění kvůli rostoucí cenové nestabilitě. Systém arbitrážního obchodování ztrácí na významu 

v souvislosti se zvyšující informovaností. Arbitráž má smysl pouze při obchodování velkého 

počtu transakcí, což zvyšuje rizikovost.  
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4 Vzájemné srovnání obchodování s futures 

S futures kontrakty se obchoduje na derivátových burzách na celém světě. Jmenovitý 

seznam evropských derivátových burz s futures je uveden v příloze č. 1. Pro komparaci byly 

zvoleny Burza cenných papírů Praha, Burza cenných papírů Varšava, Burza cenných papírů 

Budapešť a Burza cenných papírů Vídeň.  

4.1 Burza cenných papír ů Praha 

4.1.1 Profil Burzy 

Na území České republiky je největším burzovním místem Burza cenných papírů 

Praha. Z legislativního hlediska musí mít formu akciové společnosti. Byla založena dne 24. 

července 1992. Základní kapitál byl splacen ve výši 265 261 000 Kč rozdělených na kmenové 

akcie o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.  

Díky vstupu do Evropské unie v roce 2004 se BCPP stala členem Federace 

evropských burz a povýšila tak z přidruženého člena, kterým byla od roku 2001. Obchodování 

na burze je povoleno pouze jejím členům, což znamená, že funguje na členském principu. 

Burza cenných papírů Praha je nejvýznamnějším burzovním místem v zemi. Americká 

Komise pro cenné papíry udělila burze statut tzv. Designated Offshore Market, což je 

označení bezpečného trhu pro americké investory. 

V prosinci 2008 byl dokončen prodej většinového podílu Burzy cenných papírů, a.s. 

Burze cenných papírů Vídeň, a.s. Bylo odprodáno 92,7 % akcií. Dalším důležitým 

akcionářem je GE Money Bank, a.s., která se neúčastní burzovních obchodů. Cílem vídeňské 

burzy je dosáhnout 100% podílu. 

4.1.2 Historie 

Snaha o založení burzovního parketu se v České republice datuje už od roku 1871 za 

vlády Marie-Terezie z rodu Habsburků. Na začátku se zde obchodovalo jak s cennými papíry, 
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tak komoditami. Stala se nejvýznamnějším místem v obchodování s cukrem na celém území 

Rakouska-Uherska. 

Další významné období zaznamenal burzovní trh v meziválečném období, kdy došlo k 

ústupu obchodování s plodinami a soustředilo se pouze na cenné papíry. Svým vlivem tehdy 

překonala dokonce burzu ve Vídni. Začátkem druhé světové války došlo ke zrušení 

celkovému zastavení obchodování. 

K obnovení burzy došlo až po pádu komunistického režimu na našem území. Burza 

oficiálně vzniká 24. 11. 1992. K prvním obchodování s cennými papíry došlo 6. 4. 1993. V 

dalších letech byly uvedeny na trh emise první a druhé kupónové privatizace. V roce 1994 byl 

zaveden oficiální burzovní index PX 50, který byl změněn kvůli snížení obchodovaných titulů 

na PX-D. 4. 10. 2006 bylo na burze zahájeno obchodování s investičními certifikáty a o měsíc 

později pak s obchodování s futures. 11. 12. 2006 se začalo obchodovat s warranty. 1. 2. 2007 

byla Burze cenných papírů Praha udělena licence Českou národní bankou k provozování 

Energetické burzy Praha.  

BCPP se stala v roce 2004 členem Mezinárodní federace burz a také jí byl ve stejné 

době udělen statut bezpečné neamerické burzy.  

4.1.3 Obchodování s futures kontrakty na Burze cenn ých papír ů Praha 

Pravidla obchodování 

Na futures trhu mají možnost obchodovat pouze členové burzy po splnění určitých 

podmínek a osoby ze zákona oprávněné k uzavírání burzovních obchodů. Obchoduje se na 

speciálním trhu, který je regulován burzou. Pro samotné obchodování pak burza využívá 

technického prostředí systému SPAD.  

Na trhu mohou obchodovat pouze členové burzy a osoby, které jsou oprávněné 

k obchodování s futures na burze. Tvůrci trhu zajišťují nabídku a poptávku po derivátech. 

K obchodu dojde v tom případě, že se shodují požadavky pro prodej u jednoho 

subjektu a koupi u druhého subjektu. Jedná se o požadavky na množství, cenu, druh kontraktu 

a další. Vypořádání probíhá v termínu T+1. 



28 
 

Obchodování probíhá v otevřené a uzavřené fázi, přičemž v obou je povinnost 

udržování obchodů v pásmech vymezených nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry. 

V otevřené fázi je úkolem tvůrců trhu udržovat kotace a uzavírat obchody. V uzavřené fázi 

není uložena povinnost tvůrcům trhu stanovovat kotace. 

Dalším orgánem působícím na obchodování s futures je dceřiná společnost Univyc, a. 

s., pod kterou spadá Garanční fond burzy. Úkolem Univyc je vypořádání cenných papírů a 

plateb za ně na burzovním a mimoburzovním trhu. Jediným akcionáře je Burza cenných 

papírů Praha, a. s. Základní kapitál činí 100 mil. Kč. 

Univyc sleduje obchodování s futures po celou jeho životnosti. Při zadávání futures do 

obchodního systému SPAD kontroluje existence účtů nakupujícího a prodávajícího subjektu. 

Veškeré uzavřené pozice jsou evidovány na majetkových účtech této společnosti a ve 

výsledné sumarizaci musí mít nulovou hodnotu. 

Tato společnost provádí denní vypořádání zisků a ztrát a konečné vypořádání 

kontraktů. Stanovuje podmínky pro řízení úvěrového rizika vyplývajícího z obchodování. 

Mezi tyto nástroje zařazujeme denní vypořádání zisků a ztrát, marginové vklady, limity, 

zavírání pozic a garanční fond. 

Garanční fond burzy je právnická osoba. Je tvořen z povinných plateb členů burzy. 

Jeho povinností je zajištění rizik a závazků při obchodování na burze v případech, kdy 

obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky.  

Vypořádání 

Vypořádání futures na index se uskutečňuje peněžní formou a provádí se v den 

vypořádání následující po dni splatnosti. U obou typů futures obchodovaných na BCPP se 

provádí dva druhy vypořádání – denní a konečné.   

Denní vypořádání u indexových futures je založeno na určení denní zavírací ceny 

futures. Zavírací cena je stanovena jako aritmetický střed povoleného rozpětí (stanoveno 

procentem) při ukončení otevřené fáze.  

Konečná cena se stanovuje u konečného vypořádání. Vyčísluje se jako aritmetický 

průměr hodnot získaných při posledních sto dvaceti minutách obchodování. Nezahrnují se do 

výpočtu dvě nejvyšší a nejnižší hodnoty.  
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Vypořádání futures na akcie probíhá peněžní formou. Den vypořádání je následující 

po dni splatnosti. K dennímu vypořádání dochází v průběhu životnosti obchodu a je ve výši 

zavírací ceny. Ta se stanovuje jako aritmetický střed povoleného rozpětí platného k okamžiku 

ukončení otevřené fáze obchodování. Povolené rozpětí je stanoveno nejlepší kotací rozšířenou 

o stanovené procento oběma směry. 

Konečné vypořádání se provádí po skončení obchodní doby futures na základě 

konečné ceny. Konečná cena se stanovuje váženým průměrem cen z obchodů s povinností 

mezi dvěma obchodníky během posledního obchodního dne. Minimálně se však musí 

zprostředkovat 34 obchodů. Pokud je objem obchodů nižší, do ceny se započítávají nejbližší 

obchody z předcházejícího dne.   

4.1.4 Činnost tv ůrců trhu 

Tvůrcem trhu je oprávněná osoba, která je členem burzy a splňuje veškeré podmínky 

stanovené burzovními stanovami. Pro vykonávání činnosti a získání členství musí mít tvůrce 

trhu podepsanou smlouvu s burzou. Smlouva může být uzavřena pouze za předpokladu, že 

budoucí oprávněný člen dosahuje předem dané výše základního kapitálu, získal povolení 

generálního ředitele k této činnosti a splňuje další podmínky stanovené výborem. Oprávněnou 

osobu zastupuje na burze makléř. 

Podle pravidel obchodování s futures má tvůrce trhu povinnost kótovat všechny 

svěřené futures kontrakty do zahájení otevřené fáze a v průběhu otevřené fáze. O těchto 

kotacích má tvůrce trhu povinnost informovat makléře prostřednictvím automatického 

obchodního systému. Další povinností je udržování minimálního počtu kotací v otevřené fázi. 

Zajišťují tak dostatečnou likviditu trhu. Tvůrci futures trhu jsou na české burzovním trhu 

Česká spořitelna, a. s., Fio, burzovní společnost, a. s. a Patria Finance, a. s. 

4.1.5 Obchodované futures 

V současné době Burza cenných papírů Praha umožňuje obchodování pouze se dvěma 

druhy futures obchodů: indexové futures a akciové futures. 

Indexové futures je založeno na podkladovém aktivu PX index. Akciové futures je 

založeno na podkladovém aktivu: 
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1. ČEZ (ISIN CZ0005112300) 

2. ERSTE BANK (ISIN AT0000652011). 

Jednotlivé standardy vztahující se na futures stanovuje burzovní výbor a vyhlašuje je 

ve Věstníku burzy.  

Futures na index 

Futures na index je standardizovaný kontrakt, u kterého je přesně stanoveno denní a 

konečné vypořádání.  

Podkladové aktivum – seznam bazických instrumentů stanovuje výbor. Podkladovým 

indexem je na Burze cenných papírů Praha index PX. Jedná se o cenových index, který je 

složen z blue chips emisí. Tento typ produktu je založen na dohodě dvou stran, kdy jedna 

strana se zaváže prodat či koupit za určité období část stanovené hodnoty akciového indexu 

druhé straně. Tyto obchody se vyznačují tzv. pákovým efektem, který je zapříčiněn 

maržovým systémem. Burza poprvé emitovala futures na PX 5. října 2006. Tvůrci trhu pro 

PX futures jsou Česká spořitelna, a. s., Fio, burzovní společnost, a. s. a Patria Finance, a. s. 

Množství – hodnota multiplikátoru, která je stanovena výborem. Na Burze cenných 

papírů Praha je multiplikátor u indexových futures roven sto.  

Cena – násobek multiplikátoru a ceny kontraktu. Cena kontraktu je určena nabídkou a 

poptávkou po derivátech předem neurčeného okruhu osob. Nejnižší možná změna ceny je 

stanovena burzou. Odvíjí se podle bodové změny podkladového indexu: 

• < 200 bodů  → 0,01 bodu 

• 200 – 1000 bodů  → 0,10 bodu 

• > 1000 bodů → 1,00 bodu 

Splatnost – je shodný den s posledním dnem obchodování. Je stanovena na třetí pátek 

v měsíci a roce, ve kterém je splatnost vymezena. V případě, že poslední den splatnosti není 

obchodní den, den splatnosti je bezprostředně předcházející obchodní den. V označení futures 

je uveden měsíc a rok, ve které je platnost stanovena. BCPP emituje futures nejméně s měsíci 

splatnosti: březen, červen, září a prosinec. Celková doba obchodování je stanovena v souladu 

harmonogramem pro futures. 
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V roce 2007 došlo celkově k 8 379 zobchodovaným futures kontraktům v celkovém 

objemu 1 487 212 600 Kč. V roce 2008 bylo uskutečněno 5 581 zobchodovaných kontraktů 

v celkovém objemu 688 865 000 Kč. Vývoj objemu obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů je 

uveden v Tab. 4.1. 

     Tab. 4.1 Indexové futures na BCPP 

Indexové futures 2007 2008 

Objem obchodů v mil. CZK 1 487,2126 507,9 

Objem obchodů v mil. EUR 53,57012 20,36323 

Počet kontraktů v ks 8 379 3 841 
       Zdroj: Ročenky BCPP 2007 a 2008 

V roce 2008 klesá objem obchodů o 61,99 %, což je názorně ukázáno v Grafu 4.1. 

 Graf 4.1 Objem obchodů – indexové futures 

 

V roce 2008 klesl počet kontraktů o 54,16 %. Názorná ukázka je uvedena v Grafu 4.2. 

Objem obchodů meziročně klesl o 1 091, 84 EUR na jeden kontrakt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hodnota byla přepočítána podle průměrného ročního kurzu 27,672 Kč/EUR. 
3 Hodnota byla přepočítána podle průměrného ročního kurzu 24,942 Kč/EUR. 
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 Graf 4.2 Počet indexových futures 

 

Futures na akcie 

Futures na akcie je standardizovaný kontrakt, u kterého je stanoveno denní a konečné 

vypořádání. 

Podkladové aktivum – stanovuje výbor. Na BCPP jsou obchodovány futures na 

bazický instrument akcií ČEZ a akcií ERSTE BANK.  

Nabídka futures s podkladovým aktivem ČEZ se začala obchodovat teprve 29. ledna 

2007. V roce 2007 a 2008 byly vypsány emise na tříměsíční a šestiměsíční futures. Tvůrce 

trhu vykonávala společnost Patria Finance, a. s. 

Burza cenných papírů Praha poprvé emitovala tyto futures 29. ledna 2007. Jedná se o 

emise futures Burzy cenných papírů Praha vystavených na akcie Erste Group Bank. Tvůrci 

trhu pro tento derivát jsou Česká spořitelna, a. s. a Patria Finance, a. s. 

Množství – hodnota multiplikátoru je stanovena výborem. Na BCPP je multiplikátor 

akciového futures roven sto. 
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Cena – multiplikátor násobený cenou kontraktu. Cena kontraktu je určena nabídkou a 

poptávkou po derivátech předem neurčeného okruhu osob. Nejnižší možná změna kurzu je 

vymezena burzou. Změna ceny je odvislá od pohybu kurzu podkladových akcií: 

• < 200 Kč  → 0,01 Kč 

• 200 – 1000 Kč → 0,10 Kč 

• > 1000 Kč → 1,00 Kč 

Splatnost – stanovena na třetí pátek v měsíci a roce, ve kterém je splatnost vymezena. 

Pokud je poslední obchodní den připadá na neobchodní den, pak ukončení obchodování je 

dáno na předchozí burzovní den.  

Na derivátovém trhu akciových futures došlo k razantnímu snížení objemu obchodů o 

více než 50 %. Jednotlivé objemy obchodů včetně počtu obchodů v letech 2007 a 2008 jsou 

uvedeny v Tabulce 4.2. Pro výpočty objemů byly použity průměrné kurzy CZK/EUR za roky 

2007 a 2008. V roce 2007 byl průměrný kurz 27,762 Kč/EUR a v roce 2008 24,942 

CZK/EUR. 

     Tab. 4.2 Akciové futures na BCPP 

Akciové futures 2007 2008 

Objem obchodů v mil. CZK 392,6486 180,97 

Objem obchodů v mil. EUR 14,14344 7,25565 

Počet kontraktu v ks 11 528 5 581 
       Zdroj: Ročenky BCPP 2007 a 2008 

Grafické znázornění poklesu objemu obchodů akciových futures na Burze cenných 

papírů Praha je v Grafu 4.3. 

 Graf 4.3 Objem obchodů – akciové futures 

                                                 
4 Hodnota byla přepočítána podle průměrného ročního kurzu 27,672 Kč/EUR. 
5 Hodnota byla přepočítána podle průměrného ročního kurzu 24,942 Kč/EUR. 
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Počet kontraktů klesl meziročně o 5 947 ks, což je snížení o 51,59 %. Grafické 

znázornění snížení počtu je kontraktů je v Grafu 4.4. Počet kontraktů klesal strmějším 

tempem než objem obchodů. V roce 2008 tedy došlo k nárůstu objemu obchodů na jeden 

kontrakt o 73,18 EUR/ks na hodnotu 1300,05 EUR/ks. 

 Graf 4.4 Počet akciových futures 
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4.2 Burza cenných papír ů Varšava 

4.2.1 Profil burzy 

Hlavním burzovním místem v Polské republice je Burza cenných papírů Varšava. Od 

svého počátku uskutečňuje obchodování v elektronické podobě. Byla založena Ministerstvem 

financí jako akciová společnost se základním kapitálem 42 972 000 PLN, který je rozdělen na 

59 960 akcií na jméno. Úkolem burzy je organizovat veřejné obchodování s cennými papíry. 

Burza poskytuje místo, kde se soustřeďuje jak nákup tak prodej na jednom místě a čase s 

cílem určit ceny a provádět transakce.  

Již 12. 3. 1991 se burza stává korespondenčním členem Mezinárodní federace burz. 

Řádným členem se stala až 10. 10. 1994. Rok 1998 byl zlomový pro finanční deriváty futures. 

V lednu došlo k zavedení indexového futures na WIG20 a v září téhož roku byl představen 

měnový futures USD. Dále v roce 2001 byly zavedeny akciové futures.  

V roce 2004 se burza stává členem Federace evropských burz. 

4.2.2 Historie burzy 

První burza cenných papírů byla v Polsku založena v roce 1817. V tomto století 

docházelo k obchodům převážně s dluhopisy a jinými dluhovými nástroji.  

Před druhou světovou válkou existovalo v Polsku sedm burzovních institucí a po roce 

1938 se obchodovalo se sto třiceti cennými papíry (obecní, podnikové, státní dluhopisy a 

akcie). Po druhé světové válce došlo ke změně politického režimu a činnost burz byla 

ukončena. V roce 1989 byly tehdejší post-komunistickou vládou vytvářeny kapitálové trhy. V 

roce 1991 došlo k přijetí nového zákona o veřejném obchodování s cennými papíry a 

svěřeneckém fondu a vzápětí byla založena Burza cenných papírů Varšava, a. s. 

4.2.3 Obchodování s futures na Burze cenných papír ů Varšava 

Burza má stanovena veškerá specifika týkající se derivátových nástrojů.  

Pravidla obchodování 
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Futures kontrakty jsou obchodovány na hlavním trhu varšavské burzy v souladu 

s burzovním řádem a burzovními předpisy. Futures je přijat na derivátový trh na základě 

povolení Správní rady burzy. 

Všechny futures se obchodují v kontinuálním systému obchodování. Akciové, měnové 

a indexové futures se obchodují v běžné denní fázi včetně tzv. post aukční fáze, která probíhá 

posledních deset minut obchodního dne. Futures na pokladniční poukázky je možné 

obchodovat pouze v denní fázi bez post aukční fáze.  

U futures kontraktu podle devizového zákona (Dziennik Ustaw c. 141, položka 1178) 

existují dva subjekty – prodejci a kupující. Tyto osoby musí podstoupit určitou sumu 

peněžních prostředků na derivátový účet. Výše sumy se odvíjí od ceny futures obchodu. Mezi 

tyto obchodníky vstupuje zprostředkovatel, který za poplatek vede futures účet a zpracovává 

obchodní požadavky. 

Před započetím obchodování musí obchodník splnit podmínky Clearingového centra. 

Před jakoukoli akcí při obchodování musí splatit prvotní jistinu, která může být splacena 

v hotovosti, bankovní zárukou či cennými papíry.  

 Burza má přesně stanovené podmínky obchodování s futures zákonem. Jak prodejci 

tak kupujícímu plynou práva a povinnosti, která se odvíjí od denního vypořádání. Při 

uzavírání termínovaného kontraktu se nastavuje hodnota podkladového aktiva a konečná cena 

kontraktu. 

  Na burze může působit pouze člen burzy. Ostatní subjekty musí své obchody 

zprostředkovat prostřednictvím obchodníka. Člen burzy se musí řídit pravidly určenými 

burzou (včasné informování zákazníka o obchodních aktivitách prováděných na klientském 

účtu, přednostní provádění transakce na klientském účtu na úkor účtu člena burzy, neprovádět 

žádné akce, které neodpovídají situaci na trhu). 

Na derivátovém trhu působí clearingový dům, který spravuje majetek složený 

z poskytnutých záruk při obchodování s deriváty. Všechny objednávky týkající se transakcí 

s futures musí projít přes clearingový dům. Zodpovídá za systém záruk a sleduje rizika, která 

jsou spojena s obchodování s deriváty. Podle rizik nastavuje bezpečnostní limity a parametry 

pro rozpětí.  
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Zajištění proti riziku se uskutečňuje pomocí počáteční jisty, udržovací marže a 

garančního fondu futures. Tento fond je samostatnou jednotkou spadající pod clearingový 

dům. Je tvořen z příspěvků, které se odvíjí od hodnoty zúčtovaného futures. Jeho úkolem je 

pokrytí ztrát z včasného nezaplacení závazků vyplývajících ze smlouvy. Fond vyplácí 

odškodné v případě, že počáteční jistina a udržovací rozpětí byly po celou dobu životnosti 

kontraktu placeny. 

Vypořádání 

Vypořádání je uskutečňováno v peněžní formě u každého druhu futures 

obchodovaného na Burze cenných papírů Varšava. 

Indexové futures 

Denní vypořádací cena je závěrečná cena každého obchodního dne mimo posledního. 

Jestliže není denní vypořádací cena stanovena během obchodního dne, za vypořádací cenu se 

považuje poslední zobchodovaná cena. V případě, že před uzavřením objednací knihy došla 

nabídka na koupi cenného papíru v hodnotě vyšší než denní vypořádací cena, pak nejvyšší 

cena se stává vypořádací. Ve výjimečných případech může burza nastavit denní vypořádací 

cenu. Hodnota denní vypořádací ceny je součin denní vypořádací ceny a multiplikátoru 

stanoveného na futures. 

Konečná vypořádací cena je stanovena jako aritmetický průměr z hodnot 

podkladového indexu za poslední hodinu obchodování s futures. Do výpočtu se nezahrnuje 

pět nejvyšších a nejnižších hodnot indexu. Výše konečné vypořádací ceny se stanoví jako 

součin konečné vypořádací ceny a multiplikátoru futures. 

Akciové futures 

Denní vypořádací cena je stanovena po skončení každého obchodního dne mimo 

posledního dne. Je zavírací cenou každého kontraktu. V případě, že nebyla stanovena denní 

vypořádací cena, považuje se za ni poslední vypořádací cena kontraktu. Pokud objednací 

kniha futures obsahuje před uzavřením alespoň jeden pokyn, který převyšuje denní 

vypořádací cenu, pak nejvyšší limitní cena se stává denní vypořádací cenou. U prodejní se 

stanovuje nejnižší limitní cena. Ve výjimečných případech stanovuje denní vypořádací cenu 
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burza. Hodnota denního vypořádání je denní vypořádací cena násobená počtem akcií 

v kontraktu. 

Konečná vypořádací cena se stanoví jako vážený aritmetický průměr z objemu všech 

transakcí podkladového aktiva. Konečná hodnota kontraktu je násobek konečné vypořádací 

ceny a počtu akcií na kontrakt. 

Měnové futures 

Denní vypořádací cena je stanovena po každém obchodním dni. Denní vypořádací 

cena je uzavírací cena kontraktu. Pokud zavírací cena nebyla během obchodního dne určena, 

denní vypořádací cena je ve výši poslední zúčtovací ceny. Za podmínky že, objednávková 

kniha obsahuje před uzavření alespoň jednu limitní cenu vyšší než vypořádací cena, stává se 

denní vypořádací cenou. Hodnota denní vypořádací ceny je součin denní vypořádací ceny 

v příslušné měně a velikosti kontraktu. 

Závěrečná vypořádací cena je součin směnného kurzu příslušné měny vyhlášeného 

Národní bankou Polska a kotační jednotkou (množství polských zlotých za 100 

USD/EUR/CHF/GBP). Konečná hodnota je závěrečná vypořádací cena a velikost kontraktu. 

 

Futures na státní pokladniční poukázky 

Denní vypořádání je stanovováno po každém obchodním dni s výjimkou posledního. 

Uzavírací cena zakázky je považována za denní vypořádací cenu. V případě, že není 

stanovena zavírací cena, za denní vypořádací cenu je pokládána poslední zúčtovací cena. 

Obsahuje-li objednávková kniha před uzavřením alespoň jednu lepší limitní cenu (příkaz na 

koupi s vyšší cenou a příkaz na prodej s nižší cenou) než vypořádací cenu, pak nejvyšší 

limitní cena se stává denní vypořádací cenou. Ve výjimečných případech stanovuje denní 

vypořádací cenu samotná burza. Denní vypořádací hodnota se určuje jako součin 

multiplikátoru a denní vypořádací ceny. 

  Konečné vypořádání je stanoveno na poslední obchodní den. Konečná vypořádací 

cena se určuje jako vážený aritmetický průměr cen kontraktů uzavřených během poslední 

hodiny obchodování. Pokud během této hodiny nebyly zúčtovány žádné transakce, za 

konečnou vypořádací cenu se považuje zavírací cena zakázky.  
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4.2.4 Činnost tv ůrců trhu 

Tvůrce trhu je právnická osoba, která je, nebo není členem burzy. Tento statut získává 

po splnění podmínek stanovených burzou. Člen burzy obchoduje na vlastní účet pro zajištění 

likvidity futures na úroveň stanovenou burzou. Ne-člen obchoduje na účet klienta a přebírá 

tak na sebe opatření člena burzy. 

Tvůrce trhu má povinnost informovat o zahájení obchodování a o pravidlech 

zajišťující likviditu finančního instrumentu. Oznamuje emitentovi a účastníkům obchodu 

uzavření kontraktu.  

Burza má možnost uzavírat dohodu s několika tvůrci trhu na jeden finanční 

instrument. Tvůrce trhu nemůže uzavírat transakci, kde by vystupoval jako prodávající a 

kupující v jedné osobě. 

Jako tvůrce trhu působí na Burze cenných papírů Varšava Wood & Company 

Financial Services, as, Raiffeisen Centrobank AG, Ipopema Securities S.A., Copernicus 

Securities S.A., ING Securities S.A., KBC Securities N.V., PKO Bank Polski S.A., Dom 

Inwestycyjny BRE BANKU S.A., Dom Maklerski BZ WBK S.A., Dom Maklerski Banku 

Handlowego S.A., UniCredit CA IB Polska S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony środowiska 

S.A., Millennium Dom Maklerski S.A., Beskidzki Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski IDM 

S.A. 

4.2.5 Obchodované futures 

Na Burze cenných papírů Varšava se obchoduje s následujícími kontrakty: 

Futures na index 

Podkladové aktivum – je index zavedený na burze. Na Burze cenných papírů Varšava 

se obchoduje na index WIG20 a mWIG40. Na futures index WIG20 se začalo obchodovat 16. 

ledna 1998. Jedná se o cenový index, který je sestaven z dvaceti nejlikvidnějších firem na 

kapitálovém trhu.  

Futures kontrakty na index mWIG40 se začaly obchodovat 18. února 2002. mWIG40 

je cenový index složený ze čtyřiceti akcií účastníků trhu.   
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Množství – se odvíjí od stanoveného multiplikátoru. U těchto futures je stanoven na 10 

PLN.  

Cena – se stanovuje jako součin multiplikátoru a ceny kontraktu. Obchodní měnou je 

polský zlotý. 

Splatnost – stanovena při každé emisi cenného papíru. Obchodování je vždy ukončeno 

v měsících březnu, červnu, září a prosinci podle doby splatnosti futures. Dodací měsíc je 

stanoven na čtyři nejbližší měsíce, kdy bylo ukončeno obchodování. 

Varšavská derivátová burza existuje už od roku 1998. Pro srovnání jednotlivých údajů 

o objemu obchodů a počtu kontraktů bylo zvoleno období od roku 2003 až 2008. Jednotlivé 

hodnoty objemu obchodů v milionech EUR a počtu kontraktů v ks jsou uvedeny v Tabulce 

4.3. 

 

 

 

 

           Tab. 4.3 Indexové futures na BCPV 

Indexové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů 

v ks 

2003 25 700,82 1 196 302 

2004 27 070,54 1 088 755 

2005 56 401,59 1 437 611 

2006 94 864,36 2 121 134 

2007 174 794,72 2 873 791 

2008 170 798,35 3 662 048 
Zdroj: Ročenky BCPV 2003 až 2008 

Na varšavské derivátové burze došlo v letech 2003 až 2007 k neustálému růstu objemu 

obchodů. V roce 2008 došlo ke snížení o 3 996,37 mil. EUR. Největší rozmach objemu 

obchodů byl v roce 2007, kdy došlo k vzrůstu o 79 930,36 mil. EUR na celkových 174 794,72 

mil. EUR. Grafické znázornění vývoje objemu obchodů je v Grafu 4.5. 

 Graf 4.5 Objem indexových futures na BCPV 
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Počet kontraktů od roku 2003 roste (mimo rok 2004). V roce 2008 došlo ke snížení 

objemu obchodů, ale počet kontraktů vzrostl o 788 257 ks. Objem obchodů na kus klesl 

v roce 2008 o 14 184 EUR na 46 640 EUR. Grafické znázornění vývoje je uvedeno v grafu 

4.6. 

 

 

 

 Graf 4.6 Počet kontraktů indexových futures na BCPV 

 

 Měnové futures 
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Podkladové aktivum – je měna, na kterou se uzavírají futures. Na varšavské burze se 

obchoduje s americkými dolary, eurem, švýcarských frankem a britskou librou.  

Měnové futures na americké dolary byly zavedeny 25. září 1998. Bazický instrument 

je výměnný kurs amerického dolaru a polského zlotého.  

Futures na euro byly poprvé obchodovány dne 31. května 1999. Pokladové aktivum je 

směnný kurs eura a polského zlotého. 

Měnový futures na britské libry a švýcarský frank byl zaveden 30. září 2008. 

Podkladovými aktivy jsou výměnné kursy britské libry a polského zlotého a švýcarského 

franku a polského zlotého. 

Množství – je stanoveno ve výši desíti tisíc jednotek u každé měny. 

Cena – se odvíjí od vývoje směnného kurzu dané měny. Obchodní jednotkou je ale 

stále polský zlotý. 

Splatnost – je stanovena na při emisi měnového futures. Standardně je splatnost určena 

na měsíce: březen, červen, září a prosinec. Obchodování končí o půl jedenácté poslední 

obchodní den. 

Údaje o objemech obchodů a počtu kontraktů měnových futures v letech 2003 až 2008 

jsou uvedeny v Tabulce 4.4.   

           Tab. 4.4 Měnové futures na BCPV 

Měnové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů 

v ks 

2003 117,73 3 947 

2004 60,33 2 900 

2005 104,10 5 184 

2006 53,26 2 579 

2007 89,71 4 717 

2008 2 035,94 68 662 
              Zdroj: Ročenky BCPV 2003 až 2008 

Objem obchodů měnových futures se od roku 2003 do roku 2007 pohyboval v nízkých 

hodnotách. Obrovský nárůst byl zaznamenán v roce 2008, kdy došlo ke zvýšení o 2 168,47 %.  

Grafické znázornění značného nárůstu objemu obchodů je vyobrazeno v Grafu 4.7. 
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 Graf 4.7 Objem měnových futures na BCPV 

 

Největší počet kontraktů byl zaznamenán v roce 2008. Došlo také k nárůstu objemu 

obchod; na jeden kontrakt z 19 018 EUR/ks v roce 2007 na 29 652 EUR/ks v roce 2008. 

Grafické znázornění vývoje počtu kontraktů měnových futures od roku 2003 do roku 2008 je 

v Grafu 4.8. 

 

 Graf 4.8 Počet kontraktů měnových futures na BCPV 

 

Akciové futures 

Podkladové aktivum – jsou akcie obchodované na burze. V současné době se na Burze 

cenných papírů Varšava obchoduje s akciovými futures na podkladové aktivum:  
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1. Banka Polska kasa opieki sa, se kterým se obchoduje od 18. března 2002, 

2. KGHM Polska miedz sa, se kterým se obchoduje od 22. října 2001, 

3. AGORA sa, se kterým se obchoduje od 22. října 2001, 

4. Telekomunikacja Polska sa, se kterým se obchoduje od 22. ledna 2001, 

5. Polski koncern naftowy orlen sa, se kterým se obchoduje od 22. ledna 2001, 

6. Powszechna kasa oszczednosci bank Polski sa, se kterým se obchoduje od 11. 

července 2005. 

Původní počet akciových společností bylo dvacet tři, ale u některých bylo 

obchodování ukončeno.  

Množství – je zavedeno ve výši sto akcií na jeden obchod. 

Cena – je součin ceny zakázky a počtu akcií. Obchodní jednotkou je polský zlotý. 

Splatnost – je třetí pátek v měsíci splatnosti. Pokud tento den není obchodní den, 

splatnost připadá na bezprostředně předcházející obchodní den. Správní rada burzy může 

stanovit splatnost na jiný den. Tuto informaci musí zveřejnit nejméně čtyři týdny před 

ukončením obchodování. Splatnost je vymezena na tři nejbližší měsíce března, června, září a 

prosince. 

Výpis ročních údajů o objemu obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů v ks je v Tab. 

4.5. 

           Tab. 4.5 Akciové futures na BCPV 

Akciové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů 

v ks 

2003 396,08 67 099 

2004 463,32 63 296 

2005 1 367,56 130 674 

2006 1 243,64 87 999 

2007 723,47 77 089 

2008 903,76 231 280 
              Zdroj: Ročenky BCPV 2003 až 2008 

Ve zkoumaných letech došlo k největšímu objemu obchodů v roce 2005, kdy byl 

zaznamenán nárůst oproti roku 2004 o 195 %. V dalších letech se objem začal snižovat. 

K nepatrnému oživení došlo v roce 2008, kdy se hodnota objemu obchodů zvýšila o 180,27 

mil. EUR. Grafické znázornění vývoje objemu obchodů v mil. EUR je v Grafu 4.9. 
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 Graf 4.9 Objem akciových futures na BCPV 

 

Vývoj počtu kontraktů akciových futures má kolísavou tendenci. V roce 2008 došlo 

k velkému nárůstu počtu obchodů. Došlo ke snížení objemu obchodů na jeden kontrakt oproti 

roku 2005 o 6 557 EUR na hodnotu 3 908 EUR na kontrakt. Vývoj počtu kontraktů akciových 

futures je v Grafu 4.10. 

 Graf 4.10 Počet akciových futures na BCPV 

 

Futures na pokladniční poukázky vlády (úrokové futures) 

Podkladové aktivum – je státní pokladniční poukázka s fixním úrokem vydaná 

Ministerstvem finanční Polské republiky. Tento typ futures kontraktů je vystavován na 

pokladniční poukázky vydávané Ministerstvem financí. Podkladové aktivum musí mít 
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minimální splatnost od dvou let a devíti měsíců do maximální doby pěti let a šesti měsíců. 

Minimální hodnota je stanovena na 5 miliard PLN. S futures na pokladniční poukázky se 

obchoduje od 14. února 2005. 

Množství – je stanoveno na minimální hodnotu jeden tisíc polských zlotých. 

Cena – je součin hodnoty kontraktu a multiplikátoru. Minimální hodnota obchodu je 

sto tisíc polských zlotých. 

Splatnost – je vymezena na dva nejbližší měsíce března, června, září a prosince. 

Futures na státní pokladniční poukázky se začaly obchodovat až v roce 2005. Roční 

hodnoty objemu obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů v ks jsou uvedeny v Tabulce 4.11. 

 

 

           Tab. 4.11 Futures na státní pokladniční poukázky na BCPV 

Futures na státní 
pokladniční 
poukázky 

Objem obchodů 
v mil. EUR 

Počet kontraktů 
v ks 

2003 0,00 0 

2004 0,00 0 

2005 1 654,18 484 

2006 679,85 164 

2007 103,74 32 

2008 0,00 0 
              Zdroj: Ročenky BCPV 2003 až 2008 

Vývoj hodnot objemu obchodů je klesající. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 

2005. V roce 2006 došlo ke snížení o 974,33 mil. EUR. V roce 2008 nebyly vykázány žádné 

hodnoty o objemech a počtech obchodů futures na státní pokladniční poukázky. Vývoj 

objemu obchodů je znázorněn v Grafu 4.11. 

 Graf 4.11 Objem futures na státní pokladniční poukázky na BCPV 
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Vývoj hodnot počtu kontraktů kopíruje vývoj objemu obchodů. V roce 2006 došlo 

k většímu snížení počtu kontraktů oproti objemu obchodů a došlo ke zvýšení objemu obchodu 

na kontrakt na 4 145 425 EUR. V roce 2005 bylo 3 417 727 EUR na kontrakt. Grafická 

ukázka vývoje počtu kontraktů je uvedena v Grafu 4.12.  

 

 

 Graf 4.12 Počet kontraktů futures na státní pokladniční poukázky 
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4.3 Burza cenných papír ů Budapeš ť 

4.3.1 Profil burzy 

Jedná se o klíčovou instituci poskytující služby v oblasti obchodování s cennými 

papíry. Tato společnost usiluje o pozici hlavního finančního a obchodního centra v Maďarsku. 

Je zařazena mezi rychle rostoucí finanční trhy (emerging markets).   

Burza cenných papírů Budapešť byla založena dne 21. června 1990 se základním 

kapitálem 221,8 mil. forintů jako společnost s ručením omezeným. 

Dne 1. května 2004 vstoupilo Maďarsko do Evropské unie a Burza cenných papírů 

Budapešť se stala členem Federace evropských burz. V roce 2001 bylo BSE přiznáno plné 

členství ve Světové federaci burz. Do té doby byla burza pouze přidruženým členem. V roce 

2005 po sloučení Burzy cenných papírů Budapešť a Komoditní burzy Budapešť se stala 

součástí Asociace futures trhů (AFM).  

Od 1. července 2002 Burza cenných papírů Budapešť mění svou obchodní podobu ze 

společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.  

Majoritním vlastníkem Burzy cenných papírů Budapešť je Burza cenných papírů 

Vídeň, která drží podíl 50,45 %.   

4.3.2 Historie burzy 

Předchůdce Burzy cenných papírů Budapešť byla Maďarská burza cenných papírů, 

která vznikla v roce 1894 v Pešti císařem Františkem Josefem I. Po čtyřech letech došlo ke 

spojení s komoditní burzou a vznikla instituce Burza cenných papírů a komoditní burza 

Budapešť. S maďarskými cennými papíry bylo obchodováno i v Londýně, Vídni, Paříži a 

Frankfurtu.   

Po vypuknutí první světové války došlo k oficiálnímu zastavení obchodování, ale 

burza v něm nadále pokračovala. V mezidobí válek byla postižena krizí vyvolanou 

zhroucením trhu na New York Stock Exchange v říjnu 1929. V roce 1931 byla burza zase 

uzavřena kvůli vydání německého bankovního moratoria. 1932 došlo k obnovení 

obchodování a na burze dochází k velké expanzi v obchodování.  
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Druhá světová válka byla obdobím, kdy došlo k zákazu soukromého obchodování s 

akciemi a dalším restriktivním opatřením. Obchodování bylo ukončeno až 1944 při obléhání 

města. 

Po druhé světové válce došlo k zestátnění veškerého majetku burzy a její činnost byla 

pozastavena až do roku 1990. Od roku 1999 burza plně přechází na elektronický systém 

obchodování. V roce 1995 vzniká derivátový trh, kde se od počátku obchodovalo s indexem 

BUX.  

4.3.3 Obchodování s futures na Burze cenných papír ů Budapeš ť 

Pravidla obchodování 

Derivátový trh na Burze cenných papírů Budapešť zahrnuje obchodování s futures a 

opcemi. Mezi futures kontrakty řadíme akciové futures, indexové futures, měnové futures a 

úrokové futures. 

Futures kontrakty se obchodují v systému MMTS II (Multi Market Traded System II). 

Jedná se o systém, který funguje v souladu s mezinárodními zvyklostmi a požadavky. 

Zajišťuje kontrolní činnost nad trhem. Podporuje také činnost tvůrců trhů. Šíří v reálném čase 

data o podkladových nástrojích indexových futures a umožňuje tak zprostředkovatelům 

aktualizovat krátké i dlouhé pozice na svých i zákaznických účtech ve stejnou dobu. Na trzích 

s akciovými futures zde existuje tzv. rozšířená funkce, která zahrnuje nadstandardní funkce 

pro obchodování a také možnost strategického uzavření kontraktu. 

Vypořádání kontraktů zajišťuje na Burze cenných papírů Budapešť Centrální 

clearingový domů a depozitář KELLER. Zajišťuje výkon a vypořádání obchodní protistran při 

derivátových operacích a je pověřen vydáváním kódů a centrální evidencí cenných papírů. 

Udržuje centrální zabezpečení účtů. Na derivátovém trhu vystupuje jako centrální protistrana 

při obchodování a obstarává denní a konečné vypořádání každého účtu. Konečné vypořádání 

probíhá v intervalu T+3. 

Na této derivátové burze operuje také Kolektivní záruční fond (Collective Guarantiee 

fund), který snižuje riziko při obchodování s deriváty formou ručení. Snižuje ztrátu z prodlení 

či nedostatečné likvidity protistrany zastávající dlouhou pozici při vypořádání kontraktu.  
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Obchodování s futures je automaticky zahájeno v tzv. otevírací den a uzavíráno 

v poslední obchodní den nebo k zavíracímu dni daného futures kontraktu. 

Na Burze cenných papírů Budapešť se obchodují také komoditní futures. Nejvíce 

populární jsou zlaté futures na dva druhy zlatého kovu. Dalším druhem jsou futures na 

kukuřici. 

Vypořádání 

Indexové futures 

Konečná vypořádací cena se stanoví ze čtyř set osmdesáti hodnot v průběhu čtyřiceti 

minut (od šestnácté do padesáté šesté minuty) obchodního dne. Od této celkové hodnoty se 

odečítají ceny tří nevyšších a nejnižších hodnot. Cena se vypočítá jako aritmetický průměr 

zaokrouhlený v souladu s cenovým intervalem.  

Akciové futures 

Konečná vypořádací cena je stanovena jako průměrný objem ceny získaný za období 

čtyřiceti minut (šestnácté až padesáté šesté minuty). Z jednotlivých cen je pro výpočet 

vyloučeno pět nejvyšších a nejnižší cen. Zaokrouhlení se určuje podle cenového intervalu.  

 

 

Měnové futures 

Konečné vypořádání se provádí prostřednictvím směnných kurzů. Konečná 

vypořádací cena u směnných kurzů mezi měnou a maďarským forintem je stanovena 

maďarskou národní bankou v den vypořádání. 

Konečné vypořádání u směnných kurzů měn mimo maďarského forintu se stanoví 

prostřednictvím směnného kurzu jednotlivých měn k forintu, které jsou stanovené maďarskou 

národní bankou. 

Úrokové futures 

Konečná vypořádací cena se určuje na základě referenčního výnosu státních pětiletých 

dluhopisů. Pokud cena podkladového aktiva neodpovídá vývoji ceny státního dluhopisu je 
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závěrečná cena stanovena jako čistá cena určená Burzou cenných papírů Budapešť podle 

platných pravidel.  

Konečná vypořádací cena pro futures na mezibankovní úrokovou sazbu je stanovena 

podle délky podkladového aktiva. Jednoměsíční úroková sazba je určena jednoměsíční 

hodnotou BUBOR stanovenou maďarskou národní bankou. Analogicky je určena hodnota pro 

tříměsíční a šestiměsíční úrokovou sazbou.  

4.3.4 Činnost tv ůrců trhu 

Tvůrce trhu je členem Burzy cenných papírů Budapešť. Členem se subjekt stává na 

základě smlouvy a po splnění podmínek pro vznik tohoto vztahu. Členové nabývají určitá 

práva a povinnosti z této pozice. Jeden členský subjekt může být členem v několika sekcích 

burzy (akciová, dluhová, derivátová a komoditní), ale v každé může zastávat pouze jedno 

místo.  

Mezi tvůrce trhu na Burze cenných papírů Budapešť řadíme: BUDA-CASH 

Brokerhouse Co. Ltd., CASHLINE Securities Ltd., CIB Bank Ltd., CODEX Értéktár és 

Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság, CONCORDE Securities Ltd., EQUILOR  

Ltd., ERSTE Investment Limited, HAMILTON Tızsdeügynökség zRt., HUNGÁRIA 

ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt., Hungarograin Zrt., ING Bank 

N.V. Hungary Branch, KBC Securities Hungarian Branch Office, MKB Bank Zrt., Bank of 

Hungarian Savings Cooperatives Ltd., National Savings and Commercial Bank Ltd., Hungary, 

QUAESTOR Securities and Investment Limited by Shares, Raiffeisen Bank Ltd, Raiffeisen 

Centrobank AG, REÁLSZISZTÉMA Értékpapír- forgalmazó és Befektetı Zrt. a UniCredit 

Bank Hungary. 

4.3.5 Obchodované futures 

Indexové futures 

Podkladové aktivum – je pro indexové futures index BUX a BUMIX. Index BUX je 

oficiální akciový index obchodovaný na Burze cenných papírů Budapešť. Skládá se 

z maximálně dvaceti pěti blue chips akcií kótovaných na burze 
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Index BUMIX odráží výkonnost akcií se střední a nízkou kapitalizací. Maximálně se 

skládá z dvaceti pěti akcií.  

Množství – je určeno součinem daného indexu a HUF 100 (maďarských forintů) 

Cena – je vymezena hodnotou indexu a cenového intervalu 0,50 indexového bodu. 

Hodnota cenového intervalu je HUF 50. 

Splatnost – je ustálena na třetí pátek v posledním obchodním měsíci. Pokud tento den 

není obchodní den, pak je splatnost dána na nejbližší předchozí obchodní den. Poslední 

obchodní měsíc je určen na měsíce březen, červen, září a prosinec nebo červen a prosinec. 

Jednotlivé hodnoty objemu obchodů v mil. EUR a počet kontraktů v letech 2003 až 

2008 je uvedena v Tabulce 4.12. Do roku 2006 měly obě kategorie hodnot stoupající tendenci. 

Od roku 2007 došlo ke snížení objemu obchodů. 

 

 

 

 

 

 

 

          Tab. 4.12 Indexové futures na BCPB 

Indexové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů v 

ks 

2003 1 437,576 98 700 

2004 1 785,79 111 573 

2005 4 201,10 182 057 

2006 5 761,39 303 992 

2007 4 183,15 293 621 

2008 2 914,64 344 596 

                                                 
6 Hodnota byla přepočítána podle průměrné ročního kurzu 253,51 HUF/EUR. 
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            Zdroj: Ročenky BCPB 2003 až 2008 

Od roku 2006 došlo ke snížení objemu obchodů o 2 846,75 mil. EUR. Grafické 

znázornění objemu obchodů indexových futures je v Grafu 4.13.  

 Graf 4.13 Objem obchodů indexových futures na BCPB 

 

Počet obchodů indexových futures nepoklesl jako objem obchodů, ale došlo ke 

zvýšení počtu obchodů. Došlo ke snížení objemu obchodů na kontrakt z 18 952 EUR/ks (v 

roce 2006) na 8 458 EUR/ks (v roce 2008). Grafické znázornění vývoje počtu obchodů 

v jednotlivých letech je uvedeno v Grafu 4.14. 

 

 

 Graf 4.14 Počet obchodů indexových futures 
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Akciové futures 

Podkladové aktivum – jsou akcie obchodované na Burze cenných papírů Budapešť. 

Mezi futures akcie jsou zařazeny následující akcie firem: AAA Auto, Állami Nyomda, BIF, 

BUX ETF, Danubius, Econet, Egis, Elmő, ÉMÁSZ, Externet, FHB, Forrás “A”, Forrás “B”, 

Fotex, FreeSoft, Graphisoft Park SE, Humet, Linamar, Magyar Telecom, MOL, ORCO, OTP, 

PannErgy, Pannon-Flax, Phylaxia, Rába, RFV, Richter, Synergon, TVK, Zwack. 

Množství – se odvíjí od počtu podkladových akcií s určenou maximální hodnotou. 

Cena – je dána futures hodnotou jedné akci bazického instrumentu. Cena se může 

pohybovat v intervalu od jedné do pěti maďarských forintů podle podkladové akcie. Hodnota 

tohoto intervalu je v rozsahu sto až deset tisíc maďarských forintů. 

Splatnost – je stanovena vypořádacím centrem KELLER na poslední den 

vypořádacího cyklu. Splatnost je určena na měsíce březen, červen, září a prosinec. 

Jednotlivé roční hodnoty objemu obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů v ks v letech 

2003 až 2008 jsou uvedeny v Tab 4.13. 

 

 

 

          Tab. 4.13 Akciové futures na BCPB 
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Akciové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů v 

ks 

2003 2 438,807 53 831 

2004 3 947,25 59 088 

2005 6 308,73 81 468 

2006 7 137,11 92 618 

2007 9 299,46 111 700 

2008 5 072,96 98 913 
            Zdroj: Ročenky BCPB 2003 až 2008 

Hodnota objemu obchodů akciových futures a počtu obchodů od roku 2003 do roku 

2007 stoupala. V roce 2008 došlo k poklesu objemu obchodů na nižší hodnotu, než byla 

zaznamenána v roce 2005. Grafické znázornění vývoje objemu obchodů je uvedeno v Grafu 

4.15.  

 Graf 4.15 Objem obchodů akciových futures na BCPB 

 

Počet obchodů akciových futures rostl do roku 2007. V roce 2008 došlo k poklesu o 

12 787 ks oproti roku 2007. Počet obchodů klesal mírnějším tempem než objem obchodů. 

V roce 2008 došlo k poklesu objemu obchodů na ks o 31 967 EUR na jeden kontrakt na 

hodnotu 51 287 EUR na kontrakt. Hodnoty vývoje počtu obchodů akciových futures jsou 

uvedeny v Grafu 4.16.  

 Graf 4.16 Počet obchodů akciových futures na BCPB 

                                                 
7 Hodnota byla přepočítána podle průměrné ročního kurzu 253,51 HUF/EUR. 
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Měnové futures 

Podkladové aktivum – je kurz maďarského forintu k ostatním měnám a také kurzy 

světových měn navzájem. Obchoduje se kurz maďarského forintu k švýcarskému franku, 

české koruně, euru, britské libře, japonskému jenu, polskému zlotému, turecké nové li ře a 

americkému dolaru. 

Kurzy ostatních měn jsou vypořádány v maďarské měně. Mezi kurzy ostatních měn 

patří: AUD/JPY, AUD,USD, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/CHF, EUR/CZK, EUR/GBP, 

EUR/HRK, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/PLN, EUR/RON, EUR/RSD, EUR/RUB, 

EUR/SEK, EUR/TRY, EUR/USD, GBP/CHF, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/SEK, GBP/USD, 

NZD/JPY, USD/BRL, USD/CAD, USD/CHF, USD/CZK, USD/JPY, USD/MXN, 

USD/NOK, USD/PLN, USD/RUB, USD/SEK, USD/TRY, USD/UAH,  

Množství – je stanoveno jako počet jedné měny k jednotce druhé měny. 

Cena – je určena směnných kurzem měny vypočítaným na dvě až čtyři desetinná 

místa. Cena se pohybuje ve stanoveném intervalu pro každou měnu. 

Splatnost – je stanovena na stejný den jako zavírací den kontraktu, který je určen na 

třetí pátek v měsíci vypršení obchodní lhůty. Měsíc splatnosti je vymezen na nejbližších osm 

měsíců v březnu, červnu, září a prosinci. 

Jednotlivé hodnoty objemu obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů v ks jsou uvedeny 

v Tabulce 4.14. 
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          Tab. 4.14 Měnové futures na BCPB 

Měnové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů v 

ks 

2003 6 420,888 5 326 

2004 3 239,66 5 357 

2005 8 605,91 19 760 

2006 11 449,43 30 281 

2007 12 984,68 30 165 

2008 8 153,40 26 124 
             Zdroj: Ročenky BCPB 2003 až 2008 

Objem obchodů v letech 2003 až 2007 (mimo rok 2004) roste. V roce 2008 došlo ke 

snížení o 4 831,28 mil. EUR. Grafické znázornění vývoje průběhu objemu obchodů je 

uvedeno v Grafu 4.17. 

Graf 4.17 Objem obchodů měnových futures na BCPB 

 

V roce 2007 došlo ke snížení počtu obchodů, ale objem obchodů vzrostl. Došlo ke 

zvýšení objemu obchodů na kontrakt na hodnotu 430 455 EUR. V roce 2008 klesl objem 

obchodů i počet obchodů a hodnota objemu obchodů na kontrakt byla 312 104 EUR. Vývoj 

počtu obchodů měnových futures je zaznamenán v Grafu 4.18.  

 

 Graf 4.18 Počet obchodů měnových futures na BCPB 

                                                 
8 Hodnota byla přepočítána podle průměrné ročního kurzu 253,51 HUF/EUR. 
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Úrokové futures 

Podkladovými aktivy – jsou pětileté státní referenční dluhopisy, jedno, tří a šesti 

měsíční budapešťské referenční úrokové sazby mezibankovního trhu. 

Množství – je u vládních dluhopisů stanovena na deset milionů maďarských forintů 

v nominální hodnotě. Velikost u mezibankovní sazby BUBOR je výnos jednoměsíční, 

tříměsíční a šestiměsíční mezibankovní půjčky.  

Cena – se vyjadřuje jako procento z nominální hodnoty u státních dluhopisů. 

Stanovuje se na čtyři desetinná místa. Pohybuje se v intervalu 0,0001 % bodů a jeho hodnota 

je 1 HUF. 

Cena u futures s podkladovými aktivy mezibankovní úrokové sazby se rovná jeho 

ročnímu výnosu vyjádřené v procentech na dvě desetinná místa. Cenový interval je stanoven 

na 0,01 % bodů a hodnota intervalu je určena podílem 1000/12 HUF u měsíční sazby, 1000/4 

HUF u tříměsíční sazby a 1000/2 HUF u půlroční sazby. 

Splatnost – je stanovena na zavírací den, který je určen na třetí středu v měsíci 

splatnosti u futures na mezibankovní půjčky. U státního dluhopisu je splatnost dána na 

následující den po sedmnáctém dni měsíce splatnosti (březen, červen, září a prosinec).    

Roční údaje o objemech obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů v ks je uvedena v Tab. 

4.15. 

          Tab. 4.15 Úrokové futures na BCPB 
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Úrokové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů v 

ks 

2003 0,399 11 

2004 3,44 55 

2005 2,70 16 

2006 9,82 5 

2007 4,52 33 

2008 0,00 0 
             Zdroj: Ročenky BCPB 2003 až 2008 

Objem obchodů úrokových futures má kolísavou tendenci. Nejvyšší hodnota objemu 

obchodů byla zaznamenána v roce 2006. V následujícím roce došlo ke snížení o 53,97 % na 

hodnotu 4,52 mil. EUR. V roce 2008 nebyl zaznamenán žádný kontrakt. Jednotlivé hodnoty 

objemu futures jsou uvedeny v Grafu 4.19. 

 Graf 4.19 Objem obchodů úrokových futures na BCPB 

 

U úrokových futures je velmi výrazný vývoj počtu obchodů. Nejvyšší počet kontraktů 

byl zaznamenán v roce 2004. Objem obchodů na kontrakt byl v tomto roce 62 545 EUR. 

V roce 2006 došlo k nejmenšímu množství obchodů, ale objem obchodů byl za sledovanou 

dobu nejvyšší. Objem obchodů na kontrakt byl ve výši 1 964 000 EUR. 

 

 Graf 4.20 Počet obchodů úrokových futures na BCPB 

                                                 
9 Hodnota byla přepočítána podle průměrné ročního kurzu 253,51 HUF/EUR. 
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4.4 Burza cenných papír ů Vídeň 

4.4.1 Profil Burzy 

Burza cenných papírů Vídeň působí jako hlavní burzovní místo ve státě. Vytváří 

podmínky pro rozvoj kapitálových trhu a investiční stability. Zprostředkovává pro své klienty 

elektronické obchodování. Zastává klíčovou pozici na středoevropském a východoevropském 

kapitálovém trhu. Je většinovým podílníkem Burzy cenných papírů Praha, Burzy cenných 

papírů Budapešť a Burzy cenných papírů Lublaň. Získala tak pozici největšího burzovního 

trhu ve Střední Evropě.  

Burza cenných papírů Vídeň je členem WFE – světové federace burz a také FESE – 

evropské federace burz.  

4.4.2 Historie 

Burza byla založena 1771 Marií-Terezií. Původně se zde obchodovalo s dluhopisy, 

směnkami a cizími měnami. Velkého rozmachu dosáhla burza až v 19. století, kdy se začalo 

obchodovat s akciemi. Tento boom s sebou přinesl další druh obchodování – spekulaci. 

V roce 1873 došlo ke krachu akciového trhu. Opět byla otevřena v roce 1877. 
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Do počátku první světové války burza upevňovala situaci na kapitálovém trhu. 

Vypuknutí války znamenalo ukončení obchodování. Znovu otevření bylo v roce 1919. 

V následujících letech dopadla na burzu hospodářská krize.  

Druhá světová válka znamenala zařazení Rakouska do Německé říše a burza byla 

omezena zákonem a ztratila svou nezávislost. Burza cenných papírů Vídeň byla opět otevřena 

v roce 1948. Burza začala proces stabilizace akciového a dluhopisového trhu. 

V osmdesátých letech vyvolal americký analytik vzestup akciových trhů a 

upřednostňoval Vídeň jako akciový trh s velkým potenciálem. Akciový trh se začal rychle 

vyvíjet a objemy obchodování vzrostly na šestinásobek původní hodnoty. Vývoj podpořila i 

skutečnost zavádění elektronického obchodování.  

V roce 1997 se vídeňská burza sloučila s futures burzou a byla vytvořena nová 

společnost Wiener Börse AG.  

4.4.3 Obchodování s futures na Burze cenných papír ů Vídeň 

Pravidla obchodování 

Vídeňská burza s futures a opcemi byla založena v roce 1991. Na vídeňské burze se 

s futures obchoduje v kontinuálním režimu prostřednictvím elektronického systému OMex®. 

Na této burze můžeme obchodovat s tzv. rakouskými futures a CEE futures. Obchodní systém 

je založený na nejvyšších mezinárodních standardech. 

Účastníci trhu jsou povinni kótovat futures a zadávat objednávky a požadavky do 

knihy objednávek v průběhu celého obchodního dne. V důsledku toho je zajištěno stále 

obchodování. Zadávání objednávek je možné pouze v obchodní fázi. Ostatní fáze jsou 

uzavřeny. Účastníkem se může stát pouze investiční či úvěrová firma, která splňuje všechny 

podmínky pro členství na burze. Za firmu obchoduje její zaměstnanec, který musí prokázat 

své odborné znalosti o obchodování na derivátových burzách. 

Vyúčtování všech futures transakcí se provádí prostřednictvím zúčtovacího centra 

CCP.A (Central Counterparty Austria GmbH). Účastníci clearingového centra musí vložit 

počáteční marži a udržovací marži pro snížení rizika, které centrum podstupuje. Marže je 

vypočítávána na konci každého obchodního dne z volatility podkladového aktiva. CCP.A 

vlastní Burza cenných papírů Vídeň a Oesterreichische Kontrollbank AG.   
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Vypořádání 

Denní i konečné vypořádání se odlišuje podle podkladového aktiva futures.  

Indexové futures (rakouské) 

Denní vypořádání se vypočítává na základě poslední známé ceny indexového futures 

kontraktu s přihlédnutím k rozdílu poslední hodnoty indexu v závěru obchodního dne. 

V případě, že se žádná obchodní transakce neuskutečnila, denní vypořádací cena se stanoví 

jako aritmetický průměr z posledních nejvyšších objednávek s přihlédnutím k rozdílu hodnoty 

pokladového nástroje v době, kdy byla objednávka uskutečněna. Pokud takto nelze cena 

stanovit, určí se pomocí refinančních nákladů indexu do doby splatnosti. 

Konečné vypořádání je založené na stanovené aukční ceně (vyskytující se za jeden 

obchodní den) pro akcie, které jsou obsaženy v určitém indexu. Pokud takto konečná cena 

nelze stanovit, využívá se poslední zafixovaná cena jako základ pro výpočet. Konečná cena je 

šířena prostřednictvím obchodního systému. 

Akciové futures (rakouské) 

Denní vypořádací cena se stanoví podle poslední ceny akciového futures 

s přihlédnutím k rozdílu poslední ceny podkladového aktiva v závěru obchodního dne. Pokud 

nebyl v průběhu obchodní doby uzavřen žádný obchod, cena je vypočítána jako aritmetický 

průměr z posledních nejlepších objednávek s ohledem na rozdíl poslední hodnoty 

podkladového aktiva ke konci obchodování. V případě, že poslední hodnoty nabídek nejsou 

dostupné, denní vypořádací cena je určena pomocí refinančních nástrojů podkladového 

aktiva. 

Konečné vypořádání se vypočítává na základě ceny bazického aktiva na závěrečné 

aukci. Pokud nelze takto cenu stanovit, za konečnou cenu se považuje poslední obchodní 

cena. V případě, že zavírací aukce podkladového aktiva neprobíhá, použije se pro stanovení 

konečné ceny zavírací následující aukce. Pokud se nepodaří stanovit konečnou cenu v příštích 

deseti obchodních dnech, konečnou cenou je poslední kurs poslední obchodní transakce. 
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Indexové futures (CEE) 

Denní vypořádací cena je na základě poslední ceny s přihlédnutím k rozdílu poslední 

hodnoty indexu. Pokud v průběhu obchodního dne nedošlo k žádné transakci, denní 

vypořádací cena se určí jako aritmetický průměr z posledních nejlepších nabídek s ohledem 

na rozdíl k poslední hodnotě pokladového aktiva v závěru obchodního dne. 

Konečná vypořádací cena se určí aritmetickým průměrem z všech kótovaných cen 

příslušného indexu za celý poslední obchodní den. V případě, že žádná cena nebyla kótována 

v rozmezí jedenácté a třinácté hodiny, využívá se poslední dostupná zavírací cena. Pro přesný 

výpočet jsou kurzy převedeny podle platného směnného kurzu a každé ceně je přiřazena 

určitá váha při výpočtu podle daného indexu. 

4.4.4 Činnost tv ůrců trhu 

Tvůrce trhu zajišťuje likviditu trhu s futures. Každý člen se může stát tvůrcem trhu 

tím, že se zaváže ke kótování určitého futures. V důsledku toho jsou mu sníženy poplatky a 

poskytovány slevy při obchodování s určeným futures.  

Tvůrci trhu pro derivátový trh vídeňské burzy jsou: Bayerische Hypo – und 

Vereinsbank AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG, Timber Hill (Europe) 

AG, UniCredit Bank Austria AG. 

4.4.5 Obchodované futures 

Futures na indexy (rakouské) 

Pokladové aktivum – index ATX, IATX a ATX five. Index ATX (Austrian Traded 

Index) je cenový index. Je složen z dvaceti blue chips akcií obchodovaných na rakouské 

burze. Počítá se v eurech a je koncipován jako obchodní index. Používá se jako bazický 

instrument pro derivátové instrumenty a strukturované produkty. Šíří se v reálném čase. 

Index IATX (Austrian Real Estate Index) je složen z nejvíce likvidních a 

kapitalizovaných nemovitostních akcií. Jedná se o obchodní index, který se vypočítává jak 

v eurech tak amerických dolarech. Je základnou pro některé strukturované produkty a 

standardizované deriváty. Šíří se v reálném čase. 
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Index ATX five je kapitalizovaný cenový index. Tvoří je pět nejlepších akcií. Počítá 

se v eurech. ATX five je obchodní index. Je základnou pro strukturované produkty a deriváty. 

Je šířen v reálném čase. 

Množství – jeden kontrakt je v hodnotě deset euro za indexový bod.  

Cena – cenový interval indexových futures se pohybuje o 0,10 EUR. 

Splatnost – je stanovena na následující tři měsíce kontraktu a na čtvrtletní měsíce 

v roce (březen, červen, září a prosinec). 

Jednotlivé roční hodnoty objemu obchodů v mil. EUR a počet kontraktů v ks jsou 

uvedeny v Tabulce 4.16. 

          Tab. 4.16 Indexové futures na BCP Vídeň 

Indexové futures 
(rakouské) 

Objem obchodů 
v mil. EUR 

Počet kontraktů v 
ks 

2003 1 257,44 49 441 

2004 2 679,18 76 350 

2005 5 634,31 141 804 

2006 10 703,18 177 983 

2007 11 955,27 143 068 

2008 11 180,35 188 789 
                           Zdroj: Ročenky BCP Vídeň 2003 až 2008 

Objem obchodů rakouských indexových futures v letech 2003 až 2007 stoupal. V roce 

2008 došlo ke snížení o 774 920 000 EUR. Grafické znázornění objemu obchodů 

v jednotlivých letech je uvedeno Grafu 4.21. 
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 Graf 4.21 Objem obchodů rakouských indexových futures na BCP Vídeň  

 

V roce 2007 došlo ke snížení počtu obchodů o 34 915 ks, ale objem obchodů se zvýšil 

oproti roku 2006. Došlo tedy ke zvýšení objemu obchodů na kontrakt z 60 136 EUR (2006) 

na 83 564 EUR (2007).  V roce 2008 se snížil objem obchodů o 774,92 mil. EUR a počet 

obchodů se zvýšil o 45 721 ks. Objem kontraktů na ks se snížil na 59 221 EUR, což je nižší 

hodnota než v roce 2006. 

 Graf 4.22 Počet obchodů rakouských indexových futures na BCP Vídeň 

 

Standardizace akciových futures (rakouských) 

Pokladové aktivum – učené akcie obchodované na akciovém trhu Burzy cenných 

papírů Vídeň. Futures akcie: Austrian Airlines Österr. Luftverkehrs-AG, BÖHLER-

UDDEHOLM AG, Erste Bank der oesterr. Sparkassen AG, EVN AG, Flughafen Wien AG, 
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Intercell AG, Mayr-Melnhof Karton AG, OMV AG, Österreichische Elektrizitätswirtschafts-

AG (Verbundges.), Österreichische Post AG, Raiffeisen International Bank-Holding AG, RHI 

AG, SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG, STRABAG SE, Telekom 

Austria AG, UNIQA Versicherungen AG, Voestalpine AG, WIENER STÄDTISCHE 

Versicherung AG, Vienna Insurance Group a Wienerberger AG. 

Množství – jeden kontrakt za sto akcií. 

Cena – se pohybuje na jeden akciový futures v rozmezí 0,01 EUR. 

Splatnost – je určena na měsíce březen a září. Nové série jsou stanoveny na únor a 

srpen. 

Roční hodnoty akciových futures (objem obchodů v mil. EUR a počet kontraktů v ks) 

jsou uvedeny v Tab 4.17. 

          Tab. 4.17 Akciové futures na BCP Vídeň 

Akciové futures 
Objem obchodů 

v mil. EUR 
Počet kontraktů v 

ks 

2003 0,00 0 

2004 131,63 7 862 

2005 267,23 23 748 

2006 142,25 12 371 

2007 102,71 8 760 

2008 41,01 6 981 
            Zdroj: Ročenky BCP Vídeň  2003 až 2008 

Hodnoty objemu akciových futures rostly do roku 2005. Od této doby došlo 

v jednotlivých letech k poklesu. Objemy obchodů klesly od roku 2005 do roku 2008 o 226,22 

mil. EUR. Grafické znázornění vývoje objemu obchodů je uvedeno v Grafu 4.23. 
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 Graf 4.23 Objem obchodů akciových futures na BCP Vídeň 

 

K největšímu poklesu počtu obchodů akciových futures došlo v roce 2006. Vývoj 

křivky počtu kontraktů uvedené v Grafu 4.24 má totožnou tendenci jako vývoj objemu 

obchodů. Objem obchodů na kontrakt byl nejvyšší v roce 2004, kdy dosáhl hodnoty 16 743 

EUR/ks. V letech 2005 až 2007 se hodnota na kontrakt pohybuje kolem 11 500 EUR/ks. 

V roce 2008 se hodnota na jednotku opět snížila a to na 5 875 EUR/ks. 

Graf 4.24 Počet kontraktů akciových futures na BCP Vídeň 

 

Standardizace indexových futures (CEE – střední a východní Evropa) 

Pokladové aktivum - Na Burze cenných papírů Vídeň se obchodují futures na:  

• regionální indexy - CECE®,  CECExt, NTX, 
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• státní indexy - CTX, HTX & PTX,  

• indexy nezávislých států Commonwealth - RTX a RDX.  

Index CECE® (CECE Composite Index) je vážený index složený z blue chips akcií 

české, polské a maďarské burzy. Tyto blue chips musí být započítány do jednotlivých 

regionálních indexů (CTX – český obchodní index, HTX – maďarský obchodní index a PTX 

– polský obchodní index) uvedených zemí. Je vypočítáván v amerických dolarech a je šířen 

v reálném čase. Je základnou pro standardizované deriváty a strukturované produkty. 

CECExt (CECE Extended Index) je cenový index, který se skládá z blue chips akcií, 

které se zahrnují do výpočtu indexů CECE a SEXT (South-East Traded Index). Do tohoto 

indexů spadají akcie Bukurešti, Budapešti, Bělehradu, Lublaně, Prahy, Sofie, Varšavy a 

Záhřebu. Je šířen v reálném čase v eurech a amerických dolarech. Jedná se o obchodní index, 

který je podkladem pro strukturované produkty a standardizované deriváty. 

Index CTX (Czech Traded Index) je cenový index složený z blue chips akcií 

obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Je počítán v eurech, amerických dolarech a 

českých korunách. Je šířen v reálném čase. Jedná se o obchodovatelný index, který slouží jako 

základna pro standardizovaného deriváty a strukturované produkty. 

Indexy HTX & PTX jsou kapitalizované vážené cenové indexy, které jsou složené 

z blue chips akcií obchodovaných na burzách Maďarska a Polska. Jsou uváděny v eurech, 

amerických dolarech a také místních měnách obou států. Jsou šířeny v reálném čase. 

Využívají se jako bazický instrument standardizovaných derivátů a strukturovaných prodůktů. 

Dalším druhem indexu je NTX (New Europe Blue Chips Index), který je vytvořen 

z blue chips akcií střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nyní zahrnuje nejlikvidnější 

akcie Bukurešti, Budapešti, Lublaně, Prahy, Vídně, Varšavy a Záhřebu. Počítá se v eurech a 

je šířen v reálném čase. Je konstruován jako obchodovatelný index využitelný pro 

standardizované deriváty a strukturované produkty.  

Index RTX (Russian Traded Index) je kapitalizovaný vážený cenový index. Skládá se 

z blue chips akcií ruského akciového trhu. Je počítán v eurech, amerických dolarech a také 

v rublech. Je šířen v reálném čase a je konstruován jako obchodní index. Využívá se jako 

podkladové aktivum pro standardizované deriváty a strukturované produkty.  
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Index RDX (Russian Depositary Index) je kapitalizovaný vážený cenový index. Je 

tvořen ADR/GDR blue chips akcií, které se běžně obchodují na londýnské burze. Je šířen 

v reálném čase a je konstruován jako podklad pro standardizované deriváty a strukturované 

produkty.  

Množství – jeden kontrakt je stanoven na deset EUR na jeden indexový bod.  

Cena – se pohybuje v intervalu 0,10 EUR. 

Splatnost – je k dispozici v následujících třech měsících kontraktu, dále každý 

čtvrtletní měsíc (březen, červen, září a prosinec) nebo v půlroční měsíce (červen a prosinec). 

Roční údaje o objemech obchodů v mil. EUR a počtu kontraktů v kusech indexových 

futures (CEE) jsou uvedeny v Tabulce 4.18. 

          Tab. 4.18 Indexové futures (CEE) na BCP Vídeň 

Indexové futures 
(CEE) 

Objem obchodů 
v mil. EUR 

Počet kontraktů v 
ks 

2003 631,59 63 439 

2004 593,79 40 108 

2005 1 435,11 63 722 

2006 2 525,19 65 953 

2007 2 912,13 91 774 

2008 1 185,11 59 692 
             Zdroj: Ročenky BCP Vídeň 2003 až 2008 

Objem obchodů tohoto druhu futures od roku 2004 roste. K poklesu dochází až v roce 

2008, kdy došlo ke snížení o 59,30 % oproti roku 2007. Grafické znázornění vývoje je 

uvedeno v Grafu 4.24. 
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 Graf 4.24 Objem obchodů indexových futures (CEE) 

 

V roce 2004 došlo ke snížení počtu kontraktů od roku 2003, ale objem obchodů na 

kontrakt se zvýšil o 4 849 EUR/ks na 14 805 EUR/ks. Nejvyšší počet kontraktů byl 

zaznamenán v roce 2007. Počet obchodů v tomto roce rostl rychlejším tempem než objem 

obchodů. Došlo ke snížení objemu obchodů na kontrakt o 6 556 EUR/ks na hodnotu 31 732 

EUR/ks. Vývoj křivky počtu kontraktů v jednotlivých letech je uveden v Grafu 4.25. 

 Graf 4.25 Počet kontraktů indexových futures (CEE) 
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4.5 Konečné srovnání obchodování na vybraných burzách 

Srovnání jednotlivých obchodních parametrů futures na Burze cenných papírů Praha, 

Varšava, Budapešť a Vídeň je uvedeno v Tabulce 4.19. Na budapešťské burze se obchoduje 

futures na 70 podkladových aktiv, což je nejvyšší počet ze všech burz. Za ní následuje Vídeň 

s 30 bazickými instrumenty a až posléze Varšava s 12 a Praha se 3 podkladovými 

instrumenty. 

      Tab. 4.19 Srovnání jednotlivých parametrů napříč vybranými burzami 

Srovnávané parametry futures Praha  Varšava Budapešť Vídeň 

Začátek obchodování s futures 5.10.2006 16.1.1998 31.3.1995 4.10.1991 

Podíl objemu  futures na celkovém objemu 
obchodování 2007 (v %) 

0,19 0,14 0,04 0,01 

Podíl objemu  futures na celkovém objemu 
obchodování 2008 (v %) 

0,08 0,18 0,04 0,01 

Termín vypořádání T+1 T+1 T+3 T+1 

Obchodované futures v ks   
Indexové futures 1 2 2 10 
Akciové futures 2 6 29 20 
Měnové futures - 4 35 - 
Úrokové futures - 1 4 - 

 

Největší derivátový parket je Burza cenných papírů Varšava. Předčila Budapešť o 

84,93 % v objemu obchodování za rok 2007 a o 90,71 % v roce 2008. Tempo růstu 

varšavského derivátového parketu je ale záporné. V roce 2008 kleslo obchodování 1 973,59 

mil. EUR oproti roku 2007, což je snížení o 1,12 %. Na budapešťské burze došlo 

k největšímu poklesu objemu obchodování v roce 2008 o 10 330,81 mil. EUR, což je 39,03 

%.  Výše objemů obchodování na jednotlivých burzách s futures jsou uvedeny v Tabulce 

4.20. 

   Tab. 4.20 Objemy obchodování v mil. EUR na jednotlivých burzách 
Objem obchodování v mil. 

EUR 
Praha  Varšava Budapešť Vídeň 

2007 67,71 175 711,64 26 471,81 14 970,11 
2008 27,62 173 738,05 16 141,00 12 406,47 

 

Za největší derivátovou burzu regionu můžeme považovat Burzu cenných papírů 

Varšava. Její objem obchodování je trojnásobný proti součtu objemů obchodování bloku 

vídeňské, budapešťské a pražské burzy. 
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Počty obchodovaných kontraktů na jednotlivých burzách jsou obsaženy v Tab. 4.21. 

Nejvyšší počet kontraktů byl zaznamenán na Burze cenných papírů Varšava. V roce 2008 

došlo ke zvýšení počtu obchodů oproti roku 2007. V závislosti objemu obchodů na počet 

kontraktů se objem obchodů na jeden kontrakt se snížil o 26,24 %. Ke zvýšení počtu obchodů 

došlo také na budapešťské a vídeňské burze. Pouze na pražské burze se počet obchodů snížil 

o 51,59 %. 

   Tab. 4.21 Počet obchodů v ks na jednotlivých burzách 

Počet obchodů v ks Praha  Varšava Budapešť Vídeň 

2007 11 528 2 955 629 435 519 243 602 
2008 5 581 3 961 990 469 633 255 462 

 

V roce 2008 zasáhla všechny burzovní trhy celosvětová krize a důvěra v burzovní 

obchodování rychle ochabla. Ukazatelé obchodování s futures se snížily až na hodnoty, které 

byly zaznamenány v letech 2004 a 2005. Mladý futures parket pražské burzy byl také zasažen 

krizí a obchodování kleslo na třetinu objemu obchodů oproti předchozímu roku. 

Burza cenných papírů Vídeň se snaží vytvořit jednotný středoevropský burzovní 

parket. V současné době má většinové vlastnické podíly v Burze cenných papírů Praha (92,70 

%), Burze cenných papírů Budapešť (50,45 %) a Burze cenných papírů Lublaň (81,01 %). 

Jejím cílem je postupné sjednocení obchodních podmínek a vytvoření jednotného burzovního 

bloku. Na Lublaňské burze se dosud nebyl zaveden derivátový parket. Protiváhou 

derivátového trhu bloku Vídeň-Budapešť-Praha tvoří derivátová burza Varšava.  

Nástin možného budoucího vývoje futures trhů  

V současné době pomalého zotavování burz z krize došlo k nepatrnému zvýšení 

objemu obchodů na derivátových trzích. V budoucnu se očekává velký rozmach derivátových 

burz. Na pražském derivátovém trhu se předpokládá pomalejší růst obchodování než na 

okolních burzách. Čeští investoři za dobu sedmnácti let existence pražské burzy zastávají stále 

konzervativní způsob obchodování. Transformace jednotlivých investorů na neutrální či risk-

taker investory si bude žádat dlouhé časové období. 

Počty i druhy podkladových aktiv futures se neustále rozšiřují podle potřeb klientů. 

V posledních letech se rozšiřuje obchodování s tzv. úvěrovými futures. Slouží k zajištění 

rizika emitenta vyplývající z jeho možné insolvence. Do budoucna nepředpokládám vysoké 
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využití úvěrových futures na našem území, protože je založeno na bankovním systému. 

Subjekty pro získání peněžních prostředků využívají služby bankovních domů místo 

burzovního parketu. Nevyužívání futures produktů plyne také z nevědomosti českých 

investorů o jejich podstatě 

  Na celém světě neustále sílí tendence pro spojování jednotlivých burzovních parketů. 

Na podzim roku 2008 došlo ke spojení Burzy cenných papírů Praha s Burzou cenných papírů 

Vídeň. Budoucím záměrem vídeňské burzy je sjednocení obchodních podmínek na všech 

burzovních parketech včetně futures v rámci existujícího bloku Vídeň-Budapešť-Praha-

Lublaň. V delším časovém horizontu má vídeňský blok záměr vyrovnat se varšavské burze na 

derivátovém trhu. 
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5 Závěr 

Derivátový trh se v prostředí střední Evropy neustále vyvíjí a rozšiřuje. Jelikož vznikal 

na jednotlivých burzách až v devadesátých letech 20. století, jedná se o mladý sektor v oblasti 

burzovních obchodů v porovnání s ostatními burzovními parkety. Na pražské burze vznikl až 

v roce 2007. Podíl derivátových obchodů na celkovém objemu obchodů burz je v současné 

době na všech vybraných burzách velmi malý.  

Vysoká standardizace futures nastavená jednotlivými burzami umožňuje obchodování 

na burzovním parketu. Oproti forwardovým kontraktům je množství smluvních podmínek 

futures kontraktů omezeno všeobecnými obchodními podmínky. Stále jsou ale futures 

považovány za rizikové instrumenty, přičemž rizikovost je snížena existencí clearingové 

centra, které vystupuje jako protistrana oběma smluvním partnerům. Clearingový dům na sebe 

přebírá záruku při pozdnímu splacení závazků nebo insolvenci partnera zastávající dlouhou 

pozici. Zajišťuje také denní a konečné vypořádání na všech burzách. 

I přes velké otřesy na trzích zaznamenaly futures zvýšení počtu obchodů mimo 

pražský futures trh. Futures, jako kontrakt uzavíraný na budoucí hodnotu nižší či vyšší, 

využívali investoři na ochranu proti riziku před pádem hodnoty jednotlivých cenných papírů. 

Srovnání obchodování bylo uskutečněno pomocí ukazatelů objemu obchodů a počtu 

zobchodovaných kontraktů v jednotlivých letech. Na vídeňské, budapešťské a varšavské 

burze ve sledovaných letech došlo k růstu objemu a počtu obchodů na derivátovém parketu. 

Největší derivátový trh z porovnávaných burz je futures parket varšavské burzy. Ačkoli byly 

Burza cenných papírů Varšava a Burza cenných papírů Praha založeny v rozmezí jednoho 

roku, jejich vývoj byl značně odlišný. Vývoj pražské burzy v závislosti na hůře nastavené 

legislativě byl pomalejší, a proto derivátový trh vznikl na varšavské burze o osm let dříve než 

na burze pražské. 

Do budoucna lze předpokládat, že derivátové burzy Vídně, Budapešti a Varšavy se 

budou vyvíjet oproti pražské burze rychleji.  

Burza cenných papírů Praha sice slavila úspěchy v prvním čtvrtletí obchodování 

s futures v roce 2007, ale bude muset investorskou veřejnost důkladněji seznámit s veškerými 
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informacemi o obchodování s futures kontrakty. Tento vývoj může urychlit nynější majoritní 

vlastník pražské burzy Burza cenných papírů Vídeň.  
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