
 



 



 



 



Abstrakt 

 

Předmětem diplomové práce je problematika finančních derivátů. Jejich podstatou je možnost 

uzavření kontraktu a dohodnutí podmínek s tím, že k vypořádání dochází v budoucnosti. 

První část je zaměřena na popis derivátových instrumentů, jejich charakteristiku, strukturu a 

základní dělení. Druhá část obsahuje popis využití derivátových produktů, které nabízí 

Komerční banka, a.s. se zaměřením na instrumenty pro zajištění úrokových rizik. V této části 

jsou uvedeny konkrétní situace, včetně výpočtů a popisu, jak může derivátový obchod v praxi 

probíhat. Na závěr jsou shrnuty konkrétní vlastnosti, SWOT analýza jednotlivých produktů a 

možnosti jejich využití.   

 

Abstract 

 

The main subject of the graduation theses is a problem of financial derivatives. Their essence 

is the possibility to strike a bargain with future settlement. The first part focuses on 

description of derivative instruments and their characterization and the structure and the basic 

dividing. The second part contains description of utilization of derivative products, which 

Komerční banka, a.s. offers with concentration on instruments for reinsurance of interest 

risks. The concrete situations are introduced in this part including the calculation with 

presentment how the derivative business can proceed in practice. The particular 

characteristics, SWOT analyses of individual products and possibility of their utilization are 

summarized in the end of the graduation theses. 
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ÚVOD 

 

Historie derivátů není nikterak krátká. Budeme-li pátrat po obchodech, které by splňovaly 

charakteristiky obchodů dnes označované jako deriváty, dostaneme se až někam do starověku. 

Je zřejmé, že od té doby prošly tyto obchody významnými změnami a vývojem, a dnes 

finanční deriváty představují širokou paletu rozmanitých instrumentů obchodovaných na 

burzovních i mimoburzovních trzích po celém světě.  

 

V současnosti se finanční deriváty využívají mnohem více, hlavně díky zvýšenému kolísání 

měnových kurzů, úrokových sazeb a kurzů cenných papírů. Toto kolísání je spojeno s větším 

rizikem pro obchodníky na finančních trzích. Názory na úlohu derivátů však nejsou jednotné. 

Na jedné straně jsou považovány za velmi rizikové instrumenty, se kterými mohou být 

spojeny vysoké ztráty s možným negativním dopadem na stabilitu ekonomických subjektů a 

potažmo až ekonomického systému. Tomu nasvědčuje také to, že deriváty jsou právně i 

ekonomicky součástí hazardních her. Na druhé straně stojí zastánci derivátů, kteří v nich vidí 

užitečný a efektivní nástroj k řízení rizik popř. zajímavý investiční instrument. 

 

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že dnes když jsou deriváty poměrně běžným 

instrumentem, není nutné se zabývat detailněji jejich vymezením. Při bližším pohledu však je 

vidět, že v důsledku vzniku řady nových derivátových instrumentů se stává jednoznačné 

vymezení derivátů stále složitější. 

 

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké druhy finančních derivátů jsou na trhu k dispozici a 

navrhnout, které použít pro určitou finanční transakci.  

 

V první části diplomové práce se zabývám charakteristikou derivátů a pojmů s nimi 

spojených, strukturou derivátů a jejich členěním. Derivátové instrumenty jsou rozděleny do 

dvou kategorií, dle jejich nejčastějšího členění a jednotlivě charakterizovány.  

 

Ve druhé části se zabývám popisem praktického využití derivátových produktů Komerční 

banky, a.s., se zaměřením na instrumenty pro zajištění úrokových rizik. Analýza produktů je 

provedena na konkrétních příkladech. 
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1 CHARAKTERISTIKA A DRUHY DERIVÁT Ů 

Vznik finančních derivátů sahá do 70. let dvacátého století, kdy se vzhledem k neustále 

vzrůstající kolísavosti finančních trhů bylo potřeba zajistit uzavírané kontrakty proti riziku. 

Vyvinuly se tak instrumenty, které umožňují uzavírání takzvaných zrcadlových pozic, to jest 

obchodů, které se z hlediska výnosů vyvíjejí opačně k obchodům sjednaným například s 

odběrateli. 
 

Předpokladem pro využití derivátů tak, aby přinášely účastníkům trhu užitek, je na prvém 

místě jejich důkladná znalost. Neznamená to však, že ten, kdo bude velmi dobře rozumět 

derivátům, musí na nich vždy vydělat a dosáhnout zisk. Pokud by tomu tak bylo, těžko by 

mohly vůbec existovat. Ale znamená to, že si bude před jejich využitím vedle přínosů dobře 

vědom všech rizik s nimi spojených, bude tedy schopen správně kalkulovat potenciální ztráty, 

které mu mohou nastat. [4] 

 

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž podstatou je určitá forma termínového obchodu. 

Základním rysem termínových obchodů je časový nesoulad mezi sjednáním obchodu a jeho 

plněním. To zjednodušeně znamená, že v době sjednání obchodu jsou pevně sjednány veškeré 

podmínky obchodu včetně ceny kontraktu a v době splatnosti, ke které je obchod sjednán, 

dochází k dodání tzv. podkladových finančních instrumentů a k jejich zaplacení. [18] 

 

Protikladem termínových obchodů jsou z časového hlediska promptní obchody, u kterých 

spadá sjednání obchodu a jeho plnění v jedno. Finanční deriváty zahrnují celou škálu různých 

instrumentů, které se na jedné straně určitým způsobem odlišují, na druhé straně se vzájemně 

prolínají a kombinují, navíc stále vznikají různé nové varianty, což činí jejich přesnou 

systematizaci obtížnou. Nicméně finanční deriváty bývají děleny zhruba tak, jak naznačím v 

následujících kapitolách.     

Pro vymezení a definování finančních derivátů existuje v každé literatuře trochu odlišné 

pojetí, ale v zásadě je však podstata stejná. Zůstaneme-li pouze na poli teoretickém, je třeba 

konstatovat, že tento problém většinou autory příliš netrápí. Naprostá většina zásadních 

publikací věnovaných derivátům, se jejímu přesnému vymezení nijak výrazně nevěnuje. 

Nejčastěji vymezení derivátů zdůrazňuje základní ekonomický rys, kterým je to, že jsou 

odvozeny od jiných instrumentů. Někteří autoři zůstávají pouze při obecném odkazu na 



 5 

odvozenost derivátů od jiných instrumentů (aktiv) jako je tomu například u vymezení derivátů 

Ernstem Müller-Möhlem: 

 „Derivátový finanční instrument je, jak již název prozrazuje, od v základě ležící 

hodnoty odvozený produkt, který se uskutečňuje prostřednictvím smluvní dohody mezi dvěma 

kontrahenty.“        

 

Nebo vymezení dle Roberta W. Kolba: 

 „Jak název v sobě zahrnuje, derivátový instrument je takový, jehož hodnota závisí (tj.-

je odvozena) od hodnoty něčeho jiného.“     

 

Často také definice derivátů vychází z odvozenosti výnosu plynoucího z derivátu. Tak je tomu 

také u definice Dona M. Chance : 

 „Deriváty jsou finanční instrumenty, jejichž výnos je odvozen od výnosu jiného 

finančního instrumentu.“       

 

Dle devizového zákona jsou finanční deriváty penězi ocenitelná práva a závazky odvozené 

[od devizových hodnot, peněžních prostředků v cizí měně, zahraničních cenných papírů].[21] 

 

Definice finančních derivátů dle ČNB zní: Opce, futures, swapy, úrokové termínové smlouvy 

(FRA) a další derivátové smlouvy (deriváty), jejichž hodnota se vztahuje nebo je odvozena od 

kursu nebo hodnoty cenných papírů, kursů měny, úrokové míry nebo úrokového výnosu, 

jakož i jiných derivátů, finančních indexů či finančních kvantitativně vyjádřených ukazatelů, a 

ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, 

z níž je jejich hodnota odvozena nebo k níž se jejich hodnota vztahuje (podkladové 

aktivum).[19]  

        

Označení deriváty vzniklo na základě toho, že obchody takto označované jsou odvozeny – 

derivovány od v základě ležících instrumentů. Derivátové instrumenty nejsou výsadou 

finančních trhů, shodně konstruované instrumenty existují i na jiných trzích – surovinových, 

komoditních, trzích s drahými kovy, dnes však existují např. i deriváty na počasí, určité typy 

derivátových kontraktů se objevují třeba i jako součást manažerských kontraktů apod. [4] 
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1.1 Kategorie derivátů 

Podle druhu rizik (tržní a úvěrové riziko) a kategorií tržního rizika (úrokové, měnové, akciové 

a komoditní riziko) se deriváty rozdělují na úrokové, měnové, akciové, komoditní a 

úvěrové deriváty. Toto rozdělení je podle podkladových nástrojů. Vzhledem k tomu, že 

přesná definice úrokových, měnových, akciových, komoditních a úvěrových derivátů je 

založena na úrokových, akciových a komoditních nástrojích, je nutné nejprve seznámit se 

s pojmy „nástroj“ a „pozice“. [5] 

 

1.1.1 Pojem  finančního, komoditního a podkladového nástroje 

Pojmy „nástroj“ a „pozice“ jsou základními pojmy v řízení rizik. Nástroj (instrument) je 

souhrnným pojmem pro finanční a komoditní nástroj. Finanční nástroj (financial instrument) 

je dle mezinárodních účetních standardů kontrakt, který představuje vznik finančního aktiva 

jednoho subjektu a finančního závazku či nástroje vlastního kapitálu jiného subjektu. 

Komoditní kontrakt, který umožňuje vypořádání v hotovosti nebo jiných finančních 

instrumentech se také zahrnuje do finančního nástroje.  

 

U derivátových nástrojů se kromě toho používá pojem podkladový nástroj. Každý derivát 

obsahuje dva nebo více podkladových nástrojů. Například podkladovými nástroji úrokového 

forwardu jsou dva vklady (úvěry, půjčky, bezkuponové dluhopisy či směnky), a to jeden 

přijatý vklad (přijatý úvěr, přijatá půjčka, krátce prodaný bezkuponový dluhopis či krátce 

prodaná směnka) a druhý poskytnutý vklad (poskytnutý úvěr, poskytnutá půjčka, koupený 

bezkuponový dluhopis či koupená směnka). [5] 

 

1.1.2 Definice pozice 

Pozicí (position) se dle prof. Ing. Josefa Jílka CSc. rozumí: „Určitá veličina nástroje 

(nederivátového nástroje nebo podkladového nástroje derivátu), která se jako základní prvek 

řízení a měření rizik zařazuje do schémat měření rizik nástrojů. Existují tři primární a jedna 

sekundární pozice.“ 

 

Primárními pozicemi jsou pouze úrokové, akciové a komoditní pozice. Jsou vyjádřeny  v 

domácí měně nebo v cizích měnách. Sekundárními pozicemi jsou měnové pozice. Ty se dělí 

na měnové pozice v domácí měně a měnové pozice v cizích měnách (cizoměnové pozice). 

Znamená to, že každá primární pozice (tj. úroková, akciová či komoditní pozice) je současně 
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měnovou pozicí, a to měnovou pozicí v domácí měně nebo měnovou pozicí v cizí měně. 

Těmto čtyřem druhům pozic odpovídají čtyři kategorie tržních rizik, a to úrokové, měnové, 

akciové a komoditní riziko. [5] 

 

1.1.2.1 Dlouhá pozice 

Dlouhou pozicí (long position) se rozumí situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například 

dluhový nástroj, akcii nebo komoditu), nebo spotově koupil nástroj a dosud nedošlo 

k vypořádání, nebo koupil tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se 

uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota dlouhé pozice se také 

zvyšuje. Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na růst hodnoty nástroje. 

Dlouhé pozice se označují kladným znaménkem. [5] 

 

 

Nakoupíme-li derivátový kontrakt, dostaneme se do tzv. dlouhé pozice neboli jsme long. V 

dlouhé (nákupní) pozici spekulujeme na růst ceny podkladového aktiva, tedy aby byla naše 

obchodní transakce zisková, museli bychom prodat za vyšší cenu, než za kterou jsme derivát  

nakoupili. 

Zisk 

Ztráta 

Dlouhá pozice – spekulace na růst 

Cena podkladového 
instrumentu v době 
splatnosti derivátu 

Realizační cena 
derivátového 
kontraktu 

Obr. 1.1 Dlouhá pozice 
Pramen: STUPAVSKÝ, Michal. Úvod do finančních a komoditních derivátů 
[online]. 
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1.1.2.2 Krátká pozice 

Krátkou pozicí (short position) se rozumí situace, kdy subjekt má závazek dodat určitý 

nástroj (například dluhový nástroj, akcii nebo komoditu), nebo spotově prodal nástroj a dosud 

nedošlo k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání 

se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota krátké pozice se 

snižuje. Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na pokles hodnoty 

nástroje. Krátké pozice se označují záporným znaménkem. [5] 

 

 

Pokud derivátový kontrakt prodáváme, dostaneme se do tzv. krátké pozice neboli jsme short. 

V této situaci spekulujeme na pokles ceny podkladového aktiva. Nejprve prodáme za určitou 

cenu a poté chceme nakoupit za nižší cenu, abychom dosáhli po ukončení této obchodní 

transakce zisku. 

 

 

Zisk 

Ztráta 

Krátká pozice – spekulace na pokles 

Cena podkladového 
instrumentu v době 
splatnosti derivátu 

Realizační cena 
derivátového 
kontraktu 

Obr. 1.2 Krátká pozice 
Pramen: STUPAVSKÝ, Michal. Úvod do finančních a komoditních derivátů 
[online]. 
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2 STRUKTURA DERIVÁT Ů 

Systematizace finančních derivátů není jednoduchou záležitostí. Vyplývá to jednak z toho, že 

ekonomická podstata a právní, účetní popř. daňové vymezení derivátů není zcela v souladu, 

ale zejména z velké kreativity těchto instrumentů spočívající ve vytváření stále nových variant 

derivátů a jejich vzájemném prolínání. 

Členění derivátů není pouze problémem teoretickým, ale má i významné praktické dopady, 

protože s určitým členěním derivátů musí pracovat účetnictví či statistické vykazování, může 

mít svůj význam i z hlediska daňového či regulačního. 

Na druhé straně je třeba vidět i to, že přesné začlenění všech derivátů bude asi jen těžko 

možné, proto není vhodné, aby se podmínky (zejm. účetní, daňové, regulační) pro různé 

druhy derivátů zásadnějším způsobem navzájem lišily. Deriváty lze strukturovat z řady 

různých hledisek.[4] 

 

2.1 Deriváty podle formy obchodování 

Deriváty - podobně jako jiné finanční instrumenty – mohou být obchodovány buď na burze či 

mimo ni a potom rozlišujeme burzovní deriváty a mimoburzovní OTC (over-the-counter) 

deriváty. První jmenované se obchodují na přesně vymezeném místě (burze), v přesně 

vymezené době (obchodní hodiny burzy) a podmínky obchodovaných kontraktů jsou 

standardizovány (doba splatnosti, velikost kontraktů, atd.). Naopak druhá skupina OTC 

derivátů se neobchoduje na konkrétním místě. Podmínky obchodování, stejně jako 

vlastnosti nejsou standardizovány. Mohou být tak ušity přímo na míru obchodním partnerům. 

Mezi nejznámější burzovní derivátů patří: futures, burzovní opce a opce na futures. Mezi 

nejznámější mimoburzovní deriváty patří: swapy, forwardy, FRA (forward rate agreement), 

mimoburzovní opce a CFD (contract for difference). [17]   

 

2.2 Deriváty podle druhu rizika a podkladového instrumentu 

V základní rovině můžeme deriváty podle rizika, na které jsou vázány, rozdělit do tří skupin: 

o deriváty na tržní rizika  jsou konstruovány tak, že se pomocí nich lze zajišťovat proti 

tržním (cenovým) rizikům(resp. spekulovat na ně). Tržní (cenové) riziko lze dále 

dekomponovat dle druhu instrumentu, ke kterému se cena vztahuje, a podle toho i dále 

členit deriváty na  

• úrokové, v jejichž základě leží úrokový instrument, to je instrument, jehož cena je 

bezprostředně ovlivněna vývojem tržních úrokových sazeb, 
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• měnové, které mají v základě instrument, ze kterého vyplývají pozice v různých 

měnách, 

• akciové, u nichž je v základě ležícím instrumentem akciový instrument, 

• komoditní, v jejichž základě leží komoditní instrument; 

 

o deriváty na úvěrové riziko umožňují zajištění proti úvěrovému riziku (resp. 

spekulaci na ně tím způsobem, že plnění z nich plynoucí je vázáno na změny v bonitě 

(úvěrovém ratingu) určitého subjektu či instrumentu. Oproti derivátům na tržní rizika, 

u kterých se plnění odvozuje výhradně od vývoje ceny bazických instrumentů, je 

plnění u derivátů na úvěrové riziko odvozováno od určité právní či jinak přesně 

definované skutečnosti; 

 

o deriváty na jiná rizika – deriváty mohou být konstruovány i na jiné druhy rizik, jako 

příklad je možné uvést deriváty na počasí, u kterých se plnění odvozuje od vývoje 

počasí (teplota, množství srážek) ve vztahu k jejich pevně stanovené hodnotě sjednané 

v kontraktu. [4] 

 

U tržního a úvěrového rizika je velmi nutné si uvědomit jejich vzájemnou souvislost a 

provázanost. Tržní riziko se odvíjí od celkového vývoje trhu a příčiny úvěrového rizika se 

naopak odvíjí od vývoje bonity individuálního subjektu . I přesto však odlišení vlivu obou 

faktorů na pohyb ceny daného instrumentu není zcela jednoznačný. Dle doc. Dvořáká 

„Mohou vznikat deriváty, u nichž zařazení mezi deriváty vázané na tržní či úvěrová rizika 

nemusí být jednoznačné.“  

    

2.3 Deriváty podle účelu sjednání  

Podle účelu sjednání (tj. podle motivací sjednávání derivátů) se deriváty člení na: 

o deriváty tvorby trhu (tj. některé deriváty tvůrců trhu); 

o deriváty zajišťovací (tj. deriváty tvůrců trhu a konečných uživatelů – zajišťovatelů); 

o deriváty spekulační (tj. deriváty tvůrců trhu a deriváty konečných uživatelů – 

spekulantů); 

o deriváty jako forma odměny (tj. deriváty zaměstnanců a členů statutárních orgánů); 

o deriváty podvodné (tj.deriváty podvodníků). 
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Důvodem sjednávání derivátů tvorby trhu je u tvůrců trhu zisk z poplatků a z rozpětí mezi 

poptávkou a nabídkou. Naopak důvodem sjednání spekulačních a zajišťovacích derivátů u 

tvůrců trhu i konečných uživatelů je spekulace či zajišťování. Zajišťování je poměrně přesně 

vymezeno v účetních předpisech. Pokud nebereme v úvahu deriváty jako formu odměny a 

podvodné deriváty, potom deriváty konečných uživatelů, které nesplňují podmínky zajištění, 

jsou deriváty spekulačními. Je známou skutečností, že naprostá většina derivátů, které 

subjekty označují za zajišťovací, jsou ve skutečnosti deriváty spekulačními, neboť nesplňují 

všechny předepsané podmínky. Zajišťovacích derivátů je velice málo, pokud vůbec u 

některých subjektů existují. [5] 

 

2.3.1 Deriváty zajišťovací 

Zajišťovací deriváty (hedging derivatives) spočívají v tom, že pomocí derivátů si můžeme 

fixovat cenu určitého finančního instrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti. Jinými 

slovy to znamená, že určité dané otevřené pozici na spotovém trhu sjednáme na termínovém 

derivátovém trhu takový obchod (pozici), jehož zisk či ztráta se bude vyvíjet zrcadlově k 

držené pozici na spotovém (promptním, „klasickém“) trhu. Neboli: bude-li se vlivem vývoje 

zhodnocovat pozice na spotovém trhu, bude se naopak znehodnocovat pozice na termínovém 

trhu (z derivátového obchodu utrpíme ztrátu) a opačně. Z uvedeného je zřejmé, že subjekt, 

který se zajišťuje, vyrovnává pomocí termínového obchodu určitou svoji otevřenou pozici. 

Účastníci derivátového trhu 

Tvůrci trhu Koneční uživatelé 

Deriváty 
tvorby trhu 

Spekulační 
deriváty 

Zajišťovací 
deriváty 

Zajišťovací 
deriváty 

Spekulační 
deriváty 

Deriváty k obchodování 

Obr. 1.3 Rozdělení účastníků derivátového trhu a derivátů. 

Pramen: JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty 
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Obecně se jedná o ochranu hodnoty určitého nástroje či portfolia nástrojů proti nepříznivému 

vývoji úrokových sazeb, akciového trhu, měnového kurzu, cen komodit či rizikovosti určitého 

subjektu. Dlouhá pozice v určitém nástroji na spotovém trhu (zajišťovaná pozice) je 

kompenzována krátkou pozicí ve stejném nástroji a naopak. Jednoduchým příkladem je 

pokrytí, kdy se sjedná operace přesně opačná vůči zajišťované pozici. Potom jsou ztráty z 

jedné operace pokryty zisky z druhé operace. Opakem zajišťování je spekulace. [23] 

 

2.3.2 Deriváty spekulační 

Spekulace (speculation) je na rozdíl od zajišťování charakteristická tím, že při ní spekulant 

otevírá určitou pozici pouze na termínovém derivátovém trhu. Spekulant se nesnaží 

vyrovnat termínovým obchodem ztrátu plynoucí z určité otevřené pozice na spotovém trhu 

daného podkladového aktiva. Sjednává derivátový obchod s cílem profitovat na možném 

budoucím cenovém vývoji. Dlouhá otevřená pozice v určitém derivátu je spojena se ziskem 

v případě zvýšení cen nebo úrokových měr na spotovém trhu. Krátká pozice otevřená v 

určitém derivátu je spojena se ziskem v případě snížení cen nebo úrokových měr na spotovém 

trhu. Tyto situace ilustruje následující graf. 

 

Obr. 1.4 Spekulace 

Pramen: PENÍZE, Vítejte ve světě spekulantů [online]. 

 

Derivátový spekulant je účastník trhu, který vstupuje na derivátový trh ve snaze dosáhnout 

zisku z toho, že přijme ur čité riziko . Ziskový potenciál u derivátů je mnohem vyšší než při 

obchodech na spotovém trhu, jelikož využívá efekt finanční páky. Pokud spekulant dobře 
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odhadne budoucí vývoj na trhu, dosáhne velkého zisku. Pokud se ve svém odhadu splete, 

utrpí značnou ztrátu. Derivátový trh je jak ve světě, tak v Česku převážně trhem spekulačním 

a pouze okrajově jsou tyto operace taženy potřebami zajištění. [24] 

 

Z důvodu úplnosti je zapotřebí uvést také skupinu účastníků derivátových trhů, kteří se 

podobně jako spekulanti snaží využít změn cen. Nazýváme je arbitražéry . Jejich cílem je 

zisk z rozdílů mezi současnými cenami stejných nebo podobných nástrojů na různých trzích. 

Arbitražéři kupují či prodávají určité podkladové nástroje a současně sjednávají deriváty, 

případně sjednávají deriváty na jednom trhu a současně sjednávají deriváty opačné na jiném 

trhu. Například prof. Ing. Josef Jílek Csc. uvádí: „Arbitražéři využívají cenových rozdílů mezi 

cenou derivátů a cenami podkladových nástrojů nebo využívají cenových  rozdílů mezi 

cenami derivátů na různých trzích.“ 

 

Derivátový trh je ve světě i v České republice převážně trhem spekulačním a pouze okrajově 

jsou tyto operace taženy potřebami zajištění. Manažeři portfolií bank, podniků i fyzických 

osob sázejí na budoucí vývoj úrokových měr, měnových kurzů, cen akcií, komodit či změny 

úvěrového rizika různých subjektů. Když tyto osoby mluví o zajišťování, ve skutečnosti ve 

většině případů představují hazardní hráče. Objem derivátů dokazuje, že české fyzické a 

právnické osoby mají oblibu v loterii. [5] 

 

 

2.3.3 Deriváty dle druhu 

Podle druhu se deriváty obecně člení na pevné termínové operace a opce (tj. opční 

termínové operace). Pevné termínové operace obsahují forwardy, futures a swapy, proto 

synonymem pojmu „deriváty“ jsou „pevné termínové a opční operace“. Jednotlivé druhy  

charakterizuji v následujících kapitolách. Konkrétním finančním derivátům, se kterými 

obchoduje Komerční Banka a.s., je věnována větší pozornost. 
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3. PEVNÉ TERMÍNOVÉ  KONTRAKTY 

3.1 FORWARDY 

Forward je OTC (over-the-counter, off-exchange) derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) 

dvou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti. Prakticky se jedná o kontrakt 

na výměnu podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti, přičemž vypořádání je 

delší než je zvyklost na spotovém trhu. Vypořádání může být čisté (např. po započtení 

úrokových plateb i jistin, poločisté (např. bez započtení úrokových plateb, ale se započtením 

jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb a jistin). Může se jednat o výměnu pevné 

částky v hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku v hotovosti či případně za 

dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úrokový forward či 

úvěrový forward ), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku 

hotovosti jiné měně (měnový forward), za akciový nástroj (akciový forward) či za 

komoditní nástroj (komoditní forward ). Obvykle se tento kontrakt označuje za forwardovou 

koupi či prodej podkladového nástroje. Forwardová cena (forward price) podkladového 

nástroje může být vyšší (forward s prémií) či nižší (forward s diskontem) než je spotová cena 

podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude 

vývoj ceny podkladového nástroje. [5] 

 

3.1.1 Úrokový forward  

Úrokový forward (interest rate forward) patří do skupiny finančních derivátů označované 

jako pevné termínové kontrakty, protože jsou závazné pro obě zúčastněné strany, tj. 

prodávající musí dodat předmětné finanční aktiva ve stanoveném čase, množství a ceně 

kupujícímu, který je zase musí převzít.  

Je to forward na výměnu pevné částky v jedné měně za dosud neznámou částku nebo dluhový 

cenný papír, úvěr, resp.  vklad ve stejné měně.  Přitom neznámá částka nezávisí na rizikové 

úrokové míře jakéhokoli subjektu.  Podle způsobu vypořádání může mít úrokový forward v 

praxi podobu jednoho ze tří kontraktů, a to dohodu o forwardové úrokové míře (čisté 

vypořádání), forwardového termínového vkladu, úvěru či půjčky (hrubé vypořádání) a 

forwardového koupě nebo prodeje dluhového cenného papíru (hrubé vypořádání ve formě 

dluhového cenného papíru). [25]  

 

FRA (forward rate agreement) tedy dohoda o termínové úrokové sazbě, je druhem 

derivátového kontraktu, který je sjednáván jako na míru šitý, nestandardizovaný kontrakt na 
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mimoburzovním (OTC) trhu. To znamená, že veškeré podmínky obchodu si mohou partneři 

dohodnout zcela individuálně. V praxi však i u převážné části nestandardizovaných OTC 

obchodů – a nejinak je tomu u FRA – jsou určité charakteristiky (jako např. objem, splatnost 

atd.) obvyklé a pro ty existuje i likvidní trh. Nevylučuje to samozřejmě sjednání kontraktu se 

zcela individuálními podmínkami, vlivem nižší likvidity je však potom cena vyšší a případné 

uzavření otevřené pozice obtížnější. [4]  

 

FRA je úrokový forward  na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za dosud 

neznámou částku v hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry (např. LIBOR, 

PRIBOR), a to v téže měně a s čistým vypořádáním hotovostí. Právě čisté vypořádání 

hotovostí odlišuje tento kontrakt v rámci úrokových forwardů od forwardového termínového 

vkladu, úvěru či půjčky hotovosti a od forwardové koupě či prodeje dluhového cenného 

papíru či pohledávky. FRA prakticky nabývá podoby sázky na platbu na počátku úrokového 

období v částce představující diskontovaný rozdíl dvou naběhlých úroků o úrokové období, 

přičemž jeden naběhlý úrok odpovídá monetární spotové úrokové míře a druhý naběhlý úrok 

odpovídá úrokové míře dohodnuté při sjednání kontraktu. [1] 

 

Trh FRA se odehrává zejména mezi bankami a dalšími finančními institucemi, které jsou ve 

statistikách vymezovány jako reportující dealeři a jiné finanční instituce. Podíl nefinančních 

institucí, které představují především státy a nefinanční firmy, je relativně malý. 

Dohodu o termínové úrokové sazbě spolu sjednávají dva subjekty. Dle vžitých uzancí se 

označují jako kupující a prodávající FRA. Postavení obou subjektů lze charakterizovat 

následovně: 

o kupující FRA (subjekt v dlouhé, long pozici) si zajišťuje fixní úrokovou sazbu pro své 

budoucí pohyblivě úročené závazky neboli se zajišťuje proti vzestupu úrokových 

sazeb v budoucnosti (resp. spekuluje na vzestup tržních úrokových sazeb). Na základě 

sjednaného FRA kupující obdrží od prodávajícího úrokový rozdíl odpovídající rozdílu 

mezi referenční úrokovou sazbou na počátku FRA-období a sjednanou FRA-sazbou 

neboli platí prodávajícímu úroky odpovídající sjednané FRA-sazbě a naopak od něj 

obdrží úroky odvozené od platné referenční sazby; 

o prodávající FRA (subjekt v krátké, short pozici) si zajišťuje fixní úrokovou sazbu pro 

své budoucí pohyblivě úročené pohledávky neboli se zajišťuje proti poklesu 

úrokových sazeb (resp. spekuluje na pokles tržních úrokových sazeb). Na základě 

sjednaného FRA prodávající platí kupujícímu úroky odpovídající platné referenční 
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úrokové sazbě na počátku FRA-období a obdrží od něj úroky odvozené od sjednané 

FRA-sazby. [4]   

 

 

Obr. 1.5. Podstata FRA jako výměny dvou úrokových plateb 

Pramen:DVOŘÁK, Deriváty 

 

Využívání FRA volí ekonomické subjekty v podstatě ze dvou důvodů: 

• prodávající FRA k zajištění investovaného kapitálu do úrokových instrumentů 

citlivých na vývoj tržní úrokové míry (resp. zamýšlené budoucí investice do 

úrokových instrumentů) proti poklesu úrokových sazeb; 

• kupující FRA k zajištění své očekávané budoucí potřeby kapitálu (resp. svých 

pohyblivě úročených závazků) proti vzestupu tržních úrokových sazeb. 

 

Forwardový termínový vklad, úvěr či půjčka (forward-forward agreenent) je úrokový 

forward na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za vklad (úvěr či půjčku), a to 

v téže měně a s hrubým vypořádáním hotovostí. Avšak i v tomto případě se ekonomicky 

jedná o výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti. [5] 

 

Forwardová koupě či prodej dluhového cenného papíru (forward purchase, sale of debt 

security) je úrokový forward  na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za dluhový 

cenný papír, a to v téže měně a s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru. Avšak i 

v tomto případě se ekonomicky jedná o výměnu pevné částky v hotovosti za dosud neznámou 

částku hotovosti. [5] 

 

3.1.2 Úvěrový forward 

Úvěrový forward (credit forward) se od úrokového forwardu liší tím, že proměnlivá platba 

závisí na rizikové úrokové míře určitého subjektu (referenčního subjektu). Platba je odvozena 

od úvěrového rozpětí v určitém časovém okamžiku. [1] 

 

 

FRA sazba 

Referenční úroková sazba 

KUPUJÍCÍ FRA 
PRODÁVAJÍCÍ 

FRA 
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3.1.3 Měnový forward 

Měnový forward  (currency forward, forward exchange forward) je forward na výměnu 

pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně. Je to transakce, 

kdy prodávající prodává kupujícímu určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky 

v jiné měně a oba závazky jsou vypořádány ve stanovené pozdější lhůtě. Termínovaný kurz i 

datum vypořádání jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího. 

Termínovaný kurz se tvoří na základě spotového kurzu daného měnového páru, počtu dní do 

data vypořádání obchodu a úrokových sazeb obou měn.[26] 

 

3.1.4 Akciový forward 

Akciový forward  (equity forward) je forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový 

nástroj k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena. [5] 

 

3.1.5 Komoditní forward 

Komoditní forward (commodity forward) je forward na výměnu pevné částky hotovosti za 

komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti.. Dohodnutá cena se označuje jako 

forwardová cena. [5] 

 
 

3.2 FUTURES 

Futures obchody se vyvinuly z mimoburzovních nestandardizovaných obchodů. Základní 

odlišnost futures obchodů od mimoburzovních termínových obchodů typu forward je v tom, 

že futures jsou obchodovány jako standardizované kontrakty na speciálních derivátových 

burzách, zatímco forwardové obchody jsou sjednávány na základě individuálních podmínek 

přímo mezi zúčastněnými subjekty bez zprostředkování burzou. [4] 

 

Futures (futures) je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Prakticky se 

jedná o kontrakt na vypořádání (výměnu, dodání) podkladových nástrojů k určitému datu 

v budoucnosti, přičemž vypořádání je delší než je zvyklost na spotovém trhu. Může se jednat 

o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či 

případně za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky 

hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový futures), za akciový 

nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures). [1]  
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Obchody s futures probíhají na specializovaných derivátových burzách, které jsou 

organizovány buď klasickou formou na burzovním parketu nebo prostřednictvím 

elektronického obchodního systému. Dle současné situace je více než zřejmé, že 

elektronickým burzám patří budoucnost. 

 

V současné době stále roste rivalita mezi nejdůležitějšími mezinárodními burzami způsobená 

nejen snahou udržet si vydobyté postavení, ale i možností získávat stále nové zákazníky.  

Vzhledem k poměrně velké konkurenci v této oblasti, převládá v současnosti trend integrace 

regionálních burz ve velké celky, které lépe na trhu obstojí. Největší mezinárodní termínové 

burzy jsou nejen burzami pro obchodování s finančními deriváty, ale i s deriváty na 

zemědělské produkty, drahé kovy aj.  

 

Přehled nejvýznamnějších světových derivátových burz dle počtu sjednaných kontraktů 

(futures a opcí) ukazuje Obr. 1.6 

 

Obr. 1.6 Přehled nejvýznamnějších derivátových burz  

Pramen: Futures Industry Association [online] 

 

3.2.1 Druhy futures 

Futures jsou uzavírány na různé v základě-ležící finanční instrumenty. Podle těchto 

instrumentů můžeme členit futures kontrakty do čtyř základních druhů. 
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Každý futures kontrakt má tzv. podkladové aktivum neboli bazický instrument. To je 

aktivum, na jehož koupi (prodeji) se smluvní strany dohodly. Cena futures kontraktu je 

odvozena od tzv. spotové ceny podkladového aktiva. To je cena, za kterou se dané aktivum 

obchoduje na klasickém spotovém trhu, kde okamžiky uzavření smlouvy a jejího vypořádání 

spadají v jeden. Podkladovým aktivem může být celá řada věcí, od komodit jako jsou ropa 

nebo zlato, až po např. cizí měny, akcie či akciové indexy. V ČR se obchodují futures na 

akcie společnosti ČEZ a Erste Bank, ale i na akciový index PX, tedy hlavní index Burzy 

cenných papírů Praha, kde se právě s těmito futures obchoduje. [23] 

 
Úrokový futures (interest rate futures) je futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné 

měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, a to v téže 

měně. Přitom neznámá částka hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové úrokové míře a 

nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoli subjektu. [1] 

 

Měnový futures (currency futures, foreign exchange futures) je futures na výměnu pevné 

částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně. Měnový futures je 

primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurz a sekundárně sázkou na budoucí spotové 

bezrizikové úrokové míry obou měn. Dohodnutý měnový kurz se označuje jako forwardový 

měnový kurz. Vzhledem k fungujícímu trhu s měnovými forwardy měnové futures vůbec 

nevznikly v Evropě. Nejvíce se s nimi obchoduje na dvou amerických burzách – Chicago 

mercantile exchange (CME) a New York board of trade (NYBOT). [1] 
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Akciový futures (equity futures) je futures na výměnu pevné částky hotovosti za akciový 

nástroj k určitému datu v budoucnosti. [5] 

 

Komoditní futures (commodity futures) je futures na výměnu pevné částky hotovosti za 

komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti. [5] 

 

 

3.3. SWAPY 

Nejvýznamnější  variantu mimoburzovních derivátů dnes představují swapy. Swapy zahrnují 

širokou škálu různých více či méně se lišících druhů, které dále mohou být různě 

modifikovány či kombinovány s jinými instrumenty. 

 

Swap (swap) je OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve 

více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Prakticky se 

jedná o kontrakt na výměnu podkladových nástrojů k určitým okamžikům v budoucnosti, tj. 

představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání 

může být čisté (např. po započtení úrokových plateb i jistin), poločisté (např. bez započtení 

úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb i jistin). 

[1] 

 

Může se jednat o výměny pevných částek hotovosti (či případně neznámých částek hotovosti) 

v jedné měně za dosud neznámé částky hotovosti, a to v téže měně, (úrokový swap či úvěrový 

swap), o výměnu pevných či dosud neznámých částek hotovosti v jedné měně za pevné či 

dosud neznámé částky hotovosti v jiné měně (měnový swap), za akciové nástroje (akciový 

swap) či za komoditní nástroje (komoditní swap).  Speciální variantou swapu je úbytkový 

swap, jehož jmenovitá hodnota se postupně snižuje, a přírůstkový swap, jehož jmenovitá 

hodnota se postupně zvyšuje. Standardní prodleva mezi dnem sjednání swapu a dnem počátku 

úročení (den valuty) jsou dva pracovní dny. Pokud je tato prodleva vyšší, jedná se o 

forwardový swap. [1] 

 

3.3.1 Úrokový swap 

Úrokový swap (interest rate swap) je swap na výměny pevných částek hotovosti (či případně 

neznámých částek hotovosti) v jedené měně za dosud neznámé částky hotovosti, a to v téže 
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měně. Přitom neznámé částky hotovosti závisejí na budoucích spotových bezrizikových 

úrokových mírách a nezávisejí na rizikové úrokové míře kteréhokoli subjektu. Úrokový swap 

je sázkou na budoucí spotové bezrizikové úrokové míry. Při výměně pevných částek 

hotovosti za neznámé částky hotovosti se jedná o klasický úrokový swap. V případě výměny 

neznámých částek hotovosti za jiné neznámé částky hotovosti se jedná o bazický úrokový 

swap. [5] 

 

3.3.2 Měnový swap 

Měnový swap (currency swap, forward exchange swap) je swap  na výměnu pevných 

částek hotovosti (či případně neznámých částek v hotovosti odvozených od určité referenční 

úrokové míry, např. LIBOR, PRIBOR) v jedné měně za pevné částky hotovosti (či případně 

neznámých částek v hotovosti odvozených od určité referenční úrokové míry, např. LIBOR, 

PRIBOR) jiné měně k určitému datu v budoucnosti. [5] 

 

Klasický měnový swap (classic currency swap) je měnový swap na výměny pevných částek 

hotovosti v jedné měně za pevné částky hotovosti odvozené od určité referenční úrokové míry 

(např. LIBOR, PRIBOR), a to v jiné měně. 

 

Křížový měnový swap (Cross-currency swap) znamená výměnu dvou různě definovaných 

úrokových závazků v různých měnách vztahujících se k pevné nominální částce (jistině) mezi 

dvěma protistranami. Zpravidla se přitom jedná o výměnu fixních úrokových sazeb ve dvou 

různých měnách. Oba úrokové závazky ale mohou byt i s variabilní úrokovou sazbou. 

Platební toky probíhají v různých měnách na bázi stejné jistiny, úroková sazba vychází z 

aktuální tržní sazby v den uskutečněni obchodu. Kromě výměny úrokových plateb dochází jak 

na počátku (Initial Exchange), tak na konci platnosti (Final Exchange) CCS i k výměně 

jistiny. Podle potřeb jednotlivých obchodních partnerů lze Initial Exchange vypustit. [26] 

 

Bazický měnový swap (basic currency swap) je úrokový swap na výměny neznámých částek 

v hotovosti (případně také za pevné částky jistiny) odvozených od určité referenční úrokové 

míry (např. LIBOR, PRIBOR) v jedné měně za dosud neznámé částky hotovosti (případně 

také za pevné částky jistiny) odvozených od určité referenční úrokové míry odlišné od 

předchozí referenční úrokové míry (např. LIBOR, PRIBOR), a to v jiné měně. [5] 
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3.3.3 Akciový swap 

Akciový swap (equity swap) je swap na výměny pevných částek či dosud neznámých částek 

hotovosti za akciové nástroje (včetně plateb dividend) k určitým datům v budoucnosti.  

Akciový swap je primárně sázkou na budoucí ceny akciového nástroje a sekundárně může být 

také sázkou na budoucí spotové měnové kurzy a na budoucí spotové bezrizikové úrokové 

míry. [1] 

 

 

3.3.4 Komoditní swap 

Komoditní swap (commodity swap) je swap na výměny pevných částek či dosud neznámých 

částek hotovosti za komoditní nástroje k určitým datům v budoucnosti. Komoditní swap je 

primárně sázkou na budoucí ceny komoditního nástroje a sekundárně může být také sázkou na 

budoucí spotové měnové kurzy a na budoucí spotové bezrizikové úrokové míry. [1] 
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4 OPCE 

Opce nejsou instrumentem nikterak novým. Původ opčních obchodů leží na komoditních 

trzích, kde je producenti využívali k zajištění budoucí produkce proti poklesu cen, resp. 

Obchodníci naopak proti jejich vzestupu. Odtud se princip opčních obchodů rozšířil i na 

finanční trhy, to znamená, že se začalo obchodovat i s opcemi na různé finanční instrumenty. 

[4] 

 

Opční kontrakty poskytují držiteli opce  (kupujícímu opce) právo, ale nikoli však 

povinnost v daném okamžiku, resp. v daném období, za předem stanovenou cenu buď 

koupit  (kupní opce), nebo prodat (prodejní opce) předmět budoucího obchodu. 

 

S opcemi se obchoduje jak smluvně, tak na OTC-trzích, ale v některých případech i na 

opčních burzách. Co se týká burz, zde se obchoduje pouze s určitými standardními opcemi 

(stanoveny jsou zejména jednotky množství – loty a datum, resp. období pro jejich možné 

uplatnění). Naopak opce na trzích OTC vycházejí z individuálních požadavků smluvních 

stran. Důsledkem toho je skutečnost, že nákup a prodej téže opce na burze dává nulovou 

výslednou pozici, zatímco na trzích OTC se o nulovou pozici nejedná, protože každý obchod 

je uskutečněn s jiným subjektem a není zde clearingové centrum burzy, které by dávalo 

možnost tyto obchody vzájemně započítat. [7] 

 

Opci lze uplatnit (realizovat, využít) buď pouze v jeden přesně určený den splatnosti opce, 

v tomto případě hovoříme o tzv. evropské opci. Nebo může být opce využita kdykoliv během 

časové lhůty do splatnosti opce, v tomto případě se jedná o tzv. americkou opci. Geografické 

označení v názvu obou druhů má své historické příčiny bez jakékoli vazby na současný stav. 

Jinými slovy v Evropě i v Americe se obchoduje s oběma výše uvedenými variantami. [4] 

 

 

4.1 Terminologie 

U každé opce existuje kupující a prodávající. Kupující vždy platí prodávajícímu cenu opce, 

tzv. prémii. Prémie je obvykle splatná v okamžiku sjednání opce. Existují však také opce, u 

nichž je prémie splatná později (obvykle při splatnosti opce). Každá opce je platná pouze po 

určitou dobu. 
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Prodávající opce se nazývá vystavitel opce a akt prodeje se nazývá vystavení opce. Kupující 

opce očekává určité chování vystavitele opce. V případě kupní opce má vlastník opce právo 

koupit daný podkladový nástroj. Jestliže vlastník kupní opce využije práva, potom říkáme, že 

realizoval opci. Vlastník realizuje kupní opci tím, že koupí aktivum za podmínek opčního 

kontraktu. [5]  

 

Klasické opce můžeme rozdělit na: 

• kupní opce (call option) – vlastník má právo koupit dohodnuté podkladové aktivum za 

stanovenou cenu; 

• prodejní opce (put option) – vlastník má právo prodat dohodnuté podkladové aktivum  

za stanovenou cenu. 

 

 

4.2 Úroková opce 

Úroková opce (interest rate option) je opce  na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně 

za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový  cenný papír, úvěr, vklad nebo 

půjčku, a to v téže měně. Přitom neznámá částka hotovosti nezávisí na rizikové úrokové míře 

kteréhokoli subjektu. Avšak i v případě výměny pevné částky hotovosti za dluhový cenný 

papír, úvěr, vklad nebo půjčku se ekonomicky jedná o opci na výměnu pevné částky hotovosti 

za dosud neznámou částku hotovosti. [5] 

 

Podle způsobu vypořádání úroková opce v praxi nabývá podoby jednoho ze tří druhů 

kontraktů a to: 

o opce na koupi či prodej dohody o forwardové úrokové míře (forward rate 

agreement option) je úroková opce na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně 

za dosud neznámou částku hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry, a 

to v téže měně a s čistým vypořádáním; 

o opce na přijetí či poskytnutí termínového vkladu, úvěru či půjčky (forward 

agreement option) je úroková opce na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně 

za vklad, a to v téže měně a s hrubým vypořádáním hotovostí. Avšak i v tomto 

případě se ekonomicky jedná o opci na výměnu pevné částky hotovosti za dosud 

neznámou částku hotovosti; 
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o opce na koupi či prodej dluhového cenného papíru (forward purchase or sale of 

debt security) je úroková opce na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za 

dluhový cenný papír, a to v téže měně a s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného 

papíru. Tato opce prakticky nabývá podoby kontraktu o přijetí či poskytnutí 

dluhového cenného papíru k určitému dnu v budoucnosti, a to za cenu dohodnutou při 

sjednání kontraktu. 

 

Tak jako swap představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů, 

existují také opce na postupnou výměnu podkladových nástrojů. Prakticky existují pouze 

takové kombinace úrokových opcí (konkrétně kombinace opcí na koupi či prodej dohody o 

forwardové úrokové míře), které se nazývají cap, floor či collar. [5] 

 

Cap (cap) je dohoda mezi kupujícím cap (long cap) a prodávajícím cap (short cap), že 

překročí-li ve stanovených rozhodných dnech sjednaná referenční tržní úroková sazba pevně 

dohodnutou maximální úrokovou cap sazbu (strike, cap rate) uhradí prodávající cap 

kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztažený na dohodnutou 

nominální hodnotu cap a stanovené úrokové období. [4] 

 

Nominální hodnota cap slouží pouze k odvození výše plnění, k jejímu přesunu mezi oběma 

subjekty však nedochází. Úroková období mohou být měsíční, čtvrtletní nebo půlroční. 

Nejlikvidnější a nejobvyklejší jsou cap s tříměsíčními úrokovými obdobími. 

 

K plnění cap dochází pokud v rozhodných dnech referenční úroková sazba překročí 

sjednanou cap sazbu.  

 

Floor (floor) lze charakterizovat jako protiklad ke cap. Tak, jak je cap ve své podstatě 

zřetězení několika evropských kupních opcí s různou splatností, je naproti tomu floor 

zřetězení několika evropských prodejních – put opcí s různou splatností. Floor tedy můžeme 

definovat jako dohodu mezi kupujícím floor (long floor) a prodávajícím (short floor), že 

bude-li ve stanovených rozhodných dnech sjednaná referenční tržní úroková sazba pod pevně 

dohodnutou úrokovou floor sazbu (strike, floor rate) uhradí prodávající kupujícímu úrokový 

rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztažený na dohodnutou nominální hodnotu floor a 

stanovené úrokové období. [4] 
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Collar (collar) jsou kombinací cap a floor. Kupující collar (long collar) je de facto v pozici 

kupujícího cap a současně prodávajícího floor, přičemž cap sazba je vyšší než floor sazba. 

Kupující collar tedy obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den vystoupí 

nad sjednanou cap sazbu. Naopak musí poskytnout plnění prodávajícímu collar, pokud 

referenční úroková sazba v rozhodný den klesne pod sjednanou floor sazbu. [4] 

 

Vedle uvedené základní varianty collar existují v praxi některé zvláštní kombinace cap a 

floor, které umožňují do určité míry odlišné varianty zajištění. 

 

Zero cost collar, neboli collar s nulovými náklady je kombinace cap a flloor (se shodnou 

nominální hodnotou, dobou splatnosti, úrokovými obdobími a referenční úrokovou sazbu). 

Sazba cap a floor je volena tak, že cap a floor prémie se rovnají, tedy kompenzují. Obecně si 

kupující, stejně jako u klasického collar, zajišťuje své proměnlivě úročené závazky proti 

vzestupu úrokových sazeb, ale s tím rozdílem, že za toto zajištění nic neplatí. 

 
 

4.3. Měnová opce 

V zahraničním platebním styku se jako zajišťovací nástroj proti kurzovním rizikům používají 

měnové opce (currency option). Měnová opce představuje právo  k nákupu nebo prodeji 

určitého množství jedné měny za jinou měnu v kurzu předem dohodnutém zúčastněnými 

stranami a k dohodnutému datu. Měnová opce tedy umožňuje kupujícímu opce zajistit své 

měnové riziko, kdy mu na rozdíl od forwardu dovoluje k dohodnutému datu sjednaný kurz 

využít, ale i nevyužít v závislosti na tom, je-li aktuální tržní kurz v dohodnutém dni je pro něj 

výhodnější než kurz sjednaný. [27]  

 

4.4. Akciová opce 

Akciová opce (equity option) je opce na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj 

k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena se označuje jako realizační cena. [5] 

 

4.5. Komoditní opce 

Komoditní opce (commodity option) je opce na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní 

nástroj k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena se označuje jako realizační cena. [5] 
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5 KOMERČNÍ BANKA , a.s. 

Komerční banka, a.s. byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla 

transformována na akciovou společnost. Akcie banky jsou kótovány na Burze cenných papírů 

Praha již od jejího vzniku a také v RM-Systému. Globální depozitní certifikáty zastupující 

akcie banky se obchodují na Burze cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange) od 

roku 1995. V roce 2001 koupila státní 60% podíl v Komerční bance, a.s. Société Générale. 

Po této privatizaci začala banka kromě své tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit 

výrazně rozvíjet své aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele. Součástí rozvoje 

retailových aktivit byl i nákup zbývajícího podílu v Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s., 

kterým Komerční banka, a.s. získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou 

v České republice. 

 

Komerční banka, a.s. je součástí skupiny Société Générale od října 2001. Skupina Société 

Générale je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. Skupina SG zaměstnává na 

celém světě 151 tisíc lidí ve třech klíčových oblastech. Retailové bankovnictví a finanční 

služby, globální investiční management a služby a podnikové a investiční bankovnictví.  

 

Société Générale je součástí tří indexů společensky odpovědného investování: FTSE, ASPI a 

Ethibel. Komerční banka, a.s. je důležitou součástí úseku retailového bankovnictví Société 

Générale. 

 

Z mnoha komerčních bank, působících na českém trhu, jsem si vybrala Komerční banku, a.s. 

nejen proto, že spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří  přední finanční skupinu 

v České republice. Banka je zavedenou společností s již dvacetiletou historií, počet klientů 

této banky je zhruba 1,2 milionů lidí a příznivé hospodaření banky je důkazem její 

prosperity. Skupina Komerční banky, a.s. v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční 

výkaznictví (IFRS) vykázala za rok 2008 konsolidovaný a auditovaný zisk po zdanění ve výši 

13 233 milionů Kč, což představuje zvýšení 17,9 % oproti 11 225 milionům Kč dosaženým 

v roce 2007. Čistý zisk z finančních operací vzrostl ve srovnání s rokem 2007 o 41,6 % a 

dosáhl 4223 milionů Kč. Pozitivně také působí ratingové hodnocení nejvýznamnějších 

ratingových agentur jejichž hodnocení je mezinárodně uznávané. Dlouhodobý rating od 

agentury Fitch Ratings byl na konci března 2009 na stupni A+ , od agentury Moody's n na 

stupni A1 a od agentury Standard & Poor's  na stupni A.  
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Hlavním důvodem pro zvolení této banky však byla nabídka široké škály speciálních a 

individuálně přizpůsobených instrumentů pro ošetření rizik, kterými jsou subjekty v otevřené 

tržní ekonomice vystaveny. Pro srovnání je přehled nabídky derivátových produktů 

vybraných bank v České republice uveden v Příloze č.1. 

 

Původní příčiny vzniku derivátů byly z důvodu spekulace a zajištění. Pro spekulanty jsou 

deriváty atraktivní hlavně proto, že náklady na jejich sjednání činí pouhých několik procent  

hodnoty podkladových instrumentů. Pro zajišťovatele jsou deriváty zajímavé hlavně z důvodu 

možnosti fixace ceny, tím se zajišťují proti možnému nevýhodnému vývoji cen. 

 

Jako většina komerčních bank působících v České republice, také Komerční banka, a.s. člení 

své produkty na deriváty pro zajištění úrokového rizika a deriváty pro zajištění kurzového 

rizika. Úrokové sazby jsou společně s kurzem měny nejdůležitějším nástrojem funkční 

ekonomiky. Stanovuje je vždy Česká národní banka a to ve třech typech, kterými v 

podstatě ovlivňuje, jak vysoká bude aktivita investičních společností. 

 

Úrokové riziko vyplývá z pohybu tržních úrokových sazeb. Znamená riziko ztráty a 

dopadu na hospodařící subjekt způsobené vývojem tržní úrokové míry. Může mít podobu  

rizika změny úrokových měr, změny tvaru výnosové křivky, změny vztahu mezi spotovými a 

forwardovými úrokovými mírami, změny volatility úrokových měr, změny vztahů v rozpětí 

mezi různými úrokovými indexy. Pomocí derivátů na zajištění úrokového rizika mohou 

ekonomické subjekty zajistit kapitál proti poklesu úrokových sazeb, např. investoval-li klient 

do instrumentů úročených pohyblivou sazbou. Zajistit kapitál proti růstu úrokových sazeb, 

splácí-li klient úvěr úročený pohyblivou sazbou, zajistit proměnlivě úročené závazky a 

pohledávky.  

Pro zajištění těchto rizik nabízí Komerční banka, a.s. tyto produkty: 

• Úrokový forward - Forward Rate Agreement 

• Úrokový swap - IRS 

• Úroková opce – Cap, Floor, Collar, Zero cost collar 

 

Úrokové sazby se mění dle podmínek na finančních trzích. U derivátů pro zajištění úrokového 

rizika Komerční banka, a.s. obvykle využívá sazby LIBOR a PRIBOR jako referenční 

úrokové sazby. 
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Vysoká volatilita a nejistota v současné době značně ovlivňují finanční trhy. Ohrožuje 

exportéry a jiné ekonomické subjekty, jejichž aktiva či cash flow jsou tvořena jinou měnou 

než českou korunou. Měnový trh  (FOREX nebo FX) představuje největší finanční trh na 

světě. Výše denních obratů překračuje 3 biliony USD, což je třikrát více než obraty na 

americkém trhu s akciemi a dluhopisy dohromady.  

Měnové riziko můžeme definovat jako možnost, že dojde ke změně hodnoty jednotlivých 

složek majetku, peněžních toků či závazků v důsledku změny měnového kurzu. Řízení 

kurzového rizika v podstatě znamená omezení možných odchylek v hodnotách jednotlivých 

složek majetku nebo závazků od její očekávané nebo plánované výše. K zajištění těchto rizik 

slouží například tyto produkty Komerční banky, a.s.: 

 

• Měnový forward 

• Měnový swap 

• Měnová opce 

 

 

V praxi probíhá uzavírání derivátových kontraktů v Komerční bance, a.s. zhruba tímto 

způsobem a za těchto podmínek: 

� strany uzavírají obchody vlastním jménem a na vlastní účet; 

� obchody jsou uzavírány ústně prostřednictvím telefonických linek;  

� klient a banka se dohodnou na podmínkách obchodu; 

� jednotlivé obchody jsou uzavírány v minimálních objemech stanovených bankou; 

� uzavření každého obchodu jsou si strany povinny potvrdit konfirmací. 
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6 DERIVÁTY PRO ZAJIŠT ĚNÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA  

Produkty, které Komerční banka, a.s. nabízí k zajištění tohoto rizika, jsou Forward Rate 

Agreement, u úrokových opcí konkrétně Cap, Floor, Collar a Zero-cost collar, a dále 

Úrokový swap IRS.   

 

Vzhledem k rozsáhlé problematice a omezení v podobě fakultních zásad se budu 

v následujících kapitolách věnovat pouze derivátům pro zajištění rizik úrokových.  

 

U popisovaných derivátových produktů uvádím pro lepší vypovídací schopnost příklady, 

abych nastínila, jak obchod v praxi probíhá.  

 

6.1 Forward Rate Agreement – FRA 

FRA obchod je kontrakt mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí 

úrokové sazbě na určitý termínový vklad nebo úvěr v určitém sjednaném budoucím časovém 

období. Mezi smluvními stranami nedochází k faktickému poskytnutí úvěru či přijetí 

termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci 

FRA obchodu („FRA sazba“) a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu ve 

sjednaném budoucím časovém období pro termínový vklad nebo úvěr přesně odpovídající 

podmínkám FRA obchodu.  

 

Pomocí FRA je možno dopředu zafixovat úrokovou sazbu, za kterou si bude klient půjčovat, 

nebo kterou chce klient obdržet. 

 

Strany sjednávající FRA dohadují: 

o FRA sazbu (pevnou úrokovou míru) – tato úroková míra se rovná forwardové 

úrokové míře na dané úrokové období v budoucnosti; 

o tržní úrokovou sazbu – která při plnění FRA v budoucnu slouží jako referenční sazba 

(KB, a. s. obvykle u FRA používá sazbu LIBOR), tato sazba je spotová úroková míra, 

která bude na trhu k určitému okamžiku blízko počátku úrokového období; 

o úrokové období (FRA období) – u FRA jsou nejbližšími úrokovými obdobími 

v budoucnosti období od 1 do 12 měsíců, i když existují i delší období. Toto období se 

určuje dvěma lhůtami, které udávají časovou vzdálenost ode dne uzavření FRA do 

počátku FRA období a do konce FRA období. Tj. u FRA 6 x 9 je počátek úrokového 
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období za 6 měsíců a úrokové období trvá 3 měsíce. Celkový časový horizont je tudíž 

9 měsíců. Neboli, dnes se sjedná úroková sazba na tříměsíční depozitum, jehož 

úročení započne za šest měsíců; 

o nominální částku, tj. výše vkladu; 

o měna. 

 

Příklad zajištění úrokového rizika pomocí FRA 

Mějme podnik , který si hodlá na finančních trzích vypůjčit určitou sumu peněz, ale obává se, 

že v době kdy si bude chtít danou sumu vypůjčit, bude úroková sazba vyšší než v době kdy se 

o půjčce rozhoduje. Podnik se tedy zajistí proti úrokovému riziku pomocí finančních derivátů 

sloužících k zajištění úrokového rizika, konkrétně růstu úrokových sazeb. 

 

Firma X se 8.1.2009 rozhodla, že si za 3 měsíce, tedy 8.4.2009 zapůjčí 25.000.000 Kč, které 

bude splácet 3 měsíce. Management podniku se obával hrozby růstu úrokové míry, tedy 

zdražení úvěru, proto se zajistí pomocí FRA obchodu. 

Subjekty, které smlouvu sjednávají se dohodly na: 

• FRA sazba = 2,65 % 

• Tržní úroková sazba – LIBOR  

• Úrokové období – 8.4.2009 – 8.7.2009; FRA 3 x 6 

• Nominální částka – 25.000.000 Kč 

• Měna – CZE 

  

Kupující FRA je vždy v pozici kupujícího pevné FRA úrokové sazby. V tomto případě je 

kupujícím firma X, která se zavazuje zaplatit sjednanou FRA sazbu a od prodávajícího obdrží 

platbu ve výši budoucí sazby LIBOR. 

 

K výměně nominálních hodnot nedochází, nominální hodnota FRA slouží pouze pro odvození 

výše plnění vyplývajícího z FRA obchodu. 
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Firma X tedy 8.1.2009 uzavřela FRA kontrakt, kde úrokové období začne za 3 měsíce (t1), 3 

měsíce bude trvat a končí za 6 měsíců (t2), jak znázorňuje Obr. 1.8.  

 

Obvykle dva pracovní dny před začátkem úročícího období dojde k zafixování referenční 

úrokové sazby a jejímu porovnání s pevnou FRA sazbou. K vypořádání dojde na počátku 

úročícího období a to jedním peněžním tokem. Platbu provádí strana v nevýhodné pozici. 

Částka, která bude zaplacena je rovna diskontovanému rozdílu mezi pevnou FRA sazbou a 

hodnotou fixingu referenční úrokové sazby, vztaženému na příslušnou délku úročícího 

období. Výše plnění z FRA lze vypočítat dle následujícího vztahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 6.4.2009, tedy dva pracovní dny před začátkem úročícího období, došlo k zafixování 

referenční úrokové sazby LIBOR 1,26 %. 

pREF 1,26 %; pFRA 2,65 %; tFRA 91 dnů; NH 25.000.000 Kč 

doba do úrokového období 
(3 měsíce) 

FRA období 
(3 měsíce) 

8.1.2009 8.7.2009 8.4.2009 

t1 

t2 

Uzavření 
smlouvy, dohoda 

FRA sazby 

Počátek úrokového 
období 

Konec úrokového 
období 

Obr. 1.8. Časový průběh FRA 

Výše plnění z FRA = 
FRAREF

FRAFRAREF

tp

NHtpp

*36000

**)(

+
−

 

Kde pREF – referenční sazba v rozhodný den 

 pFRA-dohodnutá FRA sazba 

 tFRA- sjednaná délka období FRA (ve dnech) 

 NH-nominální hodnota FRA 

Pramen: DVOŘÁK, Deriváty 
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Výše plnění z FRA = 
91*26,136000

25000000*91*)65,226,1(

+
−

= - 87.561 Kč 

V tomto případě poskytne kupující, tedy firma X, plnění prodávajícímu ve výši 87.561 Kč.  

 

Kladná hodnota znamená plnění ve prospěch kupujícího, záporná hodnota značí, že 

plnění poskytne kupující prodávajícímu.  

 

 

 

 

V případě, že by dne 6.4.2009 byla sazba LIBOR vyšší než dohodnutá FRA sazba, musel by 

prodávající, v našem případě banka, zaplatit vyrovnávací platbu kupujícímu FRA. 

 

Využívání FRA volí ekonomické subjekty v podstatě ze dvou důvodů. Prodávající FRA 

k zajištění investovaného kapitálu do úrokových instrumentů citlivých na vývoj tržní úrokové 

míry (resp. zamýšlené budoucí investice do úrokových instrumentů) proti poklesu úrokových 

sazeb. Kupující FRA k zajištění své očekávané budoucí potřeby kapitálu (resp. svých 

pohyblivě úročených závazků) proti vzestupu tržních úrokových sazeb. 

Jak jsem již uvedla, smluvní podmínky záleží plně na dohodě mezi oběma smluvními 

stranami. Aby při sjednávání FRA kontraktů nebylo nutné vždy podrobně vymezovat všechny 

87.561 Kč 

Ztráta 

87.561 Kč 

Zisk 

FRA 
sazba 

1,26% 
LIBOR 

2,65% 

Zisk 
prodávajícího 

Ztráta 
kupujícího Ztráta 

prodávajícího 
 

Zisk 
kupujícího 
 

Obr. 1.9 Zisk a ztráta kupujícího FRA 
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podmínky, vychází se zpravidla ze standardizovaných rámcových podmínek vypracovaných 

International swap and Derivatives Association, popř. British Bankers Association. 

 

 

6.2 Úrokový swap 

Úrokový swap, konkrétně IRS - interest rate swap fixed-floating, je dohoda o výměně 

peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od stanovené pevné a 

pohyblivé báze. 

 

Princip spočívá v tom, že strana A se zavazuje zaplatit straně B dohodnutý pevný úrok ze 

smluvené jistiny, za sjednané období, ke sjednaným datům splatnosti. Současně se strana B 

zavazuje zaplatit straně A dohodnutý variabilní úrok  ze sjednané jistiny, za sjednané období 

ke sjednaným datům splatnosti.  

 

Příklad zajištění úrokového rizika pomocí úrokového swapu 

V případě konkrétního příkladu strana A je klient, strana B je banka. Smluvní strany spolu 

uzavřou úrokový swap kontrakt za těchto podmínek: nominální hodnotu jistiny stanovili na 

25.000.000 Kč, období 2 roky, úrokové období – 6 měsíců, swapový partner bude bance 

platit 4,5 % z dohodnuté částky, přičemž banka mu bude naproti tomu vyplácet platby ve výši 

6M PRIBOR + 1%.  

 

Jak už jsem uvedla v kapitole 3.3. SWAPY,  swap představuje několik forward ů. Průběh 

swapu je tedy stejný, jako kdybychom uzavřeli několik forwardových kontraktů za sebou.  

 

Strany swapového kontraktu zůstávají v plné míře odpovědny za své původní úrokové 

závazky, resp. zůstávají věřiteli úrokových pohledávek, které jsou předmětem swapu. Tedy 

při tomto typu kontraktu, stejně jako u forwardů, nedochází z právního hlediska ke změně 

původních věřitelských, resp. dlužnických vztahů zúčastněných subjektů. 

 

Stejně jako u forwardů, také u swapu dochází dva pracovní dny před začátkem jednotlivých 

úročících období k zafixování variabilní úrokové sazby a jejímu porovnání se sazbou fixní. 

K vypořádá dochází jedním peněžním tokem na konci jednotlivých úročících období. 
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V našem případě dojde v rozhodný den k zafixování variabilní úrokové sazby 6M PRIBOR + 

1%.  5.6.2009 byla sazba 6M PROBOR 2,41 % + 1 % = 3,41 %. Fixní sazba byla stanovena 

na 4,5 %. Na konci úročícího období dojde k vypořádání. Platbu provádí strana, jejíž swapová 

úroková platba má vyšší hodnotu, v našem případě to bude strana A, tedy klient, a to ve výši 

rozdílu vzájemných směňovaných úrokových plateb. Stejný proces poté probíhá i v dalších 

úrokových obdobích, kde výše plnění bude závislé na pohybu stanovené variabilní úrokové 

sazby. 

 

Pro příklad využití IRS swapu ke snížení úrokových nákladů použijeme obdobný případ. 

Předpokládejme, že subjekt A získá na trhu kapitál s fixní úrokovou sazbou 4%, má však 

zájem o kapitál s pohyblivým úročením. Naopak subjekt B získal pohyblivě úročený kapitál 

za sazbu PRIBOR, ale má zájem na kapitálu úročeném fixně. Subjekty tedy sjednají swap. 

 

Kapitál s úročením 
Subjekt 

fixním variabilním 

A 4 % PRIBOR + 1 % 

B 5 % PRIBOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 
B 

PRIBOR+1% 

Fixní úroky 4,5 % 

kapitál kapitál Fixní úrok 4 % PRIBOR 

Obr. 2.0 Podmínky sjednaného swapu 



 36  

DRUH ÚROKOVÉ PLATBY A B 

1. Úroky z přijatého kapitálu 4 % PRIBOR 

2. Úroky přijaté od swapového partnera 4,5 % PRIBOR + 1 % 

3. Úroky placené slapovému partnerovi PRIBOR + 1 % 4,5 % 

4. Čisté náklady (řádek 1 – 2 + 3) PRIBOR + 0,5 % 5,5 % 

5. Alternativní náklady při přijetí 

kapitálu přímo na trhu 
PRIBOR + 1 % 6 % 

6. Diference = úspora nákladů 0,5 % 0,5 % 

Pramen: vlastní zpracování: Dvořák, Deriváty 

 

Z uvedeného příkladu je patrné, že vlivem provedeného swapu získaly oba subjekty kapitál za 

nižší úrokové náklady, nežli přímým přijetím kapitálu (na požadované bázi) na trhu. 

 

Komerční banka, a.s. ve svých obchodních podmínkách uvádí, že v průběhu trvání úrokového 

swapu se obchodní partneři mohou dohodnout na jeho zrušení. V takovémto případě dochází 

k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a zrušením celé transakce a všech 

budoucích závazků. Platby úroků, realizované před dnem zrušení swapu, se nevrací. K datu 

zrušení úrokového swapu se zúčastněné strany dohodnou na ceně, za kterou jsou oba ochotni 

od transakce odstoupit. Strana, která je v nevýhodné (ztrátové) pozici zaplatí druhé straně 

dohodnutou částku (tržní cenu swapu) a swapový obchod zruší.  Pokud ke zrušení swapu 

nedošlo ke dni vyrovnání úrokových splátek, je nevypořádaný rozdíl z dosud zúčtovaných 

nákladů z výnosových úroků za zrušeného swapu obsažen v tržní ceně swapu. 

 

Tento klasický úrokový swap může být také modifikovaný. V případě Komerční banky, a.s. to 

je: 

• Amortizovaný IRS – kde nominální hodnota, ze které jsou vypočítány úroky, je 

v průběhu kontraktu snižována předem specifikovaným způsobem. 

• Step up IRS – kde nominální hodnota, ze které jsou vypočítány úroky, je v průběhu 

kontraktu zvyšována předem specifikovaným způsobem. 

 

S výjimkou těchto úprav jsou ostatní postupy při swapovém obchodu analogické. 

  

 



 37  

6.3 Úrokové opce 

Opce obecně představuje právo, nikoli povinnost koupě nebo prodeje definovaného 

instrumentu k dohodnutým datům.  Instrumentem je v případě úrokové opce směna plateb ze 

sjednané pevné sazby (cap sazba) za plnění z určené referenční úrokové sazby. 

 

Jedná se o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího jsou omezeny na platbu opční 

prémie. Způsob výpočtu prémia závisí na nominální hodnotě kontraktu, výši dohodnuté 

sazby, době splatnosti, volatilitě úrokových sazeb a dalších faktorech které si individuálně 

určuje prodejce opce. V případě Komerční banky, a.s. mi z důvodu uchování citlivých 

informací nebyl sdělen konkrétní způsob výpočtu a určení opční prémie. 

 

Příklad opčního obchodu  

Firma X se dne 8.1.2009 rozhodla koupit opci o nominální hodnotě 25.000.000 Kč.  V den 

uzavření obchodu byl 3M PRIBOR 3,59 %. Rozhodný den je 8.4.2009. 

 

Opční prémium je standardně placeno 2 pracovní dny po sjednání obchodu. Doposud 

byl tedy zatím jediný výdaj firmy X zaplacení opční prémie. Nyní podnik čeká na vývoj 

referenční úrokové sazby PRIBOR. Pokud tato sazba vzroste, podnik dostane úvěr za sazbu 

dohodnutou v den uzavření opčního kontraktu. V případě, že by k datu 8.4.2009, tedy v den 

kdy podnik hodlá opci využít, byla sazba PRIBOR nižší než 3,59 % bylo by pro podnik 

výhodnější opci nevyužít a vypůjčit si přímo za tuto nižší sazbu. 

 

 Obr. 2.1 Vývoj PRIBOR sazby 
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Jak lze vyčíst z grafu, referenční úroková sazba PRIBOR ke dni 8.4.2009 klesla na 2,61 %, 

tedy skoro o jedno procento. V tomto případě má firma právo opci nevyužít. Jediný náklad, 

který musel podnik vynaložit, bylo zaplacení opční prémie, tu však může management firmy 

chápat jako náklad na zajištění. 

 

V případě, že by ke dni 8.4.2009 sazba PRIBOR vzrostla, podnik by opci mohl uplatnit a 

získat tak úvěr za sazbu dohodnutou v opčním kontraktu. 

 

Výše uvedený příklad je popis kupní opce – call opce. V případě prodejní opce, by byl 

průběh obchodu totožný s jedinou změnou, a to že klient banky by byl v pozici prodávajícího 

opce a banka v pozici kupujícího. 

 

Výše uvedený příklad ukazuje, jak by mohl obchod probíhat v případě využití klasických 

kupních a prodejních opcí k zajištění úrokového rizika. Komerční banka a.s. však tyto 

klasické call a put opce nabízí pouze k zajištění měnového rizika, tzn. subjekty dohadují 

měnové kurzy, nikoli úrokové sazby, proto tomuto typu obchodu není věnována větší 

pozornost.  

 

Mezi opční produkty k zajištění úrokových rizika banka nabízí Cap, Floor, Collar a Zero cost 

collar. 

 

6.3.1 CAP 

Cap tvoří řada kupních opcí na úrokovou míru evropského typu. Je zřetězením několika 

opcí za sebou s postupnou splatností k určitým termínům v budoucnosti. Kupující cap si 

zajišťuje svou pozici vůči zvýšení sazeb, má-li například úvěr s pohyblivou úrokovou 

sazbou.  

 

Příklad použití cap 

Firma X uzavřela 8.1.2009 cap kontrakt. Při uzavírání cap obchodu strany dohadují: 

• Nominální hodnotu 25.000.000 Kč 

• Splatnost obchodu 1 rok 

• Úroková období 3měsíční 

• Cap sazba   2,65 % 
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• Referenční úroková sazba 3M PRIBOR 

 

Standardně dva pracovní dny po sjednání obchodu zaplatí kupující cap stanovenou cap 

prémii. 

 

Uzavření tohoto obchodu pro podnik znamená, že pokud ve stanovených rozhodných dnech, 

tedy 8.4.09, 8.7.09, 8.10.09 překročí referenční úroková sazba (v našem případě 3M 

PRIBOR) cap sazbu, obdrží od prodávajícího plnění ve výši rozdílu těchto dvou 

úrokových sazeb v závislosti na nominální hodnotě a úrokovém období. 

 

Jednotlivá úroková období a vývoj referenční úrokové sazby PRIBOR znázorňuje Obr. 1.9.  

Pro výši plnění je určující, kde leží referenční úroková sazba v rozhodných dnech, kterými 

jsou vždy začátky úrokových období.  Z obrázku 2.2 vyplývá, že referenční úroková sazba 

překročila cap sazbu pouze jednou a to v období od 8.7.2009 do 8.10.2009. Kupující cap tedy 

obdrží plnění za toto úrokové období. 

 
 
 
 
 
 
 
 

plnění 

Cap 
sazba 

8.1.09 8.4.09 8.7.09 8.10.09 8.1.10 

3,1 
 

2,95 
 

2,8 
 

2,65 
 

2,5 
 

2,35 
 

2,2 

Referenční 
úroková sazba 

Obr. 2.2 Plnění z cap 

Výše plnění z cap = 
100*360

)(*
* CAPREFCAP ppt

NH
−

 

 
Kde pREF - referenční sazba v rozhodný den (v % p.a.) 
 pCAP - dohodnutá úroková cap sazba 
 tCAP - délka úrokového období (ve dnech) 
 NH - sjednaná nominální hodnota cap 
 

Pramen: DVOŘÁK, Deriváty 
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V případě firmy X bylo plnění z cap: 

pREF 2,99 %  pCAP 2,65 %  tCAP 365 dnů NH 25.000.000 Kč 

 

Výše plnění z cap: 2
36000

)65,299,2(*365
*000.000.5

−
= 86.181 Kč 

Firma X by tedy od banky obdržela plnění v hodnotě 86.181 Kč. Plnění obdrží kupující cap 

automaticky na konci úrokového období, ke kterému se vztahuje.  

Hlavním motivem k prodeji cap je pro prodávajícího získání cap prémie. Prodávající cap 

má taková očekávání ohledně budoucího vývoje, že případná plnění kupujícímu cap nepřevýší 

získanou prémii. Prodej cap je velmi riziková pozice. Prodávající je totiž vystaven riziku 

neomezené ztráty. 

 

 

6.3.2 FLOOR 

Floor lze chápat jako zřetězení několika evropských prodejních – put opcí s různou splatností. 

Kupující si zajišťuje svou pozici vůči poklesu úrokových sazeb, například má-li 

depozitum. Floor lze charakterizovat jako protiklad ke cap.  

 

Příklad floor kontraktu 

Firma X uzavřela 8.1.2009 floor kontrakt. Při uzavírání obchodu strany dohadují: 

• Nominální hodnotu 25.000.000 Kč 

• Splatnost obchodu 1 rok 

• Úroková období 3měsíční 

• Floor sazba   2,65 % 

• Referenční úroková sazba 3M PRIBOR 

 

Kupující floor platí prodávajícímu sjednanou floor prémii standardně dva pracovní dny po 

sjednání obchodu. 

 

Uzavření floor kontraktu pro podnik znamená, že bude-li ve stanovených rozhodných dnech, 

tedy 8.4.2009, 8.7.2009, 8.10.2009  sjednaná referenční tržní úroková sazba pod pevně 

stanovenou úrokovou floor sazbu, uhradí prodávající kupujícímu úrokový rozdíl 

vyplývající z těchto dvou sazeb v závislosti na nominální hodnotě a úrokovém období. 
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Pohyb referenční úrokové sazby, v našem případě PRIBOR, a jednotlivá úroková období 

znázorňuje Obr. 2.3. 

 

V případě floor je stejně jako u cap pro výši plnění určující, kde leží referenční úroková sazba 

v rozhodných dnech, kterými jsou vždy začátky úrokových období.  

 

Z grafu vyplývá, že referenční úroková sazba PRIBOR klesla pod floor sazbu dvakrát. A to 

v období od 8.4.2009 do 8.7.2009 a v období od 8.10.2009 do 8.1.2010. 

 

Výše plnění z floor se počítá stejně jako výše plnění z cap pouze z opačným rozdílem 

úrokových sazeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě firmy X bylo plnění z floor za období od 8.4.2009 do 8.7.2009: 

plnění 
Floor 
sazba 

8.1.09 8.4.09 8.7.09 8.10.09 8.1.10 
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Referenční 
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Obr. 2.3 Plnění z floor 

plnění 

Výše plnění z floor = 
100*360

)(*
* REFFLOORFLOOR ppt

NH
−

 

 
Kde pREF - referenční sazba v rozhodný den (v % p.a.) 
 pFLOOR - dohodnutá úroková floor sazba 
 tFLOOR - délka úrokového období (ve dnech) 
 NH - sjednaná nominální hodnota cap 
 

Pramen: DVOŘÁK, Deriváty 
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pREF 2,61 %  pFLOOR      2,65 %    tFLOOR     365 dnů       NH      25.000.000 Kč 

  

Výše plnění floor = 2
100*360

)61,265,2(*365
*000.000.5

−
 = 10.139 Kč 

 

Za období od 8.4.2009 do 8.7.2009 obdržela společnost X plnění ve výši 10.139 Kč. 

 

 

Plnění z floor za období 8.10.2009 do 8.1.2010: 

pREF 2,16 %  pFLOOR      2,65 %    tFLOOR     365 dnů       NH      25.000.000 Kč 

 

Výše plnění floor = 2
100*360

)16,265,2(*365
*000.000.5

−
 = 124.201 Kč 

 

Za období 8.10.2009 do 8.1.2010 obdržela společnost X plnění ve výši 124.201 Kč. 

Stejně jako u cap, tak také u floor dochází k vypořádání až následně po úrokovém období, 

k němuž se plnění vztahuje. 

 

Celkové plnění, které firma X obdržela je 134.340 Kč. 

 

Floor se využívají k zajištění proměnlivě úročených pohledávek (depozit) proti poklesu 

úrokových sazeb. V případě vzestupu tržních úrokových sazeb na tom investor, majitel 

proměnlivě úročených pohledávek, profituje v plné míře. Za své zajištění však musí zaplatit 

floor prémii, která snižuje jeho výnos.  

 

Proměnlivě úročené pohledávky s floor, dle Dvořáka, pro investora znamenají výnos ve výši: 

� Floor sazby – floor prémie ± úroková marže v případě, že v rozhodný den platí 

referenční úroková sazba < floor sazba nebo 

� Referenční úrokové sazby – floor prémie ± úroková marže v případě, že 

v rozhodný den platí referenční úroková sazba > floor sazba. 
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6.3.3 COLLAR 

 

Collar je obecně kombinací cap a floor. Je to současná koupě cap a prodej floor, nebo 

současný prodej cap a koupě floor. V případě obchodování s bankou je kupující collar 

v pozici kupujícího cap a prodávajícího floor.  

 

Příklad collar obchodu 

Strany sjednávající collar kontrakt dohadují: 

• Nominální hodnotu 25.000.000 Kč 

• Splatnost obchodu 1 rok 

• Úroková období 3měsíční 

• Cap sazba  2,89 % 

• Floor sazba   2,62 % 

• Referenční úroková sazba 3M PRIBOR 

 

Tak jako u cap a floor také u collar se platí opční prémie standardně dva pracovní dny po 

uzavření obchodu. 

 

Sazba cap je vyšší než sazba floor, kdyby se obě sazby rovnaly, vznikl by úrokový swap. 

Kupující collar obdrží plnění v případě, že bude referenční úroková sazba v rozhodných 

dnech větší než cap sazba. Současně kupující poskytuje plnění, když referenční úroková sazba 

v rozhodný den klesne pod floor sazbu. Stejně jako u cap, kupující collar zajišťuje své 

proměnlivě úročené závazky. 
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Z obrázku 2.4 vyplývá, že referenční úroková sazba PRIBOR překročila dohodnutou cap 

sazbu pouze v období od 8.7.2009 do 8.10. 2009  (plnění 2.) a klesla pod floor sazbu v období 

od 8.4.2009 do 8.7.2009 a v období od 8.10.2009 do 8.1.2010 (plnění 1.). 

Pro výpočet výše plnění, které obdrží kupující collar se počítá dle vztahu pro výpočet výše 

plnění cap: 

 

pREF 2,99 %  pCAP 2,89 %  tCAP 365 dnů NH 25.000.000 Kč 

 

Výše plnění z cap: 2
36000

)89,299,2(*365
*000.000.5

−
= 25.347 Kč 

 

Kupující collar tedy obdrží od banky plnění ve výši 25.347 Kč. 

 

Pro výpočet výše plnění, které poskytuje kupující collar prodávajícímu, tedy bance, se 

používá vztah stejný jako pro výpočet výše plnění z floor.  

 

Plnění za období od 8.4.2009 do 8.7.2009:  

 

pREF 2,61 %  pFLOOR      2,62 %    tFLOOR     365 dnů       NH      25.000.000 Kč 

plnění 2. 

Floor 
sazba 

8.1.09 8.4.09 8.7.09 8.10.09 8.1.10 

3,3 
 
3 
 

2,7 
 

2,62 
 

2,5 
 

2,35 
 

2,2 

Referenční 
úroková sazba 

Obr. 2.4 Plnění z collar 

Cap 
sazba 

plnění 1. 
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Výše plnění floor = 2
100*360

)61,262,2(*365
*000.000.5

−
 = 2.535 Kč 

 

Plnění za období od 8.10.2009 do 8.1.2010: 

 

pREF 2,16 %  pFLOOR      2,62 %    tFLOOR     365 dnů       NH      25.000.000 Kč 

 

Výše plnění floor = 2
100*360

)16,262,2(*365
*000.000.5

−
 = 116.597 Kč 

 

Firma X, tedy kupující collar, obdržel plnění ve výši 25.347 Kč a zaplatil plnění 2.535 Kč za 

období od 8.4.2009 do 8.7.2009 a 116.597 Kč za období od 8.10.2009 do 8.1.2010. 

 

Podobně jako u cap a floor obchodů, plnění probíhá až následně po úrokovém období. 

Období Klient Banka 

8.7.2009 - 8.10. 2009 + 25.347 - 25.347 

8.4.2009 - 8.7.2009 - 2.535 +  2.535 

8.10.2009 - 8.1.2010 - 116.597 + 116.597 

CELKEM - 93.785 + 93.785 

 

Kupující collar zajišťuje své proměnlivě úročené závazky proti vzestupu úrokové hladiny, 

stejně jako kupující cap. Kupující collar platí menší prémii, protože platí cap prémii ale 

dostává floor prémii. Důvod, proč kupující využívá zajištění prostřednictvím collar a nikoliv 

pouze koupě cap je, že náklady na zakoupení collar jsou nižší než náklady na zakoupení 

analogického cap.  

Protože u collar obchodu existuje „minimální“ a „maximální“ realizační úroková míra, collar 

zajišťuje, že výsledné placené či obdržené úroky odvozené od proměnlivé úrokové míry se 

budou pohybovat v daném pásmu. 
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6.3.4 ZERO COST COLLAR 

Je collar s nulovými náklady. Je to taková kombinace cap a floor (se shodnou nominální 

hodnotou, dobou splatnosti, úrokovými obdobími a referenční úrokovou sazbou), kde cap a 

floor sazba je volena tak, že cap prémie se rovná floor prémii – prémie se kompenzují. 

Kupující Zero cost collar tedy prémii neplatí, avšak oproti klasického collar budou v tomto 

případě cap a floor sazba blíže u sebe. Kupující si jako u cap nebo collar také zajišťuje své 

proměnlivě úročené závazky proti vzestupu úrokových sazeb, avšak s rozdílem, že za to nic 

neplatí. 

Podmínky a průběh obchodu je zcela totožný jako u collar kontraktu. 

Závislost celkových nákladů na proměnlivě úročený úvěr zajištěný koupí zero cost collar na 

výši referenční úrokové sazby v rozhodný den je znázorněn na Obr. 2.5 

 

 

Pramen: Dvořák, Deriváty 

 

 

 

 

 

 
     úrok odpovídající ref. sazbě snížený o 
     plnění z cap a zvýšený o plnění z floor 

floor sazba 

floor sazba 

cap sazba 

cap sazba 

úroková marže nad ref. sazbu 

celkové náklady na úvěr 

referenční úroková sazba 
náklady na úvěr 

referenční úroková sazba 

Obr. 2.5 Závislost nákladů na úvěr se Zero cost collar na referenční úrokové sazbě 
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7 SWOT ANALÝZA  

Deriváty mají velmi pestrou minulost, která sahá daleko do historie. Je zřejmé, že od té doby 

prošly významnými změnami a dnes představují velmi důležitou skupinu instrumentů, se 

kterými se obchoduje na burzovních i mimoburzovních trzích po celém světe.  Finanční 

deriváty díky zvýšenému kolísání úrokových sazeb, měnových kurzů a kurzů cenných papírů 

zažívají obrovský boom. Obchodníci na finančních trzích se proti zvýšenému riziku chtějí 

zajistit. Mnoho z nich má zájem o zajištění prostřednictvím finančních derivátů, avšak nejsou 

dostatečně informovaní a kvalifikovaní, a velmi často tak vlivem uzavření nevýhodného 

kontraktu přicházejí o nemalé finanční částky.  

 

Jak uvádí prof. Ing. Josef Jílek CSc.: „Dnešní derivátový trh se vyznačuje vysokou složitostí, 

ztrátou kontroly ze strany akcionářů a vedení společností nad obchody s nedostatkem regulace 

těchto hazardních her.“ 

 

Derivátová burza byla v české republice spuštěna 5. října 2006 avšak již v roce 2001 udělila 

Komise pro cenné papíry burze cenných papírů Praha povolení organizovat veřejný trh 

s vybranými deriváty. Český derivátový trh je koncentrován zejména na bankovní sektor. 

 

V předchozích kapitolách jsem popisovala, jak probíhá derivátový obchod v praxi u 

vybraných derivátů Komerční banky, a.s., které slouží k zajištění úrokových rizik. 

 

Zajistit se proti úrokovému riziku znamená, zajistit se proti poklesu úrokových sazeb nebo 

růstu úrokových sazeb. Produkty Komerční banky, a.s. k zajištění proti růstu úrokové míry 

jsou Forward rate agreement, Úrokový IRS swap, Cap, Collar, Zero cost collar. K zajištění 

rizik souvisejících s poklesem úrokových sazeb ekonomické subjekty využívají Floor. 

 

Komerční banka, a.s. nemá direktivně nastaveny minimální nominální částky pro úrokové 

deriváty. Banka uzavírá pozici z každého jednotlivého klientského obchodu, výše 

jmenovaných derivátových produktů, back-to-back na mezibankovním trhu. Tj. výše 

klientského obchodu musí být dostatečná, aby byli schopni zajistit protistranu/banku ochotnou 

s Komerční bankou, a.s. požadovaný nominál sjednat. Záleží na typu produktu, splatnosti 

obchodu, měně, ale minimální nominál se pohybuje mezi 1-2 mil. EUR. 
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Pro minimální splatnost obchodů platí obdobné. S výjimkou FRA neuzavírají klientské 

obchody se splatností pod 6 měsíců. 

 

V následující části se budu věnovat specifikám jednotlivých produktů včetně SWOT analýzy. 

 

7.1 SWOT analýza FRA 

SWOT ANALÝZA FRA z pozice kupujícího  

 

 

Jak už jsem uvedla v kapitole 6.1 je FRA obchod kontrakt mezi bankou a klientem, jejímž 

předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý termínový vklad nebo úvěr 

v určitém sjednaném budoucím časovém období. Patří tedy mezi deriváty k zajištění 

úrokových rizik. Toto riziko je tím silnější, čím výrazněji tržní úroková sazba kolísá. Kupující 

FRA si fixuje úrok pro své pohyblivě úročené závazky, zajišťuje se proti jejich růstu nebo 

spekuluje na vzestup. Například si zajistí sazbu, za kterou si vypůjčí finanční prostředky na 

určité období v budoucnu a tím se zároveň zajistí proti možnému zvýšení úrokových sazeb. 

FRA si také mohou koupit subjekty, které čerpají revolvingový úvěr s proměnlivou úrokovou 

sazbou a obávají se, že v případě zvýšení úrokových sazeb na mezibankovním trhu se zvýší 

náklad na čerpání úvěru. 

SILNÉ STRÁNKY - Strengths 
 

� nestandardizovaný kontrakt = 
vlastní podmínky 

� nevyměňují se podkladové nástroje 
� fixuje sazbu 
� jednorázové zajištění úrokového 

rizika (proti růstu sazby) 
� likvidní trh pro FRA do 1 roku 
� lze profitovat na případném 

příznivém vývoji 
� žádné poplatky 

 

SLABÉ STRÁNKY – Weaknesses 
 

� subjekty mají povinnost kontrakt 
splnit 

� možná ztráta při nepříznivém 
vývoji 

� minimální nominální hodnota 1 mil. 
EUR 

 

PŘÍLEŽITOSTI - Opportunities 
 

� příznivý vývoj úrokové sazby 

HROZBY – Threats 
 
� nepříznivý vývoj úrokové sazby 
� nedodržení podmínek obchodním 

partnerem 
� špatné zvolení FRA sazby 
� špatné nastavení podmínek 

kontraktu 
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FRA patří mezi forwardy, a pro tyto deriváty formálně neexistuje k obchodování žádné místo 

a neexistuje ani sekundární trh. Jedná se v podstatě o kontrakty, které se odvíjí od potřeb obou 

stran. K dohodám dochází přímo mezi subjekty sjednávající obchod. Protože tyto obchody 

nejsou standardizované nelze je zrušit bez vzájemné dohody obou smluvních stran. Hlavní 

výhodu vidím v tom, že vzhledem k tomu, že obchody nejsou standardizovány mohou 

subjekty volit podmínky dle svých potřeb. Tedy nejen nominální hodnotu, ale také délky a 

začátky úročících období. Nejběžnějšími úrokovými obdobími v budoucnosti u FRA jsou 

období od 1 do 12 měsíců. Trh pro FRA se splatností do jednoho roku je poměrně likvidní. 

Další výhoda je, že nedochází k dodávce podkladových nástrojů, tzn. poskytnutí či přijetí 

vkladů, úvěrů, půjček atd. Neboli, mezi stranami neexistuje povinnost poskytnutí či přijetí 

dohodnuté jmenovité hodnoty.  

Jak jsem již uvedla v kapitole 3.1.1 právě čisté vypořádání hotovostí odlišuje tento kontrakt 

v rámci úrokových forwardů od forwardového termínového vkladu, úvěru či půjčky hotovosti 

a od forwardové koupě či prodeje dluhového cenného papíru či pohledávky. K čistému 

vypořádání u FRA dochází pouze při jeho splatnosti a to na počátku úročícího období, jedním 

peněžním tokem. 

S uzavřením obchodu nejsou spojeny žádné poplatky ani provize.   
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7.2 SWOT analýza úrokového swapu 

SWOT ANALÝTA ÚROKOVÉHO SWAPU z pozice kupujícího 

 

 

Úrokový swap (IRS) je v podstatě několik úrokových forwardů s postupnou výměnou 

podkladových aktiv. IRS nejsou standardizované. Ve smlouvě musí být předem upraveny 

podrobnosti realizace obchodu. Stejně jako FRA se jedná se o produkt „šitý na míru“. Je 

mimořádně důležité získat přesné informace o podmínkách konkrétního obchodu.  

Swapy všeobecně dnes znamenají nejvýznamnější variantu mimoburzovních derivátů. 

Kupující úrokového swapu se zajišťuje proti růstu úrokových sazeb nebo spekuluje na jejich 

vzestup. Klasický trh s úrokovými swapy je obrovský. První úrokové swapy byly údajně 

sjednány z důvodu komparativních výhod. Swapy se používají k získání levnějšího 

financování. Kdy jeden partner má komparativní výhodu v proměnlivé úrokové míře a druhý 

partner komparativní výhodu v pevné úrokové míře. Důvodem těchto komparativních výhod 

může být rozdílné úvěrové hodnocení partnerů. 

Zisk nebo ztráta z tohoto obchodu je ovlivněna pohybem úrokových sazeb. V situaci, kdy se 

subjekt dostane v rámci jednotlivého úročícího období do nevýhodné pozice, je ve ztrátové 

SILNÉ STRÁNKY - Strengths 
 

� nestandardizovaný kontrakt = 
vlastní podmínky 

� nedochází k výměně podkladového 
nástroje 

� fixuje sazbu 
� možnost dlouhodobého zajištění 

úrokového rizika (proti růstu sazby) 
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obchod zrušit 
 

SLABÉ STRÁNKY – Weaknesses 
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� špatné nastavení podmínek 
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pozici. Neboli, jím hrazená swapová úroková platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená 

bankou. Subjekt, který kontrakt s bankou uzavřel, v tomto případě hradí bance částku 

rovnající se rozdílu těchto dvou plateb. Úrokové platby se vztahují ke stejné jistině, přičemž 

podobně jako u FRA k výměně jistiny nedochází. Tento úrokový IRS swap je spíše 

dlouhodobý instrument, který umožňuje jistit úrokové riziko pro úvěrové nebo investiční 

transakce i v dlouhodobém období. Minimální délka úrokového období je šest měsíců. Je 

vysoce variabilní, dává možnost sjednání individuálních podmínek. Prostřednictvím tohoto 

swapu klient transformuje své pohyblivé úročení na úročení pevné nebo naopak a to dle 

podmínek relevantních pro jeho případ. 

U IRS je možné se v průběhu trvání dohodnout na jeho zrušení.  

 

7.3. SWOT analýza úrokových opcí 

Cap, floor, collar a zero cost collar jsou derivátové úrokové instrumenty. Jsou to 

nestandardizované kontrakty obchodované na mimoburzovních trzích. Tyto deriváty s opcemi 

spojuje jejich charakteristický rys, a to že kupující, tedy majitel cap či floor má de facto právo 

na sjednané plnění, nikoliv však povinnost nějaké plnění provádět. Plnění je na rozdíl od opcí 

vázáno na několik po sobě se opakujících období, nikoliv pouze na jedno období. Kupující 

cap a floor musí za právo na plnění zaplatit určitou prémii. 

Oproti FRA nebo swapům se cap a floor liší tím, že se jedná o jednostranné obchody – platby 

ze strany kupujícího jsou omezeny na zaplacenou prémii. Prodávající nemá s kupujícím 

spojeno žádné úvěrové riziko. Tyto instrumenty jsou proto v pozici kupujícího dostupné i pro 

méně bonitní subjekty.  

Další společné vlastnosti mají tyto deriváty také při splatnosti obchodu, která bývá nejčastěji 

jeden rok až pět let. Prémium, které platí kupující prodávajícímu, je standardně placeno dva 

pracovní dny po sjednání obchodu. Nejčastěji strany volí úroková období tříměsíční. Protože 

se ale jedná o nestandardizované obchody, může být i měsíční či půlleté.  

Nákup opce v sobě zahrnuje menší riziko, něž její prodej. Dojde-li k pohybu ceny 

podkladového aktiva proti kupujícímu opce, je v rámci daného období automaticky právo 

nevyužito. Maximální ztráta kupujícího je tedy omezena na zaplacenou prémii. V případě 

prodeje je riziko ztráty významně vyšší. Ztráta může být i několikanásobně vyšší než 

obdržená prémie. Prodávající opce přijímá závazek k nákupu či prodeji podkladového aktiva. 

Proto by o prodeji opcí měly uvažovat pouze zkušené a znalé osoby. Vzhledem k potřebě 

uzavírat otevřené pozice zrcadlovými pozicemi jsou opce typu cap a floor značně likvidní.  
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SWOT ANALÝZA CAP z pozice kupujícího 

 

Jedním z derivátových instrumentů opčního charakteru, který rovněž zavazuje pouze jednu 

smluvní stranu k plnění je cap. Hlavní vlastností, kterou se cap liší od floor či collar je, že 

v případě  překročení cap sazby sjednanou referenční úrokovou sazbou v rozhodný den, 

uhradí prodávající cap kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb. V případě, 

že referenční sazba klesne pod cap sazbu, k opačnému plnění nedochází. Tento druh derivátu 

tedy slouží k zajištění proti růstu úrokových sazeb. Kupujícími cap mohou být především 

příjemci úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou, kteří chtějí garantovat maximální úrokovou 

sazbu přijatého úvěru bez toho, aby se zbavili výhody poklesu úrokové sazby. Tento opční 

instrument také mohou využít investoři s investicí při fixní úrokové sazbě, kteří se chtějí 

zabezpečit proti nákladům ušlé příležitosti při nárůstu úrokových sazeb. 

 

SILNÉ STRÁNKY - Strengths 
 

� nestandardizovaný kontrakt = 
vlastní podmínky 

� nedochází k výměně podkladového 
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SWOT ANALÝZA FLOOR z pozice kupujícího 

 

Derivát, který je také složen z několika úrokových opcí, sloužící však k zajištění se proti 

klesání úrokových sazeb je floor. Klesne-li sjednaná referenční sazba ve sjednaný den pod 

floor sazbu, obdrží kupující od prodávajícího plnění v podobě rozdílu těchto dvou sazeb, 

odvozeného od nominální hodnoty. V opačném případě k plnění nedochází. Zjednodušeně je 

tedy floor protiklad ke cap. Floor mohou kupovat úvěrující s pohyblivou úrokovou sazbou, 

kteří chtějí garantovat minimální úrokovou sazbu poskytnutého úvěru, bez toho, aby se 

zbavili výhody vzestupu úrokové sazby. Mohou jej také využívat příjemci úvěru s fixní  

úrokovou sazbou, kteří se chtějí zabezpečit proti nákladům ušlé příležitosti při poklesu 

úrokových sazeb.   

Na rozdíl od FRA tyto dohody nefixují úrokovou sazbu v jediné výši, ale vymezují určité 

hranice, v nichž se úroková sazba může pohybovat. Nad tyto hranice potom prodávající těchto 

instrumentů hradí rozdíly jejich kupujícímu. 

 

SILNÉ STRÁNKY – Strengths FLOOR 
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SWOT ANALÝZA COLLAR z pozice kupujícího 

 

Kombinací cap a floor je collar. Kupující je v pozici kupujícího cap a současně prodávajícího 

collar. V tomto případě úrokové opce má tedy kupující na rozdíl od cap nebo floor nejen 

právo (je v pozici kupujícího cap) obdržet plnění, ale zároveň také povinnost (je v pozici 

prodávajícího floor) plnění platit a to v případě, klesne-li referenční sazba pod sjednanou floor 

sazbu. V situaci kdy v rozhodný den sazba vzroste nad cap sazbu kupující plnění obdrží. 

Opční prémie u tohoto typu opce je menší než cap nebo floor prémie, protože kující platí cap 

prémii ale obdrží floor prémii. Stejně jako u cap si kupující zajišťuje své proměnlivě úročené 

závazky. Důvodem, proč kupující využije zajištění prostřednictvím collar nikoliv pouze koupí 

cap může být v tom, že náklady na zakoupení collar jsou nižší než náklady na zakoupení 

analogického cap. Na druhou stranu je v pozici prodávajícího floor a v případě nepříznivého 

vývoje úrokové sazby bude muset platit plnění prodávajícímu, tzn. kontrakt může být ve 

finále finančně nákladnější než koupě cap. 
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SWOT ANALÝZA ZERO COST COLLAR z pozice kupujícího 

 

V situaci, kdy cap a floor sazba je volena tak, že cap prémie se rovná floor prémii, prémie se 

tedy kompenzují, se jedná o zero cost collar – collar s nulovými náklady, protože kupující 

prémii neplatí. Je zřejmé, že oproti situaci, kdy collar prémii platí, budou v tomto případě cap 

a floor sazba blíže u sebe. To znamená, že kupující má nulové náklady, avšak nese větší riziko 

povinnosti plnění platit. Nulová prémie je jediná odlišnost od collar. Kupující zero cost collar 

se od kupujících collar liší hlavně větší ochotou riskovat a větším smyslem pro spekulaci. 

 

Hlavní výhody výše popsaných opčních instrumentů vidím v tom, že jsou nestandardizované, 

tedy umožňují zajištění dle představ smluvních stran. Rizika ztrát jsou v případě kupujícího 

floor nebo cap omezena pouze na výši zaplacené prémie. A v neposlední řadě dávají plné 

zajištění proti neočekávanému pohybu úrokových sazeb a zároveň umožňují participovat na 

případném opačném vývoji. 

 

 

SILNÉ STRÁNKY – Strengths  
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� možné velké ztráty (je v pozici 
prodávajícího floor) 

� povinnost plnění platit při 
nepříznivém vývoji referenční 
sazby 
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ZÁVĚR 

 

V této práci jsem se zabývala problematikou finančních derivátů. Jejich podstatou je možnost 

uzavření kontraktu a dohodnutí podmínek s tím, že k vypořádání dochází v budoucnosti. 

Obchody mohou být standardizované, obchodovatelné na burze, nebo nestandardizované což 

umožňuje uzavírat kontrakty dle individuálních podmínek. Finanční deriváty jsou využívány 

k zajištění nebo ke spekulaci. 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaké druhy finančních derivátů jsou na trhu k dispozici a 

navrhnout, které použít pro určitou finanční transakci. 

 

V teoretické části jsem se zabývala charakteristikou derivátů, jejich strukturou a členěním, 

kde jsou zmíněny i deriváty obchodovatelné na burzách, avšak větší pozornost je věnována 

derivátům, které jako své produkty nabízí Komerční banka, a.s.  

 

Druhá část práce je věnována analýze finančních derivátů vybrané komerční banky, konkrétně 

produktů k zajištění úrokových rizik. Škála derivátových produktů, které Komerční banka, 

a.s. nabízí, je nejširší ve srovnání s ostatními českými bankami. Ve srovnání se zahraničím, 

však tato nabídka působí jako základní. V této části uvádím konkrétní situace, včetně výpočtů,  

a popisu jak může derivátový obchod v praxi probíhat, abych objasnila význam a podstaty 

fungování. Dále uvádím možnosti zajištění, jak proti růstu úrokových sazeb, tak také proti 

poklesu. V poslední kapitole jsou shrnuty konkrétní vlastnosti, SWOT analýza jednotlivých 

produktů a možnosti jejich využití.   

 

Úrokové riziko patří do skupiny finančních rizik a jeho nejčastější příčina je změna 

úrokových měr, které primárně určuje centrální banka. Pohled na řízení rizik spojených 

s pohybem úrokových sazeb a celková strategie se odvíjí od kultury, povahy, cílů a dalších 

charakteristik každého podniku.  

 

Kdybychom uměli přesně odhadnout budoucí vývoj úrokových měr, cen akcií, směnných 

kurzů bylo by řízení rizik mnohem snazší. I když existují různé modely a teorie, které dokáží 

budoucí hodnoty s určitou přesností předpovědět, nemůžeme na ně spoléhat, protože ani ty 



 57  

nejsou stoprocentní. Dokud nejsme schopni s jistotou predikovat budoucí pohyb úrokových 

sazeb nebo směnných kurzů, musíme rizika z nich plynoucí identifikovat, měřit a řídit. 

Jak už jsem uvedla, zažívají finanční deriváty v současné době obrovský boom. Neustále se 

rozvíjí a také dochází k růstu jejich využívání. Na finančním trhu mají deriváty pro 

ekonomické subjekty velký význam. 

 

Deriváty se ve světe, včetně České republiky, zařazují mezi sázky a hry a to proto, že jejich 

ekonomickou podstatou je právě sázka či hra. Stejně jako na celém finančním trhu, tak v ještě 

vetší míře na derivátovém trhu, platí zásada, že nikdy nelze věřit jiným osobám, ale vždy je 

nutné spoléhat se pouze na sebe. 
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Příloha č. 1 Nabídka derivátových produktů vybraných bank v České republice 
 
 

  

Komerční 
banka 

Česká 
spořitelna 

ČSOB 
UniCredit 

Bank 
Raiffeisenbank Volksbank 

FRA ● ● ● ● ● ● 
Úrokový 

swap ● ● ● ● ● ● 

CAP ● ● ● ●   ● 

FLOOR ● ● ● ●   ● 

COLLAR ●     ●   ● 
ZERO-COST 

COLLAR ●           

Měnový 
forward ●   ● ●     

Měnový swap   ● ● ●   ● 

Měnová opce ● ● ● ●     

 
 
 
 
 
 
 
 


