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Abstrakt 

Táto bakalá�ská práce se zabývá problematikou finan�ních derivát�m na kapitálových trzích. 

V první �ásti objas�uje podstatu a druhy jednotlivých derivát�, nazna�uje jejich možné d�lení 

a možnosti využití. Další �ást pojednává o kapitálovém trhu. V následující �ásti je na�rtnut 

vývoj derivát� od jejich vzniku až po sou�asnost. Táto práce se dále v�nuje aktuálnímu vývoji 

derivátových operací  na burzovním i mimoburzovním trhu a rekapitulaci jejich stav� v �R. 

Záv�re�ná �ást této práce je v�nována významu derivát� v �R. 

Abstraktion 

This thesis is about questions of finance derivatives on capital markets. The first part is 

clarifying the principal and the sorts of each derivates and also looks into their possible 

devision and the posibility of use. The next part discusses the capital market. The following 

part is about the development of derivatives from their origin until the present. Then this 

thesis attends to todays development of derivative operations within the stock-market as well 

as outside of the stock-market and a recapitulation of their status in the Czech Republic. The 

closing part is devoted to the meaning of derivates in the Czech Republic. 
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1 ÚVOD 

K dosažení ur�ité stability na sv�tových trzích a minimalizace ztrát z pohybu cen 

zavdalo p�í�inu ke vzniku derivát�. P�vodní derivátové obchody se uzavíraly na zem�d�lské 

komodity. Brzy se rozší�ily na pr�myslové komodity a v 70. letech vstoupily na trh deriváty 

finan�ní. 

P�esto se za�aly intenzivn� využívat až od p�elomu 70. a 80. let 20. století. D�vodem 

jejich rychlého rozvoje byla nejen snaha vyhnout se rostoucím finan�ním rizik�m, ale díky 

ekonomickým a technickým zm�nám se staly také novou možností dosahování zisku. 

Deriváty zm�nily finan�ní trhy podstatným zp�sobem. P�i obchodování na finan�ních trzích 

je jedna jistota, a tou je nejistota. Snahou každého subjektu obchodujícího na finan�ních 

trzích by m�lo být tuto nejistotu eliminovat a zajistit se proti riziku z nejistoty plynoucího. Na 

finan�ních trzích je k dispozici zna�né množství instrument�, které slouží k zajišt�ní t�chto 

rizik.  

Deriváty p�edstavují v sou�asné dob� jeden z významných investi�ních nástroj�. 

Z jejich velké rozmanitosti vyplývá i jejich široké pole využití. Deriváty jsou instrumenty, jež 

mohou jejich uživatelé využít k zajišt�ní proti rizik�m, ale mohou sloužit i jako investi�ní 

instrumenty p�inášející potenciáln� velmi vysoké zhodnocení.  

Od 90. let se za�íná obchodovat s deriváty i v �eské republice. S otev�ením �eské 

ekonomiky, p�echodem m�ny na plovoucí kurz a zavedením volné sm�nitelnosti p�išla i �ada 

nových rizik. Obchodování s derivátovými nástroji není sice v �R p�íliš rozvinuté, ale v 

pr�b�hu 90 let subjekty v �eské republice objevily práv� v derivátech efektivní nástroj, 

pomocí kterého se lze bránit proti rizik�m.  

Cílem bakalá�ské práce je charakterizovat úlohu využití a vývoje finan�ních derivát�

na kapitálových trzích a vysv�tlit funkci, vývoj a využití jednotlivých derivát� v �eské 

republice. 

P�i analýze sou�asného stavu �ešené problematiky budu vycházet z �etné literatury, 

která již byla o derivátové problematice zpracována.
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2 PODSTATA DERIVÁT�
�
�

Deriváty p�edstavují pohledávku, �i závazek koupit (prodat, pop�ípad� získat finan�ní 

pln�ní), �i vym�nit toto podkladové aktivum k ur�itému datu za ur�itých, p�edem sjednaných 

podmínek. Pokud je podkladovým aktivem finan�ní aktivum, pak hovo�íme o finan�ních 

derivátech1.   

Smluvní strany mají zájem uzav�ít kontrakt jen tehdy, jestliže se jejich tržní o�ekávání 

liší.  I když se jedná o operace s nulovým sou�tem (co jedna strana ztratí, to druhá získá), 

jsou to zárove� operace s kladnou užite�ností. V optimální situaci každý ú�astník operací, a�

už se jedná o kupujícího, nebo prodávajícího, maximalizuje své o�ekávání, co se tý�e 

užite�nosti krytí rizika. Riziko je zde klí�ovým pojmem. 

Finan�ní deriváty jsou obecn� finan�ní instrumenty, které spl�ují ur�ité vlastnosti. Za 

finan�ní derivát lze ozna�it nástroj: 

• jehož hodnota se m�ní v závislosti na zm�n� úrokové sazby, kurzu cenného papíru, 

ceny komodity, m�nového kurzu, cenového indexu, úv�rového ratingu nebo indexu, 

resp. v závislosti na jiné prom�nné2 – podkladového aktiva 

• který ve srovnání s ostatními typy kontrakt�, v nichž je zakotvena obdobná reakce na 

zm�ny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje tém�� žádnou po�áte�ní 

�istou investici 

• který p�edstavuje právo koupit nebo  prodat ur�ité podkladové aktivum, p�ípadn�

získat finan�ní pln�ní 

• obchody s deriváty jsou  termínové  kontrakty, mezi uzav�ením obchodu a jeho 

pln�ním existuje p�edem dohodnuté �asové zpožd�ní 

• smluvní strany uzav�ou kontrakt pouze tehdy, liší-li se jejich o�ekávání, jeden 

z partner� o�ekává  r�st  ceny  podkladového aktiva, druhý stabilitu nebo pokles 

Základní vymezení derivát� je obsaženo v zákon� o podnikání na kapitálovém trhu.3 

���������������������������������������� ��������������
�Pod pojem finan�ní deriváty se rozumí úrokové, m�nové, akciové a úv�rové deriváty��
�Podkladové aktivum nemusí  být nutn� obchodovatelný produkt, ale m�že jím být také  po�así, výsledky 
sportovních utkání, rychlost v�tru atd. V  podstat� vše, co m�že mít ur�itý stupe� nep�edvídatelného efektu  
ur�ité obchodní aktivity, to vše m�že být  podkladovým aktivem n�jakého derivátu�
�Viz. zákon �. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu�
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2.1 D�lení derivát�

Deriváty lze d�lit podle r�zných hledisek, za základní lze považovat následující: 

� druh rizika, na které je derivát vázán (resp. které lze pomocí daného 

derivátu zajiš�ovat �i na n�j spekulovat), 

� charakter práva vyplývajícího z kontraktu, 

� forma obchodování, 

� ú�el využití derivát�

Tabulka 1. Rozd�lení derivát� dle druh� a kategorií  
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2.1.1 Podle druhu rizika a podkladového instrument 

�
Toto d�lení vychází z odlišných podkladových aktiv, na které se vážou jednotlivé 

finan�ní deriváty. Každé z t�chto podkladových aktiv podléhá rizik�m jiného druhu, �ímž lze 

jednotlivé finan�ní deriváty rozd�lit na: 

• deriváty na úv�rové riziko – umož�ují zajišt�ní proti úv�rovému 

riziku tím zp�sobem, že pln�ní z nich plynoucí je vázáno na zm�ny v bonit� ur�itého 

subjektu nebo instrumentu, odvozeno od ur�ité právní �i jinak definované skute�nosti,

• deriváty na jiná rizika -  deriváty mohou být konstruovány i na jiné 

druhy rizik (nap�. na po�así)

• deriváty na tržní rizika – jsou konstruovány tak, že se pomocí nich lze 

zajiš�ovat proti tržním ( cenovým ) rizik�m ( resp. spekulovat na n� ) a jejich pln�ní se 

výhradn� odvozuje od vývoje ceny bazických instrument�,

Tabulka 2. Deriváty dle druhu podkladových aktiv  

ÚV	ROVÝ 

DERIVÁT

Finan�ní nástroj, který se skládá ze dvou �i více podkladových 

úrokových nástroj�, p�ípadn� také z jednoho �i více podkladových 

komoditních �i akciových nástroj� a jehož reálná hodnota je ovlivn�na 

úv�rovým rizikem ur�itého subjektu

KOMODITNÍ 

DERIVÁT

Finan�ní nástroj, který se skládá alespo� z jednoho podkladového 

komoditního nástroje, p�ípadn� z jednoho �i více podkladových 

úrokových �i akciových nástroj�, a jehož reálná hodnota není 

ovlivn�na úv�rovým rizikem ur�itého subjektu.

AKCIOVÝ 

DERIVÁT

Finan�ní nástroj, který se skládá alespo� z jednoho podkladového 

akciového nástroje, p�íp. také z jednoho �i více podkladových 

úrokových nástroj�, nikoliv však podkladového komoditního nástroje 

a jehož reálná hodnota není ovlivn�na úv�rovým rizikem ur�itého 

subjektu.

M	NOVÝ 

DERIVÁT

Finan�ní nástroj, který se skládá ze dvou �i více podkladových 

úrokových nástroj�, které jsou alespo� ve dvou m�nách a jehož reálná 

hodnota není ovlivn�na úv�rovým rizikem ur�itého subjektu.

ÚROKOVÝ 

DERIVÁT

Finan�ní nástroj, který se skládá ze dvou �i více podkladových 

úrokových nástroj�, které jsou pouze v jedné m�n� a jehož reálná 

hodnota není ovlivn�na úv�rovým rizikem ur�itého subjektu.
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2.1.2 Deriváty podle charakteru práva 

Podle práva a povinnosti, které ze sjednaného derivátu ob�ma stranám – kupujícímu a 

prodávajícímu – vyplývají, a tedy jejich postavení v kontraktu, se rozeznávají dva typy 

derivátových kontrakt�: 

- pevné neboli nepodmín�né termínové kontakty – vyzna�ují se tím, že 

oba partne�i mají právo i povinnost sjednaný obchod splnit. Mohou se vyskytovat 

ve t�ech formách: 

� forwardové kontrakty - jsou pevn� sjednané kontrakty na 

budoucí prodej �i nákup ur�itého finan�ního instrumentu a jsou provád�ny na 

mimoburzovních trzích OTC4,

� futures kontrakty - jsou ve své podstat� shodné s forwardy, 

zásadním rozdílem je ovšem to, že futures jsou typem standardizovaných 

burzovních obchod�,

� swapové kontrakty – obecn� lze swap charakterizovat jako 

smluvn� sjednanou sm�nu p�edem stanoveného cash-flow5 mezi dv�ma �i více 

subjekty v ur�itých termínech v budoucnosti

- podmín�né neboli op�ní kontrakty – jsou kontrakty, p�i nichž subjekt 

jejím zakoupením získává právo, nikoli však povinnost, na provedení ur�itého 

obchodu v budoucnosti za p�edem sjednaných podmínek. Prodávající má 

povinnost na požádání kupujícího provést sjednaný obchod. Opce jsou 

obchodovány jak na burzách, tak i na mimoburzovních trzích.

Jednotlivé finan�ní deriváty lze vzájemn� nejr�zn�jším zp�sobem kombinovat, �ímž 

vzniká �ada r�zných hybridních instrument�, nap�. opce na futures kontrakty, opce na swapy, 

forwardové swapy, apod. 

���������������������������������������� ��������������
4 OTC-over-the-counter market- trhem p�es p�epážku, voln� p�ístupný trh, viz. Kapitola 2.1.3. 
5 Cash-flow – tok pen�z 
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2.1.3 Deriváty podle formy obchodování 

Existují dva trhy, prost�ednictvím kterých je možné obchodovat s derivátovými 

kontrakty: 

• Organizované trhy – burzy 

• Mimoburzovní trhy - OTC 

Organizované trhy - burzy 

Na burzách  je možné obchodovat s futures nebo op�ními kontrakty. Burzovní 

kontrakty jsou standardizované, mají p�esn� ur�ené veli�iny obchod� (nap�. objem, splatnost, 

realiza�ní cenu, typ produktu). Smyslem standardizace je zvýšení likvidity. Výhodou 

burzovních obchod� je prakticky neexistující riziko vyplývající ze selhání protistrany. 

Bezpe�nost je dána existencí clearingových center, která fungují jako mezi�lánky mezi 

smluvními stranami. Tato centra zajiš�ují zú�tování a pln�ní derivátových kontrakt�. U 

burzovních derivát� existuje denní vypo�ádání. Nevýhodou je nemožnost p�izp�sobit si 

podmínky obchodu „p�ímo na míru“. To umož�ují OTC kontrakty, které jsou absolutn�

flexibilní. 

Mimoburzovní trhy - OTC  

Mimoburzovní trh je trhem, jehož �innost není vymezena burzovním zákonodárstvím, 

pravidly a p�edpisy. Nicmén� také fungování mimoburzovního trhu je upraveno zákonem6 a 

pravidly pro obchodování na mimoburzovním trhu, které jsou v porovnání s burzovním 

zákonodárstvím, pravidly a p�edpisy mnohem mén� p�ísné [1]. 

Mimoburzovní kontrakty nejsou standardizované. Podmínky kontrakt� vytvá�ejí p�ímo 

protistrany. Jsou tzv. šity „na míru“. Dá se �íci, že na t�chto trzích je vše dovoleno. Proto tu 

také vznikají nové derivátové produkty. Sta�í, když se prokáže užite�nost takového nového 

produktu a najdou se protistrany, které mají o tento produkt zájem. Na rozdíl od burzovních 

obchod� je zde zna�né riziko selhání protistrany. 

���������������������������������������� ��������������
6 V �R § 73-81 zákona �. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
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2.1.4 Deriváty podle motivu využití 

Finan�ní deriváty mohou být v praxi využívány k n�kterému z následujících d�vod� [2]: 

• zajišt�ní (Hedging), které spo�ívá v tom, že pomocí derivát� si m�žeme 

zafixovat cenu ur�itého finan�ního instrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti, 

• spekulace je na rozdíl od zajišt�ní charakterizována tím, že p�i ní 

dochází k otev�ení ur�ité pozice na derivátovém trhu. Spekulant se nesnaží vyrovnat 

termínovým obchodem ztrátu plynoucí z ur�ité dané otev�ené pozice, ale sjednává 

tento obchod s cílem profitovat na cenovém vývoji, 

• arbitráž, která je založena na využití cenových diferencí, které mohou 

vzniknout z hlediska 

� teritoriálního, kdy na teritoriáln� odlišných trzích mohou vznikat 

r�zné ceny na shodné instrumenty,  

� �asového, kdy ceny na termínovém trhu neodpovídají cenám 

odvozeným z cen v základ� ležících instrument� na vstupním trhu, 

• forma odm�ny – deriváty jsou v tomto p�ípad� sjednávány jako �ást 

odm�ny obvykle �lena statutárního orgánu firmy, pop�. i jejího zam�stnance. Jejím 

smyslem je motivovat majitele derivát� na dlouhodob�jšímu rozvoji firmy, 
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3 DRUHY FINAN�NÍCH DERIVAT�

Krom� derivát� první generace jako jsou forwardy, futures, swapy a opce, se na 

derivátových trzích objevují stále nové produkty. Jednotlivé deriváty se mezi sebou kombinují 

a vytvá�ejí se tak nové syntetické (hybridní) deriváty, tzv. deriváty druhé generace. 

3.1 Forwardy 

Forward je OTC derivát s vypo�ádáním (vým�nou, dodáním) dvou podkladových nástroj�

v jednom okamžiku. Forward je tedy termínový kontrakt, který zavazuje kupujícího koupit a 

prodávajícího prodat ur�ité podkladové aktivum, na kterém se dohodli. 

Ve forwardovém kontraktu vystupují kupující a prodávající, p�i�emž kupující zaujímá 

v kupovaném nástroji dlouhou pozici (long position)7 a prodávající zaujímá krátkou pozici 

(short position) 8 . Cena podkladového nástroje za níž se forward prodává se ozna�uje 

forwardová cena a m�že být vyšší nebo nižší než je spotová cena podkladového nástroje, a to 

v závislosti na nákladech p�enosu a na o�ekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového 

nástroje. Forwardová cena ozna�uje, za kolik se kupuje nebo prodává daný podkladový 

nástroj k ur�itému datu v budoucnosti.  

Výhodou forwardových obchod� je jejich pružnost, která je dána tím, že na 

konkrétních podmínkách obchodu se dohodnou samy smluvní strany. To ovšem zárove�

snižuje likviditu t�chto kontrakt�. 

Forwardové kontrakty mohou být úrokové, akciové, komoditní, m�nové i úv�rové [3]. 

Nejznám�jší typem forwardových úrokových obchod� jsou FRAs neboli Forwarde 

rate agreements. 

���������������������������������������� ��������������
7 Kupující si zajiš�uje fixní úrokovou sazbu pro své budoucí pohybliv� úro�ené závazky 
8 Prodávající si zajiš�uje fixní úrokovou sazbu pro své budoucí úro�ené pohledávky 
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3.2 Futures 

Futures je standardizovaný forward obchodovatelný na derivátové burze [3]. Prakticky 

se jedná o kontrakt na vypo�ádání ( vým�nu, dodání ) podkladových nástroj� k ur�itému datu 

v budoucnosti, p�i�emž toto vypo�ádání je delší než je zvyklost na spotovém trhu.  

Hlavní rozdíl mezi forwady a futures je v tom, že k vypo�ádání futures dochází 

postupn� a nikoli jednorázov� jako u forward�. Dalším rozdílem je to, že podmínky u futures 

jsou standardní a že se s nimi obchoduje pouze na specializovaných burzách, které stanovují 

objem, dobu životnosti, expira�ní den a zp�sob vypo�ádání kontraktu.  

Mezi prodávajícího a kupujícího burza vstupuje jako prost�edník. Vytvá�í se tak vztah 

prodávající - burza a kupující - burza. Tím na sebe burza p�ebírá ru�ení za serióznost pln�ní 

daného kontraktu, což je hlavní výhodou futures kontrakt�. 

Zna�ná obliba futures je dána tím, že s pom�rn� malým množstvím kapitálu je možné 

uskute��ovat v�tší obchodní operace. Toto je umožn�no tzv. pákovým efektem. K realizaci 

termínové operace je pot�eba jen 1-10% prost�edk� v hotovosti, které je t�eba složit ve form�

tzv. marže (margin). Tato hodnota p�edstavuje pouze tzv. jišt�ní burzy proti možnosti náhlého 

v�tšího výkyvu ceny dané komodity nebo finan�ního nástroje. 

Futures se obsahov� podobají forward�m, ale liší s od nich n�kterými podstatnými 

znaky.  Porovnání rozdíl� mezi kontrakty typu forward a futures znázor�uje tabulka �íslo 2. 

Podle podkladových instrument� lze futures kontrakty d�lit na 3 základní druhy – na 

úrokové, m�nové  a na akciové. 

V p�ípad� úrokových futures se jedná o instrumenty s krátkou splatností – státní 

pokladní poukázky, krátkodobá eurodepozita, nebo o instrumenty se st�edn�dobou a 

dlouhodobou splatností – státní dluhopisy. 

M�nový futures je futures na vým�nu pevné �ástky hotovosti v jedné m�n� za pevnou 

�ástku hotovosti v m�n� jiné. 

Podkladové aktivum futures kontrakt� akciových je futures na vým�nu pevné �ástky  

hotovosti za akciový nástroj k ur�itému datu v budoucnosti.  
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 Forward Futures 

Velikost 

kontraktu 

Podle dohody obou stran Standardizováno 

Likvidace 

kontraktu p�ed 

splatností 

Dohoda s partnerem forwardu �i 

postoupení na t�etí osobu 

Kompenzací kontraktu p�ed 

splatností 

Podmínky 

kontraktu 

Šité na míru Standardizovány 

Datum dodávky Podle dohody stran Standardizováno 

Trh Soukromý Ve�ejný 

Vztah 

obchodník�

Ob� strany kontraktu se dob�e znají Neosobní kontrakt 

Ú�astníci Velké spole�nosti – banky, maklé�i a 

jiné spole�nosti; nikoli široká 

ve�ejnost 

Velké i malé spole�nosti, jako 

banky, maklé�i, spole�nosti; 

široká „znalá“ ve�ejnost 

Metody 

transakce 

Dohodnuto tv�rcem trhu 

prost�ednictvím telefonu s omezeným 

okruhem ú�astník�

Stanoveno ve�ejnou dražbou mezi 

mnoha kupujícími a prodávajícími 

na burzovním parketu �i 

elektronicky 

Poplatky Ve form� rozp�tí mezi poptávkou  a 

nabídkou, tj. obvykle mezi cenami, 

za které tv�rce trhu vystupuje na 

obou stranách operací 

Standardní maklé�ské poplatky 

Denní 

p�ece�ování a 

vypo�ádání 

futures 

Neexistuje Existuje 

Dodávka Obvykle fyzická dodávka Obvykle sjednání kompenzujícího 

futures p�ed splatností 

Cenové omezení Žádný denní limit Burza m�že stanovit denní limit 

Tabulka 3. Rozdíly mezi forwardy a futures  
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3.3 Swapy 

Swap je mimoburzovní derivát s vypo�ádáním (vým�nou, dodáním) podkladových 

nástroj� ve více okamžicích v budoucnosti. Swapy tedy jsou dohody mezi dv�ma nebo více 

subjekty o vým�n� budoucích plateb z podkladového aktiva. Subjekty swapové transakce 

z�stávají v plné mí�e odpov�dny za své p�vodní závazky, které byly p�í�inou sjednání daného 

swapu. Jde vlastn� o dva nebo více forward�, které jsou smluvn� spojeny navzájem [3]. 

Typickým znakem t�chto kontrakt� je, že pln�ní ze swapu není jednorázové. Swapy je 

možné  využít nejen k �ízení rizika, spekulaci, ale také ke snížení transak�ních náklad�, zde 

se vychází z výhody, že subjekty na domácím trhu mají výhodn�jší p�ístup k úrokovým 

podmínkám než subjekty ze zahrani�ní. Proto domácí subjekty si tyto výhodn�jší podmínky 

vzájemn� nabízejí [4]. 

Vypo�ádání m�že být �isté (nap�. po zapo�tení úrokových plateb i jistin), polo�isté 

(nap�. bez zapo�tení úrokových plateb, ale se zapo�tením jistin) �i hrubé (bez zapo�tení 

úrokových plateb i jistin). 

Podle druhu podkladového aktiva lze swapy rozd�lit na m�nové, úrokové, úv�rové, 

akciové a komoditní. 

Úrokové swapy p�edstavují smluvn� sjednané opakované sm�ny ur�itých úrokových 

plateb ve stejné m�n�, které nastávají v dohodnutých termínech v budoucnosti a vztahují se k 

dohodnuté nominální hodnot� a úrokovým obdobím.  

M�nový swap je kontrakt na vým�nu pevných �ástek hotovosti v jedné m�n� za pevné 

�ástky hotovosti v jiné m�n� k ur�itému datu v budoucnosti.  

Swap akciový je swap na vým�ny pevných �i dosud neznámých �ástek hotovosti za 

akciové nástroje (v�etn� plateb dividend) k ur�itým dat�m v budoucnosti. 

P�i komoditních swapech si subjekty mezi sebou sm��ují platby sjednaných fixních 

cen komodit za platby jejich tržních cen. 

Swapy pat�í mezi nejmladší deriváty. 
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3.4 Opce 

Opce jsou kontrakty, které dávají kupujícímu opce právo koupit nebo prodat ur�ité 

dohodnuté množství podkladového aktiva za p�edem sjednanou cenu v p�edem dohodnutém 

termínu [1]. 

Op�ní kontrakty se �adí mezi tzv. podmín�né termínové obchody. Podmín�nost je 

dána tím, že obchod m�že a nemusí být realizován. U t�chto kontrakt� má pouze jeden 

smluvní partner povinnost na požádání sjednaný obchod splnit, zatímco druhý partner má 

možnost volby, zda pln�ní požadovat nebo od n�j ustoupit.  Právo volby ozna�ované jako 

op�ní právo (opce) si kupuje jeden partner, druhý partner toto právo prodává. Cena opce je 

tzv. op�ní prémie. Opci lze uplatnit bu
 pouze v jeden p�esn� ur�ený den splatnosti (evropská 

opce) anebo opce m�že být využita kdykoliv b�hem �asové lh�ty do splatnosti opce 

(americká opce).  

Jak již bylo uvedeno, opce pat�í mezi tzv. podmín�né termínové kontrakty, z toho 

plyne, že kupujícímu (majiteli) dávají právo, nikoli však povinnost ke koupi (resp. prodeji) za 

p�edem danou cenu, táto pozice kupujícího (majitele) opce se ozna�uje jako dlouhá neboli 

long-pozice.  

Na druhé stran� prodávající opce (vypisovatel) má ovšem povinnost na požádání 

kupujícího opce tuto opci prodat (resp. koupit) za p�edem stanovenou cenu. Táto pozice 

prodávajícího (vypisovatele) se ozna�uje jako krátká neboli short-pozice. 

S opcemi se obchoduje jak na burzách, tak i na mimoburzovních trzích. 

Tabulka 4. Práva a povinnosti vyplývající z opcí  

DRUH POZICE TYP OPCE 

KUPNÍ OPCE - CALL PRODEJNÍ OPCE - PUT 

MAJITEL OPCE 

DLOUHÁ POZICE 

Právo koupit bazický 
instrument za realiza�ní cenu. 
Povinnost zaplatit op�ní 
prémii 

Právo prodat bazický 
instrument za realiza�ní cenu. 
Povinnost zaplatit op�ní 
prémii 

VYPISOVATEL 

OPCE 

KRÁTKÁ POZICE

Povinnost prodat bazický 
instrument za realiza�ní cenu. 
Právo na inkaso op�ní prémie 

Povinnost koupit bazický 
instrument za realiza�ní cenu. 
Právo na inkaso op�ní prémie 
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Podle druhu podléhajícího aktiva je možné opce d�lit na: 

Akciové opce - jako podkladové aktivum jsou akcie. 

Opce na dluhopisy  - také bývají ozna�ovány jako opce na úrokovou míru. Podobn�

jako futures na úrokovou míru umož�ují subjekt�m se zabezpe�it proti zm�n� úrokové míry 

na hodnotu portfolia dluhopis�.  

Opce na m�nu jako podkladové aktivum mají n�kterou zahrani�ní m�nu. Dohodnutý 

m�nový kurz se ozna�uje jako realiza�ní m�nový kurz. 

Opce na indexy se používají nejen pro spekulace, ale také jako nástroj zabezpe�ení 

hodnoty portfolia akcií. 

Opce na futures dávají subjektu právo koupit nebo prodat futures kontrakt na ur�ité 

podkladové aktivum. 

3.5 Deriváty druhé generace 

Na po�átku 90-tých let se derivátové produkty za�aly výrazn� m�nit. Tyto nové 

derivátové produkty nazýváme hybridní neboli exotické a vznikly vzájemnou kombinací 

jednotlivých klasických derivát�, rovn�ž k jejich vzniku p�isp�ly zejména dva faktory, a to 

rozvoj po�íta�ových technologií a p�íchod nových expert� do finan�ního oboru. Podkladovým 

aktivem u t�chto produkt� se stává samotný derivát.  

Možné variace: 

Opce na futures ( future options) – právo majitele opce na koupi �i prodeji futures 

kontraktu za podmínek, které byly p�edem pevn� sjednané. 

Forwardové swapy – dohoda dvou subjekt� o uzav�ení swapového kontraktu za 

p�edem pevn� sjednaných podmínek k ur�itému datu v budoucnosti. 

Opce na swapy (swaption) – právo majitele opce na uzav�ení swapu za pevn� p�edem 

sjednaných podmínek. 
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Specifické op�ní instrumenty OTC trhu jsou takové instrumenty, které jsou složeny 

z n�kolika úrokových opcí. Jsou p�edevším používány k zajišt�ní rizika z pohybu úrokových 

sazeb. Podobn� jako všechny op�ní obchody, tak i tyto instrumenty op�ního charakteru 

zavazují pouze jednu smluvní stranu k jejich pln�ní. Kupující musí prodávajícímu za tuto 

výhodu zaplatit prémii. 

Na rozdíl od kontrakt� forwardových, jejimž podkladovým aktivem je úroková sazba, 

následující kontrakty nefixují úrokovou sazbu v p�edem dohodnuté výši, ale vymezují 

hranice, ve kterých se úroková sazba m�že pohybovat. 

Cap¸floor jsou to finan�ní instrumenty, jejímž zakoupením majitel získává nárok na 

pln�ní ve form� úrokového rozdíl�, pokud tržní úrokové sazby vzrostou anebo klesnou nad �i 

pod pevn� sjednanou sazbu. 

Collar je to instrument, který vznikl kombinací dvou p�edešlých ato cap a floor, 

v podstat� Collar  znamená, že majitel tohoto derivátu dostává pln�ní p�i r�stu úrokových 

sazeb nad stanovené meze, a naopak poskytuje pln�ní p�i poklesu úrokových sazeb pod 

stanovené meze.  
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4 KAPITÁLOVÝ TRH 

Kapitálový trh tvo�í jednu z nejd�ležit�jších sou�ástí každého ekonomického tržního 

systému [1]. M�žeme jej ozna�it jako soustavu institucí a instrument� zabezpe�ujících pohyb 

st�edn�dobého a dlouhodobého kapitálu 9   mezi ekonomickými subjekty prost�ednictvím 

r�zných forem cenných papír� [2].  

Instrumenty, se kterými se obchoduje na kapitálovém trhu, jsou r�zné formy 

st�edn�dobých a dlouhodobých dluhopis� a majetkové cenné papíry, za stále významn�jší 

sou�ást kapitálového trhu bývají považovány i deriváty na dlouhodobé instrumenty. 

Obchody na kapitálovém trhu jsou provád�ny prost�ednictvím finan�ních 

zprost�edkovatel�, zejména bankami nebo r�znými investi�ními zprost�edkovateli. D�ležitým 

kritériem pro �len�ní trhu je to, zda se jedná o prvotní prodej ur�itého instrumentu, nebo o 

obchod s d�íve emitovanými instrumenty, podle tohoto hlediska trhy d�líme na primární a 

sekundární [2]: 

- primární trh – zde dochází k prvotnímu prodeji (emisi) ur�itého instrumentu. Snahou 

emitenta (neboli toho, kdo si na trhu p�j�uje) je získat dlouhodobý kapitál na realizaci svých 

investi�ních pot�eb. Na druhé stran� stojí investor (neboli, ten co p�j�uje), který vstupem na 

trh poskytuje sv�j kapitál se snahou o docílení vyššího zhodnocení investovaného kapitálu. 

- sekundární trh – zde dochází k obchod�m s již d�íve emitovanými instrumenty. To 

znamená, že investo�i mohou svá práva vyplývající z instrumentu zakoupeného na primárním 

trhu dále prodávat za tržní cenu jiným subjekt�m. Tyto operace již nemají vliv na prvotního 

emitenta. 

Na sekundárním kapitálovém trhu mohou být obchody uskute��ovány dvojím 

zp�sobem: 

- prost�ednictvím burzy cenných papír� - nejorganizovan�jší  forma obchodování 

s cennými papíry, obchody mohou provád�t pouze schválení obchodníci, obchody podléhají 

p�ísným pravidl�m. 

- prost�ednictvím mimoburzovního trhu (OTC) – mén� regulovaný trh, podmínky a 

p�ístup na trh jsou voln�jší. Obchody probíhají prost�ednictvím zprost�edkovatel�10, nebo 

p�ímo mezi bankami a dalšími zprost�edkovateli. 

���������������������������������������� ��������������
9 Na rozdíl od pen�žního trhu, kde se po�ítá s pohybem krátkodobého kaitálu (se splatnosti do jednoho roku) 
10 Za ur�itou formu mimoburzovního trhu lze u nás považovat RM-systém 
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5 VÝVOJ DERIVÁT� V �ESKÉ REPUBLICE  
�
Po�áte�ní pov�domí o termínovém obchod� jako takovém, na území sou�asné �eské 

republiky je z druhé poloviny 19. stol., šlo o obchody na Pražské burze. V té dob� se 

termínový obchod rozvíjel jako typická forma obchodu se surovinami. Ekonomická prosperita 

v �eské republice byla opožd�na díky normaliza�ní ekonomické politice. Sametová revoluce 

nastartovala ekonomickou konjunktura a banky se za�aly vracet k bankovnictví tržní 

ekonomiky. 

V �eské republice se finan�ní deriváty za�aly používat od po�átku 90. let, kdy �eské 

banky za�aly zajiš�ovat finan�ní rizika vyplývající z mezibankovních transakcí. �eský 

derivátový trh byl koncentrován zejména na �eský bankovní sektor.  

Po�átkem platnosti zákona o bankách �. 21/1992 Sb., upravujících �innost bank na 

území �eské a Slovenské federativní republiky, došlo k vymezení použití derivátových 

nástroj� k zajišt�ní obchodních rizik komer�ních bank. V této dob� se tak otvírá po�átek OTC 

trhu v �eské republice. 

Další „derivátová vlna“ prob�hla v dob�, kdy Komise pro cenné papíry ud�lovala 

licence pro obchodování s deriváty nebankovním subjekt�m. Obchodníci s cennými papíry 

tak za�aly nabízet zejména burzovní derivátové instrumenty retailovým zákazník�m ke 

spekulaci �i ke správ� majetku.  Následná vlna derivátových obchod� p�išla se zahájením 

obchodování s deriváty na BCPP. 

V zá�í 1994 �eská národní banka vypracovala první ucelený p�ehled derivát� v 

�eském bankovním sektoru. Nominální hodnota otev�ených pozic byla 31 mld. K�. Nejvíce 

používány byly swapy (63,1%), následn� forwardy (32,8%) a pak opce (4,1%). Nejv�tší podíl 

p�ipadl na m�nové swapy 49,5 %, pak následovaly m�nové forwardy s 27,9% a nakonec 

m�nové opce 4,1%, (tzn. všechny byly m�nové). Swapy na prodej a nákup cenných papír�

p�edstavovaly 9,5%, úrokové swapy 4,1%, zatímco úrokových forward� se obchodovalo 

3,3% a forward� na nákup a prodej cenných papír� jen 1,6%.  

Následn� se banky za�aly p�ipravovat ke vstupu na zahrani�ní burzy, i když doposud 

používaly pouze OTC kontrakty. Na rozdíl od �R ve sv�t� p�evládaly obchody s úrokovými 

deriváty. Podobný vývoj se o�ekával i u nás.  
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V zá�í 1995 byla zavedena volná sm�nitelnost koruny. Koruna byla uvoln�na pro 

transakce na b�žném ú�tu, p�itom však kurz koruny z�stával stabilní. V tomto roce došlo k 

zna�nému p�ílivu krátkodobého spekulativního kapitálu ze zahrani�í. Zahrani�ní investo�i 

umis�ovali kapitál do �R v�tšinou na 3-6 m�síc� (p�edpokládali, že b�hem tak krátké doby 

nedojde k devalvaci koruny). Banky uzavíraly derivátové obchody na budoucí kurzy.  

Z d�vodu prudkého rozvoje derivát� v bankovním sektoru, rozhodla se �NB v roce 

1996 pro novelizaci ú�tové osnovy a za�ala vykazovat  systematickou statistiku derivát� v 

�R. Celková  hodnota  všech  derivátových   kontrakt�  ke  konci  roku  1996  �inila  

384 mld. K�. Z  hlediska  druh� derivát� p�evládaly swapy (60%), následovaly forwardy 

(37%), opce (3%). Z hlediska struktury nadále p�evažovaly m�nové swapy (48%). Swapy na 

prodej a nákup cenných papír� p�edstavovaly 9%. Nejmén� rozší�eny z�staly úrokové swapy 

(3%). Ve struktu�e forward� p�evládaly forwardy m�nové (33%), následovaly úrokové 

forwardy (3%) a forwardy na nákup a prodej cenných papír� zaujímaly pouze 1%. 

V roce 1997 �NB zrušila fluktua�ní pásmo a zavedla floating11 . Zv�tšení rizika 

pohybu kurz� koruny se postaralo o zvýšení objemu obchodování s deriváty. Zajiš�ování proti 

kurzovému  riziku se stalo velice d�ležitým krokem nejen u bank, ale i u podnik�. Celková 

nominální hodnota derivát� vzrostla b�hem roku 1997 na 865,3 mld. K�. V kv�tnu téhož roku 

se na Rakouské termínové a op�ní burze za�alo obchodovat s indexem CTX (Czech Trade 

Index). 

V roce 1998 vznikla na základ� zákona o komisi pro cenné papíry z.�. 15/1998 Sb., ve 

zn�ní pozd�jších novelizací, Komise pro cenné papíry ( dále jen KCP), která byla pov��ena 

dohledem nad kapitálovým trhem v �R12. Od po�átku jejího p�sobení byl patrný její záporný 

vztah k finan�ním derivát�m. Vše vyústilo sporem mezi KCP a RM-Systémem (RMS), který 

v té dob� pomýšlel na zavedení nové �innosti, a to zprost�edkovat zákazník�m derivátové 

obchody na Víde�ské op�ní a termínové burze na index CTX. KCP však nebyla ochotná 

ud�lit licenci nikomu. Své jednání obhajovala nebezpe�ím nadm�rné spekulace s deriváty a 

také nelegálními �innostmi, ke kterým údajn� deriváty p�ispívají.   

���������������������������������������� ��������������
11 Plovoucí, pohyblivý m�nový kurz 
12 P�ed z�ízením KCP fungoval kapitálový dozor p�i Ministerstvu financí 
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Nominální hodnota derivátových kontrakt� v �eském bankovním sektoru na konci 

roku 1998 dosáhla �ástky 1469 mld. K�, nadále si vedoucí místo držely m�nové instrumenty 

(57,7%) s nominální hodnotou 948 mld. K�  – p�edevším swapy a forwardy. Význam 

úrokových derivát�, stejn� jako v p�edchozím roce, dále rostl (40,4%) – p�edevším se 

obchodovaly forwardy a swapy. Podíl akciových derivát� byl 1,9%. P�evážná v�tšina derivát�

se obchodovaly na mimoburzovním OTC trhu (98%), zbylá 2% p�ipadala na burzovní 

deriváty obchodované na zahrani�ních derivátových trzích. Co se tý�e typ� derivát�, nejv�tší 

podíl p�edstavovaly swapy (49,2%), následovaly forwardy (42,1%), opce (6,7%) a futures 

(2%). 

Negativní vztah KCP k finan�ním derivát�m však sporem s RM-S neskon�il, komise 

vzáp�tí v roce 1999 odebrala Burze cenných papír� Praha (BCPP) licenci na zprost�edkování 

obchodu s deriváty, která jí získala od Ministerstva financí již v roce 1997. Meziro�ní r�st 

derivát� byl v roce 1999 o n�co nižší než v p�edchozích letech. Nominální hodnota 

derivátových kontrakt� �inila 1730 mld. K�. 

V roce 2000 prezidium Komise pro cenné papíry rozhodlo, že od po�átku roku 2001, 

kdy vstoupí v platnost n�kolik novel upravujících kapitálový trh, za�ne realizovat kroky k 

tomu, aby i v naší republice vznikl organizovaný trh s deriváty. Celková hodnota všech 

derivátových obchod� se v roce 2000 zvýšily na 2199 mld. K�. Struktura obchodovaných 

derivát� z�stala stejná. V pop�edí byly i nadále m�nové kontrakty ( m�nové swapy), 

následovaly úrokové deriváty ( zejména forvardy a swapy). 

V roce 2001 KCP vydala rozhodnutí, ve kterém BCPP ud�lila povolení organizovat 

ve�ejný trh s vybranými opcemi a futures, zejména : 

• opce na akciový index 

• futures na akciový index 

• futures na úrokovou míru b�žn� používanou na tuzemském finan�ním 

trhu 

• futures na koš státních dluhopis� registrovaných na tuzemském 

ve�ejném trhu 
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Nominální hodnota derivátových kontrakt� na konci roku 2001 se vyšplhala na 3484,7 

mld. K�. 

Nejvíce se obchodovaly úrokové deriváty (50,4%), a poprvé tak p�ekonaly m�nové 

deriváty (49,2%), na akciové a komoditní deriváty p�ipadalo po 0,2%. 

Od 2002 se za�ínají banky více orientovat na zprost�edkovávání derivátových 

transakcí i pro své klienty. Do té doby bylo obchodování derivát� výhradn� záležitostí bank a 

velkých finan�ních institucí. V roce 2002 �inily pohledávky z derivátových operací 3058 mld. 

K� a úrokové deriváty tentokrát mnohem výrazn�ji p�esáhly hodnotu derivát� m�nových. 

Jmenovitá hodnota derivát� za rok 2003 �inila 3314 mld. K�. V tomto byl zaznamenán 

nár�st úrokových kontrakt� (hodnota úrokových forward� vzrostla tém�� o 24%) a zárove�

pokles kontrakt� m�nových (až na m�nové opce, které zaznamenaly meziro�ní r�st 78%). 

V roce 2004 nadále rostlo obchodování s deriváty, byl zaznamenán nár�st aktivit o 

19% (nominální hodnota termínovaných a op�ních kontrakt� tak �inila 3969 mld. K�). R�st 

zaznamenaly jak úrokové (r�st 24%) tak m�nové kontrakty, trvale silný r�st zaznamenaly 

op�ní obchody (56%), zejm. m�nové opce. 

V roce 2005 došlo k navýšení derivátových transakcí o 6,7 % a nominální hodnota 

derivátových obchod� dosáhla 4236,6 mld. K�. Výrazn� p�evažovali úrokové nástroje, jejích 

podíl dosáhl 67,2 %, i když to byl meziro�ní pokles o 6,3 %. Naopak podíl m�nových nástroj�

m�l zvyšující se tendenci  zastavil se na 31,8 %. Došlo k rychlému r�stu swapových operací ( 

zvýšení o 23,5 %). 

I v roce 2006 pokra�oval r�st nominálních hodnot derivátových operací na �ástku 

5840 mld. K�. Nejv�tší podíl p�edstavovali obchody s úrokovými nástroji ( úrokové forvardy 

a swapy ), menší operace pak s m�novými nástroji. 
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5.1 Obchodování s deriváty na mezibankovním trhu (OTC) 

Mimoburzovní trh (OTC) m�že probíhat bu
 prost�ednictvím ur�itého subjektu, který 

obchody organizuje (nap�. u nás RM-Systém), anebo p�ímo mezi bankami a dalšími 

finan�ními zprost�edkovateli [3]. OTC v porovnání s burzovním trhem je mén� regulovaný, 

p�ístup na trh a podmínky pro obchodované instrumenty jsou voln�jší.  

V �eské republice trh OTC zapo�al sv�j vývoj po�átkem 90. let s rozvojem tržní 

ekonomiky. Do té doby nebyly d�vody používat deriváty v centráln� plánované ekonomice. 

Samotný mimoburzovní trh je postaven na mezibankovním obchodování s deriváty. Z tohoto 

d�vodu jeho rozvoj p�ichází v dob� rozkv�tu komer�ního bankovnictví. V této dob�

docházelo k podstatnému po�tu nár�stu nových bankovních institucí, které po�ali utvá�et 

domácí mezibankovní trh, jenž za�al navazovat na mezinárodní OTC trhy. Se vznikem 

zákona o bankách �. 21/1992 Sb., se utvo�ily prvotní pravidla pro banky, které p�i svém 

obchodování za�aly používat nástroje derivátového trhu. Banky v �R za�aly používat 

deriváty na OTC k zajišt�ní rizik ze svých závazk� a pohledávek. Nej�ast�jšími instrumenty 

byly úrokové forwardy, známe pod zkratkou FRA kontrakt. Dále byly používány m�nové, 

devizové a úrokové swapy, mén� �ast�ji pak m�nové, devizové, úrokové a akciové opce, 

ojedin�le také opce na komodity a futures na r�zná podkladová aktiva. Krom� obchodování 

s deriváty bankami mezi sebou, za�ali banké�i nabízet obchody s deriváty i pro své významné 

klienty. Nej�ast�jším d�vodem zajišt�ní byly úroky z úv�r� a vklad�, devizové kurzy ze 

závazk� a pohledávek, p�ípadn� fixing cen energetických surovin a pr�myslových kov�. 

Dalšími mén� obvyklými obchody bank byly transakce spekulativního charakteru, 

avšak tyto obchody vedly v pr�b�hu 90. let [4] a na p�elomu století k �etným ztrátám u 

nejv�tších bankovních dom� �eské republiky - zejména �SOB, Komer�ní banka a �eská 

Spo�itelna. P�í�inami t�chto ztrát bylo ve v�tšin� p�ípadu selhání jedince, který nesprávn�

odhadl tržní situaci banky na derivátovém trhu, táto nesprávná rozhodnutí pak vytvá�ela 

dlouhodobé ztráty, jimž banky již nedokázaly zabránit. Krom� tržního rizika bývá p�í�inou 

ztrát i podcen�ní samotných charakteristik derivátových kontrakt�, které jsou vždy �asov�

omezené a jsou mnohdy využívány pomocí pákového efektu.  
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Významným uživatelem derivátových obchod� je i �eská národní banka (dále jen 

�NB), která podobn� jako banky komer�ní rovn�ž využívá k zajišt�ní svých závazk� a 

pohledávek OTC deriváty. Tyto operace nej�ast�ji provádí prost�ednictvím FRA kontrakt� a 

swap�. Svými obchody se �NB �adí k jedn�m z nejv�tších uživatel� tohoto trhu.  

Krom� �NB i Ministerstvo financí (dále jen MF) využívá k realizaci své �innosti OTC 

derivát�. Ve velmi omezené mí�e se MF uchylovalo k používání nejjednodušších úrokových 

swap�, které prvn� použila v roce 2002. Od té doby se pro MF staly deriváty integrální 

sou�ástí �ízení státního dluhu a efektivním nástrojem �ízení rizik finan�ních tok�, dluhové 

služby centrální vlády navázané na výdaje státního rozpo�tu. 

Posledními uživateli OTC derivát� jsou pojiš�ovny, které je používají rovn�ž 

k zajiš�ovacím transakcím, ke krytí rizik svých investi�ních portfolií.  

Obchodování s deriváty OTC trhu zaznamenalo notný r�st a jejich likvidita dosáhla 

zna�né úrovn�. 

5.2 Použití nej�ast�ji využívaných finan�ních derivát�

  

FX Forward (termínová devizová sm�na) p�edstavuje závazek banky prodat nebo 

koupit klientovi nebo od klienta pen�žní prost�edky v cizí m�n� a odpovídající závazek 

klienta koupit nebo prodat od banky nebo bance tyto pen�žní prost�edky v cizí m�n� za 

pen�žní prost�edky v jiné cizí m�n�, a to za forwardový (termínový) kurz aktuální na 

finan�ním trhu v dob� uzav�ení obchodu. Ke koupi a prodeji dochází k pevn� sjednanému 

budoucímu datu (vypo�ádání obchodu prob�hne v p�edem pevn� smluveném budoucím 

termínu), nejdéle však do uplynutí jednoho roku od data uzav�ení obchodu. Operace typu 

forward jsou využitelné k zajišt�ní kurzových rizik do budoucnosti nebo zafixování výnos� a 

náklad� v rámci zahrani�n� obchodních operací. Minimální objem transakce je 600 000 - až 1 

000 000,- K� (každá banka má minimální výši stanovenu jinak) �i ekvivalent v jiné m�n�.  
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FRA (Forward rate agreement) je mimobilan�ní obchod, jehož p�edm�tem je 

dohoda o fixaci úrokové sazby na úv�r, resp. depozitum na ur�ité konkrétní období v 

budoucnosti. Jedná se o instrument, který lze využít k eliminaci rizika plynoucího z pohybu 

úrokových sazeb v budoucnu, pop�ípad� ke spekulaci na pohyb úrokových sazeb vztahujících 

se k ur�itému konkrétnímu období (nej�ast�ji 3, 6, 9 nebo 12 m�síc�). Charakteristickým 

rysem FRA je zp�sob vypo�ádání obchodu. Mezi ú�astníky totiž nedochází ke skute�nému 

poskytnutí úv�ru/p�ijetí depozita za p�edem dohodnutou FRA sazbu, nýbrž pouze k 

vzájemnému dorovnání úrokového rozdílu mezi FRA sazbou, která je p�edm�tem obchodu a 

skute�nou výší referen�ní sazby (nap�. PRIBOR, EURIBOR) v den fixace sazby. Kupující 

FRA si zajiš�uje úrokovou sazbu, za kterou si p�j�í finan�ní prost�edky na ur�ité období v 

budoucnu a tím se zárove� zajistí proti možnému zvýšení úrokových sazeb. Prodávající FRA 

si zajiš�uje úrokovou sazbu, za kterou si v budoucnu uloží finan�ní prost�edky na ur�ité 

období a zárove� se tak zajistí proti snížení úrokových sazeb. Minimální objem finan�ních 

prost�edk� pro tyto operace �iní 50.000.000,- K� nebo ekvivalent v jiné m�n�.  

Úrokový swap (IRS - Interest rate swap) umož�uje:  

- zajistit se proti riziku pohybu úrokových m�r p�echodem na odlišnou bázi  

- spekulovat na vývoj úrokových m�r spo�ívající v odlišných spekula�ních o�ekávání 

swapových partner�  

- získat úv�r �i investovat p�i pevné (resp. pohyblivé) úrokové mí�e, kdy nap�. z 

d�vodu nedostate�né bonity je daný subjekt schopen získat úv�r �i investovat jen p�i 

pohyblivé (resp. pevné) úrokové mí�e  

- získat lacin�jší kapitálové zdroje redukcí náklad� na jejich získání  

Jedná se o dohodu o vým�n� úrokových plateb v jedné m�n� (vým�na fixní úrokové 

sazby za prom�nnou). Prom�nná úroková sazba vychází obvykle z referen�ní úrokové sazby 

(PRIBOR) na 6 m�síc�. Fixní sazba se stanovuje individuáln�, a to podle �ástky a doby 

kontraktu. V p�ípad� IRS nedochází k pohybu jistiny, ale podobn� jako u FRA pouze k 

vyrovnání p�íslušného úroku na p�edem sjednanou �ástku jistiny. Podobn� jako u FRA se 

kupující IRS zajiš�uje proti vzestupu úrokových sazeb, prodávající proti jejich poklesu. 

Minimální objem je 50 mil.K� nebo ekvivalent v jiné m�n�.  
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M�novým úrokovým swapem (CCS – Cross Currency Swap) nazýváme dohodu 

mezi dv�ma smluvními stranami o vým�n� budoucích úrokových plateb, avšak na rozdíl od 

klasického úrokového swapu se jedná o nominální �ástky. To znamená, že i úrokové platby 

jsou denominované ve dvou rozdílných m�nách, proto dochází nejen k vým�n� úrokových 

plateb, ale i k vým�n� nominálních �ástek. CCS lze využít k zajišt�ní proti m�novému riziku, 

které vyplývá ze zm�ny m�nového kurzu a ke spekulaci na pohyb m�nového kurzu. 

Umož�uje �ízení likvidity - nesouladu v oblasti aktiv/pasiv r�zných m�n, tj. slouží k 

p�ekonání p�echodného nedostatku likvidity v jedné m�n� p�i sou�asném p�ebytku likvidity v 

m�n� jiné. Minimální objem transakce je 600 000,- K� �i ekvivalent v jiné m�n�.  

FX-swap je kombinovaný produkt operací spot a forward (promptní a termínová). 

Jedná se o promptní nákup �i prodej jedné m�ny za m�nu druhou, p�i�emž ve stejném 

okamžiku je sjednána termínová operace opa�ná, tj. prodej �i nákup stejného množství stejné 

m�ny za m�nu druhou. Promptní �ást operace je zpravidla vypo�ádána se spotovou splatností, 

termínová �ást operace je sjednávána pak s vypo�ádáním v budoucnu, maximáln� však do 365 

dní. FX-swap tak umož�uje do�asn� p�eklenout nedostatek jedné m�ny p�i sou�asném 

vlastnictví m�ny jiné, a tím dosáhnout snížení úrokových náklad� na po�ízení nedostatkové 

m�ny. Minimální objem pro využití tohoto produktu �iní 1.000.000,- K�, resp. ekvivalent v 

jiné m�n�.  
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5.3 Historie obchodování s deriváty na BCPP  

Pražská burza pro zboží a cenné papíry vznikla na základ� povolení rakouského 

ministerstva obchodu v roce 1855. Obchodovalo se p�evážn� se státními dluhopisy a akciemi 

�eských podnik�. V roce 1871 došlo k založení skute�né Pražské burzy – obchod s cennými 

papíry i komoditami, kdy velkým úsp�chem byl obchod s cukrem.  

V této dob� forma obchod� na burze nebyla nijak stanovena �i p�edepsána a 

obchodovaly se tyto druhy obchod�: tzv. efektivní (promptní/ pohotové), šlo o nákup a 

okamžitý odb�r i platbu cenných papír�, byly uzavírány z d�vodu uložení vlastního jm�ní. 

Dalším typem byly tzv. lh�tní (termínované), které byly uzavírány s tím, že k dodání cenných 

papír� dojde nejpozd�ji do m�síce. V podstat� se jednalo o obchody podobné sou�asným 

forwardový kontrakt�m. Naopak op�ním kontrakt�m jsou nápadn� podobné tzv. obchody 

prémiové,  prémie nebo také „výkupné“ byla v podstat� op�ní prémii.  

Vzestup pražské burzy netrval dlouho a v období první sv�tové války byla �innost 

všech burz v Rakousku-Uhersku zakázána a burza byla následn� otev�ena až v roce 1919. 

V roce 1931 byla burza poznamenaná velkou hospodá�skou krizí. V mezivále�ném období 

však zaznamenává pražská burza prudký rozmach, který vedl k velké nabídce možných typ�

obchod� a to jak s komoditami, tak i s akciemi. Nej�ast�jším druhem obchodu byly spotové 

operace, ale za�ala se objevovat možnost uzavírat i ur�itý druh termínových obchod�

podobných dnešním mezibankovním forward�m obchodovatelných na OTC trhu.  

Rozmach burzy byl p�erušen druhou sv�tovou válkou, po ní se už �innost burzy 

neobnovila. Teprve 24. 11. 1992 vzniká Burza cenných papír� Praha, a.s., a obchodování 

s deriváty bylo zahájeno až 5.10.2006. Prvním produktem, který pražská burza svým 

investor�m prost�ednictvím derivátového trhu nabídla byl futures na hlavní index PX13. 

���������������������������������������� ��������������
13 http://www.bcpp.cz/Novinky/Detail.aspx?ka=1456
�
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5.4 BCPP 

Dne 5.10.2006 bylo na pražské burze zahájeno obchodování se deriváty vydáním 

emisí futures kontrakt� na akciový index PX. O �tvrt roku pozd�ji uvedl kota�ní výbor BCPP 

další dv� emise futures, tentokrát na akcie �EZ a Erste Bank, jak uvádí Tabulka �.4. 

Emitentem t�chto emisí je samotná BCPP14. 

Typ 
futures Podkladové aktivum 

Zahájení 
obchodování 

Indexové 
futures PX index 5.10.2006 

Akciové 
futures 

�EZ (ISIN 
CZ0005112300) 29.1.2007 

ERSTE BANK (ISIN 
AT0000652011) 29.1.2007 

Tabulka 5. Po�áte�ní emise futures na BCPP  

 Vydáním samotných emisí p�edcházelo rozhodnutí kota�ního výboru o jejich 

standardizaci, která je nezbytnou sou�ástí burzovních pravidel15, ur�ujících náležitosti dané 

emise. Jak uvádí zmi�ovaný p�edpis pravidel, futures musí spl�ovat podmínky stanovené 

burzou, které ur�uje výbor pro burzovní obchody a zve�ej�uje je ve V�stníku burzy. 

V p�ípad� futures na index i akcie jsou standardy shodné a vycházejí z t�chto spole�ných  

a jednotných rys�, kterými je stanoveno:  

• typ kontraktu 

• podkladové aktivum 

• hodnota kontraktu 

• multiplikátor 

• krok kotace 

• poslední den obchodování 

• den splatnosti futures 

• den kone�ného vypo�ádání 

• typ a zp�sob vypo�ádání 

• denní a kone�ná cena vypo�ádání 

• vypisování série futures 

���������������������������������������� ��������������
14 http://bcpp.cz/dokument.aspx?k=Futures
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• m�síc splatnosti 

• doba obchodování 

• zavírací cena 

• popis série futures  

Více viz P�íloha �.1 (Parametry obchodování futures v systému SPAD). 

Obchodování s futures kontrakty bylo za�azeno do obchodního systému SPAD16 kde 

se obchodují zejména akcie a dluhopisy. Obchodování je založeno na �innosti tzv. market-

maker�17, kte�í mají za úkol zajiš�ovat na trhu dostate�nou likviditu.  Tv�rci trhu jsou �leny 

burzy, kte�í mají s burzou uzav�eny smlouvy o vykonávání �innosti market-makera na 

vybraných emisích obchodovatelných titul�. Po�et tv�rc� na emisi, ani jeji samotný po�et 

není pro jednoho tv�rce omezen. Obchodování v systému SPAD probíhá ve dvou fázích, ve 

fázi otev�ené a uzav�ené, které probíhají každý burzovní den, podle p�edem definovaného 

harmonogramu. V otev�ené fázi jednotlivý tv�rci trhu pr�b�žn� stanovují cenu na nákup a 

prodej t�chto futures, pro které tuto �innost vykonávají. V pr�b�hu uzav�ené fáze nemají 

tv�rci trhu povinnost kotovat ani uzavírat obchody, a obchody samotné mohou být uzavírány 

jen v rámci povoleného rozp�tí, které je po celou dobu této fáze vymezeno nejlepší kotací, 

platnou k okamžiku ukon�ení otev�ené fáze, rozší�ené o 5% ob�ma sm�ry18. Na obchody 

s futures se vztahují záruky Garan�ního fondu burzy. Veškerou evidenci jednotlivých pozic 

ú�astníku obchodování a zárove� vypo�ádání obchod�, které probíhá v termínu T+1 provádí 

dce�iná spole�nost BCPP a zárove� zákonný vypo�ádací d�m UNIVYC19. 

Podrobn�jší informace o obchodování na BCPP specifikují dokumenty: 

Pravidla obchodování futures kontrakt� v systému SPAD 

Postavení a �innost tv�rce trhu s obchodováním futures 

Standardizace futures kontrakt�  

Futures parametry obchodování (viz P�íloha �.1) 

Harmonogram burzovního dne 

Výsledky obchodování online 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������
15 Burzovní pravidla �ást XXIII. 
16 Systém pro podporu trhu akcií a dluhopis�
17 tzn. tv�rce trhu 
18 www.bcpp.cz/Obchodovani/SPAD/  
19 www.univyc.cz  
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Dalším d�ležitým dokumentem upravujícím obchodování s futures je ZPKT 20
�. 

256/2004 ve zn�ní novely 230/2008, definující základní charakteristiky futures kontrakt�. 

V obchodním systému SPAD máme deset tv�rc� trhu, z nich pouze t�i viz Tabulka 

�.4 vykonávají svou �innost u emisí futures21. 

Tv�rce 
trhu 

�es
ká 
spo�itelna, 
a.s. 

Fio, 
burzovní 
spole�nost, 
a.s. 

Patria Finance, 
a.s. 

PX FUT 
MAR09 X X X 

PX FUT 
JUN09 X X X 

ERBA 
FUT MAR09 X   X 

ERBA 
FUT JUN09 X   X 

CEZ 
FUT MAR09     X 

CEZ 
FUT JUN09     X 

Tabulka 6. Tv�rci trhu futures na BCPP  

Poslední emise obchodovaných futures prob�hla v 2. pololetí roku 200922, jak uvádí 

Tabulka �.5. Podkladovými aktivy jsou nadále akciový index PX, akcie �EZ a ERSTE. 

Název 
Kód 

série 
Multi

plikátor 
M�na 

obchodování 

Da
tum 
vypsání 

D
atum 
splatnosti

CEZ 
FUT JUN10 

CZ0150
000334 100 CZK 

9.1
2.2021 

18
.6.2010 

CEZ 
FUT SEP10 

CZ0150
000375 100 CZK 

22.
3.2010 

17
.9.2010 

ERBA 
FUT JUN10 

CZ0150
000342 100 CZK 

21.
12.2009 

18
.6.2010 

ERBA 
FUT SEP10 

CZ0150
000383 100 CZK 

22.
3.2010 

17
.9.2010 

PX FUT 
JUN10 

CZ0150
000326 100 CZK 

21.
12.2009 

18
.6.2010 

PX FUT 
SEP10 

CZ0150
000367 100 CZK 

22.
3.2010 

17
.9.2010 

Tabulka 7. Parametry emisí futures pro 1.pol. 2010 

���������������������������������������� ��������������
20 zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
21 http://www.bcpp.cz/Obchodovani/Futures/
22 http://www.bcpp.cz/Obchodovani/futures/ /02.04.2010/ 
�
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Objemy obchod� s futures nadále výrazn� pokulhávají za objemy u konkuren�ních 

nástroj�. Jak ilustruje Tabulka �.6 v porovnání mezi jednotlivými skupinami jednotlivých 

investi�ních instrument� obchodovaných na BCPP23, jednozna�n� vít�zí akcie a dluhopisy. 

Zjednodušen� m�žeme �íci, že futures – jako nejmladší z instrument� BCPP doposud 

nenabral sílu k dohnání svých mnohem likvidn�jších soupe��. I p�esto, že jsou futures ve 

sv�t� využívány ve v�tší mí�e ke spekulacím, jsou v Praze obchodované kontrakty výsadou 

skromného množství zajiš�ovacích obchod�. P�i tak nízké úrovni objem� obchod�, dochází k 

nedosta�ující likvidit� pot�ebné ke spekulacím. 

  

Akcie [mil. K�] Dluhopisy [mil. K�] 
Futures 

[mil. K4] 

2008 2009 2008 2009 
2

008 
2

009 
H

lavní + 
vedlejší 
trh 

847 17
1,036 

45866
6,722 

625 37
0,692 

56154
3,192 0 0 

V
olný trh 

4 871,
454 

5192,
129 

17 780
,603 

24168
,353 

6
88,865 

2
01,555 

C
elkem 
[mil. K�]

852 04
2,490 

46385
8,851 

643 15
1,295 

58571
1,545 

6
88,685 

2
01,555 

Tabulka 8. ro�ní objemy obchod� na BCPP  

���������������������������������������� ��������������
23 http://www.bcpp.cz/Statistika/Objemy-Obchodu /02.04.2010/ 
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5.5 Postavení BCPP na trhu s deriváty 

Obchodováním s deriváty na pražské burze se �eská republika jednozna�n� p�i�adila 

ke spole�enství vysp�lých kapitálových trh�. Je zcela zjevné, že �eští investo�i neustále dávají 

p�ednost klasickým investi�ním instrument�m a deriváty nadále považují za exotické nástroje. 

Obzvláš� u futures kontrakt�, ve sv�t� jinak velmi populárních, je oblíbenost jejich užití ke 

spekulativním obchod�m zna�n� omezená. V�tšina realizací, která u futures obchod�

prob�hla, byla zejména ze zajiš�ovacích d�vod� a mnohdy tyto kontrakty byly realizovány 

samotnými tv�rci trhu. Z tohoto pohledu je obchodování s futures na BCPP ve srovnání se 

sv�tovými trhy naprosto nelikvidním trhem, který prozatím není schopen dostate�n� plnit ani 

primární poslání futures kontrakt� – tedy hedging ( zajišt�ní ).  

Obchodování s deriváty na BCPP lze vyhodnotit jako ryze regionální. Do doby než se 

dorovná objem obchodování s deriváty minimáln� na úrove� akciového a dluhopisového trhu 

BCPP, m�žeme o tomto segmentu pražské burzy prozatím hovo�it jako o dopl�ující nabídce 

zdejšího investi�ního trhu. V následujících letech by mohlo tomuto trhu pomoci v�tší po�et 

futures emisí na zbývající tituly obchodované v sytému SPAD. Rovn�ž zavedení obchodování 

s burzovními opcemi by mohlo zvednout úrove� tohoto trhu. Je ovšem z�ejmé, že toto vše 

závisí na poptávce investor�, kte�í jsou nadále konzervativní a jejichž úrove� investi�ních 

znalostí musí být nadále rozvíjena všemi ú�astníky finan�ního trhu, zejména 

zprost�edkovateli investi�ních služeb a regulátora. 

5.6 Stav �eského OTC 

Jako v p�ípad� burzovních obchod�, se rovn�ž poda�ilo i �eskému mimoburzovnímu 

trhu, se za�lenit do sv�tové struktury s OTC deriváty. S rozkv�tem bankovních služeb a 

nar�stajícími objemy bankovních obchod� se OTC deriváty staly nezbytným a d�ležitým 

nástrojem zajišt�ní závazk� a pohledávek bank. Díky technologickému propojení finan�ních 

institucí tvo�ících trh došlo k rychlému a efektivnímu za�len�ní do globální sít�. Bezesporu 

k tomu vedla i výrazná majetková ú�ast velkých zahrani�ních bank vlastnících �eské 

bankovní podniky. Zahrani�ní banky sebou do �R p�inesly zab�hnuté a moderní postupy 

v �ízení aktiv a pasiv bankovní bilance, kde jsou deriváty nej�ast�ji používány k eliminaci 

rizik.  



���
�

� ������

Obchodní kontrakty s finan�ními deriváty p�edstavují podstatn� významnou �ást 

transakcí kapitálových trh�. Trhy s mimoburzovními deriváty pat�í k nejrychleji se 

rozvíjejícím. Jednak jsou využívány na krátkodobých pen�žních trzích tak i na dlouhodobých 

kapitálových trzích pro ochranu investor� a v��itel� p�ed pohybem úrok� a m�n. Deriváty 

coby nástroje k �ízení rizik zlepšují alokaci finan�ních prost�edk� a sdílení ekonomických 

rizik a konec konc� podporují ekonomický r�st. Rovn�ž finan�ní deriváty p�isp�li k r�stu 

národních ekonomik, zvýšením jejich bezpe�nosti, ziskovosti a zlepšením stability podnik�, 

bank, pojiš�oven a dalších finan�ních institucí. Zárove� deriváty nabízejí široký prostor pro 

spekulace a r�zné ne�isté praktiky.  

V sou�asné dob� derivátový trh v �eské republice ve srovnání se zbytkem sv�ta je 

stále mén� rozvinutý. Obchodování s finan�ními deriváty v �R je ve srovnání s vysp�lými 

zem�mi na samém po�átku. Nominální hodnota obchodovaných kontrakt� na �eském 

derivátovém trhu je vskutku zanedbatelná ve srovnání s vysp�lými zem�mi. Zatímco ve 

vysp�lých zemích se již delší dobu ve zna�né mí�e obchodují úv�rové deriváty a r�zné 

strukturované deriváty, �eská Republika se teprve seznamuje s nejjednoduššími formami 

derivát�. Na druhou stranu se zdá patrný trend, že �R pozvolna následuje vývoj ve vysp�lých 

�ástech sv�ta. I u nás se v sou�asné dob� obchodují nejvíce úrokové a m�nové deriváty.  

Finan�ní deriváty jako takové nejsou v �R pat�i�n� docen�ny. Navzdory silnému r�stu 

v posledních letech, se domnívám, že �eský derivátový trh má stále, co nabídnout. Problém je 

pravd�podobn� v obecn� nízkém pov�domí ve�ejnosti o t�chto finan�ních nástrojích a 

výhodách, které poskytují. I p�esto se dá p�edpokládat, že se situace na �eském derivátovém 

trhu bude vyvíjet v souladu s vývojem ve sv�t�. 

Tento nám�t byl zpracován za použití dostupné literatury, informací z webových 

stránek, dále pak výro�ních zpráv bank a burz.  
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PARAMETRY OBCHODOVÁNÍ FUTURES V SYSTÉMU SPAD 
Krok kotace 
Cena / hodnota futures Krok kotace 
< 200,- 0,01 
200 – 1.000,- 0,10 

≥1.000 1,00 
Multiplikátor 
���pro futures na index PX : 100 
���pro futures na akcie �EZ: 100 
���pro futures na akcie ERSTE BANK: 100 
Standardní termín vypo�ádání T+1 
Povolené rozp�tí 
���v pr�b�hu otev�ené fáze : nejlepší kotace rozší�ená o 0,5% 
���v pr�b�hu uzav�ené fáze : nejlepší kotace rozší�ená o 5 % 
Maximální pásmo pro daný burzovní den 
���od st�edu nejlepší kotace nastavené k okamžiku zahájení otev�ené fáze o ± 20 %. V p�ípad�

jeho p�ekro�ení se m�že toto pásmo rozší�it o dalších ± 10%. Rozší�ení dalšího pásma je 

možné opakovat, max. však do výše ± 50%. 
P�erušení kotace 
���po uzav�ení obchodu : max. do 3 minut 
���p�i techn. problémech : neomezen�
Maximální pásmo pro zadávání kotací tv�rce trhu 
���maximální pásmo, ve kterém mohou tv�rci trhu zadávat své kotace, je vymezeno max. 
odchylkou ve výši 50 % od st�edu povoleného rozp�tí platného k okamžiku zahájení otev�ené 
fáze 
Lh�ta pro konfirmaci obchodu pro tv�rce trhu 
���tv�rce trhu na nejlepší kotaci je povinen konfirmovat instrukci, která první reagovala na jeho 
kotaci neprodlen� - max. do 10 vte�in 
Lh�ta pro vložení obchodu 
���v pr�b�hu otev�ené fáze : max. do 5 min. od okamžiku sjednání obchodu 
���v pr�b�hu uzav�ené fáze : max. do 60 min. od okamžiku sjednání obchodu 
P�estávka v obchodování 
���doba 15 minut, b�hem které je do�asn� pozastaveno obchodování z d�vodu p�ekro�ení 20% 
pásma a poté každého dalšího vyhlášeného maximálního pásma. 
Minimální po�et Tv�rc� trhu pro za�azení futures k obchodování 
���pro futures na index: 2 
���pro futures na akcie: 1 
Velikost LOT 
���1 kontrakt 
Spread 
���pro futures na index PX : 30 bod�
���pro futures na akcie �EZ: 20 K�
���pro futures na akcie ERSTE BANK: 30 K�
Min. po�et kontrakt� v kotaci tv�rce trhu 
���pro futures na index PX : 5 
���pro futures na akcie �EZ: 1 
���pro futures na akcie ERSTE BANK: 1 
Limity 
���Koeficient L1 - 0,8 
���Koeficient L2 - 1,0 
Záruka tv�rce trhu 
���3,5 mil. K� pro netv�rce trhu v pen�žní form� nebo ve form� bankovní záruky 
���10 mil. K� pro tv�rce trhu v pen�žní form� nebo ve form� bankovní záruky 
Min. vklad oprávn�ného �lena do GF derivát�



���
�

���výše vkladu 525 tis. K�
Hodnota vlastního kapitálu u oprávn�ného �lena burzy 
���min. 60 mil. K�
�íselník vypo�ádání 
Typy vypo�ádání Typ transakce Vypo�ádání 
SM3 futures obchody ve SPAD T+ 1 
VM3 realoka�ní transakce T+ 1 

Zdroj: http://www.bcpp.cz/Obchodovani/SPAD
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