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1 Úvod 
 

 

 Měnové riziko je druhem rizika vznikajícím změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně. 

Pro firmy, které drţí statky či provádějí obchodní operace přes hranice měnových oblastí, je 

důleţité toto riziko minimalizovat. Vystavují se tedy měnovému riziku, proti kterému se však 

mohou zajistit. Nebezpečí zde představují především pohyby měnových kurzů, které mohou 

být ze dne na den zcela odlišné. Při směně větších částek pak mohou nastat velké rozdíly 

v plánovaných peněţních tocích, coţ můţe ohrozit likviditu společnosti.  Neočekávané změna 

devizového kurzu vystavuje podnik také riziku, ţe jeho budoucí inkasa a úhrady ze zahraničí 

nebo do zahraničí se změní v souvislosti s důsledky změny kurzu na změnu chování exportérů 

a importérů. 

 Obchodování se zahraničím můţe významně ovlivňovat výkonnost společností, jakoţ i 

celého národního hospodářství, a promítá se do platební bilance země. S postupem 

globalizace dochází ke stále většímu propojování ekonomik jednotlivých zemí, tak tomu je i u 

České republiky, která se svojí vysokou otevřeností dosahuje vysokého podílu v zahraničním 

obchodě, coţ dokazují rostoucí přebytky obchodní bilance. 

 Cílem diplomové práce je volba nejvhodnější zajišťovací strategie pro řízení 

měnového rizika na finančních trzích za pomoci finančních nástrojů pro řešení v akciové 

společnosti Fosfa zabývající se importem surovin pro výrobu a exportem svých výrobků do 

zahraničí.  

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje řízení měnového 

rizika. Z počátku je probírán devizový trh a jeho analýza. Jsou zde popsány reţimy měnového 

kurzu, přičemţ Česká republika jiţ od roku 1997 vyuţívá reţim plovoucího kurzu. Dalším 

tématem rozebíraným v této části je riziko měřené expozicí. V části devizových operací jsou 

probrány jednotlivé moţnosti zajištění měnového rizika. 

 Druhá část pojednává o samotných finančních derivátech jako o nástrojích řízení 

měnového rizika. Podstatou finančních derivátů Jejich podstatou je forma 

termínového obchodu, tzn., ţe dochází k určitému zpoţdění mezi sjednáním obchodu a jeho 

plněním. O jejich vývoji, členění a moţnostech vyuţití pojednávají jednotlivé části této 

kapitoly u konkrétních finančních derivátů. Primární myšlenkou je zde nastínění dané 

problematiky finančních derivátů jako eliminátorů trţních rizik. 

 Třetí část je věnována aplikaci zajišťovací strategie na konkrétní firmu, a tou je Fosfa, 

a. s, a poté výběr optimální strategie a její aplikace na plánované toky společnosti. Tato firma 

se jiţ zabývá řízením měnového rizika za pomoci opční strategie a jednotlivých typů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
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forwardů. Jelikoţ však dané zajišťovací operace nebyly příliš úspěšné, jak uvádí nastínění do 

situace společnosti v roce 2010, bude práce zaměřena na jejich zdokonalení, popřípadě 

navrhnutí dalších moţností pro zajišťování v roce 2011.  
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2 Devizový trh 
 

 

Devizovým trhem je trh, na kterém se obchoduje s devizovými hodnotami, tj. 

platebními prostředky jiných států, které slouţí k hotovostnímu placení (valuty) nebo 

bezhotovostnímu placení (devizy). Tento trh organizují především banky a směnárny.  

Největšího obratu a největších zisků se ale dosahuje na mezibankovní formě 

devizového trhu, kam má přístup pouze centrální banka a velké obchodní banky. Na tomto 

trhu se můţeme setkat s několika formami obchodníků. 

Prvním typem obchodníka je dealer. Ten obchoduje na trhu sám za sebe, tedy za 

banku, ve které je zaměstnán. Pokud chce být dealer při uzavírání obchodu anonymní, vyuţije 

sluţeb brokera a tím zakryje svůj obchodní trend. Dalším obchodníkem je tedy broker. Broker 

je pouze zprostředkovatelem obchodu mezi dvěma dealery. Pomáhá tomu, kdo chce prodat, 

najít někoho, kdo koupí a naopak. Broker dostává příkazy typu – nakup co nejlevněji. Jeho 

ziskem z tohoto obchodu je pak výnos z poplatku za zprostředkování. V dnešní době jsou 

skuteční brokeři vytlačováni brokery elektronickými, kteří jsou levnější a najít prodávajícímu 

kupujícího dokáţí stejně kvalitně. 

Posledním obchodníkem je tzv. marketmaker. Marketmaker je dealer, který se 

zavazuje na poţádání v pracovní den zakótovat devizový kurz. Marketmaker nemůţe 

zakótování kurzu za ţádných okolností odmítnout. Zakótovat kurz znamená, ţe konkrétně pro 

nás kurz vytvoří. Sdělí nám kolik za kolik je ochoten prodat a kolik za kolik je ochoten 

nakoupit. Tato kotace můţe být dvoucestná nebo jednocestná.  

Dvoucestná kotace znamená, ţe marketmakerovi dopředu neprozradíme, zda budeme 

nakupovat nebo prodávat. Jen řekneme, ţe budeme obchodovat například jeden milion euro. 

On nám tak vytvoří kurz, který bude spravedlivý na obě strany – pro nákup i prodej konkrétní 

sumy peněz. Naproti tomu u jednocestné kotace marketmaker dopředu ví, ţe chceme 

například milion euro prodat. Kurz, který zakótuje, pro mě tedy bude nespravedlivý a 

mnohem méně výhodný. Proto kdyţ je nějaká šance, ţe by marketmaker mohl odhadnout, zda 

chci nakupovat či prodávat a zakótoval by mi tak jednocestně, vyuţiji sluţeb brokera. 

Marketmaker pak neví, s kým skutečně obchoduje a je nucen zakótovat dvoucestně a pro mě 

spravedlivě. 

 Obchodování spočívá: 

 ve směnárenské činnosti, kdy obchodní banky a směnárny nakupují a prodávají 

valuty za domácí měnu, uskutečňují výměnu jedné cizí měny za jinou cizí měnu 
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(provádějí konverzi cizích měn), nakupují a prodávají cestovní šeky a proplácejí 

eurošeky, 

 ve zprostředkování mezinárodního bezhotovostního platebního styku pro své klienty 

(banky klientům prodávají a nakupují od nich devizy), 

 v devizových operacích uskutečňovaných obchodními bankami na mezinárodních 

devizových trzích, jejichţ cílem je zajistit dostatek prostředků v cizí měně pro 

uskutečňování mezinárodního platebního styku a nákupem a prodejem devizových 

prostředků vydělat na pohybu měnových kurzů, 

 v devizových intervencích uskutečňovaných Českou národní bankou (dále jen ČNB) 

na mezinárodních devizových trzích za účelem stabilizace měnového kurzu koruny. 

 

2.1 Vývoj devizového trhu 
 

  Od druhé světové války nastalo několik významných událostí, které současný 

devizový trh pomohly zformovat. Do začátku druhé světové války byla nejprominentnější 

měnou britská libra. Na konci druhé světové války se světová ekonomika s výjimkou USA 

ocitla v krizi. Proto se zástupci USA, Velké Británie a Francie setkali v Bretton Woods, v 

americkém státě New Hampshire, aby vytvořili infrastrukturu, která by umoţnila opětovné 

vybudování světové ekonomiky. Výsledkem jednání byla tzv. Bretton-woodská dohoda. 

Dohoda rozhodla o tom, ţe klíčovou světovou měnou se stane americký dolar a ţe 

všechny ostatní měny se budou vůči dolaru oceňovat. Součástí této dohody byl tzv. Zlatý 

standard, který zafixoval cenu zlata na 35 dolarech za trojskou unci. Všechny ostatní měny 

byly zafixovány k dolaru při určitém kurzu. Tento zafixovaný kurz nesměl kolísat o více neţ 

jedno procento v obou směrech. Pokud se přesto objevilo kolísání nad stanovenou hranici, 

příslušná centrální banka musela vstoupit na trh a pomocí devizových intervencí navrátit kurz 

zpět do povoleného úzkého pásma. 

Bretton-woodská dohoda také dala popud ke vzniku Mezinárodního měnového fondu 

(dále jen MMF), který byl zaloţen s cílem poskytovat stabilní systém pro nakupování a 

prodávání cizích měn a zajistit, aby měnové transakce probíhaly plynule a v patřičném čase. 

Dalším cílem MMF bylo vytvořit určité konzultantské fórum, které by podpořilo mezinárodní 

spolupráci a růst světového obchodu, a které by také sníţilo měnové restrikce, kterými se 

bránilo v rozvoji mezinárodního obchodu. 



5 

 

Jelikoţ centrální měnové instituce nebyly schopné udrţet stanovené fixní měnové 

kurzy, Bretton-woodská dohoda nevydrţela a nakonec se v roce 1971 rozpadla. Od poloviny 

70. let nebyl devizový trh regulován ţádnou oficiální dohodou, prim tak začaly hrát volně 

plovoucí měnové kurzy, které se utvářely pouze působením devizové nabídky a poptávky.  

Nejvýznamnější událostí poslední doby, která významně ovlivnila devizové trhy, bylo 

ustanovení jednotné měny Evropské měnové unie – Eurozóny - v roce 1998. Euro se od 

počátku své existence stalo velice významnou měnou a můţeme říci, ţe dnes je co do 

významu na druhém místě za americkým dolarem. Euro ovšem neustále svůj význam zvyšuje. 

Při stále přetrvávající krizi v USA se proto stále více hovoří o tom, ţe právě společná světová 

měna Euro by mohla nabourat výsadní pozici amerického dolaru. 

Ze všech vývojových etap měl na rozvoj devizového trhu největší vliv rok 1978, kdy 

se začaly jednotlivé měny obchodovat při volně plovoucích kurzech. Právě tato změna 

zapříčinila největší rozmach devizového trhu, který byl spojen s obrovským nárůstem počtu 

měnových spekulantů, kteří se snaţí na vývoji měnového kurzu vydělat. Význam trhu 

tedy postupem času neustále roste, o čemţ svědčí i statistiky objemu obchodů. Zatímco v roce 

1978 vykazoval denní obrat "pouhých" 5 miliard dolarů, dnes je největším a nejlikvidnějším 

finančním trhem na světě s obratem okolo 3 bilionů dolarů. 

Devizový trh v ČR prochází od roku 1989 velkými a neustálými změnami. Dlouhá léta 

byla naše ekonomika díky komunistickému reţimu uzavřená a izolovaná. Nyní je tomu 

naopak a díky propojení s různými ekonomickými subjekty a rozvojem se její mezinárodní 

ekonomické vazby prohlubují. Export a import zboţí a sluţeb si ostatně neustálé 

zdokonalování systému mezinárodních plateb přímo vyţadují. 

 

2.2 Analýza devizového kurzu 
 

 Devizovým kurzem se rozumí cena, za kterou je jedna měna směňována za druhou. 

Směnný kurz lze tak definovat jako cenu měnové jednotky jedné země vyjádřené v měnových 

jednotkách jiné země, popř. v souboru měn (Valach, 1997).  

Stanovení směnných kurzů jednotlivých měn je velmi důleţitou a klíčovou otázkou 

pro fungování ekonomiky jednotlivých států, neboť kurzy ovlivňují jak makroekonomické, 

tak mikroekonomické veličiny. Tím, ţe působí na ceny, ovlivňují také výši celkových 

ekonomických vstupů i výstupů. 

Kurz je tedy nepochybně významným faktorem rovnováhy či nerovnováhy platební 



6 

 

bilance. Významně ovlivňuje trţby exportérů, náklady importérů, výnosy zahraničního 

kapitálu a náklady na zahraniční půjčky. Tato mnohostrannost působení kurzu v ekonomice 

pak vede zpětně k tomu, ţe kurz není vţdy určován jen trţními faktory, o jeho výši často 

rozhodují také zásahy centrální banky na devizovém trhu. V jednotlivých zemích existují 

různá pravidla a různé instituce upravující mechanismus fungování kurzu a způsoby jeho 

pouţití pro platby do zahraničí nebo pro inkasa ze zahraničí. Kaţdá země volí takový kurzový 

systém, který relativně nejlépe vyhovuje potřebám jejího jak politického, tak ekonomického a 

sociálního vývoje v daném období. 

Konkrétní uspořádání kurzových vztahů v jednotlivé zemi je výslednicí postavení a 

úlohy vlády a centrální banky a míry vlivu trhu na tyto vztahy, jejich určování, stabilitu a 

pruţnost. Různé kurzové systémy působí jinak na přizpůsobování vnitřních a zahraničních 

cen, na platební bilanci i na vývoj devizových rezerv. Vytváří nestejné předpoklady pro 

monetární a fiskální politiku i pro rozhodování exportérů a importérů. Působí i různým 

způsobem na vznik a řízení devizových rizik v mikrosféře. 

 

2.2.1 Systémy devizových kurzů 

 

 

Je-li základním předpokladem, ţe se devizový kurz jako cena deviz tvoří na 

devizovém trhu, tedy místě, kde se směňují jednotlivé národní a nadnárodní měny v 

bezhotovostní formě, zdálo by se přirozené, ţe výše devizového kurzu by se měla měnit 

pruţně podle toho, jak se mění vztah poprávky a nabídky příslušné devizy na tomto trhu. Při 

splnění tohoto předpokladu by se kurz volně pohyboval a existoval by pouze jediný systém 

devizového trhu, tj. floating. Ekonomická realita je ale podstatně sloţitější, kromě floatingu 

existují i jiné systémy devizových kurzů. 

Pravidla upravující mechanismus fungování a pouţívání kurzu v ekonomice 

charakterizují systém devizového kurzu. Mezi tato pravidla patří zejména: 

• vymezení základní úrovně kurzu a jeho změn, 

• způsob a oscilace kurzu, 

• způsob intervence centrální banky na devizovém trhu, 

• formy regionální či nadregionální spolupráce centrální banky při determinaci kurzu a 

řízení jeho změn. 
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Mezi nejrozšířenější systémy devizových kurzů patří následující. 

Floating 

Floating je systém volně pohyblivých kurzů, které se pohybují volně, bez omezení, 

přizpůsobují se změnám nabídky a poptávky na devizovém trhu a zcela přirozeně reagují na 

vývoj inflace, úrokových sazeb a ostatních trţních faktorů, které ovlivňují a předurčují jejich 

úroveň. 

Řízený floating  

Řízeným floatingem se rozumí systém kurzů s řízenou pohyblivostí, jehoţ pruţnost je 

řízena na základě intervencí, které provádí centrální banka, aniţ by k takovým opatřením byla 

zavázána dohodou o pevně stanovených a předem vymezených pásmech oscilace. 

Prostřednictvím zmíněných intervencí realizuje centrální banka své záměry v měnové a 

kurzové oblasti. Protoţe jde i kompromis mezi volným pohybem kurzů a systémem pevných 

kurzů s širokými pásmy oscilace, umoţňuje tento systém na jednu stranu krátkodobě 

stabilizovat kurz a sníţit rizika a nejistoty v investování i v obchodě, na druhou stranu si 

ponechává moţnost pruţně, bez omezení reagovat na trţní faktory, které kurz ovlivňují. 

Systém pevných kurzů  

Tento systém se vyznačuje tím, ţe má svou základní úroveň vymezenou pevnou 

vazbou k jiné měně nebo k měnovému koši a pohyb kurzu je vymezen hranicemi oscilace a 

pásmem oscilace. V současné době jsou obvykle hranice oscilace vymezeny na základě 

mezinárodních dohod a centrální banka příslušné země zabezpečuje dodrţení pohybu kurzu 

své domácí měny v rámci těchto dohodných pásem oscilace prostřednictvím devizových 

intervencí na devizovém trhu. 

Systém kurzů s postupnými změnami parit   

V tomto systému se kurz měny pohybuje v rámci stanovených hranic oscilace, 

přičemţ základní úroveň kurzu se plynule mění ve vazbě na zvolený ukazatel nebo soubor 

ukazatelů. Do doby změny základní úrovně kurzu provádí centrální banka intervenční politiku 

pro udrţení kurzu v rámci hranic oscilace. Tento systém posuvných parit je uplatňován 

především v zemích s vysokou mírou inflace, prioritním momentem je stanovení okamţiku 

pro změnu ústředního kurzu. 



8 

 

Systém vázaných kurzů  

Tento systém se vyznačuje způsobem vymezení základní parity domácí měny ve vazbě 

na jinou měnu, resp. měny, resp. na měnový koš. Se změnou kurzu této základní měny 

dochází ke změně měny vázané. 

 

2.2.2 Spotové a forwardové kurzy 

 

 

Spotový měnový kurz je kotace měnového kurzu měnového spotového kontraktu 

s obvyklým vypořádáním T+2. Dva dny jsou dostatečnou dobou pro konfirmaci obchodu a 

přípravu vypořádání (Jílek, 2010). Vyjadřuje hodnotu jednotky cizí měny v českých 

korunách. Například pokud vidíme na kurzovním lístku 17 CZK/USD, znamená to, ţe 

můţeme ihned směnit 17 korun za jeden dolar.   

  Forwardové měnové kurzy vyjadřují opět hodnotu jednotky cizí měny v českých 

korunách. Oproti spotovému měnovému kurzu je ovšem rozdíl v tom, ţe u tzv. forwardových 

transakcí si dohodneme obchod nyní, ale k jeho vypořádání dojde aţ v budoucnosti. Pokud 

například český exportér počítá s tím, ţe za čtvrt roku obdrţí 1 milion amerických dolarů, 

můţe se zajistit proti oslabení dolaru tak, ţe jednoduše s bankou uzavře měnový forward se 

splatností tři měsíce, coţ znamená, ţe se zaváţe bance za tři měsíce prodat 1 milion euro za 

aktuálně kotovaný tříměsíční forwardový kurz, například 17 CZK/USD. Exportér má tak 

jistotu, ţe za tři měsíce za obdrţený 1 milion dolarů od banky dostane 17 milion korun. 

Spotový kurz ho jiţ nemusí vůbec zajímat, pevný měnový kurz má po uzavření forwardového 

kontraktu zajištěn, coţ znamená, ţe se tzv. zajistil proti měnovému riziku. 

Forwardový kurz je určen pomocí spotového, a to 

 

                      , kde        (2.1) 

 

F0 – aktuální forwardový kurz, 

S0 – aktuální spotový kurz (CZK/USD), který se určí interpolací (či extrapolací) kotace sazeb  

       mezibankovních vkladů PRIBOR
1
, 

i* – korunová úroková sazba se splatností jako daný forwardový kurz p.a., 

i – zahraniční úroková sazba se splatností jako daný forwardový kurz p.a.. 

                                                
1 Prague Interbank Offered Rate 
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 Kotace spotového i forwardového měnového kurzu můţe být formou přímé či nepřímé 

kotace. U přímé kotace se vyjadřuje částka domácí měny na jednotku cizí měny, jak jiţ bylo 

uvedeno v příkladě o spotovém kurzu (17 CZK/USD). U nepřímé kotace se vyjadřuje částka 

cizí měny na jednotku domácí měny. V ČR je většina kotací přímých. 

 

2.3 Devizová expozice a devizové riziko 
 

 

Devizovou expozicí chápeme citlivost reálné hodnoty aktiv, pasiv a důchodů, která je 

vyjádřena v domácí měně, na neočekávané změny devizového kurzu. Vyjadřuje, v jaké míře 

se mění hodnoty vyjádřené v domácí měně v návaznosti na změny devizového kurzu. 

Matematicky lze devizovou expozici vyjádřit sklonem regresní přímky, který je dán 

parametrem a. Pro vyjádření lze pouţít rovnici 

 

                   , kde        (2.2) 

 

SRue -  absolutní změna kurzu, 

RV   -  absolutní změna reálné hodnoty aktiva, pasiva nebo peněţního toku, 

a0 - úrovňová konstanta, 

a1 -  parametr devizové expozice, 

u -  regresní chyba. 

 

Devizová expozice je vyjádřena částkou, která je vystavena riziku kurzových změn, 

měří se v zahraničních měnách. 

Devizové riziko je veličina, která charakterizuje, jakým způsobem přispívá riziko 

neočekávané změny kurzu, měřené rozptylem neočekávaných změn kurzu, k riziku změn 

reálné hodnoty aktiva, pasiva či peněţního toku v domácí měně měřené opět rozptylem.  

 

 

2.3.1 Typy devizové expozice 

 

 

Při sledování příčin vzniku kurzového rizika lze určit tři základní kategorie devizové 

expozice a kurzového rizika, a to transakční, translační a ekonomickou expozici. 
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Transakční devizová expozice 

 

Transakční devizová expozice znamená potencionální moţnost, ţe hodnota transakce 

denominované v zahraniční měně se bude v budoucnosti v domácí měně lišit v důsledku 

změny devizového kurzu. Pod obecný termín transakce můţeme dosadit jakékoliv aktivum, 

denominované v cizí měně, např. pohledávku vyplývající z uskutečněného prodeje do 

zahraničí, peněţní prostředky v cizí měně na účtu či v pokladně společnosti. Stejně lze hovořit 

i o pasivech jako jsou závazky z uskutečněných dovozů, přijaté cizoměnové půjčky či úvěry. 

Kurzovému riziku plynoucímu z transakční devizové expozice se společnost můţe bránit, 

resp. pokoušet se o jejich minimalizaci např. prostřednictvím různých nástrojů devizového 

trhu tak, jak bude popsáno dále. 

 

Translační devizová expozice 

 

Translační devizová expozice představuje moţnost, ţe se účetní hodnota aktiv, pasiv, 

příjmů či výdajů vyjádřených v měně, ve které se sestavují konsolidované účetní výkazy 

změní jako přímý důsledek změny devizových kurzů měn dceřiných společností. Tato 

translační devizová expozice představuje citlivost konsolidovaných finančních výkazů na 

většinou neočekávaný pohyb devizových kurzů. 

Míra této expozice závisí na: 

• rozsahu zahraničních aktivit zabezpečovaných dceřinými společnostmi, 

• na teritoriu, ve kterém se nachází dceřiné společnosti, 

• na pouţitých účetních metodách. 

 

Je tedy logické, ţe globální, nadnárodní společnost, která má dceřiné společnosti v 

nejrůznějších zemích světa, můţe být pro případ sestavení konsolidovaných výkazů za svůj 

konsolidačních celek vystavena zvýšenému translačnímu riziku. Jako třetí faktor ovlivňující 

míru translačního rizika jsou zmíněné pouţívané metody pro převod finančních výkazů 

denominovaných v národních měnách těchto dceřiných společností do výkazů 

konsolidovaných. 
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Ekonomická devizová expozice 

 

Ekonomická devizová expozice se dotýká změny budoucí hodnoty cash flow, která 

vzniká v důsledku neočekávaných kurzových změn, např. sníţení exportní výkonnosti jako 

dopadu revalvace domácí měny. Jde tedy o kurzové riziko ovlivněné dopady změn 

ekonomického prostředí a ekonomických veličin, které vyţadují specifické postupy vedoucí 

k eliminaci takového rizika, jako je např. diverzifikace exportních směrů, zejména převaţují-li 

mezi zeměmi, kam společnost vyváţí svou produkci či zboţí vysoce riziková teritoria. 

Obdobně to platí i pro nasměrování a diverzifikaci dovozů. Riziko lze eliminovat i 

diverzifikací finančních zdrojů, tj. přijímáním úvěrů, půjček či finančních výpomocí v 

různých měnách. 

 

2.4 Devizové operace 
 

 

 Jedná se o prodej a nákup devizových prostředků, zejména pro zprostředkování 

obchodu se zboţím a sluţbami, a kapitálových transakcí. Devizové operace se člení na 

promptní (okamţité provedení) a termínové (provedení v budoucnosti). 

 

2.4.1 Forwardové devizové operace 

 

 

První forwardové obchody s devizami byly uzavírány v 80. letech minulého století na 

burze ve Vídni, kde se obchodovaly forwardy na marky v termínech dodání 1, 3 a 6 měsíců. 

Menší burzy v té době rovněţ existovaly v Berlíně (obchodovány byly rakouský zlatý a ruský 

rubl) a v Petrohradě (německé marky). V současné době se forwardové devizové obchody na 

burzách jiţ nerealizují (to zůstává doménou finančních futures a jejich burz pro obchodování 

s finančními futures) a operace jsou prováděny prostřednictvím trhu OTC
2
. 

Pro forwardovou operaci platí, ţe zatímco uzavření kontraktu probíhá v současné 

době, plnění kontraktu nastává aţ v budoucím, předem dohodnutém termínu. Vzhledem 

k tomu, ţe forwardové operace jsou uskutečňovány prostřednictvím OTC, nejsou forwardové 

kontrakty, na rozdíl od futures a burzovních opcí, standardizovány co do mnoţství a času. 

Dohoda mezi podnikem a dealerem v bance můţe znít např. na 9 měsíců nebo 275 dní. 

                                                
2 Over-the-counter, „přes přepáţku“, s těmito kontrakty se obchoduje mezi přímými účastníky trhu, není to 

obchod realizovaný prostřednictvím burzy. Tyto produkty bývají „šity na míru“ dle potřeb klienta. 
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Nejfrekventovanější jsou forwardové operace se splatností do jednoho roku. Méně obvyklé 

jsou pak operace od jednoho roku do tří let. Základním problémem dlouhodobých forwardů je 

vyšší riziko z těţko odhadnutelného budoucího pohybu spotového kurzu a dále i „uţší“ (méně 

likvidní) trh, na kterém je moţné provést zajišťovací operaci. Tyto skutečnosti mají vliv na to, 

ţe s délkou dospělosti roste tzv. spread, coţ je rozpětí mezi nákupním a prodejním kurzem u 

dvoucestné kotace forwardového kurzu. Široký spread pak automaticky znamená málo 

výhodný nákupní a prodejní kurz pro klienta. Forwardové operace nejsou rovněţ 

standardizovány, pokud jde o mnoţství obchodovaných deviz, coţ je zejména výhodné pro 

klienty bank z oblasti zahraničního obchodu. Přesto klient musí počítat s určitým technickým 

minimem, při kterém banka forwardové operace provádí. Toto technické minimum je u 

jednotlivých obchodních bank rozdílné, je však obvykle niţší neţ jeden standardizovaný lot u 

futures nebo burzovní opce, případně je vţdy niţší neţ technické minimum u bankovní opce. 

Díky této výši je moţné zajišťovat i dílčí transakce větších klientských kontraktů, resp. jejich 

cash flow v zahraničních měnách. 

 

Kotace forwardového kurzu 

 

Kotace je úroveň ceny, za kterou je referenční banka ochotna koupit (strana kotace 

BID) od jiné referenční banky mezibankovní depozitum nebo prodat (strana kotace OFFER) 

jiné referenční bance mezibankovní depozitum v souladu se standardními pravidly 

obchodování. 

Hodnota forwardového kurzu se odvíjí od momentálního vývoje nabídky a poptávky 

na devizových trzích. Při přímé kotaci odpovídá součinu spotového kurzu a poměru 

úrokových faktorů pro domácí (DM) a cizí měnu (CM). Pro nákupní (BID) kurzy a prodejní 

(OFFER) kurzy a pro úrokové sazby depozitní (D) a zápůjční (L) platí následující vztahy: 

 

)
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 ,  (2.3) 

kde 

 

FR – forwardový kurz CM/DM, 

SR – spotový kurz CM/DM, 
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IRD – depozitní úroková sazba na roční bázi pro DM i CM, 

IRL – zápůjční úroková sazba na roční bázi pro DM i CM, 

t – doba splatnosti forwardového kontraktu. 

Po algebraických úpravách rovnic dostaneme tvar pro relativní odchylku 

forwardového kurzu od spotového. 

 

Vztah pro relativní odchylku prodávané měny: 

   

  (2.4) 

   

         

 

Vztah pro relativní odchylku kupované měny:         

 

  (2.5) 

360
)( ,,

t
IRIR LCMDDM   – relativní odchylka spotového kurzu od forwardového pro 

nákup CM bankou, 

360
)( ,,

t
IRIR DCMLDM   – relativní odchylka spotového kurzu od forwardového pro 

prodej CM bankou. 

 

 Relativní odchylky spotového od forwardového kurzu vytvářejí díky úpravě o časový 

faktor t/360 tzv. úrokový diferenciál pro období t. Úrokový diferenciál neboli parita 

úrokových měr je probrána v následujících odstavcích. Rozlišujeme krytou a nekrytou teorii 

úrokové parity. 

Na českém trhu mezibankovních depozit jsou depozitní a zápůjční úrokové sazby pro 

dané období stanoveny na základě výpočtu (fixing) kalkulačního agenta pro Czech Forex 

Club. Takto získané sazby se označují jako referenční úrokové sazby PRIBID
3
 a PRIBOR a 

jsou získávány na základě kotací referenčních bank
4
. Pro eurodolarové obchody s finančními 

                                                
3 Prague Interbank Bid Rate  
4 Referenční banka je banka, jíţ byl udělen statut působit jako referenční banka od Czech Forex Clubu, 

v současné době má tento statut přidělených 13 bank  
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deriváty se jako referenční úrokové sazby pouţívají LIBID
5
 a LIBOR

6
, uveřejňované 

pravidelně British Bankers Association. 

 

Nekrytá teorie parity úrokových měr  

 

Podstata nekryté teorie parity úrokových měr je zaloţena na myšlence rovnováhy 

devizového trhu. Devizový trh je povaţován za rovnováţný, jestliţe subjekty ve svých 

investičních portfoliích drţí takový objem aktiv v takových měnách, ve kterých jsou nabízena.  

Poptávka investorů, pokud jde o objem aktiv, stejně jako o jejich strukturu z hlediska různých 

měn, se shoduje s objemem a strukturou aktuální nabídky aktiv. Jediným kritériem, které se 

bude při rozhodování o volbě aktiv uvaţovat, je jejich očekávaná míra výnosu. Trh deviz tak 

bude v rovnováze, jestliţe očekávané míry výnosu aktiv denominovaných v různých měnách 

budou stejné (Soukup, 2007). 

 

Krytá teorie parity úrokových měr  

 

Teorie parity úrokových měr spočívá v určení výnosu zahraničních depozit. Vychází 

se z toho, ţe neexistuje moţnost vypůjčování si nebo zapůjčování peněz na zahraničních 

trzích. Pokud by takový případ nastal, tak díky arbitráţi by opět došlo k nastolení stejné 

úrokové míry. Jinými slovy, krytá úroková parity říká, ţe úrokový rozdíl mezi dvěma 

národními měnami je rovný procentuálnímu rozdílu mezi forwardovým a spotovým měnovým 

kurzem. Podmínka parity předpokládá, ţe finanční aktiva jsou perfektně mobilní a stejně 

riziková. Pokud podmínka parity neplatí, znamená to, ţe na trhu existuje moţnost arbitráţe 

(Soukup, 2007). 

 

2.4.2 Swapové devizové operace 

 

Tradiční devizový swap je tvořen dvěmi neoddělitelnými operacemi, které se uzavírají 

v jednom okamţiku se stejnou protistranou, přičemţ alespoň jedna operace je forwardová. 

Existují dva základní typy swapů: 

 swapy s kombinací operací spot a forward, 

 swapy s kombinací dvou forwardových operací o nestejné době splatnosti. 

                                                
5 London Interbank Bid Rate 
6 London Interbank Offered Rate 



15 

 

V prvním případě dealer devizu od klienta spotově nakupuje (resp. prodává) a 

současně ji termínově prodává (resp. nakupuje). Ve druhém případě je na kratší forward 

nakupuje (resp. prodává) a na delší forward ji současně prodává (resp. nakupuje). Tradiční 

swapy jsou, na rozdíl od měnových a měnově úrokových swapů (Cross currency swaps), 

krátkodobé. Fakticky představují dočasnou konverzi jistin v rozdílných měnách mezi 

swapovými partnery na základě hodnoty spotového kurzu a jednorázovou úhradu úrokového 

rozdílu na základě kotace swapové sazby. Swapy jsou jako krátkodobá alternativa ke 

krátkodobým úvěrům a pomáhají zejména k pokrytí přechodné a krátkodobé nelikvidity 

v určité měně. 

 

Kotace swapové sazby 

 

Pro kotaci swapové sazby budeme vycházet z rovnic pro výpočet forwardového kurzu. 

Pokud tyto rovnice po obou stranách vynásobíme spotovým kurzem SRBID,OFFER, získáváme 

definice swapové kotace, která je vyjádřená v podobě tzv. pipsů. Pipsy vyjadřují časovou 

hodnotu a úrokový diferenciál obou obchodovaných měn celé zajišťovací operace upravený o 

spotový kurz SRBID,OFFER. Pokud jsou kladné, přičítají se ke spotovému kurzu SRBID,OFFER. 

Forwardový kurz FRBID,OFFER je pak v případě forwardového prodeje resp. nákupu vyšší neţ 

je spotový kurz. V případě záporných pipsů je forwardový kurz FRBID,OFFER niţší neţ spotový 

kurz SRBID,OFFER. Můţeme tedy definovat závislost forwardového kurzu FRBID,OFFER na výši 

jednotlivých úrokových sazeb obchodovaných měn. 

 

Pro forwardový prodej platí nerovnosti: 

IRDM,D  IRCM,L  pipsy jsou záporné, 

IRDM,D  IRCM,L  pipsy jsou kladné. 

 

Pro forwardový nákup platí nerovnosti: 

IRDM,L  IRCM,D  pipsy jsou záporné, 

IRDM,L  IRCM,D  pipsy jsou kladné. 

 

Pokud nastane stav rovnosti ve výši kalkulovaných úroků pro výpočet pipsů jsou tyto 

nulové tj. úrokový diferenciál je nulový a forwardová cena FRBID,OFFER a spotová cena 

SRBID,OFFER jsou si rovny (IRDM,D,L = IRCM,D,L). 
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Kotace pipsů je tedy následující: 

BID

LCM

LCMDDM

BID SR
t

IR

t
IRIR

pipsy 
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PipsyBID se týká swapu, kdy klient cizí měnu (CM) spotově nakupuje a termínově 

prodává bance. Klient si můţe po dobu trvání swapu nakoupenou CM termínově uloţit, proto 

bude bance ochoten platit náklad na swap v případě, kdy úroková sazba CM bude vyšší neţ 

úroková sazba domácí měny (DM). Bance tím kompenzuje úrokový rozdíl, který vyplývá 

z úrokového diferenciálu (rozdíl mezi cenou za kterou si banka CM na devizovém trhu půjčí 

a cenou, kterou obdrţí za termínové umístění DM získané ze swapu). Klient bude inkasovat 

swapový náklad, pokud domácí úroková sazba bude vyšší neţ zahraniční úroková sazba, 

neboť má po dobu swapu k dispozici méně úročenou zahraniční měnu. 

 

 

    (2.7) 

 

 

PipsyOFFER se týká swapu, kdy klient CM spotově bance prodává a termínově ji zpět 

nakupuje. Klient si můţe po dobu trvání swapu termínově uloţit DM, proto bude bance 

ochoten platit náklad na swap v případě, kdy úroková sazba na DM bude vyšší neţ úroková 

sazby CM. Tímto bance kompenzuje úrokový rozdíl, který vyplývá z úrokového diferenciálu 

(rozdíl mezi cenou, za kterou si banka DM na devizovém trhu půjčí a cenou, kterou obdrţí za 

termínové umístění CM získané ze swapu). Klient bude inkasovat swapový náklad, pokud 

zahraniční úroková sazba bude vyšší neţ domácí úroková sazba, neboť má po dobu swapu 

k dispozici méně úročenou domácí měnu. 

 

2.4.3 Opční devizové operace 

 

Devizová opce je stejně jako forward a swap termínovou operací. Je zaloţena na 

ujednání mezi vypisovatelem opce, který se tím zavazuje neodvolat po stanovenou dobu svou 

nabídku, a drţitelem opce, který má právo od smlouvy odstoupit. Toto právo si drţitel opce 

od vypisovatele kupuje za tzv. Premium. Hlavní inovací opce oproti jiným termínovým 
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kontraktům je tedy moţnost drţitele opce nechat opci propadnout, pokud je to z pohledu 

vývoje spotového kurzu pro něj výhodné.  

Opční prémie je cenou, za kterou si drţitel kupuje u vypisovatele právo neplnit 

smlouvu, tzn. nedodat nebo neodebrat dohodnuté mnoţství deviz. Prémie je stanovena na 

jednotku podkladového aktiva resp. měny. Cena za standardizovanou burzovní opci je tedy 

dána součinem prémie (např. 0,01 EUR/USD) a velikostí jednoho lotu podkladové měny 

(např. 100 000 USD). Premium je rovnováţným faktorem mezi nabídkou a poptávkou. Proces 

stanovení této rovnováţné ceny je velmi sloţitý. Pro určení rovnováţné ceny se vyuţívá 

matematických modelů. Nejčastěji pouţívané jsou Black-Scholesův model nebo Bigerův-

Hullův model, který je například součástí expertního softwaru společnosti ICYFX, jenţ je 

v současné době běţně bankami pouţíván k modelování zajištění. 

 

2.4.3.1 Black-Scholesův model oceňování opcí 

 

 

 Black-Scholesův model (dále jen B-S model) oceňování opcí umoţňuje analytické 

řešení stanovení ceny vybraných opcí. Oceňování základní verzí spojitého B-S modelu, tj. bez 

dividend s podkladovým aktivem akcie, vychází z těchto předpokladů. 

 Spojitý čas, 

 předpoklad ideálního kapitálového trhu, 

 ceny podkladových faktorů se vyvíjejí dle geometrického Brownova pohybu 

s logaritmickými cenami, 

 ceny jsou nezávislé na očekávaných výnosech, 

 oceňují se evropské opce, 

 konstantní bezriziková sazba, 

 konstantní volatilita, 

 neuvazuje se s výplatou dividend. 

 

Cena evropské call opce se určí za daných předpokladů následovně: 

 

                                 ,        (2.8) 

 

kde      
   

  
 
      

  

 
     

      
        a                      .     (2.9) 
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 Cena evropské put opce se určí takto, 

 

                –                   ,                  (2.10) 

 

kde d1 a d2 jsou stejné jako u call opce. 

 Přitom c, p jsou ceny evropských call a put opcí, S0 je výchozí cena podkladového 

aktiva, X je realizační cena, r je roční bezriziková sazba, dt je doba do vypršení opce,             

dt = T-t0, σ je roční volatilita neboli směrodatná odchylka spojitého výnosu podkladového 

aktiva. Symboly N(d1) a N(d2) udávají hodnotu funkce kumulativního normovaného 

normálního rozdělení, e 
– r.dt

 je spojitý diskontní faktor viz Zmeškal (2004). 

 Put-call parita je vztah mezi cenami evropských put a call opcí, která je určena takto, 

                   .                    (2.11) 

Určení vstupních parametrů při ocenění opcí 

 S určením výchozí ceny podkladového aktiva, realizační ceny, bezrizikové sazby a 

doby do vypršení opce není zásadní problém, opačná situace je s volatilitou, která navíc 

výrazně ovlivňuje cenu. V zásadě existují dva přístupy, jak určit volatilitu, a to na základě 

historického přístupu nebo implied volatility přístupu. 

 U historického přístupu se postupuje následovně: 

I. zaznamenání N uzavíracích kurzů podkladového aktiva, 

II. propočet denních spojitých výnosů na bázi logaritmů, neboť B-S model je zaloţen na 

předpokladu, ţe se cena akcie vyvíjí dle geometrického Brownova pohybu 

s logaritmickými cenami, 

       
  

    
               ,                (2.12) 

III. propočet průměrného denního výnosu, 

      
 

 
     

 
     ,                   (2.13) 

IV. propočet výběrového rozptylu z denních výnosů, 

    
 

   
            

 
2 
,                  (2.14) 
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V. přepočet rozptylu na roční bázi, kde K je počet obchodních dnů, 

                    ,                  (2.15) 

VI. určení roční volatility výnosů podkladového aktiva, 

                                 (2.16) 

 U přístupu implied volatility je volatilita odvozena pomocí B-S modelu podle (2.8) 

z trţních cen opcí. Tedy zjednodušeně řečeno, zadají se S0, S, r, dt a cena opce a volatilita σ je 

dopočtena z B-S modelu jako neznámá. 

Opce na měnové kontrakty 

 V modelu oceňování opcí můţeme brát několik modifikací B-S modelu, kdy tento 

model platí i pro měnové kontrakty. Modifikace B-S vztahu, jde-li o call opci na měnu, je 

                                           ,                (2.17) 

kde P
S 

 -  promptní kurz měny, která bude dodána, vyčíslený v cizích měnách na domácí   

               měnu, 

       r* -  domácí bezriziková úroková sazba, 

       r -   zahraniční bezriziková úroková sazba. 

 

 

 V tomto modelu platí, ţe 

      
   

  

 
             

      
        a                      .               (2.18) 

 

 Prémie na put opci je určena vztahem 

                     .                   (2.19) 

 
 

2.5 Shrnutí kapitoly 
 

 V dané kapitole byl probírán devizový trh, jeho vývoj a analýza. Byl zde naznačen 

výpočet forwardového kurzu ze spotového, rozebírány jednotlivé druhy devizové expozice a 

rizika a nastíněny jednotlivé druhy devizových operací. 
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 Prvními z nich byly forwardové devizové operace. Po určení forwardového kurzu jako 

přímé kotace byl pouţit spotový kurz, tedy kurz k danému datu vypořádání, a poměr 

úrokových faktorů domácí a zahraniční měny. 

 Dalšími byly swapové devizové operace. Zde byl vypočten swapový kurz za pomocí 

tzv. pipsů, které označují časovou hodnotu a úrokový diferenciál obchodovaných měn. 

Swapové sazby poté vychází z forwardových sazeb. 

 U opčních devizových strategií se vycházelo z Black-Scholesova modelu oceňování 

opcí, byl zde nastíněn výpočet ceny a vstupních parametrů. Také se zde řešila opce na měnové 

kontrakty, kterou se budeme zabývat dále.   
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3 Finanční deriváty 
 

 

Finanční deriváty vznikají v polovině 20. století na plodinových burzách a v 70. a 80. 

letech zaţívají boom, hlavně díky zvýšenému kolísání měnových kurzů, úrokových sazeb a 

kurzů cenných papírů. Toto kolísání přineslo větší riziko pro obchodníky na finančních trzích, 

kteří se chtěli proti zvýšenému riziku investování nějak pojistit. Cílem tedy bylo zajistit 

účinný a efektivní mechanismus řízení trţního rizika a také úvěrového rizika. Výsledkem byl 

vznik nových finančních instrumentů, kterým se začalo říkat finanční deriváty. Jejich 

podstatou je forma termínového obchodu, tzn., ţe dochází k určitému zpoţdění mezi 

sjednáním obchodu a jeho plněním. V době sjednání jsou jasně definovány podmínky 

obchodu, tedy cena a datum plnění. V den splatnosti dochází k dodání finančních instrumentů 

a jejich proplacení. 

 

3.1 Podstata finančních derivátů 
 

 

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichţ hodnota je odvozena z hodnoty jednoho či 

více tzv. podkladových aktiv
7
 a mají jednu či více jmenovitých hodnot

8
 či platebních 

ustanovení
9
. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn., ţe dochází k určitému 

zpoţdění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi 

dvěma stranami. Tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. 

V České republice upravují deriváty dva zákony, a to zákon č. 591/1992 Sb., o 

cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve 

znění pozdějších předpisů. Podle zákona o cenných papírech se deriváty rozumí penězi 

ocenitelná práva a závazky, jejichţ hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena 

z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kurzových 

indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke smlouvám nebo ze 

smluv o nich. V devizovém zákonu se finančním derivátem rozumí penězi ocenitelná práva a 

závazky odvozené z peněţních prostředků v cizí měně a zahraničních cenných papírů.   

                                                
7 Podkladovou proměnnou se myslí určitá úroková míra, cena cenného papíru, cena komodity, měnový kurz, 

index cen či kurzů či jiná proměnná. Podkladová proměnná můţe být cena či kurz aktiva či závazku, ale přímo 

za aktivum či závazek se to pokládat nedá. 
8 Jmenovitou hodnotou se rozumí počet měnových jednotek, akcií, eur či jiných jednotek určených v kontraktu 

násobených cenou dané měnové jednotky, akcie a dalších.  
9 Platební ustanovení určují pevnou či určitou vypořádací částku pro případ, ţe podkladová proměnná se chová 

určitým způsobem. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Finan%C4%8Dn%C3%AD_instrument&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenn%C3%BD_pap%C3%ADr
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Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, dalšími 

pak jsou forwardy,  swapy a opce.  

Finanční deriváty jsou nástroji s nulovým součtem zisků a ztrát, neboť součet zisků a 

ztrát obou partnerů je nulový. Má-li jeden subjekt z derivátů zisk, potom druhý subjekt má 

z daného derivátu ztrátu. 

Derivát má následující vlastnosti: 

 je odvozen od jiného, tzv. „bazického instrumentu“ (někdy „podkladový 

instrument“). Tím můţe být cenný papír, komodita atd. Změny v hodnotě bazického 

instrumentu pak ovlivňují hodnotu derivátu. V následující Tab. 3.1 jsou uvedeny 

finanční instrumenty s jejich podkladovými instrumenty. 

 

Tab. 3.1. Příklady jednotlivých kontraktů a jejich podkladové proměnné 

Druh kontraktu Podkladová proměnná 

Úrokový swap Úroková míra 

Měnový swap Měnový kurz 

Komoditní swap Cena komodity 

Akciový swap Cena akcií 

Úvěrový swap Úvěrové hodnocení, úvěrový index či cena úvěru 

Swap veškerých výnosů Reálná hodnota referenčního aktiva 

Opce na státní dluhopisy Úroková míra 

Měnová opce Měnový kurz 

Komoditní opce Cena komodity 

Akciová opce Cena akcie 

Futures na státní dluhopisy Úroková míra 

Měnové futures Měnový kurz 

Komoditní futures Cena komodity 

Úrokový forward Úroková míra 

Měnový forward Měnový kurz 

Komoditní forward Cena komodity 

Akciový forward Cena akcie 

Zdroj: Jílek,(2002), vlastní zpracování 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Futures
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Certifik.C3.A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Warranty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Forward
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Swap
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Opce
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 Má termínový charakter (obchody mohou být v tomto smyslu buď spotové, nebo 

termínové), tzn., ţe čas vypořádání obchodu je vzdálený od času sjednání obchodu 

(zahrnující především sjednání vypořádací ceny) více, neţ je dáno technickými 

moţnostmi (např. spotové obchody na  burzách jsou vypořádány během jednoho aţ 5 

dnů – záleţí na konkrétní burze a jejích technických moţnostech). Tuto dobu si 

dohodnou smluvní strany. 

 

 Jednou z definičních podmínek derivátu je, ţe poţaduje malou počáteční investici 

v porovnání s jinými kontrakty, které mají podobnou reakci na trţní podmínky  

(Jílek, 2002). Za sjednání derivátu se tedy platí minimální částka v poměru k hodnotě 

podkladového instrumentu. S tím je spojen tzv. pákový efekt – pokud např. na burze 

koupíte futures (podobný derivát jako forward, ale je burzovně standardizovaný) za 

30 USD a jeho podkladovým instrumentem bude dluhopis o nominální hodnotě 1 000 

000 USD, projeví se změna ceny dluhopisu o 20 USD (0,002 %) ve změně ceny 

futures také zhruba o 20 USD – v tomto případě se však bude jednat o 66 %. Rozdíl 

mezi vlastněním dluhopisu a futures na tentýţ dluhopis je tedy podstatný, neboť u 

futures je dosahováno pákového efektu – zisky i ztráty jsou mnohem vyšší. 

 

 

 Sjednání derivátu je současné sjednání dvou či více kontraktů. Jeden z těchto 

kontraktů je dlouhý a jeden krátký. Pod pojmem krátký vidíme krátký prodej jednoho 

podkladového nástroje a pojem dlouhý souvisí s koupí podkladového nástroje.  Tato koupě je 

financována právě z úhrady kontraktu na krátký prodej. Z tohoto důvodu je objasněno, 

proč deriváty souvisí s nulovou nebo malou počáteční investicí. Dlouhý nástroj se zachycuje 

na straně podrozvahových aktiv a krátký nástroj zase na straně podrozvahových pasiv.  

 

3.2 Motivy ke koupi finančního derivátu 
 

Existují 3 motivy pro koupi derivátu a těmi jsou zajištění, spekulace a arbitráţ. V praxi 

se dá obvykle obtíţně zjistit, z jakého důvodu vstupuje do obchodu vaše protistrana a obvykle 

to ani není potřeba. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kov%C3%BD_efekt
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3.2.1 Spekulace 

 

Spekulace je nejprostším a nejjednodušeji motivem ke koupi. Jak bylo vysvětleno 

výše, u derivátů je dosahováno pákového efektu, a proto jsou pro spekulaci velmi vhodné. Je s 

nimi moţno dosahovat daleko větších zisků v poměru k počáteční investici, ale zároveň také 

daleko větších ztrát. 

Spekulace s deriváty je vţdy „hra s nulovým součtem“. Např. při spekulaci 

s akciemi je moţné, ţe všichni vydělají, neboť akcie v globálu vykazují kontinuální růst. 

Ovšem v případě derivátu, pokud jedna strana vydělá nějakou částku, tak druhá tutéţ částku 

prodělá. 

Spekulace je vytváření otevřených pozic. Jedná se o přebírání rizik vývoje daných 

rizik konkrétního subjektu. Pro spekulanta znamenají nepříznivé změny ceny ztrátu. Dlouhá 

pozice je spojena se ziskem v případě růstu cen nebo úrokových měr, krátká zase v případě 

sníţení cen nebo úrokových měr. Spekulant má vţdy představu o budoucím vývoji. Je pouţit 

derivát ke zvýšení trţního či úvěrového rizika. Opakem spekulace je poté zajištění. 

 

3.2.2 Zajištění 

 

 

Finančním derivátem se lze určitým způsobem zajistit před budoucím růstem či 

poklesem ceny podkladového instrumentu. Cílem zajištění neboli řízením rizika je přenesení 

rizika z jedné osoby nebo firmy na druhou osobu nebo firmu. Osoba přenášející riziko se 

nazývá zajišťovatel, osoba přejímající riziko spekulant.  

Zajišťovatel se zabývá nepříznivými pohyby cen cenných papírů nebo růstem 

volatility, které zvýší celkové riziko jeho pozice. Jestliţe má tato osoba dlouhou pozici, obává 

se moţnosti poklesu cen, v případě krátké pozice se tedy obává růstu cen. Pro dosaţení 

úspěšného zajištění si musí zajišťovatel zvolit vhodný zajišťovací instrument. 

České účetnictví umoţňuje odlišně vykazovat deriváty zakoupené za účelem zajištění, pro 

takovéto vykázání je potřeba doloţit stanoveným způsobem, ţe se jedná o zajišťovací derivát. 

Zajišťování nebo-li hedging představuje vytváření uzavřených pozic. Jedná se tedy o 

ochranu hodnoty daného instrumentu či portfolia instrumentů proti nepříznivému vývoji 

jednotlivých rizik daného subjektu. Tyto deriváty se pouţívají ke sníţení trţního rizika 

konečného uţivatele či tvůrce trhu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
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Zajištění je efektivní, jestliţe v průběhu zajišťovacího vztahu budou změny reálných 

hodnot zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku v rozmezí minus 80 % aţ 

minus 125 % změn reálných hodnot zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku 

(Jílek, 2002).  

 

3.2.3 Arbitráž 

 

 

V tomto případě není myšlena arbitráţ jako mimosoudní řízení, ale arbitráţ jako 

vyuţívání rozdílů cen stejného zboţí na různých trzích, v této souvislosti se jedná konkrétně o 

časovou arbitráţ, tedy vyuţití případných rozdílů na spotovém a termínovém trhu k dosaţení 

bezrizikového zisku. S rostoucí globalizací jsou moţnosti časové arbitráţe na vyspělých trzích 

prakticky nulové. Metody stanovení ceny derivátů vycházejí právě z principu, které zamezují 

arbitráţi. 

Kromě časových arbitráţí existují na trhu i jiné cenové závislosti, jejichţ porušení 

znamená moţnost arbitráţe. Prvním z nich je tzv. zeměpisná arbitráţ, která se vyskytuje 

tehdy, jestliţe se jedna měna prodává na dvou trzích za dvě rozdílné ceny. Takové ocenění 

jednoduše porušuje princip jedné ceny.  

Druhým příkladem je tzv. kříţová arbitráţ, kdy je moţné vyuţít určitých odchylek 

kurzů na různých trzích. Vytváří se tzv. kříţový kurz, kdy máme např. forwardy dolaru vůči 

libře a euru. Tyto dva kurzy nám poté vytvoří i kurz eura vůči libře. A pokud tento kurz není 

v souladu s kurzem eura vůči libře na jiném místě, potom existuje moţnost kříţové arbitráţe. 

 

3.3 Jednotlivé druhy derivátů 
 

 Podle druhů se klasické deriváty člení na pevné termínové operace a opce (tj. opční 

termínové operace). Pevné termínové operace zahrnují forvardy, swapy a futures.  

 Dále můţeme deriváty členit podle rizika (úvěrového a trţního rizika) a kategorií 

trţního rizika (úrokového, měnového, akciového a komoditního rizika). Z tohoto pohledu 

rozlišujeme kategorie derivátů, a to úrokové, měnové, akciové, komoditní, úvěrové a ostatní 

deriváty (např. weather deriváty). Dále se budeme zabývat pouze pevnými termínovými 

operacemi a opcemi. 

 Podle účelu sjednání se deriváty člení na: 

  deriváty tvorby trhu, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhod%C4%8D%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A1%C5%BE_(finance)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A1%C5%BE_(finance)
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 deriváty zajišťovací, 

 deriváty spekulační,  

 deriváty jako forma odměny (např. zaměstnanecké deriváty a členů stat. orgánů), 

 deriváty podvodné. 

 

3.3.1 Pozice 

 

 

 Pozicí se rozumí určitá veličina nástroje (např. podkladového nástroje), která je 

základním prvkem řízení a měření rizik. Rozeznávány jsou tři primární a jedna sekundární 

pozice. Primárními pozicemi jsou úrokové, akciové a komoditní pozice vyjádřené v domácí či 

cizí měně. Sekundárními pozicemi jsou měnové pozice, které se dělí na měnové pozice 

v domácí měně a měnové pozice v cizích měnách. Kaţdá z primárních pozic je tedy zároveň 

měnovou pozicí. 

 Dále členíme pozice na dlouhé, krátké, otevřené a uzavřené. 

 

Dlouhá pozice 

 

 Dlouhá pozice je situace, kdy subjekt vlastní nástroj, nebo také spotově koupil nástroj 

bez dosavadního vypořádání, nebo koupil derivát s tím, ţe se vypořádání uskuteční 

v budoucnu. Pokud se bude hodnota nástroje zvyšovat, bude se zvyšovat také hodnota dlouhé 

pozice. V tomto případě bude tedy subjekt spekulovat na růst hodnoty nástroje (označujeme 

kladným znaménkem). 

 

Krátká pozice 

 

 Krátkou pozicí se rozumí stav, kdy subjekt je v závazkovém vztahu a má dodat určitý 

nástroj, nebo opět spotově, ale tentokrát prodal nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo 

prodal tento nástroj pomocí derivátu dosud nevypořádaného. Pokud se hodnota tohoto 

nástroje zvyšuje, tak se hodnota krátké pozice sniţuje. V tomto případě se spekuluje na pokles 

hodnoty nástroje (označujeme záporným znaménkem). 
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Otevřená pozice 

 

 V tomto případě se dlouhá pozice v určitém nástroji nerovná krátké pozici v tomtéţ 

nástroji. Tuto pozici pouţíváme pro spekulaci. 

 

 

Uzavřená pozice 

 

 Uzavřená pozice je stav dlouhé pozice v určitém nástroji, kdy se tato pozice rovná 

krátké pozici v tomtéţ nástroji. Tuto pozici pouţíváme pro zajištění.  

 

3.3.2 Forwardový kontrakt 

 

 

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward  je dohoda mezi dvěma stranami 

nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v 

současnosti. Je opakem spotového kontraktu, který představuje dohodu o koupi či prodeji 

aktiva v současnosti.  

Investor, který termínově nakupuje podkladové aktivum, se nachází v takzvané dlouhé 

(long) pozici a očekává, ţe cena podkladového aktiva v budoucnu poroste nad cenu sjednanou 

v termínovém kontraktu. V budoucnu tak získá podkladové aktivum z forwardového 

kontraktu za dnes sjednanou cenu, přičemţ získané aktivum bude moci prodat na burze či 

mimoburzovním trhu za aktuální trţní cenu. Naproti tomu investor, který podkladové aktivum 

termínově prodává, je uzavřením forwardového kontraktu v takzvané krátké (short) pozici.    

V takovém případě očekává, ţe cena podkladového aktiva do budoucna klesne v porovnání s 

cenou sjednanou ve forwardovém kontraktu, takţe bude moci v budoucnu případně nakoupit 

dané aktivum levněji na burze či mimoburzovním trhu za aktuální trţní cenu a prodat jej dráţe 

smluvní straně forwardového kontraktu. 

Na rozdíl od obchodů typu futures dochází u forwardů k fyzickému plnění sjednaného 

obchodu, tedy dodání podkladového aktiva. Výhodou forwardových obchodů je 

jejich pruţnost, která je dána skutečností, ţe na konkrétních podmínkách obchodu (tedy 

mnoţství a termínu dodání podkladového aktiva) se mohou dohodnout samy smluvní strany. 

Toto "šití na míru" ovšem zároveň sniţuje likviditu těchto kontraktů. 
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Forwardové obchody mohou být úrokové, akciové, komoditní i měnové. Asi 

nejznámějším představitelem forwardových kontraktů jsou dohody o termínových 

(budoucích) úrokových sazbách zvané FRAs neboli Forward rate agreements. Ty umoţňují po 

stanovené období zafixovat úrokovou sazbu. Smluvní protistrany si totiţ mezi sebou 

vyměňují úrokové rozdíly mezi úrokovou sazbou sjednanou v FRA kontraktu a aktuální trţní 

úrokovou sazbou, čímţ si zajišťují stabilní výši úrokových plateb ze svých proměnlivě 

úročených závazků či pohledávek. Kupující FRA si tak zajišťuje před růstem úrokových 

sazeb své proměnlivě úročené závazky, prodávající FRA si zase proti poklesu úrokových 

sazeb zajišťuje své proměnlivě úročené pohledávky. 

Cena podkladového instrumentu, v jakékoliv formě, je zaplacena před převodem 

kontroly nad instrumentem. Jedná se o jednu z mnoha forem nákupních či prodejních příkazů, 

kdy placení a převod aktiv neprobíhá současně. 

U forwardů je nutno rozlišovat mezi forwardovou cenou a reálnou hodnotou forwardu. 

Forwardovou cenu mezi sebou dohodnou prodávající a kupující a tato cena nám udává, za 

kolik se jednotlivý podkladový instrument prodává v budoucnosti. Cena takového kontraktu 

se často liší od spotové ceny, za kterou se obchoduje v daný den. Rozdíl mezi spotovou a 

forwardovou cenou je forwardová prémie nebo forwardová sráţka a reflektuje mj. i úrokový 

diferenciál. 

Reálná hodnota forwardu je rovna rozdílu reálné hodnoty podrozvahové pohledávky a 

reálné hodnoty podrozvahového závazku. Tato hodnota se v období aţ do splatnosti mění, 

můţe nabývat kladných i záporných hodnot, i kdyţ forwardová cena zůstává stejná. Hlavním 

faktorem ovlivňujícím tuto hodnotu je spotová cena podkladového instrumentu. 

Forwardy, tak jako jiné deriváty, mohou být pouţity k zajištění (hedgingu) proti riziku 

(typicky měnovému riziku), jako forma spekulace a k vyuţití kvality podkladového aktiva, 

které je citlivé na čas. 

Znaky forwardů:  

 nejsou přeceňovány podle momentálních trţních cen, 

 nejsou obchodované na burze, 

 nepatří mezi standardizovaná aktiva, nejsou unifikované (jde o ryzí OTC operaci, 

kaţdá transakce je jiná), 

 nemají průběţné vypořádání marţí. Protistrany nepřevádějí dodatečný majetek k 

zajištění smluvní strany realizující zisk z kontraktu, nýbrţ celkový nerealizovaný zisk 

nebo ztráta (při porovnání se spotovou cenou) se kumuluje, dokud je kontrakt otevřen. 
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V případě forwardu ovšem lze poţádat protistranu o poskytnutí kolaterálu, dodatečné 

jistiny, v zájmu lepšího zajištění (momentálně) ziskové strany. 

 

3.3.2 Opční kontrakt 

 

 

Tento derivát je smlouvou mezi dvěma obchodními partnery, která dává kupujícímu 

právo, ale ne povinnost, koupit, příp. prodat stanovené finanční instrumenty za předem 

stanovenou cenu k stanovenému datu nebo během stanovené doby. Kupující opce musí 

zaplatit prodávajícímu za získané právo opční prémii (Musílek, 1999). 

Opce se zásadně liší od ostatních derivátů tím, ţe protistrany si „nejsou rovny“. 

Kupující opce (v dlouhé pozici) má právo si vybrat, zda opci uplatní či nikoli. Prodávající 

opce (v krátké pozici) podle toho musí nebo nesmí plnění uskutečnit. Vlivem tohoto není 

hodnota opce na počátku nulová (u ostatní derivátů by na počátku nulová při absenci 

kreditního rizika, zprostředkujících nákladů, marţí apod. byla), ale kupující platí 

prodávajícímu tzv. opční prémii (která je cenou opce), jeţ je odměnou pro prodávajícího za 

jeho znevýhodněnou pozici. Opět je zde samozřejmě pákový efekt, tj. opční prémie je 

nepoměrně menší neţ hodnota podkladového instrumentu. 

Opce můţe být buď kupní (call), nebo prodejní (put), coţ znamená buď právo prodat, 

či koupit. Kombinací s long a short dostáváme 4 různé pozice v opci.  

Dlouhá pozice (long position) je stav, kdy instituce jiţ vlastní určité aktivum, spotově 

nakoupila toto aktivum nebo nakoupila toto aktivum prostřednictvím pevného termínového 

nebo opčního termínového kontraktu s tím, ţe vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Krátká 

pozice (short position) je stav, kdy instituce spotově prodala určité aktivum a nedošlo dosud 

k vypořádání, nebo prodala toto aktivum prostřednictvím pevného termínového nebo opčního 

termínového kontraktu s tím, ţe vypořádání se uskuteční v budoucnosti.  

 

Long call opce 

 

Koupě kupní opce, coţ znamená právo koupit za danou realizační cenu v základě 

leţící bazický instrument. Za zakoupení pozice musí subjekt zaplatit opční prémii. Pozice 

dává majiteli teoreticky neomezený ziskový potenciál, s růstem spotové ceny 

bazického instrumentu roste její výhodnost. Maximální ztráta je naopak omezena výši 

zaplacené opční prémie. 
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Majitel nechá opci propadnout v tom případě, pokud zakoupení bazického instrumentu 

přímo na spotovém trhu bude výhodnější, neţ prostřednictvím opce. Maximální ztrátou poté 

bude, kdyţ spotová cena bazického instrumentu bude niţší neţ realizační cena. Maximální 

výše ztráty představuje zaplacená opční prémie. 

Opci je výhodné uplatnit, pokud aktuální spotová cena bazického instrumentu je vyšší 

neţ realizační cena, protoţe v tomto případě je zakoupení 

bazického instrumentu prostřednictvím opce výhodnější neţ přímo na spotovém trhu. 

 

Long put opce 

 

Koupě prodejní opce neboli právo prodat za danou realizační cenu v základě leţící 

bazické instrumenty. Za zakoupení opce musí subjekt zaplatit opční prémii. S poklesem ceny 

bazického instrumentu roste výhodnost této pozice, ziskový potenciál je omezen moţností 

poklesu ceny bazického instrumentu na nulovou hodnotu. Maximální ztráta je limitovaná výši 

zaplacené opční prémie. 

Opci je výhodné uplatnit, pokud aktuální spotová cena bazického instrumentu je niţší 

neţ realizační cena, protoţe v tomto případě je prodej bazického instrumentu prostřednictvím 

opce výhodnější neţ přímo na spotovém trhu. 

Majitel opce nechá opci propadnout v tom případě, pokud prodej 

bazického instrumentu přímo na trhu bude výhodnější, neţ prostřednictvím opce. Maximální 

ztráta nastává, pokud spotová cena bazického instrumentu je vyšší neţ realizační cena. 

Maximální moţnou ztrátu představuje zaplacená opční prémie. 

 

Short call opce 

 

Prodej kupní opce, povinnost prodat podkladový instrument protistraně, pokud opci 

uplatní. Za tuto povinnost je inkasována opční prémie. 

Majitel nechá opci propadnout v tom případě, pokud zakoupení 

bazického instrumenty přímo na spotovém trhu bude výhodnější, neţ prostřednictvím opce. 

Majitel opce opci uplatní za předpokladu, ţe spotová cena bazického instrumentu je 

vyšší neţ realizační cena. Uplatnění opce znamená pro vypisovatele opce ztrátu, protoţe musí 

prodat bazický instrument za realizační cenu, která je niţší neţ její kurz na spotovém trhu. 
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Short put opce 

 

  Prodej prodejní opce, povinnost koupit podkladový instrument od protistrany, pokud ji 

uplatní. Majitel pozice short put má maximálně moţný zisk omezen výši inkasované opční 

prémie. Naopak jeho potenciální ztráta je takřka neomezená, resp. přesněji je omezená tím, ţe 

kurz bazického instrumentu můţe klesnout maximálně na nulovou hodnotu. 

Opce bude vyuţita za předpokladu, pokud prodej 

bazického instrumentu prostřednictvím opce bude výhodnější neţ přímo na trhu, coţ nastává, 

jestliţe spotová cena bazického instrumentu je niţší neţ realizační cena. Naopak majitel opce 

nechá opci propadnout v tom případě, pokud prodej bazického instrumentu přímo na trhu 

bude výhodnější, neţ prostřednictvím opce. 

Jednotlivé opční pozice je dále moţné kombinovat. Nejznámější kombinované opční 

pozice jsou: 

 spread, 

 butterfly, 

 straddle, 

 strangle. 

 

Spread je kombinační strategie, při níţ se současně kupuje a vypisuje opce stejného 

typu (put nebo call) na stejný bazický finanční instrument. Rozdílné jsou předem sjednané 

ceny nebo opční doby. 

Butterfly je operace se čtyřmi opcemi. Máme dvě kupní opce s nejvyšší a nejniţší 

prémií a dvě prodejní opce s průměrnou opční prémií. 

Straddle je dvojitý prémiový obchod, který je kombinací nákupu (resp. prodeje) kupní 

a prodejní opce se shodnou předem sjednanou cenou a opční dobou. 

Strangle je kombinační strategie, která obsahuje kupní a prodejní opci, ale s rozdílnou 

předem sjednanou cenou. 

Opce se dále dělí na evropské a americké (toto označení je pouze historické, nyní se na 

obou kontinentech pouţívají oba typy). Kupující evropské opce má právo opci uplatnit v 

jeden moment, a to při její splatnosti. Vedle toho kupující americké opce má právo opci 

uplatnit kdykoli od data sjednání do data splatnosti opce. 

S opcemi lze obchodovat burzovně i na OTC trhu, tedy mimoburzovně: 
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 burzovně obchodované opce - jsou společně s futures obchodovány na burzách 

finančních derivátů jiţ od 2. poloviny 70. let 20. století. Realizační cena, den 

splatnosti a výše kontraktu podléhají přísné standardizaci. 

 mimoburzovní opce - jejich parametry nepodléhají přísné standardizaci. Jsou 

vytvářeny podle poţadavků investorů tak, aby jim umoţnily zajistit se proti úrokovým, 

měnovým a kurzovým rizikům. 

 

3.3.3 Swapy 

 

 

Swapy se, ostatně jako všechny deriváty, vyuţívají k zajištění proti úrokovému a 

měnovému riziku a ke spekulaci na pohyb úrokové sazby či měnového kurzu. 

Obecně lze swap charakterizovat jako časově limitovanou periodickou směnu 

úrokových závazků nebo pohledávek mezi dvěma nebo více subjekty. Samotným předmětem 

směny jsou úrokové platby včetně kapitálů (pokud jsou nenominovány v různých měnách), 

z nichţ jsou úrokové platby odvozeny. Charakteristickým rysem swapů (na rozdíl od 

forwardů, futures či opcí) je to, ţe plnění ze swapu není jednorázové, swapová smlouva je 

sjednána na delší časové období (doba splatnosti swapu), v rámci kterého potom probíhají 

jako plnění ze swapu periodické platby (typické pro úrokové swapy). Swapy lze obecně dělit 

na úrokové a měnové. Obchoduje se s nimi výhradně na trzích OTC. 

 Swapovými zprostředkovateli jsou makléři a dealeři. Makléři vyhledávají strany se 

zrcadlovými potřebami a poté vyjednávají s oběma stranami ve jménu strany druhé. Makléř 

poté zabezpečuje během této operace anonymitu protistraně. Dále se nevystavuje ţádnému 

riziku, protoţe nezaujímá ţádnou pozici. Je pouze jakýmsi vyjednávačem. 

 Naproti tomu swapový dealer sjednává s klientem dle jeho přání konkrétní swap. 

Jestliţe ale nechce dealer nést riziko, musí sjednat opačné swapy či provést obchody 

s podkladovými nástroji swapů. 

Úrokový swap (IRS) je nejdůleţitějším typem swapů z hlediska objemu transakcí. 

Představuje pouze směnu úrokových plateb ve stejné měně, nedochází tedy k ţádné směně 

kapitálů, ze kterých jsou úrokové platby odvozeny. Nominální (pomyslná) výše kapitálu 

sjednaná ve swapové smlouvě slouţí pouze k odvození výše úrokových plateb, kdy se 

vyměňují platby s fixní úrokovou sazbou za platby s plovoucí úrokovou sazbou ve stejné 

měně. Tento kapitál se však nikdy fyzicky nevyměňuje, jen se z něj počítají platby úroků. 

Účelem tohoto swapu je tedy vyměnit závazek s fixní sazbou za závazek s plovoucí sazbou a 
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naopak. Takto transformovaný závazek je tudíţ syntetický cenný papír zahrnující rozdíly 

mezi dvěma podkladovými závazky. Plovoucí sazba, která se pouţívá v většině úrokových 

swapů, je vztaţená na LIBOR. Většina úrokových swapů je v amerických dolarech, ale 

důleţité jsou i swapy v eurech, jenech a librách.  

Měnový swap (currency swap) je nástroj, u kterého dochází nejen ke směně úrokových 

plateb, ale i ke směně kapitálů denominovaných v různých měnách, ke kterým se úrokové 

platby vztahují. Struktura měnového swapu je podobná kontraktu forward nebo futures v cizí 

měně. Existují dva typy měnového swapu, a to měnový swap s fixní sazbou a měnový swap 

s kuponem. Měnový swap s fixní sazbou má tři hlavní sloţky – nominální hodnotu, směnný 

kurz a dvě fixní úrokové sazby. Na začátku swapu si dvě protistrany vymění nominální 

hodnoty za dohodnutý kurz. Tento kurz je obvykle promptní kurz (průměr nabídkového a 

poptávkového kurzu). Výměna nominálu můţe být buď fiktivní (nedojde k ţádné fyzické 

výměně), nebo reálná (dojde k fyzické směně). V obou případech je nominál důleţitý, protoţe 

se pouţije k určení úrokových plateb podle podmínek swapu a zpětné výměny nominálu, kdyţ 

swap dospěje. Úrokové platby závisí na velikosti nominálu i na úrokových sazbách, které jsu 

pevně určeny na počátku swapu. V dospělosti se nominální hodnoty smění nazpět za původní 

směnný kurz, umoţňují tedy převést závazky s fixní sazbou v jedné měně do plně zajištěných 

syntetických závazků v jiné měně. 

Měnové swapy s kuponem neboli úrokový swap ve dvou měnách je kombinací 

úrokového swapu a měnového swapu. Formát swapu je totoţný s měnovým swapem s fixní 

sazbou s počáteční a konečnou výměnou nominálu (za směnný kurz dohodnutý na počátku), 

ale s jednou nebo oběma platbami na plovoucí bázi. Takţe lze například směnit dolary s fixní 

sazbou za libry s plovoucí sazbou. 

 

3.3.4 Futures 

 

 

Futures jsou obchodovány jako standardizované kontrakty na speciálních termínových 

burzách. Hlavními příčinami, které si vynutily z nestandardizovaných OTC obchodů vznik 

standardizovaných burzovních futures obchodů, lze hledat ve snaze eliminovat úvěrové riziko 

protistrany spočívající v nesplnění sjednaného termínového obchodu, ve snaze umoţnit 

kdykoliv realizaci zisku (v případě příznivého vývoje na trhu) bez nutnosti skutečného plnění 

sjednaného obchodu a čekání aţ do dne splatnosti a v poskytnutí moţnosti kdykoliv od 

sjednaného obchodu odstoupit uzavřením otevřené pozice jejím odprodejem na likvidním 

trhu. 
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Futures kontrakt spolu vzájemně musí prostřednictvím burzy uzavírat dva subjekty. 

Pozice kupujícího dávající právo a zároveň i povinnost v budoucnu koupit bazický instrument 

se označuje jako dlouhá (long). Pozice prodávajícího, která dává naopak právo a povinnost 

prodat se označuje jako krátká (short). Výhodnost obou pozic závisí na vztahu mezi 

sjednanou termínovou cenou a promptní cenou bazického instrumentu v době splatnosti 

kontraktu. Standardizovaným datem splatnosti futures kontraktů jsou danou burzou přesně 

stanovené dny v roce (obvykle v měsících březen, červen, září a prosinec). V rámci těchto 

měsíců je potom přesně určen poslední den, kdy se s příslušným kontraktem obchoduje, den 

splatnosti kontraktu a den plnění kontraktu. Futures kontrakty se vyskytují zpravidla se 

splatností do jednoho roku, maximálně do dvou let. Standardizované mnoţství určuje velikost 

jednoho kontraktu s tím, ţe obchodovat lze pouze s takto definovaným standardizovaným 

mnoţstvím, případně s jeho celočíselným násobkem. Podkladové (bazické) instrumenty, na 

které jsou futures uzavírány, jsou v současné době krátkodobé a dlouhodobé úrokové 

instrumenty (krátkodobá depozita, státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy), cizí měny a 

akciové indexy. 

 Cena futures podkladového nástroje můţe být vyšší či niţší neţ je spotová cena 

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

vývoj ceny podkladového nástroje. Rozdíl mezi spotovou cenou podkladového nástroje a 

cenou futures se označuje jako báze. Většina futures se likviduje před splatností. Futures, 

které dospějí do splatnosti se obvykle vypořádají peněţně. Pouze některé futures umoţňují 

fyzickou dodávku podkladových nástrojů (Jílek, 2010). 

 Futures podléhá kaţdodennímu trţnímu přeceňování. Vzniká zde tzv. variační marţe. 

Na počátku koupě či prodeje tohoto derivátu je třeba sloţit, a poté udrţovat, dodatečnou 

marţi. Na konci dne je pak reálná hodnota futures nulová nebo blízká nule. V jiném případě 

by vznikala moţnost arbitráţe.  
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Tab. 3.2 Hlavní rozdíly mezi forwardem a futures 

 Forward Futures 

Velikost kontraktu Podle dohody obou stran Standardizováno 

Kolaterál
10

 Obvykle ţádný Ve formě dodatečných marţí 

Likvidace kontraktu před 

splatností 

Dohoda s partnerem forvardu 

či postoupení na třetí osobu 

Kompenzující kontrakt před 

splatností 

Podmínky kontraktu „Šité na míru“ Standardizovány 

Datum dodávky Podle dohody obou stran Standardizovány 

Trh Soukromý Veřejný 

Vztah obchodníků 
Obě strany kontraktu se 

dobře znají 

Strany kontraktu jsou 

neznámé, mají neosobní 

kontakt 

Účastníci 
Velké společnosti, banky, 

makléři a jiné společnosti  

Velké i malé společnosti 

(široká znalá veřejnost) 

Metody transakce 

Dohodnuto tvůrcem trhu 

prostřednictvím telefonu 

s omezeným okruhem 

účastníků 

Stanoveno veřejnou draţbou 

mezi mnoha kupujícími a 

prodávajícíma na burzovním 

parketu či elektroniky 

Poplatky 

Ve formě rozpětí mezi 

poptávkou a nabídkou, tj. 

obvykle mezi cenami, za 

které tvůrce trhu vystupuje 

na obou stranách operací 

Standardní makléřské 

poplatky 

Variační marţe Ţádná Vyţaduje se 

Denní přeceňování a 

vypořádání futures 
Neexistuje Existuje 

Ekonomické opodstatnění Spekulace a zajišťování 
Spekulace, zajišťování a 

veřejné stanovení ceny 

Regulace Samoregulující Regulační orgány 

Dodávka Fyzická dodávka 
Sjednání kompenzujícího 

futurer před splatností 

Cenové omezení Ţádný denní limit 
Burza můţe stanovit denní 

cenový limit 

Zdroj: Jílek,( 2002), vlastní zpracování 

  

Nejpouţívanějším derivátem typu futures je úrokový futures. Je to futures na výměnu 

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

dluhový cenný papír, a to v téţe měně. Přitom neznámá částka hotovosti závisí na budoucí 

spotové bezrizikové úrokové míře a nezávisí na rizikové úrokové míře. 

 Dalším významným typem tohoto derivátu je měnový futures, kdy vyměňujeme pevné 

částky v hotovosti v jedné měně za jinou měnu. Měnový futures je tedy sázkou na budoucí 

spotový měnový kurz. Tento typ derivátu vznikl na dvou amerických burzách, na Chicago 

                                                
10 Peněţní prostředky nebo finanční nástroje, které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako 

předmět finančního zajištění. 
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mercantile exchange a New York board of trade a i přes velký podíl trhu měnových forwardů  

se rozšířil, i kdyţ se na něm obchoduje pouze s nejdůleţitějšími měnami (americký dolar, 

japonský jen, kanadský dolar, britská libra, švýcarský frank, australský dolar a mexické peso). 

 
 

3.4. Shrnutí kapitoly 
 

 

 V této části práce byly popsány finanční deriváty jako takové. Byla zde nastíněna 

historie a příčiny vzniku, jejich podstata a motivy ke koupi finančního derivátu, kterými jsou 

spekulace, zajištění a arbitráţ. 

 Poté byly probrány jednotlivé druhy derivátů a byly vybrány základní typy, a to 

forwardový kontrakt, opční kontrakt, swapový kontrakt a futures. 

 Forwardový kontrakt je jednoduše dohoda mezi dvěma stranami o určitém nákupu či 

prodeji aktiva v daný čas. Jeho největší předností je flexibilita, kdy kontrakt není 

standardizován a je „šitý na míru“ konkrétnímu investorovi. Rozlišujeme úrokové, akciové, 

komoditní a měnové, kterými se budeme zabývat ve čtvrté části diplomové práce. 

 Opční kontrakt je taktéţ smlouvou mezi dvěma účastníky, liší se však v určité volnosti 

kupujícího, který daný kontrakt nemusí vůbec vyuţít. Za toto právo ale platí tzv. opční prémii, 

která je stanovena jako určité procento z hodnoty podkladového aktiva. Opce se člení na short 

a long, poté také na call a put opce.  

 Pro swapové kontrakty je charakteristické, ţe se jedná o periodické smlouvy určené ke 

spekulaci na pohyb úrokové sazby či měnového kurzu. Liší se tím, ţe plnění není u swapu 

jednorázové, jako u ostatních derivátů, ale periodické. Je tedy sjednána smlouva na delší 

časové období. 

 Futures je standardizovaným kontraktem obchodovaným na burzách. Standardizovaný 

znamená, ţe jsou přesně stanoveny hodnoty, které se obchodují. Futures také podléhá 

kaţdodennímu trţnímu přeceňování. 
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4 Aplikace zajišťovací strategie u Fosfa, a.s. 
 

 

 Tato část diplomové práce je věnována aplikaci zajišťovací strategie na konkrétní 

akciové společnosti, a to společnosti Fosfa. Z počátku je nastíněna historie a současnost 

Fosfy, dále aplikace forwardů a opcí na peněţních tocích společnosti za rok 2010 a daných 

kurzech měnového páru EUR/USD. V poslední části jsou navrhnuty strategie pro zajišťování 

měnového rizika pro rok 2011 při současných pohybech kurzu EUR/USD. 

 

4.1 Akciová společnost Fosfa 
 

 

Dle výpisu z obchodního rejstříku byla společnost zapsána jako Fosfa, a.s. se sídlem 

v Břeclavě - Poštorné, Hraniční 268, PSČ 691 41dne 31. 12. 1990 . Předmětem podnikání je 

výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro ţivotní prostředí.  

Společnost má jediného akcionáře. Základní kapitál činí  715 000 000 Kč. Organizační 

struktura společnosti je následující: 

 dozorčí rada, 

 představenstvo, 

 předseda představenstva a generální ředitel, 

 finanční ředitel, 

 výrobní ředitel, 

 technický ředitel, 

 ředitel divize KFT,TPF,FS, 

 ředitel divize detergenty, 

 ředitel 0ŘJ. 

 

  V Tab. 4.1 jsou uvedeny údaje o počtu zaměstnanců, mzdových nákladech, odměnách 

a celkových osobních nákladech za předcházející 3 účetní období (dále jen ÚO). Data jsou 

vţdy uvedena u zaměstnanců celkem a řídících pracovníků. Jak lez v tabulce vidět, počet 

zaměstnanců i nákladů na ně má klesající tendenci, především u řídících pracovníků, coţ je 

zapříčiněno vyšší produktivitou práce a odchodem „přebytečných“ zaměstnanců. 
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Tab. 4.1 Počet zaměstnanců a osobní náklady společnosti  

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 

ÚO 

2007 

ÚO 

2008 

ÚO 

2009 

ÚO 

2007 

ÚO 

2008 

ÚO 

2009 

Průměrný počet zam. 257 269 260 40 34 10 

Mzdové náklady v tis. Kč 55 946 59 519 62 387 15 621 13 115 6 823 

Odměny členům stat. orgánů 

v tis. Kč 

424 

 

450 480 360 360 120 

Odměny členům dozor. orgánů 

v tis. Kč 

432 486 540 360 360 180 

Náklady na soc. zabezpečení 

v tis. Kč 

19 375 20 802 20 076 5 468 5 064 2 320 

Sociální náklady v tis. Kč 3 672 3 621 4 190 0 0 0 

Osobní náklady celkem 79 849 84 869 87 673 21 809 18 899 9 443 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.1 Historie společnosti 

 

 

Zakladatelem byla praţská firma Adolf Schram, která se do té doby zabývala těţbou 

uhlí v Sokolovském revíru. Záměrem firmy bylo vybudovat v zemědělsky nejproduktivnější 

oblasti Rakouska chemický závod na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu. Předností zvolené 

lokality bylo napojení na ţelezniční trať. Závod tak mohl od počátku zásobovat širokou oblast 

Jiţní Moravy, Dolního Rakouska a Horních Uher. Počáteční výrobní program byl v 

následujících letech rozšířen o Glauberovu sůl, kyselinu fosforečnou, sodnou fosforečnou sůl 

a od roku 1905 i o výrobu melasových krmiv pro hospodářská zvířata. 

Válečná období měla na podnik negativní dopad. Ustal dovoz surovin, výroba se 

zastavila s výjimkou výroby melasových krmiv pro potřebu zásobování vojska.  

 Po druhé světové válce byla výroba ve znárodněném poštorenském chemickém závodě 

obnovena, zařízení ale byla zastaralá  a řešila se otázka, zda má závod vůbec budoucnost. 

Organizačně byl postupně přičleněn k velkým chemičkám v Pardubicích, Přerově a Ostravě. 

Aţ počátkem padesátých let bylo rozhodnuto o intenzifikaci výroby a byl zřízen samostatný 

národní podnik Fosfa Poštorná (1. 1. 1953). Ten v dalších letech procházel významnými 

výrobními změnami, které si vyţádaly podstatné rozšíření závodu, spojené s výstavbou 

nových provozoven. 

   Koncem padesátých let byla zvýšena kapacita výrobny kyseliny sírové (první závod 

s kontaktní technologií v ČSR). Na ni v šedesátých letech navázala  intenzifikace výroby 

kyseliny fosforečné extrakční, zavedení výroby polyfosfátů sodných (pyrofosfátu a 
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hexametafosfátu) a v roce 1972 rozšíření výroby ortofosfátů po delimitaci výroby 

trinatriumfosfátu ze Spolku Ústí nad Labem. 

Dalším důleţitým mezníkem n. p. Fosfa bylo vybudování výrobny kyseliny fosforečné 

termické na bázi sovětského fosforu v roce 1978. Toto jiţ vyţadovalo rozšíření plochy 

podniku za jeho dosavadní hranice a došlo tak vlastně k výstavbě nového závodu. Fosfa se 

stala monopolním výrobcem kyseliny fosforečné a jejich sodných solí v rámci ČSSR.  

Vývoj podniku se zcela přeorientoval na zpracování termické kyseliny fosforečné, jejíţ 

výroba v roce 1982 dosáhla 44000 tun P2O5.  

   V roce 1984, kdy si podnik připomínal 100 let svého zaloţení, byla uvedena do 

provozu výrobna krmného dikalciumfosfátu s kapacitou 50000 t/rok a o dva roky později 

výrobna tripolyfosfátu sodného s kapacitou 30000 t/rok. Tyto moderní výrobny pozvedly 

nejen technologickou úroveň výroby, ale i její technické zázemí (nové dílny údrţby, nová 

výbava laboratoří) a oblast sociálního zabezpečení zaměstnanců.  

  V průběhu osmdesátých let se výrazně změnila tvář celého areálu závodu. Po zrušení 

výroby superfosfátu v roce 1978 zcela zmizely dřívější dřevěné a hrázděné výrobní budovy 

z dob Rakouska-Uherska a byly nahrazeny moderními výrobními halami. Dlouhodobým 

přínosem je výsadba zeleně a rozšíření zelených ploch v prostorách závodu i blízkého okolí.   

  V roce 1990 byl státní podnik Fosfa transformován na akciovou společnost. 

Privatizace v roce 1994 však bohuţel vedla k výraznému útlumu výroby. Jediným výrobním 

programem mezi lety 1997 a 2001 byla výroba krmných fosfátů. V roce 2002 převzal 

společnost Fosfa nový vlastník, který zahájil novou etapu rozvoje podniku.  Stoletá tradice 

chemické výroby v Poštorné tak dostala nový impuls. Došlo k okamţitému restartování 

výroby kyseliny fosforečné termické, fosforečných solí a detergentů. Během několika let si 

společnost Fosfa dokázala vybudovat významnou pozici na evropském trhu kyseliny 

fosforečné potravinářské. Současný rozvoj společnosti se ubírá především cestou speciálních 

produktů s vysokou přidanou hodnotou pro konečného spotřebitele. 

 

4.2 Zajištění Fosfy, a.s. za rok 2010  
 

Tato společnost je importérem fosforu pro výrobu termické kyseliny fosforečné, které 

nakupuje především ze zemí bývalého Sovětského svazu v USD (65 %). Naproti tomu jí  

odběratelé platí své závazky v EUR, a to necelých 85 %, 10 % platí v CZK a zbývající část 
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EUR USD 

v ostatních měnách. Proto je nutné zajistit kurz EUR/USD, jelikoţ tento měnový pár je 

z hlediska solventnosti a výrobní produktivity společnosti nejdůleţitější. 

 

Obr. 4.1 Zajištění pro Fosfu, a. s. 

 

 

 

Odběratelé                    Fosfa, a.s.                Dodavatelé 

 

 

4.2.1 Nákup USD za EUR 

 

 

 Následující Tab. 4.2 zobrazuje sjednané hodnoty kurzů opcí a forwardů pro rok 2010 u 

akciové společnosti Fosfa. Jedná se o smluvní hodnoty kurzů pro nákup dolaru za euro.  

Společnost v tomto roce zajišťovala pomocí forwardů od České spořitelny a Československé 

obchodní banky (dále jen ČSOB) a opce od ČSOB. 

 V této Tab. 4.2 je moţné vidět aplikaci zajišťovací strategie na konkrétních údajích 

společnosti, s datem splatnosti, hodnotou směňovaných USD, úrovní zajištění a aktuálním 

spotovým kurzem. Dále je zde vyčíslen zisk či ztráta v EUR z dané operace v porovnání 

s nákupem při daném spotovém kurzu. Tabulka také uvádí souhrnné částky kaţdého měsíce, 

kde lze vidět úspěšnost více strategií za celý měsíc. 

 Na konci této Tab. 4.2 je moţno vidět celkové hodnoty nákupu dolaru, jeho 

ekvivalentu v EUR při nákupu za sjednaný forwardový kurz a také hodnotu EUR při nákupu 

za aktuální spotový kurz, z čehoţ vyplývá určení zisku či ztráty v EUR.  
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Tab. 4.2 Nákup USD za EUR v roce 2010, jejich zisková či ztrátová pozice 

Datum splatnosti Nákup USD Úroveň zajištění 

EUR 

ekvivalent 

Spot 

kurz 

EUR při 

spot. kurzu 

Zisk/ztrát

v EUR 

7.1.2010 300 000 1,49 USD/EUR 201 342 1,43 209 790 8 448 

Celkem Leden 300 000   201 342   209 790 8 448 

5.2.2010 300 000 1,49 USD/EUR 201 342 1,369 219 138 17 796 

Celkem Únor 300 000   201 342   219 138 17 796 

5.3.2010 300 000 1,49 USD/EUR 201 342 1,358 220 913 19 571 

Celkem Březen 300 000   201 342   220 913 19 571 

6.4.2010 300 000 1,49 USD/EUR 201 342 1,34 223 881 22 539 

Celkem Duben 300 000   201 342   223 881 22 539 

7.5.2010 300 000 1,49 USD/EUR 201 342 1,275 235 294 33 952 

21.5.2010 600 000 1,249 USD/EUR 480 384 1,25 480 000 - 384 

Celkem Květen 900 000   681 726   715 294 33 568 

7.6.2010 300 000 1,49 USD/EUR 201 342 1,196 250 836 49 494 

14.6.2010 2 000 000 1,2941 USD/EUR 1 545 476 1,225 1 632 653 87 177 

21.6.2010 400 000 1,2778 USD/EUR 313 038 1,239 322 841 9 803 

Celkem Červen 2 700 000   2 059 856   2 206 330 146 474 

7.7.2006 300 000 1,47 USD/EUR 204 082 1,257 238 663 34 581 

19.7.2010 1 900 000 1,2778 USD/EUR 1 486 931 1,296 1 466 049 - 20 882  

Celkem Červenec 2 200 000   1 691 013   1 704 712 13 699 

6.8.2010 500 000 1,47 USD/EUR 340 136 1,318 379 363 39 227 

20.8.2010 1 900 000 1,2778 USD/EUR 1 486 931 1,271 1 494 886 7 955 

Celkem Srpen 2 400 000   1 827 067   1 874 249 47 182 

6.9.2010 500 000 1,47 USD/EUR 340 136 1,274 392 465 52 323 

22.9.2010 900 000 1,2778 USD/EUR 704 336 1,307 688 600 - 15 736 

Celkem Září 1 400 000   1 044 472   1 081 065 36 593 

6.10.2010 500 000 1,3727 USD/EUR 364 246 1,386 360 750 - 3 496 

22.10.2010 1 900 000 1,2778 USD/EUR 1 486 931 1,391 1 365 924 -121 007 

Celkem Říjen 2 400 000   1 851 177   1 726 674 - 124 503 

8.11.2010 1 000 000 1,3727 USD/EUR 728 491 1,392 718 391 - 10 100 

22.11.2010 1 900 000 1,3010 USD/EUR 1 460 415 1,365 1 391 941 - 68474 

Celkem Listopad 2 900 000   2 188 906   2 110 332 - 78 574 

6.12.2010 500 000 1,3727 USD/EUR 364 246 1,328 376 506 12 260 

20.12.2010 1 900 000 1,3010 USD/EUR 1 460 415 1,315 1 444 867 -15 728 

Celkem Prosinec 2 400 000   1 824 661   1 821 373 - 2 924 

Celkem 18 500 000   13 974 246   14 113 751 139 505 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z tabulky uvedené výše vyplývá, ţe strategie firmy byla nakonec v úhrnné výši 

úspěšná. V měsíci říjnu 2010 byla strategie poprvé záporná a do konce roku se však záporné 
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hodnoty objevovaly i nadále, jak tomu bylo i v lednu a únoru 2011, coţ zobrazuje Tab. 4.3, je 

tedy nutné navrhnout další strategie pro zajišťování. 

 

Tab. 4.3 Zajišťování v roce 2011 

Datum 

splatnosti 

Nákup 

USD 
Úroveň zajištění 

EUR 

ekvivalent 

Spot 

kurz 

EUR při 

spot. kurzu 

Zisk/ztrát

a EUR 

7.1.2011 900 000 1,3010 USD/EUR 691 176 1,296 694 444 3 268 

24.1.2011 1 500 000 1,3343 USD/EUR 1 124 185 1,357 1 105 380 - 18 805 

Celkem 

Leden 2 400 000   1 815 361   1 799 824 - 15 537 

7.2.2011 900 000 1,33 USD/EUR 676 692 1,355 664 207 -24 385 

22.2.2011 1 500 000 1,3343 USD/EUR 1 124 185 1,367 1 097 293 -33 950 

Celkem Únor 2 400 000   1 800 877   1 761 500 - 39 377 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.2.2 Zahraniční obchod 

 

 

Podle údajů přeshraniční statistiky se meziročně v běţných cenách zvýšil vývoz          

o 28,4 % (49,5 mld. Kč)  a dovoz o 30,9 % (49,1 mld. Kč). Obchodní bilance skončila 

přebytkem 15,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. 

Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna ledna 2010 (nejniţší měsíční hodnoty vývozu i 

dovozu v roce 2010). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval jiţ jedenáctý měsíc. 

Vlivem posílení CZK vůči EUR rostl zahraniční obchod vyjádřený v EUR rychleji (vývoz o 

37,2 % a dovoz o 39,9 %) neţ v korunách. Kurz CZK k USD zůstal na stejné úrovni jako        

v lednu 2010, a tím i vývoz a dovoz přepočtený na dolary zaznamenal stejná tempa růstu jako 

zahraniční obchod v korunách. 

Přebytek obchodní bilance 15,7 mld. Kč byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Vzestup 

aktiva byl zaznamenán u strojů a dopravních prostředků (o 9,9 mld. Kč), průmyslového 

spotřebního zboţí (o 0,7 mld. Kč) a surovin (o 0,2 mld. Kč). Záporné saldo se zmenšilo o 0,3 

mld. Kč v obchodě s potravinami a ţivými zvířaty. Naopak se prohloubil deficit obchodu s 

minerálními palivy o 4,6 mld. Kč a chemickými výrobky o 4,2 mld. Kč. Přechodem z aktiva 

do pasiva se zhoršila bilance obchodu s polotovary a materiály o 2,0 mld. Kč. Bilance 

obchodu s nápoji a tabákem zůstala na úrovni ledna 2010 (přebytek 0,1 mld. Kč). 
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4.2.3 Vývoj EUR/USD  

 

 

 Jak vidíme v následujícím Grafu 4.1, vývoj měnového páru EUR/USD byl za 

posledních 12 měsíců různorodý. Jeho nejniţší hodnota byla 1,18 EUR/USD v měsíci červnu 

2010, nevyšší pak 1,39 EUR/USD v měsíci březnu 2011, má tedy rostoucí tendenci. 

 Únorový výhled Consensus Forecasts pro kurz amerického dolaru vůči euru očekával 

v krátkém horizontu stabilitu okolo 1,32 EUR/USD, skutečná hodnota však byla vyšší, a to 

1,35 EUR/USD ke konci února, začátkem března dokonce překročila úroveň 1,4 EUR/USD, 

následně se ustálila na hodnotě 1,39 EUR/USD. Ve dvouletém horizontu by se měl kurz vrátit 

na úroveň z konce roku 2010. Z tohoto důvodu je nutné předpokládat minimální hranici 

zajištění pro rok 2011 na úrovni 1,39 EUR/USD. 

 

 

Graf 4.1 Vývoj EUR/USD za posledních 12 měsíců 

 

Zdroj: vlastní zpracování, www.forex.com 

 

 

 

Výhled na kurz EUR/USD  

 

  Jednotná evropská měna ještě před 10 měsíci nevypadala příliš příznivě, ale první 

čtvrtletí letošního roku bylo pro euro doposud nejlepším v jeho celé historii. Euro zhodnotilo 



44 

 

během prvního čtvrtletí tohoto roku proti dolaru o 3,5%, coţ je nejvíce od konce roku 

2008. Euro se v průběhu prvního čtvrtletí dostalo z lednového devítiletého minima díky 

ujištěním německé kancléřky Merkelové a francouzského prezidenta Sarkosyho o tom, ţe 

učiní vše potřebné pro zachování a fungování eurozóny. 

  Oproti loňskému čtyřletému minimu dosaţenému na začátku června kvůli vrcholení 

evropské dluhové krize si euro polepšilo jiţ o 20 %. 

 Aktuální výhled na kurz měnového páru po prolomení bariéry 1,4 v dubnu tohoto 

roku je aţ k hranici 1,425 EUR/USD. 

 

 

4.3 Návrh strategií pro rok 2011 
 

 

Případová studie se odkazuje na měsíční nákup USD, a to v konkrétní částce 

2.400.000 USD měsíčně. Tato hodnota odpovídá vývoji při zajišťování uvedenému v Tab. 4.3 

a Tab. 4.4.  

Firma Fosfa, a. s. má potřebu 36.400.000 EUR ročně měnit v USD (tedy nakupovat 

dolary), přičemţ zajišťuje 60 % této hodnoty. Měsíčně to tedy činí 1.820.000 EUR (ročně 

21.400.000 EUR, coţ je tedy jiţ zmíněná hodnota šedesátiprocentního zajištění). Minimální 

hodnota zajišťování byla stanovena na 1,39 EUR/USD. 

Pro společnost byla navrhnuta strategie týkající se různých druhů forwardů pro řízení 

měnového rizika, jelikoţ nezajištěné prodeje cizí měny toto riziko vytvářejí. Díky moţnému 

posílení kurzu USD by mohly příjmy v cizí měně výrazně klesnout. Z důvodu udrţení 

plánovaných zisků Fosfa a. s. uvaţuje o zajištění svých příjmů v cizí měně.  

Před uzavřením zajišťovacího obchodu je doporučováno, nejlépe během procesu 

přípravy rozpočtu na další rok, aby byly definovány cíle zajištění s ohledem na trţní pozici 

firmy, její ziskovost a zadluţenost. Dále je nutné porovnat cílový měnový kurz zohledňující 

plánovanou úroveň výnosnosti (tj. kalkulovaný kurz) s očekávaným vývojem devizových 

kurzů. Dále je nutné sestavit moţné scénáře stanovující citlivost na výkyvy měnových kurzů. 

Finanční strategie můţe být rozhodující při definování vhodné zajišťovací politiky. 

První z nich je obranná politika, jeţ definuje nejhorší akceptovatelný scénář a eliminuje 

všechna trţní rizika prostřednictvím zajišťovacích instrumentů. Naproti tomu útočná politika 

se zaměřuje na ziskovost všech zajišťovacích operací. 



45 

 

Forwardový obchod znamená pro firmu jistotu směnného kurzu na období několika 

měsíců dopředu, proto mohou takto přesně plánovat své výnosy, případně náklady.  

 Mezi základní zajišťovací produkty byly bankou navrhnuty: 

 parforward, 

 corridor forward, 

 convertible forward. 

 

4.3.1 Parforward 

 

 

 Parforward je dohoda o výměně řady peněţních toků v čase v jedné měně za sérii 

finančních toků v jiné měně, se všemi výměnami vyskytujícími se ve stejném kurzu.  

Parforward je tedy řada zahraničních termínovaných smluv měny na jednu dohodnutou sazbu.  

Není nezbytné, aby finanční toky byly ve stejné nominální výši.  Parforward má potenciálně 

daňové a účetní dopady na uţivatele, proto by mělo být nezávislé poradenství provedeno před 

pouţitím.  

 Parforward umoţňuje společnosti získat stejné mnoţství cizí měny kaţdý rok se 

sazbou podstatně atraktivnější neţ trţní sazba. Jako kaţdý forward, tak i parforward poskytuje 

nejen expozice spotových měnových sazeb, ale také míry úrokového diferenciálu mezi oběma 

zúčastněnými měnami.  Ve skutečnosti společnost dostává pevnou úrokovou sazbu v dané 

měně, kterou nakupuje, a platí fixní úrokovou sazbu v měně, kterou prodává. 

  Mezi nejvýznamnější výhody patří jednoduchost zero-cost zajišťovací struktury, 

jednoznačně určený prodejní kurz při plném zajištění, lepší kurz neţ u krátkodobé úrokové 

míry, peněţní toky nemusí být stejné ani pravidelné. 

 Následující graf uvádí tento druh forwardu při různých směnných kurzech EUR/USD 

při hranici zajištění 1,39 EUR/USD. 
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Graf 4.2 Parforward 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Fosfa, a. s. zajišťuje minimální prodejní kurz 1,39 EUR/USD. Pokud je v rozhodný 

čas kurz EUR/USD niţší neţ 1,39 má společnost právo prodat EUR/USD za 1,39. Pokud je 

však v rozhodný čas kurz EUR/USD vyšší neţ 1,39, poté musí společnost prodat EUR/USD 

za 1,39. 

 Červená čára v grafu zobrazuje vývoj kurzu pro společnost, která nezajišťuje. Černá 

čára poté ukazuje zajištění na úrovni 1,39 EUR/USD. V levé části grafu tedy vidíme zisk 

z dané pozice aţ do hodnoty 1,39 EUR/USD. V této části se hodnota efektivního prodejního 

kurzu rovná spotovému kurzu. V případě dalšího růstu kurzu, jak uvádí Tab. 4.4, se stává 

forward nevýhodným, protoţe společnost začíná prodělávat na rostoucím spotovém kurzu a 

pozice je záporná. 

 Kaţdá transakce můţe být vypořádána na non-delivery bázi, coţ znamená, ţe se 

vypořádává pouze čistý rozdíl mezi zajištěnou úrovní a spotovým kurzem v rozhodný čas. 

Můţe tedy dojít jak k zisku, tak i ke ztrátě. 

 Kaţdé cash flow je vypořádáno samostatně. Částka k vypořádání byla kalkulována 

takto: 

 

                                                                             (4.1) 

  

Nominálem jsou v kaţdé ze studií 1.820.000 EUR. 
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Tab. 4.4 Moţné scénáře při non-delivery vypořádání 

Scénář Spot v rozhodný čas Úroveň zajištění 

Částka k vypořádání 

v USD 

Positive 1,24 1,39 273 000 

  1,26 1,39 236 600 

  1,28 1,39 200 200 

  1,30 1,39 163 800 

  1,32 1,39 127 400 

  1,34 1,39 91 000 

  1,36 1,39 54 600 

  1,38 1,39 18 200 

Negative 1,40 1,39 -18 200 

  1,42 1,39 -54 600 

  1,44 1,39 -91 000 

  1,46 1,39 -127 400 

  1,48 1,39 -163 800 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tato Tab. 4.4 nezobrazuje všechny potenciální kurzy Spotu v rozhodný čas. Kurzy 

mohou přesáhnout minimální i maximální hodnoty uvedené v této tabulce a tím pádem mohou 

být i částky k vypořádání vyšší resp. niţší neţ částky uvedené v tabulce. 

 

4.3.2 Corridor forward  

 

 

 Forward Corridor je typem forwardu, kdy za nulových počátečních nákladů je moţné 

realizovat měnový forward na sjednanou nominální částku za příznivější kurz, neţ je kurz 

obvyklý. Výsledný kurz poté závisí na: 

 počtu období, ve kterých byl referenční směnný kurz fixován na hodnotě uvnitř pásma 

tvořeného horní a dolní bariérou a 

 počátečním a maximálním kurzu. 

Sjednaný počáteční kurz je z pohledu kupujícího nevýhodný. Kurz se během trvání 

obchodu zlepšuje.  Zlepšování kurzu ustane v obdobích, pro která se fixing nachází mimo 

pásmo tvořené horní a spodní bariérou, a znovu pokračuje při následném fixingu uvnitř či na 

bariérách pásma. Forward Corridor lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním 

lístku. 
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Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn 

pohybem směnných kurzů. Teoreticky není zisk/ztráta omezena. U Forward Corridoru se aţ 

do data splatnosti nezná kurz, za který bude nominální částka směňována.  Výsledný kurz se 

můţe pohybovat kdekoliv mezi nevýhodným počátečním a výhodným maximálním kurzem, 

a to v závislosti na počtu období, ve kterých byl referenční směnný kurz fixován na hodnotě 

uvnitř pásma tvořeného horní a dolní bariérou, k celkovému počtu období. 

 Mezi přední výhody tohoto finančního derivátu patří nulové pořizovací náklady a 

participace na zvýšeném kurzu. Je tedy vhodný pro společnosti, které předpokládají omezený  

vzestup kurzu.    

 Následující Graf 4.3 zobrazuje situaci v Corridor forvardu v případě zajištění i bez 

zajištění za daná aktuální data pro rok 2011. 

 

Graf 4.3 Corridor forward 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Fosfa, a. s. zajišťuje minimální prodejní kurz 1,39 EUR/USD a participuje na vyšším 

kurzu aţ do úrovně 1,43 EUR/USD dle sjednaných podmínek banky. Pokud je v rozhodný čas 

kurz EUR/USD niţší neţ 1,33, má společnost právo prodat EUR/USD za 1,33. Pokud je však 

v rozhodný čas kurz EUR/USD mezi 1,33 a 1,43, má společnost právo, nikoliv však 

povinnost, prodat EUR/USD za aktuální kurz.  

 Jinak tomu bude, pokud bude v rozhodný čas kurz EUR/USD vyšší neţ 1,43. V tom 

případě má společnost povinnost prodat EUR/USD za 1,43. 
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 Opět je v Grafu 4.3 vidět červenou čarou pozice bez zajištění a černou čarou pozice 

v případě vyuţití Corridor forwardu. Je vidět, ţe firma participuje na kurzu EUR/USD jak do 

výše zajištění (1,33 EUR/USD), tak i s dále rostoucím kurzem právě aţ do výše 1,43 

EUR/USD.  

Kaţdá transakce můţe být opět vypořádána na non-delivery bázi, coţ znamená, ţe se 

vypořádává pouze čistý rozdíl mezi zajištěnou úrovní a spotovým kurzem v rozhodný čas.  

 Kaţdé cash flow je vypořádáno samostatně. Částka k vypořádání byla kalkulována dle 

vzorce (4.1). 

 

 

Tab. 4.5 Moţné scénáře při non-delivery vypořádání 

Scénář Spot v rozhodný čas Úroveň zajištění 

Částka k vypořádání 

v EUR 

Positive 1,24 1,33 163 800 

  1,26 1,33 127 400 

  1,28 1,33 91 000 

  1,30 1,33 54 600 

  1,32 1,33 18 200 

Neutral 1,34 1,34 0 

  1,36 1,36 0 

  1,38 1,38 0 

  1,40 1,4 0 

  1,42 1,42 0 

Negative 1,44 1,43 -18 200 

  1,46 1,43 -54 600 

  1,48 1,43 -91 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 

Tab. 4.5 nezobrazuje všechny potenciální kurzy spotového kurzu v rozhodný čas. 

Kurzy mohou přesáhnout minimální i maximální hodnoty uvedené v této tabulce a tím pádem 

mohou být i částky k vypořádání vyšší resp. niţší neţ částky uvedené v tabulce. 

Jak je z tabulky vidět, od hodnoty 1,34 aţ 1,42 hodnota spotového kurzu roste, 

zároveň však roste i hodnota zajišťovacího kurzu. V hodnotě 1,43 EUR/USD jiţ zůstává tato 

hodnota, společnost participovala na růstu kurzu, od této hodnoty ale zůstává pouze kurz     

1,43 EUR/USD. 

 Mezi výhody tohoto typu forwardu zajisté patří: 

 profit z variability kurzů (u Parforwardu tato moţnost nebyla), 

 pevný maximální kurz pro budoucí měnový nákup (znám nejhorší moţný scénář), 
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 spodní nebo horní hranice pásma je volitelná v souladu s očekáváními, plány                

a rozpočtem. 

 

4.3.3 Convertible forward 

 

 

 Dalším nabídnutým produktem se stal convertible forward neboli konvertibilní 

forward. Je dalším instrumentem, který má zero-cost strukturu, tzn., ţe jsou s ním spojeny 

nulové pořizovací náklady. Je to instrument, který umoţňuje participaci na zvýšeném kurzu. 

Je vytvořen pro společnosti, které přepokládají omezený vzestup kurzu.  

 

Graf 4.4 Convertible forward 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Společnost Fosfa, a. s., zajišťuje minimální prodejní kurz 1,39 a opět participuje na 

vyšším kurzu, a to aţ do úrovně 1,48. V době, kdy je v rozhodný čas kurz EUR/USD niţší neţ 

1,39, má Fosfa právo prodat EUR/USD za 1,39. Pokud je však v rozhodný čas kurz tohoto 

měnového páru mezi 1,39 a 1,48, potom můţe, nikoliv však musí, prodat EUR/USD za 

aktuální kurz.  

 Poté, co kurz EUR/USD překročí hranici 1,48 EUR za USD, má Fosfa povinnost 

prodat za pouhých 1,39. Z Grafu 4.4 je moţné vidět, ţe aţ do této hranice hodnota směnného 

kurzu roste, poté klesne na úroveň jiţ zmiňovaných 1,39 EUR/USD a pokračuje ve své 

rovnoběţné tendenci. 
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Tab. 4.6 Moţné scénáře při non-delivery vypořádání 

Scénář Spot v rozhodný čas Úroveň zajištění 

Částka k vypořádání 

v EUR 

Positive 1,24 1,39 273 000 

  1,26 1,39 236 600 

  1,28 1,39 200 200 

  1,30 1,39 163 800 

  1,32 1,39 127 400 

  1,34 1,39 91 000 

  1,36 1,39 54 600 

  1,38 1,39 18 200 

Neutral 1,40 1,4 0 

  1,42 1,42 0 

  1,44 1,44 0 

  1,46 1,46 0 

Negative 1,48 1,39 -163 800 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.6 opět nezobrazuje všechny potenciální kurzy spotového kurzu v rozhodný čas. 

Kurzy mohou přesáhnout minimální i maximální hodnoty uvedené v této tabulce a tím pádem 

mohou být i částky k vypořádání vyšší resp. niţší neţ částky uvedené v tabulce. 

 Pro výpočet částek k vypořádání byl pouţit vzorec (4.1), bylo počítáno na základě 

non-delivery báze a s nominálem 1.820.000 EUR. 

 

4.3.4 Použití měnové opční strategie  

 

V zahraničním platebním styku se jako zajišťovací nástroj proti kurzovním rizikům 

pouţívají měnové opce. Měnová opce představuje právo  k nákupu nebo prodeji určitého 

mnoţství jedné měny za jinou měnu v kurzu předem dohodnutém zúčastněnými stranami a k 

dohodnutému datu. Měnová opce tedy umoţňuje kupujícímu opce zajistit své měnové riziko, 

kdy mu na rozdíl od forwardu dovoluje k dohodnutému datu sjednaný kurz vyuţít, ale i 

nevyuţít v závislosti na tom, je-li aktuální trţní kurz v dohodnutém dni pro něj výhodnější neţ 

kurz sjednaný. Prodávajícímu opce (bance) pak umoţňuje získat opční prémium. 

Výše prémie do značné míry závisí na volatilitě  daného měnového páru. Čím větší je 

pravděpodobnost výraznějšího pohybu kurzu, tím vyšší je částka placené prémie. Tento fakt 

mnoho potencionálních zájemců o opce od vyuţívání tohoto instrumentu odrazuje. Náklady 
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spojené se zajišťování kurzového rizika prostřednictvím opcí je však moţno do značné míry 

eliminovat pouţitím opčních strategií. 

Minimální objem jedné transakce je u našich bank různý, ale většinou se pohybuje na 

úrovni jednoho milionu korun a výše (Komerční banka 50.000 USD nebo ekvivalent v jiné 

měně, Česká spořitelna 1.500.000 CZK). Měnovou opci lze sjednat ve všech světových 

měnách, které daná banka nabízí.  

Nejčastěji vyuţívanou strategií je takzvaná Zero-cost strategie. Při této strategii klient 

od banky koupí opci typu call
11

 a zároveň prodá bance opci typu put
12

, nebo naopak klient 

koupí od banky opci typu put a zároveň prodá bance opci typu call. Klient si stanoví 

realizační cenu u opce, kterou od banky kupuje a pracovník banky dopočítá realizační cenu 

pro opci, kterou klient bance prodává, a to tak, aby se vzájemně placené prémie rovnaly nule. 

Z toho také vyplývá název této strategie (zero cost - nulové náklady). Tento typ kombinace 

několika opcí je pouze jednou z opčních strategií, kterých existuje celá řada. 

 

Použití měnové opce na konkrétním příkladu 

 

Společnost Fosfa, a.s. zabývající se vývozem do zemí Evropské unie inkasuje platby 

v EUR, ale dodavatelům plní své závazky v USD z 85 %. Kvůli posilujícímu dolaru se 

rozhodne zajistit proti nepříznivému vývoji kurzu prostřednictvím opční strategie. Očekává se 

sice další posilování dolaru, ale je zde i určitá pravděpodobnost opačného vývoje kurzu (např. 

zásah ČNB a podobně). Společnost nechce prodat EUR za méně neţ 1,39 EUR/USD. 

Společnost chce vyuţívat pouze zero-cost instrumenty, proto volí strategii zero-cost opce. 

Společnost si tedy nakoupí od banky opci typu put v objemu 10.920.000 EUR (její 

potřeba je 1.820.000 EUR měsíčně, proto za 6 měsíců 10.920.000 EUR) s poţadovanou 

realizační cenou 1,39 a se splatností o půl roku později. Pracovník banky pak dopočítá 

realizační cenu opce, kterou společnost bance prodá, tak aby se vzájemně placené prémie 

rovnaly nule. Společnost pak prodá bance opci typu call v objemu 10.920.000 EUR s 

realizační cenou 1,48 (cena spočítaná pracovníkem banky) – to znamená, ţe v den splatnosti 

opce má společnost právo prodat bance 10.920.000  EUR za 1,39 a banka má právo koupit od 

                                                
11 Call opce evropského typu opravňuje společnost koupit pevně stanovený objem hlavní měny měnového páru 

proti měně vedlejší za předem definovaný  kurz, který je v případě  call opce roven forwardovému kurzu v 

dohodnutý den (den splatnosti). Je-li kurz vyšší v den splatnosti, velmi pravděpodobně bude tato opce vyuţita. U 

americké call opce by bylo moţno vyuţít kdykoliv do data splatnosti. 
12 V případě opce typu put, tedy prodeje měnové opce,  má klient povinnost koupit nebo prodat danou měnu za 

předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu.  Za přijetí této povinnosti klient při uzavření obchodu 

inkasuje od banky cenu, kterou je opční prémium. 
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společnosti 10.920.000 EUR za 1,48. Společnost má tedy jistotu, ţe za jedno euro od banky 

neobdrţí v den splatnosti více něţ 1,48 EUR/USD a ne méně neţ 1,39EUR/ USD. 

V den splatnosti obou opcí mohou nastat tyto situace. 

 Aktuální kurz EUR bude niţší něţ 1,39 EUR/USD. Svého práva vyuţije společnost 

Fosfa a prodá bance 10.920.000 EUR v kurzu 1,39 EUR/USD.  

 Aktuální kurz EUR bude vyšší neţ 1,48 EUR/USD. Svého práva vyuţije banka a 

koupí od společnosti Fosfa 10.920.000 EUR v kurzu 1,48 EUR/USD.  

 Aktuální kurz EUR se bude pohybovat v rozpětí od 1,39 USD do 1,48 USD. V tomto 

případě opci nevyuţije ani jedna ze stran a společnost prodá 10.920.000 EUR za 

aktuální kurz.  

 

4.4. Plánovaná měsíční potřeba USD pro rok 2011 
 

 

 Následují Tab. 4.7 zobrazuje plánovaný nákup dolaru pro rok 2011 od března tohoto 

roku. Jak je vidět, zajišťovaná hodnota se pohybuje v rozmezí 45 – 68 % z celkové potřeby 

dolaru. 

  

Tab. 4.7 Plánovaná potřeba USD pro rok 2011 

Měsíc Zajištěno Požadavek Procentní zajištění 

Březen 2 400 000 5 368 888 45% 

Duben 2 400 000 3 542 000 68% 

Květen 2 400 000 3 795 000 63% 

Červen 2 400 000 3 795 000 63% 

Červenec 900 000 1 897 500 47% 

Srpen 2 150 000 3 795 000 57% 

Září 2 150 000 3 795 000 57% 

Říjen 900 000 1 897 500 47% 

Listopad 2 150 000 3 795 000 57% 

Prosinec 2 150 000 3 795 000 57% 

Celkem 20 000 000 35 475 888 56% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Prognóza vývoje EUR/USD v následujících obdobích 

 

 Dle analytiků Citibank se bude kurz měnového páru nadále vyvíjet.  Domnívají se, ţe 

obrat v tlaku na růst amerických výnosů i uvolňování napětí na periferii eurozóny by mohly 

umoţnit posun kurzu EUR/USD blíţe k prognózované hodnotě. Vyjednávání o podobě a 

implementaci permanentního mechanismu pro řešení krize v eurozóně by mohlo dále podpořit 

konsolidaci eura. Směnný kurz USD/EUR pro příštích 6 - 12 měsíců je odhadován na úroveň 

1,46 EUR/USD. 

 

4.5 Použití zajišťovací strategie u Fosfa, a.s. 
 

 

Pro zajišťování u dané společnosti se jeví jako nejvýhodnější varianta pouţití 

Convertible forwardu. Společnost participuje na očekávaném zvýšení kurzu, přitom není 

omezena sjednaným počátečním nízkým kurzem, jako je tomu u Corridor forwardu. 

 Následné čtyři analýzy uvádějí zajištění plánované potřeby dolaru, která bude 

směňována s různými úrovněmi zajištění za euro. V kaţdé z analýz je pouţita horní hranice 

zajištění v hodnotě 1,45 EUR/USD a úroveň spotového kurzu podle prognózy analytiků 

Citibank. 

 Následující Tab. 4.8 zobrazuje propočet forwardu s rozmezím 1,37 – 1,45 EUR/USD. 

 

Tab. 4.8 Zajištění pro minimální kurz 1,37 EUR/USD 

Měsíc 
Spotový 

kurz 

Úroveň 

zajištění 

Potřeba 

směny 

EUR při 

spotu 

EUR 

ekvivalent 

Zisk/ztráta 

EUR 

Leden 1,340 1,37 2 400 000 3 216 000 3 288 000 72 000 

Únor 1,350 1,37 2 400 000 3 240 000 3 288 000 48 000 

Březen 1,390 1,39 2 400 000 3 336 000 3 336 000 0 

Duben 1,400 1,39 2 400 000 3 360 000 3 336 000 -24 000 

Květen 1,438 1,438 2 400 000 3 451 200 3 451 200 0 

Červen 1,440 1,44 2 400 000 3 456 000 3 456 000 0 

Červenec 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Srpen 1,460 1,37 2 150 000 3 139 000 2 945 500 -193 500 

Září 1,465 1,37 2 150 000 3 149 750 2 945 500 -204 250 

Říjen 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Listopad 1,420 1,42 2 150 000 3 053 000 3 053 000 0 

Prosinec 1,430 1,43 2 150 000 3 074 500 3 074 500 0 

-301 750 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V Tab. 4.8 můţeme vidět propočet směny dolaru za euro při vyuţití Convertible 

forwardu. V prvním případě byla pouţita spodní hranice 1,37 EUR/USD. Jak lze vidět, daná 

strategie se jeví jako velmi nevýhodná. Zajištění probíhalo na základě odhadu vývoje kurzu 

pro rok 2011.  

Při hodnotách kurzu niţších neţ 1,37 EUR/USD je směnný kurz právě v této hodnotě, 

při růstu kurzu nad tuto hodnotu je pouţit aktuální spotový kurz aţ ke 1,45 EUR/USD.       

Nad tento kurz je však zajištění opět na minimální hranici, tedy 1,37 EUR/USD. Pro danou 

předpověď kurzu pro rok 2011 činí výsledná hodnota ztrátu 301 750 EUR. Následná Tab. 4.9 

uvádí zvýšenou minimální hranici na 1,39 EUR/USD. 

 

Tab. 4.9 Zajištění pro minimální kurz 1,39 EUR/USD 

Měsíc 
Spotový 

kurz 

Úroveň 

zajištění 

Potřeba 

směny 

EUR při 

spotu 

EUR 

ekvivalent 

Zisk/ztráta 

EUR 

Leden 1,340 1,39 2 400 000 3 216 000 3 336 000 120 000 

Únor 1,350 1,39 2 400 000 3 240 000 3 336 000 96 000 

Březen 1,390 1,39 2 400 000 3 336 000 3 336 000 0 

Duben 1,400 1,4 2 400 000 3 360 000 3 360 000 0 

Květen 1,438 1,438 2 400 000 3 451 200 3 451 200 0 

Červen 1,440 1,44 2 400 000 3 456 000 3 456 000 0 

Červenec 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Srpen 1,460 1,39 2 150 000 3 139 000 2 988 500 -150 500 

Září 1,465 1,39 2 150 000 3 149 750 2 988 500 -161 250 

Říjen 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Listopad 1,420 1,42 2 150 000 3 053 000 3 053 000 0 

Prosinec 1,430 1,43 2 150 000 3 074 500 3 074 500 0 

-95 750 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V Tab. 4.9 je uveden minimální kurz 1,39 EUR/USD. I při této hodnotě se stala 

strategie nevýhodnou pro daný kurz se ztrátou 95 750 EUR. Do uvedeného minimálního 

kurzu je hedging úspěšný, při růstu kurzu do dané maximální hranice neutrální, ale při 

překročení této hodnoty záporný.  

Je tedy potřebné zajistit vyšší minimální hranici kurzu, aby společnost profitovala na 

daném zajištění. Proto následující Tab. 4.10 uvádí propočet pro kurz 1,41 EUR/USD. 
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Tab. 4.10 Zajištění pro minimální kurz 1,41 EUR/USD 

Měsíc 
Spotový 

kurz 

Úroveň 

zajištění 

Potřeba 

směny 

EUR při 

spotu 

EUR 

ekvivalent 

Zisk/ztráta 

EUR 

Leden 1,340 1,41 2 400 000 3 216 000 3 384 000 168 000 

Únor 1,350 1,41 2 400 000 3 240 000 3 384 000 144 000 

Březen 1,390 1,41 2 400 000 3 336 000 3 384 000 48 000 

Duben 1,400 1,41 2 400 000 3 360 000 3 384 000 24 000 

Květen 1,438 1,438 2 400 000 3 451 200 3 451 200 0 

Červen 1,440 1,44 2 400 000 3 456 000 3 456 000 0 

Červenec 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Srpen 1,460 1,41 2 150 000 3 139 000 3 031 500 -107 500 

Září 1,465 1,41 2 150 000 3 149 750 3 031 500 -118 250 

Říjen 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Listopad 1,420 1,42 2 150 000 3 053 000 3 053 000 0 

Prosinec 1,430 1,43 2 150 000 3 074 500 3 074 500 0 

158 250 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Při pouţití kurzu uvedeného v Tab. 4.10 se stává strategie úspěšnou. Společnost Fosfa 

by tedy hospodařila se ziskem 158 250 EUR.  Je tedy výhodné uzavřít smlouvu pro zajištění 

na rok 2011 s minimálním směnným kurzem 1,41 EUR/USD. Další Tab. 4.11 uvádí zajištění 

v rozmezí 1,43 – 1,45 EUR/USD. Zde jiţ vychází zisk 436 250 EUR.   

 

Tab. 4.11 Zajištění pro minimální kurz 1,43 EUR/USD 

Měsíc 
Spotový 

kurz 

Úroveň 

zajištění 

Potřeba 

směny 

EUR při 

spotu 

EUR 

ekvivalent 

Zisk/ztráta 

EUR 

Leden 1,340 1,43 2 400 000 3 216 000 3 432 000 216 000 

Únor 1,350 1,43 2 400 000 3 240 000 3 432 000 192 000 

Březen 1,390 1,43 2 400 000 3 336 000 3 432 000 96 000 

Duben 1,400 1,43 2 400 000 3 360 000 3 432 000 72 000 

Květen 1,438 1,438 2 400 000 3 451 200 3 451 200 0 

Červen 1,440 1,44 2 400 000 3 456 000 3 456 000 0 

Červenec 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Srpen 1,460 1,43 2 150 000 3 139 000 3 074 500 -64 500 

Září 1,465 1,43 2 150 000 3 149 750 3 074 500 -75  250 

Říjen 1,450 1,45 900 000 1 305 000 1 305 000 0 

Listopad 1,420 1,42 2 150 000 3 053 000 3 053 000 0 

Prosinec 1,430 1,43 2 150 000 3 074 500 3 074 500 0 

436 250 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Shrnutí kapitoly 
 

 

Společnost Fosfa, a.s. měla podmínku vyuţívání pouze beznákladových strategií, jinak 

by zajišťování vůbec neprováděla. Z tohoto důvodu byly navrhnuty tři druhy forwardů a jedna 

měnová opce, kdy by společnost s vyuţitím těchto kontraktů neměla ţádné počáteční náklady. 

Zajišťování pomoci forwardového kontraktu můţe být ideálním řešením a je v něm 

nalezena výhoda, je-li forwardový kurz přesně v souladu s očekáváním firmy v oblasti 

směnných kurzů a hodí se tedy do jejích finančních plánů. Je-li však pro firmu forwardový 

kurz, vypočtený z trţních parametrů, nedostatečně přitaţlivý, měla by uvaţovat o dalších 

produktech, které výměnou za jinou povinnost zpřístupní úroveň a strukturu zajištění 

výhodnější a flexibilnější, na oslabujícím dolaru participující, neţ umoţňuje forward. 

Navrţené strategie jsou dále zhodnoceny v závěru práce. 

Měnová opce plně pokrývá nevýhodný trţní vývoj, ale nepřipraví jeho majitele o 

příleţitost plně vyuţít výhodných pohybů kurzu. Na rozdíl od všech dříve uvedených 

beznákladových strategií se za opce hradí poplatek (opční prémie), protoţe drţitel opce 

vlastní právo a nenese ţádnou povinnost. Z tohoto důvodu nebylo dále počítáno s opcemi. 
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5 Závěr 
 

 Vývoj měnových kurzů ovlivňuje mnoho společností v zahraničně obchodních 

vztazích. V dnešní době, kdy jsou hranice všech států téměř otevřené, není problém 

nakupovat či prodávat mnohdy levnější výrobky či suroviny pro výrobu produktů. Kaţdý 

takový subjekt zabývající se obchodováním se zahraničím však podstupuje riziko. A ne jen 

jedno.  

  Finanční riziko, které tyto společnosti podstupují, se dále člení na pět hlavních skupin 

rizika, a to úvěrové, trţní, likvidní, operační a obchodní riziko. Pro splnění cíle práce však 

byla dále probírána pouze jedna část trţního rizika, a to riziko měnové. 

Měnové riziko je veličina určující, jakým způsobem přispívá riziko neočekávané 

změny kurzu k riziku změn reálné hodnoty aktiva, pasiva či peněţního toku v domácí měně. 

U subjektu vstupujícího do zahraničně obchodních vztahů má měnové riziko přímý vliv 

na majetek a kapitál společnosti, a to především v samotných poloţkách rozvahy 

denominovaných v zahraničních měnách. Konkrétně např. hotovost na účtu v zahraniční 

měně, pohledávky a závazky v cizích měnách atp.  

Měnové riziko však působí i nepřímo, a to v případě subjektů, které sice do zahraničně 

obchodních vztahů nevstupují, ale mohou být zasaţeny negativním vývojem kurzů 

zahraničních měn na trzích s výrobními faktory a odbytových trzích. Jelikoţ nepřímé měnové 

riziko nelze z pohledu společnosti ovlivnit, je tedy nutné se zabezpečit proti tomu přímému, 

nebo zahraniční obchody vůbec neprovádět. 

Cílem této diplomové práce s názvem moţnosti zajištění měnového rizika v podniku je volba 

nejvhodnější zajišťovací strategie pro řízení měnového rizika na finančních trzích za pomoci 

finančních nástrojů pro řešení v akciové společnosti Fosfa zabývající se importem surovin pro 

výrobu a exportem svých výrobků do zahraničí.  

V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky o devizovém trhu, jeho vývoj a 

analýza, tedy určení systému devizových reţimů a odvození forwardového kurzu ze 

spotového. Po určení základních pojmů se tato část práce zabývá devizovou expozicí, tedy 

řízením devizového rizika, a devizovými operacemi, konkrétně forwardovými, swapovými a 

opčními devizovými operacemi.  

Ve druhé části práce jsou popsány nástroje pro zajišťování – finanční deriváty. 

Z počátku je popsána teorie o těchto nástrojích, tedy vznik, podstata a motivy ke koupi, 

kterými jsou v první řadě zajištění, dále pak spekulace a arbitráţ. Jednotlivé druhy derivátů 
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jsou dále vysvětlovány dle jejich zajišťovací funkce, která je klíčovou pro vypracování 

daného tématu.  

 Poslední kapitola je zaměřena na praktickou část práce. Je zde představena akciová 

společnost Fosfa a její historie. Jsou zde uvedeny také strategie hedgingu, který společnost 

prováděla v roce 2010 a z počátku roku 2011. Z Tab. 4.2 a 4.3 je zřejmé, ţe konec roku 2010, 

dále pak počátek roku 2011 nebyl pro společnost velmi příznivý. Proto bylo nutné navrhnout 

jiné strategie, kterými by se společnost mohla zabývat.  

 Společnosti byly navrhnuty pouze zero-costs strategie Parforward, Corridor forward, 

Convertible forward a jedna opce z důvodu nelibosti společnosti vůči poplatkům spojených 

s instrumenty. Po představení daných produktů se jako nejvýhodnější jevil Convertible 

forward, který byl dále pouţit pro zajištění plánovaných toků společnosti pro rok 2011. Tento 

zajišťovací instrument umoţňuje participaci na zvýšeném kurzu. Je vytvořen pro společnosti, 

které přepokládají omezený vzestup kurzu. Dle prognózy analytiků Citibank pro vývoj kurzu 

v následujícím období je právě tento instrument s očekávaným, ač omezeným kurzem 

optimální. 

 Zajišťovací strategie byla zkoumána se čtyřmi různými minimálními hranicemi 

zajištění. Horní hranicí byla hodnota 1,45 EUR/USD. První spodní hranicí byl kurz            

1,37 EUR/USD.  V tomto kurzu se projevila strategie velmi nevýhodnou. Při zajištění v tomto 

kurzu by firma dosahovala vysoké ztráty ze směny. Následující strategie zajišťovala spodní 

hranici 1,39 EUR/USD. Stále bylo dosahováno ztráty.   

 Při směnném kurzu 1,41 EUR/USD bylo dosaţeno zisku ve výši 158 250 EUR. 

Doporučení pro společnost tedy plyne, ţe by měla přijímat forwardové obchody s kurzem 

právě 1,41  EUR/USD při daném předpokládaném vývoji kurzu tohoto měnového páru. 
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http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/zajisteni/mark-to-market-forward.shtml
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4. http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/zajisteni/kurzove-riziko/menova-opce.shtml 

5. http://www.unicreditbank.cz/cz/firmy/treasury/menova-rizika/forward-extra.html 

 

 

  

http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/zajisteni/kurzove-riziko/menova-opce.shtml
http://www.unicreditbank.cz/cz/firmy/treasury/menova-rizika/forward-extra.html


62 

 

 


