
Příloha č. 1 Analýza produktů u České spořitelny, a.s. 

 

 

Česká spořitelna (dále jen ČS) nabízí své produkty k zajištění kurzového rizika 

většinou jak podnikajícím fyzickým osobám, tak i právnickým osobám, včetně měst, obcí i 

neziskových organizací. Časové omezení délky kontraktů je většinou jeden rok. Podmínkou 

pro sjednání derivátových produktů je vedení účtů obou zúčastněných měn u ČS. Další 

podmínkou je u většiny produktů alokace tzv. kreditního limitu bankou nebo složení 

hotovostního zajištění. 

Přijímání příkazů od klienta probíhá buď telefonicky, v písemné podobě nebo v 

elektronické podobě. Následně proběhne potvrzení faxem přímo s úsekem Treasury ČS.  

 

Tab. 1 Produkty s minimální konverzí u ČSukt Min. částka konverze 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Měnový a úrokový swap  

 

Tento produkt je určen pouze právnickým osobám, a to včetně měst a obcí. Podstata 

tohoto modifikovaného swapu (CIRS) spočívá v možnosti změny denominace a způsobu 

úročení pasiv, příp. aktiv. Klient platí sérii obdržených plateb v jedné měně jinou sérií plateb 

v měně jiné. Tato platba probíhá v jediném, předem stanoveném kurzu. Díky tomu umožňuje 

CIRS zajištění devizového rizika z dlouhodobého hlediska. Splatnost se pohybuje v rozmezí 

jednoho roku až 15 let. 

Výhodou tohoto produktu je zejména možnost řídit současně jednak riziko kurzové a 

jednak riziko změny úrokových sazeb. Zajištění se přitom nijak nedotýká zajišťovaných pasiv 

např. v podobě úvěru, ale pouze část jeho toků přesně kopíruje toky spojené se zajišťovaným 

úvěrem. Česká spořitelna umožňuje svým klientům zajišťovat i pasiva čerpaná od jiných 

Produkt Minimální hodnota konverze 

Termínové devizové operace - 

FX forward 600 000 CZK 

Měnový swap 600 000 CZK 

Měnová opce 1 500 000 CZK 

Měnový a úrokový swap 50 000 000 CZK 



subjektů. Nezbytnou podmínkou je schválení interního Treasury limitu ČS na příslušný objem 

a pro příslušnou splatnost. 

  



Příloha č. 2 Analýza produktů od ČSOB, a.s. 

 

Československá obchodní banka nabízí svým klientům celkem pět možností, jak se 

mohou zajistit proti pohybu měnového kurzu. Tyto produkty a minimální částky konverze 

jsou uvedeny v Tab. 2. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí derivátu je zejména vedení účtu 

klienta u ČSOB. Další podmínkou je uzavření rámcové smlouvy a dále provedení nastavení a 

schválení limitu operace. 

 

Tab. 2 Produkty s minimální konverzí u ČSOBukt PTabdukt Min. částka konverze 

Produkt Minimální částka konverze 

Termínový kurz - forward 20 000 EUR 

Devizový swap 10 000 EUR 

Měnová opce 100 000 EUR 

Forward s variabilní splatností 50 000 EUR 

Averag rate forward 250 000 EUR 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Forward s variabilní splatností 

Využití tohoto nástroje je stejná jako u termínovaného kurzu pouze s tím rozdílem, že 

klientovi není předem známý den konverze. Konverze tedy není vázána na pevné datum, ale 

na předem dohodnuté období, které není většinou delší než jeden měsíc. V tomto období 

může dojít k realizaci kterýkoliv den. Minimální částka konverze je ale vyšší než u 

termínovaného kurzu. 

 

Average Rate Forward 

Tento druh derivátu je další modifikací klasického forwardu, který je využitelný 

zejména pro ty klienty, kteří nejen že neznají přesný termín konverze, ale neznají ani objem 

jednotlivých transakcí. Klient má tedy možnost dohodnout si jednak délku období, ale také 

celkový objem transakcí a zajištěný kurz. Během stanoveného období se ale obchoduje za 

aktuální kurz a k vyrovnání dochází až na konci období. 



Zajištění se nevztahuje na jednotlivé transakce, ale na celkový smluvený objem všech 

transakcí za dané období. Vypořádání se také vztahuje na celý předem smluvený objem, a to 

bez ohledu na skutečně zkonvertované množství během daného období. Minimální částka 

konverze je v tomto případě pouze orientační, konkrétní částka je závislá na délce 

zajišťovaného období. 

  



Příloha č. 3 Analýza produktů u Komerční banky, a.s. 

 

Komerční banka (dále jen KB) poskytuje zajištění kurzového rizika jak fyzickým tak i 

právnickým osobám včetně municipalit. Tyto produkty je možné sjednat ve všech měnách 

v kurzovním lístku KB. Obchody se uzavírají telefonicky prostřednictvím dealera. Klient 

vždy obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu, kde jsou uvedeny sjednané 

parametry obchodu. 

Konkrétní produkty s minimální částkou konverze zahrnuje Tab. 3. Mimo klasické 

deriváty KB nabízí svým klientům také bariérové měnové opce a cross currency swap. 

 

Tab. 3 Produkty s minimální konverzí u KBukt Produkt Min. částka konverze 

Produkt Minimální částka konverze 

Měnový forward - 

Měnový swap 20 000 USD 

Měnová opce 50 000 USD 

Bariérová měnová opce - 

Cross currency swap - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bariérová měnová opce 

 

Bariérová měnová opce je určena především právnickým osobám. Stejně jako ostatní 

produkty tak i bariérová měnová opce umožňuje klientovi zajistit se proti nežádoucímu vývoji 

měnového kurzu. V případě příznivého vývoje měnového kurzu může klient na tomto vývoji 

profitovat. Vzhledem k faktu, že se jedná o opci, je součástí obchodu také platba opční 

prémie. 

Bariérové měnové opce nesou toto označení díky tzv. bariéře, která představuje 

určitou úroveň kurzu. V případě dosažení bariéry je daná opce buď aktivována, a tím dochází 

ke vzniku účinnosti opce, nebo naopak deaktivována, a tak dojde k zániku účinnosti opce. Zda 

dojde při dosáhnutí bariéry k aktivaci či deaktivaci je závislé na daném typu bariérové 

měnové opce, tedy zda se jedná o tzv. knock in opci nebo knock out opci. 



Opce tytu knock in představuje bariérovou měnovou opci s aktivační bariérou.            

V případě, že během existence opce dojde k její aktivaci, chová se tato opce stejně jako 

klasická měnová opce. Pokud k aktivaci nedojde, opce zaniká. Opce typu knock out 

představuje bariérovou měnovou opci naopak s deaktivační bariérou. Tyto opce se chovají 

stejně jako měnové opce pouze v případě, že nedojde během jejich existence k deaktivaci 

opce. V tom případě by opce zanikla. 

Základní typy bariérových měnových opcí se vyskytují také v modifikaci jako tzv. 

knock down (up) & in opce a knock down (up) & out opce. V případě knock down (up) & in 

opce dochází k aktivaci opce při dosažení bariéry, která je položena níže (výše) od spotové 

ceny. Naopak u knock down (up) & out opce dochází při dosažení bariéry položené níže 

(výše) od spotové ceny k deaktivaci opce. 

 

Cross currency swap 

 

Měnový swap (dále jen CCS) je v podstatě smlouva o výměně dvou měn a s nimi 

spojených úrokových nákladů. Tento produkt tedy umožňuje zajištění jak měnového tak i 

úrokového rizika a je určen především právnickým osobám. Obchod se uzavírá telefonicky, a 

to s dealerem klientských obchodů. 

Podstatou obchodu je závazek jedné strany, že od strany druhé koupí peněžní 

prostředky v jedné měně, a to za určité množství peněžních prostředků v měně druhé. Tento 

obchod se uskuteční k pevně sjednanému datu. První strana se současně zavazuje ke 

zpětnému prodeji stejného množství peněžních prostředků v měně první, a to za určité 

množství peněžních prostředků v měně druhé. Tato část obchodu proběhne ve stejném kurzu a 

k opět k pevně sjednanému pozdějšímu termínu. Během trvání celého obchodu si obě strany 

vzájemně platí úroky z měn, které si od sebe na počátku koupily. 

CCS nabízí KB i ve dvou modifikacích. Jedná se o tzv. amortizovaný CCS a step-up 

CCS. Podstata amortizovaného CCS spočívá v tom, že nominální hodnota, z níž se počítají 

úroky, je během kontraktu snižována předem určeným způsobem. U step-up CCS je tato 

nominální hodnota v průběhu kontraktu naopak zvyšována předem daným způsobem. Oba 

produkty umožňují dva způsoby splácení jistiny, a to buď skutečné splácení jistiny, nebo 

amortizace základny pro úročení a zpětná výměna celých jistin. 

 

  



Příloha č. 4 Analýza produktů u UniCredit Bank, a.s. 

  

UniCredit Bank nabízí svým klientům k zajištění kurzového rizika měnový forward, 

měnový swap, měnové opce, ale také měnové exotické opce a kombinované produkty. 

K měnovým exotickým opcím patří zejména tzv. měnové bariérové opce a měnové digitální 

opce. Mezi kombinované produkty se řadí např. Target Redemption Forward nebo Forward 

Extra s evropskou bariérou. 

Měnový forward je poskytován také v modifikaci jako měnový forward s volitelným 

datem vypořádání, kdy má klient možnost volbu data vypořádání v rámci dopředu 

stanoveného časového úseku, maximálně však do jednoho měsíce. Měnové opce banka nabízí 

v modifikaci jako evropský typ, americký typ a opční strategie. 

UniCredit Bank nabízí své produkty k zajištění kurzového rizika zejména právnickým 

osobám, avšak měnový forward či měnový swap nabízí i osobám fyzickým. Pro uzavření 

obchodu je nezbytná rámcová smlouva a limit pro treasury operace. Min. částky konverze u 

jednotlivých produktů jsou zaznamenány v tabulce 4. Konkrétní podmínky jsou s klientem 

sjednány prostřednictvím bankovního poradce. 

 

Tab. 4 Produkty s minimální konverzí u UniCredit Bankukt 

Produkt 

Produkt 
Minimální hodnota konverzekd 

Měnový forward 15 000 EUR 

Měnový swap 15 000 EUR 

Měnová opce 100 000 EUR 

Měnové bariérové opce 100 000 EUR 

Měnové digitální opce 100 000 EUR 

Target Redemption forward 100 000 EUR 

Forward Extra s evropskou bariérou 100 000 EUR 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 



Měnové bariérové opce 

 

Základní princip měnové bariérové opce je stejný jako u produktu Komerční banky. 

Jde tedy transakci, kdy prodávající dává kupujícímu právo, ne však povinnost, koupit či 

prodat danou částku jedné měny proti platbě sjednané částky v měně jiné s vypořádáním v   

budoucnu, a to za podmínek daných druhem bariérové opce. V případě knock in opce je 

nezbytnou podmínkou aktivace opce. U knock out opce naopak nesmí dojít k deaktivaci opce. 

UniCredit bank nabízí svým klientům i modifikace tohoto produktu, a to konkrétně 

evropskou bariéru, americkou bariéru nebo opční strategie. Evropská bariéra spočívá ve 

sledování bariérového kurzu pouze v den expirace. U americké bariéry jde o sledování 

bariérového kurzu průběžně v každý okamžik ode dne sjednání obchodu do dne expirace. 

Opční strategie vznikají složením dvou a více měnových bariérových opcí, jejichž cílem je 

minimalizace nákladů při zachování výhod opcí. 

 

Měnové digitální opce 

 

  Měnová digitální opce je charakterizována jako transakce, kdy prodávající dává právo 

kupujícímu získat v předem stanoveném termínu tzv. payout, a to v případě, kdy nebude 

dosažen dohodnutý kurz. Tento druh opce je využíván spíše jako součást opčních strategií, 

příp. jiných typů kombinovaných produktů. I tento druh opce nabízí své modifikace. Jedná se 

o evropské sledování, americké sledování, no touch a double no touch. Evropské sledování 

spočívá ve sledování dosažení dohodnutého kurzu pouze v den expirace. Naopak u 

amerického sledování se jedná o sledování dosažení dohodnutého kurzu v každý okamžik ode 

dne sjednání obchodu do dne expirace.  

Podstata tzv. no touch spočívá v tom, že se sleduje dosažení pouze jednoho 

dohodnutého kurzu. U double no touch se sleduje dosažení dvou dohodnutých kurzů, které 

tvoří fluktuační pásmo. 

 

Target Redemption Forward 

 

Target Redemption Forward patří mezi tzv. beznákladové opční strategie, kdy si jedna 

strana kupuje právo koupit nebo prodat danou měnu a zároveň prodává právo koupit nebo 

prodat tutéž měnu. Jedná se o transakci kombinace měnové bariérové (knock out) call opce a 

měnové bariérové (knock out) put opce s několika dílčími dny vypořádání.  



K deaktivaci obou opcí dochází v okamžiku dosažení předem dohodnuté částky 

výnosu, která se kumuluje v případě využití příslušné měnové opce v jednotlivých dílčích 

dnech vypořádání. Nominální částky obou opcí mohou být shodné, ale obvykle se nominální 

částky obou opcí se liší. 

Hlavní výhodou této opce je, že se jedná o beznákladovou strategii, kdy zajištění 

probíhá na lepším kurzu než u měnového forwardu. Nevýhodou tohoto produktu je zejména 

skutečnost, že po dosažení předem definovaného výnosu zajištění končí. 

 

Forward Extra s evropskou bariérou 

 

Forward Extra s evropskou bariérou představuje kombinaci měnové plain vanilla opce 

a měnové bariérové opce, konkrétně evropské knock in opce. I zde se jedná o beznákladovou 

opční strategii. Jde o transakci, kdy si jedna strana kupuje právo koupit či prodat danou měnu 

a současně prodává právo koupit či prodat tutéž měnu. K aktivaci bariérové opce může dojít 

pouze v den expirace měnové bariérové opce. U obou opcí jsou nominální částky shodné. 

Mezi výhody patří zejména 100% zajištění proti nepříznivému vývoji trhu a 

skutečnost, že nevadí případné překročení bariéry v průběhu života opce, jelikož dosažení 

bariérového kurzu se kontroluje až ke dni expirace. Nevýhodou produktu je hlavně užší 

pásmo, ve kterém se dá na příznivém vývoji trhu participovat. 

UniCredit bank nabízí i modifikaci tohoto produktu, a to Forward Extra s americkou 

bariérou. U tohoto typu se dosažení bariéry sleduje průběžně v každý okamžik, a to ode dne 

sjednání obchodu až do dne expirace. K výhodám patří zejména širší pásmo, ve kterém je 

možné participovat na příznivém vývoji kurzu. Naopak nevýhodou je např. vyšší 

pravděpodobnost, že dojde k dosažení bariéry, a tím k aktivaci opce. 

 


