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1 Úvod 

Finanční nástroje a jejich účetní zachycení je velice širokou problematikou. IFRS 

upravující tuto problematiku jsou často novelizovány a tudíž vznikají nové IFRS, které se 

věnují právě tomuto tématu. Svým rozsahem předčí tyto standardy úpravu jakékoli nové 

oblasti. Příčina je zřejmá - jedná se o rychle se rozvíjející oblast. Vznikají stále nové podoby 

finančních nástrojů, a zároveň tato oblast přináší i velká rizika. 

Finanční nástroj
 
je smlouva, na základě které vzniká finanční aktivum jedné účetní 

jednotce a zároveň finanční závazek či kapitálový nástroj jinému podniku. Finanční nástroje 

zahrnují tedy jak aktiva, tak závazky, ale i kapitálové položky.  

Finančními aktivy jsou například peněžní prostředky, smluvní práva přijmout peněžní 

prostředky nebo jiné aktivum od jiného podniku (např. dluhové cenné papíry – dluhopisy, 

směnky), smluvní práva směnit finanční aktiva nebo závazky s jiným podnikem za podmínek 

pro účetní jednotku potenciálně výhodných (smlouva – derivát, který vzhledem k současné 

situaci přinese podniku pravděpodobně užitek), kapitálové nástroje jiného podniku (akcie). 

Finančními závazky jsou zejména smluvní povinnosti předat peněžní prostředky, či 

jiná finanční aktiva jinému podniku (např. závazky z úvěrů, z obchodního styku, z 

emitovaných dluhopisů), smluvní povinnosti směnit finanční aktiva či závazky s jinou účetní 

jednotkou za podmínek pro podnik potenciálně nevýhodných (smlouva – derivát, který 

vzhledem k současné situaci přináší účetní jednotce závazek, staví ji z hlediska smlouvy do 

potenciálně nevýhodné pozice). 

Práce bude rozdělena na dvě části. A to na část teoretickou a na část praktickou. 

Teoretická část je věnována popisu jak se oblasti finančních nástrojů věnuje česká účetní 

legislativa, také jsou zde uvedeny mezinárodní účetní standardy, které se vztahují na finanční 

nástroje. Konkrétně jde o IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování, IAS 39 

Finanční nástroje: účtování a oceňování a v neposlední řadě také IFRS 7 Finanční nástroje: 

zveřejňování.  

Větší část této kapitoly je věnována popisu vybraných finančních nástrojů konkrétně 

jsou zde zmíněny finanční deriváty, forwardy, futures, swapové kontrakty a opce. Závěrem 

této kapitoly je účetní zachycení finančních nástrojů. 

V praktické části využiji teoretická východiska uvedená v teoretické části a jejich 

aplikaci na konkrétní firmu, což je v mém případě společnost CS Cabot, s.r.o. Úvodní částí 

této kapitoly je představení společnosti CS Cabot, zahrnující stručnou historii, založení a 

vznik společnosti, předmět podnikání včetně organizační a vlastnické struktury. V této 
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kapitole jsou také uvedeny stručné, ale velmi důležité informace o subjektech ve skupině. 

Mezi ty nejdůležitější subjekty patří společnost Cabot Coroporation a DEZA, a.s. 

Mimo jiné je tato kapitola věnována vlivu rizika na hospodaření společnosti CS Cabot, 

kde jsou stručně uvedeny jednotlivé typy rizik. V této práci se blíže věnuji měnovému a 

komoditnímu riziku a jak se s problematikou řízení a zajištění těchto rizik společnost 

vypořádá. Je zde uveden vznik jednotlivých rizik, jakými finančními nástroji je společnost 

řídí a jaké má konkrétní riziko dopad na společnost. To vše je uvedeno na  konkrétních 

příkladech.  

Na základě údajů je provedena komparace toho, jak se problematice finančních 

nástrojů věnuje česká účetní legislativa a mezinárodní účetní standardy a z uvedených 

příkladů jsem vypracovala zhodnocení účinnosti použitých finančních nástrojů a vhodné 

doporučení pro společnost. 

Cílem mé práce je popsat problematiku finančních nástrojů z hlediska české účetní 

legislativy a mezinárodních účetních standardů a následně aplikovat vybraný finanční nástroj 

k řízení měnového a komoditního rizika v konkrétní společnosti. Cílem je mimo jiné provést 

komparaci české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů a zhodnotit účinnost 

použitého finančního nástroje a doporučit společnosti jakým způsobem dále řídit vybraná 

rizika. 

2 Obecná východiska a finanční nástroje 

2.1 Finanční nástroje dle české účetní legislativy 

V české účetní legislativě nejsou finanční nástroje definovány tak jako v 

mezinárodních účetních standardech. Zákon o účetnictví, vyhláška a standardy jen 

rozeznávají finanční majetek, což je velmi podobné definici finančních nástrojů, které uvádějí 

IFRS. Nicméně do takovéto definice patří i pohledávky a závazky z obchodních styků a 

bankovní úvěry. Proto můžeme říct, že finanční nástroje upravuje zákon [14] vyhláška [12] a 

standardy číslo 008, 009, 010, 014, 015, 017 a 018. V českých účetních standardech pro 

podnikatele je odkaz na české účetní standardy [13] pro účetní jednotky, které účtují dle 

vyhlášky., ve znění pozdějších předpisů. Těmito účetními jednotkami se myslí finanční 

instituce. I když se česká legislativa přibližuje IFRS, za srovnatelnou lze zatím považovat jen 

úpravu týkající se finančních institucí. Účetnictví podnikatelských subjektů je stále v mnoha 

případech odlišné. Například zde úplně chybí ustanovení týkající se některých oblastí. 
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Definice finančního aktiva a závazku 

České účetnictví pro podnikatele nedefinuje finanční aktivum, závazek a ani 

kapitálový nástroj. Ve vyhlášce [12] můžeme najít některé položky krátkodobého a 

dlouhodobého finančního aktiva tak, jak jej známe z rozvahy. Český účetní standard pro 

finanční instituce č. 101 - Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví 

definuje finanční aktiva a závazky velmi podobně jako IFRS. 

Dle tohoto standardu (č. 101) se finančními aktivy rozumí: 

- hotovost (tzn. peněžní prostředky, kterými se rozumí oběživo a jiné peněžní 

prostředky splatné na požádání), 

- právo na získání hotovosti nebo jiného finančního aktiva jiného subjektu, 

vzniklé na základě smlouvy, 

- právo na směnu finančních nástrojů za potenciálně příznivých podmínek, 

vzniklé na základě smlouvy, 

- kapitálový nástroj jiného subjektu. 

Dle tohoto standardu (č. 101) se finančními závazky rozumí: 

- závazek uhradit hotovost jinému subjektu, vzniklý na základě smlouvy,  

- závazek směnit finanční nástroje za potenciálně nepříznivých podmínek, 

vzniklý na základě smlouvy. 

Prvotní ocenění 

Dle znění zákona [14] jsou peněžní prostředky, pohledávky a závazky oceněny 

jmenovitou hodnotou a cenné papíry pořizovací cenou včetně transakčních nákladů.  

Finanční nástroje se oceňují v reálné hodnotě. 

Klasifikace 

České účetní standardy pro podnikatele neklasifikují aktiva a závazky do kategorií 

jako IFRS. Český účetní standard č. 108 – Cenné papíry, ale rozlišuje cenné papíry, o kterých 

je účtováno v aktivech a člení je na cenné papíry: 

- oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, 

- realizovatelné 

- držené do splatnosti, 

- dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování 

(pro účely tohoto českého účetního standardu se jimi rozumí veřejně 

neobchodovatelné dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích). 

Cenné papíry, o nichž se účtuje v závazcích, se dále člení na: 
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- závazky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů (dále jen „závazek z krátkého prodeje“), 

- emitované cenné papíry.[13] 

Následné ocenění 

K rozvahovému dni se reálnou hodnotou kromě jiných oceňují například: 

- cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů 

pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování, 

- deriváty 

- pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila kobchodování, a jiné. 

Podnikatelé ve svém účetnictví oceňují pohledávky určené k obchodování, cenné 

papíry přeceňované na reálnou hodnotu, které jsou určeny k obchodování a deriváty, které 

zajišťují hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku, výsledkově. Ostatní cenné papíry 

přeceňované na reálnou hodnotu a deriváty zajišťující očekávané peněžní toky se oceňují 

rozvahově. Finanční instituce účtují změny reálných hodnot finančních nástrojů oceňovaných 

ve fair value do hospodářského výsledku, u realizovatelných cenných papírů se to promítne 

do vlastního kapitálu.[13] Pro ostatní nástroje se využívá metody efektivní úrokové míry, 

kterou popisuje vyhláška. V účetnictví podnikatelů se tato metoda nevyužívá. 

Snížení hodnoty 

V účetnictví podnikatelů se snížení hodnoty majetku neřeší v takové míře, jak jej 

známe z IAS 39. Případné přechodné snížení hodnoty se zaúčtuje prostřednictvím opravných 

položek. Podrobnější úpravu nalezneme v Českém účetním standardu č. 106 – Opravné 

položky a v Českém účetním standardu č. 108 – Cenné papíry. Ačkoliv zde není konkrétně 

vymezen důkaz o snížení hodnoty, České účetní standardy s tímto pojmem pracují zejména v 

případě realizovatelných cenných papírů, pro něž platí stejná ustanovení jako u 

Mezinárodních účetních standardů.[15] 

Odúčtování  

Česká účetní legislativa pro podnikatele se nezabývá problematikou odúčtování 

finančních nástrojů. Ale co se týče právní úpravy pro finanční instituce ta je s IFRS 

srovnatelná. Dle Českého účetního standardu č. 101 účetní jednotka finanční aktivum nebo 

jeho část odúčtuje v případě, že „ ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu 

aktivu nebo jeho části. Účetní jednotka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody 

definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. Jestliže postavení účetní 

jednotky nebo postavení druhé strany (přejímající subjekt) naznačuje, že si převádějící účetní 
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jednotka držela kontrolu nad finančním aktivem, nebude finanční aktivum z rozvahového účtu 

převádějící účetní jednotky odúčtováno.“ 

„Finanční závazek nebo jeho část zanikne, tzn., že je povinnost definovaná smlouvou 

splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek 

nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. Jeho 

části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt a mezi částkou za tento závazek 

urazenou se zaúčtuje do nákladů nebo výnosů.“[13] 

Zveřejňování  

Účetní legislativa pro podnikatele neupřesňuje podrobné požadavky na zveřejňování 

jako IFRS. Vyhláška se kromě základních údajů o finančních nástrojích zaměřila na 

informace o reálné hodnotě. Ustanovení určená finančním institucím jsou velmi blízká 

Mezinárodním standardům účetního výkaznictví. Účetní jednotka mimo jiné uvede podle 

principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, způsob 

uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu a způsob stanovení reálné 

hodnoty příslušného majetku a závazků dle zákona. Dále také pro každý druh derivátů údaje o 

rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový 

průběh atd.  

2.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) vztahující se k 

finančním nástrojům 

2.2.1 IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování 

Tento standard stanovuje zásady vykazování finančních nástrojů jako závazků nebo 

kapitálových nástrojů a zápočtů finančních aktiv a závazků. Požadavky na vykazování 

vycházejí z klasifikace finančních nástrojů z pohledu jejich emitenta na finanční aktiva, 

finanční závazky a kapitálové nástroje a klasifikace souvisejících úroků, dividend, zisků a 

ztrát a okolností, ze kterých by finanční aktiva a závazky měly být započteny. 

Uvedený standard je třeba aplikovat na všechny účetní jednotky, na všechny typy 

finančních nástrojů s výjimkami například: 

 práva a závazky zaměstnavatelů vůči zaměstnancům vyplývající z plánu 

zaměstnaneckých výhod, jejichž účtování upravuje IAS 19 Zaměstnanecké požitky, 

 smlouvy o podmíněné úhradě při podnikových kombinacích (upravuje IFRS 3 

Podnikové kombinace). Toto se vztahuje pouze na nabyvatele, 
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 pojistné smlouvy definované v IFRS 4 Pojistné smlouvy. Ale tento standard platí pro 

deriváty, které jsou vloženy do pojistných smluv, pokud o nich účetní jednotky musí v 

souladu s IAS 39 účtovat odděleně, 

 finanční nástroje, které spadají do působnosti IFRS 4, protože obsahují prvek 

dobrovolné účasti, 

 finanční nástroje, smlouvy a závazky vyplývající z úhrad vázaných na akcie, které 

upravuje IFRS 2, atd. 

Standard člení finanční nástroje na: 

- finanční aktivum, 

- finanční závazek, 

- kapitálový nástroj, který se vykazuje jako součást vlastního kapitálu. 

Odlišení finančního závazku a kapitálového nástroje 

Odlišení finančního závazku a kapitálového nástroje vychází z definic obou kategorii. 

Finanční závazek je smluvní závazek předa peněžní prostředky, nebo vyměnit finanční nástroj 

se třetí stranou za potencionálně nevýhodných podmínek (takový závazek vzniká z 

nevýhodného derivátu). Finanční závazky mají tedy vždy určitým způsobem určené datum 

splatnosti, zatímco kapitálový nástroj datum splácení ani nároky na výplatu nezakládá. 

Kapitálový nástroj je smlouva, která dokládá zbytkový podíl na aktivech po odečtení všech 

závazků (jedná se například o kmenovou akcii či o opci na úpis akcií). 

Kapitálový nástroj je smlouvou, která musí splňovat následující podmínky: 

 neobsahuje povinnost platit (převést aktiva), nebo předat finanční nástroj za 

potencionálně nevýhodných podmínek (viz definice finančního závazku), 

 pokud může být vypořádán vlastními kapitálovými nástroji (akciemi) emitenta: 

o nejedná se o derivát - nesmí obsahovat závazek emitenta předat proměnlivý 

počet vlastních kapitálových nástrojů (například akcií v závislosti na jejich fair 

value v okamžiku vypořádání transakce - zde by akcie „fungovaly v roli 

platidla"), 

o pokud se jedná o derivát, musí být vypořádaný výměnou pevně stanovené 

peněžní částky za pevně daný počet vlastních akcií (např.: opce na úpis akcií). 

Možnosti vypořádání 

Pokud derivátový finanční nástroj umožňuje jedné ze stran zvolit si formu vypořádání 

(např. emitent nebo držitel si může vybrat vypořádání v hotovosti nebo směnu akcií za 

hotovost), jedná se o finanční aktivum nebo finanční závazek, kromě případů, kdy všechny 
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alternativy vypořádání vedou ke kapitálovému nástroji. Příkladem derivátového finančního 

nástroje s možností vypořádání, který je finančním závazkem, je opce, kterou emitent může 

podle své volby vypořádat čistou částkou v hotovosti nebo směnou vlastních akcií za hotovost. 

Podobně některé smlouvy na koupi nebo prodej nefinanční položky výměnou za vlastní 

kapitálové nástroje účetní jednotky spadají do působnosti tohoto standardu, protože je lze 

vypořádat buď dodáním nefinanční položky nebo čisté částky v hotovosti nebo formou jiného 

finančního nástroje. Takové smlouvy jsou finanční aktiva nebo závazky a nikoliv kapitálové 

nástroje. 

Úroky, dividendy, ztráty a zisky týkající se finančních nástrojů 

Úroky, dividendy, ztráty a zisky, které se týkají finančních nástrojů nebo složek, které jsou 

finančním závazkem, se účtují ve výsledovce jako výnos nebo náklad. Klasifikace finančních 

nástrojů jako finančních závazků nebo kapitálových nástrojů určuje, zda úroky, dividendy, 

ztráty a zisky týkající se tohoto nástroje jsou účtovány jako výnos nebo náklad ve výsledovce. 

Změny v reálné hodnotě kapitálového nástroje se nezohledňuje v účetní závěrce. 

Finanční aktivum a finanční závazek lze započíst a v rozvaze uvádět v čisté částce jen tehdy, 

pokud účetní jednotka: 

a) má právně vymahatelný nárok, vykázané částky započítat, 

b) má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo 

realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek. 

Existence právně vymahatelného nároku na započtení finančního aktiva a finančního závazku 

ovlivňuje smluvní práva a závazky související s finančním aktivem a finančním závazkem a 

může mít významný vliv na úvěrové riziko a likvidní riziko, jemuž se účetní jednotka 

vystavuje. Toto právo samo o sobě však není dostatečným podkladem pro započtení aktiv a 

závazků. Pokud má jedna nebo obě smluvní strany v úmyslu vypořádat aktiva a závazky v 

čisté výši, aniž by na to měly právní nárok, není to dostatečným podkladem pro započtení, 

protože práva a závazky související s finančním aktivem a závazkem zůstávají nezměněna. 

[15] 

2.2.2 IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 

Cílem tohoto standardu je stanovit principy účtování a oceňování finančních aktiv, 

finančních závazků a některých smluv o koupi nebo prodeji nefinančních položek. Tento 

standard je nutno aplikovat na ty smlouvy o koupi nebo prodeji nefinanční položky, které lze 

vypořádat čistou částkou v hotovosti nebo pomocí jiného finančního nástroje nebo směnou 

finančních nástrojů, jako by tyto smlouvy byly finančními nástroji, s výjimkou smluv, které 
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účetní jednotka uzavřela kvůli přijetí nebo dodání nefinanční položky pro účely koupě, 

prodeje nebo užívání. 

Vystavená opce na koupi nebo prodej nefinanční položky, kterou lze vypořádat čistou částkou 

v hotovosti nebo jiným finančním nástrojem nebo směnou finančních nástrojů spadá do 

působnosti tohoto standardu. Takovou smlouvu účetní jednotka nemůže uzavřít kvůli přijetí 

nebo dodání nefinanční položky pro účely koupě, prodeje nebo užívání. 

Dle tohoto standardu je derivát finanční nástroj, který splňuje následující podmínky: 

 jeho hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny finančního nástroje, 

ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu či v závislosti na jiné proměnné 

(tyto proměnné jsou označovány jako podkladové),  

 nevyžaduje žádnou počáteční investici, nebo počáteční investici nižší, než jaká by byla 

stanovena u ostatních typů kontraktů, u nichž by bylo možné očekávat obdobnou 

reakci na změny tržních podmínek, 

 bude vypořádán v předem stanoveném termínu (či termínech) v budoucnosti. 

Derivát může podniku přinést v závislosti na změnách podkladového nástroje buď 

pohledávku (podnik je v potenciálně výhodné pozici) nebo závazek (podnik je v potenciálně 

nevýhodné pozici). 

Smyslem pořízení derivátu je buď spekulace na vývoj hodnoty podkladového nástroje 

a v návaznosti na to prodej derivátu nebo vypořádání výsledků obchodu („sázky"). Deriváty 

jsou rovněž často využívány jako nástroje zajištění rizik („pojistky"). 

Kategorie finančních aktiv a závazků definované v IAS 39 

Klasifikaci finančních nástrojů lez provést z několika hledisek. Podle společných, 

charakteristických vlastností a rizik, které finanční nástroje přinášejí, je lze klasifikovat 

například následovně: 

 finanční pohledávky, 

 cenné papíry, 

 finanční deriváty, 

 závazky z tzv. „krátkých prodejů" (short sale) cenných papírů, 

 emitované dluhopisy a směnky k úhradě, 

 finanční závazky. 

Finanční nástroje lez také klasifikovat na finanční nástroje: 

 kapitálové, 

 dluhové. 
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V souladu s IAS 1 je třeba klasifikovat finanční nástroje v souladu s účelem jejich držení na 

finanční nástroje: 

 dlouhodobé, 

 krátkodobé. 

Pro účely ocenění však nejsou rozhodující pouze charakteristické vlastnosti 

jednotlivých skupin finančních nástrojů, ale také účel, ke kterému jsou tyto finanční nástroje 

pořízeny a schopnost účetní jednotky tento účel plnit (dodržet). 

Účetní jednotka je povinna zveřejnit údaje o finančních aktivech a finančních 

závazcích v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, včetně toho, jak naplnila tyto 

podmínky. 

Úvěry a jiné pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s pevně stanovenými nebo 

určitelnými platbami, která nejsou kótována na aktivním trhu, přičemž se nejedná o: 

 ta, která účetní jednotka hodlá prodat ihned nebo v blízké budoucnosti a která budou 

klasifikována jako určená k obchodování, ani ta, která účetní jednotka při prvotním 

zaúčtování zařadí do kategorie nástrojů oceňovaných v reálné hodnotě vykazované do 

zisku nebo ztráty, 

 ta, která účetní jednotka při prvotním zaúčtování zařadí do kategorie realizovatelných 

aktiv, 

 ta, u kterých držitel nemusí získat zpět většinu své počáteční investice z jiného důvodu, 

než pro zhoršení bonity úvěru. Tato finanční aktiva musí být klasifikována jako 

realizovatelná.  

Podíl získaný na souboru aktiv, která nejsou úvěry ani jinými pohledávkami (například 

podíl v podílovém nebo podobném fondu), není úvěrem ani jinou pohledávkou. 

Realizovatelná finanční aktiva jsou ta nederivátová finanční aktiva, která účetní jednotka 

zařadí do kategorie realizovatelných finančních aktiv, resp. která nezařadí do kategorie úvěry 

a jiné pohledávky nebo do kategorie investice držené do splatnosti ani do kategorie finančních 

aktiv oceňovaných v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty. 

Definice týkající se účtování a oceňování 

Zůstatková hodnota finančního aktiva nebo finančního závazku je částka, již jsou 

finanční aktiva nebo finanční závazky oceněny při prvotním zaúčtování, snížená o splátky 

jistiny a zvýšená nebo snížená - s použitím metody efektivní úrokové míry - o amortizaci 

prémie či diskontu, tj. rozdílu mezi počáteční hodnotou a hodnotou při splatnosti, a dále 



10 

snížená (přímo nebo prostřednictvím opravné položky) o částku, o kterou poklesla hodnota 

aktiva či závazku kvůli snížení jejich hodnoty či kvůli jejich neodbytnosti. 

Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního 

aktiva nebo finančního závazku (nebo skupiny finančních aktiv nebo finančních závazků) a 

alokace úrokového výnosu nebo úrokového nákladu za dané období. Při výpočtu efektivní 

úrokové míry musí účetní jednotka odhadnout peněžní toky s uvážením všech smluvních 

podmínek finančního nástroje (například opce předčasného splacení, kupní a podobné opce), 

ale nesmí brát v úvahu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky a úroky, 

které jsou placeny nebo přijaty mezi smluvními stranami a které jsou nedílnou součástí 

efektivní úrokové míry, transakční náklady a všechny ostatní prémie a diskonty. Avšak ve 

výjimečných případech, kdy není možné peněžní toky nebo očekávanou dobu trvání 

finančního nástroje (nebo skupiny finančních nástrojů) spolehlivě odhadnout, musí účetní 

jednotka použít smluvní peněžní toky po celé smluvní trvání finančního nástroje (nebo 

skupiny finančních nástrojů). Odúčtování je vynětí dříve zaúčtovaného finančního aktiva nebo 

finančního závazku z rozvahy účetní jednotky. Reálná hodnota je částka, za kterou by mohlo 

být v transakcích mezi znalými i ochotnými stranami za obvyklých podmínek směněno 

aktivum nebo vyrovnán závazek. Transakční náklady jsou přírůstkové náklady, které přímo 

souvisejí s nabytím, vydáním nebo pozbytím finančního aktiva nebo závazku. Přírůstkový 

náklad je takový, který by nevznikl, pokud by účetní jednotka finanční nástroj nenabyla, 

nevydala ani nepozbyla. 

Oceňování finančních nástrojů při prvotním zachycení 

Finanční aktivum nebo finanční závazek je rozpoznán v souladu s obecnou definicí 

aktiv či závazků, tedy v okamžiku, kdy účetní jednotce vzniká smluvní nárok či závazek na 

obdržení či poskytnutí určitého plnění. Jedná se tedy o datum obchodu respektive o datum 

uzavření smlouvy. Datum vypořádání obchodu může být oproti datu uzavření obchodu 

posunut. Data vypořádání spotových obchodů nebo obchodů s  běžným termínem vypořádání 

(dodání) jsou určena konkrétním trhem pro konkrétní finanční nástroj. Jedná se zpravidla o 

nejkratší období, ve kterém lze obchod vypořádat. Účetní jednotky se mohou rozhodnout 

účtovat o finančním nástroji buď k datu uskutečnění transakce, nebo k datu vypořádání 

obchodu, důležité je postupovat vždy v celé samostatně sledované skupině finančních nástrojů 

stejně. 

Finanční nástroje jsou v okamžiku pořizování oceněny ve fair value. Fair value je 

většinou rovna hodnotě poskytnutého (v případě závazku přijatého) protiplnění – například 

určitý peněžní obnos přijatý nebo uhrazený. V případě, že by se jednalo o transakci, která 
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nesplňuje definici fair value (například v případě, že obchod proběhl mezi spřízněnými 

stranami) a částka plnění nebyla shodná s tržní cenou daného finančního nástroje, je třeba 

ocenit nástroj ve fair value a rozdíl zachytit výsledkově. 

Pro účely ocenění při prvotním rozpoznání je tedy vždy třeba porovnávat fair value s 

cenou transakce k datu uzavření obchodu a k tomuto datu promítnout rozdíly z eventuelního 

přecenění (zisk/ztrátu z transakce). 

Základním problémem je zjištění fair value. Pokud je k dispozici aktivně kotovaná 

tržní hodnota, měla by účetní jednotka vždy vycházet z tohoto ocenění. Pokud není aktivně 

kotovaná tržní cena známa, může účetní jednotka přecenit aktivum nebo závazek buď v ceně 

modelového ocenění, které využívá tržní proměnné, nebo použít k ocenění existující 

současnou tržní transakci. 

Při odhadu fair value lze využít: 

 modely diskontovaných peněžních toků. 

 Opční modely, 

 Monte-carlo analýzu, analýzu citlivosti, apod. 

Každý z použitelných modelů má svá rizika a omezení.  

Ve výjimečných případech u nekotovaných finančních nástrojů, kdy nelze fair value 

spolehlivě určit ani prostřednictvím odhadu, standard připouští: 

 ocenění dluhových finančních nástrojů (tedy finančních nástrojů, které mají 

pevný termín splatnosti – (například dluhopisů), amortizovanými (zůstatkovou 

cenu) stejně jako jsou oceňována finanční aktiva držená do splatnosti, 

 ocenění finančních aktiv, která nemají pevnou splatnost, na bázi pořizovacích 

nákladů. [15] 

2.2.3 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování 

Tento standard obsahuje výčet požadavků na zveřejnění informací o finančních 

nástrojích a s nimi spojenými riziky v rámci účetní závěrky - tedy v účetních výkazech a v 

komentáři k nim. Navazuje tak na IAS 32 a IAS 39 zejména v oblasti klasifikace finančních 

nástrojů a požadavků na jejich oceňování. Cílem standardu je, aby zveřejňované informace o 

finančních nástrojích umožnily znehodnotit vliv finančních nástrojů, kterými účetní jednotka 

disponuje, na její finanční pozici a finanční výkonnost a posoudit rizika s finančními nástroji 

spojená. 
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Klasifikace finančních nástrojů pro účely vykázání rizik v souladu s IFRS 7 

Účetní jednotky pro účely zveřejnění rizik rozčlení finanční nástroje do jednotlivých 

tříd podle jejich společných rysů a charakteristik. Toto členění by mělo být obvykle 

podrobnější, než požadované rozčlenění finančních nástrojů do jednotlivých portfolií, které je 

definováno v rámci IAS 39 (popsáno výše) zejména pro účely oceňování finančních nástrojů 

v rámci těchto portfolií. Třídy finančních nástrojů by měly být koncipovány s takovou 

podrobností, aby bylo možné souhrnně zveřejnit v rámci jedné třídy informace o rizicích, 

které jsou požadovány v IFRS 7. Při definování jednotlivých tříd finančních nástrojů musí 

účetní jednotka minimálně rozlišovat nástroje oceňované reálnou hodnotou a nástroje 

oceňované zůstatkovou hodnotou – metodou amortizovaných nákladů (na bázi historických 

cen). Účetní jednotkou definované třídy jsou buď zveřejněny přímo v rozvaze, nebo v 

komentáři k účetním výkazům zároveň s uvedením informací, které umožňují zhodnocení 

rizik spojených s těmito finančními nástroji v souladu s IFRS 7. Vždy je potřeba mít na 

paměti, že rozvaha by neměla být zatížena spoustou podrobných informací, které zhoršují její 

přehlednost.[DVOŘÁKOVÁ, D., 2008] 

Kategorie finančních aktiv a finančních závazků 

Účetní hodnota každé z následujících kategorií, které jsou vymezeny v IAS 39, musí 

být zveřejněna buď přímo v rozvaze, nebo v příloze:  

a) finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty rozdělená na ta, která 

byla takto klasifikována při prvotním zaúčtování a ta, která byla klasifikována jako 

finanční aktiva určená k obchodování v souladu s IAS 39, 

b) investice držené do splatnosti, 

c) úvěry a jiné pohledávky,  

d) realizovatelná finanční aktiva, 

e) finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty rozdělená na ty, 

které byly takto klasifikovány při prvotním zaúčtování a ty, které byly klasifikovány 

jako finanční závazky určené k obchodování v souladu s IAS 39, 

f) finanční závazky oceněné zůstatkovou hodnotou.  

Pokud účetní jednotka určila úvěr nebo jinou pohledávku (nebo skupinu úvěrů či jiných 

pohledávek) jako oceněné v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty musí zveřejnit:   

a) maximální míru úvěrového rizika,  

b) o kolik případné související úvěrové deriváty či podobné nástroje omezují maximální 

míru úvěrového rizika, 
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c) výši změn reálné hodnoty úvěru nebo jiné pohledávky, které vyplývají ze změn 

úvěrového rizika finančního aktiva, určené buď:  

 jako výše změny reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních 

podmínek, které způsobují vznik tržního rizika, 

 pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny 

reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem.  

Změny tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika, zahrnují změny zjištěné  

(referenční) úrokové sazby, ceny komodit, měnového kurzu, cenového nebo 

úrokového indexu.  

d) výši změny reálné hodnoty souvisejících úvěrových derivátů či podobných nástrojů, k 

níž došlo během vykazovaného období a kumulovaně od okamžiku zařazení úvěru či 

jiné pohledávky.  

Mimo jiné účetní jednotka také zveřejní: 

a) metody, které použila,   

b) pokud se účetní jednotka domnívá, že informace, které zveřejnila, věrně nezobrazují 

změnu reálné hodnoty finančního aktiva nebo finančního závazku způsobenou změnou 

úvěrového rizika, důvody, proč k takovému závěru dospěla, a faktory, jež jsou dle 

jejího mínění relevantní.  

Účetní jednotka zveřejní pro každou skupinu finančních aktiv a finančních závazků 

reálnou hodnotu dané skupiny aktiv a závazků tak, aby ji bylo možné porovnat s její účetní 

hodnotou.   

Při zveřejňování reálných hodnot rozdělí účetní jednotka finanční aktiva a finanční 

závazky do skupin a započítává je pouze do té míry, do jaké jsou jejich příslušné účetní 

hodnoty započteny v rozvaze.   

Ovšem zveřejnění reálné hodnoty se nevyžaduje:  

a) pokud se účetní hodnota přibližně rovná reálné hodnotě, například u takových 

finančních nástrojů, jako jsou krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku,  

b) u investic do kapitálových nástrojů, které nemají kótovanou tržní cenu na aktivním 

trhu nebo u derivátů spojených s takovými kapitálovými nástroji, které se oceňují v 

pořizovacích cenách v souladu s IAS 39, protože jejich reálnou hodnotu není možné 

spolehlivě stanovit, 

c) u smluv obsahujících prvky dobrovolné účasti (jak je popsáno v IFRS 4), jestliže není 

možné spolehlivě ocenit reálnou hodnotu tohoto smluvního prvku. [15]  
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2.2.3.1 Klasifikace rizik spojených s finančními nástroji 

Hlavním cílem IFRS 7 je souhrnně upravit, jaké informace o rizicích spojených s 

finančními nástroji by měly účetní jednotky vykazovat. Proto je třeba nejprve definovat 

jednotlivé typy rizik, která jsou předmětem vykazování podle IFRS 7.. 

Tržní riziko změny budoucích peněžních toků z finančních nástrojů v důsledku změn 

tržních cen. Tržní ceny finančních nástrojů ovlivňují měnové faktory (vývoj relativních kurzů 

měny, ve které je nástroj oceněn), vývoj úrokových sazeb v rámci ekonomiky a ostatní tzv. 

jiná cenová rizika. Tržní riziko se tedy dále člení na měnové riziko, úrokové riziko a jiné 

cenové riziko. Měnové riziko představuje riziko, že reálná hodnota budoucích peněžních toků 

se bude měnit v důsledku změn směnných kurzů. Úrokové riziko je riziko změny budoucích 

peněžních toků z finančního nástroje v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Jiná cenová 

rizika jsou spojena s tím, že reálná hodnota budoucích peněžních toků se bude měnit 

v důsledku dalších specifických rizik (tj. těch, které jsou specifické pro určitý finanční nástroj 

či jeho emitenta) nebo v důsledku jiných obecných tržních rizik, které ovlivňují všechny 

obdobné finanční nástroje obchodované na trhu. 

Úvěrové (kreditní) riziko plyne z toho, že jedna strana způsobí druhé straně škodu tím, 

že nesplatí svůj závazek plynoucí z finančního nástroje. Naopak z druhé strany jako likvidní 

riziko je označováno riziko, že jedna strana bude mít problémy s tím splnit vůči druhé straně 

své povinnosti související s finančními závazky. 

Informace zveřejňované u jednotlivých typů rizik 

U jednotlivých výše uvedených rizik požaduje IFRS 7 samostatné zveřejnění: 

 kvalitativních informací 

 informací kvantitativních 

V rámci kvalitativních informací má účetní jednotka popsat zejména míru jednotlivých 

rizik a způsoby jejich vzniku, cíle a metody řízení rizik a metody ocenění rizik. Pokud se 

oproti minulému účetnímu období změní míra či způsob vzniku rizika. Cíle a metody řízení 

rizik vytýčené účetní jednotkou či metoda jejich ocenění, je tuto skutečnost účetní jednotka 

povinna rovněž uvést, aby byla zachována srovnatelnost a konzistence vykazovaných 

informací s minulým účetním obdobím a aby byl uživatel zřetelně upozorněn na jakoukoliv 

významnou změnu v těchto oblastech. 

Kvantitativní informace o jednotlivých rizicích by měly reprezentovat míru rizik, 

kterými byla účetní jednotka vystavena v průběhu účetního období. Pokud se tato míra ke dni 

sestavení účetních výkazů různí od úrovně v průběhu účetního období, je účetní jednotka 

povinna poskytnout další, doplňující informace, které vystihují míru rizika v průběhu účetního 
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období a umožní tak uživateli lépe zhodnotit skutečný stav věci v této oblasti. Tento 

požadavek standardu je důležitý, neboť před koncem účetního období mohou účetní jednotky 

provádět určité transakce se záměrem úmyslně „zlepšit“ stav rizik k bilančnímu dni přesto, že 

transakce prováděné v průběhu účetního období mohly vnášet do podnikání účetní jednotky 

významně vyšší míru rizika, než kterou by měla účetní jednotka v úmyslu předložit externím 

uživatelům. 

Veškeré informace, jejichž zveřejnění standard vyžaduje v oblasti jednotlivých tříd 

finančních nástrojů a pro jednotlivé druhy rizik, je vždy třeba přesně vázat ke konkrétním 

položkám rozvahy či výsledovky, bez přesně provedených křížových odkazů není možno 

považovat požadavky standardu IFRS 7 za splněné. Komentáře k rizikům tedy musí být 

přesné a adresné. 

Účetní jednotka je povinna, v souladu s požadavky IFRS 7, zveřejnit analýzu citlivosti 

každému druhu tržního rizika, kterému je k datu účetní závěrky vystavena s ohledem na 

zásadu významnosti.  

Mimo jiné účetní jednotka také zveřejní:  

a) vysvětlení metod použitých při zpracování analýzy citlivosti a hlavních parametrů a  

předpokladů, z nichž byly odvozeny poskytnuté údaje, 

b) vysvětlení cílů použitých metod a omezení, která mohou způsobit, že informace 

nebudou plně odrážet reálnou hodnotu předmětných aktiv a závazků.  

Pokud analýzy citlivosti nereprezentují riziko obsažené ve finančním nástroji (např. 

proto, že míra rizika na konci účetního období nevyjadřuje míru rizika v jeho průběhu), účetní 

jednotka zveřejní jednak tuto skutečnost, jednak důvod, proč se domnívá, že analýzy citlivosti 

nejsou reprezentativní. [DVOŘÁKOVÁ, D., 2008]  

2.3 Popis vybraných finančních nástrojů 

Deriváty můžeme definovat hned několika způsoby. Český účetní standard 110 pro banky 

říká, že derivátem je finanční nástroj, který musí současně splňovat následující podmínky: 

a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného 

papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení 

(ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladovém aktivu), 

b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na 

změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici,  

c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho 

vypořádání je u něho delší než u spotové operace.[13] 
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Další definice derivátů je definice podle mezinárodních účetních standardů IAS 39. Dle 

tohoto standardu je derivát finanční nástroj, který splňuje následující podmínky: 

 jeho hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny finančního nástroje, 

ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu či v závislosti na jiné proměnné 

(tyto proměnné jsou označovány jako podkladové),  

 nevyžaduje žádnou počáteční investici, nebo počáteční investici nižší, než jaká by byla 

stanovena u ostatních typů kontraktů, u nichž by bylo možné očekávat obdobnou 

reakci na změny tržních podmínek, 

 bude vypořádán v předem stanoveném termínu (či termínech) v budoucnosti. [15] 

 Finanční deriváty 

Za úspěšný nástroj řízení rizik v podniku se považují finanční deriváty. I když jsou v 

současnosti finanční deriváty velmi populární, z ekonomického a právního hlediska jsou 

považovány spíše za hazardní hry. Již v historii byly deriváty využívány k řízení úvěrového, 

akciového či měnového rizika.  

V současnosti společnosti stále více využívají finanční deriváty z mnoha různých 

důvodů. Některé společnosti si chtějí tento typ obchodů jen vyzkoušet, ale většina společností 

se snaží prostřednictvím finančních derivátů minimalizovat určité druhy rizik a případné 

ztráty. Společnosti se k finančním derivátům mohou dostat například u bank, ale také díky 

svým obchodním partnerům. 

Základním rozdělením derivátů je typ podkladového aktiva. V okamžiku, kdy 

společnost uvažuje oslabení či posílení jedné měny vůči měně jiné, využije měnové deriváty. 

Očekává-li se nepříznivý vývoj úrokových sazeb, může se proti tomu společnost zajistit 

úrokovými deriváty. Pokud společnost chce snížit riziko, vznikající z poklesu ceny akcie, 

použije akciové deriváty. Riziko nezaplacení eliminuje společnost úvěrovým derivátem. Dále 

může mít společnost obavu z toho, že poroste cena komodity, kterou chce v budoucnu koupit. 

Proti takovému riziku lze využít komoditního derivátu a předem si dohodnout realizační cenu. 

Abychom mohli vymezit pojem derivát, musíme vycházet z účetních standardů, které 

používá konkrétní společnost. V dnešní době většina společností již používá mezinárodní 

účetní standardy, mezi které můžeme zařadit například IFRS nebo US GAPPy. Společnost, 

která vychází z Českých účetních standardů, bude velmi obtížně vyhledávat přesnou definici 

derivátů, protože pojem derivát není přesně vymezen v žádné z českých právních forem. 

. 

Výstižnou definici derivátů poskytují Mezinárodně uznávané účetní standardy IFRS - 

konkrétně standard IAS 39. Finančním derivátem je finanční nástroj, který je vypořádán k 
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určitému datu v budoucnu. Druhá podmínka o počáteční investici je shodná s definicí dle 

předchozího standardu. Poslední podmínkou je změna hodnoty derivátu a může být závislá 

například na změně úrokové míry, měnového kurzu, cen komodit, úvěrového indexu či jiné 

proměnné. Typ proměnné se liší podle typu finančního derivátu a jím zajišťovaného rizika. 

Jako příklad derivátů uvádí standard IAS 39 opce, swapy a termínované obchody (forwardy a 

futures). Z definice derivátů dle mezinárodního standardu IAS 39 vychází některé typy 

finančních institucí včetně bank. 

České účetní standardy stanovují stejné podmínky pro finanční deriváty jako standard 

IAS 39. Navíc české účetní standardy obsahují vymezení finančních nástrojů, které se mezi 

deriváty neřadí. 

2.3.1 Druhy finančních derivátů 

Finanční deriváty lze členit dle různých odlišných pohledů. Základním členěním je 

termínované a opční kontrakty. U opčních kontraktů má jeho držitel možnost dle aktuální 

situace opci buď využit, nebo ne. U termínovaných kontraktů existuje povinnost prodat či 

koupit podkladové aktivum za předem stanovenou cenu a to vše k určitému datu v budoucnu. 

Termínované kontrakty jsou závazné pro obě strany, opční kontrakty pouze dávají jejích 

držiteli právo volby. 

Derivátové obchody uzavírají subjekty, které mohou být v takzvané dlouhé nebo 

krátké pozici. V krátké pozici se nachází prodávající finančního derivátu. Naopak v dlouhé 

pozici je kupující, čili držitel finančního derivátu. Charakteristické je pro finanční nástroje, že 

představují hru s nulovým součtem. Dosáhne-li jedna strana ztráty, automaticky druhá strana 

dosáhne zisku. Tudíž se zisk a ztráta vynulují. 

Typ podkladového aktiva je dalším odlišovacím prvkem. Takovýmto aktivem mohou 

být například měna, akcie, úroky, úvěr nebo komodita. Deriváty se člení také podle účelu 

uzavření derivátového obchodu například na zajišťovací a spekulační deriváty. 

Zajišťovací deriváty se používají při snaze minimalizovat určitý typ rizika, který 

souvisí s otevřenou pozicí. Mezi takovéto deriváty patří kromě derivátů tvůrců trhů také 

deriváty konečných uživatelů. Podmínky pro vymezení zajišťovacích derivátů uvádějí České 

účetní standardy nebo jiné mezinárodní účetní standardy.  

Pravidlem spekulačních derivátů je snaha spekulovat o vývoji ceny podkladového 

aktiva. Očekává-li subjekt růst ceny podkladového aktiva, nachází se v tzv. dlouhé pozici. Při 

očekávání poklesu ceny podkladového aktiva se subjekt nachází v krátké pozici. V porovnání 

se zajišťovacími deriváty u spekulačních derivátů vyhledává jejich držitel riziko. 
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2.3.1.1 Forwardy 

Forward je závazek kupujícího koupit dané podkladové aktivum k danému datu a za 

předem stanovenou cenu. Prodávajícímu vzniká závazek takovéto aktivum prodat za stejných 

podmínek uvedených ve smlouvě. Kupující s prodávajícím si předem mezi sebou dohodnou 

cenu, za kterou se výměna uskuteční, ale vlastní platba a dodání aktiva se uskuteční později. 

Obvykle dochází u těchto kontraktů k dodávce obou podkladových nástrojů. 

Forwardy se považují za nejstarší druh derivátů a realizují se především na OTC trzích, 

tzn. na mimoburzovních trzích. 

Při sjednávání kontraktu se domlouvá cena uskutečnění forwardového obchodu. 

Ovšem samotná platba a dodávka aktiva se uskuteční až později, v předem dohodnutém čase. 

Jelikož se forwardy vypořádávají v době jejich splatnosti, je s nimi spojeno úvěrové riziko. 

Úvěrové riziko je rizikem ztráty ze selhání dlužníka tím, že nedostojí svým závazků podle 

podmínek kontraktu, a tím způsobí věřiteli ztrátu. Čím více se bude budoucí cena lišit od 

dohodnuté forwardové ceny, tím vyšší bude úvěrové riziko. Čím větší bude odchylka budoucí 

ceny od forwardové ceny, tím větší bude zisk jednoho ze smluvních partnerů a ztráta druhého 

ze smluvních partnerů. Jelikož jsou fowvardy (obecně všechny deriváty) nástroji s nulovým 

součtem zisků a ztrát (zero-sum game), musí být součet zisků a ztrát obou smluvních partnerů 

nulový. 

„Měnový forward je forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za 

pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti." [Jílek 2009] 

Stanovený měnový kurz je označován jako forwardový měnový kurz, který bere v 

úvahu úrokový diferenciál mezi danými měnami. Výhodou takovýchto měnových 

forwardových operací je to, že exportér si může zajistit svá budoucí inkasa za vývoz a 

importér má možnost si předem zafixovat náklady spojené s dovozními kontrakty splatnými v 

budoucnosti.  

2.3.1.2 Futures 

Jedná se o dohodu mezi dvěma stranami o směně dvou specifikovaných měn na 

stanoveném místě, ve standardizovaném množství, čase a za předem sjednanou cenu, která je 

kótována na burze. Jde o termínový obchod, kdy uzavření probíhá v současnosti, ale plnění se 

uskuteční až v budoucnosti. Futures kontrakty jsou sekundárně obchodovatelné. K jejich 

vypořádání dochází postupně, obvykle každý den. Futures podléhá každodennímu tržnímu 

přeceňování. Obvykle se splatné kontrakty vypořádají peněžně, pouze některé futures 

umožňují fyzickou dodávku podkladových aktiv.  
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Na trhu futures se také obchoduje s cizími měnami, ale pouze s těmi 

nejvýznamnějšími. Měnový futures je směna pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou 

částku hotovosti v jiné měně. Hlavním centrem je Londýn. Trh s měnovými futures je určen 

pro všechny, kteří se chtějí zajistit nebo postoupit kapitál ke spekulaci. 

Futures trhy jsou prostředkem stanovení cen, jsou také oblastí pro spekulaci a také 

jsou prostředkem pro přenos rizika, tj. pro zajištění. Na takovýto trh vstupuje zajišťovatel, aby 

snížil existující riziko. K tomu stačí, aby subjekt předpokládal v budoucnu potřebu určitého 

podkladového nástroje. Tehdy se jedná o zajišťování předpokládaných operací. Vždy je nutné, 

aby si zajišťovatel určil časový horizont zajišťování.  

 Při uzavírání futures kontraktu, musí klient složit danou částku tzv. margin u 

clearingového centra. Margin jinak depozitum je stanoven daným procentem z objemu 

obchodu (nejčastěji 5%) a je chápán jako záruka, že klient splatí své závazky. Počáteční 

depozitum chápeme jako částku, která je rovna zhruba maximu dovolené denní změny ceny u 

sjednaného kontraktu. Po ukončení kontraktu a splnění všech podmínek uvedených v 

kontraktu, se depozitum klientovi vrací. Díky tomu, že oba obchodníci toto depozitum zaplatí, 

je riziko, že nesplní strany své závazky vůči vypořádacímu centru, pro clearingové centrum 

zcela nízké. Díky tomu, je clearing příkladem téměř dokonalého hedgingu.  

Druhy futures  

1. komoditní futures 

Mezi tyto futures patří výrobky hlavně petrochemického, metalurgického a 

zemědělského průmyslu. Reverzní arbitráž cash-and-carry a arbitráž cash-and-

carry zabraňují tomu, aby cena futures byla příliš nízká nebo příliš vysoká 

vzhledem ke spotové ceně futures. Arbitráž cash-and-carry očekává, že 

obchodovaný výrobek lze skladovat, jinak cena futures není vázána na spotovou 

cenu. Stejně tak reverzní arbitráž cash-and-carry očekává možnost krátkého 

prodeje, jinak nelze tuto arbitráž nelze provést a spotová cena není závislá na ceně 

futures. Vztah mezi cenou futures a spotovou cenou je závislý na výrobním a 

spotřebním cyklu, transakčních nákladech, dodávkách komodity, skladovatelnosti 

produktu a možnosti krátkého prodeje. 

2. měnové futures 

Je futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku 

hotovosti v jiné měně.  

3. úrokový futures 
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Je futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou 

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

4. akciový futures 

Je futures na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v 

budoucnosti a jiné. 

2.3.1.3 Swapové kontrakty 

Swap je spojením promptní a termínové operace v jednu. Zavazuje dvě strany k 

výměně určitého aktiva v určitém intervalu v budoucnosti. Jde o několik forwardů s 

postupnou výměnou podkladových nástrojů. V podstatě se jedná o vypořádání v hotovosti. 

Swapy se využívají k zajišťování měnového kurzu, úrokové míry, výnosnosti cenných papírů 

a ceny komodit. Níže bude popsán měnový swap. 

Při swapových operacích s cizími měnami dochází k dočasné přeměně plateb v jedné 

měně do plateb v jiné měně. Swap je dohodou dvou stran o vzájemných periodických 

platbách, kdy dohoda obsahuje měny, ve kterých budou platby uskutečněny, úrokové míry, 

časový plán plateb a možná další ujednání. V rámci operací rozlišujeme swapy dvou měn 

(swaps), měnové devizové swapy (currency swaps) a měnově úrokové swapy (cross currency 

interest rate swaps), kdy dochází ke kombinaci měnového swapu a swapu úrokových sazeb. 

Měnové swapy přeměňují pravidelné platby v jedné měně do pravidelných plateb v 

jiné měně. Může jít o výměnu pevných nebo dosud neznámých částek hotovosti v jedné měně 

za pevné nebo dosud neznámé částky hotovosti v měně jiné. Měnové swapy zahrnují swap 

jistin a swap opakujících se úrokových plateb. U swapu úrokových plateb může jít o swap 

fixované úrokové sazby v jedné měně do fixované úrokové sazby ve měně druhé, nebo se 

může jednat o swap pohyblivé úrokové sazby v jedné měně do pohyblivé úrokové sazby v 

jiné měně. Podléhající částky se vyměňují na začátku platnosti a při splatnosti swapu. 

Měnové úrokové swapy umožňují i přeměnu fixované úrokové sazby v jedné měně do 

pohyblivé úrokové sazby v jiné měně nebo naopak. Měnové a měnové úrokové swapy 

přeměňují pravidelné platby, které vyplývají z dlouhodobých závazků (resp. pohledávek). 

Swapy lze také rozdělit na klasický měnový swap, kdy se jedná o výměnu pevných 

částek hotovosti za pevné částky hotovosti, dále na křížový měnový swap zde se jedná o 

výměnu pevných částek hotovosti za neznámé částky hotovosti a poslední je tzv. bazický 

měnový swap, kdy se vyměňují neznámé částky hotovosti za neznámé částky hotovosti. V 

širším pojetí jde o výměnu jistin v různých měnách na počátku operace, poté o výměny 

úrokových plateb v různých měnách a na konec o zpětnou výměnu jistin. 
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2.3.1.4 Opce 

Opce jsou zahrnuty mezi finanční deriváty, a tudíž je jejich cena odvozena z hodnoty 

podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být komodity, kontrakty futures, měny 

nebo akcie. Opce představuje právo na budoucí prodej nebo nákup nějakého aktiva. Držitel 

opce (kupující) ovšem toto právo nemusí využít, bude se rozhodovat v době splatnosti 

opčního kontraktu podle momentální situace na spotovém trhu. Kupující má právo volby 

využít opci a nachází se tedy v tzv. volné pozici. Prodávající má závazek splnit požadavek 

kupujícího a nachází se v tzv. těsné pozici. 

Měnová opce (devizová opce) je smlouva, která držiteli zaručuje právo koupit nebo 

prodat dané množství stanovených deviz za předem pevně danou cenu, k předem 

stanovenému budoucímu termínu. Zároveň také zavazuje vypisovatele koupit nebo prodat 

devizy za tuto předem určenou cenu. Z toho vyplývá, že předmětem tohoto obchodu je právo 

devizy koupit nebo prodat. Dohodnutý měnový kurz je označován jako realizační měnový 

kurz. Opce umožňuje subjektům minimalizovat kurzová rizika a zároveň nechává prostor pro 

maximalizaci zisku z daného obchodu. 

Prostřednictvím opcí si exportéři a importéři zajišťují rizika proti fluktuaci měn či 

komodit, se kterými obchodují. Mezi výhody opcí patří flexibilita. Daný subjekt může velmi 

rychle upravovat své pozice a přizpůsobit se náhlým změnám tržních podmínek. Přednost se 

dává opčnímu hedgingu před forwardovým hedgingem, když není jisté, že partner dodrží svůj 

závazek v daném termínu. 

Rozlišujeme dva základní druhy opcí, a to prodejní opce (put) a kupní opce (call). 

Rozdíl mezi nimi spočívá v opčním právu. U call opce má kupující právo koupit a u put opce 

má právo podkladové aktivum prodat za realizační cenu. Podnik využije call opci tehdy, když 

očekává apreciaci zahraniční měny, ve které má v budoucnosti uhradit své závazky. Bude-li v 

budoucnu inkasovat od zahraničního odběratele v měně, u níž se očekává depreciace, použije 

podnik put opci. [JÍLEK, J., 2010] 

3 Finanční nástroje vztahující se k řízení rizik 

3.1 Profil společnosti CS Cabot 

Název společnosti  CS Cabot, spol. s.r.o. 

Sídlo                             Masarykova 753, Valašské Meziříčí 

Právní forma   společnost s ručením omezeným 

IČO                              14612411 

Datum vzniku               březen 1991 
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Předmět podnikání: 

- výroba gumárenských a plastikářských přípravků 

- testování, měření, analýzy 

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 

Historie výroby sazí v České republice začíná v roce 1938, kdy byla v Ostravě 

zahájena výroba kanálových sazí. V roce 1968 se výroba sazí přestěhovala do Valašského 

Meziříčí, kde byl v roce 1971 vybudován nový závod na bázi retortové technologie. 

Mezníkem v dalším rozvoji výroby sazí v ČR bylo vytvoření společného podniku mezi firmou 

DEZA, a.s. a Cabot Corporation v r. 1991. 

Výstavba nového závodu s kompletní technologií firmy CABOT započala v roce 1992 

a výroba na dvou výrobních linkách byla zahájena v květnu 1994. Výrobky se prodávají na 

trhu pod ochrannými značkami firmy CABOT. 

Valašskomeziříčský závod je jednou ze šesti evropských sazoven firmy CABOT. 

Spolupracuje s dalšími prodejními místy po celé Evropě. Ústředí CABOTU je v Bostonu v 

USA a hlavní výzkumné a vývojové středisko se nachází v Billerice, nedaleko Bostonu. 

CABOT má 36 závodů ve 21 zemích, z nichž 24 jsou sazovny. 

Hlavním produktem podniku CS Cabot, s.r.o. jsou gumárenské saze. I když podnik 

jich vyrábí asi 10 druhů lišících se vzájemně především hodnotami kvalitativních parametrů a 

účelem použití, drtivá většina produkce je určena pro výrobu pneumatik. 

Saze jsou ve společnosti CS Cabot vyráběny v sazárenských reaktorech – retortách. 

Jako surovina pro jejich výrobu se používá směs těžkých uhlovodíků, buďto ropného, nebo 

koksochemického původu. 

Přibližně 90 % všech sazí se používá v gumárenském průmyslu, kde schopnost ztužení 

jak v přírodních, tak i v syntetických kaučucích je nejdůležitější.  

Nejvýznamnějším trhem z hlediska spotřeby sazí je zcela jistě pneumatikárenský 

průmysl. Prakticky každá část pneumatiky používá různé typy směsí s různými typy sazí. Ty 

zlepšují celou řadu klíčových vlastností od transakčních vlastností, odolnosti vůči otěru a jiné.  

Druhým nejvýznamnějším odbytištěm sazí je oblast výroby technické pryže. Saze pro 

oblast technické pryže slouží pro zlepšení konečných vlastností výrobků ve smyslu ztužení, 

vzhledových vlastností, dynamických vlastností a elektrické vodivosti nebo naopak 

elektrického odporu. 

Jak již bylo zmíněno výše, samotná výroba byla zahájena v květnu 1994 a ke stejnému 

datu byla ukončena výroba sazí na původních výrobních linkách v a.s. Deza, které pocházely 

z konce 60. let. 
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První indikací této změny bylo markantní zlepšení pracovního a životního prostředí, 

snížení emisí všeho druhu, což bylo s úlevou a povděkem zaznamenáno především obyvateli 

nejbližšího okolí. Obyvatelé byli zbaveni dlouhodobé ekologické zátěže velmi nepříjemného 

produktu, jakým gumárenské saze jsou. 

Svůj vysoký environmentální standard si podnik udržuje po celou dobu svého 

působení. Tato skutečnost byla potvrzena výsledky několika inspekcí orgánů státního dozoru 

a opakovaným udělením osvědčení Svazu průmyslové chemie ČR „Responsible care 

Odpovědné podnikání“. Poslední oficiální uznání v této oblasti je úspěšné zvládnutí 

certifikačního procesu EMS dle ISO 14001 v lednu 2002, kdy podnik obdržel ,, Schvalovací 

certifikát“. 

Další výrazná změna spojená s činností firmy CS Cabot je změna kvality výrobku. O 

úspěšnosti této oblasti svědčí skutečnost, že CS Cabot se stal dodavatelem tak významných 

výrobců pneumatik, jako je Goodyear, Michelin, Bridgestone/Firestone, Pirelli, majících své 

akvizice v sousedních státech. 

V neposlední řadě pak region příznivě pociťuje přítomnost firmy CS Cabot díky jeho 

systematické a koncepční sponzorské činnosti. Podnik si stanovil priority a procentuální výši 

rozdělení prostředků do jednotlivých oblastí. Prioritami jsou především zdravotnictví, charity, 

školství a sport, přednostně mládežnický. [16] 

Zahraniční obchodní činnost společnosti CS Cabot 

Společnost obchoduje nejen s tuzemskými partnery, ale zejména se zahraničními 

obchodními partnery. Jelikož většinu své produkce realizuje podnik ve státech Evropské unie, 

jsou platby realizovány v eurech. Ovšem jelikož je CS Cabot výrobní společností, nakupuje 

od svých dodavatelů zejména výrobky ropného původu. Faktury za takovéto nákupy jsou v 

měně USD.  Vzhledem k situaci ve světě za posledních pár dnů koruna lehce posílila, ale cena 

ropy výrazně klesá. Proti měnovému i komoditnímu riziku se společnost snaží zajistit 

používáním finančních derivátů. Při zajišťování rizik společnost spolupracuje pouze se svými 

obchodními partnery na základě vzájemné domluvy. 

V roce 2011 předpokládá společnost objem tržeb ve výši 2 000 000 000 CZK, což při 

kurzu 24,35 CZK/EUR stanoveném v rozpočtu společnosti na fiskální rok 2011 činí po 

zaokrouhlení 82 125 524 EUR. 
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Graf  3.1 Vývoj tržeb plynoucích z exportu v letech 2006 - 2010 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že společnost dosahovala vysokých tržeb do roku 2008. Od roku 

2009 zaznamenala výrazný pokles, který byl způsoben značným snížením poptávky 

společností Continental po produkci sazí.. V následujícím roce již tržby opět vzrostly a to 

díky zvýšení poptávky po produkci sazí, od dvou významných odběratelů Mischelin a 

Goodyear. Vývoj tržeb, vyjádřený v procentech, od zákazníků je uveden v grafu č. 2 a 3 

Graf 3.2 Vývoj tržeb dle zákazníků v roce 2009 

zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.3 Vývoj tržeb dle zákazníků v roce 2010 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Jak bylo zmíněno výše, společnost vyváží svou produkci do států Evropské unie. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří Polsko, Německo a Slovenská republika. U všech těchto 

zmíněných států došlo meziročně k významnému nárůstu exportu a to zejména z důvodu 

stěhování odběratelských společností právě do těchto států 

3.1.1 Organizační a vlastnická struktura 

3.1.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktura je k dispozici v příloze P I. 

3.1.1.2 Vlastnická struktura 

CS Cabot spol. s r.o. Valašské Meziříčí vznikl v roce 1991 jako společný podnik 

americké firmy Cabot Corporation Boston a DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. 

Cabot Corporation Boston má 52% podíl v CS Cabot spol. s r.o Valašské Meziříčí. 

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí má 48% podíl v CS Cabot spol. s r.o. Valašské Meziříčí. Dle 

těchto procentuálních podílů se mezi tyto dvě firmy rozděluje zisk 

3.1.2 Informace o subjektech ve skupině 

Profil společnosti Cabot Corporation 

Společnost Cabot Corporation byla založena v roce 1882 v Bostonu, Massachusetts. 

Společnost působí v chemickém průmyslu v celosvětovém rozsahu. Vyrábí a dodává 

organické chemikálie. Společnost působí ve třech segmentech: chemické látky, superkovy a 

speciální kapaliny. 
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Segment chemických látek nabízí saze, pyrogenní oxidy kovů, inkoustová barviva atd. 

Segment superkovů produkuje tantal, niob, slitiny pro elektronické materiály a žáruvzdorné 

kovy. 

Segment speciálních kapalin poskytuje kapalinu pro použití v ropě a zemním plynu. 

Nabízí také jemné chemikálie pro různé průmyslové chemické společnosti. Cabot má 39 

výrobních závodů v USA a 19 v jiných zemích.  

Tržby korporace v roce 2010 činily 3,1 bilionů USD. Průměrný počet zaměstnanců 

korporace se pohybuje okolo 4 300. 

Motto Cabot Coroporation zní „CREATING WHAT MATTERS“, které se dá volně 

přeložit jako „vytvářet to, na čem záleží“. 

Strategie společnosti je zaměřena na tvorbu hodnoty. Podle CABOT lze dosáhnout 

zvýšení hodnoty optimalizací oborů činností, nákladovým controllingem, řízením výrobní 

kapacity a vývojem nových výrobků pro vyplnění mezery na trhu. Předpokladem tohoto je 

investování vytvářeného zisku. Mezi hodnoty (values) Cabot Corporation patří čestnost 

(integrity), respekt (respect), inovace (innovation) a soutěživost (competitiveness). Tyto 

hodnoty tvoří zároveň základ politiky společnosti CS Cabot. [17, 18] 

Profil společnosti Deza, a.s. 

Název společnosti  DEZA, a.s. 

Sídlo                             Masarykova 753, Valašské Meziříčí 

Právní forma   akciová společnost 

IČO                              00011835 

Datum vzniku               1967 

Předmět podnikání: 

- výroba základních aromatických komodit a fenolových homologů, 

- výroba organických intermediátů a aromatických specialit, 

- nákup a prodej chemických produktů 

- výroba a prodej tepla a elektřiny 

- výzkumné, vývojové a analytické činnosti v oboru organické chemie. 

Deza, a.s. jako samostatná akciová společnost vznikla v roce 1967. Od roku 1999 je 

začleněna do skupiny AGROFERT, a.s. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí zpracovává 

černouhelný dehet a surový benzol, vedlejší produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí 

celou řadu produktů s širokým uplatněním. Společnost je výrobcem aromatických uhlovodíků 

a dalších chemických látek s téměř 120letou tradicí. Rozsahem svého výrobního programu 

patří mezi významné chemické podniky ve skupině Agrofert. Neustálou obnovou a 



27 

modernizací používaných výrobních technologií se společnost snaží snižovat vliv výroby na 

životní prostředí. DEZA, a.s. zaměstnává téměř 1 000 lidí, čímž se řadí mezi významné 

zaměstnavatele v regionu. Společnost má zaveden systém řízení jakosti podle normy ISO 

9001-2000. 

Obchodní činností společnosti DEZA, a.s. jsou rozděleny do dvou samostatných 

obchodních úseků: Základní aromáty a Organika. 

Obchodní úsek Základní aromáty se soustřeďuje na nákup základních surovin, 

surového dehtu a benzolu a prodej aromatických látek, které vznikají při primárním 

zpracování surového dehtu a benzolu. Jedná se především o černouhelnou smolu, prací olej, 

olej na výrobu sazí, kreosotový olej a benzen. 

Obchodní úsek Organika se soustřeďuje na nákup vedlejších, převážně 

petrochemických surovin a prodej výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které se získávají 

následným zpracováním dehtochemických olejových frakcí. Jedná se především o naftalen, 

ftalanhydrid, ftalátová změkčovadla, fenelové homology, čisté aromatické látky a aromatická 

rozpouštědla. [19] 

3.2 Vliv rizika na hospodaření společnosti 

Hospodaření společnosti a především dosažení zisku je ovlivněno různými faktory. 

Některé z takovýchto faktorů mohou působit na hospodaření společnosti pozitivně, jiné 

naopak negativně. Mezi negativní faktory patří například různé druhy rizik, kterým společnost 

v průběhu své činnosti čelí. Některých rizik se lze zbavit úplně, některých naopak vůbec, ale 

některá může společnost alespoň minimalizovat. Mezi rizika, která lze určitým způsobem 

eliminovat, patří například úvěrové, akciové, měnové či komoditní riziko. Riziko můžeme 

charakterizovat jako pravděpodobnost, s níž budou očekávané výsledky odlišné od výsledků 

skutečných. Riziko rozlišujeme na systematické a nesystematické. Nesystematické nebo také 

jedinečné riziko se týká konkrétního druhu podnikání či konkrétního podniku. Jsou-li dva 

podniky, které mají odlišnou výrobní činnost, je u nich odlišné také jedinečné riziko. 

Možností eliminace jedinečného rizika je diverzifikace portfolia nebo také jeho transfer na 

další subjekty. Systematické riziko se týká všech podniků v daném státě a nelze jej eliminovat.  

Tento druh rizika působí na celý trh a bývá označováno také jako riziko tržní. 

Společnosti se v praxi setkávají s oběma typy rizik, tzn. jak s rizikem systematickým, tak i s 

rizikem nesystematickým. 
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3.2.1 Finanční rizika 

Obecně lze finanční riziko definovat jako potenciální finanční ztrátu subjektu neboli 

ztrátu v budoucnosti, která vyplývá z určitého finančního nebo komoditního nástroje či 

portfolia. Finanční rizika lze rozdělit do pěti základních skupin, a to na riziko tržní, úvěrové, 

obchodní, operační a riziko likvidity. 

Tržní riziko vzniká vlivem změn tržních cen nebo změn hodnot finančních 

instrumentů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek. Díky tomu vzniká možnost 

vzniku ztráty. V rámci tržního rizika se riziko dále člení na měnové, komoditní, akciové a 

úrokové. U takovýchto rizik může vzniknout ztráta, která je způsobena nepříznivým vývojem 

měnového kurzu, cen komodit, cen akcií nebo úrokových měr. 

Úvěrové neboli kreditní riziko vzniká tehdy, když dlužník nedostojí svým závazkům a 

věřiteli tím vzniká ztráta. Takovéto závazky vznikají například z platebního styku nebo 

například z obchodních, úvěrových či investičních aktivit. I toto riziko lze dále členit, a to na 

přímé úvěrové riziko, vypořádací riziko, riziko úvěrových ekvivalentů a riziko úvěrové 

angažovanosti. 

Do skupiny obchodních rizik lze zařadit riziko daňové, regulační, reputační, riziko 

pohromy, riziko měnové konvertibility a riziko změny úvěrového hodnocení. V této skupině 

se objevuje riziko ze změny daňových zákonů či neočekávaného zdanění, riziko nemožnosti 

splnit daná regulační opatření, riziko z poklesu reputace na trzích, riziko z přírodních katastrof, 

riziko krachu finančního systému, nemožnosti konvertovat měnu na měnu jinou vlivem 

ekonomické nebo politické situace a riziko ze ztížení nemožnosti získat peněžní prostředky za 

přijatelné náklady a další. 

Mezi operační rizika lze zahrnou riziko systémové, riziko operačního řízení či riziko 

transakční. Dále tato oblast zahrnuje riziko ztráty v důsledku chyb v provedení operací, z 

chyb ve vypořádání obchodů, z chyb vyplývajících ze složitosti produktu, přenosu dat, 

neidentifikovatelnými obchody, podvodnými operacemi při obchodování apod. 

Likvidní riziko v sobě zahrnuje riziko financování, představující riziko ztráty v 

případě, že se subjekt ocitne v momentální platební neschopnosti. Jde o situaci, kdy subjekt 

ztrácí schopnost plnit své požadavky na investování a financování vzhledem k nesouladu v 

peněžních tocích. Likvidní riziko v sobě také zahrnuje riziko tržní likvidity, které spočívá v 

nedostatečné likviditě trhu s finančními instrumenty, což zabraňuje rychlé likvidaci pozic, a 

proto se omezuje přístup k peněžním prostředkům. 

Riziko lze chápat také jako celkové riziko, které se skládá ze systematického rizika a 

rizika jedinečného. 
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Systematické riziko je určeno portfoliem a lze ho eliminovat díky zajištění tzv. 

hedgingem. Toto riziko vzniká dopadem změn v celkovém ekonomickém prostředí, můžou se 

změnit daně, úroky, atd. Jedinečné (specifické) riziko je zapříčiněno specifickými vlastnostmi 

daných aktiv a technika jeho eliminace je založena na rozložení čili diverzifikaci rizika. Z 

toho vyplývá, že čím více aktiv bude portfolio obsahovat, tím nám bude klesat jedinečné 

riziko.  

3.2.1.1 Měnové riziko v podnikatelské praxi 

Největší riziko při mezinárodních aktivitách podniku představuje riziko měnové, které 

vyplývá z pohybu kurzu zahraniční měny vůči domácí měně. Takovéto změny měnových 

kurzů mohou mít kladný nebo záporný vliv na očekávaný výsledek, z čehož vyplývá, že může 

docházet ke kurzovým ziskům ale i ztrátám. 

Dochází-li ke změnám směnných kurzů mezi měnami smluvních partnerů vztahujících 

se na dobu od uzavřením dané smlouvy do doby jeho peněžního plnění, vzniká již dříve 

zmiňované měnové riziko. Subjekt spolupracující se zahraničím přebírá na sebe riziko v 

okamžiku podání návrhu smlouvy. Vývoj kurzů není často dán pouze vývojem ekonomických 

faktorů, ale i faktorů neekonomických, jejichž působnost se v budoucnosti nedá předvídat. 

Faktory ovlivňující kurzy patří například inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance, 

hospodářský růst, úrokové sazby, parita kupní síly a stav devizových rezerv. Také politická 

situace v dané zemi, spekulace na devizovém a peněžním trhu či monetární politika mohou 

mít vliv na pohyb kurzů.  

Měnové riziko ovlivňuje importéra i exportéra, proto se oba tyto subjekty snaží o 

urychlení nebo zpomalení placení podle toho jak se vyvíjejí měnové kurzy. Dalším způsobem 

jak zajistit měnové riziko je možnost použití finančních nástrojů, kterými mohou být 

například smluvní doložky o zabezpečení kurzu, úvěry v cizí měně, měnové opce, termínové 

obchody. Podnik musí sledovat vztah jím očekávané hodnoty spotového kurzu a 

forwardového kurzu na trhu. [21] 
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Obr. 3.2 Vývoj kurzu CZK/EUR za posledních 12 měsíců 

 

zdroj: [29] 

3.2.1.2 Komoditní riziko v podnikatelské praxi 

Světová ekonomika a hospodářské výsledky podnikatelských subjektů, které ji uvádějí, 

jsou ovlivňovány celou řadou proměnných. Kromě úrokových sazeb a směnných kurzů jsou 

to zejména ceny průmyslových surovin, které v důsledku ekonomických, politických a 

přírodních vlivů v poslední době výrazně kolísají. Tato cenová nestabilita představuje pro 

výrobní či obchodní společnosti nezanedbatelné riziko.  

Nerostné suroviny pocházejí z kapacitně omezených zdrojů a její ceny v podobě 

energií a surovinových vstupů a výstupů přímo či nepřímo ovlivňují všechna ekonomická 

odvětví a celosvětový hospodářský růst. Komoditní riziko vzniká všude tam, kde není možné 

negativní důsledek pohybu cen přenést na další článek produkčního a obchodního řetězce a 

kde tedy může vzniknout podnikatelskému subjektu ztráta, která vyplývá z pohybu cen 

komodit. Na základně této specifikace rozeznáváme v rámci dané společnosti následující 

formy komoditního rizika: 

 proměnlivá cena vstupů/fixní cena výstupů 

o cena suroviny při vstupu do výrobního cyklu kopíruje tržní vývoj. Fixní cena 

výstupu jej ale nekopíruje (závazný ceník, kontrakt apod.). Tato skutečnost má 

negativný dopad na společnost zejména při růstu cen komodit. 

 fixní cena vstupů/proměnlivá cena výstupů 

o vstupní cena suroviny je fixována (např.: dlouhodobým kontraktem), výstupní 

cenu však určuje tržní prostředí. Negativní efekt pro společnost se projeví 

hlavně při poklesu cen. 
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 proměnlivá cena vstupů i výstupů 

o cena při vstupu i výstupu je ve stejné míře ovlivněna vývojem trhu. Riziko 

představuje časový nesoulad daný délkou produkčního cyklu produktu a z něj 

vyplývající rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. 

Kromě výše uvedených forem přímého komoditního rizika se mohou ceny surovin 

promítnout do hospodaření podniku i nepřímo, a to např.: formou vyšších nákladů na obalové 

materiály nebo v podobě vyšších přepravních nákladů při růstu cen pohonných hmot. 

Pro identifikaci rizika v oblasti surovinových toků dané společnosti je další krokem 

k zajištění či odstranění komoditního rizika jeho kvantifikace, což je vyčíslení přesného 

finančního efektu pohybu ceny na náklady nebo výnosy podnikatelského subjektu. Podobně 

jako u devizového rizika se musí stanovit kalkulační nákupní či prodejní cena komodity. Tato 

mezní hodnota by měla být stanovena v rámci finančního plánování a vyplynout z finálních 

cen již uzavřených kontraktů nebo ceníků, provozních nákladů a marží společnosti. Vzhledem 

k tomu, že jednotlivé komodity vykazují různé stupně kolísavosti cen (tzv. volatility), liší se i 

riziko s nimi spojené. Důležitou roli zde také hraje i časový faktor, neboť čím delší časové 

období, s o to větší nejistotou, a tudíž i rizikem, je třeba v oblasti možných cenových výkyvů 

počítat.[12] 

Význam komodity 

Komodity jsou zjednodušeně suroviny. Většina základních surovin kolem nás, jako 

například pšenice, oves, vepřové maso, hovězí maso, ale i ropa, zlato nebo bavlna. [20] Jde o 

zboží využívané k obchodování, jež je směnitelné za jiné stejného typu. Některé druhy 

komodit chápeme jako investici například drahé kovy, naopak jiné jsou chápány čistě 

spotřebního charakteru například zemědělské plodiny, nerostné suroviny aj.  

Obr. 3.3 Rozdělení komodit 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 3.4 Vývoj ceny ropy za posledních 12 měsíců 

 

zdroj: [30] 
3.3 Plán řízení měnového a komoditního rizika 

3.3.1 Řízení měnového rizika 

Vlastní plán řízení rizik si volí každá společnost sama. Plán je především zaměřen na 

identifikaci samostatných rizik a rozsahu, v němž je společnost ochotna se proti danému 

riziku zajistit. Jako první by si měla společnost vyčlenit určitý obnos peněz, které je ochotna 

do zajištění proti riziku investovat. V současnosti existuje hned několik možnosti, které lze 

využít pro eliminaci měnového rizika. Základním cílem řízení měnového rizika je stabilizace 

hodnoty budoucích peněžních toků v cizích měnách na úrovni, která je společnosti v současné 

době známa, je přesně určena a kterou společnost akceptuje. Rozlišujeme dvě koncepce 

přístupu k řízení rizika: 

- konzervativní přístup je spojen s plným zajištěním měnové 

pozice tak, aby změny měnového kurzu nevedly ke změnám v hodnotě 

peněžních toků. Tím způsobem může společnost již dnes, nezávisle na 

kolísání měnových kurzů, stanovit ve státní měně hodnotu pohledávek, 

budoucích plateb nebo úvěrových splátek. 

- aktivní přístup řízení měnového rizika může mít formu aktivního 

řízení měnové pozice. V takovém případě se společnost vědomě rozhoduje 

pro částečné nebo úplné zastavení měnové expozice a čeká na výhodnou 

změnu kurzu. K zajištění pozice (i úplnému) může dojít ve chvíli, kdy 

společnost shledá, že je pro ni úroveň měnového kurzu výhodná. 

Základní výhody pramenící z řízení měnového rizika: 
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- eliminace nebo omezení vlivu změn měnových kurzů na příjmy 

nebo náklady, 

- zlepšení podmínek pro plánování řízení likvidity, a také 

eliminace dodatečných finančních nákladů, 

- možnost využít aktuální, výhodné kurzy měn k určení hodnoty 

příštích peněžních toků.[18] 

Mezi konzervativní a také dražší nástroje patří při řízení měnového rizika bezesporu 

forwardy. K více rizikových nástrojů můžeme zařadit například opce nebo opční strategie, 

protože jejich cena je kvůli vyššímu riziku nižší. Společnosti vznikají při zajištění jisté 

náklady neboli transakční náklady. Tyto náklady mají pro společnost mnohem nižší dopad, 

než kdyby se společnost proti měnovému riziku nezajistila vůbec a při nepříznivém vývoji 

měnového kurzu by prodělala velké množství peněz. K tomu, aby společnost měla tyto 

náklady co nejnižší, může využít tzv. beznákladové derivátové strategie. Při vymezování 

takovéto strategie musí společnost důkladně zvážit všechna možná hrozící rizika. 

Není ovšem pravidlem, že společnost, která obchoduje v zahraničí, musí měnové 

riziko podstoupit. Pokud by se rovnala splatnost a hodnota závazků a pohledávek vedených 

v konkrétní cizí měně vůči jednomu obchodnímu partnerovi, jednalo by se o uzavřenou 

devizovou pozici. V tomto případě by měnové riziko bylo nulové. Může ovšem nastat situace, 

kdy by se splatnost nebo hodnota pohledávek odlišovala od hodnoty závazků vedených v cizí 

měně a naopak. V tomto případě se jedná o otevřenou devizovou pozici a z toho vyplývá, že 

společnost je vystavena měnovému riziku. 

Jednou z možností jak může společnost, která obchoduje v zahraničí eliminovat 

měnové riziko, je snaha o časové sladění plateb. V případě, že by se společnosti povedlo 

uhradit danou platbu v den, kdy jinou platbu příjme, může částečně eliminovat kurzové ztráty. 

V praxi to ovšem není tak jednoduché sladit jednotlivé platby, a proto musí společnost 

přistupovat i k jiným možnostem. 

Někdy se může společnost pokusit o domluvu se svým odběratelem, či dodavatelem 

na úhradě v jiné měně. To si ovšem může dovolit jen společnost, která je pro svého odběratele 

klíčovým dodavatelem či naopak pro dodavatele klíčovým odběratelem. U malých společností 

to v dnešním konkurenčním prostředí zpravidla není možné. 

V současnosti jsou nejpoužívanějšími nástroji používanými pro zajištění měnového 

rizika finanční deriváty. Společnostem se nabízí velké množství derivátů, ze kterých mohou 

vybírat a to nejen u svých obchodních partnerů, ale i u bank a jiných finančních institucí. 

Každý druh finančních derivátu přináší svému držiteli daná práva a povinnosti. Před výběrem 
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derivátu si společnost vypracuje analýzu své finanční situace, rozsahu hrozícího rizika a 

vývoje měnového kurzu a na základě této analýzy si vybere ten nejvhodnější finanční derivát. 

Vývoj měnového kurzu 

Jedna z nejnáročnějších částí při sestavování finančního plánu na rok je pro společnost 

právě odhad vývoje měnového kurzu. V České republice je nejvíce používanou měnou EUR a 

USD. V dnešní době je velmi obtížné, správně odhadnout vývoj měnového kurzu. Jak lze 

vidět na obrázku č. 5, tak koruna ve třetím a čtvrtém kvartálu roku 2008 mírně posilovala, ale 

i oslabovala, což vedlo k výraznému oslabení v prvním kvartálu roku 2009. Ovšem od dubna 

2009 má česká koruna z dlouhodobého hlediska tendenci se držet v hranici kurzů 24 – 27 

CZK/EUR. Ve vztahu k americkému dolaru si česká koruna vedla podobně jako ve vztahu 

k euru, což je patrné z grafu. Jen v roce 2010 spíše koruna oslabovala, ale nyní už opět mírně 

posiluje. 

Na Obr. 3.5 je znázorněn vývoj průměrného čtvrtletního měnového kurzu CZK/EUR a 

vývoj průměrného čtvrtletního měnového kurzu CZK/USD od roku 2008  

Obr. 3.5 Vývoj průměrného čtvrtletního měnového kurzu CZK/EUR a CZK/USD v letech 

2008 – 2011.  

 

zdroj: [29] 

Vývoj měnového kurzu ovlivňuje několik možných faktorů. Tyto faktory si můžeme 

rozdělit na krátkodobé faktory, kde lze zařadit například vývoj úrokových sazeb. Jestliže 

úrokové sazby porostou, budou investoři převádět své peněžní prostředky do zemí EU a díky 

tomu dojde ke zvýšení poptávky po EUR, ale také bude klesat poptávka po CZK. Tato situace 

vede ke zhodnocení EUR a znehodnocení CZK. Dále je mezi krátkodobé faktory zařazena 

míra inflace. Růstem míry inflace se zdražuje zboží a to vede k poklesu poptávky po domácím 
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zboží a k znehodnocení domácí měny. Roste ale poptávka po zahraničním zboží a dochází ke 

zhodnocení zahraniční měny. 

Očekávání jednotlivých subjektů je také zařazeno mezi faktory, které ovlivňují kurz 

měnového rizika. Takováto očekávání jsou v čase velmi proměnlivá, a tudíž mohou 

způsobovat nestálost na měnových trzích. Na znehodnocení domácí měny také působí růst 

reálného důchodu, ale s rostoucím důchodem roste poptávka domácností jak po domácích tak 

hlavně po zahraničních produktech.  

Mezi dlouhodobé faktory se dle teorie parity kupní síly řadí situace v mezinárodním 

obchodě, odlišný ekonomický vývoj v zúčastněných zemích a cenový vývoj. 

3.3.2 Řízení komoditního rizika 

Vytvoření efektivní strategie řízení komoditního rizika je velmi důležité. V první řadě 

je třeba porovnat aktuální tržní podmínky s kalkulací společnosti a přijatelné možnosti 

zajištění. Důležité je rovněž posouzení vhodnosti a použitelnosti daného typu zajištění s 

ohledem na způsob finančního plánování a stanovování cen ve společnosti. Z těchto důvodů 

je třeba k řízení komoditního rizika přistupovat citlivě a porovnávat míru rizika s výši 

možných nákladů spojených s jeho zajištěním. Je rovněž nutné prověřit veškeré účetní a 

daňové dopady zajišťovacích operací.  

Poslední krok v procesu komoditního zajištění je volba vhodných instrumentů. V 

současné době si mohou společnosti na požadované období zajistit budoucí cenu komodit: 

- na fixní úrovni, 

- v pásmu s možností limitované participace na pohybu cen, 

- koupí práva na nákup či prodej komodity za určitou cenu 

s možností neomezené participace na pozitivním vývoji. 

Obr. 3.6 Zajištění komoditního rizika prostřednictvím banky 

 

Zdroj: [22] 
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Dodavatelsko-odběratelské vztahy zůstávají zachovány, protože banka nezajišťuje 

fyzickou dodávku komodit. Finanční efekty plynoucí ze zajištění jsou vypořádány 

jednorázovými peněžními převody. [22] 

Jak je zřejmé z níže uvedeného obrázku vývoj na trzích s ropou za první kvartál roku 

2011 překonal předešlé maximum a cena má tendenci růst. Tato situace vnesla značnou 

nejistotu do odhadu budoucího vývoje cen. Protože společnost CS Cabot, s.r.o využívá ropné 

produkty jako vstupy, silně pocítila dopady v podobě růstu nákladu. V reakci na tuto 

skutečnost se zvyšuje zájem o aktivní řízení komoditního rizika doplněné o zajištění proti 

nárůstu ceny ropy. Takovémuto zajištění předchází důkladná analýza a výše časové struktury 

rizika, výběr optimálního nástroje zajištění a analýza možného budoucího vývoje trhu.  

Obr. 3.7 Vývoj ceny ropy za první kvartál roku 2011 

 

Zdroj:[30]  

3.4 Řízení měnového a komoditního rizika ve společnosti CS Cabot, s.r.o 

Společnost CS Cabot, s.r.o , využívá k řízení metodu tzv. hedging. Hedging neboli 

zajišťování rizik, je snaha podniku nebo jiné entity ochraňovat své hospodářské výsledky od 

vlivu pohybů kurzů různých instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích. Mezi 

základní typy hedgingu patří řízení měnového rizika, které spočívá v pohybu kurzů dvou měn 

(např. EUR/CZK, USD/CZK) a rizika plynoucího ze změny cen komodit, kterou může být 

ropa, benzín, zlato atd. 

Cílem hedgingu je eliminovat jakékoli případné riziko plynoucí z transakcí, jejichž 

cash flow je ovlivněn tržními pohyby kurzů daných aktiv. Nejde tedy o to, aby firma díky 

hedgingu vydělala, ale aby nebyla ztrátová. Součet zisku či ztráty na zajišťovací transakci a 

zisku či ztráty na zajišťované pozici by měl být co nejblíže nule.  

Metody hedgingu lze členit mnoha způsoby jako například: 
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dle typu finančních rizik: 

kreditní (úvěrové) riziko, 

tržní riziko, 

operační riziko, 

riziko likvidity; 

dle typu zajišťovaného podkladového aktiva: 

akcie, 

obligace, 

měny, 

finanční deriváty, 

komodity; 

dle revizí v čase: 

statický hedging – je vytvořeno hedgingové portfolio a to se v čase nemění, 

dynamický hedging – v průběhu trvání zajištění jsou prováděny revize 

hedgingovéhoportfolia; 

dle zajišťovného rizika: 

celkové (systematické a jedinečné riziko), 

pouze jedinečné, 

pouze systematické a jiné.[23] 

3.4.1 Řízení měnového rizika ve společnosti 

K řízení měnového rizika využívá společnost finanční nástroj konkrétně měnový 

forward. Ten uzavírá na začátku fiskálního roku, tj. první pracovní den v měsíci říjnu. Při 

plánování ročního rozpočtu společnost počítá s kurzem, který činí 24,35 CZK/EUR. Měsíčně 

společnost zajišťuje pouze 30 % tržeb z celkového obratu, což činí 24 640 657EUR/rok, tudíž 

měsíčně zajišťuje částku 2 053 389 EUR. Peněžní prostředky EUR společnost zajišťuje pouze 

krátkodobě v rámci jednoho fiskálního roku.  

3.4.1.1 Příklad na zajištění měnového rizika použitím měnového forwardu 

Společnost CS Cabot, s.r.o. realizuje svoji produkci ve státech Evropské unie, tudíž 

tržby v eurech tvoří asi 80 % jejího obratu. Těmito tržbami jsou kryty nákupy společnosti. 

Tyto nákupy tvoří přibližně 25 % z celkového objemu všech nákupů. Z toho vyplývá, že má 

společnost 55 % přebytek v eurech. CS Cabot, spol. s.r.o. vyváží svou produkci do zahraničí a 

za zboží dostává platby v EUR, které následně konvertuje do CZK. Průměrná splatnost faktur 

je 80 dní od převzetí zboží odběratelem. Když zohledníme čas potřebný pro přepravu zboží, 

tak vývozce obdrží platby za své zboží přibližně za tři měsíce. Podstupuje tedy měnové riziko, 
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vzhledem ke svým budoucím nezajištěným prodejům cizí měny. Díky možnému posílení 

koruny by mohly očekávané příjmy v cizí měně, konvertované do CZK, významně klesnout. 

Aby si vývozce udržel plánované zisky, doporučuji, aby si své příjmy zajistil měnovým 

forwardem. Společnost má stanoven kurz ve výši 24,35 CZK/EUR na fiskální rok 2011. 

Tab.3.1 Přehled ročních a měsíčních tržeb, výše forwardu* 

Roční obrat v CZK 2 500 000 000 

Roční tržby v CZK 2 500 000 000x80 % = 2 000 000 000 

Roční tržby v EUR 2 000 000 000/24,35 = 82 135 524 

Roční objem tržeb v EUR k zajištění 82 135 524x30 % = 24 640 657 

Měsíční tržby v EUR 82 135 524/12 = 6 844 627 

Měsíční objem tržeb v EUR k zajištění 26 640 657/12 = 2 053 389 

zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3.2 Přehled měsíčních nákladů a zisků plynoucích z použití forwardu* 

Měsíc Kurz** Výpočet 

(2 mld./12) x 

kurz* 

Tržby 

v EUR 

Zajištěná 

částka v EUR 

(30 %) 

Forward Náklady Zisky 

10/10 24,65 166 666 

667/24,65 

6 761 

326 

2 028 398 2 053 389 24 991  

11/10 24,91 166 666 

667/24,91 

6 690 

754 

2 007 227 2 053 389 46 162  

12/10 25,06 166 666 

667/25,06 

6 650 

705 

1 995 212 2 053 389 58 177  

01/11 24,23 166 666 

667/24,23 

6 878 

526 

2 063 558 2 053 389  10 169 

02/11 24,49 166 666 

667/24,49 

6 805 

499 

2 041 635 2 053 389 11 754  

03/11 24,54 166 666 

667/24,54 

6 791 

633 

2 037 490 2 053 389 15 899  

04/11 24,45 166 666 

667/24,45 

6 816 

633 

2 044 990 2 053 389 8 399  

05/11 24,40 166 666 

667/24,40 

6 830 

602 

2 049 181 2 053 389 4 208  

06/11 24,32 166 666 

667/24,32 

6 853 

071 

2 055 922 2 053 389  2 533 

07/11 24,30 166 666 

667/24,30 

6 858 

711 

2 057 614 2 053 389  4 225 

08/11 24,34 166 666 

667/24,34 

6 847 

440 

2 054 232 2 053 389  843 

09/11 24,30 166 666 

667/24,30 

6 858 

711 

2 057 614 2 053 389  4 225 

zdroj: vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou uvedeny tři měnové kontrakty s přesně stanovenou dobrou 

splatnosti tři měsíce, kdy firma inkasovala platby za tyto faktury v eurech, které následně 
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konvertovala na CZK. Je zde i uvedeno, dosahuje-li společnost kursové ztráty, či zisku 

z využití měnového forwardu. 

Tab. 3.3 Kontrakty na výměnu cizích měn na koruny* 

zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3.1 nám uvádí postup výpočtu hodnoty prodejů realizovaných do zahraničí za stanovený 

kurz a výpočet forwardu. 

V tab. 3.2 jsou uvedeny veškeré výpočty realizovaných obchodů a částky zajištění. Také je 

zde uvedeno, jaký má společnost zisk ze zajištění forwardem nebo má naopak náklady 

spojené s využitím zajištění. Je patrné, že společnost profituje v částce zhruba 21 995 EUR na 

všech obchodech, které jsou realizovány maximálně do výše stanoveného kurzu, čili 24,35 

EUR/CZK. V případě, že v rozhodné době je kurz vyšší než 24,35 EUR/CZK (např.: 24,45 

EUR/CZK) nese vývozce náklady spojené s využitím zajištění pomocí forwardu viz graf  3.4. 

Je patrné, že společnosti vznikly náklady pojené s využitím zajištění pomocí forwardu o 

celkové výši asi 169 590 EUR. 

V tab. 3.3 můžeme vidět, že společnost vykazuje kursový zisk pouze u prvního z kontraktů a 

to proto, že CZK posilovala a obchod byl realizován za nižší kurz, než je stanovený. 

V ostatních případech společnost vykazuje kursovou ztrátu. Takovou ztrátu lze chápat jako 

kurzový zisk v případě, že by si společnost nezajistila část svých tržeb měnovým forwardem. 

Protože, kdyby byla nezajištěna proti pohybu měnového kurzu, tak by realizovala kurzové 

zisky. 

Veškeré číselné údaje jsou použity z tabulky č 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

uzavření 

kontraktu 

Datum 

realizace 

Tržby 

v EUR*** 

Objem 

prostředků 

 

Měna Forwar

dový 

kurz 

Spotový 

kurz 

v době 

realizace 

Rozdíl 

kurzů 

Zisk/ztráta 

z využití 

měnového 

forwardu CZK 

10.10.2010 12.1.2011 6 761 326 2 028 398 EUR 24,35 24,23   0,12   243 408 

11.12.2010 11.2.2010 6 690 754 2 007 227 EUR 24,35 24,49 - 0,14 - 281 012 

12.01.2011 12.4.2011 6 878 526 2 063 558 EUR 24,35 24,45 - 0,10 - 206 356 
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Graf  3.4 Zajištění měnového rizika vývozce použitím měnového forwardu 

 
zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.1 znázorňuje zajištění měnového rizika pomocí finančního nástroje, kterým je 

v našem případě měnový forward. Zaručuje pevný prodejní kurz v rozhodný den, neboli 

současný závazek prodat předem stanovené množství deviz k pevně stanovenému datu za 

předem stanovenou cenu, v našem případě činí 24,35 EUR/CZK. Z grafu lze vyčíst, že 

společnost má zisk ze zajištění, u všech obchodů, které jsou realizovány do výše kurzu 24,35 

EUR/CZK. Pokud je kurz v den splatnosti vyšší například 24,50 EUR/CZK, plynou vývozci 

náklady spojené se zajištěním díky měnovému forwardu. 

Finanční deriváty můžeme považovat za zajišťovací, jestliže splní všechny podmínky, 

které uvádí zajišťovací účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS ( standard 

IAS 39). Nejdůležitější podmínka je míra efektivity zajištění. Měnové riziko je vysoce 

zajištěno tehdy, když budou po celou dobu zajištěny změny reálných hodnot zajišťovacího 

derivátu kompenzovány změnami reálných hodnot zajišťovaného podkladového aktiva. Za 

efektivní kompenzaci lze považovat takovou, která se nachází v rozpětí 80 – 125 % 

(respektive – 80 až – 125 %). Efektivitu zajištění je důležité vypočítat ke dni, kdy dochází 

k vypořádání derivátového obchodu a ke dni, kdy společnost sestavuje účetní závěrku. 

Efektivita zajištění = (realizační cena * částka zajištění) / ( očekávaný kurz * částka 

zajištění) 

Tab.3.4 Výpočet efektivity zajištění 

Měsíc Výpočet Efektivita v % 

10/10 (24,35x2 028 398)/(24,65x2 028 398) 98,8 % 

11/10 (24,35x2 007 227)/(24,91x2 007 227) 97,8 % 

12/10 (24,35x1 995 212)/(25,06x1 995 212) 97,2 % 

24,20

24,30

24,40

24,50

24,60

24,70

24,80

24,90

25,00

25,10

říje
n

lis
to

p
a
d

p
ro

s
in

e
c

le
d
e
n

ú
n
o
r

b
ře

z
e
n

d
u
b
e
n

k
v
ě
te

n

č
e
rv

e
n

č
e
rv

e
n
e
c

s
rp

e
n

z
á
ří

K
u

rz
 E

U
R

/C
Z

K

Fiskální rok 2011

Zajištění měnového rizika vývozce pomocí forwardového 
obchodu

Aktuální 
kurz

,



41 

01/11 (24,35x2 063 558)/(24,23x2 063 558) 100 % 

02/11 (24,35x2 041 635)/(24,49x2 041 635) 99,4 % 

03/11 (24,35x2 037 490)/(24,54x2 037 490) 99,2 % 

04/11 (24,35x2 044 990)/(24,45x2 044 990) 99,6 % 

05/11 (24,35x2 049 181)/(24,40x2 049 181) 99,8 % 

06/11 (24,35x2 055 922)/(24,32x2 055 922) 100 % 

07/11 (24,35x2 057 614)/(24,30x2 057 614) 100 % 

08/11 (24,35x2 054 232)/(24,34x2 054 232) 100 % 

09/11 (24,35x2 057 614)/(24,30x2 057 614) 100 % 

pozn.: * Hodnoty uvedené v tabulkách jsou zaokrouhlovány na celé částky nahoru. 

pozn.: ** Kurzy v tabulkách jsou stanoveny vlastním odhadem. 

zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky nám vyplývá, že finanční derivát můžeme považovat za zajišťovací, protože 

se vypočítaná efektivita nachází ve výše uvedeném rozmezí. 

3.4.2 Řízení komoditního rizika ve společnosti CS Cabot 

CS Cabot, spol. s.r.o. jako výrobní podnik, nakupuje na světových trzích zejména 

ropné produkty konkrétně antracenový olej. Cena oleje se odvíjí od ceny ropy. S jejím růstem 

roste i cena oleje. Jelikož je vývoj ceny ropy nestálý, je pro společnost samozřejmostí zajistit 

se proti pohybu ceny zajišťovacím finančním derivátem v našem případě konkrétně 

komoditním forwardem. Ten společnost uzavírá na začátku fiskálního roku v ceně 720 USD/t 

oleje, což se rovná ceně 120 USD/barel ropy. Tento forward společnost uzavírá na svůj 

fiskální rok. 

3.4.2.1 Příklad na řízení komoditního rizika použitím komoditního forwardu 

Společnost CS Cabot, s.r.o. nakupuje každý měsíc antracenový olej v objemu 15 000 

tun za cenu 700 USD/tunu a ten dále zpracovává na saze. Cena tohoto oleje se odvíjí od ceny 

ropy, konkrétně ropy Brent. Společnost může v rámci svých finančních kalkulací akceptovat i 

vyšší nákupní úroveň, protože má dohody se svými zákazníky, že rostoucí cena oleje se 

promítne do ceny sazí.   

Trh s olejem je velmi dynamický a jeho cena je snadno ovlivnitelná různými faktory, 

jako jsou např. úroky, měny, ceny komodit, v našem případě je to cena ropy, která přímo 

ovlivňuje cenu oleje. Proto se společnost rozhodla zajistit proti komoditnímu riziku 

vyplývajícího z růstu ceny oleje. 

Společnost využívá k zajištění proti komoditnímu riziku tzv. komoditní forward, 

kterým si zajistí, že nakoupí předem stanovené množství oleje k pevně stanovenému datu za 

předem stanovenou cenu. 

Forward je uzavřen na částku 720 USD/tunu oleje při kurzu ropy 120USD/barel. 

Forward: 720 x 15 000 = 10 800 000 USD 
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V příkladu budu počítat, kolik USD společnost zaplatí při jednotlivých kurzech oleje a 

dále kolik ušetří nebo, o kolik zaplatí více v porovnání s forwardem, viz  následující tabulka. 

Tab. 3.5 Vývoj cen uzavřených kontraktů 

Měsíc Cena oleje Objem v t Měna Výpočet Částka Náklady 

spojené se 

zajištěním 

Zisk 

10/10 630 15 000 USD 630x15 000 9 450 000 1 350 000  

11/10 645 15 000 USD 645x15 000 9 675 000 1 125 000  

12/10 660 15 000 USD 660x15 000 9 900 000 900 000  

01/11 675 15 000 USD 675x15 000 10 125 000 675 000  

02/11 705 15 000 USD 705x15 000 10 575 000 225 000  

03/11 725 15 000 USD 725x15 000 10 875 000  75 000 

04/11 738 

 

15 000 USD 738x15 000 11 070 000  270 000 

05/11 735 15 000 USD 735x15 000 11 025 000  225 000 

06/11 732 15 000 USD 732x15 000 10 980 000  180 000 

07/11 730 15 000 USD 730x15 000 10 950 000  150 000 

08/11 729 15 000 USD 729x15 000 10 935 000  135 000 

09/11 725 15 000 USD 725x15 000 10 875 000  75 000 

Celkem X 15 000 X X X 4 275 000 1 110 000 

zdroj: vlastní zpracování 

V den splatnosti kontraktu může dojít ke dvěma možným variantám: 

1. CS Cabot, spol. s.r.o. nakoupila v únoru 15 000 t oleje. V měsíci dodání 

suroviny je průměrná měsíční cena oleje 705 USD/t. Jak je uvedeno výše, společnost má 

uzavřen forward o ceně 720 USD/t. Z toho vyplývá, že v únoru je společnost o 15 USD 

níže, než je stanovená hranice. V takovémto případě společnost bance zaplatí kompenzaci 

ve výši 15 USD/t, což celkem činí 225 000 USD. Výpočet: (705 – 720) * 15 000 Z toho 

nám vyplývá, že realizační cena musí být nejméně na hodnotě ceny forwardu, tzn. 720 

USD/t, aby společnosti nevznikala ztráta. 

2. V dubnu opět nakoupila společnost 15 000 t oleje. V měsíci dodávky suroviny, 

ale cena oleje činila 738 USD/t kvůli rostoucí ceně ropy. V tomto případě dochází k tomu, 

že společnost je o 18 USD výše, než je stanovená hranice (forward). Z toho vyplývá, že 

společnost naopak obdrží od banky kompenzaci ve výši 18 USD/t, což činí celkem 

270 000 USD. Výpočet: (738 – 720) * 15 000Při růstu ceny suroviny, je takovýto typ 

zajištění velmi efektivní, protože společnost při takovémto obchodu ušetří. 
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Graf 3.5 Zajištění komoditního rizika použitím forwardu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.5 zobrazuje situaci na trhu oleje a ropy, vývoj jejich cen a jak se projeví 

zajištění forwardem. Jak můžeme vidět z grafu, je očekáván pokles ceny ropy, s čímž bude 

samozřejmě klesat i cena oleje. 

3.5 Účetní zachycení finančních derivátů 

Proces účtování lze rozdělit do tří fází, které nám umožní lépe popsat docela složité 

účtování derivátů. 

1) sjednání derivátového kontraktu 

2) období mezi sjednáním a ukončením derivátového kontraktu 

3) ukončení derivátového kontraktu 

Sjednání derivátového kontraktu 

Sjednání kontraktu se účtuje jak v rozvaze, tak i na podrozvahových účtech. Na 

rozvahových účtech je derivát zachycen v pořizovací ceně, dle zákona o účetnictví. Reálná 

hodnota pevných termínových operací, jako jsou forwardy, futures a swapy, je v době 

pořízení nulová, tudíž se o ní účtuje pouze v případě, když vzniknou náklady spojené s jejich 

pořízením. Mezi takovéto náklady patří poplatky, nebo provize, které se započítávají do 

pořizovací ceny. Celková pořizovací cena se účtuje v rámci účetní skupiny 37 – Jiné 

pohledávky a závazky. Účtování můžeme dále rozdělit na jednotlivé analytické účty dle 

druhu derivátu (forwardy, futures, swapy) a také dle druhu podkladového nástroje (úvěrové, 

komoditní, akciové, měnové a úrokové). Souvztažně s těmito účty se účtuje na účty, 
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prostřednictvím kterých došlo k vyrovnání pořizovací ceny. Vyrovnání může proběhnout např. 

z bankovního účtu. Další možností je situace, kdy vyrovnání neprobíhá bezprostředně při 

sjednání, proto se účtuje na účet krátkodobé pohledávky respektive závazky.[
 
DVOŘÁK, P., 

2008]. 

U opcí je postup rozdílný, jelikož se do pořizovací ceny navíc započítává i opční 

prémie. Pořizovací cena opce se účtuje ve prospěch účtu 37 – Jiné pohledávky a závazky. 

Opět se vedou analytické účty a souvztažné účtování je stejné jako u pevných termínových 

operací. 

U futures derivátů, které jsou obchodovány na burze, se často objevuje povinnost v 

okamžiku sjednání uhradit marži, která slouží zejména jako zajištění sjednaného derivátu. O 

maržích hrazených, či inkasovaných v penězích se účtuje na rozvahových účtech ve skupině 

22 – Účty v bankách, jestliže se skládají u bank. Jde-li o marže skládané u nebankovních 

subjektů, účtujeme je na účet ve skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky. Opět se 

doporučuje vést analytickou evidenci podle jednotlivých druhů derivátů kvůli lepší 

přehlednosti. [DVOŘÁK, P., 2008] 

Veškeré deriváty se v době pořízení zachytí také na podrozvahových účtech, a to 

v hodnotě podkladového nástroje např. ve skupinách 75 – Pohledávky a závazky z 

termínových operací, nebo 76 – Pohledávky a závazky z opcí. I zde se doporučuje použít 

analytické dělení. Souvztažně účtujeme na příslušné uspořádací účty. 

 

Příklad účtování sjednání derivátového kontraktu na rozvahových a podrozvahových účtech. 

1. Z bankovního účtu byla zaplacena pořizovací cena za nákup finančních derivátů. 

2. Přijatá úhrada pořizovací ceny za prodej derivátů na bankovní účet. 

3. Úhrada pořizovací ceny neproběhla bezprostředně při sjednání nákupu derivátů. 

4. Úhrada pořizovací ceny nebyla přijata ihned při sjednání prodeje derivátů. 

5. Účetní podrozvahové zachycení závazku ze sjednaného derivátu. 

6. Účetní podrozvahové zachycení pohledávky ze sjednaného derivátu. 

Tab.3.6 Účtování 1 

Číslo operace Má dáti Dal 
1. 37X – Jiné pohledávky a závazky 221 – Bankovní účet 

2. 221 – Bankovní účet 37X – Jiné pohledávky a závazky 

3. 37X – Jiné pohledávky a závazky 32X – Krátkodobé závazky 

4. 31X – Krátkodobé pohledávky 37X – Jiné pohledávky a závazky 

5. 79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

75X – Závazky z pevných termínových 

operací s měnovými nástroji 

6. 75X – Pohledávky z pevných 

termínových operací s měnovými 

79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 
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nástroji 

Období mezi sjednáním a ukončením derivátového kontraktu 

V průběhu doby splatnosti kontraktu jsou deriváty ke konci rozvahového dne, nebo 

jinému okamžiku, kdy se sestavuje účetní závěrka oceňovány v rozvaze dle zákona [zákon o 

účtu] reálnou hodnotou. Ta je stanovena jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení realné 

hodnoty. Není-li k dispozici tržní cena, použije jednotka pro ocenění odborný odhad, který 

může odvodit z podobného derivátu, u kterého je tržní cena známa. Postup pro výpočet reálné 

hodnoty odborným odhadem si účetní jednotka stanoví ve vnitřním předpisu. Je jedno zda je 

derivát kótován na tuzemské nebo zahraniční burze, vždy se tržní cenou rozumí cena na tomto 

trhz, za kterou se na něm v okamžiku přecenění derivátu obchoduje. Nastane-li okamžik, kdy 

veřejný trh v čase ocenění nepracuje, použije se cena platná poslední pracovní den, který 

předchází okamžiku ocenění. 

Změny reálných hodnot derivátů se pak zobrazují na rozvahových účtech, na které 

byly deriváty zaúčtovány při platbě jejich pořizovací ceny. Zvýšní reálné hodnoty derivátů 

sjednávaných v pozici kupujícího (dlouhé) a snížení reálné hodnoty na pozici prodávajícího 

(krátké) se zaúčtuje na stranu Má dáti účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky.  

Na stranu Dal účtujeme v opačném případě. Souvztažné účtování se liší dle účelu, ke kterému 

deriváty slouží. Deriváty se z tohoto hlediska člení na deriváty: 

Deriváty zajišťovací – jsou to deriváty, které zároveň splňují následující podmínky: 

- Na počátku zajištění je zajišťovací vztah zdokumentován. Dokumentace 

je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovacích položek a zajišťovacích 

derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění a způsob výpočtu 

efektivnosti. 

- Zajištění je efektivní, což je v případě, pokud na počátku a po celou 

dobu existence zajištění je poměr mezi změnami reálné hodnoty zajišťovaných 

položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty zajišťovacího derivátu 

odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % - 125 %. 

- Efektivivta e spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.[Dvořák,P., 

2008] 

Deriváty k obchodování – jsou to takové deriváty, které nesplňují podmínky pro 

zajišťovací deriváty. I v případě, že derivát přestane splňovat pouze jednu z uvedených 

podmínek, začneme o něm od této chvíle účtovat jako o derivátu k obchodování. Je také 

možné, že si účetní jednotka stanoví, že bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech 

k obchodování. 
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Změny reálné hodnoty obchodních derivátu se účtují jako finanční náklad, nebo výnos 

na účtech skupiny 56 – Finanční náklady, nebo 66 – Finanční výnosy.  

Účtování zajišťovacích derivátů je poněkud složitější a v literatuře je celkém chaoticky 

vymezené. Změny reálné hodnoty se u zajiťovacích derivátů zaúčtují také na nákladové či 

výnosové účty v okamžiku ocenění derivátů. Zároveň se také musí zaúčtovat dopad výnosů a 

nákladů ze zajišťovaných nástrojů. 

Existují tři druhy zajišťovacích vztahů a to: 

- zajištění reálné hodnoty aktiva či závazku, 

- zajištění peněžních toků, 

- zajištění čisté investice do cizoměnových účastí 

Při zajištění reálné hodnoty, se změny reálné hodnoty zajšťovacího derivátu k 

okamžiku ocenění derivátu zaúčtují jako finanční náklad (účtová skupina 56 – Finanční 

náklady) nebo finanční výnos (účtová třída 66 – Finanční výnosy). Změnu reálné hodnoty je 

nutné zaznamenat do výkazu zisku a ztráty. Taktéž změna reálné hodnoty zajištěného 

rozvahového aktiva (závazku) z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím účtů 

nákladů a výnosů, protože je nutné ji také zaznamenat do výkazu zisku a ztráty. Totéž platí i 

v situaci, promítá-li se změna reálné hodnoty do vlastního kapitálu (v případě aktiv k prodeji). 

A také to platí v případě, že se zajišťovaná položka vykazuje v pořizovací ceně. 

Pokud zajišťujeme změny peněžních toků, tak změny raálné hodnoty zajišťovacího 

derivátu účtujeme na rozvahových účtech v účtové skupině 41 - Základní kapitál a 

kapitálové fondy. Ve stejném období dochází také k zaúčtování nákladů nebo výnosů, které 

jsou spojeny se zajiťovanými položkami. Znamená-li zajištění pevného kontraktu nebo 

předpokládané operace zachycení zisku nebo ztráty ve vlastním kapitálu, je třeba při účtování 

pevného kontraktu nebo předpokládané operace vyjmout tento zisk nebo ztrátu z vlastního 

kapitálu a přiřadit je k nákladům počátečního zachycení peveného kontraktu nebo 

předpokládané operace. 

V připadě zajišťení čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím 

nebo podstatným vlivem, jsou oceňovací rozdíly, které se vztahují k měnovému riziku, 

vykázány na příslušných rozvahových účtech v účtové skupině 41 – Základní kapitál a 

kapitálové fondy. Ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány ve stejném období, kdy jsou 

vykázázny ve výkazu zisku a ztráty náklady nebo výnosy spojené s odúčtováním 

zajišťovaných čistých investic do cizoměnových derivátů, které odpovídají jinému než 

měnovému riziku, jsou zúčtovány v okamžiku ocenění do nákladů nebo výnosů. 
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Pohledávky a závazky z derivátů na podrozvahových účtech může účetní jednotka v 

průběhu doby do splatnosti dále oceňovat z důvodů změn úrokových měr, spotových 

měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit, v tom případě účetní jednotka na 

rozvahových účtech vykazuje reálné hodnoty derivátů pouze v Kč. [Dvořák, P.,2008] 

 

Příklad účtování finančních derivátů při změně reálné hodnoty na rozvahových a 

podrozvahových účtech. 

1. Zvýšení reálné hodnoty derivátu k obchodování sjednané u kupujícího. 

2. Snížení reálné hodnoty derivátu k obchodování sjednané u prodávajícího. 

3. Zvýšení reálné hodnoty derivátu k obchodování sjednané u prodávajícího. 

4. Snížení reálné hodnoty derivátu k obchodování sjednané u kupujícího. 

Tab. 3.7 Účtování 2 

Číslo operace Má dáti Dal 
1. 37X – Jiné pohledávky a závazky 6X – Finanční výnosy 

2. 37X – Jiné pohledávky a závazky 6X – Finanční výnosy 

3. 56X – Finanční náklady 37X – Jiné pohledávky a závazky 

3. 37X – Jiné pohledávky a závazky 22X – Bankovní účty 

4.  56X – Finanční náklady 37X – Jiné pohledávky a závazky 

4.  22X – Bankovní účty 37X – Jiné pohledávky a závazky 

5.  56X – Finanční náklady 37X – Jiné pohledávky a závazky 

6. 66X – Finanční výnosy 37X – Jiné pohledávky a závazky 

zdroj: vlastní zpracování 

Příklad účtování změny reálné hodnoty finančního nástroje na podrozvahových účtech. 

1. Zvýšení reálné hodnoty závazku. 

2. Snížení reálné hodnoty závazku. 

3. Zvýšení reálné hodnoty pohledávky. 

4. Snížení reálné hodnoty pohledávky. 

Tab. 3.8 Účtování 3 

Číslo operace Má dáti Dal 
1. 79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

75 – Závazky z pevných termínových 

operací  

2. 75X – Závazky z pevných termínových 

operací 

79X- Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

3. 75X – Pohledávky z pevných 

termínových operací 

79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

4.  79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

75X – Pohledávky z pevných 

termínových operací 

zdroj: vlastní zpracování 
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Ukončení derivátového kontraktu 

Ukončení derivátového kontraktu může proběhnout různým způsobem. Jedním 

z nich je možnost, že účetní jednotka drží sjednané pevné derivátové kontrakty až do 

splatnosti. Ty jsou potom v době splatnosti realizovány buď finančním vypořádáním, nebo 

fyzickým dodáním podkladového nástroje. V době splatnosti mohou být realizovány i opce, 

k realizaci ovšem dochází jen tehdy, když je to výhodné pro jejího majitele, v opačném 

případě nebudou opce uplatněny (využity) a propadnou. Pevné kontrakty i opce mohou být 

kdykoli během doby do splatnosti prodány (postoupeny) jinému subjektu. 

Dojde-li k vypořádání pevných derivátových kontraktů v době splatnosti, zachytí 

se tato skutečnost v účetnictví následovně: 

- v případě, že realizace proběhla dodáním podkladového nástroje, 

kterým je rozvahové aktivum nebo závazek oceňovaný reálnou hodnotou, pak se 

reálná hodnota derivátu odúčtuje z účtů ve skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky a 

zaúčtuje se na účet, který je využíván pro ocenění tohoto podkladového aktiva nebo 

závazku. Sečtením reálné hodnoty derivátu a ceny, za kterou bude kontrakt realizován, 

získáme aktuální spotovou cenu. To znamená, že v okamžiku realizace kontraktu, 

bude o podkladovém nástroji účtováno v aktuální spotové ceně. 

- při realizaci opce, se odpovídajícím účtu podkladového nástroje účtuje 

ve sjednané realizační ceně, která je zvýšená o vnitřní hodnotu opce. Ta se odúčtuje 

z účtů ve skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky. Zahrnuje-li reálná hodnota opce i 

časovou hodnotu (stává se při vypořádání tzv. americké opce před dnem splatnosti 

opce), tak ta se potom odúčtuje v případě prodané opce na účet výnosů, u zakoupené 

opce na účet nákladů. 

- může nastat situace, kdy nedojde k realizaci opce. V takovém případě 

se v den splatnosti opce její reálná hodnota zachycena na účtu ve skupině 37 – Jiné 

pohledávky a závazky odúčtuje na účet výnosů (v případě prodané opce), popř. do 

nákladů (u zakoupených opcí). 

- V ostatních případech jako je např. finanční vypořádání v době 

splatnosti derivátového kontraktu, vyrovnání prostřednictvím zrcadlové pozice, prodej 

nebo postoupení, se přijaté plnění účtuje na příslušných účtech, na kterých se účtovalo 

o změnách reálných hodnot derivátů. 

Ve všech situacích, ve kterých dochází k ukončení derivátového kontraktu, 

dochází i k zrušení zápisů na podrozvahových účtech. 
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Příklad účtování finančních derivátů při ukončení kontraktu na rozvahových a 

podrozvahových účtech. 

1. Účetní zachycení realizace prodaného finančního derivátu fyzickým dodáním v době 

splatnosti. 

2. Realizace zakoupeného finančního derivátu fyzickým dodáním v době splatnosti. 

3. Příjem platby za prodej podkladových akcií za realizační cenu. 

4. Platba za nákup podkladových akcií za realizační cenu. 

5. Realizace prodaného finančního derivátu finančním vypořádáním v době splatnosti. 

6. Realizace nakoupeného finančního derivátu finančním vypořádáním v době splatnosti. 

7. Odúčtování časové hodnoty u prodané opce. 

8. Odúčtování časové hodnoty u nakoupené opce. 

9. Účtování derealizace prodané opce. 

10. Účtování derealizace nakoupené opce. 

11. Účetní zachycení pohledávky při ukončení derivátového kontraktu. 

12. Účetní zachycení závazku při ukončení derivátového kontraktu. 

Tab.3.9 Účtování 4 

Číslo operace Má dáti Dal 
1. 37X – Jiné pohledávky a závazky 25X – Majetkové cenné papíry 

k obchodování 

2. 25X – Majetkové cenné papíry 

k obchodování 

37X – Jiné pohledávky a závazky 

3. 22X – Bankovní účty 25X – Majetkové cenné papíry 

k obchodování 

4. 25X – Majetkové cenné papíry 

k obchodování 

22X – Bankovní účty 

5. 37X – Jiné pohledávky a závazky 22X – Bankovní účty 

6. 22X – Bankovní účty 37X – Jiné pohledávky a závazky 

7. 37X – Jiné pohledávky a závazky 66X – Finanční výnosy 

8. 56X – Finanční náklady 37X – Jiné pohledávky a závazky 

9.  37X – Jiné pohledávky a závazky 66X – Finanční výnosy 

10. 56X – Finanční náklady 37X – Jiné pohledávky a závazky 

11 79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

75X – Pohledávky z pevných 

termínových operací 

12.  75X – Závazky z pevných termínových 

operací 

79X – Uspořádací účet s měnovými 

nástroji 

zdroj: vlastní zpracování 
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4 Komparace a zhodnocení vybraných finančních nástrojů 

4.1 Komparace české účetní legislativy a IFRS 

V české účetní legislativě nejsou finanční nástroje definovány tak, jako 

v mezinárodních účetních standardech. Zákon o účetnictví, vyhláška a standardy pouze 

rozeznávají finanční majetek, což zhruba odpovídá definici finančních nástrojů podle IFRS. 

Ale do takové definice patří i bankovní úvěry, pohledávky a závazky z obchodních styků. 

Můžeme tedy říct, že problematiku finančních nástrojů upravuje zákon o účetnictví, vyhláška 

a standardy konkrétně číslo 008, 00,9 010, 014, 015, 017 a 018. 

Česká účetní legislativa dělí finanční majetek, pohledávky a závazky z obchodních 

styků a bankovní úvěry na dlouhodobé a krátkodobé. Všechny položky při jejich vzniku 

oceňuje nominální hodnotou. Pohledávky, závazky a finanční majetek jsou oceňovány při 

prodeji nebo nákupu pořizovací cenou, v případě, že jde o bezúplatné nabytí tak se oceňují 

reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje. V zákoně o účetnictví a ve vyhlášce se problematikou oceňování zabývá § 24 až 

§27, ve kterém je uveden majetek, jenž se přeceňuje reálnou hodnotou, která odpovídá fair 

value popisované v IFRS. Z položek, které jsou oceňovány reálnou hodnotou, se výsledkově 

přeceňují dlužné cenné papíry k obchodování, deriváty k obchodování a pohledávky 

k obchodování s cílem dosahovat zisk v krátkodobém horizontu. 

Z výše uvedeného popisu české úpravy, je zřejmé, že způsob oceňování i definice 

finančních nástrojů dle IFRS se odlišuje od české úpravy. 

IFRS uvádějí, že se o finančních nástrojích účtuje podle jejich ekonomické podstaty, 

která se ale může lišit od právní podstaty. Z toho vyplývají rozdíly např. jak v účtování a 

vykazování, tak v odúčtování finančního nástroje, zde se posuzuje, jestli je možné finanční 

nástroj odúčtovat celý nebo jen část, či ho vůbec nejde odúčtovat. Mimo jiné velmi mnoho 

rozdílů plyne z toho, že standardy zohledňují časovou hodnotu peněz, to naopak česká 

legislativa nezná. Co je pro obě úpravy stejné, je to, že finanční nástroje k obchodování se 

oceňují reálnou hodnotou a také se na reálnou hodnotu přeceňují. 

Právě tyto a mnohé další odlišnosti národních úprav účetnictví a účetního výkaznictví, 

přispívají k tomu, že jsou účetní výkazy a informace z nich plynoucí hůře pochopitelné a tudíž 

je obchodování na mezinárodních trzích složitější. 

Proto by bylo vhodné, kdyby se zavedl jednotný účetní systém. Ale přechod na 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) není bez problémů. Určitě by zavedení 

IFRS znamenalo větší byrokratické zatížení firem při samotném zpracování podkladů pro 
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odvod daní. Mnoho států Evropské unie se právě obává, zda účetní výkazy sestavené podle 

IFRS mohou představovat poctivý základ pro výpočet daní. 

„Pozitivním efektem IFRS je, že nám říkají pravdu o tom, jak zdravý je finanční 

sektor.“ [28] 

4.2 Zhodnocení účinnosti použití forwardů a doporučení společnosti 

4.2.1 Měnové riziko 

,, Ani zvýšená politická nejistota, ani nižší než očekávaná březnová inflace koruny 

nijak neovlivnily,“ uvedl Jan Vejmělek z Komerční banky. Podle Markéty Šichtařové z Next 

Finance má koruna pro tento týden vzhledem k očekávaným událostem v zahraničí prostor 

spíš k nepatrnému oslabení. V prvním kvartále příštího roku Šichtařová stále očekává 

průměrný kurz 23,50 CZK/Eur.“ [25] 

Na základě tohoto článku lze předpokládat, že koruna bude mít během následujících 5 

měsíců, tj. do konce fiskálního roku 2011, tendenci mírně posilovat. 

Tab. 4.1 Kurzové zisky/kurzové ztráty u nezajištěných pohledávek za fiskální rok 2011 

Datum 

vystavení 

faktury 

Datum 

splatnosti 

Zajištěná 

částka v EUR 

(30 %) 

Měna Kurz měny 

v době 

vystavení 

faktury 

Předpokládaný 

kurz v době 

splatnosti 

faktury 

Rozdíl 

kurzů 

Kurzový 

zisk/ztráta 

(Kč, 

zaokrouhleno) 

10.10.2010 10.01.2011 2 028 398 EUR 24,65 24,23 - 0,42  -   851 928 

15.11.2010 15.02.2011 2 007 227 EUR 24,91 24,49 - 0,42  -   843 036 

05.12.2010 05.3.02011 1 995 212 EUR 25,06 24,54 - 0,52 - 1 037 511 

12.01.2011 12.4.2011 2 063 558 EUR 24,23 24,45   0,22      453 983 

08.02.2011 08.05.2011 2 041 635 EUR 24,49 24,40 - 0,09  -   183 748 

18.03.2011 18.06.2011 2 037 490 EUR 24,54 24,32 - 0,22  -   448 248 

11.04.2011 11.07.2011 2 044 990 EUR 24,45 24,30 - 0,15  -   306 749 

20.05.2011 20.08.2011 2 049 181 EUR 24,40 24,34 - 0,06  -   122 970 

04.06.2011 04.09.2011 2 055 922 EUR 24,32 24,30 - 0,02  -     41 119 

Celkem  X 18 323 613 x x X X - 3 381 326 

zdroj: vlastní zpracování   

V tabulce jsou uvedeny zisky nebo ztráty u pohledávek za fiskální rok 2011. Jak 

vyplývá z tabulky, společnosti vznikají kurzové ztráty. Proto společnosti doporučuji, aby se 

proti měnovému riziku zajistila měnovým forwardem na úrovní kurzu 24,35 EUR/CZK. Jak 

lze vyplývá z definice, forward je dohoda mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum 

v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti.  

V našem případě by společnosti díky mnou navrhovanému zajištění, dosahovala 

kurzových zisků viz tab.4.1. 

Tab. 4.2 Kurzové zisky/kurzové ztráty u zajištěných pohledávek za fiskální rok 2011 

 
Datum 

vystavení 

faktury 

Datum 

splatnosti 

Zajištěná částka 

v EUR 
(30 %) 

Měna Forwardový 

kurz 

Předpokládaný 

kurz v době 

splatnosti 

Rozdíl 

kurzů 

Kurzový 

zisk/ztráta 

(Kč, 
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faktury zaokrouhleno) 

10.10.2010 10.01.2011 2 028 398 EUR 24,35 24,23   0,12   243 408 

15.11.2010 15.02.2011 2 007 227 EUR 24,35 24,49 - 0,14 - 281 012 

05.12.2010 05.3.02011 1 995 212 EUR 24,35 24,54 - 0,19 - 379 091 

12.01.2011 12.4.2011 2 063 558 EUR 24,35 24,45 - 0,10 - 206 356 

08.02.2011 08.05.2011 2 041 635 EUR 24,35 24,40 - 0,05 - 102 082 

18.03.2011 18.06.2011 2 037 490 EUR 24,35 24,32   0,03     61 125 

11.04.2011 11.07.2011 2 044 990 EUR 24,35 24,30   0,05   102 250 

20.05.2011 20.08.2011 2 049 181 EUR 24,35 24,34   0,01     20 492 

04.06.2011 04.09.2011 2 055 922 EUR 24,35 24,30   0,05   102 797 

Celkem X 18 323 613 x x X X - 437 469 

zdroj: vlastní zpracování          

Díky tomu, že společnost použije měnový forward k zajištění měnového rizika, sníží 

kurzové ztráty, které vznikají z důvodu pohybu měnových kurzů z částky - 3 381 326 Kč na 

částku podstatně nižší a to – 437 469 Kč. Ušetří tak částku 2 943 857 Kč. Což je pro 

společnost velmi dobré. 

4.2.2 Komoditní riziko 

Články ze dne 12. 4. 2011 uvádí, že americká investiční banka Goldman Sachs uvedla, 

že ceny ropy budou klesat. Tlak na sestup cen zesílil poté, co tato banka, dlouhodobě sázející 

na růst trhu komodit, doporučila klientům, aby vybírali zisky kvůli vysoké pravděpodobnosti, 

že se vývoj cen komodit otočí. Banka své tvrzení zdůvodňuje také tím, že ve Spojených 

státech se začínají objevovat první známky poptávkové destrukce. Ta by mohla stáhnout ceny 

níž a také situaci ovlivnilo uzavření příměří v Libyi. Banka také uvedla, že volby v Nigérii, 

které dříve zvyšovaly riziko na trzích s ropou, zatím nevedly k výpadkům dodávek. 

Mezinárodní měnový fond (MMF) uvádí ve svém Světovém ekonomickém výhledu, že 

vysoké ceny ropy a inflace v rozvíjejících se ekonomikách představují nová rizika pro 

světovou ekonomiku, ačkoli zatím nejsou natolik silná, aby zmařila její zotavení. Obavy 

z poklesu poptávky sílí také v Japonsku, třetím největším spotřebiteli ropy na světě.[26, 27] 

Na základě těchto článků, odhaduji, že cena ropy bude i nadále klesat. Z toho důvodu 

bych společnosti doporučila uzavřít forward o částce 705USD/t oleje při ceně 110USD/barel 

ropy. 

Pro srovnání uvádím výpočet toho, jak se společnosti změní náklady a zisky použitím 

navrhovaného forwardu 

Forward: 705 x 15 000 = 10 575 000 USD 

Tab. 4.3 Vývoj cen uzavřených kontraktů 

Měsíc Cena oleje Objem v t Měna Výpočet Částka Náklady 

spojené se 

zajištěním 

Zisk 

10/10 630 15 000 USD 630*15 000 9 450 000 1 125 000  
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11/10 645 15 000 USD 645*15 000 9 675 000 900 000  

12/10 660 15 000 USD 660*15 000 9 900 000 675 000  

01/11 675 15 000 USD 675*15 000 10 125 000 450 000  

02/11 705 15 000 USD 705*15 000 10 575 000 0  

03/11 725 15 000 USD 725*15 000 10 875 000  300 000 

04/11 738 

 

15 000 USD 738*15 000 11 070 000  495 000 

05/11 735 15 000 USD 735*15 000 11 025 000  450 000 

06/11 732 15 000 USD 732*15 000 10 980 000  405 000 

 

07/11 730 15 000 USD 730*15 000 10 950 000  375 000 

08/11 729 15 000 USD 729*15 000 10 935 000  360 000 

09/11 725 15 000 USD 725*15 000 10 875 000  300 000 

Celkem X 15 000 x x X 3 150 000 2 685 000 

zdroj: vlastní zpracování 

Ve srovnání s tabulkou č. 5, kde byla hodnota nákladů 4 275 000 USD, zisk činil 1 

110 000 USD, tudíž rozdíl byl ve výši – 3 165 000 USD, což pro společnost není výhodné, 

nám v tabulce č. vyšly následující hodnoty, náklady: 3 150 000 USD, zisk: 2 685 000 USD a 

rozdíl mezi nimi je – 465 000 USD.  

Zde vidíme, že společnosti sice stále nestačí vyplacené kompenzace (v tabulce zisk), 

ale je zde výrazný nárůst právě těchto kompenzací, což společnosti výrazně snižuje ztrátu z 

tohoto obchodu. 

Z toho vyplývá, že snížení forwardové ceny je efektivní pro společnost za předpokladu, 

že cena ropy neklesne pod 110 USD/barel. 
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Graf  4.1 Zajištění komoditního rizika použitím navrhovaného forwardu 

 

5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku finančních nástrojů z hlediska české 

účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů s následnou komparací zachycení 

finančních nástrojů podle těchto účetních systémů. Dále  následná aplikace vybraných 

finančních nástrojů k řízení měnového a komoditního rizika ve společnosti CS Cabot, s.r.o. 

Diplomová práce obsahuje část teoretickou, která se zabývá problematikou zachycení 

finančních nástrojů jednak v české účetní legislativě a také jak se této problematice věnují 

mezinárodní účetní standardy, větši část věnována popisu jednotlivých druhů finančních 

nástrojů, a v závěru kapitoly je uvedeno účetní zachycení finančních nástrojů.  

V praktické části byly využity zajišťovací finanční nástroje ve formě forwardových 

kontraktů a zhodnocení jejich účinnosti zajištění měnového a komoditního rizika s následným 

doporučením pro společnost CS Cabot, s.r.o. 

Vstupními údaji pro posouzení efektivního zajištění měnového rizika byly očekávané 

roční tržby v EUR, které byly následně přepočítány na měsíční hodnoty, výše použitého 

forwardu, a také vlastní odhad vývoje kurzu CZK/EUR na základě minulého vývoje tohoto 

kurzu. Následně byla použitím těchto hodnot zjištěna výše nákladů a zisků, plynoucích 

z použití forwardu.  

Na základě uvedených článků předpokládáme, že do konce fiskálního roku 2011 tj. do 

31.9. bude koruna mírně posilovat. Následně byly provedeny výpočty, jaký dopad by pro 
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společnost mělo i nadále využívat měnový forward nebo ne. Za předpokladu posilování 

koruny je doporučeno měnový forward nadále využívat. Protože s klesající cenou koruny 

společnost získá větší objem tržeb v eurech. 

Pro zhodnocení efektivnosti komoditního rizika byly použity očekávané nákupy 

antracenového oleje, který společnost využívá ke své výrobě. Jelikož je cena oleje závislá na 

ceně ropy, bylo potřeba zjistit hodnotu ceny ropy. Ta byla opět stanovena vlastním odhadem 

na základě minulých odhadů a dle této ceny byla odhadnuta přibližná cena oleje. K zajištění 

komoditního rizika byl využit komoditní forward. N a základě číselných údajů, byl zjištěn 

vývoj cen uzavřených kontraktů, s použitím daného forwardu. V případě růstu cen společnosti 

vznikají náklady v opačném případě, dosahuje zisku z nákupu.  

Vzhledem k situacím ve světě lze předpokládat, že cena ropy bude klesat, ale dle 

vlastního odhadu neklesne pod 110 USD/barel. Na základě tohoto odhadu bylo společnosti 

doporučeno, aby nepokračovala v používání stávajícího forwardu, protože s klesající cenou 

ropy se dostává do situace, kdy má příliš vysoké náklady na nákup oleje. Proto byl navržen 

nový komoditní forward uzavřen na nižší cenu. Díky tomuto forwardu se společnosti výrazně 

sníží náklady na nákup suroviny. 
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EUR euro 

IAS mezinárodní účetní standardy 

IFRS mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

ISO norma managementu kvality 

MMF mezinárodní měnový fond 

např například 

resp respektive 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tj to jest 

tzn to znamená 

tzv tak zvaně 

USD americký dolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové (bakalářské) práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon  č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v 

rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové  práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27.4.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

 Jméno a příjmení studenta  

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

  

Zašová 570, 756 51 Zašová 

 

 



 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Organizační struktura 

Příloha č. 2 Vývoj akcií společnosti Cabot Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


