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ÚVOD
V současné době existuje nad rámec základních typů derivátů mnoho jejich hybridních
variant, které se považují za syntetické deriváty a jejich podkladovými aktivy jsou
deriváty samotné. Příkladem jsou opce na futures, forwardové swapy, opce na swapy,
opce na opce aj. Nabídka finančních derivátových instrumentů nebo instrumentů s prvky
derivátů či navázaných na deriváty se již natolik rozšířila, že by bylo obtížné vyjmenovat
a definovat je všechny. Pak je otázkou, zda je možné a za tohoto stavu vůbec nutné je pro
jejich rozdílné povahy regulovat hromadně. Ovšem v derivátech se denně obchoduje
v hodnotě miliard dolarů. Deriváty si prošly bouřlivým vývojem a staly se populárním
finančním nástrojem nejen pro odbornou investorskou společnost, ale i pro drobné
investory, které je využívají zejména ke spekulacím.
Navíc často zaznívá, že deriváty jsou nebezpečné nástroje, díky jejichž vlastnostem lze
zapříčinit krizi velikého rozsahu. To se bohužel již částečně potvrdilo při finanční krizi
v roce 2008, kde svou roli sehrály zejména kreditní neboli úvěrové deriváty. Deriváty
mají své odpůrce i z jiných důvodů, mnozí se domnívají, že deriváty mohou způsobit
destabilizaci finančního systému, volatilitu, výkyvy na trzích, nebo že jsou prostředkem
gamblingu a tak podobně. K tomuto si dovolím uvést slova R. A. Stronga v jeho knize
Derivatives: An Introduction, které dle mého názoru s důvtipem přesně vystihují jejich
vlastnosti: „Deriváty jsou něco jako elektřina: nebezpečné při špatném zacházení, ale
mající potenciál dělat dobrou službu.“ 1 .
Cílem této práce je vymezit pojem finanční deriváty ve vazbě na právní stav podle
českého práva a to i v souvislosti na relevantní evropskou právní úpravu finančních
nástrojů. Na práci jsou kladeny i další dílčí cíle, a to vymezit a popsat základní
ekonomické vlastnosti a funkce derivátů a dále pak poskytnout přehled nejvýznamnějších
kroků v regulaci derivátů v rámci evropského práva s dopady na českou právní úpravu.
Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje charakteristice finančních derivátů,
jejich druhům, vlastnostem a funkcím. Detailněji jsou analyzovány nejběžnější druhy
finančních derivátů, kterými jsou – forwardy, futures, swapy a opce. Druhá část se
zaměřuje na regulaci finančních derivátů a derivátových trhů a to zejména z pohledu
1

STRONG, R. A. Derivatives: An Inroduction. 2. vydání. USA: South-Western Educational Publishing,
2002. 512 p. ISBN 9780324273021. S. 8.

5

dopadů evropského práva. Třetí část se pak zaměřuje výlučně na úpravu podle českého
právního řádu.
Při zpracování této práce byly použity metody kvalitativního výzkumu. Z metod
kvalitativních byla použita metoda deskriptivní, analytická a syntetická.
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1 CHARAKTERISTIKA DERIVÁTŮ
1.1 Historie derivátů
V historii byly finanční deriváty označovány různými termíny, např. diferenční obchody,
lhůtní obchody, prémiové, dontové, nebo také stellážové obchody. Popisy těchto termínů
uvádí Ottův naučný slovník.
Deriváty finanční vychází z komoditních derivátů, historie derivátů tudíž sahá ještě před
náš letopočet. První dochované deriváty (psané klínovým písmem na hliněné destičce)
lze spatřit již v 19. století př. n. l. na území tehdejší Mezopotámie. Vliv na rozvoj obchodu
měl v té době Chamurappiho zákoník. Už tedy ve starověku se uskutečňovaly obchody,
které měly prvky derivátů. Ve středověku pak byly termínové obchody s pevnou cenou
na zemědělské produkty již poměrně běžné. 2
Obchodování s forwardy bylo započato ve 12. století v Anglii a Francii. Ve stejné době
docházelo v Itálii k pravidelným neformálním setkáváním italských obchodníků, kteří
mezi sebou obchodovali se směnkami nebo směňovali mince různých měn. Tato setkání
jsou v historii obchodování na burzách velice důležitá, neboť právě zde se začala utvářet
pravidla a začaly vznikat první burzovní spolky. V Evropě je v souvislosti s deriváty,
konkrétně s forwardy známá především Tulipánová horečka z roku 1637 v Holandsku,
kde se obchodovalo s cibulkami tulipánů. Komoditní deriváty pak bylo možné
obchodovat na burze nejprve v Japonsku, a to od roku 1650 na Dojimské rýžové burze.
První burza v USA, která vznikla pro obchodování s futures na obilí byla Chicago Board
of Trade, to bylo v roce 1848, měla velký úspěch, a tak začaly vznikat další – Chicago
Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange, Chicago Board Options
Exchange a další. Chicago bylo v té době centrem skladování a distribuce obilí,
představovalo tak středisko termínového obchodu s obilím a bylo hlavním
zprostředkovatelem obilí mezi středozápadem a neúrodným východním pobřežím. 3

2

JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada, 2002. Finance (Grada). ISBN 80-247-03424. S. 99
3

CHOVANCOVÁ, Božena a Boris ŠTURC. Finančný trh - nástroje, transakcie, inštitúcie. 2. vyd.
Bratislava: EUROUNION, 2002. ISBN 80-88984-31-9. S. 403.
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Počátek obchodování se standardizovanými termínovými kontrakty pak lze spatřovat
v roce 1865, kdy vznikl i clearingový dům. 4
Měnové a úrokové deriváty se začaly obchodovat v 70. letech 20. století, což souviselo
s rozpadem brettonwoodského finančního systému, kdy zanikly pevné devizové kurzy
a narostla tak volatilita a nejistota na devizovém a peněžním trhu. Prvním měnovým
derivátem byl futures zobchodovaný v roce 1972 na burze Chicago Mercantile Exchange,
o rok později jsou známé akciové opce zobchodované na Chicago Board Options
Exchange a úrokový derivát se pak objevil o další dva roky později. Akciové futures
a opce a úrokové a měnové swapy se obchodují od 70. a 80. let 20. století. 5

1.2 Pojem deriváty
Vzhledem k velké různorodosti derivátů je velmi obtížné nalézt jednu definici, která by
pojala všechny typy derivátů. Navíc finanční deriváty jsou až poddruhem derivátů, tudíž
je třeba, aby definice byla natolik obecná, aby zahrnovala všechny takové druhy derivátů.
V podkapitolách níže se zaměřím na definice publikované nejen v akademické literatuře,
ale také na to, jak jsou pojímány z hlediska práva a účetních standardů. Z definic by tak
měly vyplynout společné znaky pro deriváty.
1.2.1 Výklad pojmu deriváty dle akademické literatury a jejich členění
O. Rejnuš deriváty označuje za účelem jejich odlišení od strukturovaných produktů (které
jsou rovněž derivované) jako termínové derivátové instrumenty. Termínové derivátové
instrumenty definuje jako právní dokumenty „… o v minulosti uzavřených a doposud
ještě nevypořádaných termínových obchodech. A poněvadž jsou odvozeny (derivovány)
od podkladových aktiv, je zřejmé, že také vývoj jejich cen (resp. kurzů) je závislý na
očekávaném vývoji cen (kurzů) těch aktiv, od nichž jsou odvozeny.“6 Není vhodné se však
odkazovat pouze na aktiva. Tímto nedostatkem se značí i dvě následující definice.

4

WHALEY, Robert E. Derivatives: markets, valuation, and risk management. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006.
ISBN 978-0471786320. S. 15.
5
POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy ekonomické
učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9. S. 183.
6
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80247-3671-6. S. 481.
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Podstatou derivátů je dle P. Dvořáka forma termínového obchodu, kde je základním
rysem časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a plněním obchodu. Resp. že v době
uzavření obchodu dochází ke sjednání veškerých podmínek obchodu a pak v době
splatnosti dochází k dodání podkladových aktiv a jejich zaplacení. 7 Přičemž autor zde
klade důraz především na ekonomický aspekt derivátů. Definice se však podobá té
předchozí.
„Výraz finanční derivát popisuje finanční produkt nebo operaci, které umožňují nyní,
v tomto okamžiku, zafixovat, resp. dohodnout kurs nebo cenu, za kterou může být aktivum,
které se k tomuto kontraktu vztahuje, koupeno nebo prodáno k určitému budoucímu
datu.“ 8
Základním cílem derivátů pak je zajistit účinný a efektní mechanismus řízení tržního
rizika a v poslední době také úvěrového rizika. 9 V této definici tak je pomýšleno
především na zajišťovací funkci derivátů.
Finanční deriváty jsou definovány jako specifické typy investic, jejichž výnos je odvozen
od výkonnosti aktiv, úrokových sazeb, směnných kurzů měn nebo indexů. Tyto investice
mají termínový charakter a nevyžadují žádnou nebo jen nízkou počáteční investici. 10 Zde
autoři naopak od předchozí definice motivaci zajištění upozaďují nad investiční funkcí
pro investora.
V zahraniční literatuře jsou deriváty definovány např. jako finanční produkty, které jsou
derivované od více základních instrumentů, které se nazývají podkladová aktiva/nástroje,
nebo jako finanční instrumenty, jejichž hodnota se odvozuje od finanční proměnné jako
např. ceny akcií, směnného kurzu, úrokové míry, ceny komodity atp. Nebo také jako
derivátové nástroje, které odkazují na nástroje, jejichž hodnota je spojena s budoucí
hodnotou podkladového nástroje na který derivátové nástroje odkazují. 11

7

DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. ISBN 80-7079-6332. S. 9.
8
BLAHA, Zdenek Sid a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Opce, swapy a futures: deriváty finančního trhu. Praha:
Management Press, 1994. ISBN 80-85603-78-0. S. 11.
9
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada, 2002. Finance (Grada). ISBN 80-247-03424. S. 104.
10
ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Vladislav PAVLÁT a Josef BUDÍK. Finanční deriváty a jejich oceňování.
Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. Eupress. ISBN 978-80-86754-73-4.
11
GUPTA, S. L. Financial Derivatives (Theory, Concepts and Problems). 2.vyd. Delhi: PHI Learning
Private Limited, 2017. ISBN 978-81-203-5348-0. S. 5.
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Obecně tak lze shrnout, že deriváty představují instrumenty odvozené od jiných
instrumentů, jejichž hodnota ovlivňuje hodnotu derivátu; mají termínový charakter, což
znamená, že doba mezi vypořádáním a sjednáním termínových kontraktů je delší než
u obchodů promptních (spotových); a se sjednáním derivátů je spojena investice nižší,
než u jiných kontraktů, které reagují podobně na změny tržních podmínek. 12 Dále také
platí, že deriváty představují budoucí (ať už krátkodobý nebo dlouhodobý) kontrakt mezi
dvěma stranami. Tyto základní znaky jsou z ekonomického hlediska dostačující.
Podobně je na tom členění derivátů, které rovněž není jednotné. Členění derivátů podle
charakteru práva je následující. Derivátové kontrakty se rozlišují pevné a podmíněné.
U pevných má kupující i prodávající právo i povinnost sjednaný obchod splnit. Zatímco
u podmíněných kupující získává právo, ale nikoliv povinnost na splnění obchodu,
u prodávajícího povinnost splnění je v případě, že si to vyžádá kupující.
Do neodvolatelných tzv. pevných termínových obchodů se řadí termínové obchodované
standardizované kontrakty typu futures a nestandardizované typu forward. V podstatě se
v těchto dvou případech jedná o „smlouvu o budoucím dodání“ 13, neboť se zde stanovují
konkrétní podmínky obchodu, který je ale fyzicky realizován až v dohodnutém termínu
v budoucnosti. Do pevných termínových obchodů se dále řadí swapové kontrakty, neboť
zde je rovněž předem dohodnut termín v budoucnosti, ale dochází tu k výměně
podkladových aktiv nebo z nich plynoucích finančních toků. Druhou skupinu pak
představují podmíněné termínové obchody, kterými jsou opční kontrakty, které mohou
být jak smluvní, tak burzovní. 14
V dalším členění viz. obrázek č.1 jsou děleny deriváty na termínové kontrakty v užším
pojetí, opční kontrakty a swapové kontrakty. Základní deriváty tak podobně jako
v předchozím případě představují forwardy, futures, swapy a opce.

12

DVOŘÁK, Petr. Deriváty. 2.přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství
Oeconomica, 2008. 298 s. ISBN 978-80-245-1435-2. S. 19 – 20.
13
REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Praha: Computer Press, 2001. Business
books (Computer Press). ISBN 80-7226-571-7. S. 162.
14
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80247-3671-6. S. 488.
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Obrázek 1: Dělení finančních derivátů podle Petra Dvořáka

Převzato: DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty15

J. Jílek klasické deriváty člení podobně jako O. Rejnuš na dvě skupiny - pevné termínové
operace, kam řadí forwardy, futures a swapy, a druhou skupinu představují opce. U všech
zmíněných kategorií pak rozlišuje úrokový derivát, měnový derivát, akciový, komoditní,
úvěrový derivát a ostatní deriváty.
V zahraniční literatuře dle charakteru povahy derivátů člení S. L. Gupta deriváty na rozdíl
od předchozích následovně. Deriváty jsou rozlišeny především na finanční a komoditní,
přičemž finanční se dále dělí na základní a komplexní. Za základní finanční deriváty se
zde označují forwardy, futures, opce, warranty a convertibles, komplexními finančními
deriváty jsou swapy a exotické deriváty.16 Z hlediska trhů, kde se deriváty obchodují,
stejný autor rozlišuje burzovní a mimoburzovní deriváty, ty burzovní derivované od akcií,
úrokových měr, zahraničních měn – v tomto případě se jedná o futures a opce a pak

15

DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. ISBN 80-7079-6332. S. 9.
16
GUPTA, S. L. Financial Derivatives (Theory, Concepts and Problems). 2.vyd. Delhi: PHI Learning
Private Limited, 2017. ISBN 978-81-203-5348-0.
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mimoburzovní odvozené od úrokových měr, a další kategorii představuje forex a kreditní
nástroje.
Je vhodné vycházet z členění na obrázku č. 1, kde tvoří swapy zvláštní kategorii, což lze
hodnotit jen pozitivně, neboť tento typ derivátů se značí odlišným způsobem vyrovnávání
mezi stranami. Na druhou stranu je zde nedostatkem, že nejsou v členění zahrnuty
úvěrové deriváty. 17
1.2.2 Výklad pojmu dle mezinárodních organizací
Deutscher Derivate Verband (dále jen „DDV“) rozlišuje finanční nástroje na klasické
a odvozené, ty pak dále dělí na klasické deriváty a derivátní finanční nástroje. Přičemž
derivátní finanční nástroje jsou takové, které nesplňují následující charakteristiky
derivátů – jedná se o instrumenty odvozené od jiných instrumentů, jejichž hodnota
ovlivňuje hodnotu derivátu, mají termínový charakter a se sjednáním derivátu je spojena
investice nižší než u obdobných obchodů z hlediska výnosově-ztrátového profilu. Pod
označení derivát tak dle DDV spadají warranty, opce, termínové kontrakty (futures),
akciové dluhopisy ale dále také certifikáty. 18
Mezinárodní měnový fond za derivát považuje takový finanční nástroj, který je spojen se
specifickým peněžním nástrojem, indikátorem nebo komoditou a představuje
obchodování s finančním rizikem.
Banka pro mezinárodní platby (dále jen „BIS“) derivát definuje jako „…kontrakt, jehož
hodnota závisí na ceně podléhajícího aktiva, který ale nepředstavuje investici jistiny do
tohoto podléhajícího aktiva. Je to kontrakt mezi dvěma stranami o výměně plateb
založené na ceně podléhajícího aktiva. Jakákoli změna vlastnictví podléhajícího aktiva
nebo cashflow není nutná“.

1.3 Vlastnosti derivátů a jejich funkce
Jak bylo zmíněno, deriváty jsou odvozené od jiných instrumentů – tzv. podkladových
aktiv. Podkladová aktiva jsou převážně finanční anebo reálná, jedná se především o akcie,
17

UHMAN, Jiří. Exkurze do klasifikace finančních derivátů [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z:
http://www.derivat.sk/files/2013%20casopis/Uhman.pdf
18
MOKRIČKA, Peter. Systematizace derivátních finančních nástrojů [online]. [cit. 2018-04-06]. Dostupné
z:
https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/cs/archiv/rocnik2009/prispevky/dokumenty/Mokricka.Peter.pdf
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dluhopisy, cizí měny, burzovní indexy, koše aktiv, komodity, nemovitosti, movité věci
a jiné. Jelikož se však jedná o smluvní kontrakty, jsou možnosti podkladových aktiv de
facto neomezené. Deriváty lze rozčlenit do skupin dle podkladových aktiv v návaznosti
na to, že slouží k zajištění proti riziku. Z toho pak vyplývají následující skupiny derivátů
– úrokové, měnové, akciové a komoditní deriváty. K zajištění proti úvěrovému riziku se
pak používají úvěrové deriváty, které jsou odlišné v tom, že nejsou navázány na
podkladové aktivum, ale na určitou právní nebo jinou skutečnost. Vážou se např. na
změny v bonitě konkrétního subjektu nebo instrumentu.
Deriváty jsou dle charakteru obchodovány na burzách (známé také jako ETD deriváty –
exchange-traded derivatives), anebo jsou mimoburzovní – ty, co by nesplnily podmínky
k připuštění na burzovní parket, označují se také jako tzv. OTC trhy – over the counter
markets, to představuje největší trh derivátů. V obou případech tak mluvíme
o sekundárním, veřejném – volně přístupném trhu. Způsob obchodování derivátů prošel
v historii značnou proměnou. Jak již bylo zmíněno, nejprve to byli farmáři, kteří mezi
sebou, a to osobně sjednávali podmínky obchodu, zatímco nyní lze hovořit o plné
digitalizaci uzavírání obchodů, a to i v případě OTC trhů – kdy již není nutné osobních
setkání díky současným moderním technologiím. OTC trhem byl např. i český RM
Systém. Nejen v případě burzovních derivátů se již ani strany obchodu mezi sebou
neznají, jsou si navzájem anonymní. Což otevírá další téma, resp. další znak obchodování
s deriváty a tím je existence tzv. clearingových domů. Jelikož je však clearingový dům
možno po vzájemné dohodě stran využít i v mimoburzovním obchodě, a také vzhledem
k tomu, že u jiných derivátů se neplatí na počátku marže, ale např. opční prémie aj., tak
se postup clearingového domu může v něčem odlišovat od postupu níže, který platí pro
futures. Vždy však platí, že clearingový dům vystupuje mezi stranami obchodu jako
prostředník, jehož účelem je minimalizovat úvěrové riziko.
Protistranou obchodu je tedy de facto clearingový dům, který provádí v průběhu období
do splatnosti průběžné zúčtování a vypořádání denních zisků a ztrát. Clearingový dům
tak oceňuje všechny pozice a vyčísluje výši zisků nebo ztrát pro každou jednotlivou
pozici vyplývající z rozdílu ceny při otevření pozice a denní ceny vypořádání. 19 Dosažený
zisk nebo ztrátu pak vyúčtuje clearingový dům ve prospěch nebo na vrub účtu.
19

FIO (2011). Jak obchodovat futures? [online]. Fio banka [cit. 2018-01-06]. Dostupné z:
www.fio.cz/akcie-investice/obchodovani-derivaty/futures/jak-obchodovat-futures
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Clearingový dům tak vlastně zabezpečuje, že každý obchod, který proběhl je platný
a garantuje úplné vypořádání obchodu. S clearingovým domem úzce souvisí marže/opční
prémie aj. resp. ten zlomek ceny za kontrakt, kterou platí kupující při nákupu derivátu,
neboť s touto částkou přímo operuje. Marže se tedy platí, dá se říci za riziko nesplnění
závazku, pokrývá clearingovému domu případnou ztrátu, když jedna ze stran není
schopna dostát svým závazkům. Výše marže se odvíjí od maximální jednodenní změny
ceny futures na trhu. Často se ale stává, že marže nabídnuta kupujícímu je vyšší než ta,
co je uvedena na stránkách konkrétní burzy, to je ale dáno tím, že výši marže si každá
brokerská společnost určuje sama.
V této podkapitole je ještě třeba zmínit, jaké jsou možnosti využití derivátů. Používají se
jako prostředek k zajištění (tzv. hedging), ke spekulacím anebo arbitráži. Pokud je
primárním cílem zafixovat si cenu podkladového aktiva k určitému datu v budoucnosti,
jedná se o hedging. Slouží tak k zajištění se proti tržnímu riziku, úvěrovému riziku ale
i proti jiným dalším rizikům. Naopak pokud do obchodu vstupuje spekulant, tak se jeho
primární cíl liší, čistě spekuluje na růst nebo pokles ceny a jeho cílem je tedy pouze
profitovat účastí na finančním trhu, k fyzickému dodání podkladového aktiva zde
v naprosté většině nedochází. Zvláštní využití derivátů pak představuje arbitráž. V tomto
případě je vstup na trh zacílen na využití cenových diferencí z hlediska teritoriálního nebo
časového ve svůj prospěch. Toto počínání arbitražéra má ve skutečnosti prospěch i pro
celý světový trh s deriváty, neboť vlastně napomáhá k tvorbě jednotných cen. Navíc jak
arbitražéři, tak spekulanti dodávají na trh potřebnou likviditu, byť se může jejich role zdát
ve srovnání s hedgingem vedlejší.
Při sjednávání OTC derivátů se používá smluvní dokumentace, kterou vydává
Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty - International Swaps and Derivatives
Association (dále jen „ISDA“), jejímž cílem je zajišťovat bezpečné a efektivní
obchodování s OTC deriváty. Rámcovou smlouvu představuje ISDA Master Agreement
2002, která obsahuje obecné podmínky derivátových transakcí. V České republice se
využívá na základě tohoto vzoru Czech Master Agreement – Rámcová smlouva
o obchodování na finančním trhu, která je uznávána Českou národní bankou.20

20

PLÍVA, Stanislav. Bankovní obchody. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-433-8. S. 160 – 165.
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U burzovních derivátů se jedná o komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo
prodeje. Smluvní dokumentaci se budu věnovat ve čtvrté kapitole.
Deriváty ale s sebou přináší i další výhody než jen jejich využití jako prostředků
k zajištění, spekulacím a arbitráži. Např. přispívají k vhodnému přerozdělování zdrojů ve
společnosti. Dále také tím, že se některé druhy derivátů obchodují na margin, mohou tak
obchodovat s deriváty mnozí spekulanti a obchodníci, díky tomu deriváty de facto
zlepšují likviditu a snižují transakční náklady na trzích podkladových aktiv. Deriváty
svou povahou také umožňují investorům, obchodníkům a manažerům velkých firem nebo
fondů dosahovat dalších investičních cílů, a to díky možnostem, různým strategiím
spojených s deriváty, které umožňují lepší alokaci. 21

1.4 Jednotlivé druhy derivátů
V této podkapitole představím čtyři základní druhy derivátů, a to forwardy, futures,
swapy a opce. Vycházím tak z již zažitého členění derivátů O. Rejnuše a P. Dvořáka,
tudíž warrantům, convertibles a exotickým derivátům, které zařazuje mezi základní
deriváty S. L. Gupta se detailně věnovat v této práci nebudu.
1.4.1 Forwardy
Forward je především nástrojem hedgingu, což je dáno jeho povahou. Jedná se o smluvní
kontrakt, tudíž zde vystupují dvě protistrany – jedna v pozici long a druhá v pozici short,
které si mezi sebou dohodnou vlastní, libovolné podmínky. Forwardy se neobchodují na
burzách. Ziskovost nebo ztrátovost kontraktu se projeví až v den realizace. Tržní cena
podkladového aktiva ve stanoveném datu v budoucnosti zde nehraje roli. Cena je taková,
na které se smluvní strany dohodly při sjednávání forwardu. Mohou obsahovat i další
doplňující práva, jako např. opční práva. Kontrakt je ale během životnosti většinou
nepřevoditelný, resp. může být převeden na jiný subjekt pouze na základě výslovné
dohody, která navíc musí být uvedena v uzavřené smlouvě. V případě porušení podmínek
se vše řeší soudním sporem. Forwardy jsou především úrokové, měnové, akciové,
komoditní, úvěrové.

21

GUPTA, S. L. Financial Derivatives (Theory, Concepts and Problems). 2.vyd. Delhi: PHI Learning
Private Limited, 2017. ISBN 978-81-203-5348-0. S. 22.
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Z úrokových forwardů jsou to např. kontrakty „forward-forward agreement“, kde se jedná
o závazek poskytnout v daném termínu v budoucnu úvěr za právě sjednaných podmínek,
nebo např. forwardy na dluhové cenné papíry (dále „FRA“), - „forward rate agreement“
což je de facto dohoda o budoucí úrokové sazbě mezi např. bankou a klientem na sjednaný
nebo poskytnutý úvěr ve sjednaném budoucím období. V tomto případě vstupuje kupující
FRA do pozice long za účelem zajistit si pro sebe fixní úrokovou sazbu pro určité období.
Buď si tímto zajišťuje své pohyblivé úročené závazky proti růstu úrokových sazeb, anebo
spekuluje na růst úrokových sazeb. Prodávající FRA, který je v pozici short si tímto
zajišťuje fixní úrokovou sazbu pro své pohyblivě úročené pohledávky nebo se zajišťuje
proti poklesu úrokových sazeb. Důvody zde také mohou být spekulační. 22 Dalším
zmíněným typem jsou měnové forwardy tzv. FX forwardy – „forward-exchange
forward“, kde jde o dohodu o výměně dvou měn v dohodnutém tzv. forwardovém
měnovém kurzu v konkrétním termínu v budoucnosti. Akciové a komoditní forwardy pak
představují dohodu o koupi nebo prodeji sjednaného množství akcií/komodity za
forwardovou cenu v konkrétním termínu v budoucnu. A poslední zmíněné – úvěrové
forwardy – slouží k zajištění rizika poklesu úvěrové kvality dlužníka. 23
Forwardy jsou nejjednodušší a na finančních trzích nejdéle používané deriváty – původně
především k zajištění domluvené ceny konkrétní komodity nebo zboží k budoucímu
termínu. Na druhou stranu je třeba zmínit jejich rizikovost plynoucí z mimoburzovního
obchodování, neboť zde snadno může dojít k selhání protistrany, a tudíž ke ztrátě spojené
s nerealizováním předem dohodnutého. To se na burze stát nemůže díky nastaveným
mechanismům a standardům při obchodování. Prakticky ale obě strany jsou povinny plnit
závazky plynoucí ze smlouvy, nicméně bohužel ani právní závaznost nemůže vyloučit
úvěrové riziko.
1.4.2 Futures
Futures se od forwardů liší především v tom, že mají jasně stanovené podmínky, nejde
o individuální dohodu, protože protistrany vystupují anonymně prostřednictvím členů
burzy; a také se liší ve způsobu obchodování – na burzách. Dále zatímco forwardy se
využívají zejména k hedgingu, futures jsou převážně využívány ke spekulacím.
22

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80247-3671-6. S. 488.
23
Tamtéž.
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A zatímco futures jsou většinou uzavírány otevřením zrcadlové pozice, u forwardů
dochází k fyzickému plnění, resp. k dodání podkladového aktiva. Rozdílů je podstatně
více. Na druhou stranu forwardy i futures ve své podstatě svými atributy připomínají
běžnou kupní smlouvu.
Historicky první finanční futures lze doložit z roku 1972 na burze IMM – International
Monetary Market v Chicagu. Jednalo se o futures na cizí měnu. První úrokový futures na
státem garantované dluhopisy pak je znám z roku 1975 z burzy CBOT – Chicago Board
of Trade. O sedm let později se pak objevuje akciový futures na burze Kansas City Board
of Trade. Co se týká komoditních kontraktů, lze zmínit např. termínový kontrakt na obilí
z roku 1855 na CBOT. 24
Futures trhy hrají nejvýznamnější roli především v severní Americe, cca 30 % obchodů
je pak soustředěno v Evropě a svět představuje max. 10 %.25 Dá se říci, že futures patří
mezi nejpopulárnější deriváty, tudíž za jejich výhodu obchodování lze většinou
považovat jejich likviditu.
Futures se rozlišují akciové, měnové, úrokové a komoditní, přičemž nejhojněji se
obchodují futures úrokové. Jelikož futures na komodity rozhodně nedosahují významu
a počtu kontraktů futures na finanční instrumenty, přesto má tento typ obchodování svou
nezastupitelnou roli, rád bych zde proto k přiblížení významu komoditního obchodování
citoval Jima Rogerse: „Každý den jsou do komodit investovány miliardy dolarů. Bez
komoditních futures trhů by mnoho věcí, na kterých závisí náš život, od prvního ranního
šálku kávy přes hliník na domovních dveřích až po bavlnu, z níž je vaše nové sako, bylo
buď vzácných, nebo by vůbec neexistovaly, a zcela určitě by byly dražší.“26 Do
obchodování futures na komodity mohou vstupovat za různým účelem banky, spekulanti,
fondy, ale také především pro tento druh derivátů specifická skupina - producenti
a zpracovatelé daných komodit. Komodity, které zde představují podkladové aktivum,
představují kovy, energie a plodiny. Významné burzy pro obchodování s komoditami
jsou zejména v USA, v Evropě, ale také v Japonsku (TOCOM - Tokyo Commodity
Exchange) nebo v Austrálii (ASX - Australian Securities Exchange, SFE Sydney Futures
24

VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9. S. 284 – 289.
25
Tamtéž.
26
ROGERS, Jim. Žhavé komodity: jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. Praha:
Grada, 2008. Investice. ISBN 978-80-247-2342-6. S. 41.
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Exchange). Dále např. burza v Číně (SGX - Singapore Exchange, HKEx - Hong Kong
Exchanges and Clearing). Z těch nejvýznamnějších se však jedná především o CME
Group a ICE (Intercontinental Exchange) – ta sdružuje londýnskou ICE Futures Europe,
americkou ICE Futures U.S. a kanadskou burzu ICE Futures Canada.
U měnových futures se jedná o obchody na nákup nebo prodej určité měny, jejíž pohyb
je vyjádřen proti pohybu amerického dolaru, většinou EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD.
U akciových futures je podkladovým aktivem akcie nebo akciový index. Podkladovými
aktivy úrokových futures pak jsou různé druhy dluhových, úrokových instrumentů. Jedná
se tedy o budoucí smlouvu na krátkodobé investiční nástroje – např. krátkodobá depozita,
státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy, státem garantované dluhopisy aj.
Cena kontraktu futures se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Futures se neemitují,
nýbrž „sjednávají“, resp. musí existovat vždy kupující a prodávající, přičemž když si
jejich příkazy vyhovují, může následně dojít ke spárování příkazů tzv. matching.
Vystupují zde tedy dvě strany, jedna je v pozici long, neboli dlouhé pozici – kupující,
který má právo a zároveň povinnost koupit v budoucím okamžiku instrument, tedy
spekuluje na růst ceny, proti tomu druhá strana je v pozici short – krátké pozici prodávající, který má právo a zároveň povinnost prodat instrument. Velikost kontraktu
představuje standardizované množství podkladového aktiva, standardizaci dále podléhají
datum splatnosti – jsou stanoveny poslední dny, kdy lze s konkrétními kontrakty
obchodovat, den splatnosti i den plnění kontraktu, okruh podkladových aktiv a způsob
kotace futures ceny, kdy je stanovena nejmenší možná změna ceny tzv. tick. Dále je třeba
zmínit, že futures jsou pákovými deriváty, což znamená, že je třeba při obchodování složit
tzv. margin neboli zálohu. Pákový efekt pak umožňuje rychlejší růst zisku z kontraktu
ve srovnání se ziskem plynoucím z přímé investice do podkladového aktiva, avšak
pákový efekt působí oběma směry, tudíž i ztráta je v případě negativního vývoje výrazně
vyšší.
Futures obecně využívají především banky, pojišťovny, poskytovatelé služeb, dovozci
a vývozci zboží, ale i např. průmyslové podniky. Všichni zmínění zde sledují záměr
zajistit se proti různým rizikům. Zvláštní kategorii pak tvoří drobní spekulanti, kteří však
sehrávají na burzách také významnou roli, neboť dodávají trhu likviditu. Jejich záměr je
především využít vývoje trhu k vytvoření zisku.
18

1.4.3 Swapy
Swap je z hlediska objemu nejrozšířenější mimoburzovní derivát. Subjekty si většinou
nevyměňují podkladové aktivum, ale finanční toky s nimi spojené, avšak toto není
podmínkou. Swapy se člení na standardizované, kterými jsou především úrokové,
měnové nebo devizové swapy - standardizované swapy obchodují obchodní banky na
OTC trzích a vycházejí z uzancí; a nestandardní, kam lze zařadit např. swapy typu úroky
za akcie, swapy pohledávek, swapy typu pohledávky za aktiva, swapy typu úroky za
indexy, swapy typu úroky za dividendy aj. Nestandardní swapy se na OTC trhu
neobchodují, neboť tyto již nabízejí prostor pro individuální dohody a to znesnadňuje
obchodovatelnost. Mohou ale být také na rozdíl od standardních swapů uzavřeny mezi
jakýmikoliv subjekty.
To však rozhodně nepředstavuje výčet všech možných swapových kontraktů. Pod
termínem koktejlové swapy jsou pak označované další swapy, které představují libovolné
kombinace zejména standardních swapů.
Nejpočetnější skupinou jsou úrokové swapy, zejména úrokové swapy, které jsou založené
na vzájemné výměně pevných a variabilních úrokových plateb (Fixed – floating interest
rate swaps) anebo založené na vzájemné výměně odlišně stanovených variabilních
úrokových plateb (Floating – floating interest rate swaps). Uvedu jednoduchý příklad pro
využití úrokového swapu v praxi. Může se jednat např. o společnost, která vydává vlastní
dluhopisy, a tudíž je povinna platit plovoucí úrokové sazby, které jsou však zatíženy
možnou volatilitou. Společnost tak má zájem úrokové sazby zafixovat. V ideálním
případě je protistranou swapu banka, která naopak potřebuje platit plovoucí úrokovou
sazbu, protože z toho očekává úsporu financí a chce obdržet úrokovou sazbu fixní.
U měnových swapů se pak jedná zejména o následující druhy, dochází k výměně buď
dvou druhů pevných úrokových plateb (Fixed – fixed currency swaps), nebo pevných
a variabilních plateb (Fixed – floating currency swaps) anebo dvou druhů variabilních
úrokových plateb (Floating – floating currency swaps). Měnové swapy zajišťují ochranu
proti měnovému riziku, neboť ke směně jistiny dochází na začátku i na konci kontraktu
za stejný měnový kurz. Zde může být příkladem na jedné straně česká firma, která plánuje
stavět budovu v Německu, ale čerpá úvěr na domácím trhu, na straně druhé je německá
firma, která naopak plánuje podobnou investici v České republice a úvěr čerpá rovněž na
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domácím trhu. Tyto dvě společnosti se dohodnou na kurzu 25 korun za euro a v tomto
kurzu si budou měnit získaný kapitál. Nadále bude platit česká firma eurové úroky
a německá firma korunové úroky. Na konci pak dojde opět k výměně jistiny úvěrů ve
sjednaném kurzu. Aby ale nebyla jedna ze společností znevýhodněna, používají se za
tímto účelem kompenzační platby. 27
Svou konstrukcí se pak od obou zmíněných typů swapů (měnových a úrokových) odlišují
devizové swapy. Ty se realizují nákupem jedné měny proti druhé za aktuální kurz
a následně v termínu splatnosti swapu se realizuje zpětný prodej za předem danou cenu
tzv. valuta forward.28
1.4.4 Opce
Opce rovněž mají poměrně dlouhou historii. Známé jsou opce na cibulky tulipánů
z počátku 17. století, v USA jsou známy od konce 19. století. Rozmach však nastal v roce
1973 pravděpodobně v souvislosti s vydáním práce od autorů Black, Scholes a Merton na
téma oceňování opcí. Ve stejném roce se také začalo obchodovat s opcemi na CBOE –
Chicago Board Options Exchange, v roce 1976 se již obchodovalo na čtyřech burzách.
To vše se ale týkalo pouze call opcí. S put opcemi se začalo obchodovat v roce 1977.29
Od futures se liší opce především v následujícím. Zatímco u futures se platí margin, což
je procentní část ceny za podkladové proměnné a slouží tedy jako záloha, u opcí se platí
jednorázově opční cena neboli prémie, která je nevratná. Dalším rozdílem je skutečnost,
že se opce obchodují nejen na burzách, ale také mimoburzovně, zatímco kontrakt na
futures je vždy přísně standardizován. Mimoburzovní opce jsou tak vytvářeny tak, aby
splňovaly požadavky investorů na jejich konkrétní požadavky zajištění se proti
úrokovým, měnovým a kurzovým rizikům, tudíž nepodléhají standardizaci. U opcí nemá
kupující povinnost kontrakt skutečně realizovat, toto právo je možné nechat propadnout
– jedná se tedy o podmíněný termínový obchod, zatímco u futures vzniká povinnost
fyzického dodání podkladového aktiva na konci doby splatnosti. Navíc se ale ještě opce

27

SWAP: Jistota na dlouhou dobu [online]. [cit. 2018-02-13]. Dostupné z:
https://www.penize.cz/podnikani/29440-swap-jistota-na-dlouhou-dobu
28
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80247-3671-6. S. 505.
29
AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. Praha: C.H. Beck, 2002. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-5313. S. 10 – 16.
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vyznačují tím, že je zde nerovnováha mezi právy a povinnostmi stran, což bude detailněji
rozebráno.
Kupující – v pozici long - totiž má právo využít opce, jen když to uzná za vhodné, navíc
má možnost dosáhnout neomezeného zisku, přičemž ztráta je vždy maximálně ve výši
zaplacené opční ceny. Prodávající – v pozici short je oproti tomu povinen naplnit smluvní
podmínky v případě, že to kupující žádá, a navíc se plně vystavuje tržnímu riziku, neboť
pokud se cena podkladového aktiva bude vyvíjet v neprospěch prodávajícího, obdrží
pouze opční cenu, ale plně čelí ztrátě ve výši rozdílu smluvené a spotové ceny. Když se
však cena vyvíjí ve prospěch prodávajícího, ziskem je přitom jen opční cena. Navíc u opcí
se rozlišují kupní opce tzv. call option a prodejní opce tzv. put option. Subjekt se tak může
ocitnout v následujících postaveních: tzv. long call option představuje koupi kupní opce
opravňující k budoucí koupi podkladového aktiva, short call option představuje naopak
prodej kupní opce a závazek k prodeji podkladového aktiva, dále long put option je koupě
prodejní opce opravňující k prodeji podkladového aktiva, a nakonec short put option
představuje prodej prodejní opce se závazkem k nákupu podkladového aktiva.
V praxi však dochází často ke kombinacím čtyř základních postaveních a vznikají tak
umělé finanční instrumenty. Jedná se zejména o tzv. syntetický forward (kombinace
pozice long call s short put, kdy obě opce mají stejnou realizační cenu i termín splatnosti),
dále tzv. straddle (kombinace long call s put opcí nebo také kombinace shart call a put
opci, které mají stejnou realizační cenu a termín splatnosti), tzv. strangle (kombinace
long call a long put se shodným termínem splatnosti a rozdílnou realizační cenou, ale dále
se také může jednat o kombinaci pozic short call a short put se stejným termínem
splatnosti a jinou realizační cenou) a také tzv. spread (kombinace long a short pozice opce
stejného typu, které jsou vypsané na stejné podkladové aktivum, ale mají různou
realizační cenu nebo termín splatnosti.30
Pokud může být opce realizována pouze v jediný den, jedná se o evropskou opci, pokud
však může být uplatněn během doby splatnosti, jedná se o opci americkou. Ve světě se
obchoduje s oběma typy opcí, toto rozlišení nemá nic společného s geografickým
určením. Opce se dle druhu podkladového aktiva rozlišují na akciové opce, měnové opce,

30

VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9. S. 278 – 279.
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opce úrokové, ale dále také komoditní opce. Nejvýznamnější z hlediska počtu jsou
akciové opce, z hlediska nominální hodnoty to pak jsou úrokové opce.31
Základní druhy opcí jsou v praxi známy pod termínem tzv. Plain Vanilla. Oproti tomu
další „skupinu“ derivátů představují ty, co de facto vycházejí z opcí, neboť v sobě mají
zakomponované některé jejich vlastnosti nebo z nich lze vyčíst jejich opční rysy, ale
v některých směrech se odlišují. Jedná se např. o warranty, ale dále cap, floor, collar,
swaptions, exotické opce aj.
Cap, floor, collar se obchodují mimoburzovně a nejčastěji se používají k zajištění rizika
pohybu úrokových sazeb. Např. collar nemá vázáno plnění na jeden termín, ale na několik
po sobě se opakujících období, tudíž se jedná o několik opcí za sebou s postupnou
splatností k určitým termínům v budoucnosti.32 Swaptions je kombinace opce s jiným
derivátem, je zde právo na sjednání jednoho swapu. A warranty, ačkoliv se podobají
opcím, jsou na rozdíl od nich emitovaným cenným papírem, a to jediným emitentem.
Jedná se o opční listy, které se obchodují na promptních burzách.
Exotické opce často bývají obchodovány na OTC trzích právě pro jejich individuální
vlastnosti, které vychází z požadavků smluvních stran. Dle jejich vlastností je lze členit
na pět skupin: exotické opce založené na kombinování vlastností evropských
a amerických opcí – sem se řadí Bermudské nebo Kanárské opce, exotické opce
s nestandardní závislostí své hodnoty na podkladovém aktivu (např. asijské opce,
Lookback opce, Shout opce, Ladder opce aj.), exotické opce s více podkladovými aktivy,
exotické opce s dalšími nestandardními doplňujícími vlastnostmi a další druhy
exotických opčních instrumentů.33
Další druhy exotických opčních instrumentů pak představují opční listy, swing opce
a další. Detailněji se druhům opcí věnovat z hlediska rozsahu práce nebudu.
1.4.5 Kreditní deriváty, opční listy a další deriváty
Považuji za nutné zde navíc zmínit úvěrové (neboli také kreditní) deriváty, kam se řadí
zejména CDS – Credit Default Swap neboli swap úvěrového selhání. Někteří autoři
31
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227-239.
33
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80247-3671-6. S. 530.
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úvěrové/kreditní deriváty dokonce řadí mezi základní deriváty – viz. např. členění
derivátů dle S. L. Gupty uvedené v předchozí podkapitole. Slouží nejčastěji k pojištění
proti platební neschopnosti, úpadku, fúzi, snížení ratingu obchodního partnera atp., resp.
pojišťuje se zde subjekt proti nějakému „selhání“, které je jasně definované. Lze se tak
pojistit i proti úpadku libovolné třetí strany. Protistraně se za poskytnutí CDS platí
pravidelně fixní částka. Pokud dojde k selhání, dojde k vypořádání - k vyplacení odměny
a kontrakt je splněn. Existuje více typů úvěrových derivátů, např. CMCDS – Constant
Maturity Credit Default Swap - zajišťuje proti selhání a kupující platí plovoucí částku,
která se pravidelně obnovuje. Nebo dále EDS – Equity Default Swap, kde se jedná
o přenos rizika velkého poklesu tržní hodnoty akcií. Vypořádáním je buď fyzické dodání
anebo peněžní vyrovnání. Typů úvěrových derivátů je více. Obecně se charakterizují tím,
že podkladová proměnná nabývá buď pozitivní anebo negativní hodnoty a není znám čas
vypořádání kontraktu. Začaly vznikat v 90. letech 20. století s hlavním cílem snižování
kreditního rizika.
Zde bych ještě rád zmínil zvláštní – až nevšední typy derivátů, jakým je např. „počasový
derivát“, který byl prvně prodán skrze OTC v roce 1997. V roce 1999 pak byla otevřena
meteorologická burza v rámci CME, kde se obchoduje se standardizovanými kontrakty.
Objem kontraktů na CME dosáhl v letech 2009 až 2011 9,5 milionu dolarů. Lze tak nalézt
kontrakty na teplotu, sluneční svit, sníh, vítr. Zajímavé tak mohou být např. pro
zemědělce, lyžařská střediska, zábavní parky, turistická střediska a mnohé další. 34 Další
zajímavé deriváty představují např. tzv. Idea futures, které mají mimo jiné také za cíl
přivézt nové myšlenky z oboru vědy a techniky mezi veřejnost.
Dále pak z derivátů vychází mnohé další typy investičních instrumentů, zmíním např.
strukturované produkty. Je nutno říci, že strukturované produkty však nejsou deriváty
samy o sobě, byť jsou často mezi ně často chybně řazeny. Nazývají se rovněž pokročilé
deriváty, nebo také retailové deriváty. Tyto instrumenty vznikají emisí a jejich cena se
odvozuje od podkladového aktiva. Označení těchto instrumentů nebývá jednotné, často
se lze setkat se situací – jeden produkt, více názvů. Většina nejvýznamnějších evropských
emitentů vychází momentálně z jednotné kategorizace, kterou vydala asociace EUSIPA
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Obchodníci s deštěm: Pojistěte se proti rozmarům počasí [online]. KUČERA, Jakub. [cit. 2018-02-12].
Dostupné z: http://www.investicniweb.cz/2013-2-18-obchodnici-s-destem-pojistete-se-proti-rozmarumpocasi/
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- The European Structured Investment Products Association. Strukturované produkty
představují širokou nabídku rozmanitých kombinací a lze je využít jak na rostoucích,
klesajících, tak i stagnujících trzích. Nejvýznamnější roli hrají především investiční
certifikáty.
Z dalších derivátů zde považuji za nutné ještě stručně přiblížit opční listy, neboť budou
následně zmíněny v poslední kapitole v souvislosti se zákony. Opční list je druhem
cenného papíru, který vydává akciová společnost a který opravňuje uplatnit přednostní
právo na upsání akcií, které mají být touto společností vydány ke zvýšení jejího
základního kapitálu, nebo na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů.35 Tím, že
tedy dávají majiteli právo na koupi finančního instrumentu v termínu v budoucnosti za
předem stanovených podmínek, z nich vyplývá charakter derivátu, byť se jedná o cenný
papír.

1.5 Trh derivátů
Pokud se nejprve zaměřím pouze na Českou republiku, tak burzovní derivátové obchody
jsou u nás zanedbatelné. Dá se říci, že jedinou možnost pro obchodování s deriváty
v České republice zajišťuje burza PXE – Power Exchange Central Europe, a. s., která je
součástí CEESEG - středoevropské skupiny burz cenných papírů CEE Stock Exchange
Group AG a je dceřinou společností BCPP - Burzy cenných papírů Praha, a. s. Zde se
obchoduje s futures na elektrickou energii s místem dodání v České republice, dále i na
Slovensku, v Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Od roku 2013 je také možno obchodovat
s futures na zemní plyn skrze CEGH – Czech Gas Exchange. 36 Na BCPP se obchoduje
pouze se strukturovanými produkty, resp. s investičními certifikáty, a s warranty. Roli
clearingového domu zastává v České republice Centrální depozitář cenných papírů a.s..
Vzhledem k uvedenému výše se budu v této podkapitole věnovat spíše světovému trhu
derivátů. Je známé, že OTC deriváty dlouhodobě tvoří více než 80 % všech derivátů.
Zároveň na grafu č. 1 je patrný obrovský náskok úrokových OTC derivátů nad ostatními
druhy. Nejmenší objem pak představují akciové a zejména pak komoditní OTC deriváty.
Z hlediska typů derivátů jsou nejvýznamnější forwardy, swapy a následně opce. Trh
35
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úrokových OTC derivátů zaznamenal v letech 2013 až 2015 klesající tendenci, od roku
2015 pak kolísá kolem hodnoty 400 000 mld. USD. Objem ostatních OTC derivátů od
roku 2013 nemá žádné výraznější výkyvy.
Graf 1: Vývoj objemu otevřených pozic vybraných OTC derivátů v nominální hodnotě v letech 2013
až 2017
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U burzovně obchodovaných derivátů převažují z hlediska množství otevřených pozic
(ukazatel Open Interest) opce nad futures – viz. tabulka č. 1, avšak z hlediska denního
průměrného obratu je tomu naopak, tam několikanásobně futures převyšují opce.
Obchoduje se zejména v severní Americe, poté v Evropě, Asie a další trhy mají svůj
určitý podíl a význam na světovém derivátovém trhu, avšak jejich odstup v celkovém
objemu i množství kontraktů je obrovský.

37
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Tabulka 1: Open Interest u burzovních derivátů dle místa obchodování vybraná období v roce 2016
a 2018
v mld. USD

Prosinec 2016

Prosinec 2017

Prosinec 2018

Futures
Všechny trhy

26169

33669

39035

Severní Amerika

17910

22222

26674

Evropa

5798

8700

9785

Asie a Pacifik

1568

1749

1731

893

998

846

Všechny trhy

41076

47315

55724

Severní Amerika

34521

36156

42090

6114

10262

13160

13

22

10

427

875

508

Ostatní
Opce

Evropa
Asie a Pacifik
Ostatní

Pramen: Vlastní tvorba dle statistik uvedených na stránkách Banky pro mezinárodní platby38

Denní průměrný obrat všech derivátů obchodovaných na burze celkem za roky 2009 až
2017 zobrazuje graf č. 2. V roce 2017 bylo dosaženo ve sledovaném období nejvyššího
průměrného obratu, a to 8 331 mld. USD, je patrný rostoucí trend v posledních třech
letech, ve sledovaném období se obrat - vyjma roku 2017 - pohyboval mezi pěti až sedmi
tisíci miliardami USD.
Z textu již vyplynulo, že se z derivátů burzovně obchodují zejména futures a opce, je ale
třeba ještě říci, že opět zásadní význam ve světě mají především úrokové deriváty, tedy
i v případě těch burzovně obchodovaných.

38
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Graf 2: Denní průměrný obrat burzovně obchodovaných derivátů v letech 2009 až 2017
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Mezi nejvýznamnější světové burzy, kde lze obchodovat s deriváty, se řadí již zmíněné
CBOE – Chicago Board Options Exchange – největší světový opční trh a CME – Chicago
Mercantil Exchange – zde se od 70. let obchoduje mimo futures na komodity i s futures
na cizí měny, úrokovou míru, opční kontrakty aj. Dále je zde třeba zmínit LIFFE –
London International Financial Futures and Options Exchange, která vznikla v roce 1992
spojením London International Futures Exchange a London Traded Options Market,
v roce 2002 ji následně koupil Euronext. V Evropě totiž zaujímala primární místo jakožto
největší evropská burza futures až do roku 1998. Své místo v Evropě zastává dále MATIF
– Marché a Termé International de France, která se v roce 1990 sloučila Options Market
France. V Asii má největší roli burza v Singapuru – SIMEX – Singapore International
Monetary Exchange, kde se obchodují futures již od roku 1984. Dále v Japonsku je burza
Tokyo International Financial Futures Exchange, funguje od roku 1989, je první
japonskou burzou pro obchodování futures. V Koreji funguje derivátová burza KRX –
Korea Exchange.

39
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Za největší světovou derivátovou burzu se však od roku 1998 považuje Eurex – European
Exchange, která vznikla jako dceřiná společnost Deutsche Boerse AG a Swiss Exchange,
a to spojením derivátové burzy DTB a SOFFE. Eurex zobchodovala za rok 2016 téměř
jeden a třičtvrtě miliardy kontraktů (1 727 481 705)40. Počet kontraktů na finanční
deriváty vzrostl meziročně (k 1. 1. 2018) o 11 %, největší nárůst zaznamenaly evropské
akciové deriváty, většina komoditních kontraktů pak vykázala pokles – např. elektřina
o 14 %, plyn o 2 %. V největším počtu zde byly obchodovány deriváty navázané na
akciové indexy a úrokové deriváty. 41 Vzhledem k světové významnosti Eurex je ještě
níže uveden graf, který detailněji zobrazuje vývoj zobchodovaných kontraktů na Eurex
v roce 2017.
Graf 3: Počet obchodovaných derivátových kontraktů na Eurex a ukazatel Open Interest

Pramen: Current Trading Statistics. Deutsche Boerse [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z:
http://deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/statistics
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Key figures. Eurex [online]. [cit. 2018-02-17]. Dostupné z: http://www.eurexchange.com/exchangeen/about-us/corporate-overview/key-figures
41
Business indicators of Deutsche Börse Group. Deutsche Boerse [online]. [cit. 2018-02-17]. Dostupné z:
http://deutsche-boerse.com/blob/2533396/da0c24e25a02a2b418e5144a1e4a8712/data/businessindicators_en.pdf
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K reálnému ať už intradennímu nebo pozičnímu obchodování na burze je třeba zvolit
vhodnou burzu a seznámit se detailně s obchodními hodinami a veškerými poplatky,
pravidly atp., vybrat obchodníka s cennými papíry/brokerskou společnost, otevřít si
u společnosti účet a vložit požadovaný finanční obnos s tím spojený, dále vybrat
společnost, která poskytuje kvalitní datafeed, a také zakoupit kvalitní a ověřený
software/platformu pro obchodování (pokud nenabízí vlastní systém obchodník
s cennými papíry). Různé úrovně služeb brokerských společností pak určují, do jaké míry
obchodník s cennými papíry/brokerská společnost komunikuje se zákazníkem a jaké
množství a kvalitu informací mu podává. Pokud se jedná o jednorázový nákup/prodej,
může si zákazník vystačit i pouze se službami obchodníka s cennými papíry, který za něj
vše obstará.
Naproti tomu obchodování s OTC deriváty spočívá v nalezení protistrany. Nejčastěji tedy
zákazník přichází do banky, kde sdělí svůj záměr a očekává následně nabídku.
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2 REGULACE DERIVÁTŮ A DERIVÁTOVÝCH TRHŮ
V Evropské unii došlo v důsledku finanční krize k významným reformním krokům
celkově. Nejkomplexnější řešení z hlediska uspořádání dohledu na finančních trzích
nabídla tzv. Larosiérova zpráva 42, která obsahovala konkrétní doporučení na tvorbu
evropského regulatorního a dohledového rámce nad finančními trhy včetně doporučení
nového institucionálního rámce mikroobezřetnostního a makroobezřetnostního dohledu.
Evropskému systému dohledu se budu věnovat níže.

2.1 Regulace na lokální úrovni
2.1.1 Vznik regulatorního orgánu v České republice
Účastníci kapitálového trhu jsou regulováni řadou různých pravidel, a to zejména
právními předpisy. Kontrolu, zda jsou tato pravidla dodržována, mají na starosti orgány
dohledu a v případech, kdy jsou pravidla porušena, mají za úkol i vyvozovat důsledky.
Cílem regulace a dohledu je zajistit, aby byl trh důvěryhodný a stabilní, konkurenční
a transparentní, efektivní a likvidní a s fungujícími mechanismy ochrany investorů. 43
Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, je orgánem, který vykonává dohled
nad finančním trhem v České republice Česká národní banka (dále jen ČNB). Pod její
dohled spadá nejen kapitálový trh, ale ČNB také dohlíží nad bankovním sektorem,
pojišťovnictvím, družstevními záložnami, penzijními společnostmi a fondy penzijních
společností, směnárnami a nad dalšími institucemi v oblasti platebního styku. Tento stav
platí od roku 2006, kdy došlo v České republice k zásadní změně v uspořádání
regulatorních a dozorových orgánů, neboť vznikl jednotný dohledový a regulatorní orgán
v rámci centrální banky.
Nejprve vycházela regulace trhu cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 248/1992 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech. Na kapitálový trh tehdy dohlížel
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The High-Level Group On Financial Supervision In The EU, Chaired by Jacques de Larosiere,
REPORT [online]. [cit. 2018-02-17]. Dostupné z
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9. S. 40.
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odbor Ministerstva financí zvaný Dozor nad kapitálovým trhem, tato kontrola však byla
nedostatečná. V roce 1997 vznikl Úřad pro cenné papíry, který fungoval pouze dočasně.
V dubnu 1998 se přesunuly veškeré pravomoci na Komisi pro cenné papíry (dále jen
KCP), zřízenou zákonem č.15/1998 Sb. V souvislosti s tím byla podepsána Dohoda
o spolupráci při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru mezi ČNB, KCP
a Ministerstvem financí, což je považováno za základ spolupráce při výkonu dohledu nad
skupinami zahrnujícími i další společnosti – nejen banky. KCP vznikla po vzoru americké
komise pro cenné papíry a burzy a o její vznik se zasloužila skupina kolem Tomáše Ježka.
Její zřízení významně vylepšilo reputaci českého kapitálového trhu.44 Působnost KCP
byla ukončena v březnu roku 2006. Do tohoto roku byl v České republice dohled
uspořádán tradiční formou specializovaných regulatorních a dozorových orgánů. 45
V tomto roce také vznikl Výbor pro finanční trh, který fungoval až do roku 2013 jako
poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem bez rozhodovacích
pravomocí.
K datu 1. 4. 2006 regulatorní pravomoci KCP, regulatorní orgány pro finanční odvětví
ministerstva financí a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami byly sloučeny a došlo
k vytvoření

univerzálního

regulatorního

orgánu

pro

oblast

finančních

trhů,

pojišťovnictví, bankovnictví a kolektivního investování. Tuto funkci převzala ČNB
s mnohými úkoly, které bylo třeba tehdy akutně řešit - zvýšit efektivitu dohledu a posílit
jeho kapacity, zkvalitnit řízení risk managementu a práci s lidskými zdroji, nebo také
odstranit soutěžení mezi jednotlivými dozorujícími orgány. Bylo také třeba přesně
vymezit odpovědnost za výkon dohledu.46 V roce 2008 došlo k zásadní reorganizaci
činností, které souvisely s dohledem nad finančním trhem.
2.1.2 Role České národní banky
Vzhledem k tomu, že investiční produkty, tudíž i deriváty se obchodují skrze obchodníky
s cennými papíry, je třeba se zaměřit především na dohled nad těmito subjekty.
Obchodníkem s cennými papíry může být v České republice bankovní i nebankovní
44

JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. Praha: Grada, 2009. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80247-1653-4. Str. 175.
45
VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9. S. 38.
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VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9. S. 39.
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instituce (akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným), přičemž je
definována jako licencovaný subjekt, který poskytuje investiční služby (hlavní
a doplňkové) svým zákazníkům. Oblast obchodníka s cennými papíry pokrývá zákon
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT). ZPKT objasňuje
pojem „investiční služba“ i „zákazník“, tudíž uvedená definice je dle mého názoru jasná,
byť stručná. Licencovaných obchodníků s cennými papíry je aktuálně v České republice
7347 – včetně poboček zahraničního obchodníka s cennými papíry umístěných v České
republice. Od obchodníků s cennými papíry je třeba odlišovat investičního
zprostředkovatele a vázaného zástupce.
Komplexní hodnocení rizikovosti obchodníků s cennými papíry představuje SREP48, což
je ucelený proces přezkumu a vyhodnocení. Jedná se o jasně definované postupy
hodnocení a aktivit. Dohledový cyklus u rizikových nebo významných obchodníků
s cennými papíry je nastaven na šest let. V případě nerizikových obchodníků s cennými
papíry nebo systémově nevýznamných se uplatňuje reaktivní přístup.
Z hlediska dlouhodobé koncepce dohledu usiluje ČNB zejména o vysokou míru
transparentnosti. Náplň výkonu dohledu ČNB se liší dle toho, zda je domovským
orgánem dohledu (ve vztahu k tuzemským obchodníkům s cennými papíry) nebo
hostitelským orgánem dohledu (ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, které
v České republice mohou poskytovat investiční služby, ale nemají zde umístěnou
organizační složku). V tom druhém případě se jedná spíše o koordinaci aktivit a celkově
spolupráci ze strany ČNB s domácím orgánem dohledu.
Při dohledu na dálku je věnována pozornost především odborné péči – provádí se
monitoringy transakcí zaměřené na vyhledávání praktik manipulace s trhem (např. insider
trading, front running, best-execution, churning aj.) nebo probíhají různá šetření na
základě podnětů od veřejnosti, dále je také věnována pozornost funkčnosti řídícího
a kontrolního systému a důslednost oddělení majetku zákazníků od vlastního majetku atp.
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Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné
z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB30.CAS_RADA_DRUHA_STAT?p_lang=cz
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Supervisory Review and Evaluation Process. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné z:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2006890/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+common
+procedures+and+methodology+for+SREP+%28EBA-CP-2017-18%29.pdf/893078bf-c104-4511-920a042b840e4bf6 nebo https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/srep.cs.html
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Dohled na dálku pak doplňují kontroly Českou národní bankou, a to zejména u rizikových
obchodníků s cennými papíry. 49
ČNB dále v souvislosti s obchodníky s cennými papíry rozhoduje o žádostech o vydání
licence, kontroluje dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi, kontroluje
dodržování zákonů, vyhlášek a opatřeních vydaných bankou. K získávání informací
potřebných pro výkon dohledu má ČNB oprávnění, ověřuje jejich pravdivost, úplnost
a aktuálnost, případně pak ukládá opatření k nápravě nebo sankce. 50

2.2 Regulace dle evropského práva
V návaznosti na český regulatorní a dohledový orgán je nyní vhodné představit hlavní
tržní regulátor na poli Evropské unie, a to je ESMA – European Securities and Market
Authority – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen ESMA), který sídlí v Paříži.
Dohledový orgán ESMA vznikl v listopadu roku 2010 a následně převzal agendu od
Výboru evropských regulátorů cenných papírů (CESR – Committee of European
Securities Regulators). Mezi hlavní cíle se řadí snaha o lepší fungování vnitřního trhu,
o jednotnou úroveň regulace a dohledu, o posílení koordinace dohledu na mezinárodní
úrovni, posílit ochranu spotřebitelů a mnohé další.51 Avšak právě ESMA má výlučnou
působnost v dohledu nad trhy s cennými papíry a jejich účastníky a také v ukládání
sankcí. Neustále se na poli ESMA diskutují nejrůznější témata z odvětví finančních trhů,
aktuálně je ústředním tématem např. omezení kryptoměnových derivátů.
ESMA je jedním ze tří evropských orgánů dohledu (dále se jedná o EBA – Evropský
orgán pro bankovnictví a EIOPA – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění), přičemž všechny jsou součástí Evropského systému dohledu nad
finančním trhem – ESFS - European System of Financial Supervision (dále jen ESFS),
který vznikl v roce 2011 a na jehož činnosti se ČNB podílí. Hlavním cílem ESFS je
vytvoření jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. 52
49
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Obecně

se

v rámci

ESFS

rozlišují

orgány

vykonávající

mikroobezřetnostní

a makroobezřetnostní dohled, kam patří Evropská rada pro systémová rizika - ESRB.
Je pravděpodobné, že ESFS v souvislosti se zaváděním bankovní unie a také
s vystoupením Velké Británie z Evropské unie projde v blízké budoucnosti výraznými
změnami.
Pro regulaci finančních a komoditních trhů je stěžejní evropská právní úprava, která je
prováděna zejména pomocí nařízení a směrnic, a ty jsou postupně implementovány do
právních řádů členských zemí. Orgány Evropské unie ale také vydávají přímo závazná
pravidla

a metodické

materiály.

V následujících

podkapitolách

představím

ty

nejzásadnější z nich.
2.2.1 UCITS a nařízení PRIIPs
UCITS – Undertakings For The Collective Investment in Transferable Securities
Directives se věnují kolektivnímu investování, jedná se o první legislativní akty
v souvislosti s deriváty. Konkrétněji jsou to směrnice 2001/107/EC a 2001/108/EC, které
tímto nahradily ty předešlé z roku 1985 (85/611/EHS o koordinaci právních a správních
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování (SKIPCP) do převoditelných
cenných papírů s ohledem na investic).
Nejnovější směrnice UCITS V 2014/91/EU změnila předchozí 2009/65/ES. V souvislosti
s deriváty tato směrnice pouze upozorňuje na potřebu po kategorizaci derivátů dle rizik.
Členské státy dále mají povinnost zajistit sankce investiční společnosti, která neuplatní
postup pro řízení rizik nebo postup pro nezávislý odhad hodnoty OTC derivátů, které
stanovují prováděcí předpisy provádějícími čl. 51 odst. 1. Předchozí UCITS IV regulaci
derivátů blíže neupravuje, tudíž v souvislosti s deriváty stále zůstává nejvýznamnější
směrnice 2001/108/EC z 21. ledna 2002.
Tato směrnice umožnila fondům od roku 2002 investovat do derivátových nástrojů
obecně - tedy již ne pouze s cílem zajistit své portfolio. Musí být, ale omezeno potenciální
riziko tak, že celkové riziko derivátových nástrojů nepřekročí celkovou čistou hodnotu
portfolia. Rizika a závazky derivátů mají být sledována průběžně a fondy by měly
zveřejnit svou strategii, kterou se jejich derivátové transakce řídí. Větší nároky jsou
kladeny na investice do OTC derivátů, kde má být dodatečně stanovena způsobilost
34

protistran a nástrojů, likvidity a průběžného hodnocení pozice, resp. cílem je přiblížit
ochranu investorů podobnou té na burzovních trzích při pořizování derivátů. Do OTC
derivátů můžou fondy investovat, pouze pokud jsou podkladovým aktivem finanční
indexy, směnné kurzy, úrokové sazby nebo měny. Neřadí se sem tedy komoditní deriváty
ani a deriváty na nefinanční indexy. Navíc protistranami musí být pouze instituce, které
podléhají obezřetnostnímu dohledu. Směrnice také říká, že v prospektu musí být vždy
výslovně uvedeno, zda jsou povoleny investice do derivátových nástrojů a zda je účelem
investice zajištění nebo splnění investičních cílů.
Aktuálně je v procesu jednání UCITS VI, zde se v souvislosti s OTC deriváty hovoří
především o rizicích spojených s protistranou obchodu.
Od roku 2018 platí nařízení PRIIPs - The Regulation on Key Information Documents for
Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products, jedná se o nařízení o sdělení
klíčových informací tzv. KIID o investičním nástroji. Takový dokument musí obsahovat
cíle a investiční politiku, rizikový profil produktu, rizikové hodnocení, informace
o poplatcích, o historickém vývoji atd. Obchodník s cennými papíry bude mít povinnost
ke každému investičnímu produktu vystavit tento dokument ukazující de facto souhrnný
ukazatel rizik daného produktu. Toto není novinkou, povinnost zveřejňovat KIID mají
fondy již několik let – konkrétně od roku 2012.
2.2.2 MiFID
Pod názvem MiFID – Markets in Financial Instruments Directive je označována směrnice
2004/39/ES, která nahradila v roce 2007 směrnici 93/22/EEC známou jako ISD –
Investment Services Directive. MiFID se týká již všech derivátů. Za základní obecný cíl
této směrnice lze považovat ochranu investorů vycházející z jejich skutečných znalostí
a zkušeností z oblasti investic, dalším cílem je také sladit ochranu investorů v Evropě.
Směrnice udává základní požadavky na povinnosti a poskytování informací obchodníků
s cennými papíry vůči jejich zákazníkům a celkově upravuje vztah mezi obchodníkem
a zákazníkem.
MiFID rozlišuje deriváty na komoditní a finanční. Ty finanční člení na tři skupiny: pravé
finanční deriváty (opce, futures, swapy, úrokové termínové smlouvy FRA a další deriváty
jejichž hodnota se vztahuje nebo je odvozena od kurzu nebo hodnoty cenných papírů,
kurzů měny, úrokové míry nebo úrokového výnosu, jakož i jiných derivátů, finančních
35

indexů či finančních kvantitativně vyjádřených ukazatelů, a ze kterých vyplývá právo na
vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, z níž je jejich hodnota
odvozena nebo k níž se jejich hodnota vztahuje), deriváty pro přenos úvěrového rizika
(kreditní deriváty) a rozdílové smlouvy (diferenční smlouvy). Komoditní derivát pak
definuje jako derivát, jehož hodnota je odvozena od komodity, ale i jako derivát, jehož
hodnota je odvozena od ceny komodity nebo jiného komoditního derivátu. 53
MiFID přinesl nově kategorizaci zákazníků – první skupinu tvoří profesionální zákazníci,
od kterých se očekává určitá úroveň znalostí a zkušeností z oblasti investic a měli by tak
být schopni vyhodnotit rizika spojená s danou investicí, další kategorií jsou
neprofesionální nebo-li retailoví zákazníci (kteří tvoří většinu investorské společnosti) tito nesplňují charakteristiky pro profesionálního obchodníka uvedené v § 2 ZPKT a jsou
to ti, na které je vztahován nejvyšší stupeň ochrany. Poslední kategorií je tzv. způsobilá
protistrana, kde je naopak stupeň ochrany nejnižší, neboť u této kategorie zákazníků se
předpokládá úplná samostatnost v investičních rozhodováních. Z kategorizace také
vyplynuly odlišné povinnosti obchodníků s cennými papíry vůči jejich zákazníkům.
Např. právě u profesionálních zákazníků nemají obchodníci s cennými papíry vůbec
povinnost řídit se § 15 ZPKT, kde jsou výslovně uvedeny povinnosti obchodníků
s cennými papíry vůči jejich zákazníkům.
Kategorizace slouží pouze pro poskytování některých investičních služeb, a to přijímání
a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se
investičních nástrojů na účet zákazníka a obchodování s investičními nástroji na vlastní
účet.54
MiFID také stanovil hlavní zásady pro poskytování investičních služeb, a to jednat čestně,
profesionálně a spravedlivě v souladu s nejlepšími zájmy zákazníka, poskytovat
přiměřené, úplné, nezavádějící a jasné informace a poskytovat ty investiční služby, které
odpovídají finančnímu majetku a jeho požadavkům. Mimoto také bylo investiční
poradenství převedeno pod hlavní investiční služby. Další změnou je zařazení
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komoditních, exotických a devizových derivátů mezi finanční nástroje. Dále byly
upraveny podmínky pro jednotný evropský pas a byl zaveden mnohostranný obchodní
systém – MTF – Multilateral Trading Facility a je zde uvedena definice investičních
služeb. Novinkou je také zavedení testu vhodnosti a testu přiměřenosti, které mají sloužit
k ochraně zákazníků, neboť prostřednictvím testů má získat obchodník s cennými papíry
informace o znalostech a zkušenostech klienta a informovat ho o hodnosti/nevhodnosti
konkrétních finančních produktů.
2.2.3 MiFid II / MiFIR
MiFID II je směrnicí 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic
2002/92/ES a 2011/61/EU, zatímco MiFIR – Markets in Financial Instruments
Regulation je přímo aplikovatelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů. Obojí se přesto často označuje jednotným
názvem MiFID II. Zásadní termín, který byl stanoven v souvislosti se směrnicí, je 3. leden
2018 – od této doby již musí být MiFID II součástí praxe členských států.
Cílem MiFID II je především posílit důvěru investorů a zvýšit jejich ochranu, dokonce
např. i v takových záležitostech jako před nezodpovědným poradenstvím ze strany
investičních společností atp., snížit rizika napříč celým finančním trhem a zvýšit
efektivitu finančních transakcí. Směrnice dále implementuje nová pravidla, např. vzniká
nově možnost zakázat obchody s investičními nástroji, které jakkoliv ohrozí stabilitu
finančních trhů. MiFID II také definuje, co znamená provést pokyn za nejvýhodnějších
podmínek, neboť jedině tak, ho může investiční poradce provést nebo dále finanční
společnosti musí zvažovat vhodnost a přiměřenost investičního produktu pro každého
konkrétního zákazníka samostatně.55 Regulaci MiFID II rozšířila i na neregulované
obchodní platformy, a to i na OTF – Organized Trading Facility, což představuje novou
obchodní platformu – s tím souvisí vznik další hlavní investiční služby, resp. provozování
organizovaného
a vysokofrekvenční

obchodního

systému,

obchodování

a

také

harmonizuje

nově

reguluje

správní

sankce

algoritmické
a

přístupy

k poskytovatelům služeb se sídlem mimo Evropskou unii.
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MiFID II se z derivátů věnuje především těm komoditním, zabývá se např. fyzickým
vypořádáním derivátů, nutností stanovit vymahatelné a závazné povinnosti spojené
s fyzickým doručením. Ti, co se účastní obchodu s komoditními deriváty, mají podléhat
náležité regulaci a dohledu aj.
Tvůrci investičních produktů by měly při určování skupiny cílových zákazníků používat
seznam následujících kategorií. Nejprve tedy vymezit typ zákazníků, komu je produkt
určen (profesionální/neprofesionální zákazník nebo způsobilá protistrana), následně by
měly být vymezeny znalosti, které tvůrci předpokládají, že by cíloví zákazníci
konkrétního produktu měli mít, dále musí být procentuálně vyjádřen rozsah finanční
ztráty, kterou by měli cíloví zákazníci ochotni nést. Také by měl být jasně definován
odpovídající postoj k riziku u daného produktu, resp. jaká je zde slučitelnost poměru
rizika a výnosů produktu s cílovými zákazníky. A v neposlední řadě je také požadováno,
aby u produktu byl jasně vymezen investiční cíl. 56
MiFIR doplňuje MiFID II v některých oblastech, ale např. v souvislosti s deriváty dává
dohledovému orgánu ESMA rozsáhlou pravomoc zasahovat do derivátových obchodů.
ESMA je právě tím orgánem, který může do budoucna zakázat komoditní derivátové
obchodování, jak již bylo zmíněno výše. MiFIR také upravuje předobchodní
a poobchodní transparentnost nástrojů, mj. právě také derivátů za účelem především
zajistit rovné podmínky mezi účastníky trhu.
Během legislativního procesu bylo nutno přijmout mnoho prováděcích opatřeních, které
však nebyly dohledovým orgánem ESMA připraveny včas, tudíž členské země ani
nemohly aplikovat nová pravidla v termínu, který byl stanoven – 3. ledna 2017, došlo
tedy prostřednictvím směrnice 2016/1034 tzv. quick-fix MiFID II k odložení o rok.
V souvislosti s finančními trhy byl začátek roku 2018 velmi hektický a plný očekávání
vzhledem k množství právních předpisů k implementaci do českého právního řádu, nejen
zmíněné MiFID II, MiFIR a nařízení PRIIPs, dále např. MAR (upravuje oblast zneužívání
trhu), CSMAD (pokrývá obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem a nedovolené
zpřístupnění vnitřních informací), SFTR (cílem je omezení dopadu v souvislosti
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s paralelně probíhajícími reformami bankovního systému, zamezení např. stínovému
bankovnictví atp.), BMR (zabývá se transparentností a spolehlivostí benchmarků). 57
2.2.4 EMIR
EMIR – European Market Infrastructure Regulation je nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech
obchodních údajů. Toto nařízení začalo vznikat v roce 2009 na zasedání zemí G20
v Pittsburghu původně s cílem do roku 2012 zavést u vybraných OTC derivátů clearing.
Ústředním tématem je především transparentnost a stabilita trhů s OTC deriváty, dále
snížit systémové riziko a chránit trh proti zneužívání.
Na významnosti nabývá především funkce clearingového domu, kdy skrze něj má být
provedeno vypořádání i u některých OTC derivátů. Pro které OTC deriváty tato povinnost
platí, záleží na tom, které vybere Evropský dohledový orgán ESMA dle vlastního uvážení
anebo na základě doporučení. Avšak i na ostatní OTC deriváty jsou kladeny vyšší nároky
v souvislosti s rizikem. Pro všechny OTC deriváty bez rozdílu však platí oznamovací
povinnost. Regulační úřady tímto získávají přístup k detailnějším informacím o
jednotlivých OTC transakcích.
EMIR rozděluje smluvní strany na tři kategorie – finanční protistrany, nefinanční
protistrany a nefinanční protistrany, které překročily tzv. clearingový práh, přičemž
povinnost clearingu platí pro finanční protistrany a nefinanční protistrany, které
překročily clearingový práh. Nicméně je možné požádat regulátora o vynětí z povinností
clearingu.
EMIR tak přinesl mnoho nových povinností jak finančním, tak nefinančním institucím.
Nefinanční instituce musí derivátové transakce hlásit do registru obchodních údajů
a zavádět nová pravidla pro řízení rizik pro ty transakce, které přes protistranu
vypořádány nebudou. Musí také sledovat hodnotu uzavřených OTC derivátů kvůli
možnému překročení stanoveného prahu, pokud se tak stane, musí informovat ČNB a
ESMA, Clearingový práh je nastaven na 1 miliardu pro OTC kreditní a akciové deriváty,
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na 3 miliardy u OTC úrokových a měnových a komoditních derivátů, přičemž platí, že
překročení prahu u jedné kategorie, spustí clearovací povinnost u všech kategorií.
Všechny kategorie OTC derivátů, které podléhají clearingu lze dohledat ve veřejném
rejstříku Evropského dohledového orgánu ESMA, čímž také přispívá k transparentnosti
trhu.
2.2.5 AIFMD
AIFMD je zkratka užívaná pro směrnici č. 2011/61/EU o správcích alternativních
investičních fondů. Pro fondy směrnice přinesla řadu nových povinností – např. povinnost
mít vlastního depozitáře, správci musí min. jednou ročně zajistit oceňování majetku, platí
povinnost zavést systém řízení rizik a vnitřní kontroly. Alternativní fondy musí nově
poskytovat informace o obchodních záměrech cílové společnosti, i jejím zaměstnancům,
akcionářům a dalším společníkům. Nově jsou také stanoveny limity na využívání úvěrů
a půjček a další pravidla.
AIFMD je zde představena především pro její propojenost se zákonem o investičních
společnostech a investičních fondech, do které byla implementována, čemuž se budu
věnovat v další kapitole.

2.3 Regulace derivátů podle mezinárodních organizací
2.3.1 Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry a další
organizace
Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry známá pod zkratkou IOSCO
– International Organization of Securities Commissions vznikla v roce 1983. Původně se
jednalo o americkou regionální asociaci. IOSCO sídlí ve španělském Madridu
a v současné době má 21958 členů různých kategorií (ČNB je signatářem od března roku
2007). Jejím cílem je vzájemná spolupráce při podpoře vysokých standardů regulace
s cílem udržet spravedlivý, efektivní a finančně zdravý kapitálový trh. Lze říci, že tato
organizace výrazně přispěla ke zkvalitnění přeshraničního vymáhání a výměně informací
mezi orgány dohledu nad kapitálovým trhem.
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IOSCO tedy můžeme považovat za tvůrce standardů, jimiž se regulace řídí. IOSCO
definuje pět základních typů infrastruktury finančních trhů, jedná se o platební systémy,
centrální depositáře cenných papírů, systémy vypořádání cenných papírů, centrální
protistrany a centrální elektronické databáze elektronických transakcí – repositáře
obchodních transakcí, přičemž upozorňuje na to, že každá infrastruktura má podstatnou
úlohu v globálním finančním systému a selhání jakéhokoliv jednotlivého segmentu může
vést k závažné systémové poruše.
Organizace dříve spolupracovala s národními orgány převážně na principech, nástrojích
a metodách a celkově standardech obchodování na finančních trzích a tato spolupráce
probíhala formou mezinárodních dohod. Zásadní roli měla IOSCO především ve druhé
polovině minulého století. Je vhodné zmínit např. dohodu z devadesátých let minulého
století s IASC, na jejímž základě doporučila v roce 2000 IOSCO účetní standardy svým
členským burzám, což lze považovat za průlomový krok.
V současné době jde v této oblasti do popředí Úřad finanční stability – FSB – Financial
Stability Board. Z dalších organizací, které se různou formou zabývají regulací
finančních trhů lze jmenovat např. Světovou banku, Mezinárodní měnový fond,
Mezinárodní banku pro vypořádání (IBS), Mezinárodní úřad pro účetní standardy
(IASB), Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a další. Následná
aktivita v oblasti regulace finančních trhů často vychází především z jednání summitů G7 nebo G-20.59
Činnost jednotlivých organizací sjednocuje snaha o vytvoření regulace, která omezí ta
největší rizika na finančních trzích, jedním takovým sjednocujícím prvkem byla např.
tvorba BASEL III.
2.3.2 Finanční krize a BASEL III
V období před rokem 2008 nabývaly na popularitě syntetické zajištěné dluhové obligace
CDO – Collateralized Debt Obligation, které v sobě obsahovaly další deriváty CDS –
swapy úvěrového selhání, a které fungovaly jako pojistky proti nesplacení dluhopisů.
CDO a CDS tak představovaly zajišťovací techniky pomocí derivátových obchodů.
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Otázkou u kreditních derivátů, a především CDS bylo především jejich fyzické vyrovnání
– resp. vyrovnání derivátu na základě úvěrové události. Za příčiny finanční krize se
v souvislosti s těmito zmíněnými deriváty označuje také souběh mnohých dalších faktorů
spojených s deriváty, a především tedy zmíněné CDS a nedostatek regulatorního
prostředí. Nedostatečná regulace jasně vyplynula z pádu American International Group,
Inc. („AIG“), která na derivátových trzích působila od roku 1987, přičemž na kreditní
deriváty se soustředila od roku 1998, neméně tak z pádu Lehmann Brothers. Zda jsou
kreditní deriváty označovány za příčinu finanční krize právem, nebo neprávem, není
obsahem této práce.
Důsledkem krize byl tzv. Akční plán projednaný na G-20, který implementoval reformy
finančního trhu vycházející především z následujících principů – zvýšit transparentnost
a důvěryhodnost finančních institucí a emitentů, zpřísnit regulaci, podpořit integritu
finančního trhu, zesílit mezinárodní spolupráci, reformovat mezinárodní finanční
instituce.60 Reakcí na summit byl ve Spojených státech přijatý tzv. Dodd Frank Act.
V Evropské unii pak byl reakcí návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o OTC
derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů připravený Evropskou
komisí ze září roku 2010, který je založený na třech pilířích – obchod a zúčtování,
kapitálové požadavky a transparentnost.
Jelikož finanční krize mimo jiné ukázala, že i poslední opatření Basilejského výboru pro
bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision) známá pod názvem BASEL
II nedostatečná, začala v roce 2010 vznikat opatření BASEL III. Tato opatření již byla
zapracována do příslušných opatřeních České národní banky, ale jejich aplikace do praxe
stále probíhá. V souvislosti s BASEL III bylo nutné přechodné období, neboť v roce 2011
mnoho bank kapitálovou přiměřenost neboli procentní hodnotu rizikově vážených aktiv
nesplňovala.
BASEL III se týká zejména přísnějších požadavků na kapitálovou přiměřenost
(maximální požadavek na kapitálovou přiměřenost až ve výši 13 %) a kvalitativních
prvků v řízení bank, řeší vztah kapitálu banky a jejich rizikově vážených aktiv (výše
kapitálových zdrojů ke krytí úvěrových, tržních a operačních rizik ve výši 10,5 % namísto
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8 %), snaží se o odstranění pro-cykličnosti bankovní regulace, upravuje pákový poměr
(limit na úrovni 3 %) a snaží se o posílení likvidity bank (stanovení minimální úrovně
likvidity, kterou musí banka trvale dodržovat, na základě dvou ukazatelů, které rovněž
zavádí BASEL III). Obchodní banky by tak měly být odolnější v krizových situacích.
BASEL III staví na předpokladu, že bankovní systém musí být odolný a silný, aby byl
základem pro trvale udržitelný ekonomický růst.
2.3.3 Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty
ISDA již byla zmíněna ve druhé kapitole, zde však považuji za nutné ještě připomenout,
jaká byla reakce ISDA na finanční krizi.
Jednou z reakcí ISDA na finanční krizi bylo zřízení Credit Derivatives Determinations
Comittees (CDDC), to lze považovat za jeden z nejvýznamnějších kroků asociace. CDDC
fungují na všech kontinentech, vždy má výbor patnáct členů, z nichž 8 je celosvětových
dealerů, dva jsou regionální dealeři a pět je ostatních členů, resp. nedealerů, přičemž
dealeři se vybírají na základě celosvětového objemu zúčtovaných obchodů. Úkolem
CDDS je tak mimo jiné regulace kreditních derivátů. V souvislosti s kreditními deriváty
má především dva úkoly, a to dávat závazné a konečné odpovědi na otázky, zda se
v konkrétní situaci jedná či nikoliv o úvěrovou situaci; a dále rozhodovat o tzv. Relevant
Transactions resp. o tom, zda uspořádat aukci za účelem vyrovnání určité transakce.
Otázkou však je, zda je takový přístup transparentní a otevřený vzhledem k velikosti
skupiny dealerů.
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3 DERIVÁTY DLE ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
3.1 Deriváty v českém právním řádu
3.1.1 Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
V zákoně č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry ve znění účinném k 1.4.1998 v ust.
§ 5 odst. 1 písm. d), byla zmínka o tom, že investičními nástroji jsou nejen cenné papíry,
ale také deriváty. Deriváty zde následně nejsou nijak blíže definovány, ale je zde odkaz
na zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, kterému se budu věnovat níže. Zákon byl
v roce 2006 přejmenován na zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu v souvislosti se
zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad
finančním trhem.
3.1.2 Devizový zákon
Devizový zákon z roku 1995 – č. 219/1995 Sb. byl k 3. říjnu roku 2016 zrušen
prostřednictvím zákona č. 323/2016 Sb. Podle zákonodárců se tento zákon stal vlivem
postupné liberalizace nadbytečným (až na jedno ustanovení ohledně nouzového stavu
v devizovém hospodářství – tuto problematiku však převzal krizový zákon), tudíž jej bylo
možné zrušit bez náhrady. 61 Devizový zákon nedefinoval deriváty dostatečně, neboť je
považoval pouze za závazky odvozené od zahraničních aktiv. U derivátů předpokládal,
že alespoň jeden jejich podkladový nástroj je v cizí měně. Zmínka o derivátech byla zde
pouze ve výčtu devizových hodnot. Konkrétně v § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb. bylo
tedy stanoveno, že finančními deriváty se rozumí penězi ocenitelná aktiva a závazky
odvozené z peněžních prostředků v cizí měně a zahraničních cenných papírů.
3.1.3 Zákon o kolektivním investování a zákon o investičních společnostech
a investičních fondech
Zákon č. 189/2004 Sb. je dalším zákonem, kde bylo možno dohledat zmínku o derivátech.
Tento zákon byl k 19. srpnu 2013 zrušen, nahrazen zákonem č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech.
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Zákon o kolektivním investování umožňuje standardním a speciálním fondům (z nichž
pouze těm, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti) nabývat deriváty,
přičemž stanovuje způsob a pravidla pro tuto činnost. Svým obsahem představuje zákon
o kolektivním investování především zapracování směrnice UCITS IV (UCITS byly
představeny v předchozí kapitole).
V § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb. je uvedeno, že derivátem se rozumí „…investiční
nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu a finančním derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“. Zmíněný odst. 3 odst. 1 písm. d) až k) je
uveden ve druhé kapitole.
Fond může dle § 26 v souvislosti s deriváty investovat pouze do likvidních finančních
derivátů včetně rovnocenných nástrojů, s kterými je spojeno právo na vypořádání
v penězích, které byly přijaty k obchodování na trzích; a do finančních derivátů, které
nebyly přijaty k obchodování na trzích pouze v případě, kdy podkladovým aktivem jsou
finanční indexy, úrokové sazby, měnové kurzy nebo měny, které může fond do svého
majetku nabývat; nebo v případě, kdy je druhou stranou obchodu instituce podléhající
dohledu a která je uvedená v seznamu ČNB; nebo v případě, že se jedná o deriváty, které
jsou oceňovány denně spolehlivým a ověřitelným způsobem a fond je musí mít možnost
kdykoliv zpeněžit.
Dle § 25 odst. 2 je zakázáno, aby fond nabýval jiné nežli finanční deriváty, dále certifikáty
a drahé kovy. Navíc nabývat deriváty může pouze a jen za účelem efektivního
obhospodařování majetku. Poté, co fond do finančních derivátů investuje, má povinnost
informovat ČNB o druzích a rizicích spojených s konkrétními finančními deriváty ve
svém majetku (dle § 27 odst. 1 písm. c)). Otevřené pozice vztažené k finančním
derivátům také nesmí přesáhnout vlastní kapitál fondu. Fondy mají navíc stanovená
pravidla pro nabývání derivátů prováděcím předpisem, který stanovuje mimo jiné i postup
pro vyhodnocování rizika a také způsob informační povinnosti. Pokud je druhou smluvní
stranou derivátu banka, nesmí riziko při operacích s finančními deriváty dle § 28 odst. 5
překročit 10 % hodnoty fondu (5 % v případě jiné osoby nežli banky).
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. komplexně
nahradil zákon o kolektivním investování, implementuje především směrnici AIFMD
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(představenou v předchozí kapitole), dále reflektuje úpravu přímo aplikovatelných
nařízení Evropské unie – především nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu
a nařízení o evropských fondech sociálního podnikání. Změny se týkají především fondů
kvalifikovaných investorů a také se nově rozlišuje administrátor a obhospodařovatel
fondu. Zákon již neobsahuje podrobná ustanovení upravující investování fondů, to je
regulováno v příslušném nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách
k jejich obhospodařování. Stále však ze zákona dle § 468 vyplývá např. povinnost fondu
oznamovat ČNB druhy derivátů, které nabyl, rizika, která s konkrétními deriváty souvisí
a jaká opatření pro jejich řízení uplatňuje a v neposlední řadě také investiční limity ve
vztahu k derivátům, které dodržuje. Definice derivátů je zde zpracováno stejnou formou
jako u zákona o kolektivním investováním, resp. odkazem na ZPKT § 3.
3.1.4 Zákon o cenných papírech
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech byl zrušen k 1. lednu roku 2014. Deriváty zde
však byly výslovně zmíněny pouze do roku 2008, a to mezi investičními nástroji.
Konkrétně se jednalo o následující deriváty zmíněné v § 8 písm. a) – finanční termínové
smlouvy - futures, včetně rovnocenných instrumentů, z nichž vyplývá právo na
vypořádání v penězích, dále úrokové termínové smlouvy FRA, úrokové a devizové
swapy a swapy na akcie a akciové indexy; a nákupní a prodejní opce týkající se
investičního instrumentu, včetně rovnocenných instrumentů, ze kterých vyplývá právo na
vypořádání v penězích, kterými se rozumí především devizové a úrokové opce. Před
rokem 2008 zde byla uvedena také definice, kdy deriváty byly považovány jako
„…penězi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům
nebo je odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot,
úrokových měr, kurzových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro
tento účel a ke smlouvám nebo ze smluv o nich.“
Přičemž je nutné upozornit na to, že se nejednalo o původní definici tohoto zákona. Tato
definice se totiž objevila v zákoně až po novele zákonem č. 362/2000 Sb. Před tím byla
definice v zákoně následující: „… penězi ocenitelná a převoditelná práva a závazky
odvozené z cenných papírů nebo vztahující se ke zboží, které je předmětem obchodování
na komoditních burzách, z české měny a zahraničních měn, úrokových měr a kurzových
indexů a ze smluv o nich. Za obchodování s deriváty se pro účely tohoto zákona považuje
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koupě a prodej derivátu na vlastní účet pro jiného, obstarání koupě nebo prodeje
derivátu.“
Po roce 2008 se deriváty již zákon nezabýval, z čehož se dalo usuzovat, že smlouvy
o převodech cenných papírů a smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování
cenných papírů se daly použít přiměřeně i na derivátové kontrakty. Neboť po roce 2008
§ 8 písm. a) uvádí pouze to, že ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použije také na
jiné druhy investičních nástrojů.
Po 1. lednu 2014 se obecná úprava cenných papírů částečně přesunula do nového
občanského zákoníku.
3.1.5 Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je platný, jak již bylo řečeno v předchozí
podkapitole, od roku 2014. Byl tak nahrazen starý občanský zákoník z roku 1964.
Cenný papír je v právním smyslu nově „věcí“ nikoliv již „jinou majetkovou hodnotou“.
Nový občanský zákoník také přináší definici cenného papíru. Podle § 514 je cenný papír
„…listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru
nelze bez této listiny uplatnit ani převést“. Definice derivátů již do nového občanského
zákoníku převzata nebyla a ani zde není k nalezení výčet derivátů. V návaznosti na zákon
č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, konkrétně na § 8 písm. a) a vzhledem k tomu, že
v novém občanském zákoníku není zmínka o derivátech, lze usuzovat, že ustanovení
k cenným papírům se nadále přiměřeně používá také na jiné druhy investičních nástrojů,
tedy teoreticky i na deriváty, to by se týkalo i ustanovení o smlouvách o cenných papírech.
Deriváty obecně se však za cenné papíry v české legislativě nepovažují. Pro příklad lze
uvést OTC deriváty, které se „uzavírají“ – a nikoliv „prodávají“, při uzavření pozic
nedochází k vynulování pozic, ale k jejich vyrovnání. A co se týká burzovních derivátů ty jsou v některých zemích řazeny mezi cenné papíry, v některých nikoliv. 62
Je třeba ještě zmínit, že občanský zákoník se věnuje opčním listům, a to přestože jsou
svým charakterem deriváty.
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3.1.6 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Stěžejním zákonem ve vztahu k derivátům, je v České republice zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). V ZPKT se však definice derivátů
nenachází, zákon pouze deriváty vyjmenovává v rámci investičních nástrojů v § 3 odst.
1 písm. d) až k) následovně:
„…d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu
nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu,
povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či
finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na
vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje,
e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
f) finanční rozdílové smlouvy,
g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné
strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích
z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení
derivátu,
h) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje
na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě
v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických
produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011
o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných
v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,
i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené
v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových
investičních nástrojů,
j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým
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ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na
vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání
v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu
nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo
kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají
znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány
na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo
v organizovaném obchodním systému, a….“.
mezi deriváty dále řadí dle § 3 odst. 2 písm. e) „…cenné papíry, ze kterých vyplývá právo
na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných
papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních
indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.“
Zákon rozděluje deriváty na finanční, komoditní a exotické. Komoditním derivátem
zákon rozumí písmena g) až k) z výčtu viz. výše, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditě.
ZPKT v souvislosti s deriváty dále např. určuje limity pozic a kontroly pro řízení pozic
u komoditních derivátů, neboť Česká národní banka stanovuje limity velikosti čisté
pozice, které je možné držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních
systémech a v OTC derivátech. Limitům se věnuje hlava VII ZPKT. Následně v hlavě
VIII je v souvislosti s deriváty ošetřeno téma podávání zpráv o pozicích podle kategorií
držitelů pozic, to se týká rovněž obchodování s komoditními deriváty. Česká národní
banka může dle § 136 odst. 1 písm. q) při porušení ZPKT osobě podléhající dohledu
omezit možnost sjednat komoditní derivát zavedením limitů na velikost pozice, kterou by
mohl kdokoliv kdykoliv držet. U derivátů týkajících se zemědělských komodit ČNB
spolupracuje s veřejnými orgány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
3.1.7 Zákon o obchodních společnostech a družstvech
Podobně jako v případě občanského zákoníku se i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech věnuje opčním listům. V § 295 je uvedeno, že společnost
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může k uplatnění přednostních práv vydat opční list na doručitele nebo jako zaknihovaný
cenný papír. Dále zákon uvádí, co musí opční list obsahovat.
3.1.8 České účetní standardy
Harmonizaci účetního výkaznictví lze spatřovat ve třech směrech – jedním z nich jsou
Všeobecně uznávané účetní předpisy US GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles), které vznikly v USA ve třicátých letech minulého století po krachu
newyorské burzy. Dále jsou neopomenutelné evropské direktivy, které musí členské
země implementovat do své národní legislativy. Nejzásadnější jsou direktiva čtvrtá,
sedmá a osmá, která zároveň představují kodex účetní legislativy Evropské unie.
A v neposlední řadě se jedná o IFRS – International Financial Reporting Standards –
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - soubor standardů, které vydává Rada pro
mezinárodní účetní standardy (IASB – International Accounting Standards Board)
a upravují sestavování finančních výkazů účetní závěrky. Standardy známé pod názvem
IAS – Mezinárodní účetní standardy z let 1973 až 2001 vydával tehdejší Výbor pro
mezinárodní účetní standardy (IASC). V platnosti jsou jak standardy IAS, tak IFRS.
Společnosti kotované na burzách Evropské unie jsou od roku 2005 povinné vykazovat
účetní výkazy v souladu s IAS, IFRS. Finanční derivát je v IFRS definován následovně:
„Derivát je finanční nástroj nebo jiná úmluva v rozsahu působnosti IAS 39, který splňuje
všechny tři následující charakteristiky:
- jeho hodnota se mění reagováním na změnu specifické úrokové sazby, ceny finančního
nástroje, ceny komodity, kurzu cizích měn, indexu cen nebo sazeb, úvěrové bonity nebo
úvěrového indexu nebo jiné veličiny za předpokladu, že v případě nefinanční proměnlivé
veličiny tato veličina není specifická pro smluvní stranu,
- nevyžaduje žádnou úvodní čistou investici, nebo úvodní čistou investici, jejíž hodnota je
nižší než požadovaná hodnota při jiných typech smluv, které by reagovali podobně na
změny tržních faktorů,
- jeho vypořádání nastane v budoucnosti.“
České účetní standardy pro finanční instituce obsahují základní postupy účtování pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Byť se jedná o účetní
standardy pro finanční instituce, jsou používány zcela běžně i podnikateli, protože
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v České republice neexistuje jiná podobně uceleně zpracovaná pomůcka, která by byla
určená právě jim. Derivátům se věnuje konkrétně účetní předpis č. 110, který vychází
z Mezinárodních účetních standardů, v tomto případě především z IAS 32 (Finanční
nástroje: zveřejňování a prezentace) a IAS 39 (Finanční nástroje: účtování a oceňování).
Dalšími důležitými předpisy, které také pokrývají účtování derivátů, jsou dále zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo vyhláška č. 500/2002 Sb.
Zmíněný účetní předpis č. 110 definuje derivát (vychází z definice dle IFRS uvedené
výše) jako ﬁnanční nástroj, jehož hodnota se mění v závislosti na určité proměnné (kterou
je myšleno podkladové aktivum) nebo podkladové sazbě, který požaduje malou nebo
žádnou počáteční investici a bude vypořádán v budoucnosti, kdy platí, že doba sjednání
obchodu do jeho vypořádání je delší než u spotové operace. Přičemž finanční nástroj je
zde definován jako jakákoliv právní skutečnost, kdy vzniká finanční aktivum jednoho
subjektu a závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu. Jmenovitě jsou zde také
uvedeny instrumenty, které se za deriváty nepovažují. Deriváty jsou dle předpisu
rozděleny do dvou skupin, a to deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty.
Předpis č. 110 mezi deriváty řadí pevné termínové operace – forwardy, futures a swapy
a dále opční kontrakty a rozlišuje u nich, zda se jedná o deriváty k obchodování a deriváty
zajišťovací. Dále se rozlišují deriváty úrokové, měnové, akciové, komoditní a jejich
kombinace. Ve výkazu finanční pozice se deriváty zachycují jako finanční aktiva nebo
finanční závazky. Jejich výchozí ocenění je v reálné hodnotě k datu pořízení. Pořizovací
cena ale nezahrnuje přímé vnější transakční náklady. Deriváty, u kterých nelze určit
reálnou cenu jsou vykázány v pořizovací ceně snížené o ztrátu ze znehodnocení. 63

3.2 Deriváty jako závazkové vztahy
3.2.1 Právní dokumentace OTC derivátů
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu je českou národní verzí již zmíněné
ISDA Master Agreement 2002. Využívání národních ekvivalentů k ISDA Master
Agreement 2002 je typické i v dalších zemích, byť se rozhodně nejedná o jediné řešení.
Častou alternativou k ISDA také bývá v některých zemích European Master Agreement
63
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for Financial Transactions, známá jako EMA - European Master Agreement. Rámcová
smlouva o obchodování na finančním trhu se řídí českým právním řádem, lze ji uzavřít
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2002 Sb.
Deriváty se z hlediska právního postavení řadí v souvislosti s § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku k inominátním smlouvám, zde je uvedeno, že
„…strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy
upravena.“ Jedná se tedy o nepojmenovanou smlouvu nebo také inominátní kontrakt64,
který představuje takovou smlouvu, kterou občanský zákoník vůbec neupravuje. Co však
pro takovou smlouvu platí je, že nesmí být v rozporu se zákonem a také nesmí být
v rozporu s dobrými mravy a předpokládá nějaký závazek. 65 Inominátní smlouva tak
představuje dvoustranný či vícestranný právní úkon, který vzniká na základě dohody
smluvních stran o celém obsahu smlouvy – veškerá práva a povinnosti vyplývající ze
smlouvy. Dále platí, že tato smlouva neodpovídá žádnému typu smlouvy upraveného
v novém občanském zákoníku.

Typickou inominátní smlouvou je např. i finanční

leasing. Smlouva dokonce může mít i tzv. odkládací podmínku, taková smlouva tak
nabývá účinnosti až v okamžiku, kdy se strany dohodnou i na takto odložené části
smlouvy.
Otázkou před rokem 2014 v případě uzavírání inominátních smluv bylo, zda se budou
řídit občanskoprávním režimem nebo režimem obchodněprávním. Podmínky, které
stanovují kritéria pro obchodněprávní smlouvy, byly uvedené v § 261 a § 262 zákona č.
513/1991, obchodní zákoník, který byl zrušen ke konci roku 2013. Pokud tak konkrétní
smlouva

nesplňovala

podmínky

stanovené

obchodním

zákoníkem,

řídila

se

občanskoprávním režimem. Závazkové vztahy ale byly na začátku roku 2014 přesunuty
z obchodního zákoníku do nového občanského zákoníku (úpravu obchodních společností
a družstev nově pokrývá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), tudíž z tohoto
hlediska je určení režimu jasné.
Při uzavírání inominátní smlouvy může probíhat obecně proces následovně - jeden
z účastníků tzv. oferent přijde s návrhem na uzavření smlouvy, který lze zrušit pouze do
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okamžiku, než je doručen druhé straně. Pokud však není návrh označen jako
neodovolatelný, lze ho případně ještě oferentem odvolat. Druhá strana pak může návrh
v akceptační lhůtě přijmout nebo odmítnout, přičemž odmítnout ho může i tak, že na něj
nebude reagovat. Doba trvání akceptační lhůty by měla být stanovena v případě
inominátních smluv v samotném návrhu. Návrh musí být přijat absolutně bez výhrad,
pokud výhrady jsou a jsou oferentovi doručeny nějaké změny, jedná se o nový návrh.
Smlouva pak vzniká v okamžiku, kdy oferent obdrží bezvýhradný souhlas s návrhem,
čímž začíná mezi smluvními stranami vztah.66
Jako inominátní smlouvy s prvky kupní smlouvy s odloženou platností se často označují
forwardy, když jsou uzavírány v rámci podnikatelské činnosti.
Základem Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen „rámcová
smlouva“) je obecná část, která se sjednává většinou na začátku obchodního vztahu pro
všechny derivátové obchody. Změny do obecné části se pak provádějí skrze přílohu, která
tak, dalo by se říci, dodatkuje jednotlivá ustanovení. To šetří oběma stranám smlouvy čas,
neboť se tak mohou soustředit pouze na odchylky ze smlouvy, resp. z její obecné části,
nebo na jejich konkrétní požadavky, které zpracují do přílohy. Příloha tak představuje tu
hlavní dokumentaci k vyjednávání.
Rámcová smlouva ve verzi z roku 2014 oficiálně může tedy mít následující dvě hlavní
části – obecná ustanovení a následující přílohy – produktové přílohy a přílohy o udržování
finančního zajištění (dle kterých se řídí samotný převod finančních prostředků), případně
i jiné přílohy. Pokud přílohy strany smlouvy začlení do rámcové smlouvy, pak jsou její
součástí (do rámcové smlouvy mohou začlenit mimo jiné i standardní tržní dokumentaci,
která se tak rovněž stane součástí rámcové smlouvy). Produktovými přílohami mohou být
repo obchody, zápůjčky cenných papírů a derivátové transakce. U derivátových transakcí
lze využít v závislosti na druhu derivátové transakce doplněk k devizovým transakcím,
doplněk k úrokovým transakcím, doplněk k opčním transakcím, doplněk ke komoditním
transakcím, nebo doplněk k transakcím s emisními povolenkami EU.67

66

HORČICOVÁ, Iva. Inominátní smlouvy v obchodním styku. 2011. Diplomová práce. Vysoká škola
ekonomická v Praze.
67
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu [online]. 2014 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_trhy/pravni_predpisy/download/ramc
ova_smlouva_obchodovani_ft_2014_01.pdf

53

Derivátovými transakcemi jsou v rámcové smlouvě rozuměny převážně mimoburzovní
transakce včetně termínových (forward), swapových (swap), opčních (option) transakcí,
dále úrokových transakcí (cap, floor, collar) a dále kombinací dalších transakcí, u nichž
je předmětem výměna peněz denominovaných v různých měnách; nebo dodávka nebo
převod – měn/cenných papírů/investičních nebo finančních nástrojů, komodit, drahých
kovů, energie/i dalšího majetku; nebo výplata peněz, pokud závisí povinnost výplaty
nebo její částka na tržních/úvěrových nebo jiných událostech; nebo kombinace
zmíněných transakcí. 68
Doplněk k úrokovým transakcím se může využít zejména pro následující transakce úrokové swapy, měnové swapy, dohody o budoucí sazbě (Forward Rate Agreement),
úrokový cap, úrokový floor, úrokovou swapci nebo i jiné transakce, které si mezi sebou
strany dohodnou. Doplněk k opčním transakcím upravuje transakce, kdy jedna strana
uděluje druhé straně za úplatu právo koupit nebo prodat podkladová aktiva za dohodnutou
cenu, přičemž oba dluhy jsou vypořádány fyzickým vypořádáním nebo vypořádáním
v penězích a další práva. Doplněk k devizovým transakcím platí pro transakce jako
promptní devizové obchody, termínové devizové obchody, termínové devizové obchody
bez dodání, devizové opce, devizové opce bez dodání, devizové swapy a další transakce
dle dohody mezi stranami. Doplněk ke komoditiním transakcím pak platí pro komoditní
forward, komoditní swap, komoditní opci, komoditní cap, komoditní collar, komoditní
floor a další. A nakonec doplněk k transakcím s emisními povolenkami upravuje
transakce s emisními povolenkami Evropské unie, jako jsou povolenkové forwardy,
povolenkové swapy, povolenkové opční transakce a další.
3.2.2 Právní dokumentace burzovních derivátů
I v souvislosti s burzovními deriváty lze hovořit o vysoké míře standardizace právní
dokumentace. To je dáno i podmínkou pro zajištění likvidity investičního nástroje.
Podmínky derivátů jsou často obsaženy v pravidlech obchodování burzy a ve smlouvě,
kterou publikuje konkrétní burza. Dodatečně se pak volí obchodní podmínky kontraktu.
Tato smlouva se uzavírá mezi burzou a členem burzy, vzhledem k tomu není např. natolik
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nutné věnovat se podrobně důsledkům platební neschopnosti stran, jako tomu je v případě
dokumentace pro OTC deriváty. 69
Při obstarání derivátu se může následně zákazník setkat s komisionářskou nebo příkazní
smlouvou (dříve mandátní smlouvou). Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo
prodeje zakládá závazkově právní vztah. Dříve byla upravena ve smyslu k cenným
papírům v § 577 zákona č. 513/1991 Sb. a v § 28 zákona č. 591/1992 Sb. Zprostředkování
koupě nebo prodeje derivátu pak bylo činností na základě smluv podle § 33 odst. 2 zákona
č. 591/1992 Sb., která byla vyhrazena obchodníkům s cennými papíry. Aktuálně se
zprostředkování řídí zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně § 2445 až § 2454.
Z uvedeného vyplývá, že v souvislosti s tímto tématem je tedy primárně třeba rozlišovat
pojmy obstarání a zprostředkování. Zprostředkování koupě nebo prodeje je vždy činností
licencovaného obchodníka s cennými papíry. Zatímco obstarání je jakákoliv činnost
příkazníka nebo komisionáře bezprostředně směřující k uzavření smlouvy o koupi nebo
prodeji. 70
Komisionářskou smlouvu (stejně jako smlouvu příkazní a zprostředkovatelskou) aktuálně
upravuje nový občanský zákoník. Komisionářskou smlouvou se komisionář dle § 2455
zákona č. 89/2012 Sb. zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem
určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. Celkově komisi se věnuje
oddíl č. 3, z něhož vyplývá např. následující: Z právního jednání vůči třetí osobě
nevznikají práva ani povinnosti komitentovi, ale komisionáři samotnému. Komisionář se
může od pokynu komitenta odchýlit v případě, že je to v zájmu komitenta, když si nemohl
vyžádat jeho včasný souhlas. V případě, že se komisionáři podaří obstarat záležitost pro
komitenta za výhodnějších podmínek, náleží tento prospěch pouze komitentovi.
Komisionáři také vyplývá ze zákona povinnost chránit komitentovi zájmy a je povinen
ho informovat o všem, co souvisí s příkazem, stejně tak ho musí informovat o všech
souvislostech s plněním příkazu. Následně komitentovi předá veškerá práva v souvislosti
s obstaráním záležitosti a předá mu veškeré náležitosti. Věc, kterou komitent svěřil
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komisionáři k prodeji, je ve vlastnictví komitenta až do doby, kdy vlastnické právo
nabude třetí osoba. Komisionář tak má po celou dobu držení povinnosti jako skladovatel.
Zásadní je dále § 2470 nového občanského zákoníku, dle kterého má komitent právo
odvolat příkaz jen do okamžiku, než vznikne závazek komisionáře vůči třetí osobě.
Nový občanský zákoník rovněž upravuje příkazní smlouvu. Tento nový smluvní typ tak
historicky sloučil duplicitu mezi občanskoprávní příkazní smlouvou a mandátní
smlouvou. Příkazní smlouva se podle § 2438 odst. 2 charakterizuje jako smlouva
o vynaložení úsilí, nejedná se o smlouvu o výsledku. Příkazní smlouvou se příkazník
zavazuje obstarat záležitost příkazce za odměnu. Z oddílu 1 § 2430 až § 2444 vyplývá
následující. Příkazník musí plnit příkaz poctivě a pečlivě, a to s ohledem na své
schopnosti, přičemž přitom musí použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha
obstarávané záležitosti, a to i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových
pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník musí následně příkazci přenechat veškerý
užitek z obstarané záležitosti. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zdánlivě nesprávný,
upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce stále trvá.
Příkazník provádí většinou příkaz osobně, ale pokud jeho svěří jiné osobě, odpovídá za
to, jako by příkaz prováděl sám. Příkazník tedy může provedení obstarání zajistit
i subdodavatelsky. Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně
jednal, musí k tomu být vystavena plná moc. V průběhu obstarávání záležitosti má
povinnost příkazník podávat příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a na
závěr převést na příkazce užitek z prováděného příkazu, k čemuž musí být předloženo
vyúčtování.
Dalším zmíněným typem je smlouva o zprostředkování upravena v oddílu 2 nového
občanského zákoníku. Zprostředkovatel se v této smlouvě zavazuje, že za provizi
zprostředkuje pro zájemce uzavření smlouvy s třetí osobou. Zájemce a zprostředkovatel
mají navzájem povinnost sdělit si veškeré informace, které mají význam pro uzavření
smlouvy. Provizi musí uhradit zájemce ke dni uzavření zprostředkovatelské smlouvy.
Provize zahrnuje i náklady spojené se samotným zprostředkováním. Pokud by však
nebyla sjednána, přesto má alespoň na tyto náklady zprostředkovatel nárok.
Zprostředkovatel je povinen po celou dobu uchovávat veškeré doklady spojené

56

v souvislosti s konkrétní zprostředkovatelskou činností. Pokud nedojde k uzavření
zprostředkovatelské smlouvy v domluvené době, závazek zaniká.
3.2.3 Diskutované další právní pojetí derivátů
Známým diskutovaným tématem byly deriváty jakožto součást her a sázek, nebo se lze
setkat s názory, že deriváty jsou určitou formou pojistné smlouvy.
Jílek ve své knize71 uvádí, že deriváty jsou součástí sázek a her, tudíž se jejich právní
úprava řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku – hlavou osmnáctou Sázka
a hra zákona č. 40/1964 Sb., konkrétně paragrafy 845 a 846. V souvislosti s aktuálně
platnou legislativou by se tedy jednalo momentálně o oddíl 3 Sázka, hra a los zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tak říci, že tvrzení J. Jílka odstartovalo diskuzi na
téma her a sázek. Nový občanský zákoník však tento postoj jasně popírá v několika
bodech. Jedná se především o § 2883 jež obsahuje ustanovení o nevymahatelnosti
pohledávek ze sázky, hry nebo losu. Zcela zásadní je dále § 2880, kde je uvedeno:
„Ustanovení o sázce se nepoužijí, byla-li smlouva uzavřena na komoditní burze, na
regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému…“ nebo např. skutečnost, že
oddíl 3 používá slovo výhra pro finanční obnos, který může vyplynout z kontraktu –
v souvislosti s deriváty zcela nevhodný.
V souvislosti s vývojem právní úpravy tak lze již tento postoj považovat za překonaný
a nebudu se již tomuto tématu věnovat.
Podobně lze uzavřít i další zmíněné téma, a to deriváty jakožto specifická forma pojistné
smlouvy. Tady jde především o to, že existuje velké množství typů derivátových obchodů
a různých forem obchodování a taky různé deriváty jsou pořizovány za různými účely.
Derivát tak nemůže být pojistnou smlouvou. Na druhou stranu je možné říci, že se
pojištění nejvíce podobá swap úvěrového selhání. Při uzavírání smlouvy by však jedna
ze stran musela mít za předmět podnikání uvedenou pojišťovací činnost a následně by se
strany museli dohodnout na tom, že uzavírají pojistnou smlouvu. Pokud tomu tak není,
lze hovořit maximálně o podobnosti některých derivátů s pojistnými produkty.
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ZÁVĚR
Cílem práce bylo vymezit pojem finanční deriváty ve vazbě na právní stav podle českého
práva a to i v souvislosti na relevantní evropskou právní úpravu finančních nástrojů. Na
práci byly kladeny i další dílčí cíle, a to poskytnout komplexně pojatý přehled
nejvýznamnějších kroků v regulaci derivátů v rámci evropského práva s dopady na
českou právní úpravu.
Počátek komoditních derivátů lze spatřovat daleko v minulosti, již v 19. století se
uskutečňovaly obchody s komoditami, které měly prvky derivátů. Finanční deriváty jsou
pak známy především od 70. let 20. století, kdy se začalo obchodovat s měnovými
a úrokovými deriváty. V práci je uvedeno několik definic pro deriváty, neboť vzhledem
k velké různorodosti derivátů je velmi obtížné nalézt jednu definici, která by pojala
všechny typy derivátů. Obecně ale lze shrnout, že deriváty představují instrumenty
odvozené od jiných instrumentů, jejichž hodnota ovlivňuje hodnotu derivátu; mají
termínový charakter, což znamená, že doba mezi vypořádáním a sjednáním termínových
kontraktů je delší než u obchodů promptních (spotových); a se sjednáním derivátů je
spojena investice nižší než u jiných kontraktů, které reagují podobně na změny tržních
podmínek. Dále také platí, že deriváty představují budoucí (ať už krátkodobý nebo
dlouhodobý) kontrakt mezi dvěma stranami. Tyto základní znaky jsou z ekonomického
hlediska dostačující. Co se týká členění derivátů, považuji za vhodné vycházet z knihy P.
Dvořáka Finanční deriváty, kde rozlišuje tři skupiny derivátů: termínové kontrakty
v užším pojetí – forwardy a futures, opční kontrakty a swapy. V první kapitole jsou
rozebrány základní typy derivátů a jejich společné vlastnosti.
Dohled nad finančním trhem v České republice vykonává od roku 2006 Česká národní
banka. Její činnost je však úzce ovlivněna kroky, které se udávají na poli Evropské unie.
Regulátorem na poli Evropské unie je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, známý
pod zkratkou ESMA. ESMA je jedním ze tří evropských orgánů dohledu, přičemž
všechny jsou součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS European System of Financial Supervision), který vznikl v roce 2011 a na jehož činnosti
se Česká národní banka podílí. Hlavním cílem ESFS je vytvoření jednotného
mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí.
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V souvislosti s finančními trhy byl začátek roku 2018 velmi hojný vzhledem k množství
právních předpisů, které byly implementovány do českého právního řádu. Jednalo se
především o MiFID II, MiFIR a nařízení PRIIPs (neboli nařízení o sdělení klíčových
informací tzv. KIID o investičním nástroji.), dále např. MAR (upravuje oblast zneužívání
trhu), CSMAD (pokrývá obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem a nedovolené
zpřístupnění vnitřních informací), SFTR (cílem je omezení dopadu v souvislosti
s paralelně probíhajícími reformami bankovního systému, zamezení např. stínovému
bankovnictví atp.), BMR (zabývá se transparentností a spolehlivostí benchmarků).
Z evropských legislativních aktů v souvislosti deriváty se v práci věnuji zejména
následujícím – UCITS, MiFid, MiFid II, MiFir, EMIR a AIFMD. Nejnovější platnou
směrnicí v rámci UCITS, je UCITS V 2014/91/EU, která pouze upozorňuje na potřebu
po kategorizaci derivátů dle rizik. Nadále však zůstává nejvýznamnější směrnice
2001/108/EC z 21. ledna 2002, která umožnila fondům od roku 2002 za splnění určitých
podmínek investovat do derivátových nástrojů i za jiným účelem než pouze zajistit své
portfolio. Aktuálně je v jednání UCITS VI, zde se v souvislosti s OTC deriváty hovoří
především o rizicích spojených s protistranou obchodu.
Dále je v práci přiblížena MiFID – Markets in Financial Instruments Directive - směrnice
2004/39/ES, která je zaměřena především na ochranu investorů. Směrnice udává základní
požadavky na povinnosti a poskytování informací obchodníků s cennými papíry vůči
jejich zákazníkům a celkově upravuje vztah mezi obchodníkem a zákazníkem. MiFID
rozlišuje deriváty na komoditní a finanční. Ty finanční člení na tři skupiny: pravé finanční
deriváty, deriváty pro přenos úvěrového rizika a rozdílové smlouvy. MiFID přinesla nově
kategorizaci zákazníků pro poskytování některých investičních služeb, jedná se o tři
skupiny zákazníků - profesionální zákazníci, neprofesionální nebo-li retailoví zákazníci
(kteří tvoří většinu investorské společnosti) a tzv. způsobilá protistrana. Z kategorizace
vyplynuly odlišné povinnosti obchodníků s cennými papíry vůči jejich zákazníkům.
MiFID také stanovil hlavní zásady pro poskytování investičních služeb a další změny,
které jsou v práci rozebrány.
Následuje MiFID II, která je směrnicí 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a přímo
aplikovatelnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích
finančních nástrojů - MiFIR – Markets in Financial Instruments Regulation. Cílem
MiFID II je především posílit důvěru investorů a zvýšit jejich ochranu, dokonce např.
59

i v takových záležitostech jako před nezodpovědným poradenstvím ze strany investičních
společností atp., snížit rizika napříč celým finančním trhem a zvýšit efektivitu finančních
transakcí. Směrnice dále implementuje nová pravidla. MiFIR doplňuje MiFID II
v některých oblastech, např. dává dohledovému orgánu ESMA rozsáhlou pravomoc
zasahovat do derivátových obchodů. ESMA tak nově může dokonce zakázat komoditní
derivátové obchodování.
EMIR – European Market Infrastructure Regulation je nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech
obchodních údajů. Ústředním tématem je především transparentnost a stabilita trhů
s OTC deriváty, dále snížit systémové riziko a chránit trh proti zneužívání, a především
zavedení clearingu u vybraných OTC trhů. EMIR tak přinesl mnoho nových povinností
jak finančním, tak nefinančním institucím.
Stručně je zde zmíněna také AIFMD - zkratka užívaná pro směrnici č. 2011/61/EU
o správcích alternativních investičních fondů. Ta je zde představena především pro její
propojenost se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, do které
byla implementována. Pro fondy směrnice přinesla řadu nových povinností.
Zmíněny jsou v práci i významné činnosti některých z mezinárodních organizacích –
např. IOSCO - Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry, kterou lze
považovat za tvůrce standardů, kterými se regulace řídí. Z dalších organizací, které se
různou formou zabývají regulací finančních trhů, jsou např. Světová banka, Mezinárodní
měnový fond, Úřad finanční stability Mezinárodní banku pro vypořádání (IBS),
Mezinárodní úřad pro účetní standardy (IASB), Organizaci pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) a další. Následná aktivita v oblasti regulace finančních trhů často
vychází především z jednání summitů G-7 nebo G-20. Činnost jednotlivých organizací
sjednocuje snaha o vytvoření regulace, která omezí ta největší rizika na finančních trzích,
jedním takovým sjednocujícím prvkem byla např. tvorba BASEL III.
Poslední kapitola popisuje stav pokrytí derivátů v českém právním řádu. Je zde věnována
pozornost i zákonům, které byly v nedávné době zrušeny, ale za jejich platnosti pokrývaly
více či méně i oblast derivátů. Takovými jsou např. zákon č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech. Není však možné konstatovat, že by zrušením uvedených zákonů
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vymizela zásadní pasáž o derivátech v českém právním řádu. V současné době je stěžejní
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 89/2012 Sb., který se
mimo jiné věnuje i opčním listům. O nich je pak zmínka i v zákoně č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech.
Detailněji jsou deriváty vymezeny především v českých účetních standardech, ty obsahují
základní postupy účtování pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002
Sb. Derivátům se věnuje konkrétně účetní předpis č. 110, který vychází z Mezinárodních
účetních standardů, v tomto případě především z IAS 32 (Finanční nástroje: zveřejňování
a prezentace) a IAS 39 (Finanční nástroje: účtování a oceňování). Předpis č. 110 řadí mezi
deriváty pevné termínové operace – forwardy, futures a swapy a dále opční kontrakty
a rozlišuje u nich, zda se jedná o deriváty k obchodování anebo deriváty zajišťovací. Dále
se rozlišují deriváty úrokové, měnové, akciové, komoditní a jejich kombinace. Ve výkazu
finanční pozice se deriváty zachycují jako finanční aktiva nebo finanční závazky.
Deriváty se z hlediska právního postavení řadí v souvislosti s § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku k inominátním smlouvám. Takovou smlouvu u
OTC derivátů představuje nejčastěji Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
neboli česká verze známé ISDA Master Agreement 2002. U burzovních derivátů se pak
zákazník setkává především s komisionářskou nebo příkazní smlouvou. Zmíněným
smlouvám je rovněž věnována pozornost v poslední kapitole.
Závěrem lze označit právní stav derivátů jako zarážející, neboť vzhledem k velikosti
a významnosti derivátového trhu, který opět neustále roste, chybí samostatná právní
úprava, která by se věnovala čistě a jen derivátům, vždyť prozatím absentuje i něco tak
základního, jako je prostá legální definice pojmu „derivát“ nebo „finanční derivát“. A to
je třeba říci, že trh finančních derivátů je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících trhů
o nemalém finančním objemu.

;
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ABSTRAKT:
Práce se zabývá rozborem povahy finančních derivátů na základě analýzy dokumentů,
a to převážně akademické literatury a relevantních právních předpisů. Tato práce je
zaměřena na českou právní úpravu derivátů a zároveň zahrnuje i relevantní evropskou
právní úpravu. Nejprve je věnována pozornost derivátům obecně, první kapitola je
zaměřena na stručný historický vývoj v oblasti derivátů, a na samotný pojem deriváty tak,
jak ho vysvětlují různí autoři a pro srovnání i některé mezinárodní organizace. Následně
kapitola

seznamuje

se

základními

vlastnostmi

derivátů,

přičemž

jsou

zde

charakterizovány jednotlivé typy – zejména forwardy, futures, swapy a opce. Kapitola na
závěr představuje současný stav trhu derivátů. Následující kapitola, která se zabývá
regulací derivátů a derivátových trhů podle českého a evropského práva. Nejprve je zde
pro komplexnost tématu zmíněna role a působnost České národní banky jakožto
ústředního správního úřadu s působností regulatorního orgánu a orgánu dohledu nad
finančním trhem v České republice. Následně je navázáno regulatorními kroky, u jejichž
zrodu je Evropská unie, neboť tuzemská právní úprava je harmonizována s evropskou
pomocí adaptací nařízení a transpozicemi směrnic, které jsou postupně implementovány
do našeho právního řádu. Ve druhé kapitole je také stručně věnována pozornost některým
organizacím, které aktivně vystupují v oblasti regulace derivátů. Poslední kapitola se pak
zabývá deriváty z hlediska českého právního řádu, ta by zejména měla poskytnout
podklad pro zhodnocení, do jaké míry, jsou deriváty v českém právním řádu upraveny.
Zde je také věnována pozornost právní dokumentaci derivátů.
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ABSTRACT:
The thesis deals with the analysis focusedm on the nature of financial derivatives based on the
analysis of documents such as mainly academic literature and the relevant legal regulations.
This thesis is focused on the Czech legal regulation of derivatives and also includes the relevant
European legislation. Firstly, attention is aimed at derivatives in general, the first chapter is
focused on a brief historical development in the field of derivatives, and than on the term
derivatives itself, as explained by various authors and, for comparison, some international
organizations. Subsequent chapter acquaints with the basic properties of derivatives, where the
individual types are characterized - especially forwards, futures, swaps and options. The chapter
concludes with the current state of the derivatives market. The following chapter deals with the
regulation of derivatives and derivatives markets under the Czech and the European law. Firstly,
the role and competence of the Czech National Bank as the central administrative authority with
the powers of the regulatory body and the financial market supervisory authority in the Czech
Republic is mentioned here for the purpose of underlying the complexity of the topic.
Subsequently, it is followed by description of regulatory steps made by the European Union
and the domestic legislation which implements and harmonizes European law mainly through
the adaptation of the regulation and transposition of directives, which are implemented in our
legal system. In the second chapter, attention is focused on some organizations that are actively
involved in the regulation of derivatives. The last chapter deals with derivatives from the point
of view of the Czech legal order, which should in particular provide a basis for assessing the
extent to which derivatives are regulated in the Czech. The legal documentation of derivatives
is also discussed here.
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