
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

Tereza Krupová 

 

 

 

Diplomová práce 

 

PRÁVNÍ ASPEKTY DERIVÁTŮ 

 

Tereza Krupová 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Kotáb 

Katedra: Finančního práva a finanční vědy 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 20. 11. 2010  

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny 

pouţité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla vyuţita k získání jiného 

nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne                                                           Podpis 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji panu JUDr. Petru Kotábovi za vedení práce. Velice děkuji mamince Doc. Ing. 

Lence Krupové, Ph.D. za cenné rady a kritické připomínky. Dále děkuji Mírovi za 

podporu.  



4 

 

Obsah 

1 Úvod ....................................................................................................................... 6 

2 Pojem, charakteristika a druhy derivátů ................................................................ 8 

2.1 Definice .......................................................................................................... 9 

2.2 Členění derivátů ............................................................................................ 13 

2.2.1 Burzovní a OTC deriváty ...................................................................... 14 

2.2.2 Pozice stran obchodu ............................................................................. 15 

2.2.3 Účel obchodování .................................................................................. 16 

2.2.4 Podkladové instrumenty ........................................................................ 18 

3 Vývoj derivátů a jejich regulace .......................................................................... 20 

3.1 Stručná historie ............................................................................................. 20 

3.1.1 Počátky derivátových obchodů ............................................................. 20 

3.1.2 Moderní trhy s deriváty ......................................................................... 22 

3.2 Regulace ....................................................................................................... 26 

3.2.1 Rozdílové obchody ................................................................................ 26 

3.2.2 Legislativa ............................................................................................. 31 

4 Právní povaha derivátů ........................................................................................ 38 

4.1 Hra a sázka ................................................................................................... 38 

4.2 Derivát jako pojistná smlouva ...................................................................... 41 

4.3 Nepojmenovaná smlouva ............................................................................. 43 

4.4 Základní druhy derivátových obchodů z pohledu práva .............................. 45 

4.4.1 Forwardy a futures ................................................................................ 45 

4.4.2 Opce ...................................................................................................... 47 

4.4.3 Swapy .................................................................................................... 52 



5 

 

4.4.4 Další typy derivátů ................................................................................ 55 

5 Deriváty v českém právním řádu ......................................................................... 57 

5.1 Normy upravující deriváty ........................................................................... 58 

5.1.1 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ................................................ 58 

5.1.2 Zákon o cenných papírech .................................................................... 59 

5.1.3 Obchodní zákoník ................................................................................. 60 

5.1.4 Český účetní standard pro finanční instituce číslo 110 ......................... 61 

5.1.5 Další normy týkající se derivátů ........................................................... 61 

5.2 Moţná východiska právní úpravy derivátů v ČR ......................................... 62 

6 Mezinárodní derivátové organizace ..................................................................... 64 

6.1 ISDA ............................................................................................................. 64 

6.2 BBA .............................................................................................................. 65 

7 Závěr .................................................................................................................... 66 

Bibliografie ................................................................................................................ 69 

Legislativa .................................................................................................................. 72 

Abstrakt ...................................................................................................................... 73 

Abstract ...................................................................................................................... 74 

 

  



6 

 

1 Úvod 

Deriváty, respektive derivátové kontrakty, se zejména v poslední době v souvislosti 

s globální ekonomickou krizí staly symbolem zákeřnosti finančních trhů.
1
 Jsou to právě 

deriváty, respektive jejich nevhodné či záměrně rizikové uţití, které mnozí označují za 

viníky krize. Je jednoduché tento typ kontraktů odsoudit, je však třeba mít na paměti, ţe 

deriváty rozhodně nejsou ničím novým, vţdyť kořeny jejich uţití sahají do starověku. 

Dlouhý vývoj a fakt, ţe deriváty dnes tvoří jiţ neodmyslitelnou součást finančního 

světa, ale ukazuje, ţe s deriváty je třeba počítat.  

Největší rozvoj derivátů je odkazem posledních desítek let v souvislosti 

s technologickými inovacemi na trzích, propojováním trhů, novými moţnostmi regulace 

rizik, ale i rozvojem spekulace. Navzdory tomu, ţe deriváty jsou nástroje, které jsou 

pouţívány na finančních trzích ve značném mnoţství a ohromných peněţních 

hodnotách, z pohledu práva se jedná o do značné míry neprobádanou oblast. Ačkoliv 

existují právní normy, které se derivátovým obchodům věnují a to jak na národní, tak 

evropské či obecně mezinárodní úrovni, není právní problematika derivátů zdaleka 

uspokojivě vyřešená. 

Při pokusu pátrat po právní podstatě derivátů jsem narazila na fakt, ţe ačkoliv 

literatura, která se jimi zabývá, je velmi rozsáhlá, téměř vţdy se jedná o ekonomickou 

problematiku. Právní stránka derivátových instrumentů v nich není řešena buď vůbec, 

případně jsou jen uvedeny odkazy na nejznámější mezinárodní organizace. 

Cílem mé práce tedy je pokusit se vystihnout deriváty z právního hlediska. Poukázat 

na problémy, se kterými se současná právní úprava setkává a také doporučit moţný 

postup pro budoucí regulaci derivátových obchodů. 

                                                 

1
 například: Stout, Lynn A., How Deregulating Derivatives Led to Disaster, and Why Re-Regulating 

Them can Prevent Another. Lombard Street, Vol. 1, No. 7, 2009; UCLA School of Law, Law-Econ 

Research Paper No. 09-13. Získáno 1. 9. 2010 z  http://ssrn.com/abstract=1432654. 
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Práce je rozdělena do pěti částí. První část se věnuje definici a popisu derivátů a 

derivátových obchodů, třídí je podle typů. Cílem první části je poukázat na spletitost 

těchto instrumentů a také na potřebu jejich regulace. 

Vývoj derivátových obchodů od starověku po současnost je popsán ve druhé části. 

Tuto kapitolu povaţuji za stěţejní, zejména pro pochopení jejich podstaty. Právě na 

základě historického vývoje těchto obchodů, jakoţto i regulace, lze poukázat na jejich 

moţnou právní povahu. 

Třetí část, Právní povaha derivátů, tvoří jádro práce. V této části jsou srovnány 

moţné přístupy v pohledu na právní charakter obchodů. Uvedeno je také rozdělení 

základních derivátových obchodů a jejich moţná právní charakteristika. 

Čtvrtá část představuje současnou právní situaci na poli derivátů z hlediska České 

republiky. Jsou zde uvedeny právní normy, které se derivátů dotýkají. Nabízím také 

pohled na moţné úpravy v legislativě derivátů, zejména s ohledem na nepřehlednost a 

neúplnost derivátových norem v ČR. 

Poslední, tedy pátá část, se věnuje nejznámějším mezinárodním derivátovým 

organizacím. Jako nejvýznamnější organizace je zmíněna Mezinárodní asociace pro 

swapy a deriváty (International Swaps and Derivatives Association – ISDA), dále pak 

Britská bankovní asociace (British Bankers´ Association). 

Pro psaní práce jsem vyuţila mnoţství jak české, tak především zahraniční literatury 

a článků. Značně jsem také čerpala z poznatků nabytých při studiu Fakulty Financí a 

účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.  
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2 Pojem, charakteristika a druhy derivátů 

Hlavní problém, který v souvislosti s deriváty vyvstává, se na první pohled můţe 

zdát kuriózní. Neexistuje ţádná přesná definice, která by byla s to jednoznačně popsat, 

co to je derivátový obchod. I literatura, která se podrobně deriváty zabývá, si většinou 

vystačí pouze s obecnou definicí, popisem hlavních společných znaků těchto obchodů a 

dále se věnuje jednotlivým typům z hlediska jejich ekonomické podstaty, účetnictví a 

daní či například problematiky jejich oceňování. Nastává tak relativně paradoxní 

situace. Z hlediska kontrolních pravidel je vţdy třeba co nejpřesněji vymezit, co má být 

předmětem kontroly tak, aby nebylo moţné její obcházení. U derivátů však nastává 

situace, kdy z ekonomického hlediska umíme popsat vlastnosti derivátů a to jak obecně, 

tak i jednotlivých druhů, při pokusu o jejich normativní definici ale selháváme. Ačkoliv 

ekonomická teorie můţe s deriváty pracovat bez přesného vymezení, praxe naopak 

můţe narazit na řadu problémů. Absence přesné definice má dopady jak na jiţ 

zmíněnou regulaci, tak i na účetní či daňové zachycení těchto obchodů. Hlavním 

nedostatkem je pak také nekonzistentnost a nejednotnost právních norem, které deriváty 

(derivátové obchody) upravují. Nepřesné a neúplné definice tak jen doplňují zmatek, 

který v současném světě rozmanitých a stále komplikovanějších druhů derivátů můţe 

v praxi nastat. Jelikoţ vyuţití derivátů je dnes na denním pořádku, objemy obchodů jsou 

v řádu miliard dolarů, nelze se deriváty nezabývat nebo je povaţovat za něco 

nepodstatného a podřadného.  

Jiţ před globální ekonomickou krizí bylo zřejmé, ţe derivátové obchody pokračují ve 

svém vývoji nekontrolovatelným tempem. Centrální banky a vlády se v zásadě marně 

snaţily najít nějaký efektivní nástroj pro kontrolu, nebo alespoň monitorování rizika, 

které s sebou tyto kontrakty přinášejí. I pro zkušené investory a analytiky bylo a je 

velmi obtíţné zjistit zdraví a skutečnou finanční pozici společnosti, která má ve svých 

výkazech deriváty. Warren Buffett se vyjádřil tak, ţe po přečtení dlouhé přílohy 
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popisující derivátové obchody významných bank, pochopil pouze jednu věc. Tou věcí 

bylo to, ţe opravdu nerozumí, jakému riziku tyto banky vůbec čelí. 
2
  

„Dostali jsme se do stádia, kdy se nikdo, kdo se pohybuje ve světě financí, neobejde 

bez znalosti toho, jak deriváty fungují, jak jsou používány a jak jsou oceňovány.“ 
3
 

2.1 Definice 

Jak jiţ bylo popsáno výše, jedním z hlavních problémů, které v souvislosti s deriváty 

nastávají, je chybějící definice. Veškeré publikace nabízejí většinou jen popis jejich 

vlastností. Bylo by totiţ nemoţné jednotně definovat mnoţství instrumentů, které se pod 

obsah pojmu derivát můţe vejít.  

Jak uvádí Eller
4
: „Základním problémem derivátů je především fakt, že každý pod 

nimi chápe něco jiného.“ 

Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty uvádí na svých internetových stránkách 

tuto definici: 

„Derivát je obchod, při kterém se přenáší riziko. Hodnota derivátu je odvozena od 

hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem může být fyzická komodita, 

úroková míra, akcie společnosti, akciový index, cizí měna, nebo prakticky jakýkoliv 

obchodovatelný nástroj, na kterém jsou strany ochotny se dohodnout. OTC derivátem je 

dvoustranná, soukromoprávní dohoda, díky které je přeneseno riziko jedné strany 

smlouvy na druhou.“
5
 

                                                 

2
 O´Regan, P.: Financial Information Analysis, second edition. Chichester, England 2006: John Wiley 

and Sons, str. 257-258 

3
 Hull, C. J.: Option, Futures, and Other Derivatives, 7th Ed. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 

2009, str. 1 

4 
Eller, R., Perrot, R., Reif, M., & Heinrich, M.: Handbuch Derivativer Instrumente. Produkte, Strategien 

und Risikomanagement. Stuttgart 2005: Schäffer-Poeschel, str. 4 

5
 http://www.isda.org/educat/faqs.html 
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Při pokusu vymezit derivátové obchody je nutné vycházet z jejich ekonomické 

podstaty.  Deriváty, ačkoliv se co do jednotlivých typů často podstatně liší, mají určité 

shodné rysy. Je zřejmé, ţe při vymezení derivátů pro různé účely, například daňové, 

účetní, regulační nebo devizové, je akcentována pokaţdé jiná stránka těchto obchodů. 

Například z pozice společnosti jsou sledovány rozdílné cíle z hlediska účetního (podat 

obraz společnosti v co nejlepším světle) a daňového (optimalizace daňové povinnosti).  

Obecně lze shrnout nejdůleţitější ekonomické rysy derivátů: 

 odvozenost od jiného instrumentu, respektive nějaké veličiny 

 termínový charakter, tedy odloţené plnění 

 tzv. pákový efekt (leverage) 

Jak trefně uvedly Financial Times (březen, 1995): „Derivát je jako žiletka. Buď se 

s ní oholíte, abyste se líbil své slečně, nebo si s ní můžete podříznout krk.“ 

Odvozenost od jiného instrumentu je moţné chápat ve dvou významech. Tím 

prvním je odvozenost hodnoty derivátu od jiného v základě leţícího nástroje (veličiny). 

Hodnota derivátu je derivována, odvozena od hodnoty jiného aktiva (veličiny). Druhým 

úhlem pohledu je pak odvozenost výnosu derivátu od výnosu podkladového 

(bazického) nástroje. Jak upozorňuje Dvořák
6
, vliv hodnoty podkladové veličiny 

ovlivňuje hodnotu derivátu, ale je nutné také, aby hodnota derivátu byla ve vzájemném 

souladu s hodnotou podkladového instrumentu. Tedy aby hodnoty byly vzájemně 

propojeny. Jedině tak se eliminuje moţnost ziskové arbitráţe, tedy situace, kdy 

obchodník vyuţívá cenové diskrepance mezi spotovým a termínovým trhem. Někdy se 

také uvádí odvozenost derivátů od podkladového trhu. Tak například měnový derivát 

je odvozeným nástrojem trhu s cizí měnou, úrokový derivát je odvozen z peněţního trhu 

a podobně.   

Termínová povaha derivátů má společnou podstatu se sázkami na budoucnost. 

Zatímco samotný kontrakt je uzavřen v čase t, splatnost je sjednána na dobu t+x, 

                                                 

6
 Dvořák, P.: Deriváty. Praha 2008: Oeconomia, str. 41 
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přičemţ x, tedy období mezi uzavřením a vypořádáním, je většinou delší neţ 3-5 dnů. 

Lhůta 3-5 dnů bývá obvyklá doba vypořádání spotových obchodů a má čistě technický 

význam (provést platbu, zaslat a dodat zboţí).
7
 Termínové kontrakty naopak počítají 

s delším časovým obdobím, jelikoţ jejich účelem je vydělat, respektive si zajistit cenu 

nějakého instrumentu bez ohledu na trţní vývoj po dané období. Délka období x tak 

můţe být různá. Převládající jsou obchody s dobou vypořádání do jednoho roku, je ale 

moţné nalézt i takové, jejichţ splatnost bude delší. 

Moţná nejzajímavější, ale také nejnebezpečnější z derivátových charakteristik je 

jejich pákový efekt. Dalo by se říci, ţe pákový efekt je i jedním z hlavních motivů, proč 

jsou deriváty uţívány. Se sjednáním derivátu je totiţ spojena poměrně malá a někdy 

dokonce ţádná počáteční investice. Při porovnání moţného výnosu, ale i moţné ztráty, 

které s sebou derivátové obchody nesou, je počáteční vklad často zanedbatelný. Tato 

vlastnost pak z derivátů dělá ideální kandidáty pro spekulaci, ale také pro zajištění, které 

je tak finančně dostupné. Fakt, ţe je s deriváty spojena malá počáteční investice, je 

spojen s charakterem jejich jednotlivých druhů. Tak například u opcí platí kupující cenu 

kontraktu, kterou je tzv. opční prémie. Opční prémie je hodnota, kterou obdrţí 

prodávající a to bez ohledu, jestli kupující uplatní své právo, nebo nechá opci 

propadnout. V případě burzovních derivátů je systém zaloţený na tzv. průběţném 

vypořádání a to na denní bázi. Zisky nebo ztráty jsou obchodníkům kaţdý den přičteny 

na jejich marţový účet (margin account). U jiných derivátů nemusí být počáteční 

poplatek ţádný nebo téměř ţádný. Platba je závislá na rozdílu mezi ve smlouvě 

sjednanou cenou a cenou na trhu ke konkrétnímu datu. Pákový efekt je tak výrazně 

viditelný v případě, kdy se cena, řekněme například kurz nějaké měny, podstatně změní 

za časové období, na které je obchod uzavřen. Rozdíl mezi očekávanou a skutečnou 

cenou v čase je pak plněním z kontraktu, které můţe být závratné, ačkoliv k jeho 

uzavření nebylo potřeba téměř ţádných prostředků. 

                                                 

7
 Například pro účely vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 

úvěrních druţstev se spotovou transakcí rozumí nákup nebo prodej finančních nástrojů nebo komodit s 

takovým termínem dodání, kdy období od sjednání obchodu do jeho vypořádání není delší než 2 dny, 

případně delší než jiné období podle zvyklostí příslušného trhu (§2 odst. 5 vyhlášky) 
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Je třeba dodat, ţe neexistuje přesná hranice mezi instrumenty, které nazveme 

deriváty a mezi jinými nástroji finančního trhu. Problémem je, ţe některý derivát 

splňuje všechny výše uvedené charakteristiky, zatímco jiný jen některé. Je obtíţné 

přesně určit, kdy je obchod spotový a kdy uţ je časové období mezi sjednáním a 

plněním natolik dlouhé, ţe kontrakt na něj uzavřený je jasně termínový. Stejná 

nejasnost je i v souvislosti s počáteční investicí, která ovlivní pákový efekt. Nelze 

přesně určit například procentem, kdy uţ je pákový efekt tak malý, ţe se o derivát 

nemůţe v ţádném případě jednat. Musíme mít neustále na paměti, ţe derivát není ničím 

jiným, neţ nástrojem sloţeným z jiných instrumentů. Například při odvozování tzv. 

binomického modelu
8
 oceňování opcí pracujeme s úvahou, ţe opce je sloţená 

z bezrizikového dluhopisu a akcie. V této nejasnosti se skrývá lákavost derivátového 

uţití a zároveň nebezpečí jejich zneuţití. 

Velmi důleţitou definici, která je závazná pro všechny instituce, které mají povinnost 

vést účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International 

Financial reporting Standards) je ta, kterou přináší IAS 39: Finanční nástroje: Účtování 

a oceňování (Financial instruments: Recognition and Measurement)
9
. Pouţití tohoto 

standardu je v České Republice závazné pro banky, které vstupují do derivátových 

obchodů. Definice derivátu podle tohoto standardu, která zároveň shrnuje všechny výše 

uvedené aspekty těchto instrumentů, je následující: 

„Derivát je finanční nástroj nebo jiný kontrakt ve smyslu tohoto Standardu, který 

naplňuje všechny tři následující charakteristiky: 

                                                 

8
 blíţe k problematice oceňování derivátů například Málek, J.: Opce a futures, Praha 2003, Oeconomica 

9
 K rozlišení termínů IFRS a IAS (International Accounting Standards): Pojem IFRS vznikl roku 2001 

s cílem odlišit nově vzniklé standardy od těch stávajících. IFRS je tedy název pro novou sérii standardů, 

zatímco standardy předchozí, tedy IAS, jsou částečně rušeny a částečně novelizovány. Pojem IFRS má 

dnes dva významy. Jedním z nich je právě ten, pomocí kterého jsou odlišovány starší normy od těch nově 

účinných. Druhý a více pouţívaný význam slouţí k označení všech materiálů vydávaných v souvislosti se 

standardy, tedy nejen IFRS, ale také IFRIC, tedy Interpretací Výboru pro interpretace mezinárodního 

účetního výkaznictví, dále samozřejmě IAS, tedy Mezinárodních účetních standardů a SIC, Interpretace 

Stálého interpretačního výboru.  Viz Krupová, L. (2009). IFRS: Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví – Aplikace v podnikové praxi. Praha: 1. Vox, a.s. 
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 jeho hodnota se mění v závislosti na změně určené úrokové míry, ceně 

finančního nástroje, ceně komodity, kurzu cizí měny, cenového nebo úrokového 

indexu, úvěrového ratingu nebo úvěrového indexu, nebo jiné proměnné. 

V případě proměnné, která nemá finanční povahu, je důležité, aby tato nebyla 

ovlivnitelná (specifická) pro žádnou ze smluvních stran.  

 nevyžaduje žádnou počáteční investici, nebo jehož počáteční investice je 

výrazně menší než jaká by byla nezbytná pro uzavření jiného druhu obchodu, u 

kterého by byl očekáván stejný dopad na změny tržních faktorů; a 

 jehož doba vypořádání je v budoucnu.“
10

 

Tuto definici v zásadě beze změn přejímá i česká účetní legislativa. Konkrétně se 

jedná o Český účetní standard pro finanční instituce číslo 110 (standardy pro účetní 

jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.)
11

. 

2.2 Členění derivátů 

Stejně tak jako naráţíme na obtíţe při snaze definovat deriváty, velmi obtíţné je i 

jejich členění. Jelikoţ v dnešní době se trh neomezuje jen na pár základních typů 

derivátů, ale vznikají čím dál více komplikovanější produkty, které se často skládají i 

z jiných derivátů, je moţnost jejich členění podstatně omezená. Přístupů jak deriváty 

kategorizovat je samozřejmě několik a vycházejí i z historického vývoje. Základní 

dělení derivátů můţe být například následující
12

: 

 burzovní a mimoburzovní 

 pevné nebo podmíněné (také dělení podle pozice strany obchodu) 

 podle motivu jejich uţití 

                                                 

10
 International Financial Reporting Standards (IFRSs), London 2010, IAS 39, str. 1998 

11
 Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004, poř. č. 63, s. 274 

12
 Dvořák, P.: Deriváty. Praha 2008: Oeconomia, str. 34 
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 podle podkladového instrumentu, respektive druhu rizika, které zajišťujeme 

(nebo na něj spekulujeme) 

2.2.1 Burzovní a OTC deriváty 

Prvním z  členění je způsob, respektive forma obchodování. Deriváty tak dělíme do 

kategorie burzovních, nebo naopak mimoburzovních. Jak je jiţ uvedeno výše, objem 

mimoburzovních derivátů má velmi silně rostoucí tendenci a značně převyšuje burzovní 

obchody. Burzovní deriváty jsou obchodovány za velmi přísných podmínek, 

v mnoţství, které je standardizované a často také k pevně určenému termínu. Burzy 

fungují na členském principu, tedy přístup k obchodování je relativně omezený. Člen 

burzy musí mít zaloţený tzv. marţový účet, ze kterého jsou vyrovnávány ztráty 

plynoucí z otevřených pozic a na který je mu připsán finanční obnos v případě zisku. 

Marţe představuje určitou formu zálohy a tedy jistoty pro burzu, ţe ztráty klienta bude 

mít z čeho pokrýt. Pro jednotlivé typy obchodů jsou stanoveny počáteční marţe v různé 

velikosti. V momentě, kdy výše finančních prostředků na marţovém účtu klesne pod 

stanovenou hranici, nastane tzv. margin call, kdy je klient nucen doplnit sumu pro 

pokračování v obchodování. Výše poţadované marţe je v zásadě závislá na volatilitě 

daného instrumentu nebo také na základě povahy strany, kterou v daném kontraktu 

představuje – v případě opcí je samozřejmě rozdíl (co do rizika moţné ztráty) být jejím 

vypisovatelem nebo kupujícím, s ohledem na povinnost nebo pouze oprávnění plnit. 

Důleţitou okolností, která je s burzovními derivátovými obchody spjata, je vypořádání 

na denní bázi. Na burzách mohou obchodníci spoléhat na to, ţe jejich obchody budou 

vypořádány. Obchody totiţ nejsou prováděny formou obchodník – obchodník. Mezi 

těmito stranami vystupuje zprostředkovatel, clearingový dům, jenţ vystupuje jako tzv. 

general counterparty, tedy obecná protistrana. Tímto je garantováno splnění sjednaných 

obchodů. Pro mimoburzovní deriváty je naopak charakteristické volnější obchodní 

prostředí, nestandardizovaná mnoţství a odlišná regulace. 

V tabulce uvádím největší světové burzy co do obchodování s futures a opčními 

kontrakty, spolu s údaji o počtu futures a opcí za rok 2009
13

 (v miliardách „kusů“ 

                                                 

13
 www.futuresindustry.orf 
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kontraktů, které byly obchodovány a/nebo vypořádány v daném roce). Údaje jsou 

čerpány z materiálů Futures Industry Association
14

. 

 

Obrázek 1 Největší světové derivátové burzy a roční počty kontraktů v mld., zdroj: vlastní tvorba 

2.2.2 Pozice stran obchodu 

Dalším dělením můţe být například postavení stran kontraktu. Kontrakt můţe být 

tzv. nepodmíněný, v tom případě je postavení stran shodné co do povinnosti sjednaný 

obchod splnit. Není tedy moţnost vyhnout se plnění ze smlouvy (lze samozřejmě 

kontrakt postoupit někomu jinému, ale i tato nová strana obchodu nemá ceteris paribus 

moţnost neplnit). Tak v případě forwardu, kdy si kupující zafixuje cenu obilí v určitém 

čase, je prodávající povinen plnit, tedy poskytnout obilí a kupující zároveň zaplatit 

sjednanou cenu.  

Na druhou stranu existují kontrakty, kdy je na první pohled jedna strana ve výhodě. 

To je případ opcí, kdy má jedna strana povinnost a druhá naopak pouze právo, moţnost 

provést určitý obchod v budoucnu. Samozřejmě vţdy je nutné zaplatit opční prémii. 

                                                 

14
 Acworth, W., & Burghardt, G. (2010). FIA 2009 Derivatives Exchange Volume Webinar. Získáno 14. 

září 2010, z futures industry: 

http://www.futuresindustry.org/webinars/downloads/March_2010_Webinar_Materials_Part_1_-

_Will_Acworth_FIA.pdf 
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Nepodmíněné deriváty je moţné charakterizovat jako synallagmata, tedy smlouvy, kde 

jsou povinnosti a práva obou stran vyrovnané. Strany mají symetrické povinnosti. 

Naproti tomu opční kontrakty představují příklad asymetrického závazku, kdyţ jedna 

strana má právo volby, zdali vyuţije své moţnosti. Tato nerovnost v postavení stran je 

právě kompenzována existencí opční prémie, kterou obdrţí vţdy strana, která má 

povinnost plnit. 

2.2.3 Účel obchodování 

Pro regulatorní účely je významné členění podle kauzy, tedy ekonomického důvodu 

smlouvy. Uvádí se tři motivy uţití derivátů. Prvním a výše v souvislosti s vývojem 

regulace nejčastěji zmiňovaným je spekulace. Spekulant provádí obchody ve snaze 

vydělat na změně cen na trzích. Vstupuje tedy do pozic na termínovém trhu 

s očekáváním, ţe budoucí cena na spotovém trhu bude odlišná a rozdíl v cenách bude 

jeho ziskem.  

Jiná kauza je v případě, kdy se investor snaţí pomocí derivátu zajistit svoji jinou 

otevřenou pozici, tedy sníţit riziko, které vyvstalo například z nějaké jiné obchodní 

transakce. Konkrétně mějme českého obchodníka, který má pohledávku v amerických 

dolarech splatnou za jeden měsíc. Obchodník se zároveň obává, ţe kurz CZK k USD by 

se mohl vyvinout v jeho neprospěch. Moţnost, jak čelit případné kurzové ztrátě 

plynoucí z posílení CZK vůči USD (tedy situaci, kdy by za stejnou sumu v dolarech 

obchodník obdrţel méně korun v době vypořádání neţ v době vzniku pohledávky), je 

otevřít pozici, která se bude chovat přesně opačně. Tedy pozici, která kurzovou ztrátu 

„vyplní“ ziskem. Jedna z moţností je vstoupit do forwardového kontraktu na prodej 

stejné sumy amerických dolarů za obchodníkem zvolený kurz. Například tedy v den 

vzniku pohledávky je kurz 20 CZK/USD, pohledávka je ve výši 10 000 USD, tedy 

200 000 CZK. Obava, ţe CZK posílí a ţe tedy v den splatnosti bude kurz například 18 

CZK/USD, vedla k otevření prodejní pozice při kurzu 20 CZK/USD se splatností jeden 

měsíc. V době plnění kontraktu tedy obchodník obdrţí 10 000 USD, obratem se jich ale 

pomocí uzavřeného forwardu zbaví a obdrţí 200 000 CZK nehledě na aktuální kurz na 

spotovém trhu.  



17 

 

Posledním uváděným a nejméně častým důvodem pro vstup do derivátové smlouvy 

je arbitráž. Pokud by na trzích fungovaly všechny mechanismy správně, teoreticky by 

nemělo k moţnosti arbitráţ provést vůbec docházet. Arbitráţ spočívá v šanci dosáhnout 

bez jakéhokoliv rizika zaručeného zisku a to při uzavření více obchodů na různých 

trzích. Pokud jsou ceny na různých trzích různé (myšleno teritoriálně, ale i časově – 

tedy rozdíly na spotovém a termínovém trhu), arbitraţér vydělává. Mějme situaci, kdy 

se stejná akcie obchoduje na trhu v Londýně a v New Yorku. Zatímco v New Yorku je 

její cena 100 USD, v Londýně se obchoduje za 75 GBP, kdyţ je současně kurz 1,54 

USD/GBP
15

. Obchodník můţe nakoupit 10 akcií v New Yorku a současně je prodat 

v Londýně. Jeho výsledná pozice bude následující: 

 koupě 10 akcií v New Yorku: 10*100= 1000 USD 

 prodej 10 akcií v Londýně: 10*(75*1,54)= 1 155 USD 

 celková pozice: -1 000 + 1 155= + 155 USD 

Obchodník tedy tímto obchodem získal 155 USD. Je nutné zdůraznit, ţe příklad byl 

zjednodušený a nezahrnoval především transakční náklady, rozdílné kurzy pro nákup a 

prodej (tedy bid – ask rozpětí). I tak je ale moţné shrnout, ţe ačkoliv pomocí arbitráţí 

lze dosahovat velkého zisku, moţnosti pro ni, pokud se vůbec naskytnou, netrvají 

dlouho. Účastníci trhů by na takovou situaci okamţitě zareagovali změnou poptávaného 

a nabízeného mnoţství, coţ by vedlo k vyrovnání cen na obou zmíněných trzích. 

Především pro účetní potřeby nehledě na účetní systém
16

 se vyuţívá členění derivátů 

na ty, jeţ mají slouţit k zajištění a těch k obchodování. Deriváty určené k obchodování 

nejsou ničím jiným neţ spekulačními obchody. Pro účetní účely je toto dělení 

významné z hlediska jejich vykazování. Přičemţ účetní jednotka si můţe sama zvolit, 

                                                 

15
 Pro záznamy měnových kurzů je zde i výše pouţita tzv. maloobchodní kotace, pokud je tedy uvedeno 

např. 1,54 USD/GBP znamená to, ţe za 1,54 USD zákazník obdrţí 1 GBP. Naproti této moţnosti existuje 

ještě tzv. velkoobchodní zápis, kde by byly symboly měn prohozené, význam by zůstával stejný (tedy 

např. 1,54 GBP/USD) 

16
 Nejvýznamnějšími světovými účetními systémy jsou bezesporu výše zmíněné IFRS a americké účetní 

předpisy US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles.) 



18 

 

zdali bude pouţívat pro svá deriváty zajištěná aktiva postupy zajišťovacího účetnictví. 

Deriváty zařazené do kategorie zajišťovacích musí splnit několik důleţitých podmínek 

stanovených účetní regulací. Důleţité je upozornit, ţe dopady zajišťovacího účetnictví 

mění hospodářský výsledek vykázaný ve výsledovce za dané období, a z tohoto pohledu 

je kvůli tomu také předmětem kritiky mnoha autorů.
17

  

2.2.4 Podkladové instrumenty 

Podkladových (bazických) instrumentů, někdy také skutečností leţících v základu 

derivátu můţe být rozmanitá škála. Dvořák
18

 dělí deriváty podle druhu rizika, na které 

jsou vázány do tří skupin. Jsou jimi: 

 deriváty na tržní riziko, které umoţňují zajišťovat se nebo spekulovat a to 

konkrétně na riziko: 

o úrokové – v základě takových derivátů je úrokový instrument (cena 

tohoto je ovlivněna vývojem trţních úrokových sazeb) 

o měnové 

o akciové – podkladovým nástrojem je akciový instrument 

o komoditní 

 deriváty na úvěrové riziko, kdy plnění z těchto obchodů je vázáno na bonitu 

některého subjektu (určenou například pomocí ratingu). U těchto instrumentů 

musí být předem určena skutečnost, která pokud u subjektu nastane, bude 

důvodem plnění (tedy například v případě sníţení ratingu nějaké společnosti, 

nebo jejího defaultu obdrţí drţitel úvěrového derivátu plnění). Jako příklad 

takových derivátů je moţné uvést credit default swaps. 

 deriváty na jiná rizika, kterými můţe být téměř jakýkoliv druh rizika, 

z nejznámějších jsou to deriváty na počasí
19

 

                                                 

17
 například Jílek, J. uvádí: „Zajišťovací účetnictví je skutečně snad nejspornější částí US GAAP, IFRS a 

Českých účetních standardů“. Deriváty, hedţové fondy, offshorové společnosti. Praha 2006: Grada 

Publishing, a.s., str. 80  

18
 Dvořák, P.: Deriváty. Praha 2008: Oeconomia, str. 33-40. 
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Pro lepší názornost uvádím zjednodušený diagram moţného dělení 

nejvýznamnějších a nejznámějších typů derivátů. Důleţitým faktem je, ţe jednotlivá 

rozdělení se mohou vzájemně kombinovat a tím dávají vzniknout nepřebernému 

mnoţství derivátových obchodů. 

 

 

Obrázek 2 Dělení derivátů, zdroj: vlastní tvorba 

  

                                                                                                                                               

19
 Ačkoliv se na první pohled mohou deriváty na počasí zdát být spíše kuriózní záleţitostí, v praxi jsou 

hojně vyuţívané. Například provozovatel lyţařského střediska se pomocí nich můţe zajistit proti malému 

mnoţství sněhu, dále teplárenská společnost se zajišťuje proti nadprůměrným teplotám, kdy přichází o 

zisky tím, ţe lidé nemají potřebu topit a podobně. Jak uvádí Hájek (2010): „Pomocí finančních derivátů 

se například zajistila londýnská zahradní restaurace či zoologická zahrada. V obou případech zajištění 

směřovalo k vyloučení nepříznivých vlivů deštivého počasí na návštěvnost příslušných zařízení a tedy i na 

tržby jejich provozovatelů.“ S počasím na burzu? Obchoduje se v USA i Evropě. Ekonom, získáno dne 

10. 10. 2010 http://ekonom.ihned.cz/c1-44486760-s-pocasim-na-burzu-obchoduje-se-v-usa-i-evrope 
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3 Vývoj derivátů a jejich regulace 

Ačkoliv deriváty plní stránky novin a finančních zpravodajů přibliţně od 80. let 

dvacátého století, jejich počátky sahají více jak dva a půl tisíce let do minulosti. Je 

nutno přiznat, ţe některé události, které autoři označují za počátky derivátových 

obchodů, jsou často kuriózní a nepoučený čtenář by v nich tento typ obchodu ne vţdy 

našel. 

 Jak uvádí Don M. Chance
20

: „Jsou všechny události opravdu natolik významné, že 

ovlivnily vývoj derivátů? Nebo za to může mysl lidí, jako jsem já, že vidíme deriváty 

všude?“ 

3.1 Stručná historie 

3.1.1 Počátky derivátových obchodů 

Stejně tak jako u mnoha jiných vzácných objevů, kterými se západní civilizace 

chlubí, i za vznikem derivátových obchodů je moţné hledat antické Řecko. Sám 

Aristoteles ze Strageiry (384 - 322 př. n. l) ve svém díle Politika vypráví příběh chudého 

filozofa, matematika a vědce Tháleta z Milétu (okolo 624 – okolo 546 př. n. l), který 

měl (ve snaze dokázat svým kritikům, ţe je schopen vydělat si peníze, pokud to bude 

chtít) pouţít derivát podobný dnešním opcím
21

.  

Na základě svých předpovědí a astrologických pozorování předpokládal velmi 

hojnou úrodu oliv. Obešel proto všechny majitele lisů na olivy ve svém kraji a dohodl 

s nimi moţnost výhradního pouţití lisu po období sklizně. Za malý poplatek se mu 

dostalo práva, nikoliv povinnosti, pronajmout si lis, pokud bude potřeba. Poplatek za 

tuto opci, tedy moţnost půjčit si a pouţít olivový lis, nebyl vysoký. Nikdo neočekával 

příliš dobrou sklizeň a majitelé lisů byli spokojeni, ţe se jim v jisté míře dostalo 

zajištění před moţností, ţe se oliv mnoho neurodí a oni budou mít nulový nebo velmi 

                                                 

20
 Chance, D. M.: A Brief History of Derivatives. V D. M. Chance, Essays in Derivatives. John Wiley 

and Sons. 1998. Získáno dne 10.10 2010 http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf. 

21
 O´Regan, P.: Financial Information Analysis, second edition. Chichester, England 2006: John Wiley 

and Sons. Str. 257-258. 
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malý zisk. Jak Thales předpověděl, úroda oliv překonala všechna očekávání, poptávka 

po lisech byla ohromná. Thales vyuţil svoji moţnost pronajmout si lisy a dále je 

poskytnul ostatním pěstitelům oliv za cenu, kterou si on sám určil. Dokázal tak, ţe i 

filozof můţe být bohatý, kdyţ si to bude přát, a na světě byl jeden z prvních 

derivátových obchodníků.  

Někteří autoři dokonce vidí první derivátový obchod jiţ v Bibli
22

, konkrétně v knize 

Genesis, kapitole 29. Jákob uzavřel dohodu, na základě které se mu dostalo poněkud 

kuriózního práva. Po sedmi letech práce u Lábana, měl moţnost vzít si za ţenu jeho 

dceru Ráchel. Tuto dohodu je moţné posoudit jako opční kontrakt, ve kterém je 

předmětem plnění sňatek, jehoţ uzavření je podmíněno provedením práce. Tento příběh 

měl však zajímavou dohru. Lában svůj slib (při pouţití finanční terminologie závazek 

z derivátového kontraktu) nesplnil a tak se moţná první derivát na světě stal i prvním 

neúspěšným derivátovým obchodem. Tímto ale Jákobův příběh neskončil. Lában dal 

Jákobovi za ţenu místo Ráchel svoji druhou dceru. Jakob však stále touţil po Ráchel, 

upsal se tedy svému tchánovi znovu na sedm let se stejnou podmínkou. Po těchto sedmi 

letech nakonec opční plnění, tedy Ráchel dostal.  

Objevují se i názory, které polemizují s myšlenkou, ţe tento závazek nebyl nutně 

opčním kontraktem. Danou dohodu by bylo moţné kvalifikovat i jako forwardový 

obchod. To znamená, ţe Jákob neměl moţnost, ale naopak povinnost po sedmi letech 

práce oţenit se, na podstatě příběhu to však jistě nic nemění.  

Pro vývoj derivátů je samozřejmě zásadní aţ novověk a to především díky vzniku 

prvních finančních institucí a obecně také vzniku a úpravě stávajících právních norem 

regulujících finančnictví a obchod. První burzou pro obchodování s deriváty se stala 

Royal Exchange v Londýně
23

, kde bylo moţno sjednat forwardové obchody. Známá 

Tulipánová horečka
24

, jedna z historicky nejstarších případů spekulativní bubliny na 

                                                 

22
  Chance, D. M.: A Brief History of Derivatives. V D. M. Chance, Essays in Derivatives. John Wiley 

and Sons. 1998. Získáno dne 10.10. 2010 http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf. 

23
 http://www.londonstockexchange.com 

24  
Také takzvané Tulipánové šílenství (1634-1637), anglicky The Tulip Madness 
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komoditním trhu
25

, je právě příkladem riskantního a neúspěšného obchodování forward 

na tulipánové cibulky. První futures se datují do období kolem roku 1650 v souvislosti 

s rýţovými trhy v Osace v Japonsku
26

. Byly to standardizované obchody podobné těm 

dnešním, ačkoliv se nedochovaly informace o tom, zda šlo o kontrakty s denním 

vypořádáním a zda při nich byla vyţadována záruka, tedy obnos, který je dnes 

charakterizován jako tzv. marţe (viz dále v oddíle Forwardy a Futures). 

3.1.2 Moderní trhy s deriváty 

Patrně jedna z nejdůleţitějších událostí v historii derivátů je zaloţení Chicago Board 

of Trade (CBOT)
27

 roku 1848. CBOT dala vzniknout moderním futures trhům a to 

v souvislosti se sezónními výkyvy v produkci a tedy i v cenách obilí
28

. Cílem bylo 

umoţnit farmářům zajistit si ceny jimi vyprodukovaného obilí proti moţnosti nepříznivé 

úrody. Tyto obchody byly standardizovány v šedesátých letech devatenáctého století. 

Roku 1925 vznikl první clearingový dům a futures se ustálily do podoby, kterou známe 

dnes. 

Opční kontrakty byly obchodovány v devatenáctém století, jejich velký rozvoj je 

však datován aţ do století dvacátého, které je spjato s obrovským rozmachem derivátů a 

jejich jednotlivých druhů. V roce 1972 Chicago Mercantile Exchange
29

 vytvořila 

Mezinárodní měnový trh (International Monetary Market) na kterém se obchodovalo 

s měnovými futures. Bylo to poprvé, kdy podkladovým aktivem nebyla fyzická 

komodita (například obilí, rýţe, dobytek), ale finanční instrument. Význam a vyuţití 

měnových derivátů je také jedno z reakcí na rozpad Bretton-Woodského systému a 

s ním spojenou fluktuací kurzů měn. Evidentní je také snaha o zajištění, ovšem stejně 

tak jako o provádění spekulačních obchodů.  

                                                 

25
viz např. Veselá, J.:  Investování na kapitálových trzích. Praha 2007: ASPI. Str. 499. 

26
 viz Chance, D. M.: A Brief History of Derivatives. V D. M. Chance, Essays in Derivatives. John Wiley 

and Sons. 1998. Získáno dne 10.10. 2010 http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf. 

27
 http://www.cmegroup.com/, http://www.cmegroup.com/company/cbot.html  

28
 Dvořák, P.: Deriváty. Praha 2008: Oeconomia, str. 133 

29
 Chicago Mercantile Exchange (CME) byla zaloţena v roce 1874. V červenci 2007 se CBOT a CME 

spojily a vytvořily CME group. 
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Roku 1975 představuje Chicago Board of Trade první úroková futures.
30

 V téţe době 

vzniká i futures kontrakt na krátkodobou úrokovou míru – na U. S. Treasury bill (T-

bills) futures kontrakt. Šlo o první čistě úrokové futures, jeţ se zároveň stalo příkladem 

velikého pákového efektu (leverage), který je s deriváty spojen.  Za pouhý jeden tisíc 

amerických dolarů (v současnosti i za mnohem menší obnos) bylo moţno kontrolovat 

T-bills v hodnotě jednoho milionu dolarů
31

. Roku 1982 byl vytvořen první 

Eurodolarový futures kontrakt, stejného roku vznikl na Kansas City Board of Trade 

první futures na akciový index (Value Line index futures).
32

 

Rok 1973 s sebou přinesl vznik Chicago Board Option Exchange, tedy burzu pro 

obchodování s opcemi. Stejného roku byl také světu představen jeden 

z nejvýznamnějších vzorců ve finanční teorii – F. Blackův, M. Scholesův a R. Mertonův 

model oceňování opcí.
33

 

V sedmdesátých letech se začínají objevovat novinky. Obchoduje se s futures 

kontrakty na topnou naftu, později následovaly kontrakty, kde podkladovým aktivem 

byl benzín (1981), nafta (1983), propan (1987) a elektřina (1996). 

Osmdesátá léta dvacátého století jsou významným počátkem éry swapů a jiných over 

the counter (OTC), tedy tzv. mimoburzovních derivátů. Deriváty se dostávají více a více 

do povědomí finančníků a manaţerů. Kaţdá větší finanční instituce začíná vyuţívat 

                                                 

30
 Tyto úrokové futures kontrakty byly na dlouhodobé státem garantované dluhopisy (Ginnie Mae 

mortgages – GNMA futures). Šlo o dluhopisy, které byly vytvořeny sekuritizací hypotečních úvěrů. 

Úroky a splacení nominálních hodnot jsou garantovány vládou USA . Viz Dvořák, P.: Deriváty. Praha 

2008: Oeconomia. Str. 135. 

31
 Chance, D. M.: A Brief History of Derivatives. V D. M. Chance, Essays in Derivatives. John Wiley and 

Sons. 1998. Získáno dne 10.10. 2010 http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf. 

32
 Akciový index je ukazatel vývoje kurzů na akciovém trhu nebo jeho dílčím segmentu. V indexu jsou 

zastoupeny v různém mnoţství jednotlivé akciové tituly (ne vţdy jde o celé jednotky). Jedná se tedy o koš 

akcií sestavený podle určitého principu. Známé jsou například Index S&P 500, FTSE 100 nebo PX na 

Burze cenných papírů Praha, z nichţ samozřejmě kaţdý obsahuje odlišný balík akciových titulů. 

33
 Model je znám jako Black-Scholesův, někdy také Black-Scholes-Mertonův, či B-S formule. V roce 

1997 byli Robert Merton a Myron Scholes oceněni Nobelovou cenou za ekonomii, respektive Cenou 

Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela (Fischer Black zemřel 

roku 1995, ceny se tedy nedočkal). 
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derivátů pro řízení rizik a v mnoha případech také ke spekulacím. Rozšířilo se pole 

derivátových obchodů a vznikly nové, tzv. exotické instrumenty. Dynamický růst 

derivátových obchodů s sebou přinesl i ohromné mnoţství různých typů těchto nástrojů. 

Deriváty se navzájem kombinují, setkáváme se například s deriváty na deriváty
34

, mění 

se podkladová aktiva, respektive podkladové instrumenty (od akcií po počasí), a tak se 

od sebe jednotlivé druhy velmi liší. 

 Lze shrnout, ţe vývoj derivátů je tak prudký, ţe nové produkty se rodí takřka denně 

35
. Rozpětí derivátových obchodů je tak doslova limitováno pouze lidskou 

představivostí. Nebo moţná lépe, jak dodává velmi úspěšný investor a miliardář Warren 

Buffett, představivostí šílenců
36

. Deriváty jsou obchodovány po celém světě a to jak na 

burzovním, tak na OTC trhu. Derivátové kontrakty jsou uţívány mnoha institucemi od 

velkých bank a pojišťoven přes podniky a společnosti aţ po státy. 

Z posledních ve vývoji jsou povětrnostní deriváty vzniklé na konci devadesátých let 

dvacátého století. Na derivátové burze Eurex
37

 se dnes také lze setkat s futures a opcemi 

na burzovně obchodované fondy ETFs (exchange traded funds).  

Vývoj finančních derivátů v posledních letech je uveden v grafu (Obrázek 3). Je 

zřejmý ohromný nárůst obchodů mimoburzovních oproti standardizovaným burzovním 

kontraktům. Je třeba upozornit, ţe údaje jsou uváděny v tzv. pomyslné, respektive 

nominální hodnotě (notional amount), která v zásadě určuje mnoţství podkladových 

aktiv (instrumentů). Moţností, jak zobrazit derivátové kontrakty, je tedy více. 

Zobrazené hodnoty se pak mohou lišit i řádově. Cílem tohoto grafu je tedy pouze ukázat 

prudký vývoj OTC obchodů oproti burzovním a to s vědomím, ţe burzovně 

obchodovatelné deriváty se od OTC liší co do druhu i vlastností (z tohoto důvodu by 

nebylo vhodné znázorňovat vývoj například podle počtu kontraktů – mimoburzovní trhy 

                                                 

34
 např. opce na futures, opce na swapy (swaption), forwardové swapy a další 

35
 Sojka, Z.: Komoditní a finanční deriváty, úvod do problematiky. Brno 2006. Str. 8 

36
 O´Regan, P.: Financial Information Analysis, second edition. Chichester, England 2006: John Wiley 

and Sons. Str. 257-258. 

37
 http://www.eurexchange.com/index.html 
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nabízejí výrazně širší spektrum nástrojů neţ burzovní). Za povšimnutí stojí období let 

2008 a 2009, kdy se pomyslná hodnota derivátů zmenšila. Důvodem tohoto poklesu byl 

především nástup globální ekonomické krize. Další zajímavostí, jejíţ příčina je uvedena 

dále, je období roku 2000. Právě v tomto roce došlo v USA ke značné deregulaci 

derivátových obchodů, jeţ vedla k ohromnému nárůstu hlavně mimoburzovních OTC 

derivátů. 

 

Obrázek 3 Vývoj derivátových obchodů na OTC a burzovních trzích, Zdroj: vlastní tvorba na 

základě dat z článku Finanční deriváty: Kam spějí?
38

 

Od roku 2000 se derivátový trh vyvíjel velmi rychle, v podstatě aţ do mírného 

zbrzděni v roce 2008 z důvodu finanční krize. Podle statistik Banky pro mezinárodní 

platby (Bank for International Settlement – BIS
39

). Mezi roky 2000 a 2008 se objem 

derivátových obchodů na burzovních trzích zvýšil o 475% a pomyslná hodnota 

celkových OTC derivátových obchodů vzrostla o 522%. Tento růst je ohromný zvláště 

ve srovnání s vývojem jiných nástrojů finančního trhu 
40

. 

                                                 

38 
Klečka, O.: Finanční deriváty: Kam spějí? 2010 Získáno 17. 8. 2010, z Investujeme.cz: 

http://www.investujeme.cz/clanky/financni-derivaty-kam-speji/ 

39
 http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa0206.pdf., http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0909.pdf. 

40
 Miller, R. S.: Key Issues in Derivatives Reform., 2010, Získáno 17. 9. 2010, z FAS: 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40965.pdf 
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3.2 Regulace 

3.2.1 Rozdílové obchody 

S vývojem derivátů je samozřejmě spjata i jejich regulace. Vývoj regulace je 

naprosto stěţejní pro pochopení povahy těchto nástrojů v dnešní době. A to navzdory 

tomu, ţe mnoho názorů a právních pohledů je jiţ překonáno. Je nutné podotknout, ţe 

dnešní pohled i právní vymezení derivátů vychází z anglosaského světa, coţ můţe být 

pro jejich studium z pohledu kontinentálního práva do značné míry komplikací. Pro 

vymezení právní povahy derivátových obchodů ale není příliš důleţité, z které právní 

oblasti instrumenty pocházejí. Proto i nastíněný vývoj jejich regulace poskytne vodítko, 

jak můţeme na deriváty pohlíţet. A to bez ohledu na rozdíly, které mezi anglosaským a 

kontinentálním světem práva panují. 

Z pohledu regulace byla velmi zajímavá situace ve Spojených státech a Spojeném 

království, kde byly derivátové obchody regulovány jednou z norem common law, 

známé jako „norma proti rozdílovým obchodům“ (rule against difference contracts). 

Šlo o jeden z prvních pokusů o nastolení legislativních pravidel pro spekulanty, lépe 

řečeno snahu zabránit a omezit spekulaci. V tomto smyslu byly difference - tedy 

rozdílové - kontrakty podobné dnešním futures nebo opcím. Pod tímto názvem se 

skrývala povaha a podstata těchto obchodů. Původně totiţ většina obchodních derivátů 

vznikla jako určitý druh sázky nebo tipu na budoucí cenu některé zemědělské komodity 

(ať tomu byla rýţe v Japonsku nebo obilí a kukuřice v USA). Lze shrnout, ţe 

podkladový instrument (tedy to, na co se sází) nebyl ničím jiným neţ budoucí trţní cena 

rýţe, obilí nebo právě kukuřice. V případě rozdílových obchodů však nešlo o skutečný 

budoucí prodej nebo koupi daného zboţí. Strany těchto obchodů se dohodly, ţe plněním 

bude jistá finanční částka, která bude rovna rozdílu mezi cenou uvedenou ve smlouvě a 

aktuální trţní cenou platnou ke dni plnění. V praxi to vypadalo tak, ţe kupující, který 

ovšem nestál o to, aby nějaké zboţí vůbec koupil, uzavřel smlouvu s prodávajícím, 

který naopak ţádné zboţí ani nemusel vlastnit.
41

 Nešlo tedy o nic jiného neţ o spekulaci 

                                                 

41
 Strany „rozdílového obchodu“ uzavřely například následující: jedna tuna pšenice za cenu 1000 dolarů 

za tunu k vypořádání za půl roku. Pokud za šest měsíců cena jedné tuny byla 1300 dolarů, prodávající 



27 

 

na trţní cenu v budoucnosti, ačkoliv se na první pohled mohlo zdát, ţe účelem bylo 

zajistit se proti cenovým výkyvům určitého zboţí. 

Common law pohlíţelo na tyto obchody jako na právně nevymahatelné.
42

 Rozdílové 

obchody tak byly v mnoha rozsudcích soudů kritizovány a označovány například za 

„líheň podrývání morálky“ nebo „nástroje s ďábelskými dopady“
43

. Roku 1884 popsal 

Nejvyšší soud Spojených států v jedné z nejznámějších kauz týkající se derivátů Irwin 

v. Williar (110 U.S. 499, (1884)) meze pro rozdílové obchody. Jak je uvedeno 

v rozsudku: 

„Všeobecně přijímané pravidlo této země je, že smlouva o prodeji zboží, které má být 

dodáno určitý den v budoucnosti, je platná a to i za předpokladu, že prodávající dané 

zboží nevlastní a nedisponuje ani jinou možností jeho získání, než tou, že jej koupí na 

trhu. Taková smlouva je však platná jen a pouze za předpokladu, že strany opravdu 

trvají na skutečné dodávce zboží ze strany prodávajícího a zaplacení ceny kupujícím. 

Pokud je však takový obchod pouze zástěrkou a úmyslem stran je toliko spekulace na 

růst nebo pokles cen komodity a zboží nemá být skutečně dodáno, (…) pak taková 

transakce není ničím jiným než sázkou a je proto neplatná“
44

 

                                                                                                                                               

vyplatil rozdíl, tedy 300 dolarů, kupujícímu. V opačném případě, kdy by cena klesla, řekněme na 900 

dolarů, kupující by musel vyplatit prodávajícímu 100 dolarů. 

42
 Během devatenáctého století často docházelo k tomu, ţe americké soudy odmítaly poskytovat ochranu 

spekulativním obchodům s odůvodněním, ţe tyto jsou proti veřejnému pořádku. Soudci vinili spekulanty 

z narušování ekonomiky, vytváření cenových bublin na trzích a v neposlední řadě také z toho, ţe jsou 

příčinou oţebračování spekulantů samotných. V rozsudcích se objevují i takové kuriózní argumenty, ţe 

zisky spekulantů pocházejí z kapes těch nešťastníků, kteří s nimi obchodovali a spekulanti byli 

označováni za parazity, kteří se přiţivují na práci ostatních, zatímco oni sami nejsou společnosti ničím 

prospěšní. Viz Stout, A. L. (1999). Why the law hates speculators: Regulation and private ordering in the 

market for OTC derivatives. Duke Law Journal, volume 48, number 3, stránky 701-785. Získáno 1. 9. 

2010 z http://www.law.duke.edu/journals/dlj/life 

43
 Stout, A. L.: Why the law hates speculators: Regulation and private ordering in the market for OTC 

derivatives. Duke Law Journal, volume 48, number 3, 1999, strany 701-785. Získáno 1. 9. 2010 z 

http://www.law.duke.edu/journals/dlj/life 

44
 Irwin v. Williar 508 09, 110 U.S. 499, (1884) 
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Norma proti rozdílovým kontraktům tak přinesla významnou překáţku pro 

spekulanty. Ukazuje, ţe z právního hlediska není podstatnějších rozdílů mezi spekulací 

a sázkami. Další z dopadů, které toto pravidlo mělo, byla snaha odradit od spekulace a 

to vcelku specifickou formou. Ve svém důsledku totiţ nutilo případné spekulanty 

k provádění obchodů na spotovém trhu a to včetně dodávky skutečného zboţí, jedině 

tak se mohli spolehnout na to, ţe jejich smlouva bude právně vymahatelná. Pravidlo 

tímto uvalilo implicitní „daň“ na spekulanty při rozdílových obchodech. Provádění 

obchodů na spotovém trhu s tím, ţe je třeba fyzicky komoditu, respektive podkladový 

instrument, skutečně dodat, je samozřejmě mnohem draţší neţ jen předání sumy peněz 

v určitém čase. Při rozdílovém kontraktu se spekulanti totiţ zbavili mnoha nezbytných 

nákladů, které jsou s reálným dodáním spojeny
45

. Tímto byla omezena likvidita 

spekulantů, jelikoţ v mnoha případech dodání zboţí značně zvýšilo náklady těchto 

obchodů. 

Je nutné upozornit, ţe v rozsudcích nebyl vysloven zákaz derivátové obchody 

provádět. Pravidlo proti rozdílovým obchodům ale do určité míry ztěţovalo jejich 

vymahatelnost. Ačkoliv soudci v případě rozdílových kontraktů odsuzovali spekulaci, 

postupem času začali rozlišovat také různé jiné účely, které mohly být stranami 

sledovány. Tím de facto potvrdili, ţe určité formy těchto obchodů mohou být navzdory 

všemu, co bylo výše uvedeno, také společensky uţitečné. Povolovali tedy výjimky 

z nemoţnosti domáhat se platnosti rozdílových kontraktů a to v případě, ţe alespoň 

jedna strana smlouvy je schopna dokázat, ţe jejím cílem není spekulace, ale naopak 

zajištění. Strana obchodu pak musela být schopna před soudem prokázat, ţe v době 

uzavření smlouvy měla takový ekonomický zájem, který by mohl být poškozen 

v případě vzniku určité události (tedy ţe by utrţila ztrátu). A zároveň, ţe při uzavření 

rozdílového kontraktu by při téţe události obdrţela zisk.
46

 Protoţe takové obchody byly 

                                                 

45
 Spekulanti na spotovém trhu musejí počítat se značnými náklady na přepravu zboţí. S přepravou zboţí 

je také spojena potřeba kalkulovat s určitým rizikem, které je spojeno se skladováním a manipulací s ním, 

ochranou, v případě zvířat i jeho krmením a podobně. 

46 Pokud se ţalobce chtěl úspěšně domáhat platnosti rozdílového kontraktu, jehoţ stranou byl a který mu 

umoţňoval získat peněţní plnění při poklesu cen určité komodity, musel dokázat, ţe drţí zásobu tohoto 

zboţí a tedy při poklesu jeho ceny bude zároveň poškozen. Edwin, W. P. (duben 1931). Hedging and 
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pak pro stranu de facto hrou s nulovým součtem, skutečně straně jen kompenzovaly 

původní riziko ztráty, soudy jim přiznávaly vymahatelnost a povaţovaly je za „pojistné“ 

smlouvy, či smlouvy „k náhradě škody“ (indemnity agreements).  

Tato výjimka přiznávající určitým rozdílovým kontraktům vymahatelnost je pro 

charakteristiku derivátů velmi významná. Tzv. indemnity exception, tedy „pojistná 

výjimka“ ukazuje, ţe právně i ekonomicky je moţno deriváty povaţovat jak za nástroje 

pro spekulaci, tak k zajištění. Na druhou stranu je třeba vnímat to, ţe šlo stále o výjimku 

z pravidla. Tedy ţe soudy stále primárně vnímaly deriváty jako spekulativní nástroje. 

S tím, ţe za určité situace jejich účelem mohlo být zajištění proti riziku, tedy hedging.  

Další výjimka z pravidla proti rozdílovým obchodům se týkala burzovně 

obchodovatelných futures. Obchodníci, kteří vstupovali do futures kontraktů, neměli 

v úmyslu obdrţet (nebo poskytnout) fyzické plnění, tedy jejich zájem byl stejný jako 

v případě ostatních rozdílových obchodů. Burzovní futures obchody se vyznačovaly, a 

je tomu stejně i dnes, tím, ţe jejich převáţná část je vypořádána pouze finančně a to tak, 

ţe strana kontraktu vstoupí před datem splatnosti do protipozice (tedy uzavře opačný 

obchod – koupí v případě původního prodeje, nebo prodá v případě původního nákupu 

zboţí - a tím se zbaví nutnosti fyzického plnění). Ačkoliv se zdá, ţe nebylo rozdílu mezi 

rozdílovými kontrakty a futures, které byly ukončeny uzavřením protipozice, soudy 

mezi těmito typy obchodů přísně rozlišovaly, jak je vidět například v rozsudku případu 

Board of Trade of Chicago v. Christie Grain & Stock Co. (198 U.S. 236 (1905)):  

„Obchody, kde si jsou strany vědomy toho, že vypořádání bude provedeno výplatou 

rozdílu mezi cenou uvedenou ve smlouvě a cenou na spotovém trhu v určitou dobu, stojí 

na jiném principu než obchody provedené toliko s očekáváním že budou vypořádány 

uzavřením protipozice. (…) Vypořádání formou uzavření opačné pozice je ve svém 

právním důsledku dodávkou zboží. Hovoříme ale pouze o případě obchodování na 

burzovním parketu (trading in the pits
47

), jelikož při něm jsou členové burzy zmocniteli 

                                                                                                                                               

Wagering on Produce Exchanges. Yale Law Journal, stránky 843-852. Získáno dne 1. 8. 2010 z 

http://www.yalelawjournal.org/. 

47
 Pit je specifická oblast na burzovní ploše, která je určena pro obchodování komodit, individuálních 

futures nebo opčních kontraktů. 
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těchto obchodů. Není pochyb o tom, že podle pravidel obchodování, které má Chicago 

Board of Trade, jsou obchody provedené mezi členy burzy míněny vážně a považovány 

za závazné ve způsobu a formě, v jaké jsou uzavírány. Není dále pochyb o tom, že 

značná část těchto obchodů je prováděna pro důležité obchodní účely.“
48

 

Z poněkud komplikovaného úryvku judikátu vyplývá závěr, ţe z pohledu soudů 

organizované obchodování s futures kontrakty slouţilo primárně k zajišťovacím 

potřebám neţ ke spekulacím (ačkoliv z dnešního úhlu pohledu je tomu spíše naopak). 

Soudy tak odlišily uzavření protipozice od vypořádání rozdílového kontraktu formou 

výplaty zisku nebo ztráty jednou ze stran. Toto technické odlišení „offset“, tedy 

protipozice, od „settling differences“, tedy vyrovnání rozdílů, ukazuje jeden z prvních 

pokusů jak zamezit škodlivé spekulaci a podpořit hodnotnější typy obchodů. Jinými 

slovy obchodování, které bylo zajištěné důvěryhodnou institucí, tedy burzou, nebylo 

soudy povaţováno za nebezpečné. 

Samo pravidlo o rozdílových obchodech neznamenalo, ţe by deriváty nemohly být 

ke spekulaci pouţity. Spíše donutilo spekulanty k přemýšlení o tom, jak si zajistit, ţe 

druhá strana toho kontraktu bude plnit svůj závazek navzdory tomu, ţe jeho 

vymahatelnost u soudu bude velmi obtíţná nebo nulová. Řešením byl vznik 

soukromých burz na členském principu, vyţadování sloţení marţe a dodrţování 

ostatních pravidel stanovených těmito institucemi. Burzy udrţovaly spekulaci s deriváty 

v mezích svých pevných pravidel. Posléze byla kontrola burzovních derivátových 

obchodů pro některé burzy zajištěna také prostřednictvím vládních organizací jako 

Komise pro obchodování termínových kontraktů na komodity (Commodities Futures 

Trading Commission - CFTC)
49

 a Komise pro cenné papíry (Securities Exchange 

                                                 

48
 Board of Trade of Chicago v. Christie Grain, 198 U.S. 236 (1905) 

49
 http://www.cftc.gov/ 



31 

 

Commission - SEC)
50

. Co se týče spekulace pomocí mimoburzovních obchodů, ta 

zůstala regulována pravidlem proti rozdílovým kontraktům
51

.  

3.2.2 Legislativa 

Výše popsaný přístup soudů k derivátům dal vzniknout i právním normám, které 

rozdílové obchody regulují dodnes. Ve Spojených státech byl jednou z nich například 

Zákon o komoditních burzách (Commodity Exchange Act), federální zákon z roku 

1936. Jeho vydání ale předcházelo období, ve kterém platila pravidla z konce 

devatenáctého a počátku dvacátého století. V této době vlády mnoha států USA 

promítaly pravidlo proti rozdílovým kontraktům do tzv. zákonů proti pokoutním 

obchodním kancelářím (antibucketshop laws). Tyto normy povaţovaly smlouvu o 

prodeji zboţí protiprávní, pokud neměla končit fyzickým dodáním suroviny. Bucket 

shops, tedy pokoutní burzovní kanceláře, nebyly nic jiného neţ uskupení sázkařů, kteří 

se scházeli před Chicago Board of Trade a sázeli na budoucí vývoj cen komodit. Tato 

uskupení se honosila poměrně vznosnými jmény jako Christie Grain nebo Stock 

Company and the Public Grain Exchange. Pro mnohé Američany bylo obtíţné odlišit 

tyto „burzovní kanceláře“ od těch „skutečných“, tedy zákonem povolených, čemuţ jistě 

napomáhalo i to, ţe sami někteří členové CBOT byli na pokoutních obchodech 

účastni
52

.  

Stejně jako podle starších pravidel common law, i tyto zákony povolovaly výjimky 

co do organizovaného obchodování s futures a pro zajišťovací obchody, pokud jedna ze 

stran byla s to dokázat potřebu pojistit se tímto proti riziku. Zákony některých států šly 

však ještě dále neţ původní pravidlo o rozdílových kontraktech, které „pouze“ 

označovalo takové obchody v určitých případech za nevymahatelné, a ukládaly i trestní 

sankce za jejich provádění. Zákony proti pokoutním obchodům se udrţely v právních 

                                                 

50
 http://www.sec.gov/ 

51
 Stout, Lynn A., How Deregulating Derivatives Led to Disaster, and Why Re-Regulating Them can 

Prevent Another 2009. Lombard Street, Vol. 1, No. 7, 2009; UCLA School of Law, Law-Econ Research 

Paper No. 09-13. dostupné na  http://ssrn.com/abstract=1432654, získáno 1.9 2010 

52
 Santos, J.: A History of Futures Trading in the United States. 2010. Získáno 3. 9 2010, z EH.Net 

Encyclopedia: http://eh.net/encyclopedia/article/Santos.futures 
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řádech mnoha amerických států. Jejich vliv však zeslábl v momentě, kdy se regulace 

derivátů stala předmětem regulace federální vlády. První zásah na tomto poli proběhl 

v roce 1921, kdy Kongres vydal Zákon o obchodování s futures (Futures Trading Act). 

Tento zákon ale také ukládal prohibitivní daň obchodníkům s futures mimo 

organizované trhy (burzy). Federální nejvyšší soud ovšem toto uznal protiústavním 

ukládáním daní. Zákon byl dodatečně přepracován a přijat v podobě Zákona o futures 

s obilím (Grain Futures Act) v roce 1922, který nařídil, aby burzy byly licencované, 

minimálně trţně manipulovatelné a aby zveřejňovaly informace o obchodování. 

Problémem tohoto zákona ale bylo, ţe reguloval obchodování na burzách, zatímco 

postihovat individuální obchodníky nebylo v jeho diskreci. 

 Tato norma byla roku 1936 přeměněna do podoby Zákona o komoditních burzách 

(Commodity Exchange Act, CEA). CEA se původně vztahoval pouze na futures a opční 

obchody určitých komodit, například bavlny nebo obilí. Aţ v roce 1974 Kongres značně 

zvětšil svůj vliv na tyto obchody a působnost CEA rozšířil na „veškeré další zboţí a 

artikly“ včetně všech „sluţeb, práv a podílů (services, rights, and interests)“
53

. 

Současně byla vytvořena Komise pro komoditní obchodování (Commodity Futures 

Trading Commission, CFTC). Komise byla sloţena z pěti členů a mezi její pravomoci 

patřilo vymáhání CEA. Důsledkem těchto legislativních změn bylo, ţe regulace 

spekulativních obchodů byla přenesena na federální úroveň. Středobodem CEA byl 

především takzvaný poţadavek burzovního obchodování (exchange trading 

requirement), tedy de facto přeformulované pravidlo proti rozdílovým obchodům, které 

vyţadovalo, aby obchody, jejichţ předmětem mělo být dodání zboţí, byly skutečně 

vypořádány dodávkou zboţí. Zákon zakázal veškeré kontrakty, které spočívaly 

v prodeji zboţí v budoucnu, pokud nebyly provedeny na organizovaném trhu. Tento 

zákaz neplatil v případě, ţe se jednalo o skutečný prodej (koupi) zboţí s jeho fyzickým 

dodáním. Z výše uvedeného vyplývá důleţitý závěr. Obchodování s futures nebo 

opcemi, kdy záměrem stran nebylo skutečné dodání podkladového aktiva, bylo 

                                                 

53
 7 USC 1 – Sec. 1a. Definitions 
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z právního hlediska přípustné jen a pouze tehdy, kdyţ bylo prováděno v mezích 

pravidel organizovaného trhu (burzy).
54

 

Poţadavek burzovního obchodování, někdy také nazvaný jako zákaz 

mimoburzovních futures, měl výrazný dopad na spekulaci v USA. Jak uvádí Stout 
55

:  

„Zatímco značné množství obchodů je možné provádět na určených futures burzách, 

pro každou komoditu, na kterou je určitý kontrakt vypsán, připadají desítky tisíc druhů 

zboží a služeb, na které obchody vypsány nejsou. Pokud tedy spekulant chce otevřít 

pozici v obchodu s minisukněmi, palčáky, obrazy od Moneta, mandarinkami (…), zjistí, 

že žádné z těchto ani jiných druhů zboží a služeb nejsou na burze kótovány. Ke 

spekulaci s takovým zbožím pak nezbude nic jiného, než se uchýlit ke spotovým 

obchodům a to se všemi okolnostmi a náklady, které jsou v nich obsaženy.“ 

Velmi zajímavou skutečností je fakt, ţe oproti původním normám common law, byl 

Zákon o komoditních burzách na spekulanty přísnější. Stejně jako mnoţství zákonů 

proti pokoutním obchodním kancelářím, tak i CEA šla nad co do podstaty 

soukromoprávní postih v podobě nevymahatelnosti výše zmíněných druhů rozdílových 

obchodů. Činila tak prostřednictvím veřejnoprávního postihu pokutami za obchody, 

které neměly skončit fyzickým plněním a které byly provedené mimo burzu (off-

exchange)
56

. CEA také udělila Komisi pro komoditní obchodování pravomoc 

rozhodovat o tom, které obchody jsou v mezích společenského zájmu a mohou být na 

burzách provedeny. Pokud tedy některá z burz uvaţovala o zavedení nového typu 

futures nebo opcí, musela si nejdříve vyţádat souhlas CFTC. Komise pak posuzovala, 

zda určitý obchod slouţí nějakému ekonomickému účelu neţ jen pouhé spekulaci. 

CFTC měla ještě řadu dalších výsad, mezi které patřila také moţnost zasahovat proti 

spekulacím prostřednictvím ukládání tzv. position limits, tedy limitů určujících 
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  7 USC 6 – Sec. 6c. Prohibited transactions; http://vlex.com/source/us-code-agriculture-1006 
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 Stout, A. L.: Why the law hates speculators: Regulation and private ordering in the market for OTC 

derivatives. Duke Law Journal, volume 48, number 3, 1999, strany 701-785. Získáno 1.9 2010 z 
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mnoţství otevřených pozic určitého kontraktu pro jednotlivé obchodníky, jakoţ i tzv. 

trading limits, tedy limitů co do velikosti respektive výše konkrétního obchodu.  

Vývoj práva a norem upravující deriváty nutil spekulanty k obchodování na 

spotovém trhu. Spekulace na většinu zboţí a sluţeb se stala obtíţnější a především 

draţší (mimo jiné z důvodu, o kterém je pojednáno výše, tedy z dodatečných nákladů na 

skladování, přepravu atd.). Přesto však existoval takový spotový trh, kde náklady na 

obchodování byly v podstatě zanedbatelné. Tímto trhem byl trh s korporátními cennými 

papíry. Akcie a dluhopisy jsou ideálními nástroji k obchodování, rozhodně z hlediska 

nutnosti přepravy či skladování. Trh s cennými papíry byl útočištěm pro spekulanty, 

kteří byli právními restrikcemi donuceni opustit jiné obchody z důvodu vysokých 

transakčních nákladů. Je do značné míry moţná příznačné, ţe ačkoliv se objevily určité 

snahy omezit spekulaci na trhu cenných papírů, k její realizaci došlo aţ po té, co se celý 

svět přesvědčil, jak nebezpečné mohou trhy být, tedy po období finančních krizí. 

 Kritika absence kvalitní regulace trhů s cennými papíry se objevuje i v dopisech 

prezidenta USA Franklina D. Roosevelta Kongresu Spojených států: 

„Jsem si vědom toho, že trhy s cennými papíry i komoditami jsou nezbytné a 

přínosné pro obchod i zemědělství. Nicméně by mělo být v našem národním zájmu co 

možná nejvíce zamezit tomu, aby tyto trhy byly jen prostředky k pouhým spekulativním 

operacím. Proto doporučuji Kongresu, aby přijal taková legislativní opatření, která by 

stanovila pravidla (…) obchodů s cennými papíry a komoditami a k zajištění ochrany 

investorů i hodnot. A dále, aby zabránil v možné míře, nepotřebné, nerozumné a 

ničemné spekulaci.“
57

 

 Zákon o obchodování s cennými papíry (Securities Exchange Act, SEA) byl přijat aţ 

v období velké deprese v roce 1934. Na spekulaci bylo pohlíţeno stejně jako v případě 

rozdílových kontraktů. Byla v ní viděna neproduktivní činnost, která je s to poškodit 

ekonomiku například tím, ţe můţe způsobit fluktuaci v ceně cenných papírů. Na rozdíl 

od obchodování s komoditami bylo ale obtíţnější vyčlenit a vymezit určité způsoby 

                                                 

57 
February 6, 1934; Message from President Roosevelt to U.S. Congress on Stock Exchange Practices, 

získáno 1.8 2010 z http://www.sechistorical.org/museum/papers/1930/. 
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obchodování, které by byly označeny za neplatné, respektive právně nevymahatelné. 

Zákon tedy přináší jinou formu ovlivnění obchodování a to prostřednictvím marţových 

poţadavků (tzv. margin requirements), které omezovaly schopnost investorů půjčovat 

prostředky ke koupi cenných papírů. Další z restrikcí, které SEA zavádí, je omezování 

tzv. obchodů nakrátko (short selling, shorting, going short). Obchodem na krátko je 

míněna taková transakce, při které se prodává cenný papír, který má prodávající v drţbě 

na základě smlouvy o půjčce, tedy nikoliv ve vlastnictví.
58

 Pravidlo, které ovlivňuje i 

dnešní obchody s deriváty, známé také jako „uptick rule“ povoluje obchody na krátko 

pouze v případě, ţe cena cenných papírů vzrostla. Uptick pravidlo musí být dodrţováno 

při prodejích na krátko na New Yorské burze (NYSE
59

) i na burzovním trhu 

NASDAQ
60

.  

Poněkud odlišného legislativního vývoje se dočkaly trhy také ve Velké Británii, kde 

byl roku 1986 přijat Zákon o finančních sluţbách (Financial Services Act). Tento zákon 

měl za úkol modernizovat finanční právo odstraněním jiţ přeţitého pravidla proti 

rozdílovým kontraktům. Nastal tak výrazný zlom, jelikoţ zákon prohlásil veškeré 

finanční deriváty právně vymahatelné a to bez ohledu na to, jestli jejich účelem měla 

být spekulace či zajištění. Spojené státy se podobného zákona dočkaly mnohem později. 

V průběhu let si tamní regulátoři vystačili s povolováním jednotlivých druhů obchodů. 

Aţ roku 2000 nastala výrazná deregulace díky přijetí Commodity Futures 

Modernization Act of 2000, CFMA. Tento zákon označil všechny finanční deriváty s 

výjimkou těch, které byly podrobeny dozoru Komise pro komoditní obchodování nebo 

Komise pro cenné papíry, za právně vymahatelné. Podle Stout
61

 „to byla právě tato 

změna v právu – nikoliv výmysl některého  chytráka z Wall Street – která dala vzniknout 

                                                 

58
 Například koupit akcii tzv. „na krátko“ znamená půjčit si ji (například od brokerské firmy) v určitém 

čase t, následně ji prodat a po určité době určené ve smlouvě o půjčce (tedy v čase t + x) ji na trhu koupit 

a vrátit. Účelem takovéto transakce je spekulace na pokles ceny této akcie. Spekulant předpokládá, ţe při 

prodeji utrţí více, neţ bude muset platit při její následné koupi. 
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dnešnímu trhu s finančními deriváty s obratem 600 biliónů amerických dolarů. (…) Je 

to téměř jakoby se Kongres rozhodl vyzkoušet, co se stane, když naráz zruší právo, které 

tu fungovalo staletí“ 

CFMA přinesla dvě zásadní změny pro derivátové a komoditní trhy. Zákon vyjmul 

některé OTC deriváty z působnosti Komise pro komoditní obchodování. Dále pak za 

určitých podmínek povolil obchodování futures kontraktů na jedinou akcii a akciové 

indexy a to pod dohledem děleným mezi CFTC a SEC. 

Především díky rozvoji derivátů obchodovaných na neregulovaných trzích (OTC), 

vznikly i mezinárodní organizace publikující dokumenty, kterými se snaţí především 

standardizovat terminologii a podmínky derivátových smluv. Jednou z nejdůleţitějších 

organizací, vzniklou v osmdesátých letech dvacátého století je Mezinárodní asociace 

pro swapy a deriváty (International Swaps and Derivatives Association – ISDA). O této 

i dalších organizacích je pojednáno v oddíle Mezinárodní derivátové organizace. 

Především v oblasti bankovnictví jsou velmi důleţité Basilejské kapitálové dohody, 

známé především jako Basel II. Jde o dokument určující pravidla bankovního podnikání 

a byl přijat Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking 

Supervision – BCBS
62

). BCBS vznikl pod záštitou Banky pro mezinárodní platby BIS 

(Bank for International Settlements), která sídlí v Basileji. Basel II určuje pravidla pro 

výpočet kapitálové přiměřenosti bank, včetně podmínek, jak do kapitálové přiměřenosti 

zahrnout deriváty, které jsou vykazovány podrozvahově (s výjimkou zajišťovacího 

účetnictví). Dále je věnována pozornost řízení různých druhů rizik souvisejících 

s aktivitou bank. V současné době je jiţ připravován Basel III, reagující především na 

globální ekonomickou krizi. Diskutovaným problémem je i moţná regulace OTC 

derivátových obchodů. 

Ve Spojených státech byla v červenci roku 2009 Senátem schválena finanční 

reforma, která zavádí mimo jiné právě regulaci trhu s finančními deriváty. Podle 

nejnovějších studií jde o nejzásadnější změnu pravidel pro Wall Street od třicátých let 
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minulého století. Cílem je snaha pomoci ekonomice po krizi a samozřejmě také 

zabránění jejímu případnému opakování. Reforma je velmi rozsáhlá, má více neţ 2 300 

stran
63

. Především pro obchodování s OTC deriváty má být zajištěn nový efektivní 

regulatorní rámec, který povede ke zprůhlednění těchto obchodů
64

. 

  

                                                 

63
 Adams, P.: Sweeping US financial reform passed by Senate. 2010. Získáno 16.10 2010, z BBC News: 

http://www.bbc.co.uk/news/business-10654128 

64
 Bučková, V.: Jaké změny můţeme očekávat v oblasti regulace bankovního sektoru? 2010, získáno 16. 

10. 2010, z Finance.cz: http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/272688-jake-zmeny-muzeme-ocekavat-v-

oblasti-regulace-bankovniho-sektoru-/ 



38 

 

4 Právní povaha derivátů 

Výše zmíněné charakteristiky a popisné definice derivátů lze nalézt v ekonomických 

publikacích. Problém nastává, pokud se pokusíme z hlediska práva vymezit, co to je 

derivátový kontrakt a především, jakou má povahu. O tom však literatura v zásadě mlčí. 

Pro ekonoma jistě není podstatné, co za smluvní typ uzavírá, jelikoţ ho zajímají pouze 

ony ekonomické důsledky transakce. Z hlediska práva je ale nutné zamyslet se nad 

moţnostmi, které s sebou derivátové smlouvy přinášejí co do moţnosti smluvních typů, 

ale také pro moţnost zkvalitnění regulace. Bylo by moţné ihned klasifikovat deriváty 

jako inominátní smlouvy a tím se problému s popisem jejich právní povahy rychle 

zbavit. Povaţuji však za důleţité diskutovat o některých moţnostech, které jsou autory 

nabízeny a pokusit se tak popsat jejich právní podstatu.  

Setkáváme se s dvěma moţnými přístupy. Prvním z nich je historický pohled, který 

deriváty povaţuje za hry a sázky (podobně jako ve výše zmiňovaném judikátu Irwin v. 

Williar z roku 1884). Druhý přístup, který spíše vychází z jejich ekonomického 

charakteru, popisuje deriváty jako finanční nástroje a vidí v derivátech například 

pojistnou smlouvu. 

4.1 Hra a sázka 

První z přístupů tedy vidí v derivátové smlouvě hru nebo sázku. Je to zřejmě dáno 

historickými důvody, vţdyť soudy v USA v 19. století opakovaně uváděly, ţe 

derivátové obchody jsou pouze tipem na to, jak se bude vyvíjet cena nějakého 

instrumentu. Je ale důleţité si uvědomit, ţe tento postoj je s ohledem na vývoj 

legislativy překonán. S ohledem na úpravu her a sázek by bylo velmi nepraktické 

přijmout deriváty za tento druh smluv. Například Jílek
65

 velmi suverénně uvádí, ţe 

deriváty nejsou ničím jiným neţ součástí sázek a her a tím pádem jejich právní úprava 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, tedy konkrétně Hlavou 

osmnáctou Sázka a hra zákona č.40/1964 Sb. Autor nepodává ţádné konkrétnější věcné 
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a především právní zdůvodnění svého tvrzení a ani se nevěnuje dopadu, který by taková 

skutečnost měla na obchodování s deriváty. Ve své další knize
66

 přímo uvádí: 

„Deriváty jsou pochopitelně součástí sázek a her a vztahují se na ně paragrafy 845 a 

846 občanského zákoníku.“ 

S tímto přístupem však z mého pohledu rozhodně nelze souhlasit. Z pohledu 

ekonoma, pro kterého nejsou právní důsledky určitého obchodu prvořadé, je jistě 

paralela mezi hrami a sázkami významná. Pokud bychom však právně připustili, ţe 

uzavření derivátového obchodu je totéţ jako si vsadit na dostihy, mohli bychom tím 

zruinovat celý derivátový byznys. Je nutné přísně odlišovat, pokud má nějaký 

instrument z ekonomického pohledu charakter hazardu od situace, kdy tento instrument 

musíme nějak právně regulovat a podřadit ho pod nějaký smluvní typ. Význam tohoto 

odlišení spočívá především v tom, ţe podle občanského zákoníku nejde pohledávky 

z her a sázek vymáhat. Takové pohledávky jsou pak pouze naturálními, tedy sice 

platnými, ale nevymahatelnými. Pokud bychom toto připustili, pak by derivátové 

obchody do značné míry ztratily svůj smysl. Derivátové závazky by se staly pouze 

naturálními obligacemi a jistota jejich splnění by se ztratila. Pro účetní potřeby by se 

z účtování o derivátech stalo účtování o podmíněných závazcích, o pohledávkách by se 

na základě zásady opatrnosti neúčtovalo a veškeré další informace by musely být 

pečlivě popsány v příloze účetní závěrky. Problémy, které by nevymahatelnost 

způsobila, by se mohly projevit v moţnosti pouţití derivátu pro zajišťovací účely. 

Nejistota, kterou by případná nemoţnost vymáhat svou pohledávku přinesla, by nejspíš 

odradila obchodníky pouţívat deriváty pro tento účel.  

Výjimka § 846 občanského zákoníku, která stanovuje, ţe v případě výherního 

podniku provozovaného státem nebo podniku, který byl úředně povolen, částečně 

zmírňuje moţné nepříznivé dopady vyplývající z myšlenky povaţovat deriváty za hry. 

Nicméně stále nenabízí uspokojivé řešení pro všechny druhy derivátů, tedy především 

těch, které jsou obchodovány na neregulovaných trzích. Problém sám o sobě není fakt, 
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ţe by deriváty neměly být regulovány občanským zákoníkem, vţdyť i pojistná smlouva 

je podle českého práva absolutním neobchodem a není tak regulována obchodním 

zákoníkem. Problematický je právě dopad ustanovení o hrách a sázkách, tedy především 

podmínkami pro vymahatelnost, které by tak z derivátů dělaly ještě komplikovanější 

instrumenty. 

Jílek
67

 dále uvádí, ţe právní povaha derivátu je primárně závislá na tom, kdo tento 

kontrakt sjednává. Je-li stranou smlouvy alespoň jeden licencovaný subjekt, jedná se o 

derivát. V opačném případě, tedy pokud jsou obě strany nelicencovanými subjekty, 

nejedná se o právně závazné smlouvy, tudíţ se ani nejedná o deriváty. Je však velmi 

sporné rozdělovat právní povahu nějaké smlouvy jen podle subjektů, které ji sjednávají. 

Tím není popírán fakt, ţe jeden smluvní typ můţe být podle povahy subjektů obsaţen 

v různých normách (například kupní smlouva v občanském i obchodním zákoníku). 

Dovozovat ale neplatnost a nevymahatelnost nějakého instrumentu v soukromoprávní 

rovině jen na základě povahy stran je v tomto případě diskriminující. Navíc by pro 

subjekty, které by tímto byly z moţnosti uzavřít derivátový kontrakt vyloučeny, nebyl 

problém toto obejít. Tedy dohodnout se s licencovanými subjekty a posléze na sebe jen 

nechat převést zisky nebo ztráty z transakce. Celá tato koncepce by přinesla značnou 

právní nejistotu. Dalším problémem je značná variabilita derivátů, kdy ne vţdy vidíme 

jasnou hranici mezi podkladovým aktivem a samotným instrumentem. Jak uvádí 

Dvořák
68

, pokud budeme o derivátech uvaţovat jako o hrách a sázkách, pak bychom 

v podstatě tutéţ úvahu mohli provést i pro ostatní instrumenty finančního trhu, 

například pro akcie nebo dluhopisy. Povaţovat deriváty za hry a sázky má tedy 

především tyto hlavní nedostatky: 

 nevymahatelnost v případě nelicencovaných subjektů 

 problematičnost rozdělování subjektů, pro které by byl kontrakt derivátem a pro 

které by co do ekonomického účelu i způsobu totoţný obchod nebyl právně 

vymahatelným  
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 popření účetních pravidel pro vykazování derivátů 

Pro nalezení právní povahy derivátů je třeba hledat jiný smluvní typ.  

4.2 Derivát jako pojistná smlouva 

Při studiu derivátů lze narazit na zajímavou myšlenku, podle které mohou být určité 

typy derivátů povaţovány za pojistnou smlouvu. Tento pohled uţ derivátový obchod 

povaţuje za ekonomický (finanční) instrument, ovšem i tak je to názor do značné míry 

specifický.  

Například Stout
69

 uvádí, ţe pojistná smlouva je ve své podstatě opcí, ve které 

kupující (tedy podle pojistné terminologie pojistník) platí specifikovanou sumu za právo 

získat obnos v případě nastání nějaké události. Toto pojetí je důleţité pro regulaci. Jak 

bylo výše uvedeno, v anglosaském právním systému přetrvávalo pravidlo proti 

rozdílovým kontraktům, které bylo upravováno a zapracováváno do legislativy. 

Kontrakty provedené mimo regulovaný trh (off-exchange), které neměly končit 

fyzickým vypořádáním, byly právně neúčinné a nevymahatelné. Toto pravidlo by ale 

bylo snadné obejít v případě, ţe by neexistovala současná regulace pojistných smluv. 

Mějme obchodníka, kterému je zabráněno ve spekulaci díky pravidlům regulujícím 

derivátové obchody. Ten místo rozdílového kontraktu, ve kterém by spekuloval na cenu 

nějaké nemovitosti, uzavře pojistnou smlouvu ochraňující nemovitost před poklesem 

její ceny. Pokud by taková pojistná smlouva byla právně vymahatelná, pak by veškerá 

regulace derivátů byla citelně oslabena. 

Do pojistného práva proto musela být zavedena podobná regulace jako v případě 

derivátů. V případě uzavření pojistné smlouvy byl testován tzv. pojistný zájem 

(insurable interest). Pojistný zájem je tu v případě, kdy pojistník můţe dokázat, ţe by 

utrpěl podstatnou ekonomickou škodu v důsledku toho, ţe určitý pojištěný majetek 

bude zničen. Tento poţadavek reaguje na případy, kdy by někdo třetí uzavřel pojistnou 

smlouvu například na majetek jiné osoby. Jedná se o institut pojištění cizího rizika, 
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které ale náš právní řád povoluje a to v §10 Zákona o pojistné smlouvě (zákon č. 

37/2004 Sb.)
70

. I za předpokladu, ţe se pojistník mohl prokázat existencí pojistného 

zájmu, existovala zde další podmínka, která zabraňovala obcházení zakázaných typů 

derivátů. Tento poţadavek je nazýván jako princip náhrady škody (indemnity principle). 

Toto pravidlo určuje, ţe pojistník nesmí být odškodněn částkou přesahující 

ekonomickou hodnotu jeho podílu v pojištěném majetku. Tímto je předcházeno 

moţnosti uzavření více pojistných smluv týkajících se stejného pojištěného objektu 

s cílem získat v případě pojistné události několik pojistných plnění. I tento institut ale 

náš právní řád povoluje, konkrétně jde o typ pojištění, který český Zákon o pojistné 

smlouvě nazývá škodovým
71

.  

Dvě podmínky, tedy pojistný zájem a princip náhrady škody by bylo moţno vyjádřit 

poţadavkem: pojistné smlouvy mají být uzavřeny za účelem náhrady utrpěných škod – 

nikoliv za účelem vydělat si. Všechna tato omezení si kladla za cíl především omezit 

morální hazard, tedy situace, kdy pojistník je více nakloněn k riziku, jelikoţ se díky 

pojištění nemusí obávat přílišných ztrát. Dalším cílem bylo právě omezit obchodníky, 

kteří pomocí pojistných smluv spekulovali na budoucnost. 

Ačkoliv je moţné vidět určité shodné rysy mezi derivátovým kontraktem a pojistnou 

smlouvou, tvrdit, ţe jsou oba instituty shodné, není samozřejmě moţné. Výše uvedené 

tedy spíše jen přináší jiný úhel pohledu na pojistnou smlouvu. Derivát jako pojistná 

smlouva by nemohl uspět a to především opět z důvodu rozmanitosti typů derivátových 

obchodů, různých forem obchodování a především odlišných účelů. Historicky však 

bylo nutné oddělit institut pojistné smlouvy právě kvůli moţnému zneuţití jejích 

dopadů a teoretické šanci obcházení regulace derivátů.  
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Na závěr úvah o moţnosti povaţovat deriváty za pojistné smlouvy nebo za hry a 

sázky uvádím pohled, který přináší Všeobecný zákoník občanský (ABGB – Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch) v § 1297, kde mluví o tzv. odvážných smlouvách 

(Glücksveträge). ABGB definuje aleatorní, tedy odváţné smlouvy jako: 

„Smlouva, kterou se slibuje a přijímá naděje ještě nejistého prospěchu, jest odvážná 

smlouva. Náleží k úplatným nebo bezplatným smlouvám podle toho, zda se něco slibuje 

čili nic.“
72

 

Zákoník uvedl i demonstrativní výčet odváţných smluv a řadil mezi ně například 

smlouvy zástavné, sázky, hry a losy, smlouvy trhové a jiné zřízené o očekávaných 

právech, nebo o budoucích ještě nejistých věcech. Tento historický exkurz potvrzuje 

nejistou povahu derivátů a také do jisté míry ospravedlňuje pohledy na ně jako na 

sázkové instrumenty s tím, ţe je ale zároveň odděluje. Společným znakem derivátů, 

pojistných smluv a her se sázkami je jejich aleatornost, coţ ovšem zároveň nemůţe 

znamenat, ţe jde o instituty shodné co do právní úpravy. 

4.3 Nepojmenovaná smlouva 

Pokud derivátová smlouva není ani smlouvou o sázce a hře a zároveň není ani 

pojistnou smlouvou, zůstává otázka její právní povahy stále otevřená. Jak je uvedeno 

výše, nebude ţádným překvapením dobrat se k názoru, ţe derivátový kontrakt je 

nepojmenovanou smlouvou, která můţe mít prvky široké škály smluv jiných. Někteří 

autoři (například Dědič
73

) povaţují derivátové smlouvy za různě modifikované kupní 

smlouvy, s čím lze souhlasit pouze částečně. Je nutné totiţ upozornit, ţe formu kupní 

smlouvy mohou mít jen nástroje, jejichţ bazickým instrumentem je nějaké aktivum. 

Pokud zvaţujeme deriváty na nějaké skutečnosti, například počasí, těţko se pak můţe 

jednat o kupní smlouvu. 
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 Lze tedy shrnout, ţe určité prvky kupní smlouvy je moţné v derivátech nalézt, 

rozhodně ale nelze takto klasifikovat takové deriváty, v jejich základu by leţela tzv. res 

extra commercium, tedy věc vyloučená z obchodování, popřípadě vývoj nějakých 

jiných veličin, které zkrátka nelze koupit, jelikoţ fyzicky neexistují (například akciové 

indexy, počasí, teplota a podobně). Proto se stále bude jednat o smlouvy, které se 

zkrátka nedají do ţádné z kategorií přesně zařadit, přičemţ a kaţdý z typů derivátů bude 

mít svoji specifickou právní povahu. Pro názornost uvádím zjednodušený diagram, kde 

je skupina derivátových kontraktů představována průnikem různých smluvních typů. Je 

nezbytné upozornit, ţe derivát není ani jednou z těchto nabízených moţností, ale jeho 

podstata má s nimi nejvíce shodných rysů.  

 

 

Obrázek 4 Deriváty jako nepojmenované smlouvy; zdroj: vlastní tvorba 

Pokud přijmeme tuto tezi, je třeba jiţ jen zváţit, podle které normy se (v případě 

českého práva) bude tato inominátní smlouva řídit. Konkrétně půjde zřejmě o to 

rozhodnout, jestli se bude jednat o smlouvu podle občanského zákoníku, nebo naopak 

zákoníku obchodního. Jelikoţ jsou ale derivátové obchody často uzavírány mezi 

subjekty z různých států, do problematiky zasahují také normy mezinárodního práva 

soukromého a práva mezinárodního obchodu. Pro výběr normy, kterou se bude smlouva 
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smlouvy

Pojistné 
smlouvy
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řídit, bude tedy podstatné postavení subjektů, tedy zda je smlouva sjednávána mezi 

tuzemci nebo cizozemci. Dále samozřejmě hrají podstatnou roli mezinárodní smlouvy, 

které se této problematice věnují. 

Velmi důleţitou roli v oblasti mezinárodního obchodu hrají mezinárodní derivátové 

instituce, které připravují vzorové derivátové smlouvy. Jednou z takovýchto organizací 

je Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International Swaps and Derivatives 

Association – ISDA). Na půdě ISDA vznikla, mimo jiných důleţitých textů, také 

Rámcová smlouva (ISDA Master Agreement), která je pouţívána po celém světě, 

včetně České republiky. Například Ministerstvo financí při obchodování s deriváty 

právě Rámcovou smlouvu. Jak uvádí například na svých internetových stránkách
74

, ve 

věcném souladu s tímto vzorem jsou sjednávány ISDA smlouvy s jednotlivými 

protistranami tak, aby byl standardizován nastavený právní a ekonomický rámec 

obchodů.  

4.4 Základní druhy derivátových obchodů z pohledu práva 

Mezi nejzákladnější deriváty bývají řazeny především forwardy, futures, opce a 

swapy. Jedná se o hlavní typy, jelikoţ jiné typy derivátů jsou většinou jen kombinací 

několika těchto základních. V následujícím textu jsou shrnuty jejich přední 

charakteristiky včetně jejich právní povahy. 

4.4.1 Forwardy a futures 

Futures i forwardy mají společné především to, ţe se jedná o dohody o koupi nebo 

prodeji aktiva (nebo jiného podkladového instrumentu) za pevně stanovenou cenu 

v nějaký určitý čas v budoucnu. Jedná se v obou případech o relativně jednoduché 

deriváty. Forwardový kontrakt je specifický instrument neregulovaných OTC trhů. 

Specifikem OTC trhu je například to, ţe pro obchodování nejsou standardizovány 

konkrétní objemy obchodů. Obecně se uvádí, ţe jsou takzvaně šity na míru (tailored), 

tedy přizpůsobeny konkrétním potřebám obchodníků. Podmínky forwardu tedy záleţí 
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čistě na dohodě stran. Vypořádání je provedeno aţ ke konci kontraktu, coţ je jedna 

z podstatných odlišností od burzovně obchodovaných kontraktů, tedy od futures.  

Na rozdíl od forwardů jsou futures obchody zásadně burzovními instrumenty. 

V rámci burzy existuje povinnost zaloţit si marţový účet, kaţdý den se určuje 

momentální zisk popřípadě ztráta z otevřené pozice. Právě i z tohoto důvodu je častější, 

ţe burzovní obchody nekončí skutečným vypořádáním k datu ukončení kontraktu, ale i 

dříve uzavřením obchodu opačného (tzv. protipozice). Záleţí na momentální výhodnosti 

otevřené pozice. Z hlediska rizika, které s sebou uzavření obchodu přináší, jsou 

výhodnější futures. Je nutné samozřejmě zdůraznit, ţe členství, popřípadě obchodování 

na burze pomocí jiného subjektu je nákladnější. Uzavření burzovního obchodu 

znamená, ţe transakce jsou prováděny prostřednictvím clearingového domu. Díky 

existenci clearingového centra a burzovnímu zaštítění je u futures kontraktů zajištěna 

garance jejich splnění. Tabulka 1 shrnuje nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy 

derivátů. 

Forwardy Futures 

obchodované na základě smlouvy 

mezi stranami 

burzovně obchodované 

Nestandardizované standardizované 

vypořádání na konci kontraktu denní vypořádání 

častěji se uskutečňuje fyzické plnění před datem splatnosti je většinou 

uzavřena tzv. protipozice, 

k fyzickému plnění tak nedochází 

možné kreditní riziko téměř žádné kreditní riziko 

Tabulka 1 Forwardy a futures - srovnání, zdroj: Hull, J.; Options Futures and Other Derivatives, 

2009, str. 39, upraveno 
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Při snaze definovat základní právní podstatu forwardů, bude zřejmě nejjednodušší 

definovat je jako kupní smlouvy s odloţenou dobou plnění. Ovšem opět s podmínkou, 

ţe bazickým instrumentem je aktivum, tedy existující věc, respektive věc, která má 

teprve vzniknout. Pro futures bude charakteristika obdobná s odlišnostmi pro ně 

typickými, například Dědič
75

 je definuje jako standardizovanou kupní smlouvu 

uzavřenou na veřejném trhu, kdy závazky zanikají zpravidla započtením v důsledku 

uzavření „protiobchodů“. Opět lze souhlasit jen částečně. Právě na burzách je 

obchodováno mnoţství futures na počasí (například CME Weather Futures), o kupní 

smlouvě v tomto případě hovořit rozhodně nemůţeme. V takovém případě se bude 

jednat o inominátní smlouvu s prvky smlouvy kupní. 

4.4.2 Opce 

Opční kontrakty jsou záleţitostí jak burzovních tak OTC trhů. Velký rozvoj opcí je 

zaznamenán od roku 1973, tedy po zaloţení první opční burzy, Chicago Board Option 

Exchange
76

. Jak napovídá samotný název, vlastností typickou pro opce je možnost, 

respektive právo (option) vţdy jedné ze stran poţadovat plnění od strany druhé. Naopak 

druhá strana má vţdy povinnost plnění poskytnout. Podle moţnosti, kdy, respektive do 

kdy je moţné toto právo uplatnit (tedy tzv. realizovat opci), rozlišujeme opce na 

americké (American option) a evropské (European option), přičemţ geografické názvy 

rozhodně nejsou znakem toho, ţe by ta či ona opce převaţovala na daném kontinentě. 

Jak americké tak evropské opce jsou obchodovány po celém světě. Odlišujícím 

kritériem je fakt, ţe v případě americké opce můţe její drţitel (tedy nositel práva 

poţadovat plnění) uplatnit svoji moţnost kdykoliv během doby platnosti opce aţ do 

data splatnosti. Naproti tomu u opce evropské má její drţitel právo poţadovat plnění jen 

v přesně definovaný den, tedy v datu splatnosti. Někdy se uvádí ještě třetí typ opce, tzv. 

bermudská (Bermudan option), je to taková opce, u které má drţitel opce právo uplatnit 
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 Dědič, J., & kol.: Právo v podnikání 5. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha 2000: 

Prospektum. Strany 216-217 
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ji v předem definované časové okamţiky.
77

 Tyto odlišnosti v moţnostech uplatnění se 

samozřejmě promítají do způsobu výpočtu hodnoty opce a do značné míry jej 

komplikují. 

Jako příklad uveďme opční kontrakt na koupi 1 milionu amerických dolarů za jeden 

měsíc a to v kurzu 15 CZK/USD, tato hodnota se nazývá realizační cena opce a je 

specifikována ve smlouvě. Předpokládejme, ţe dnešní kurz je 19 CZK/USD. Moţnost, 

ţe by za jeden měsíc CZK posílila natolik, ţe by se z dnešního kurzu 19 CZK/USD 

posunula aţ na 15 CZK/USD je spíše menší. Proto protistrana našeho obchodu, tedy 

ten, kdo nám slíbí prodat americké dolary za tento kurz, bude chtít za tuto moţnost 

určitou finanční kompenzaci. Tou je míněna tzv. opční prémie, někdy také nazývanou 

cenou opce. Opční prémie je tedy finanční obnos, který musí být vţdy zaplacen a to bez 

ohledu na to, jestli oprávněná strana svoje právo uplatnit opci vyuţije, nebo ne a nechá 

tak opci propadnout. Otázka je, z jakého důvodu by drţitel opce své právo nevyuţil. 

Odpověď je jednoduchá. Pokud by na trhu přeci jen nastala situace, ţe by CZK posílila 

a to ještě více neţ na 15 CZK/USD. Představme si čistě hypotetickou situaci, ţe by kurz 

klesl aţ na 10 CZK/USD. V takovém případě by bylo zbytečné a nevýhodné kupovat si 

americký dolar za 15 CZK, kdyţ je moţnost koupit ještě o 5 CZK levněji. V takovém 

případě by drţitel opce nechal své právo z opce propadnout. Opci by nevyuţil a měnu 

by koupil na spotovém trhu. Přičemţ by samozřejmě přišel o zaplacenou opční prémii
78

.  

                                                 

77
 Název opce se nevztahuje k Bermudskému trojúhelníku, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se 

o pouhou slovní hříčku. Autor opce se rozhodl pro tento název odvozený od ostrovů mezi Amerikou a 

Evropou, aby bylo zřejmé, ţe se jedná o finanční nástroj kdesi mezi evropskou a americkou opcí. 

78 Sama opční prémie se skládá ze dvou faktorů. Prvním z nich je vnitřní hodnota opce (intrinsic value), 

druhou časová hodnota (time value). Zjednodušeně řečeno ukazuje vnitřní hodnota výhodnost v případě 

okamţitého uplatnění opce, tedy představuje „zisk“, který by majitel opce obdrţel, kdyby své právo 

uplatnil (tedy v návaznosti na popsaný případ, kdyby koupil americké dolary za 15 CZK/USD) a porovnal 

tuto transakci s obchodem na spotovém trhu (kde by byl kurz například 18 CZK/USD). Vnitřní hodnota 

opce nemůţe nabývat záporných hodnot. Pokud by byla situace na trhu výhodnější neţ ta na základě 

opčního ujednání, drţitel opce by ji zkrátka neuplatnil. V případě časové hodnoty opce jde o rozdíl mezi 

opční prémií a vnitřní hodnotou opce, jde tedy o porovnání vlivu nabídky a poptávky po dané opci, o druh 

odměny ze strany kupujícího za to, ţe během trvání opce se na trhu změní podmínky (tedy ţe se např. 

kurz dané měny stane nevýhodnějším atd.). Více k tomuto tématu např. Durčáková, J., & Mandel, M.:  

Mezinárodní finance. Praha 2007: Management press., Dvořák, P.:  Deriváty. Praha 2008: Oeconomia., 

Hull, C. J.: Option, Futures, and Other Derivatives, 7th Ed. New Delhi: PHI Learning Private Limited. 

2009. 
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Opce můţe být prodejní, nebo kupní. Jak z názvu vyplývá, záleţí na tom, zda se 

jedná o právo prodat určitý bazický instrument, nebo jeho nákup. Název prodejní/kupní 

tedy vţdy vztahujeme ke straně, která má dané právo, nikoliv k protistraně, která má 

vţdy opačnou povinnost (při prodejní opci má druhá strana povinnost koupě v případě 

uplatnění opce a opačně). Někdy se můţe zdát matoucí hovořit například o nákupu 

prodejní opce. Jedná se o případ, kdy si někdo zajišťuje právo prodeje nějakého 

instrumentu.  

Z hlediska stran, tedy pro určení té, která disponuje s právem a té, která má naopak 

„pouze“ povinnost plnění, odlišujeme drţitele (holder) a vypisovatele (writer) opcí. 

Drţitel je tedy stranou, která má moţnost v případě, ţe to pro ni bude výhodné, koupit, 

nebo prodat (záleţí na typu opce) bazický instrument. Pro vypisovatele platí vše 

uvedené přesně opačně. 

Základní rysy charakterizující opční kontrakt je moţné vyjádřit pomocí tohoto 

diagramu. Bermudská opce není v diagramu znázorněna. Jelikoţ dva hlavní typy jsou 

americká a evropská opce, leţela by bermudská na spojnici mezi nimi. 
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Pro vymezení právní povahy opcí je důleţité zaměřit se na jejich nejdůleţitější znak, 

kterým je ona moţnost, respektive právo uplatnění jednou ze stran, tedy drţitelem opce. 

Nejjednodušším vymezením bude opci popsat jako zřízení a prodej práva
79

. Otázkou 

ale zůstává, jak právně posoudit moţnost nechat opci propadnout. Moţné jsou dva 

pohledy, které neuplatnění opce povaţují za: 

 odstoupení od smlouvy 
80

 

                                                 

79
 na toto poukazuje například Dědič, J., & kol.: Právo v podnikání 5. Právo cenných papírů a 

kapitálového trhu. Praha 2000: Prospektum. Strany 214-217. 

80
 Durčáková, J., & Mandel, M.: Mezinárodní finance. Praha 2007; Management press. Strany 194-210. 

 

 

Obrázek 5 Základní charakteristiky opcí, zdroj: vlastní tvorba 
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 nevyužití práva, ke kterému je její vlastník ze smlouvy oprávněn 

První moţnost, tedy odstoupení od smlouvy, nepovaţuji za ospravedlnitelnou, 

z analogického důvodu jako například moţnost povaţovat deriváty za smlouvy o hrách 

a sázkách. Jedná se spíše o nešvar ekonomických učebnic, které při definici nějakého 

instrumentu nedbají přesně na právních termínech, jelikoţ pro ekonomický, respektive 

finanční význam je právní vymezení aţ na druhém místě. Důvodem, proč se nemůţe 

jednat o odstoupení od smlouvy, je především fakt, ţe následkem odstoupení od 

smlouvy je zrušení smlouvy ex tunc, tj. od počátku, pokud-nestanoví právní předpis 

nebo smlouva jinak. A to s těmi důsledky, ţe je nutné navrátit plnění ze smlouvy, pokud 

jiţ bylo poskytnuto a to z titulu bezdůvodného obohacení. Pokud bychom tedy lpěli na 

této úpravě, došli bychom k poněkud absurdnímu závěru. Vypisovatel opce by musel 

v případě propadnutí opce ze strany drţitele vrátit obdrţenou opční prémii, čímţ by ale 

zároveň přišel o jakoukoliv motivaci opce vypisovat. 

 Vţdyť právě cena opce, tedy prémie, je jediným zaručeným příjmem, který 

vypisovatel musí obdrţet. Závěr, ţe neuplatnění opce rovná se odstoupení od opční 

smlouvy je tedy nepřijatelný a právně neobhajitelný, jelikoţ by se tím zbořila celá 

podstata opčních obchodů. Za této podmínky by totiţ po datu plnění existovaly uţ jen a 

pouze opce, které byly uplatněny, opce, které by pro drţitele nebyly výhodné, by byly 

od počátku zrušeny. Tím by samozřejmě její drţitel přišel zpět k jím zaplacené prémii. 

V takovém případě by se ale podle mého názoru jasně jednalo o bezdůvodné obohacení 

ze strany drţitele opce. Ten by totiţ po čas ţivota opce měl stále právo ji uplatnit (a 

vypisovatel povinnost plnit) s tou výhodou, ţe pokud by to pro něj nebylo výhodné, on 

by dostal zpět zaplacenou částku, přičemţ vypisovatel opce by po celou dobu ţivotnosti 

opce musel čelit riziku, ţe za určitých okolností mu nebude vyplaceno nic, přičemţ by 

tuto situaci neměl šanci ovlivnit. 

Z právního hlediska tedy rozhodně půjde o neuplatnění práva, přičemţ samotná 

opční smlouva zůstává v platnosti. Jde tedy o prodej moţnosti, tedy práva. Dalo by se 

také říci, ţe obchod má shodné rysy s kupní smlouvou, která je opatřena podmínkou. 

Podmínka zní ve prospěch kupujícího opce. Dala by se formulovat následovně: „Práva 

koupit (prodat) podkladový instrument využiji pouze tehdy, bude-li to pro mě výhodné“.   
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4.4.3 Swapy 

Swapy představují nejvýznamnější variantu OTC derivátových kontraktů. Jejich 

velký rozvoj je datován od osmdesátých let dvacátého století. Ve srovnání 

s forwardy/futures a opcemi jsou tyto instrumenty poněkud sloţitější. Právní podstatou 

swapů je směna majetkových hodnot (ve formě peněţních toků), přičemţ tyto jsou 

odvozeny opět od nějakého bazického instrumentu. Jedná se tedy o směnu předem 

stanovených peněţních toků (cash flow) mezi dvěma nebo více subjekty v určitých 

termínech v budoucnu. Z jejich podstaty vyplývá i odůvodnění, proč se jedná o nástroje 

OTC trhů. Dalo by se říci, ţe kaţdý obchod je jedinečný a jakákoliv standardizace, která 

je ze stran burz vyţadována, by zde neměla opodstatnění. Swapové kontrakty jsou 

nejčastěji uzavírány velkými a dostatečně bonitními bankami. Důleţitou roli swapového 

trhu hrají swapové domy (swap houses), tedy specializované instituce, většinou dceřiné 

společnosti bank, prostřednictvím kterých se swapové transakce uzavírají. Základní 

druhy swapů můţeme členit podle čtyř základních trţních rizik a to na swapy: 

 úrokové, kdy například jedna strana platí druhé úrokové platby určené pevně 

(fixed) na celou dobu splatnosti, zatímco platby druhé strany jsou určeny na 

pohyblivé bázi (floating). Měnící se sazba je napojena na vývoj nějaké 

referenční sazby (např. mezibankovní). V tomto případě se jedná o tzv. 

kuponový swap. Pokud by obě platby byly na pohyblivé bázi, přičemţ 

referenční sazby musejí být pochopitelně rozdílné, jedná se o bazické swapy. Při 

úrokovém swapu jsou úroky vypočítány z určené jistiny (nominální hodnoty). 

Tato hodnota slouţí pouze k výpočtu plateb, mezi stranami smlouvy se 

nepřesouvá. 

 měnové, kdy jde o opakovanou směnu peněţních toků úrokových plateb 

denominovaných v různých měnách. Například tedy dochází k výměně 

úrokových plateb v USD a CZK. Obě tyto úrokové platby mohou být na 

pohyblivé nebo fixní bázi, v tomto případě půjde o tzv. měnově úrokový swap. 

Technické minimum měnových swapů bývá okolo 50 milionů CZK
81
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 akciové, kdy se opět jedná o opakovanou směnu peněţních toků ve stejné měně. 

První je obvykle úroková platba, která se odvíjí od dohodnuté nominální 

hodnoty. Druhá je odvozena jako celkový výnos z nějakého akciového indexu 

nebo jiného akciového instrumentu
82

  

 komoditní, u kterých jde o opakovanou směnu peněţních toků v jedné měně, 

kdy jedna z nich je určena pevně (fixně) na jednotku nějaké komodity, druhá se 

naopak mění v závislosti na pohyblivém kurzu této komodity. 

Kombinací těchto výše uvedených s ostatními druhy derivátů (s opcemi, forwardy 

atd.) pak vzniká nepřeberná škála instrumentů. V případě propojení několika druhů 

úrokových a měnových swapů při současné účasti několika subjektů vznikají značně 

sloţité tzv. koktejlové swapy (cocktail swaps, multileg swaps)
83

. 

Důvodů, proč jsou swapové kontrakty uzavírány, je stejně jako v případě všech 

derivátů celá řada. Od snahy provést arbitráţ, spekulovat na pohyb nějakého kurzu aţ 

po zajištění. Nejvýznamnějším motivem pro swapové obchody a obecně nejdůleţitějším 

účelem swapového trhu je umoţnit obchodníkům řídit úrokové a měnové riziko 

v souvislosti s jejich komerčními aktivitami. Pro ilustraci uvádím následující případ.  

Mějme americkou společnost, která získá půjčku 100 milionů GBP, přičemţ úroky 

činí 7 % ročně. Úvěr je uzavřen na dobu deseti let. Jelikoţ naše společnost se pohybuje 

čistě na americkém trhu, jsou její pohledávky v USD. Jelikoţ se obává, ţe by případný 

pohyb kurzu USD/GBP byl v její neprospěch (závazek v GBP by se vinou oslabení 

USD vůči GBP „prodraţil“ a to jak při jednotlivých splátkách, tak při konečném 

splacení jistiny), rozhodne se vstoupit do měnového swapu. Swap bude uzavřený jako 

fixed to fixed, tedy úrokové platby budou určeny pevně. S protistranou se na základě 

úrokových sazeb pro USD dohodnou na pevném kurzu 9 % ročně z nominální hodnoty 

v dolarech. Průběh měnového swapového kontraktu bude v tomto případě následující: 
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1. americká společnost si se svou protistranou vymění 100 milionů GBP za 

ekvivalentní částku v USD (řekněme za 150 milionů USD, při kurzu 1,5 

USD/GBP). 

2. během deseti let trvání úvěru platí americká společnost úroky ve výši 9 % ročně 

z částky 150 milionů USD a od protistrany získává platby ve výši 7 % ročně 

z hodnoty 100 milionů GBP. Společnost tím pravidelně umořuje svůj dluh. 

3. Desátý rok, tedy na konci swapového kontraktu, americká společnost vrací 150 

milionů USD a od svého smluvního partnera obdrţí zpět 100 milionů GBP. 

Touto částkou splatí zbytek dluhu, respektive jistinu. 

Někdy se v souvislosti se swapy hovoří o tzv. aktivním a pasivním swapu. Aktivním 

swapem (asset swaps – pojem je odvozený od pojmu aktivum jakoţto účetní kategorii) 

je takový, kdy jsou prováděné platby vázány na pohledávky (tedy aktivní poloţky 

rozvahy) swapových partnerů. Naproti tomu pasivní, lépe řečeno závazkové, swapy 

(liability swaps), jsou představovány směnou závazků (tedy pasivních poloţek bilance, 

lépe řečeno cizích zdrojů). Při tomto rozlišovaní je ale třeba mít na vědomí, ţe ve 

většině případů neznáme skutečné důvody swapových partnerů. Respektive známe 

samozřejmě motivy, které nás vedou k uzavření swapové smlouvy, neznáme ale motivy 

našeho partnera. Pokud například máme k dispozici jen výkazy společnosti, bude velmi 

těţké s jistotou určit, zdali se v případě uzavřeného swapu jedná o aktivní či pasivní 

formu. Dále, jak uvádí například Dvořák
84

, swapy nemusejí být vţdy bezprostředně 

spojeny s pohledávkami či závazky, motivy uzavření swapu mohou být rozdílné. 

Otázka, která se v souvislosti se swapy nabízí, je ta, zdali má být směna hodnot 

(respektive pravidelné platby) jedné ze stran povaţována za jednu pohledávku, 

respektive závazek. Z toho vyplývá problém určení, jestli je swapový obchod jedním, 

nebo naopak dvěma (více) kontrakty. Význam toho, jestli máme dva závazky, kdy 

strana A platí pravidelně straně B a zároveň strana B platí pravidelně straně A, to vše za 

specifikovaných podmínek, je důleţitý především v situaci, ţe jedna strana svůj závazek 
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přestane plnit. Pokud bychom na swap nahlíţeli jako na dvě oddělené smlouvy, dostali 

bychom se do situace, kdy v případě prodlení nebo neplnění závazku jednou stranou, by 

druhá strana neměla v zásadě moţnost od smlouvy odstoupit. Jednalo by se o dva 

nepropojené závazky. Proto je vhodné a právně rozhodně výhodnější swapy povaţovat 

za jeden kontrakt. Tento pohled také vychází z existujících derivátových rámcových 

smluv. 

Rychlý rozvoj swapů, stejně jako jiných derivátů, dal vzniknout mezinárodním 

organizacím, které tyto instrumenty upravují. V případě swapů se jedná o výše 

zmíněnou ISDA, tedy Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty. Další z organizací, 

která se zabývá swapovými obchody je Britská bankovní asociace (British Bankers 

Association - BBA)
85

. 

4.4.4 Další typy derivátů 

Asi nejznámějším z výše nepopsaných typů derivátů je FRA, tedy Forward Rate 

Agreement, který je chápán také jako jeden z druhů forwardových obchodů. Patří mezi 

OTC kontrakty, smluvní partneři tedy mají volnost co do stanovení pravidel a podmínek 

obchodu. Jedná se o dohodu o termínové úrokové sazbě. Zjednodušeně se jedná o 

zafixování úrokové sazby pro určitý závazek nebo naopak pohledávku a to na určené 

období v budoucnosti. Důleţité je, ţe plnění z FRA je rovno rozdílu mezi sjednanou 

úrokovou mírou a skutečnou výší úrokové sazby na trhu. Nejde tedy o skutečné 

poskytování nebo naopak přijetí úvěru o určité nominální hodnotě a stanovené úrokové 

míře. Jedná se o instrument, se kterým je moţné spekulovat, popřípadě si zajišťovat 

pozici v souvislosti s moţnými výkyvy trţních úrokových sazeb. FRA tak představuje 

druh směnné smlouvy, přičemţ jednotlivé směny jsou prováděny započtením rozdílu 

mezi aktuální a fixovanou částkou, která je vypočítána z určené nominální hodnoty. 

Tato nominální hodnota má ryze technický charakter a mezi stranami obchodu není 

přesouvána.  

Existují ještě další různorodé deriváty. Jde především o různé modifikace základních 

druhů. K nejznámějším patří deriváty opčního typu např. caps, floors, collars. Jedná se 
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o sloţité instrumenty, kdy je oproti klasickým opcím vţdy pozměněna některá z jejich 

charakteristik. Problematika těchto druhů derivátů jiţ však svojí sloţitostí přesahuje 

rámec této práce.
86
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5 Deriváty v českém právním řádu 

V českém právním řádu naráţíme na deriváty značně roztříštěně. Zmínky o nich jsou 

nejen v zákonech, ale také v podzákonných předpisech, především ve vyhláškách. 

Deriváty patří mezi instituty, kterých se dotýkají normy soukromého tak i veřejného 

práva. Je nutno ale podotknout, ţe úprava těchto instrumentů je nedostatečná. Zmíněná 

roztříštěnost spojena s neúplností jejich vymezení pak samozřejmě můţe nahrávat 

nekalým obchodním praktikám. Ţádná z právních norem se nezabývá přesnějším 

vymezením nebo popisem vlastností derivátů. Spíše se vţdy spokojí s popisem 

jednotlivých druhů, dále pak přistupuje k popisu některých hlavních znaků. Normy 

upravující deriváty by bylo moţné rozdělit do dvou skupin a to především z pohledu 

významnosti. Je zřejmé, ţe ačkoliv se s deriváty setkáme jak například v zákoně o 

podnikání na kapitálovém trhu, tak v zákoně devizovém, rozsah a vliv kaţdé z úprav je 

odlišný.  

Vznik českého derivátového trhu byl ovlivněn především měnovými nástroji, 

měnovými forwardy a měnovými swapy bez úrokových plateb
87

. Vývoj českého 

derivátového trhu ale pokročil a jiţ v polovině devadesátých let se obchodovalo 

s instrumenty FRA, úrokových swapů či úrokových opcí. 

Obchodování s deriváty probíhá v České republice jak v burzovní tak i v OTC 

rovině. Burza cenných papírů Praha zahájila obchodování s deriváty (prvním byl futures 

na index PX
88

) dnem 5. října 2006. Je zajímavé, ţe licence k obchodování s deriváty 

byla BCPP udělena jiţ v roce 1991. V době, kdy derivátová burza v ČR nebyla, byly 

veškeré obchody prováděny na OTC trzích, popřípadě přes makléře na zahraničních 

burzách. V roce 2009 udělila Česká národní banka další licenci k obchodování 
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s komoditními deriváty Energetické burze Praha (PXE)
89

. Velkou část derivátového trhu 

tvoří bankovní sektor.  

5.1 Normy upravující deriváty 

Náš právní řád se v souladu s normami Evropského práva derivátům věnuje 

především v těchto základních normách: 

 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

 Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Český účetní standard pro finanční 

instituce č. 110  

Derivátů se dále také týká úprava obsaţená v těchto normách: 

 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon 

 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních 

a úvěrních druţstev 

5.1.1 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

Zřejmě nejpodrobněji se věnuje výčtu derivátů Zákon o podnikání na kapitálovém 

trhu, který vymezuje deriváty v §3 Investiční nástroje. Z odstavce prvního, který 

vyjmenovává jednotlivé investiční instrumenty, uvádím zkrácený výčet derivátových 

nástrojů: 

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, 

jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným 
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ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání 

majetkové hodnoty, 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, není-li využití tohoto práva 

odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění, 

h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z 

nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na 

regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném 

obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie    

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; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány 

prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k 

doplnění zajištění, 

j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke 

klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře 

inflace (…). 

5.1.2 Zákon o cenných papírech 

Zákon o cenných papírech v §8a odkazuje na přiměřené pouţití části druhé i na jiné 

druhy investičních nástrojů neţ cenných papírů, pokud z povahy věci neplyne jinak. 

Zákon u tohoto ustanovení přímo odkazuje na definici investičních nástrojů, která je 

obsaţena v Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Právě tento odkaz je velmi 

důleţitý z hlediska určení normy, kterou se budou řídit derivátové obchody. Odkaz §8a 

nám říká, ţe část druhá Zákona o cenných papírech, tedy Smlouvy o cenných papírech, 
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se vztahuje přiměřeně i na deriváty. Derivátové smlouvy mají tedy povahu smluv o 

cenných papírech.  Za těchto okolností je na místě upozornit na fakt, ţe deriváty 

nejsou nutně cennými papíry, jen se v některých případech řídí stejnými pravidly
90

.  

5.1.3 Obchodní zákoník 

První odstavec §13 ZCP konkrétně poţaduje, aby se smlouvy o úplatném převodu 

cenných papírů řídily úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku (pokud ze ZCP 

nebo z povahy věci nevyplývá opak). Naproti tomu druhý odstavec určuje pro 

bezúplatné převody cenných papírů úpravu darovací smlouvy v občanském zákoníku 

(Část osmá Hlava třetí: Darovací smlouva, paragrafy 628-630), opět se stejnou 

výjimkou, tedy tato úprava se nepouţije, pokud ze ZCP nebo z povahy věci nevyplývá 

něco jiného. 

Podle Zákona o cenných papírech odkazuje při úplatném nabytí derivátového 

instrumentu na pouţití ustanovení obchodního zákoníku, konkrétně ustanovení o kupní 

smlouvě. Pro derivátové obchody je tedy stěţejní třetí část obchodního zákoníku, 

Obchodní závazkové vztahy. Úprava kupní smlouvy je v paragrafech 409-470 zákona, 

respektive k nim připojeným paragrafům 471-475, které upravují ujednání v souvislosti 

s kupní smlouvou. 

V obchodním zákoníku ale najdeme upraven i jeden zvláštní typ derivátu, jímţ jsou 

opční listy. Konkrétně §217a obchodního zákoníku stanoví potřebné náleţitosti opčních 

listů. Opční listy jsou podle tohoto paragrafu cennými papíry a mohou být vydávány 

pouze ve formě na doručitele, přičemţ jejich podoba můţe být jak listinná tak 

zaknihovaná. Opční listy jsou také někdy nazývány warranty, je ale nutné dodat, ţe 

obchodní zákoník upravuje pouze jeden specifický typ z více druhů opčních listů
91

. Jak 

z názvu vyplývá, jedná se o specifický opční derivát. Emitentem tohoto derivátu ale 

můţe být pouze akciová společnost. Opční list v této podobě můţe být vydán pouze pro 
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uplatnění přednostního práva k nově emitovaným akciím. Tato úprava je poněkud 

sporná právě z důvodu, ţe warranty se ve světě vztahují i k jiným nástrojům neţ akciím. 

Z toho vyplývá, ţe emitentem je i jiná entita neţ akciová společnost. Obchodní zákoník 

se tedy omezil jen na jeden druh opčních listů, coţ lze hodnotit negativně. Není jistě 

ţádoucí, aby jednotlivé normy upravovaly jednotlivé typy derivátových kontraktů, 

jelikoţ pak dochází k prohloubení nepřehledné situace, která jiţ tak v právní úpravě 

derivátů panuje. 

5.1.4 Český účetní standard pro finanční instituce číslo 110  

Český účetní standard pro finanční instituce téměř přebírá, jak bylo uvedeno výše, 

definici derivátů z Mezinárodních účetních standardů, IFRS. Česká úprava pak ještě 

explicitně určuje, které druhy obchodů nejsou deriváty. Vyloučeny jsou například repo 

obchody, dále některé smlouvy o nákupu, nájmu nebo prodeji dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, smlouvy o nákupu nebo prodeji vlastních akcií, které budou 

vypořádány dodáním vlastních akcií (takové smlouvy nepředstavují pohledávku, ani 

závazek společnosti, dopad takového obchodu je na vlastní kapitál). 

5.1.5 Další normy týkající se derivátů 

Devizový zákon 

V rámci devizového zákona je důleţité vymezení devizových hodnot, mezi které jsou 

řazeny i deriváty. Devizový zákon povaţuje za deriváty pro své účely uţší skupinu 

nástrojů neţ například Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Paragraf 1 písmeno d, 

devizového zákona povaţuje za devizové hodnoty peněţní prostředky v cizí měně, 

zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené, 

právě touto poslední částí věty má zákon na mysli finanční deriváty. Tendence vývoje 

devizového zákona spěje k větší liberalizaci (a tím zuţování) pojmu devizová hodnota. 

Proto jsou uvaţovány deriváty finanční, nikoliv deriváty obecně.  
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Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev  

Vyhláška definuje některé základní pojmy, se kterými se při obchodování s deriváty 

setkáváme
92

. Dále samozřejmě upravuje povinnosti bank, spořitelních a úvěrních 

druţstev co do vykazování derivátů, výpočtu kapitálové přiměřenosti a podobně. Jedná 

se především o nástroj upravující regulační a dohledové poţadavky. Obsahuje také 

problematiku řízení jednotlivých rizik, se kterou jsou derivátové obchody také úzce 

spjaty. 

5.2 Možná východiska právní úpravy derivátů v ČR 

V zájmu upevnění právní jistoty při obchodování s deriváty, stejně jako pro 

vyjasnění právní podstaty derivátových obchodů, by jako moţné řešení připadalo 

v úvahu sestavit právní normu týkající se pouze derivátů. Tato by měla za úkol stručně 

deriváty definovat (například po vzoru Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

IFRS), rozdělit je do jednotlivých typů a vymezit moţnosti jejich pouţití. Jednalo by se 

o komplexní úpravu, která by v sobě zahrnovala jak normy o dohledu nad derivátovými 

trhy, tak daňové či účetní poţadavky. V konkrétních otázkách by buď odkazovala na 

příslušné zákony, nebo normy jiné povahy. Tak například pro účetní hledisko by 

odkazovala na postupy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Pro uzavírání 

derivátových obchodů na neregulovaných trzích by doporučovala pouţití rámcových 

smluv. 

Jedním z důvodů, který by vznik samostatné právní normy pro deriváty ospravedlnil, 

by rozhodně byla jejich důleţitá role ve finančním světě. Fakt, ţe obchody s deriváty 

probíhají v neuvěřitelných objemech za účasti ohromných peněţních prostředků, by měl 

vést k tomu, aby tyto instrumenty byly přehledně regulované. Pokud náš právní řád zná 

samostatné zákony pro rozličné finanční nástroje jako například směnky, šeky nebo 

pojistné smlouvy, pak by také deriváty neměly být opomenuty. Současná situace, ve 

které se derivátové obchody jen stávají nástroji nabalenými k právní úpravě jiných 

                                                 

92
 Nutno dodat, ţe obsahuje i ryze specifické ekonomické pojmy, jako například v §2 odstavci 1, písm. g, 

kde uvádí výpočet gammy opce, jako druhou derivaci reálné hodnoty opce podle reálné hodnoty 

podkladového nástroje. 
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druhů obchodů tak spíše nahrává neopatrným obchodům, které pak mohou stát i 

v zárodku ekonomických krizí. 
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6 Mezinárodní derivátové organizace 

Na poli mezinárodního práva soukromého a především pak práva mezinárodního 

obchodu fungují organizace, které mají za cíl zjednodušit, zpřehlednit a sjednotit 

obchodování s deriváty. Jednoznačně nejznámější je jiţ výše zmiňovaná Mezinárodní 

organizace pro swapy a deriváty, ISDA. Důleţitou roli hraje ale také Britská bankovní 

asociace, BBA, která se v oblasti derivátů věnuje swapovým obchodům. 

6.1 ISDA 

Mezinárodní organizace pro swapy a deriváty (ISDA) byla zaloţena v New Yorku 

roku 1985 deseti zakládajícími členy (dnes je členů přes osm set z celkem více jak 50 

zemí a šesti kontinentů
93

). Mezi členy ISDA patří velká většina důleţitých světových 

institucí, které obchodují za pomoci OTC derivátových smluv, stejně jako velká část 

společností, vládních institucí a jiných orgánů, které vyuţívají deriváty pro efektivní 

řízení rizik finančního trhu, které s sebou přinášejí jejich obchodní aktivity. 

Původní název této organizace byl International Swap Dealers Association. Jiţ záhy 

změnila své jméno na International Swap and Derivatives Association, a to ve snaze 

zaměřit se na obchodování s větším spektrem derivátů neţ pouze se swapy. Účelem 

jejího zaloţení bylo sjednotit a standardizovat praktiky a materiály týkající se 

obchodování na neregulovaných trzích s deriváty. Zaloţení bylo velikým úspěchem, 

jelikoţ do té doby probíhaly OTC derivátové obchody bez jakékoliv sjednocující 

dokumentace. Coţ samozřejmě zvyšovalo náklady související s uzavřením derivátového 

obchodu, například z důvodu poplatků za právní pomoc při sjednávání takových smluv. 

V letech 1985 a 1986 ISDA publikovala první pravidla pro obchodování s deriváty. 

Pravidla se týkala pouze obchodování s dolarovými úrokovými swapy (Swap Codes). 

Roku 1987 vychází první vzorová smlouva pro dolarové úrokové swapy (Interest Rate 

Swaps Agreement). Téhoţ roku asociace vydala i první Definice, které se týkaly zatím 

pouze swapů. Prvním opravdovým průlomem v oblasti se stala rámcová smlouva 

                                                 

93
 http://www.isda.org/wwa/ 
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týkající se úrokových a měnových obchodů Interest Rate and Currency Exchange 

Agreement. Tato smlouva byla publikována také v roce 1987 a týkala se měnových a 

úrokových swapů. Během let 1989 a 1990 byla smlouva upravena, mimo jiné byly pod 

její působnost přidány další deriváty, například opce. Náleţitosti této vzorové smlouvy 

včetně jejích dodatků byly inkorporovány do nového textu z roku 1992, kterým byla 

právě ISDA Master Agreement, tedy Rámcová smlouva ISDA. Tato zároveň rámcovou 

smlouvu z roku 1987 nahradila. Roku 2001 začala ISDA pracovat na revizi smlouvy 

z roku 1992. Roku 2003 byla publikována nová verze, tzv. 2002 ISDA Master 

Agreement (někdy také zkracován na 2002 Agreement). Dokumenty, které ISDA 

vydává, tvoří komplexní systém. V jádru tohoto systému je právě Rámcová smlouva. 

Mezi další podstatné nástroje patří Definice (ISDA Definitions), které obsahují definice 

technických termínů potřebných pro derivátové obchodování při pouţití ISDA Rámcové 

smlouvy.  

6.2 BBA 

British Bankers Association, tedy Britská bankovní asociace byla zaloţena jiţ v roce 

1919. Asociace vydala první materiály týkající se swapů jiţ roku 1985. Jedná se o 

Podmínky úrokových swapů (British Bankers Association Interest Rate Swap terms – 

BBAIRS terms). BBA zastupuje přes 200 členských bank z více neţ 60 zemí světa. 

Členské banky společně provádějí celé spektrum bankovních a finančních sluţeb a tvoří 

tak světově největší bankovní skupinu. Spravují více neţ 150 milionů účtů a kaţdý rok 

přinášejí britské ekonomice kolem 50 miliard GBP. Je zřejmé, ţe takto velká asociace 

má významný vliv na finanční trhy a má schopnost do značné míry ovlivňovat jejich 

chod. 

Vliv BBA je značný také z důvodu vlivu úrokové sazby LIBOR, která je asociací 

ovlivňována. Je ovšem třeba zdůraznit, ţe oblast působnosti Podmínek je omezena na 

úrokové swapy, tedy jen na určitou skupinu z ohromného mnoţství typů derivátových 

kontraktů. 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo poukázat na problematiku derivátů, respektive derivátových 

obchodů z pohledu práva a právní úpravy. Snahou bylo nejen popsat současný stav, 

důleţitou součást textu tvoří také historický pohled na danou problematiku. Jelikoţ jsou 

derivátové obchody institutem, jehoţ vznik a vývoj je spjat především s anglosaskými 

zeměmi, je při jejich studiu nutné vycházet z odlišností mezi common law a 

kontinentálním právem. Cílem nebylo popisovat detailně jednotlivé derivátové 

instrumenty, co se týče jejich finančně-ekonomické povahy, jelikoţ jejich vymezení je 

snadno dohledatelné v odkazované i jiné literatuře. 

Problémem při zpracování tohoto tématu je především nedostatek literatury, která by 

se přímo zabývala právními aspekty derivátů. Je zaráţející, ţe ačkoliv objemy obchodů 

a počty uzavíraných kontraktů jsou ohromné, s diskusí o právní stránce věci se příliš 

nesetkáváme. Ekonomové, respektive účastníci finančních trhů, se právem (právní 

povahou obchodu) většinou nezabývají a věnují se tedy aţ čistě finanční problematice. 

Je však důleţité si uvědomit, ţe nelze postavit zeď mezi ekonomickou a právní povahou 

instrumentu, vţdyť daňová či účetní problematika nespadá čistě do jednoho oboru, ale 

naopak akcentuje jak právní, tak ekonomické vlivy. 

Hlavní otázka, se kterou ve své práci polemizuji, se zdá být prostá. Co jsou, 

z právního hlediska, derivátové kontrakty? Jaký je to smluvní typ, respektive je vůbec 

moţné je pod nějaký smluvní typ zařadit? Zde je nutné poukázat na některé základní 

přístupy, se kterými se v literatuře můţeme setkat. První názor poukazuje na moţnost, 

ţe deriváty jsou hrami a sázkami. Tuto teorii povaţuji v současné praxi za 

problematickou a nevhodnou. Jelikoţ je z pohledu dnešní ekonomické i právní reality 

naprosto nepřijatelná. Ačkoliv je zřejmé, ţe deriváty se vyvinuly jako určitá forma 

sázky na budoucnost (viz Rule against difference contracts – pravidlo proti rozdílovým 

obchodům, v kapitole Vývoj derivátů a jejich regulace), dnes je tento přístup jiţ podle 

mého názoru překonaný. Jedním z důvodů, na základě kterých tento svůj závěr 

dovozuji, je fakt, ţe podle občanského zákoníku nejde pohledávky z her a sázek 

vymáhat. Takové pohledávky jsou pak pouze naturálními, tedy sice platnými, ale 
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nevymahatelnými. Pokud bychom toto připustili, pak by derivátové obchody do značné 

míry ztratily svůj smysl.  

Další úhel pohledu akcentuje v některých derivátových kontraktech právě jejich 

zajišťovací povahu a povaţuje je tedy za pojistné smlouvy. Také tento přístup 

nepovaţuji v dnešní době za vhodný. Myšlenka vidět v derivátech pojistné smlouvy se 

vyvinula v souvislosti s regulací obou instrumentů. Šlo o snahu zabránit obcházení 

pravidel pro spekulaci. Derivát jako pojistná smlouva tedy nemůţe a to především 

z důvodu rozmanitosti typů derivátových obchodů, různých forem obchodování a 

především odlišných účelů. 

Závěr, který je z mého pohledu nejsprávnějším, je vidět v derivátech 

nepojmenovanou smlouvu, která má určité shodné prvky se smlouvou kupní a do jisté 

míry má i povahu her či sázek nebo pojistné smlouvy. Jak ale upozorňuji, je nutné mít 

na zřeteli, ţe formu kupní smlouvy mohou mít jen nástroje, jejichţ bazickým 

instrumentem je nějaké aktivum. Pokud uvaţujeme deriváty na nějaké skutečnosti, 

například počasí, těţko se pak můţe jednat o kupní smlouvu. 

Důraz byl kladen také na popis jednotlivých skupin a typů derivátů a to opět 

z pohledu jejich moţné právní úpravy. Cílem bylo přehledně rozdělit derivátové 

kontrakty a vymezit jejich shodné a naopak odlišné rysy, které mají vliv na jejich právní 

povahu. 

Cíl práce bylo také popsat stávající stav derivátů v českém právním řádu. V příslušné 

kapitole je proto předloţen výčet jednotlivých norem, které se derivátů dotýkají. V této 

části se snaţím polemizovat o přesnosti či účelu právě takové úpravy a navrhuji vlastní 

moţná východiska v pohledu na tyto instrumenty v české legislativě. Z mého pohledu 

by bylo ideální sestavit právní normu týkající se pouze derivátů. Tato by měla za úkol 

stručně deriváty definovat (například po vzoru Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví IFRS), rozdělit je do jednotlivých typů a vymezit moţnosti jejich pouţití. 

Akcentuji tak poţadavek komplexní úpravy, která by jednoznačně prospěla dnešnímu, 

podle mého názoru, značně neuspokojivému právnímu stavu. 
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V práci také upozorňuji na fakt, ţe problematika derivátů má mezinárodní rozsah. 

Proto je poslední kapitola věnována mezinárodním derivátovým institucím, zejména 

Mezinárodní asociaci pro swapy a deriváty a důleţitému dokumentu, kterým je 

Rámcová smlouva ISDA. 

Závěrem je moţno uvést, ţe právní problematika derivátových obchodů je poměrně 

málo prozkoumaná. Jelikoţ se rozhodně nejedná o okrajové instrumenty, bylo by 

vhodné, kdyby i český zákonodárce přijal opatření, která by obchodům s deriváty dala 

přehlednější rámec. Nepřehledná a opomíjená úprava takto důleţitých instrumentů dává, 

podle mého názoru, prostor pro ohroţení finančního trhu. 
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Abstrakt 

Právní aspekty derivátů 

Diplomová práce se zabývá deriváty a jejich právními aspekty. Cílem práce bylo 

popsat hlavní charakteristiky derivátových obchodů a pokusit se vymezit jejich právní 

povahu. Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byl především nedostatek literatury 

týkající se právní povahy derivátů. Kaţdý den je obchodováno ohromné mnoţství 

derivátových kontraktů, ale o jejich právní povaze toho víme málo. Na jedné straně 

nalezneme mnoţství literatury, která se týká ekonomické stránky věci či daňové a účetní 

problematiky. Na straně druhé je velmi obtíţné nalézt texty týkající se jejich právních 

aspektů. 

Práce je rozdělena do pěti částí. První se věnuje základnímu popisu derivátových 

obchodů, nabízí definici derivátů a zároveň je rozděluje do hlavních kategorií. Druhá 

část zahrnuje historii a vývoj regulace derivátů. Tato část je z velké části věnována 

normám common law a to zejména díky faktu, ţe deriváty se vyvinuly především 

v prostředí angloamerického práva.  

Třetí část se zaměřuje na problémy, které souvisejí s nejasností právní povahy 

derivátů. Je zde řešena otázka, zdali je moţné povaţovat deriváty za hru a sázku, 

pojistnou smlouvu, nebo za jiný typ kontraktu. V této části nabízím především vlastní 

pohled na danou problematiku a snaţím se poukázat na hlavní přednosti a nedostatky 

spojené s jednotlivými teoriemi na právní povahu derivátů. Zároveň jsou v této části 

popsány hlavní typy derivátů a jejich moţné právní vymezení.  

Čtvrtá část popisuje současný stav regulace derivátů v českém právním řádu. Stručně 

popisuje zásadní normy týkající se derivátů a nabízí moţná vylepšení stávající úpravy. 

Je zde také uveden nástin moţných změn, které by pomohly zpřehlednit současný stav. 

Poslední část práce se zabývá vlivem mezinárodních derivátových organizací na danou 

problematiku. 

Klíčová slova: derivát, futures, forward, opce, swapy, OTC trhy, Mezinárodní 

organizace pro swapy a deriváty  
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Abstract 

Legal Aspects of Derivatives 

This thesis deals with derivatives and their legal aspects. The purpose of the thesis is 

to focus on the main characteristics of derivative contracts and try to find their legal 

nature. The main reason for choosing the topic was the lack of information about legal 

problems regarding derivatives. It seems to be an interesting paradox. Billions of 

derivatives contracts are traded every day but not much has been written about them 

from the law point of view. Although there are many books dealing with their economic 

characteristics their accounting and tax aspects, it is hardly possible to find a 

monograph dealing with their legal base. 

This thesis is divided into five main parts. The first one describes derivatives in 

general, offers a definition and divides them into basic categories. The second part 

encompasses history of derivatives and their regulation. This part is mainly connected to 

common law rules since derivatives have developed mostly within Anglo-American law 

systems.  

The third part concentrates on problems arising from the fact that although 

derivatives are traded all over the world their legal basis remains unclear. The question 

arising is whether to treat derivatives as wagers, insurance policies or as some different 

type of contract. In this part I offer my point of view and try to explain the weaknesses 

as well as the strong points of each theory. At this stage I also took the most common 

derivatives and attempted to explain their legal nature. 

 The fourth part outlines the current derivative situation within the Czech law system. 

It contains brief description of main laws regarding derivative contracts and discusses 

the possible improvements. There is also a part addressing the potential changes to 

improve the current situation. The goal of the last part is to describe international 

derivatives organizations and their work within the derivative field. 

Key words: derivatives, futures, forwards, options, swaps, Over-the-Counter markets, 

International Swaps and Derivatives Organization 


