
Právní problematika derivátů 

Abstrakt 

 Deriváty představují jeden z nejúspěšnějších nástrojů investičních trhů během 20. 

století povzbuzené pokračující globalizací a nikdy nekončícím technologickým rozvojem. 

Ačkoli kořeny derivátů lze nalézt již ve Starověku, skutečný „boom“ derivátových obchodů 

nastal až běhěm dvou posledních století. Hlavním cílem a účelem této diplomové práce je 

jednak analyzovat skutečnou podstatu a náplň pojmu „derivát“ a s tím související právní 

problémy. Dalším, neméně důležitým, cílem je poskytnout ucelený výčet základních typů 

derivátů s ohledem na historické a finančně-hospodářské ukazatele. 

 Má diplomová práce sestává ze šesti kapitol. První dvě kapitoly pojednávají o 

obecných aspektech derivátů, jako jsou definice a právní povaha. Deriváty, obecně řečeno, 

jsou právní závazkové vztahy tržních subjektů (dvou a více) umožňující smluvním stranám 

přenos rizika spojeného s určitým podkladovým aktivem na další subjekt nebo spekulovat na 

tržní vývoj za účelem dosažení zisku. Deriváty jsou obchodovány na regulovaných i OTC 

trzích, což jim umožňuje maximální flexibilitu a dosah. Posouzení skutečné právní povahy 

derivátů představuje jeden z hlavních problémů pro akademiky i praktiky, především pak 

otázka, zdali lze deriváty považovat za hry a sázky, pojištění, nebo čistě obchodní smlouvy. 

Systematizace a související otázky společně se společnými znaky derivátů tvoří náplň 

třetí kapitoly. Společné znaky představují výčet základních principů, které jsou „společné“ 

většině derivátů a vyzdvihují jejich specifickou povahu ve srovnání s jinými tržními produkty, 

Hlavní část této diplomové práce, obsažená v kapitolách 4 a 5, analyzuje základní 

formy derivátů a jejich charakteristiky. Seznam všech forem derivátů je vpravdě nekonečný, 

nicméně určité základní stavební prvky se opakovaně objevují ve většině derivátů. Tyto tzv. 

„základní kameny“ derivátů představují futures, swapy, forwardy a FRA a opce. 

Kombinování a míchání základních instrumentů vedla k ostatním derivátovým formám a 

variantám. Poslední část páté kapitoly posuzuje vliv úvěrových derivátů na světovou finanční 

krizi. 

Závěrečná kapitola rozebírá navrhovanou regulaci EU pro OTC trhy. Některé hlasy 

nedávno volali po přísnější regulaci derivátů a pečlivější kontrole ze strany veřejných (nebo 

na zmocněných) subjektů za úlohu, kterou deriváty sehráli při krachu světových trhů. 

S odkazem na tuto argumentaci některé rozvinuté státy a mezinárodní organizace (např. 

ISDA) navrhly (či přijaly) komplexnější a obsáhlejší regulaci celosvětové kontroly a správy 



derivátů. Ani EU v této souvislosti nechce zůstat pozadu. Dále je zvažována i otázka, zda je 

navrhovaná úprava krokem jdoucím ve prospěch či proti derivátům a jejich uživatelům. 

Shrnutí mé práce je uvedeno v závěru. Tato část stručně shrnuje výstupy z jednotlivých 

kapitol s ohledem na otázky položené v úvodu. 

 


