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Úvod 

Deriváty představují fenomén, o jehož existenci by široká veřejnost neměla velké 

povědomí, nebýt krize na finančních trzích v roce 2008. Účelem a cílem této diplomové práce 

je především přinést ucelenější pohled na vybrané otázky, které jsou s fungováním a existencí 

derivátů spojovávány.  

Na úvod se budeme zabývat otázkou právního vymezení derivátů a snahou nalézt 

obecně akceptovatelnou definici. Dále se podíváme na účel derivátů a pokusíme se 

zodpovědět otázku, k čemu všemu mohou deriváty sloužit. Jsou deriváty jen nástrojem 

spekulantů nebo mají i praktické využití? 

Druhá kapitola se bude věnovat právní regulaci derivátů v zahraničí a v České 

republice. Položíme si následující otázky. Jsou deriváty dostatečně a vhodně regulovány 

národním právem? Jak se k regulaci staví zahraničí? Závěr druhé kapitoly pak bude věnován 

analýze právních rizik, která jsou s užíváním derivátů obvykle spjata. 

Obsahem třetí kapitoly této diplomové práce bude systematizace a vymezení 

základních derivátových institutů, tj. institutů společných velké většině derivátů. 

Ve čtvrté a páté kapitole, které by měly tvořit hlavní obsahovou náplň této práce, se 

blíže seznámíme se základními typy derivátů. Účelem těchto dvou kapitol je poskytnout 

ucelený a komplexní pohled na jednotlivé derivátové struktury s důrazem na jejich funkčnost 

a využití. Kapitola pátá pak bude pojednávat o specifickém typu úvěrových derivátů, které 

vyvolaly řadu emocí a kritiky v souvislosti se světovou finanční krizí. Byly úvěrové deriváty 

jedním z původců světové krize, popř. jak velká byla jejich vina? Tyto otázky se pokusíme 

zodpovědět na základě rozboru pádu pojišťovacího gigantu AIG. 

S právní regulací derivátů úzce souvisí i kapitola šestá, závěrečná, která je ze 

systematických důvodů zařazena jako sumarizované pojednání o novém návrhu Evropské 

komise na regulaci trhů s OTC deriváty. Představíme si základní stavební kameny nové 

úpravy s polemikou nad nutností či nadbytečností navrhované úpravy.  

Právní prameny užité v této práci byly použity v právním stavu ke dni 30.6.2011. 
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1. Co je derivát a k čemu slouží 

1.1. Derivát jako novodobý vynález? 

Počátky derivátů (angl. derivatives) nejsou výlučně spjaty s jedním historickým 

obdobím a je obtížné, ne-li nemožné, snažit se kořeny nalézt v jedné éře. Již staří Řekové 

používali futures kontrakty na olivový olej. Podobné obchody nalezneme také v Holandsku 

v 17. století v podobě opcí na tulipány.
1
 Důležitým jednotícím faktorem, ať už se jedná o 

olivový olej ve starověkém Řecku, či cibule tulipánů v Holandsku, byla skutečnost, že 

všechny tyto instrumenty měly obchodovatelný charakter (capable of being traded). Tudíž 

mohly být prodány, zastaveny, či jiným způsobem převedeny na třetí subjekt.
2
 Tento 

charakteristický znak derivátů přetrval do moderních dob a stal se jedním ze základních 

kamenů, které jsou společné pro všechny novodobé finanční nástroje systematicky se řadící 

pod označení deriváty. 

Z právního hlediska je zcela zásadní poznatek, že právoplatný vlastník (držitel) 

derivátu je v okamžiku dospělosti finančního nástroje oprávněn požadovat plnění z derivátu 

nebo dokonce samotné podkladové aktivum, které má samo o sobě rozdílnou hodnotu oproti 

ceně vlastního derivátu. Střetávají se zde proto dvě zásadní cenové hladiny, jmenovitě 

pořizovací a vypořádací cena (hodnota). Tento závěr je s ohledem na moderní škálu a 

rozmanitost druhů derivátů poněkud zjednodušený, ale v dostatečné míře ilustruje základní 

podstatu toho, jaká myšlenka za deriváty stojí. 

S ohledem na výše zmíněné není nesprávné říci, že existence derivátů, tak jak je 

známe dnes, není nic nového pod sluncem. Ačkoliv názory na používání derivátových 

instrumentů sahající až do starověku, jsou obecně přijímaným faktem. Nepochybně to platí i o 

snaze detailně, či alespoň v hrubých obrysech, deriváty vymezit. Jaká je skutečná právní 

podstata derivátů, jaké mají vlastnosti? 

Tradičně již od 19. století bývají deriváty členěny na dvě základní podmnožiny, na 

komoditní a na finanční deriváty. Dnes se hranice mezi těmito kategoriemi stírá a rozdíly, 

které je historicky diverzifikovaly, již nehrají velkou úlohu. Pro účely této práce proto s nimi 

budeme nakládat ve společných intencích, ačkoliv je nelze pochopitelně brát za synonyma. 

                                                 
1
 Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str.11. 

2
 Hudson A., The Law of Finance, Sweet & Maxwell (2009), str. 1090. 
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Deriváty jsou v moderní podobě z velké části výdobytkem západní (angloamerické) 

právně-ekonomické nauky, a proto se řada anglických termínů užívá i v jiných jazycích. 

K tomu vedou dva základní důvody. Prvním důvodem je fakt, že v mnoha jazycích jednoduše 

nejsou ekvivalentní pojmy, které by byly významově shodné. Druhý důvod je pak ryze 

pragmatický, neboť anglické pojmy umožňují všem lidem na světě mluvit společnou řečí se 

shodnými významy. Není proto náhodné, když v této práci budeme používat též anglické 

pojmosloví pro různé fenomény související s deriváty. 

1.2. Derivát a jeho definiční znaky 

Právníci i ekonomové zaujímají značně rozdílné přístupy k vymezení toho, co je, či 

není derivát a jakým způsobem můžeme tyto nástroje kategorizovat. 

1.2.1. České přístupy 

„Deriváty jsou právně i ekonomicky součástí hazardních her (gambling, gaming)“
3
, 

předkládá Jílek v úvodu své učebnice o komoditních a finančních derivátech. Tomu, zda lze 

deriváty považovat za hry a sázky, se budeme podrobněji věnovat v kapitole druhé, nicméně 

již na tomto místě je možné konstatovat, že takový názor je značně kontroverzní a vyvolává 

mezi právníky i ekonomy značnou polemiku. Ale na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o 

stanovisko ne zcela ojedinělé, které vyvolává závažné právně-ekonomické konotace. 

Pro vlastní definici derivátů Jílek odkazuje na úpravu obsaženou v mezinárodních 

účetních standardech (FAS, IAS
4
). Tento odkaz není náhodný, neboť deriváty hrají 

významnou úlohu v účetnictví firem. Účtování derivátů ve finančních výkazech společností je 

komplexní a mimořádně komplikovaný proces. Není proto divu, že pro účely exaktních 

matematických výpočtů a kalkulací je obecně platná a použitelná definice více než žádoucí. 

Podle IAS 39
5
 lze derivát pro potřeby účetnictví (ale i obecně) vymezit třemi 

definičními znaky. Předně je derivát finanční nástroj (financial instrument)
6
, jehož hodnota se 

mění v závislosti na změně hodnoty podkladových aktiv, kterými jsou např. úrokové míry, 

komodity a indexy. Za druhé nevyžaduje žádnou nebo nízkou počáteční investici a za třetí se 

vypořádává k určitému datu v  budoucnosti. IAS 39 vyjmenovává některé příklady takovýchto 

                                                 
3
 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 17. 

4
 viz Financial Accounting Standards (FAS) a International Accounting Standards (IAS). 

5
 IAS 39 je dosud platná verze standardů z roku 2003, ve znění dodatků. Nicméně 12. 11. 2009 schválila IASB 

(International Accounting Standards Board) novou verzi mezinárodních účetních standardů IFRS 9, která 

efektivně nahradí mj. i dosud platný standard IAS 39 a reklasifikuje všechny dosud známé finanční instrumenty 

s očekávanou účinností od 1. ledna 2013. Více na http://www.iasplus.com/pressrel/0911ifrs9.pdf . 
6
 Finančním nástrojem se podle českých účetních standardů rozumí jakákoliv právní skutečnost, na jejímž 

základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu. 

http://www.iasplus.com/pressrel/0911ifrs9.pdf
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derivátů, jako jsou forwardy, úrokové swapy, FRA, futures nebo opce. Mimo tuto základní 

kategorizaci derivátů však IAS ještě rozeznává i neohraničenou skupinu tzv. vložených 

derivátů (embedded derivatives), které můžeme charakterizovat jako složku jiného kontraktu a 

které svou povahou splňují charakteristiku derivátů, ačkoliv tak nejsou primárně označeny. 

V případě, že se vložené deriváty dají od samotného kontraktu oddělit, musí být i samostatně 

účtovány. Příklady vložených derivátů lze nalézt v Příloze A k IAS 39
7
. 

Český účetní standard pro finanční instituce a banky předkládá vlastní definici 

derivátů: 

 „Derivátem se rozumí finanční nástroj současně splňující tyto 

podmínky:  

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

cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na 

úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti 

na podobné proměnné,  

b) nevyžaduje počáteční čistou investici nebo vyžaduje malou počáteční 

čistou investici, která je nižší než by se vyžadovalo u jiných druhů 

nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových a tržních 

faktorech,  

c) je smluven a vyrovnán k budoucímu datu, přičemž doba sjednání 

obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u spotové operace 

 … 

Deriváty zahrnují pevné termínové operace a opce. 

 … 

Pevnými termínovými operacemi se rozumí forwardy, futures a swapy.“
8
 

V podobném duchu definují deriváty i české účetní standardy pro podnikatele
9
. 

Je patrné, že česká definice se v žádných podstatných bodech neliší od definice IAS 

39. Navíc se snaží i o poskytnutí základní kategorizace derivátů. Rozděluje je na dvě základní 

skupiny. Výčet jednotlivých pevných termínových derivátů se může pro účetní účely zdát 

vyčerpávající, ale je třeba zdůraznit, že toto členění obsahuje toliko základní druhy derivátů a 

opomíjí další typy především nestandardizovaných derivátů. Proto, vyskytne-li se derivát, 

                                                 
7
 Více na www.iasplus.com.  

8
 Opatření Ministerstva financí, čj. 282/73 390/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro 

banky a některé finanční instituce - Příloha 2 – článek XII. 
9
 Opatření Ministerstva financí čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro 

podnikatele – Příloha 2 – článek XIX. 

http://www.iasplus.com/
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který ačkoliv vykazuje většinu (nikoliv však všechny!) znaků vypočtených v článku XII., se 

mohou objevit oprávněné diskuze, zdali takový instrument do kategorie derivátů zařadit. 

V případě, že nikoliv, vzniká otázka, jak s takovými instrumenty (nejen) účetně naložit. Vždy 

je proto při nakládání s deriváty nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť jak uvádí Jílek
10

, i 

jediný derivát (přestože může být deklarován jako zajišťovací) vnáší silný prvek 

netransparentního chování subjektu a každý derivát činí finanční situaci silně nepřehlednou.  

1.2.2. Zahraniční přístupy 

Zahraniční finanční právníci, zejména ze zemí Common law, se do obecných definic 

neradi pouštějí. Když tak činí, snaží se několika slovy vystihnout to nejpodstatnější. Například 

Alastair Hudson
11

  ve své monografii na finanční deriváty charakterizuje deriváty prostou 

větou: „Derivát je finanční produkt, jehož hodnota se odvozuje (derivuje) z podkladového 

nástroje.“
12

 Tato jednoduchá definice je nicméně příliš široká a těžko by mohla sloužit jako 

obecný prostředek ke klasifikaci instrumentů, které mohou, ne však nutně musí, být 

považovány za deriváty. Hudson si přílišnou generalizaci uvědomuje, pročež pro bližší 

specifikaci derivátů odkazuje na Hendersenovu definici, která vymezuje deriváty výčtem tří 

základních kategorií. Zjednodušeně je třídí na futures a opce obchodované na burze, dále na 

zajišťovací instrumenty s neobvykle vymezenou mírou návratnosti a jednotlivě vyjednané 

over-the-counter (OTC) smlouvy včetně swapů a různých swapových produktů. Henderson 

tedy vymezuje deriváty z hlediska trhu, kde se s nimi obchoduje a kde se proto vyskytují.
 13

 

Castagnino
14

 v otázce obecné definice derivátů zaujal individuální přístup. Derivát je 

podle něj „kontrakt, na jehož základě vznikají práva a povinnosti ve vztahu k podkladovému 

aktivu nebo jiným hodnotám.“
15

 Tento jurista se pokusil vymezit derivát z hlediska 

vztahového, tedy jako právní vztah mezi dvěma subjekty týkající se určitého aktiva. Chápe 

proto derivát jako smlouvu bez snahy vymezit derivát jako finanční nástroj. Pro Castagnina je 

primární, co může sloužit jako ono podkladové aktivum, nikoliv skutečnost, jakým typem 

derivátu lze toto zajistit. Podle Castagnina je derivátový kontrakt takový kontrakt, který 

obsahuje kvantifikované vymezení budoucí ceny nebo hodnoty podkladového aktiva, bez 

ohledu na to zda dojde ke skutečnému dodání tohoto aktiva. To považuje za znak společný 

                                                 
10

 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 17. 
11

 Alastair Hudson (*1968) je uznávaný londýnský barrister a profesor práva na University of London. Autor 

řady významných monografií mj. i v oblasti finančního práva. 
12

Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str. 12. 
13

Henderson, „Credit Derivatives“ in Modern Financial Techniques, Derivatives and Law, (Hudson ed., Londýn, 

Sweet and Maxwell, 1999), str. 8. 
14

 John-Peter Castagnino je právník v přední britské bankovní korporaci se sídlem v londýnském City. 
15

 Castagnino J. P.,  Derivatives: Key Principles (3rd Ed.), OUP (2009), str. 1. 
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všem derivátům.
16

 Podobnou definici předkládá i Bílá kniha Deustche Börse Group z roku 

2008, která pro definici derivátu užívá poměrně jednoduché a obecné terminologie a stanoví, 

že derivát je kontrakt sjednaný mezi kupujícím a prodávajícím dnešního dne ohledně 

transakce, jež má být splněna k určitému okamžiku v budoucnosti.
17

 Chápání derivátů spíše 

jako samostatné formy kontraktu než jako toliko finančního nástroje, je hodnotový posun 

směrem k zohlednění především právních vztahů subjektů, které deriváty sjednávají, a jejich 

vzájemných práv a povinností. 

V podobném duchu definuje derivát i Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty 

(International swaps and derivatives Association, „ISDA“)
18

, když říká, že derivát je smlouva 

o převodu rizika, její hodnota se odvozuje z podkladového aktiva.  Za podkladové aktivum lze 

považovat úrokové míry, komodity, firemní akcie, akciové indexy, měnu nebo obecně 

jakýkoliv obchodovatelný instrument, na kterém se strany dohodnou. Definice ISDA sice není 

právně závazná a žádným subjektům neukládá se jí řídit, nicméně její reálná hodnota mezi 

tržními subjekty je nepopiratelná a i řada právníků ji chápe jako obecně akceptovatelnou
19

. 

Tato definice získala oblíbenost také proto, že výčet podkladových aktiv v ní obsažených je 

demonstrativní v tom, že záleží jen na smluvních stranách, co bude aktivem. Bezesporu nelze 

říci, že je toto možné u burzovních derivátů. Spíše se jedná o poselství adresované OTC 

trhům. 

Výše zmíněné zahraniční přístupy upevňují pozici derivátových kontraktů v množině 

jiných právních vztahů, které se vyskytují na finančních a komoditních trzích, a bezesporu 

vyjadřujíce hodnotový posun směrem k většímu zrovnoprávnění derivátových kontraktů 

s jinými vztahy, kdy tyto již nejsou chápány jako odvozeniny a „přívěšky“ primárních tržních 

vztahů.  

1.2.3. Obecná definice? 

Veškeré výše zmíněné přístupy mají svou nepopiratelnou relevanci a váhu, proto nelze 

jednostranně upřednostnit jeden a zároveň ignorovat jiný. Ať už zvolíme definici derivátů 

podle účetních standardů, charakteru derivátového vztahu či trhu, na kterém se s deriváty 

obchoduje, nevyhnutelně dojdeme k názoru, že deriváty jsou mimořádně komplexní spletenec 

                                                 
16

 Castagnino J. P.,  Derivatives: Key Principles (3rd Ed.), OUP (2009), str. 2. 
17

 Deutsche Börse Group, The Global Derivatives Market – An Introduction, Deutsche Börse Group 2008, str. 6. 
18

 Více na  http://www.isda.org/educat/faqs.html#1 . 
19

 Viz např. Sackheim, M., Howell, N. a další, Knocking on the Clearinghouse Door A Lawyer’s Introduction to 

Cleared OTC Derivatives, 30 No. 7 Futures & Derivatives L. Rep. 1(2010). 
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finančních nástrojů. Turbulentně se rozvíjí zejména od 80. let 20. století a jejich konečnou 

podobu a rozměr lze momentálně jen velmi těžko odhadnout. 

Z mého osobního pohledu by obecná definice derivátů měla vycházet z účetních 

standardů doplněná o Castagninovy teze. Vše by se dalo shrnout do následujícího odstavce.  

Deriváty jsou instrumenty finančního trhu vzniklé na základě smluvního vztahu 

alespoň dvou subjektů, které působí na předem určeném trhu a řídí se určitými pravidly. 

Jejich hodnota se odvozuje od jiných instrumentů (těmito jsou zejména akcie, dluhopisy, 

úroky a úrokové sazby, měny a různé druhy komodit), mají termínový charakter a počáteční 

investice spojená se sjednáním derivátu je nulová nebo podstatně nižší než u jiných 

obdobných instrumentů. 

Výše uvedená definice koncentruje nejvýznamnější prvky ze všech výše zmíněných 

definic, aniž bych však, a to zcela záměrně, poskytoval třeba jen demonstrativní výčet, které 

typy derivátu rozeznáváme. Jak bude patrné z dalších částí této práce, snažit se, byť i jen 

rámcově vypočítat všechny typy a druhy derivátů je neobyčejně obtížný a ve své podstatě 

nesmyslný záměr s ohledem na neustále se měnící finanční trhy a na to reagující nové 

instrumenty vznikající za současného opouštění „starých“ druhů. 

1.3. Účel derivátů 

Zcela zásadní pro pochopení, proč deriváty historicky vznikly a proč jejich význam 

neustále roste, je odpověď na základní otázku, jaký je jejich účel, a tedy proč derivátový 

obchod vůbec sjednat. 

Deriváty plní tradičně dvě hlavní funkce, ke kterým se připojují důvody přidružené. 

Jednak lze jejich pomocí získat ochranu vůči již existujícím závazkům (hedging), a dále se 

také hovoří o nástroji pro řízení rizik (risk management tool). Nepřehlédnutelný je též u 

mnoha typů derivátů jejich vysoký spekulační potenciál. 

1.3.1. Hedging
20

 

V ekonomice se nevytváří nic bezúčelně a nejinak je tomu u kořenů derivátového 

obchodu. Vrátíme-li se zpět do starověkého Řecka a k futures na olivový olej, můžeme 

vysledovat základní myšlenku, kterou měl kupující futures při sjednávání tohoto kontraktu. 

Primárně se chtěl pojistit proti nejistému vývoji cen sjednáním kontraktu, který sice dospívá 

v předem určeném čase v budoucnu, ale za současnou cenu.  

                                                 
20

 Hedging (česky také hedžing) gramaticky a významově vychází ze slovesa to hedge = zajistit, pojistit.  
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Základem hedgingu je snaha nalézt takový derivát, jehož pohyb nám umožní 

minimalizovat finanční riziko, s nímž jsou určité transakce a investice spojeny. Jeho růst nám 

umožní vyrovnat potenciální ztrátu, kterou bychom mohli utrpět, kdyby investice klesala.
21

 

Proto je derivát konstruován takovým způsobem, aby při poklesu tržní ceny jeho hodnota 

stoupla a započtením vzájemných cenových rozdílů se negovala ztráta. Prvek, který se 

nevyhnutelně pojí s používáním derivátů v jakékoliv podobě, je predikce budoucího vývoje 

cen na předmětném trhu.  Tento prvek „nejistoty“ považují někteří autoři za rozhodující 

charakteristiku derivátů. „Deriváty nejsou investičními nástroji, ale nástroji hazardních her, 

krácení daní a teprve na posledním místě nástroji řízení finančních a komoditních rizik.“
22

 

Jílek se obecně staví k používání derivátů velmi skepticky a ostře vystupuje proti modernímu 

trendu jejich širokého užívání. Jeho averze se zdá být až přehnaná, ale nelze zcela ignorovat 

varování, které nese. Nelze popřít, že užívání derivátů přináší subjektům zvýšené nároky 

nejen na účetní transparentnost a finanční kalkulaci. Zároveň je přehnané jednoduše 

generalizovat, že ve většině případů má užívání derivátů jen a pouze rizikový, spekulativní 

charakter. Takový závěr podporuje i fakt, že z přísně historického hlediska byly první deriváty 

sjednávány jen a pouze za účelem řízení rizik a ochrany před nežádoucím tržním vývojem. 

Spekulace se objevila až o mnoho let později.  

Zvolit správný derivát pro danou finanční situaci s ohledem na ty faktory, které mohou 

zásadním způsobem ovlivnit např. tržní volatilitu
23

, je skutečnou alchymií. Této problematice 

se věnuje celé odvětví nazývané „finanční inženýrství“
24

. Finanční inženýrství se soustřeďuje 

především na komplexnější formy derivátů. Zde se složitě stanoví a vypočítávají rovnice 

určující finální zisk či ztrátu plynoucí z derivátu, resp. komplexních derivátů, tedy vzájemně 

propojených derivátů tvořících navenek jedinou transakci. Jednoduché i komplexní deriváty 

sdílejí jednu společnou charakteristiku, mohou být analyzovány z pohledu cash-flow
25

, které 

generují.  Jednotlivé cash-flow, které deriváty generují, mohou být popsány jako stavební 

bloky. Různorodé stavební bloky dohromady vytváří komplexní struktury. Derivátová 

struktura je proto shluk rozdílných cash-flow, které jsou nezbytné k dosažení žádoucího 

ekonomického efektu.
26

 

                                                 
21

 Hudson A., The Law of Finance, Sweet & Maxwell (2009), str. 1091. 
22

 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002) str. 21. 
23

 Volatilitou se rozumí výše a frekvence změn ceny finančního instrumentu. 
24

 Finanční inženýrství můžeme popsat jako využívání jednoho či více derivátů za účelem dosažení 

předpokládaného ekonomického efektu. 
25

 Cash-flow lze nejobecněji definovat jako jednu či více specifických plateb učiněných podle připraveného 

plánu.   
26

 Castagnino J. P.,  Derivatives: Key Principles (3rd Ed.), OUP (2009), str. 124. 
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Princip hedgingu lze v obecných konturách popsat jako snahu tržního subjektu, jehož 

zisk či ztráta se odvíjí od tržních pohybů, pojistit se proti případné ztrátě zakoupením 

instrumentu, který generuje zisk, je-li prvotní instrument ztrátový.
27

 Zajišťovací produkt 

minimalizující ztrátu z primárního vztahu se pak nazývá anglickým pojmem hedge. Základní 

poznatek, který lze z používání derivátů k hedgingu vyčíst, je přenos tržního rizika 

z kupujícího (konečného uživatele) na osobu derivát prodávající.
28

 Primární myšlenka může 

být zřetelně znázorněna na následujícím příkladu. Jako producent kukuřice prodávám 

momentálně za cenu 500 dolarů za tunu, přičemž pro příští rok očekávám celosvětově vyšší 

produkci kukuřice, což by mělo za následek snížení její výkupní ceny. Sjednám proto 

futures
29

 na prodej kukuřice za cenu 495 dolarů za tunu pro úrodu, která vyroste v příštím 

roce. Životnost futures je tedy stanovena na 10 měsíců. Pomocí futures kontraktu se tedy 

pojišťuji proti případnému poklesu tržních cen, pod pro mě únosnou míru 495 dolarů za tunu. 

Prodejce futures naopak povede opačná motivace, kdy dle svých prognóz očekává menší 

úrodu a tedy zvýšení výkupních cen. I kdyby kupující tržní vývoj nesprávně odhadl, může 

účinněji řídit svou likviditu a cash-flow s vědomím toho, za jak vysokou cenu svou komoditu 

v příštím roce prodá. 

Ačkoliv má zajišťování pro obchodní společnosti mnoho výhod, nelze opominout 

náklady
30

, které jsou s takovým zajištěním spjaty. Proto vždy při sjednávání derivátů musí být 

zohledněna výše nákladů zajištění, aby nedošlo k situaci, kdy vlastní náklady zajištění převýší 

očekávaný profit, který mohou deriváty přinést. Obecně se uvádí; aby mohl subjekt profitovat 

ze zajištění za užití derivátů, musí se jednat o částku 1 milion dolarů a výše. Někteří bankéři 

uvádí dokonce až 5 milionů dolarů.
31

  Mnoho středních a menších podniků by mělo dobře 

zvážit hedging svých finančních rizik s ohledem na obrovskou finanční zátěž, kterou celý 

proces zajišťování přináší. 

1.3.2. Spekulace 

Nikoli nevýznamným se jeví potenciál derivátu jako vhodného spekulačního nástroje. 

Spekulant sjednává termínový obchod za jiným účelem, než je vyrovnání ztráty plynoucí 

z určité dané otevřené pozice, neboť mnohdy žádnému riziku vystaven není. Spekulace s 

deriváty je extrémně riziková a samotná podstata derivátu značně znesnadňuje pro obchodní 

                                                 
27

 Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str. 69-70. 
28

 Castagnino J. P.,  Derivatives: Key Principles (3rd Ed.), OUP (2009), str. 2. 
29

 Futures jako standardizovaný derivát se obchoduje na zvláštních derivátových burzách. Svou podobou se blíží 

forwardu, který se však v podstatných rysech od futures odlišuje (viz dále). 
30

 Jedná se především o právní, ekonomické a personální náklady. 
31

 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 79. 
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partnery a veřejné instituce odhalit skutečný charakter derivátových obchodů. Proto lze jen 

doporučit maximální obezřetnost při využívání derivátů ke spekulativním účelům, neboť 

“[spekulační] deriváty představují pro každou instituci další obrovská finanční rizika, a to nad 

rámec finančních rizik spojených s běžnou aktivitou subjektu.”
32

 Jílek správně uvádí, že 

podnik by se měl za všech okolností vyvarovat takových činností, které svými cíli neslouží 

k řízení finančních rizik a u nichž převládá spekulativní charakter. K čemu může vést špatná 

(velmi riziková a nepodložená) finanční politika úzce spojená s deriváty, naznačil krach 

jednoho z největších amerických hedgových fondů LTCM (Long-Term Capital Management) 

v roce 1998.
33

 

Spekulativní charakter derivátů je však mimořádně lákavý vzhledem k tzv. pákovému 

efektu (leverage effect). K tomu dochází u termínových obchodů tehdy, je-li při sjednání 

kontraktu vyžadován pouze malý zlomek z ceny podkladového aktiva. I nepatrná změna ceny 

bazického aktiva má mnohonásobně vyšší efekt na rentabilitu vloženého kapitálu.
34

 Jinými 

slovy lze říci, že při příznivém vývoji může dojít ke zhodnocení počáteční investice v řádu i 

několik set procent. Takový potenciál je pro řadu subjektů až příliš lákavý. Deriváty umožňují 

investorům spekulovat na vývoji tržních cen, aniž by se toho trhu přímo účastnili. V tom se 

takové aktivity, jak uvádí Jílek výše, opravdu podobají gamblingu. Jako příklad lze uvést 

sázku na výsledek fotbalového utkání, kde sázející tipuje výhru či prohru určitého fotbalového 

klubu, aniž by se samotného zápasu jakkoli zúčastnil. Spekulacím nahrává i skutečnost, že 

vstupní náklady pro spekulanta jsou nepoměrně nižší než pro samotného obchodníka a jejich 

potenciál ještě umocňuje existence OTC (over-the-counter, mimoburzovních) trhů. Zde se 

spekulace s deriváty staly doslova doménou trhu. Důvodem jsou především “nepatrné“ 

finanční nároky pro vstup na trh a nedostatečná veřejná regulace, která je živnou půdou pro 

spekulanty.
35

 Objem derivátových kontraktů, především na OTC trzích, se v posledních 

dvaceti letech meziročně rapidně zvětšoval a pro rok 2010 dosáhl celkového globálního 

hrubého objemu 601.000 miliard amerických dolarů
36

. Z tohoto důvodu jsou deriváty širokou 

veřejností chápany jako nástroje používané se spekulativním úmyslem. 

Deriváty jako vysoce rizikový nástroj nejsou svou povahou určeny pro každého. 

Vyspělé právní kultury také řešili a řeší otázku právní vynutitelnosti derivátů s ohledem na 

jejich spekulativní charakter. Hazardní hry spadající ve Velké Británie pod Gaming Act 1845 

                                                 
32

 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 22. 
33

 Více viz Jílek J., Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, GRADA Publishing (2006), str. 186. 
34

 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 288. 
35

 Hudson A., The Law of Finance, Sweet & Maxwell (2009), str. 1092. 
36

 Bank for International Settlements („BIS“), OTC derivatives market activity in the second half of 2010, May 

2011, str. 1. 
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jsou právně nevynutitelné.  Anglické soudy se povahou derivátů zabývaly v řadě kauz.  

Zásadní byl případ Morgan Grenfell v. Welwyn & Hatfield DC
37

. Soudce Hobhouse ve svém 

rozhodnutí judikoval zásadu, že úrokové swapy nejsou nevynutitelné kontrakty spadající pod 

Gaming Act a to z důvodu jejich komerční povahy podle §63 zákona o finančních službách 

(Financial Services Act 1986, „FSA“). Neboli v případě, že kontraktoři sjednali deriváty 

podle ustanovení FSA nelze je považovat za hry a sázky. Nicméně soudce Hobhouse ve 

vztahu ke spekulativnímu charakteru jedním dechem dodává, že deriváty mají „alespoň 

potenciálně spekulativní charakter odvozený ze skutečnosti, že závazky (stran) budou určeny 

s odkazem na pohyblivé tržní míry, které mohou být vyšší či nižší než fixní míry v jakémkoli 

okamžiku.“
38

 Deriváty mohou být nevynutitelné vůči těm subjektům, které nejednají v rámci 

své podnikatelské činnosti a nepodléhají patřičné právní regulaci.
39

 Nastolenou právní 

nejistotu vyřešilo s konečným důsledkem až přijetí zákona o trhu s finančními službami 

(Financial Services Market Act 2000), který uceleně shrnul celou úpravu derivátových trhů 

pod hlavičku jednoho právního předpisu a přehledně tak upravil celé odvětví, a následné 

schválení nového zákona o hrách v roce 2005
40

. 

Jsou-li vysoce rizikové deriváty užívány toliko ke spekulativním účelům, nelze jim 

upřít podobnost s hazardními hrami. Warren Buffet ve výroční zprávě pro Berkshire 

Hathaway v roce 2002 na účet derivátů uvedl: „…deriváty jsou finanční zbraně masové 

destrukce nesoucí nebezpečí, které je momentálně latentní, avšak potenciálně 

smrtelné.“
41

Důležitým faktorem, který výrazně zvyšuje možnost využívání spekulativního 

potenciálu derivátů je inherentní informační asymetrie, která se stala významným fenoménem 

doprovázejícím obchod s deriváty. Základem informační asymetrie, která má živnou půdu na 

špatně či nedostatečně regulovaných trzích, je rozdílná míra relevantních finančních 

vědomostí. Tato je patrná zejména při střetu multinárodních korporací působících na 

světových trzích a malých podniků, které se orientují na jednotlivé trhy. Ovšem informační 

asymetrie se netýká pouze případů, kdy subjekty působí na vertikálně odlišných trzích a 

pozicích, ale tento fenomén lze deklarovat i na zjednodušeném příkladu věřitele a dlužníka, 

kdy dlužník si je plně vědom své finanční situace, a tedy i toho, v jaké míře je schopen dostát 

svým závazkům. Věřitel mnohdy nedisponuje dostatečným množství informací, které by mu 

umožnili kvalitně posoudit kredibilitu svého dlužníka. Spekulativní charakter derivátů, který 

                                                 
37

 [1995] 1 All E.R. 7. 
38

 Ibid. 
39

 Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str. 17. 
40

 Gambling Act 2005 
41

 Berkshire Hathaway Inc., Annual Report 2002, str. 15. 
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vykazuje znaky hazardu, se postupně přeměnil z domény společností a bohatých lidí na ryze 

masový fenomén. V současných tržních podmínkách je přístup k derivátovým kontraktům 

přístupný prakticky každému bez potřebných finančních znalostí pomocí řady 

zprostředkovatelů a institucí. Svou roli bezesporu sehrávají i různé marketingové strategie, 

které umožňují maskovat vysoce rizikové derivátové transakce za jiné, obecně méně rizikové, 

finanční operace.
42

 

Závěrem lze proto shrnout, že v řadě případů je latentně přítomný vysoký spekulativní 

potenciál derivátů, který by však při správném a racionálním nakládání s těmito instrumenty 

neměl vést k jejich zákazu či plošnému omezení. Ve správných a uvědomělých rukou mohou 

deriváty sloužit legitimním cílům. 

1.3.3. Jiné účely 

Kromě hedgingu a spekulací jsou deriváty využívány také k arbitráži (arbitrage)
43

. 

Arbitráž spočívá na využívání tržních rozdílů v cenách podkladových aktiv na různých trzích, 

aniž by však bylo nutné podléhat formalitám konvenčního obchodování na trzích. Například 

pohyby v mírách na jednom trhu potřebují určitý čas, aby se projevily na spřízněných trzích. 

A právě v tomto mezidobí se objevuje prostor k využití momentálních tržních rozdílů ke 

generaci zisku.
44

 V očekávání tržních posunů mohou proto subjekty využít časovou diferenci 

mezi okamžikem, kdy se určitá událost stala, a momentem, kdy se toto projeví na cenách. 

V tomto ohledu, by se dala arbitráž považovat za jednu z forem spekulace. Nicméně svou 

podstatou se od tradičního chápání spekulace tak, jak bylo uvedeno výše, bezesporu liší. 

Cenové rozdíly mohou v zásadě vzniknout na základě dvou hledisek. A to hlediska 

teritoriálního, kdy na teritoriálně odlišných trzích se mohou uplatňovat různé ceny pro shodné 

fikční instrumenty, nebo časového, kdy ceny na termínových trzích neodpovídají cenám 

podkladových aktiv na trzích promptních.
45

 Arbitráž je svým rozsahem spíše minoritní 

činností. Proto je považována toliko za doplňkovou funkci, což je zapříčiněno úzkou 

propojeností finančních trhů, kdy jsou jakékoli změny cen, popř. měr na jednom trhu 

reflektovány ostatními trhy v relativně krátkém časovém úseku.  

Za zvláštní účel někteří autoři
46

 uvádějí deriváty tvůrců trhu (market-making 

derivative). Deriváty tvůrců trhu jsou takové deriváty, u kterých jejich poskytovatelé (dealeři) 

                                                 
42

 Jílek J., Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, GRADA Publishing (2006), str. 22. 
43

 Arbitráž nelze v této souvislosti chápat ve významu jedné z forem rozhodčího řízení (mimosoudního řešení 

sporů). 
44

 Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str. 20. 
45

 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 39,40. 
46

 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 70. 
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neustále kótují ceny, za kterých jsou ochotni koupit (bid) či prodat (offer) určitý nástroj. 

Tvůrci trhu
47

 tak poskytují základní likviditu trhu, kdy se zavazují za zveřejněné ceny 

derivátový kontrakt uzavřít. Vyjma poskytnutí likvidity také stanovují základní cenový rámec, 

ve kterém jsou dané deriváty obchodovány. Činnost tvůrců trhu je vysoce sofistikovaná a 

odpovědná, a tak ji mohou provádět pouze k tomu licencované subjekty. V praxi se bude 

jednat především o banky a podobné finanční instituce (především investiční společnosti), 

které mají jak lidské, tak finanční a technické zdroje k tomu, aby mohli efektivně na trhu 

vystupovat a působit. Nicméně nelze z výše uvedeného vyvodit závěr, že dealeři takovéto 

pozice nabízejí ze samaritánských důvodů. Na finančních trzích není nic zadarmo, proto 

ačkoliv jsou tvůrci trhy zavázáni (většinou burzovními předpisy) udržovat určitý stav 

otevřených pozic, v žádném případě na tom neprodělávají, neboť mají provizi z každé takto 

uzavřené pozice. 

Konečně jedním z posledních důvodů, proč jsou derivátové obchody sjednávány, 

může být snaha snížit (minimalizovat) vystavení kapitálovým požadavkům
48

. Na velké 

většině trhů platí určitá regulatorní či kapitálová omezení pro vstup a obchodování na daných 

trzích. Jedním ze způsobů, jak dostát takovým závazkům, je možnost raději investovat do 

příslušného derivátu než samotný nákup tržního aktiva.  

                                                 
47

 Tvůrce trhu a dealery můžeme v této souvislosti chápat jako synonyma. 
48

 Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str. 22. 
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2. Právní úprava derivátů 

2.1. Právní úprava v českém právním řádu 

Právní úprava derivátů v českém právním řádu je roztříštěná a obsažená v několika 

právních předpisech.  

V otázce právní úpravy derivátu se zde střetávají dva protichůdné pohledy na 

skutečnou právní podstatu derivátů. Jílek ve své monografii o finančních a komoditních 

derivátech, zcela jednoznačně zastává názor, že deriváty jsou v českém právním řádu součástí 

her a sázek a tímto podléhají regulaci zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku („ObčZ“), 

jmenovitě §845 a §846.
49

 Jílek dále rozvádí tuto hypotézu a rozděluje deriváty podle subjektů, 

které je sjednávají. Pakliže, dle Jílkova názoru, alespoň jeden ze subjektů sjednává derivát 

v rámci své podnikatelské činnosti, uplatní se ustanovení §846 ObčZ, která neguje ustanovení 

§845, přičemž takto sjednané deriváty budou právně vynutitelnými kontrakty.
50

 Naproti tomu 

Dvořák
51

, s takovými závěry ostře polemizuje, přičemž svoji kritiku Jílkova vymezení 

spatřuje ve dvou základních argumentech. Prvotně vychází z faktické podobnosti 

derivátových a „nederivátových“ nástrojů, od kterých se tyto odvozují. V tomto smyslu uvádí, 

že považovat deriváty za hry a sázky, by mělo za následek, nevyhnutelně učinit stejný závěr i 

o akciích, dluhopisech či indexech. Český právní řád v tomto směru neposkytuje potřebnou 

oporu, z důvodu chybějícího přesného vymezení, co se za derivát považuje a co nikoliv. Proto 

nelze jednoznačně dovodit, že by bylo možné zahrnout deriváty pod hry a sázky bez bližší 

analýzy toho, proč tomu tak je. Jako druhý argument uvádí skutečnost, že povahu kontraktu 

nelze určovat primárně podle subjektů, které tento sjednávají, ale podle jeho 

charakteristických znaků. Jako jeden z charakteristických znaků odlišující deriváty od her a 

sázek uvádí povahu podkladového aktiva, kterým jsou ekonomické instrumenty. Naopak u 

sázek to může být cokoliv. Za druhé výše zisku či ztráty u derivátů obvykle přímo závisí od 

vývoje cen na spotovém trhu, kdežto u her a sázek se odvíjí také od počtu a účastníků jiných 

kontraktů. Současně však dodává, že pro rozdílné subjekty může platit odlišná regulace. Tento 

patrný rozpor v názorech není nevýznamný a palčivě upozorňuje na klíčovou problematiku, 

která je s deriváty spojena, tedy kam a jakým způsobem je zařadit.  

                                                 
49

 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 423. 
50

 Ibid., str. 423,424. 
51

 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 25. 
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Jílkova hypotéza patrně neobstojí ve světle Dvořákových argumentů, ale pouhé 

vyvrácení toho, co deriváty nejsou, neříká implicitně, za co je můžeme považovat. Jílkovo 

pojetí má svoje opodstatnění s odkazem na zahraniční právní úpravu. Jak jsem nastínil již 

výše, anglické soudy také považují deriváty primárně za sázky, přičemž odlišujícím faktorem 

je pro ně charakter derivátového kontraktu. A zcela přehlížet nelze ani spekulativní potenciál 

derivátů, který bezesporu jen přisvědčuje závěru, že se jedná o hry a sázky. Dostatečnou 

odpověď nám neposkytuje ani česká právní úprava, a to i díky neexistenci judikatury 

k tomuto tématu. Primárně z důvodu chybějícího derivátového kodexu, který by plně 

obsahoval komplexní právní regulaci. Právní úprava se proto rozpadá do řady právních 

předpisů.  

Za primární legislativní vymezení lze považovat úpravu v  („ZPKT“), který v §3 pod 

marginálním označením investiční nástroje obsahuje demonstrativní výčet základních typů 

derivátů, jejichž výskyt na regulovaných či neregulovaných trzích je nejčastější. Explicitně 

jsou zmíněny opce, futures, swapy a forwardy. Otevřenost výčtu je pak zajištěna souslovím „a 

jiné nástroje“, kdy úmyslem zákonodárce bylo bezesporu subsumovat pod zákonnou právní 

úpravu i další nástroje splňující zákonná kritéria. ZPKT se neomezuje pouze na prostý 

jmenovitý výčet, ale obsahuje i částečné charakterové vymezení, jako je odvozenost hodnoty 

derivátu od podkladového aktiva, trhy na kterých se s deriváty obchoduje apod. Pro úplnost je 

třeba uvést, že tyto charakteristiky nejsou vyčerpávající v takové míře, aby bezezbytku 

pokryly ekonomické vymezení derivátů tak, jak jsme ho nastínili výše. Nelze proto říci, že 

úprava v ZPKT poskytuje úplnou obecnou úpravu derivátů.   

Vymezení derivátů se dále nachází mj. i v devizovém zákoně (zákon č. 219/1995 Sb.) 

Devizový zákon řadí deriváty mezi devizové hodnoty určením, že „devizovými hodnotami 

jsou peněžní prostředky v cizí měně, zlato, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná 

práva a závazky od nich odvozené (dále jen „finanční deriváty“).“
52

 

Tato definice je pro svoji šíři prakticky nepoužitelná, neboť žádným způsobem 

nekategorizuje a ani nedeklaruje znaky finančních derivátů. Jediná vlastnost, kterou můžeme 

z paragrafu vyčíst, je jejich odvozenost, což však není z pochopitelných důvodů dostatečně 

určující. 

Jedna ze specifických forem derivátu je upravena i v obchodním zákoníku
53

 

(„ObchZ“), který v §217a upravuje opční listy (equity warrants). Specifičnost spočívá 

v exkluzivitě úpravy vztahující se jen k jednomu konkrétnímu typu opčního listu emitovaného 

                                                 
52

 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, §1, písm. d). 
53

 Zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění. 
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akciovou společností pro uplatnění přednostního práva k nově emitovaným akciím. Obchodní 

zákoník jako jediný legislativní akt v České republice explicitně upravuje opční listy, avšak 

toliko pro jedinečné situace. O opčních listech pojednám podrobněji dále ve své práci, ale již 

nyní je vhodné říci, že v našem právním řádu chybí obecná právní úprava opčních listů. 

Bezesporu žádoucí by byla existence právní úpravy opčních listů obecně s tím, že by opční 

listy k nově emitovaným akciím byly jen jednou z jejich forem.   

Stále platný a účinný zákon o cenných papírech („ZCP“)
54

, v současné podobě z velké části 

derogovaný, charakterizuje ve svém úvodním paragrafu opční listy jako jednu z forem 

cenného papíru. V dalších paragrafech stanoví obecné obsahové a formální náležitosti 

cenných papírů.  

Zmatení a nejistotu dále vyvolává §8a výše zmíněného zákona, který doslovně uvádí: 

„Ustanovení části druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních 

nástrojů než cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.“ 

Jinými druhy investičních nástrojů se v této souvislosti myslí nástroje uvedené 

v ZPKT, což vyplývá z legislativní poznámky. Část druhá ZCP proto legislativním odkazem 

platí i pro derivátové kontrakty vymezené v §3 ZPKT. Obsahovou náplní druhé části ZCP je 

výpočet a stručná charakteristika různých typů smluv o cenných papírech (resp. o derivátech). 

Otázkou zůstává, do jaké míry lze použít příslušná ustanovení části druhé ZCP na derivátové 

kontrakty. Z povahy věci je zřejmé, že otázka rubopisování (§18 ZCP) je pro deriváty 

nepoužitelná, což však nelze jednoznačně říci o smlouvách o koupi, půjčce a převodu cenných 

papírů (§§13-17 ZCP), které mohou být obdobně použity i na deriváty.  

Nejviditelnějším znakem současného stavu právní úpravy derivátů (ať již finančních či 

jiných) je v českém právním řádu roztříštěnost. V tomto smyslu se však nelze vydat cestou 

inspirace zahraničím, kde je situace v mnoha směrech obdobná.
55

 Úprava derivátů je tedy 

obsažena v několika právních předpisech, aniž by byl na první pohled zřejmý jejich vzájemný 

vztah ve smyslu základní zákonné úpravy a úpravy specifické.  

ČR se nenachází v právním vakuu a více než kdy jindy je ovlivňována legislativou 

Evropské unie („EU“). Derivátový obchod se s příchodem světové finanční krize dostal do 

hledáčku regulátorů nejen ve Spojených státech, ale také v Bruselu. Oblast zájmu evropských 

institucí se především soustředí na fungování a zvýšenou snahu o regulaci derivátových OTC 

trhů, kde se nově mj. upravuje pozice a fungování ústřední protistrany (central counterparty), 

která by měla působit jako prostředník u všech derivátových kontraktů a podléhat zpřísněné 

                                                 
54

 Zákon č. 591/1992 Sb., v platném znění. 
55

 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 25. 



17 

 

regulaci na rozdíl od jiných subjektů OTC trhů. Evropské regulaci se budu věnovat 

v samostatné kapitole, ale na tomto místě je třeba zmínit, že deklarovaná neformálnost a 

nesvázanost OTC trhů se zdá být již překonána. 

Pohlížíme-li tedy na úpravu derivátů de lege ferenda, měli bychom respektovat určitá 

osvědčená legislativní pravidla. Jediná obecná právní norma (preferovaně ve formě zákona) 

by měla vymezit základní druhy derivátů. Z  tohoto vymezení by pak vycházela a na ni 

odkazovala úprava ve zvláštních zákonech. Takový přístup by zvýšil přehlednost a 

systematičnost derivátové problematiky, která již sama o sobě je značně komplexním 

fenoménem.  

2.2. Deriváty a jejich chápání v zahraničí 

Palčivou otázku (nebo problémovost určení) skutečné právní povahy finančních 

derivátů odráží i zahraniční judikatura a právní analýzy. V zásadě zde můžeme polarizovat 

dva přístupy zosobněné německými a britskými soudními rozhodnutími. Julian Roberts
56

 se 

ve svém článku nazvaném Financial derivatives: investment or bets?
57

 věnuje rozdílnému 

chápání finančních derivátů v anglo-americké a evropské (kontinentální) právní kultuře. Ve 

státech Common law soudy opírají své právní analýzy o stanovisko Robina Pottse Q.C.
58

, 

který v roce 1997 na vyžádání ISDA prohlásil, že úvěrové deriváty nelze považovat za 

gambling nebo formu pojištění.
59

 Těžko můžeme podrobněji analyzovat, na základě jakých 

argumentů k tomuto závěru došel, ale (zejména) anglické soudy se v některých případech 

k tomuto závěru přiklonili.
60

 Opačný postoj naproti tomu zaujal německý Nejvyšší spolkový 

soud (Bundesgerichtshof) v kauze Ille Papier v Deutsche Bank XI ZR 33/10. Ve sporu banky 

a jejího klienta bylo nutné právně analyzovat skutečnou povahu úrokového swapu, který 

banka pro klienta sjednala, a jestli takovýto swap má podle německého práva povahu sázky 

(Zinswette) či nikoliv. Sázky v německém právním řádu totiž podléhají přísnější, rozsáhlejší 

regulaci a kladou důraz na vyšší míru informovanosti. Nejvyšší spolkový soud konstatoval 

ve stručném rozhodnutí, že úrokový swap je sázkou podle německého práva a podléhá proto 

přísnějším informačním povinnostem uloženým bance. Princip caveat emptor nelze v 

                                                 
56

 Britský právník, který je členem právnických komor ve Velké Británii a v Německu. 
57

 Roberts, J., ‘Financial derivatives: investment or bets?’ in Journal of International Banking and Financial Law, 

(2011) 6 JIBFL 315. 
58

 Robert Potts Q.C. působil jako barrister v Londýnském City. Zemřel v roce 2009 ve věku 65 let. 

Stanovisko je přístupné pouze členům ISDA, ale na základě referencí v řadě soudních případů a článků, lze 

velkou část textu sestavit. Nicméně nepodlehlo větší polemice v literatuře a jiných akademických textech. 
59

 Roberts, J., ‘Financial derivatives: investment or bets?’ in Journal of International Banking and Financial Law, 

(2011) 6 JIBFL 315, str. 3-4. 
60

 Viz např. CRMS v Barclays [2011] EWHC 484 (Comm). 
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tomto případě použít. Roberts svůj článek uzavírá několika souslovími, která jako by odrážela 

nedůvěru a neochotu akceptovat právní existenci derivátů v jiné sféře než jen co by hry a 

sázky. „O derivátech se často hovoří jako o koupi či investici…“, předkládá Roberts, 

„…nejsou však nic takového; derivátová strana získává riziko a možnost, avšak nikoliv 

žádnou hmotnou hodnotu (substantive value)“.
61

  

Jako názorový protipól k těmto názorům lze uvést stanovisko významného 

derivátového právníka a autora slavné monografie o derivátech Schulyera K. Hendersona
62

. 

V souboru článků věnovanému úvěrovým derivátům
63

 se v samostatné čtvrté části obecněji 

zabývá právní analýzou OTC derivátů a jejich účelu. K jejich užívání se nestaví nijak 

skepticky. Ve výčtu základních účelů, ke kterým jsou deriváty nejčastěji využívány, nehovoří 

o spekulacích (jak je to běžné u domácích i zahraničních autorů), ale o investicích, tedy 

zrcadlově obráceně k Robertsovi. Pokud jsou užívány s rozmyslem, není vložení finančních 

prostředků do jejich nákupu o nic více riskantní, než samotný nákup podkladového aktiva.    

O derivátech jako spekulacích hovoří jen okrajově. Říká, že deriváty nemusí být spekulativní, 

rozhodně ne více než třeba nákup akcií, přičemž „spekulativní“ používání derivátů je jen a 

pouze udržování neopatrné otevřené pozice, tj. pouze jeden ze způsobů, jak s deriváty 

nakládat.
64

 

Situace v zahraniční, co do teoretické shody skutečné podstaty derivátů, se od té 

domácí výrazně neliší. Působí zde, jak je patrné z výše zmíněných odstavců, dva protichůdné 

proudy. Na jedné straně stojí autoři, kteří deriváty zcela odsuzují jako nástroj neúměrného 

finančního rizika, kdy potenciální ekonomická ztráta výrazně převyšuje jejich výnosnost.  Na 

druhé straně je zde podobně velká skupina jejich zastánců, pro něž jsou deriváty nástrojem 

způsobilým pro řízení rizik a vhodným k investicím.  

2.3. Analýza finančních rizik při nakládání s deriváty 

Klíčovým polem zájmu derivátových právníků i ekonomů je schopnost kvantifikovat a 

kvalifikovat rizikovost derivátových transakcí. Derivátové kontrakty jsou samy o sobě velmi 

rizikové, a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při navrhování a sjednávání derivátových 
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smluv. Vysoká rizikovost derivátových obchodů podporuje sílící hlasy požadující jejich 

přísnější regulaci nebo dokonce úplný zákaz jejich používání pro určité subjekty či celá 

odvětví. 

Finanční riziko je obecně definováno jako potenciální finanční ztráta subjektu, tj. 

ztráta vztahující se k budoucnosti. Potenciální ztráta se často také označuje za ztrátu 

neočekávanou (unexpected loss).
65

  

V této souvislosti je třeba uvést, že seznam všech rizik, se kterými se při nakládání 

s deriváty setkáváme, je téměř nekonečný.  Za ty nejdůležitější považujeme: úvěrové riziko 

spojené s platební neschopností protistrany; tržní rizika spojená s pohybem na trhu, která 

mohou učinit derivátový kontrakt nevýhodný nebo mimo peníze (out-of-money); riziko 

likvidity, operační a právní rizika.
66

 Při sjednávání derivátu je mimořádně důležité izolovat 

především ty struktury, které s sebou nesou vysoký rizikový potenciál. Takový produkt může 

být nevhodný pro subjekty s nízkou kredibilitou (creditworthiness) pro své značné náklady na 

sjednání derivátu. Na druhou stranu je jednání s klientem s nízkou bonitou pro mnoho 

investorů lákavější než vyjednávat se subjektem s vysokým ratingem, neboť v takovém 

případě může investor vyžadovat vyšší transakční náklady než při jednání s velmi bonitní 

protistranou. Pro účely mé práce, s důrazem na právní aspekty derivátů, se budu podrobněji 

věnovat právním rizikům derivátů, což však nijak nesnižuje důležitost ostatních druhů rizik. 

S ohledem na vzájemnou propojenost rizik je proto jakékoliv separování na jednotlivé 

kategorie žádoucí pouze z hlediska teoretického. V praxi velice úzká propojenost a 

komplexnost derivátů tento přístup fakticky neumožňuje a je třeba pohlížet na všechna rizika 

jako vzájemně podmíněná. 

2.2.1. Právní rizika 

Právní riziko je úzce spojeno s deriváty od samotného počátku jejich existence. 

Ačkoliv řadu právních problémů doprovázejících deriváty můžeme povětšinou účinně 

eliminovat legislativními změnami či funkčními regulačními mechanismy, je existence jiných 

imanentně potenciálně přítomná a je potřeba se s nimi individuálně vypořádávat případ od 

případu. 

Jedno z nejčastějších rizik, jemuž je subjekt derivátového vztahu vystaven, 

představuje riziko insolvence či platební neschopnosti protistrany. Takový problém se 

primárně týká neregulovaných trhů, kde plně nefungují clearingové domy a další 
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mechanismy, které rizika plynoucí z platební neschopnosti a insolvence efektivně eliminují.
67

 

Účinnou metodou, jak minimalizovat možné ztráty plynoucí z bankrotu a platební 

neschopnosti, je institut uzavíracího započtení. Uzavíracím započtením dochází 

k automatickému vypořádání všech vzájemných nesplacených závazků a pohledávek vůči 

určitému partnerovi a to pouze jedinou platbou.
68

 Uzavírací započtení jakožto jedna z 

vynutitelných metod vypořádání se s úvěrovým selháním protistrany je legislativně zakotvena 

v řadě vyspělých zemí světa
69

. ČR k takovému kroku ještě nepřistoupila. Nespornou výhodu, 

kterou uzavírací započtení přináší, představuje především snížení úvěrového rizika akcelerací 

vzájemných nesplacených závazků. 

Možnost uzavíracího započtení je posílena a zjednodušena v případech správně 

navržené a funkční dokumentace
70

 derivátových kontraktů. Dokumentace vyžaduje 

mimořádně vysoký standard propracovanosti a přesnosti. Právně vzato dokumentace 

představuje smlouvu mezi subjekty, a proto obecně platí zásada pacta sunt servanda. Proto 

zejména pro oblast derivátových kontraktů se musí vyznačovat velkou podrobností a 

terminologickou přesností. V oblasti úvěrových derivátů důležitost terminologické přesnosti 

charakterizuje jedna ze známých anglických kauz. Ve sporu mezi Deutsche Bank AG v ANZ 

Banking Group Ltd.
71

 se jednalo o sérii úvěrových swapů (credit default swap, „CDS“ 
72

) 

sjednané mezi různými subjekty. Město Moskva (City of Moscow) uzavřelo smlouvu o úvěru 

se společností Daiwa ve výši 25 milionů amerických dolarů.  Následně Daiwa a Deutsche 

Bank uzavřely CDS, na jehož základě prodala Deutsche Bank společnosti Daiwa úvěrovou 

ochranu v případě úvěrového selhání (credit default) města Moskva. Deutsche Bank následně 

sjednala další CDS se společností ANZ Banking Group, aby tak vyrovnala případné úvěrové 

riziko plynoucí z prvního CDS. Na základě tohoto druhého CDS měla Deutsche Bank 

v případě, že nastane specifikovaná úvěrová událost (credit event) doručit ANZ dluhopisy 

vydané městem Moskva. Na oplátku se ANZ zavázala vyplatit částku 25 milionů amerických 

dolarů. CDS vyžadoval kumulaci tří podmínek, které za současného splnění opravňovaly a 

zároveň zavazovaly subjekty k určitému jednání. Všechny tyto podmínky byly splněny, 

nicméně ANZ přesto odmítala převzít dluhopisy a vyplatit požadovanou částku. Deustche 
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Bank se proto obrátila na soudy se snahou o vynucení plnění z druhého CDS. ANZ se před 

soudem snažila argumentovat, že sice došlo ke credit event, ale takové selhání bylo toliko 

technického charakteru a nemělo povahu zásadního selhání (město Moskva splatilo úvěr o 

jeden den později). Proto nedošlo k naplnění definice úvěrového selhání, jak bylo stanoveno 

ve smlouvě. Soudce Langley těmto argumentům nepřisvědčil. V rozhodnutí akceptoval 

premisu, která vychází z profesionality a odborných znalostí smluvních stran. Úvěrové selhání 

bylo dostatečně smluvně vymezeno. Skutečnost, že je ustanovení vykládáno doslovně, je na 

místě, neboť si lze těžko představit bankéře, který by souhlasil se záležitostmi takové 

nepřesnosti. Soudce následně argument ANZ odmítl, vydal rozsudek ve prospěch Deustche 

Bank s tím odůvodněním, že se ANZ v rámci soudního řízení vlastně domáhala přepsání 

podmínek druhého CDS, což však soudu za takovýchto okolností nepřísluší.
73

 Tento případ 

dokládá faktickou nemožnost soudu měnit sjednané podmínky kontraktu v závislosti na 

měnící se vůli smluvních stran. Proto se standardizují typy smluv a smluvních ujednání za 

účelem větší právní jistoty. Viditelným příkladem takovéto snahy na mezinárodní úrovni je 

činnost ISDA, jíž se budu podrobněji věnovat v samostatné kapitole. 

Dalším neméně důležitým právním rizikem, kterého si strany derivátového kontraktu 

musí být vědomi, je schopnost subjektů samotné kontrakty sjednávat, neboli právní 

způsobilost (legal capacity). V této souvislosti se bude především jednat o ty možné případy, 

kdy subjekt překročil svoji pravomoc sjednat patřičný produkt (jednání ultra vires). U 

právnických osob je pravomoc subjektu zavazovat se nejčastěji vyjádřena v zakládacích 

dokumentech obchodních společností v případě soukromých právnických osob, popř. 

v zákonných a podzákonných právních předpisech u veřejných institucí. Dostatečná právní 

způsobilost je zcela klíčová pro vynutitelnost derivátového kontraktu, neboť jednal-li subjekt 

ultra vires, má se za to, že ke vzniku kontraktu vůbec nedošlo. V českém právním řádu se 

proto jedná o absolutní důvody neplatnosti s právními účinky ex tunc. Prakticky se bude 

jednat především o právní úkony učiněné fyzickými osobami jednajícími za právnickou osobu 

bez dostatečného zmocnění.  

U zletilých fyzických osob může dojít k omezení či zbavení způsobilosti k právním 

úkonům toliko soudem za specifických podmínek uvedených v §10 ObčZ. V praxi budou tyto 

případy spíše výjimečné, neboť obvyklými stranami derivátového kontraktu jsou banky, 

pojišťovny, investiční společnosti a veřejné instituce, tudíž možnost jednotlivců participovat 

na derivátových obchodech přímo bez prostředníka je spíše teoretická. 
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Ve vztahu k subjektům veřejného práva stojí za povšimnutí další z řady významných 

britských kauz v oblasti derivátového práva; Hazell v Hammersmith & Fulham London 

Borough Council
74

. Soudní výbor Sněmovny Lordů (Judicial Committee of the House of 

Lords) po řadě soudních tahanic u nižších soudů nakonec v roce 1991 vydal klíčové 

rozhodnutí, na jehož základě bylo s konečnou platností rozhodnuto, že veškeré swapové 

transakce, ať už hedgové či spekulativní, jsou neplatné pro překročení pravomocí (jednání 

ultra vires).  Toto rozhodnutí mělo dalekosáhlý dopad na další desítky podobných případů, 

„neboť se mělo obecně za to, že swapy sjednané místními orgány k řízení rizika jsou 

vynutitelné.“
75

 Následně proto došlo k řadě soudních sporů iniciovaných právě finančními 

institucemi za účelem navrácení poskytnutých finančních prostředků z neplatných smluv. 

Další právní riziko, které by měly subjekty sjednávající derivátový kontrakt mít na 

paměti, představuje samostatná legalita a vynutitelnost derivátů jako takových. Řada zemí má 

propracované regulační mechanismy, které podrobně prověřují všechny ty, kdo se chtějí 

nakládání s deriváty odborně věnovat. Nedostatek vyžadovaných oprávnění a licencí 

takovýchto subjektů má proto za následek nevynutitelnost kontraktů. Nutnost licencování 

částečně souvisí s chápáním derivátů jako hazardních her, kde tyto činnosti podléhají přísnější 

regulaci a mohou být sjednávány pouze speciálně licencovanými subjekty. Druhým důvodem 

je skutečnost, že obchodování s deriváty lze klasifikovat jako sofistikovanou a matematicky 

náročnou činnost, které by se měly věnovat pouze specializované subjekty. Tento přístup platí 

především pro standardizované trhy s deriváty, kdežto u OTC trhů je úprava značně 

roztříštěná. Některé státy OTC trhy s deriváty regulují obdobně jako trhy standardizované, 

v jiných zemích se k regulaci teprve bude přistupovat či se s regulací vůbec nepočítá. Ačkoli 

OTC trhy de iure nepodléhají zpřísněné regulaci a dohledu jako burzy, lze si jen stěží 

představit, že by subjekty zde vystupující ipso factu nebyly dostatečně hmotně a lidsky 

vybaveny, aby mohly činit fundovaná a ekonomicky racionální rozhodnutí. Bezpečí a jistotu, 

především s ohledem na koncové zákazníky (end users), by do rozbouřených vod 

vynutitelnosti derivátových obchodů měla přinést nová přísnější regulace OTC trhů
76

, kterou 

budeme podrobněji analyzovat v závěrečné kapitole. 
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3. Systematizace a základní instituty derivátů 

V této části se v úvodu zaměříme na různé metody, které nám umožňují z teoretického 

hlediska systematizovat jednotlivé druhy derivátů. Těmi nejdůležitějšími, které se v současné 

době na burzovních i mimoburzovních trzích vyskytují, se pak detailně budu zabývat v páté 

kapitole. Dále se budeme soustředit na některé základní koncepty (instituty), které jsou 

s deriváty obvykle spojovány. 

3.1. Jakým způsobem lze deriváty rozdělit? 

Snaha o systematizaci derivátů je především fenoménem evropské kontinentální 

právní kultury, kde se uplatňuje snaha právních teoretiků i ekonomů „zaškatulkovat“ deriváty 

do předem připravených kolonek a vnést určitý řád do jinak „chaotického“ a stále se měnícího 

prostředí.  

Pokusíme-li se proto rozčlenit deriváty do určitých skupin, narazíme na řadu 

problémů, se kterými se musíme vypořádat. Jedná se zejména o nesoulad mezi teoretickým, 

účetním, daňovým a právně-regulačním vymezením, kdy se jednotlivé kategorie vzájemně 

nekryjí.
77

 Deriváty jsou samy o sobě živoucí množinou různých typů, kde se stále nové 

objevují a staré opouštějí. Proto veškeré pokusy o roztřídění do vlastních kategorií je třeba 

brát se značnou rezervou. Hlavním účelem systematizace je zejména snaha o zlepšení 

orientace v neustále se měnícím derivátovém klimatu. Někteří (především zahraniční) autoři a 

právní teoretici se systematickému rozdělení derivátů z důvodů jejich neustálé proměnlivosti a 

nestálosti ani příliš nevěnují. Soustředí se na podobnost derivátů z hlediska jejich účelu a 

procesu využití. Tak například Alastair Hudson jakoukoliv kategorizaci derivátů odmítá a 

přistupuje přímo k jednotlivým typům derivátů bez jejich bližšího koncepčního zařazení. 

Akceptuje toliko jeden druh dělení derivátů, který reflektuje dvě základní možnosti 

vypořádání derivátového kontraktu. Velká většina derivátů bude mít povahu tzv. „cash-

settled“ (vyrovnání v penězích) derivátů, kde investor nezískává podkladové aktivum spojené 

s derivátem. Místo toho získává peněžní vyrovnání odpovídající hodnotě podkladového aktiva 

v takové výši, kterou by aktivum mělo, kdyby do něj bylo skutečně investováno. Proto např. 

prodávající cash-settled opce slibuje kupujícímu, že mu zaplatí takovou peněžní částku, 
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kterou by obdržel, kdyby skutečně investoval na daném trhu. Druhou kategorii derivátů tvoří 

ty, u nichž dochází k fyzickému vypořádání, tedy k předání podkladového aktiva.
78

 

Ačkoliv se podrobnější systematizaci Hudson nevěnuje, lze nepřímo vyčíst určitou 

kategorizace, když tvrdí: „… jsou toliko tři formy produktu
79

: swap, forward a opce, a vše 

ostatní je toliko přikrášlení (embroidery) založené na těchto stavebních kamenech.“
80

 

Takovéto tvrzení je pozoruhodné ve dvou hlediscích. První je označení derivátů slovem 

products (produkty, nástroje), který je v evropském kontextu používán s jinými konotacemi, a 

především ona myšlenka, že veškeré derivátové nástroje již existující nebo budoucí jsou 

toliko odvozeninami tří základních typů. Takovému dělení nelze upřít určitou logičnost v tom 

smyslu, že tyto tři kategorie představují tři vývojové linie derivátů, které se v průběhu historie 

vyvinuly s rozdílnými charakteristikami a mechanismy. Kombinací těchto tří základních 

forem lze prakticky pokrýt celé spektrum derivátové poptávky. Nicméně takovému tvrzení lze 

vyčíst minimálně dva základní nedostatky. Jednak takové dělení nám samostatně neodděluje 

kategorii úvěrových derivátů, jejichž historické konotace, účel a užití se vymykají všem 

ostatním typům derivátů. Jednak z vývojového hlediska pomíjí kategorii futures, jako jednoho 

ze základních pilířů derivátové evoluce.  

Castagnino
81

 rozlišuje toliko klasické deriváty, kam řadí forwardy, futures, opce, 

opční listy (warrants), FRA, swapy, a cap, floor a collar, a vyčleňuje zvláštní kategorii 

úvěrových derivátů (credit derivatives). Rozhodným znakem pro toto jediné rozlišení je 

podoba podkladového aktiva u úvěrových derivátů, kterým je nehmotné úvěrové riziko.  

Jílek
82

 nabízí podobné rozdělení, přičemž však rozeznává dvě hlavní kategorie 

klasických derivátů, jmenovitě pevné termínové operace (forward, futures, swap) a opce. 

Nejkomplexněji se tříděním derivátů zabývá Dvořák
83

, který strukturuje deriváty 

podle 5 hledisek; podle druhu rizika, na které je derivát vázán, podle charakteru práva 

vyplývajícího z kontraktu (což odpovídá členění používané i Jílkem – viz výše); podle formy 

obchodování, tedy zda se jedná o burzovní či mimoburzovní deriváty; podle doby splatnosti 

kontraktu a nakonec teoretické dělení derivátů podle jejich účelu (o čemž jsme již hovořili 

v samotné kapitole). Dělení podle druhu rizika v zásadě znamená rozlišení tří základních 

kategorií derivátů. První kategorií jsou deriváty odpovídající na různá tržní rizika. Ty se dále 

dělí na podkategorie podle druhu aktiva - na úrokové, měnové, akciové a komoditní. Druhou 
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velkou kategorii tvoří deriváty na úvěrové riziko. Zde je patrná podobnost s dělením podle 

Castagniniho, kterou jsem nastínil výše. Třetí kategorií jsou zbytková rizika, která nelze 

subsumovat ani pod jednu z výše zmíněných skupin, např. deriváty na počasí, emisní 

povolenky apod. 

Tento druh dělení derivátů s ohledem na ostatní kategorizace zahrne velkou většinu 

derivátů a zároveň teoreticky rozdělí deriváty na dvě velké skupiny. Nicméně nelze plně 

oddělit tržní a úvěrová rizika. Ačkoliv jejich příčiny jsou formálně odděleny, lze si představit 

takové situace, kde budou mít vzájemný vliv. Proto ani z teoretického hlediska nelze vyloučit 

existenci derivátu, který může reflektovat oba druhy rizik. Z praktického hlediska mé 

diplomové práce však budu z tohoto dělení vycházet. 

3.2. Základní koncepty derivátů 

Základní koncepty derivátů jsou takové instituty, které jsou společné velké většině 

derivátů. Jedná se o charakteristiky, které odlišují deriváty od jiných finančních nástrojů. 

Mezi tyto koncepty řadíme rozlišování dlouhé a krátké pozice, tick a bázický bod, 

marže (maržování) a clearingové domy. 

3.2.1. Dlouhá (long) a krátká (short) pozice 

O straně derivátového kontraktu se říká, že otevírá určitou pozice při sjednání 

derivátu. Jestliže strana kupuje derivát, hovoří se o ní, že otevírá dlouhou (long) pozici, pozice 

otevřená prodávajícím je pozice krátká (short).
84

  Takovéto dělení má svůj zásadní význam, 

neboť ať už jsme v pozici krátké nebo dlouhé, vždy musíme na relevantním trhu najít stranu 

opačnou k tomu, aby mohlo dojít k uzavření kontraktu. O jakou pozici se jedná, nám dává 

také odpověď na otázku, co který subjekt od daného derivátu očekává a jaký tržní pohyb je 

pro něj ziskový resp. ztrátový. Tak např. u long call opce kupujicí očekává (spekuluje, 

zajišťuje se) vzestup ceny bázického aktiva, proti čemuž se pojišťuje právě koupí kupní opce. 

Naproti tomu prodávající call opce (tzv. short call) očekává pokles tržní ceny podkladového 

nástroje. 

3.2.2. Tick a bázický bod (bip) 

Tick je v literatuře definován jako „minimálně možná změna kurzu termínového 

kontraktu“.
85

 Jinými slovy to vyjadřuje nejmenší možnou částku, o kterou se může nabídka 

derivátového kontraktu pohnout. Pojem tick nemá v českém jazyce doslovný ekvivalent, proto 
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se tento termín vůbec nepřekládá. Tick je povětšinou spojen s burzovními trhy, kdežto pojem 

bázický bod
86

 (basis point, zkráceně bip) se obecně spojuje s OTC, nicméně naplňuje stejnou 

definici.  

Účelem ticku je vyhnout se nepatrným (nicotným) pohybům v ceně derivátového 

kontraktu, za účelem plynulé správy vypořádání derivátů na trzích. Zjednodušení 

administrativy při nakládání s deriváty má za následek zvýšenou likviditu kontraktů.
87

 Jako 

příklad lze uvést futures index FTSE 100 jehož tick je stanoven na 0.5. Jestliže se tedy tvůrce 

trhu, který momentálně nabízí prodej takového futures za 6.250 pro bid, rozhodne nabídnout 

tento futures za rozdílnou cenu, může tak učinit při změně o 0.5 nebo vyšších násobků. 

Efektem je zjednodušení administrativy v tom smyslu, že místo složité kalkulace ceny, lze 

pozici P&L (profit & loss, zisk a ztráta) kalkulovat prostým sečtením či odečtením ticků. 

3.2.3. Marže, Maržování (Margin) a Clearingové domy 

3.2.3.1. Clearingové domy 

Maržování je institutem, který se vyskytuje na standardizovaných derivátových trzích 

(burzách) a zahrnuje činnost specifického subjektu těchto trhů, clearingových domů (také 

nazývaných clearingová centra, clearing houses). Hlavním úkolem clearingových domů z 

hlediska maržování a s ohledem na jejich pozici ústřední protistrany (central counterparty) je 

zajistit, aby výherce získal svůj profit i v tom případě, že odpovídající částka nebude 

poskytnuta poraženým.
88

 Clearingový dům je tedy odpovědný za správu maržovacího 

systému tak, aby měl vždy dostatek finančních prostředků k vyplacení vítěze. Protože 

clearingový dům plní nezastupitelnou úlohu při vypořádání burzovních derivátů, jsou na členy 

clearingových domů kladeny vysoké nároky z hlediska jejich bonity. 

Z hlediska vztahu subjektů vystupujících na burze a členství v clearingovém domě 

rozeznáváme tři základní pozice. Subjekty s nejvyšším hodnocením se mohou stát general 

clearing members („GCM“), tj. osoby vystupující vůči clearingovému domu ve vztazích 

prováděných na vlastní účet, pro své klienty i pro ostatní členy burzy. Druhou velkou skupinu 

tvoří direct clearing members („DCM“), ti mohou vystupovat vůči clearingovému domu jen 

ve vztazích pro sebe či své klienty. A konečně třetí a poslední kategorií jsou nečlenové 

clearingových domů, zároveň však členové burzy, tj. ty subjekty, které nejsou oprávněny 

zúčtovávat burzovní obchody samy. 
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Výše zmíněné dělení členů clearingových center na plnoprávné a neplnoprávné se 

v plné míře neuplatní na vypořádání burzovních kontraktů v ČR. U nás je systém vypořádání 

burzovních obchodů s investičními nástroji obecně legislativně upraven v ZPKT, konkrétně v 

§82 až 90. Zákon se v těchto ustanoveních zabývá otázkami vzniku a účastenství na 

vypořádacím systému a dále pak organizačními registrační a formálními náležitostmi pro 

fungování celého systému. Provozovatel vypořádacího systému musí být právnickou osobou 

s platným povolením České národní banky („ČNB“).
89

 Z dalšího textu zákona dovodíme, že 

provozovatelem může být pouze akciová společnost po splnění dalších zákonných 

podmínek
90

. Účastníkem může být pouze subjekt splňující zákonná kritéria
91

 a s platnou 

smlouvou s provozovatelem. V České republice jako hlavní provozovatel vypořádacího 

systému s burzovními investičními nástroji působí Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

(„CDCP“)
92

, který je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. („BCPP“). 

Seznam účastníků CDCP je veřejně přístupný
93

 a tvoří ho subjekty působící na BCPP a další 

veřejné organizace. S ohledem na skladbu burzovních obchodů prováděných na BCPP, kde 

derivátové transakce (akciové a indexové futures) tvoří zcela zanedbatelnou část z celkového 

objemu burzovních transakcí, lze dovodit, že ani vypořádání těchto kontraktů nebude tvořit 

hlavní náplň činnosti CDCP.  

Největší evropská derivátová burza Eurex
94

, resp. její clearingová část Eurex 

Clearing
95

, na rozdíl od CDCP (za podmínek ZPKT) stále setrvává na kvalitativním 

rozlišování členství. 

S členstvím v clearingovém domě jsou spojeny určité výhody, ale i nevýhody. Za 

hlavní výhody pro plnohodnotné členy lze považovat především finanční výhodnost, prestiž a 

přístup k informacím
96

. Ačkoliv se za členství v clearingovém domě platí nemalé členské 

poplatky (např. členský poplatek na EUREX činí pro GCM 5 mil. eur), v absolutních číslech 

na tom mohou členové (zejména GCM) vydělat, neboť si účtují provize za zprostředkování 

vypořádání pro nečleny a své klienty. Být GCM ve významném clearingovém domu je také 

prestižní záležitostí. Takovéto členství zdůrazňuje bonitu a finanční zdraví svého držitele a 
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působí jako ukazatel jistoty a prosperity. Přímo tak přispívá i dobrému jménu členů. 

V neposlední řadě se renomované clearingové domy dostávají k novým informacím v oblasti 

regulace, rizik, nových produktů apod. mnohem dříve a tyto předávají svým členům. Ti se tak 

v předstihu mohou připravit na možné změny. 

Clearingové domy jsou buď spojovány s jednou určitou burzou, s kterou úzce a 

neoddělitelně spolupracují a kooperují, nebo působí samostatně a nabízejí své služby více 

subjektům. Příkladem prvního modelu propojení clearingového domu a burzy jsou BCPP a 

Eurex. Clearingová centra CDCP a Eurex Clearing jsou dceřinými společnosti stoprocentně 

vlastněnými těmito burzami. Naopak tradičním a asi i nejznámějším představitelem druhého 

modelu (populárního především v anglo-americkém prostředí) je LCH.Clearnet (původně 

London Clearing House)
97

, který jako zcela nezávislý subjekt poskytuje své clearingové 

služby na burzovních, ale i OTC trzích již od konce 19. století. 

Clearingové domy po celém světě procházejí v posledních letech generačním 

přerodem. Hlavním trendem moderního vývoje se stává konsolidace. Dnes již v zásadě 

nevznikají nové clearingové domy, což je zapříčiněno jednak jejich dostatečným počtem, dále 

pak elektronickým vypořádáním. To umožňuje vzdálený přístup do vypořádacího systému a 

rozšíření portfolia nabízených služeb. Clearingové domy u nás i v zahraničí nejsou dnes 

omezeny jen na samotné vypořádání, ale mohou plnit i další funkce jako je např. administrace 

a správa garančních prostředků či úschova a správa investičních nástrojů. Clearingové domy 

se stávají účastníky mezinárodních asociací, v jejichž rámci jsou pořádány různé debaty a 

fóra, které mají za cíl především zvýšit informovanost a sjednotit přijímaná opatření. Užším 

propojením clearingových domů dochází zároveň i k unifikaci vnitřních pravidel pro 

obchodování, což snižuje transakční náklady účastníků obchodujících napříč trhy.  Současný 

vývoj vede tedy ke větší stabilizaci celého systému vypořádání burzovních obchodů. Cenou, 

kterou za to platíme, je větší náchylnost k selhání určitého segmentu trhu, které by se jako 

lavina mohlo rozšířit celým systémem a omezení flexibility a konkurenceschopnosti 

způsobené společnými postupy v rámci různých asociací.  

3.2.3.2. Marže a maržování 

V předchozích odstavcích jsme se podrobně zabývali postavením clearingových 

domů, nyní se budeme soustředit na to, jak samotný „clearing“ v praxi probíhá.  

Aby byl kontrakt na burze sjednán, musí být ve stejnou chvíli otevřeny dvě opačné 

pozice (long a short). Pakliže se takovéto příkazy střetnou (match), dojde k jejich spárování a 
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jsou předány clearingovému domu k vypořádání. Z výše zmíněného vyplývá, že clearingový 

dům zde působí jako garant. Maržování je založeno na systému záloh, které by po celou dobu, 

kdy je kontrakt otevřen, měly pokrývat ztrátu, jež z této pozice plyne.
98

 Maržování primárně 

probíhá mezi clearingovým domem a jejími členy, nicméně vyskytují se i marže sjednané 

mimo clearingový dům, mezi clearingovým členem a jeho klientem. 

Rozeznávají se dva základní druhy marží mezi clearingovým domem a jeho členy, 

které jsou spolu úzce spojeny. Prvním typem je tzv. počáteční marže
99

 (initial margin), někdy 

také nazývaná marže dodatečná. Počáteční marže je kolaterál poskytnutý clearingovým 

členem při otevření pozice. Její kalkulace je velmi složitá, proto se jí podrobněji věnovat 

nebudeme. Nicméně považuji za vhodné uvést, že je vypočítávána tak, aby pokrývala 

maximální možnou ztrátu, kterou by mohl clearingový dům utrpět během jednoho 

obchodovacího dne (trading day).  Rozhodujícími faktory, které ovlivňují výši marže, jsou 

tržní volatilita ceny aktiva a objem kontraktů, které jsou simultánně obchodovány.
100

 

V určitých situacích, zejména při velmi nepříznivém vývoji pro clearingového člena, může 

clearingový dům požádat o dodání další marže, která by momentálně vyrovnala hrozící ztrátu. 

Takový postup se nazývá maržová výzva (margin call). Variační marže (variation margin) se 

deponuje u clearingového domu na konci obchodního dne v tom případě, že nepříznivý vývoj 

znamenal pro člena ztrátu, a proto je třeba doplnit marži do takové výše, aby byla dorovnána 

ztráta vzniklá během dne.  Variační marže se obvykle vypočítává podle rozdílu cen vybraných 

futures a opčních kontraktů v daném okamžiku a poslední známé ceny obchodovaných 

derivátů v specifickém čase (zpravidla konec minulého pracovního dne).
101

 

Variační marže úzce souvisí s dalším fenoménem derivátových burz, jímž je denní 

vypořádání tržních hodnot (marking-to-market), kdy dochází k vypořádání denních zisků a 

ztrát právě za použití variační marže.  

Z výše zmíněného lze jednoznačně vyvodit k jakému účelu maržování slouží. 

Především umožňuje, aby pozice byly otevírány za nízkých nákladů, čímž přímo podporuje 

objem sjednaných kontraktů a likviditu trhu. Dále díky dennímu přeceňování přispívají ke 

kontrole možného rizika tržního selhání (defaultu), neboť riziko je systémem vzájemných 

plateb během jednoho dne prakticky anulováno.  
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Specifická situace nastává u dlouhých opcí (long options), kdy se z povahy věci 

maržování nevyžaduje, neboť maximální ztráta, kterou může kupující utrpět, se rovná 

zaplacené opční prémii. Nicméně je možná i situace, kdy prémie není vyplacena okamžitě ve 

vztahu k určitému kontraktu a v tomto případě může být marže vyžadována. 

Na závěr je třeba zmínit situaci, která nastává nikoliv ve vztahu clearingový člen – 

clearingový dům, ale mezi clearingovým členem (makléř) a jeho klientem. Jestliže makléř 

otevře určitou pozici pro klienta, může ho zároveň vyzvat ke složení tzv. udržovací marže 

(maintenance margin)
102

, jejíž hodnota zpravidla představuje 70% počáteční marže, kterou 

makléř skládá u clearingového domu a která je z tohoto důvodu pochopitelně vyšší než kolik 

vyžaduje clearingové centrum. Makléř se takto pojišťuje proti riziku nepříznivého vývoje na 

trhu, kdy by byl nucen dorovnávat svoji pozici za použití variační marže nebo pomocí margin 

call již během dne. 

Marže deponovaná u clearingového centra může nabývat podobu hotovostní nebo 

podobu určených cenných papírů, nejčastěji státních dluhopisů.  
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4. Klasické deriváty 

Pojednání o jednotlivých typech derivátů systematicky rozdělíme, následujíc 

klasifikaci Jílkovu
103

 a Castagniniho
104

, na dva velké bloky. Jmenovitě na klasické deriváty, 

které se dále dělí na pevné termínové kontrakty a opce (v rámci opcí se odlišuje další 

podkategorie nazvaná ‘jiné opční deriváty‘), a na samostatnou kategorii úvěrových derivátů, 

které si pro jejich specifickou povahu a důležitost zanalyzujeme ve zvláštní kapitole. 

4.1. Opce a jiné opční deriváty 

4.1.1. Opce 

Opce se společně s futures řadí historicky k nejstarším druhům derivátů. Finanční opce 

zažily dynamický nárůst po založení první opční burzy v Chicagu v roce 1973
105

. Kromě 

obchodování opcí na burzovních trzích se staly opce i důležitým produktem obchodovaným 

na OTC trzích, tudíž záběr opčních kontraktů pokrývá plnou škálu trhu.  Burzovní opce, 

stejně jako ostatní deriváty obchodované na standardizovaných trzích, podléhají vyšší míře 

regulace, než je tomu u OTC trhů. To se dotýká jednak typů opcí, které mohou být na burzách 

obchodovány, a pak také otázka jejich splatnosti a realizační ceny.
106

 Burzovní opce jsou také 

spojeny s menším rizikem defaultu protistrany, neboť mechanismy burzy toto prakticky 

znemožňují. Navíc je burzovní obchodování vhodnější pro začínající (méně zkušené) 

investory, neboť burzovní pravidla většinou zavazují tvůrce trhu (market makery) udržovat 

určité množství otevřených pozic, takže tímto odpadá riziko nenalezení odpovídajícího 

opčního partnera. Na druhou stranu jsou OTC trhy mnohem flexibilnější, což se týká různých 

forem opčních kontraktů, které zde mohou být obchodovány, neboť jsem-li schopen najít 

opčního partnera, může být kontrakt ušit na míru zcela specifickým požadavkům (viz exotické 

opce dále). 

Opce z čistě jazykového hlediska je odvozenina z anglického termínu „option“. 

Option má v tomto kontextu dva základní významy. První a pro nás ne zcela nepominutelný 

je obecný význam slova „option“, který může být přeložen jako volba či možnost. Druhá 

konotace je pochopitelně vymezení jednoho ze základních typů derivátů.  
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Opce ve smyslu volby není jen ryze náhodné pojmenování, ale má i významné 

praktické souvislosti. Opce se totiž řadí mezi tzv. podmíněné termínové kontrakty, které se 

vyznačují nepoměrem práv a povinností smluvních stran, kdy jedna ze stran je oprávněna 

žádat plnění na druhé straně a tato je povinna na žádost plnit. Tímto se opce liší např. od 

futures a forwardů, u kterých jsou strany povinny si vzájemně plnit bez ohledu na výhodnost 

takového plnění pro jednu nebo obě smluvní strany. 

Mezi právníky i ekonomy panují shody ohledně vymezení základní charakteristiky 

opcí. Obecná definice by mohla mít následující znění: opce dává jejímu vlastníkovi právo 

(nikoliv povinnost!) na nákup či prodej předem specifikovaného množství podkladového 

aktiva za předem sjednanou cenu v určitém dni či kdykoliv do tohoto dne
107

. Cenou 

rozumějme realizační cenu kontraktu vymezenou v patřičné dokumentaci či danou burzou. 

Jelikož toto právo přísluší toliko kupci opce, může být pro prodávajícího
108

 opce 

takové ujednání značně nevýhodné. Jako určitá míra odměny prodávajícího proto slouží opční 

prémie.  

Opční prémie (někdy též nazývána cena opce) a její hodnota, s ohledem na vývoj na 

spotovém
109

 trhu, má klíčový význam pro určení toho, zdali bude realizace opce pro jejího 

majitele zisková či nikoliv. Opční prémie má dvě základní složky a to jmenovitě vnitřní a 

časovou hodnotu opce
110

. Vnitřní hodnota opce (intrinsic value) je dána rozdílem mezi 

aktuálním kurzem bazického aktiva a realizační cenou opce v případě call opce a rozdílem 

mezi realizační cenou a aktuální spotovou cenou v případě put opce. Časová hodnota opce 

(time value) se v průběhu životnosti opce snižuje a v okamžiku realizace opce je její hodnota 

nulová. Její hodnota se stanoví jako rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce.  

V závislosti na vnitřní hodnotě opce mohou proto nastat tři základní varianty. Jestliže 

je vnitřní hodnota v okamžiku dospělosti opce rovna nule, či je dokonce záporná, hovoříme o 

takovéto opci jako o „out-of-the-money“ (mimo peníze) a investor v takovéto situaci svého 

práva nevyužije. V této souvislosti je nutné zmínit, že pokud nedojde k realizaci opčního 

práva k určitému stanovenému dni, opce propadá bez jakéhokoliv plnění či nároku
111

. Naopak 

je-li vnitřní hodnota opce v okamžiku realizace kladná, je opce „in-the-money“ (s penězi) a 

kupujícímu se vyplatí podkladové aktivum koupit/prodat (v případě, kdy dochází k fyzickému 

vypořádání) nebo obdrží odpovídající peněžní rozdíl (v případě cash-settled opce). Ve 
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výjimečných případech se může realizační cena rovnat aktuální spotové ceně; tehdy hovoříme 

o opci na penězích („at-the-money“), a takováto vnitřní hodnota je nulová a pro investora 

proto nezajímavá. Opční prémie je obvykle splatná při sjednání kontraktu, ale mohou se 

vyskytnout i výjimky (např. opční prémie splatná při splatnosti/dospělosti opce
112

).  

Opce se dají dělit na základě různých kritérií. Jedno základní dělení opcí můžeme 

konstruovat z hlediska časového okamžiku jejich vypořádání. Jestliže dochází k vypořádání 

v jednom specifickém okamžiku v budoucnosti, hovoříme o tzv. „evropské opci“. V případě, 

že má kupující právo žádat plnění z opce během určitého období, jedná se o „americkou 

opci“. Oba termíny dávají tušit, kde se který z typů historicky vyvinul, nicméně na dnešních 

trzích, ať již v Evropě či v USA, se obchoduje s oběma typy opcí bez omezení
113

. 

Jiní autoři
114

 rozlišují mezi opcemi, u kterých dochází k fyzickému vypořádání 

(physically-settled options) formou skutečného doručení podkladového aktiva či poskytnutím 

zajištění a tzv. cash-settled options, kdy dochází pouze k převodu finančních prostředků dle 

přesných podmínek stanovených v derivátové dokumentaci. Cash-settled opce dávají svému 

držiteli vysoký spekulační potenciál, neboť umožňují těchto využívat bez nutnosti vyššího 

kapitálu nutného pro nákup podkladových aktiv. Je-li toto umocněno pákovým efektem 

přítomným u některých druhů opcí, je tato varianta vysoce lákavou vábničkou pro řadu 

finančních dobrodruhů umožňující dosažení zisku v řádech i několika set procent s minimem 

počátečního kapitálu.  Cash-settled opce jsou podobné úrokovým swapům
115

 v tom smyslu, že 

také zde dochází ke vzájemné směně plateb, kdy od kupujícího přechází do rukou 

prodávajícího opční prémie a v případě, že je opce in-the money (v penězích), tak prodávající 

platí odpovídající finanční částku odvozenou z pohybu na spotovém trhu. Opční prémie proto 

tvoří jakousi fixní úrokovou sazbu, za kterou její poskytovatel obdrží sazbu pohyblivou. 

Kromě tzv. klasických opcí (také nazývány anglickým termínem vanilla opce) se lze 

setkat především v posledních letech s boomem tzv. exotických opcí
116

. Exotické opce jsou 

modifikovanou podobou základní struktury klasické opce. Je tu buď tím, že některý znak 

chybí nebo je přidán, a proto jsou doménou OTC trhů.  Můžeme se proto setkat s různorodou 

škálou opčních kontraktů se specifickými znaky ušitými na míru buď zvláštním trhům nebo 

klientele. Za zmínku tak stojí kupříkladu asijská opce, u které je vypořádací cena vypočítána 

průměrem ceny podkladového aktiva za určené období. Duhová opce (rainbow option) dává 
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svému držiteli právo zvolit si druh podkladového aktiva, které se rozhodne koupit, resp. 

prodat. U Bermudské opce (Bermudan option) může kupující tuto uplatnit pouze v předem 

dohodnutých dnech před dospělostí opce. Digitální opce vyplácí svému držiteli specifickou 

částku v případě, kdy je dosažena určená cenová hranice podkladového aktiva, ponechávajíce 

držitele bez jakéhokoliv zisku, není-li tato hranice dosažena. Účelem výše uvedeného výčtu je 

nastínit myšlenku, že opce, ačkoliv se dnes mohou zdát již plně standardizovanými
117

, jsou 

stále živoucími a pro mnoho subjektů velmi žádoucími objekty obchodování. Tento výčet 

není zdaleka úplný, ale dává nám tušit obrovskou variabilitu exotických opcí. Jsou 

koncipované tak, aby dokázaly dostát exkluzivním nárokům jejich uživatelů. Proto jejich 

primárním znakem je jejich zvýšená flexibilita a k jejich rozvoji zejména v posledních letech 

přispěla i „prohlubující se vzdělanost o derivátových instrumentech“
118

. 

Dovršíme-li systematizaci opčních kontraktů, nelze opominout základní dělení opcí 

podle podkladového instrumentu
119

, na opce akciové, měnové, indexové, opce na futures a 

opce úrokové.  Mimo základních opčních pozic (long a call) existují i různé kombinované 

opční strategie, o kterých se zmíníme v závěru pojednání o opcích. 

4.1.1.1. Analýza long call pozice 

Funkční vymezení operuje s primárním dělením opcí na dva základní typy; kupní opce 

(call options) a prodejní opce (put options).  Ať již se jedná o kupní či prodejní opci, vždy zde 

musí vystupovat dva základní subjekty opčního vztahu a to jmenovitě kupující a prodávající. 

O kupujícím se hovoří, že se nachází v dlouhé (long) pozici, přičemž prodávající se nachází 

v krátké (short) pozici. Kombinací těchto dvou pozic a opčních stran logicky dovodíme, že 

zde existují 4 základní varianty, kterým je třeba se podrobněji věnovat, tj. long call, short call, 

long put a short put.  

Ekvivalentem long call pozice je koupě kupní opce. Subjekt nacházející se v této 

pozici má právo koupit za realizační cenu dané množství bazického instrumentu, za což platí 

prodávajícímu opční prémii. Výhodou pro kupujícího je v podstatě neomezený ziskový 

potenciál, kdy je maximální ztráta, kterou může utrpět, rovna opční prémii. Ať už je tato 

pozice kupujícím sjednána za účelem hedgingu či ryze spekulativně, jeho predikce vždy 

počítá s nárůstem ceny podkladového aktiva. Tento fakt je hlavním kritériem pro určení, zda 

se opce nachází in-the-money nebo out-of-the-money. 
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4.1.1.2. Analýza short call pozice  

Short call pozice označuje pozici prodávajícího v kupní opci. Takováto pozice je 

zrcadlově obrácená k pozici kupujícího. Prodávající má jistý počáteční zisk z opce ve výši 

opční prémie, což je však finální maximum, kterého lze z jeho pohledu dosáhnout v dané 

opci. Naopak při katastrofickém vývoji (tj. při mimořádném zhodnocení hodnoty 

podkladového aktiva) je jeho potenciální ztráta neomezená, respektive omezená cenou 

podkladového aktiva.  S ohledem na fakt, že právo realizovat opci je dáno toliko kupujícímu, 

musí být prodávající při sjednávání call opce velmi obezřetný a správně odhadnout očekávaný 

tržní vývoj, aby se tak vyhnul značným ztrátám. 

Analýza call opce ilustruje, že se jedná z určitého pohledu o tzv. zero-sum game (hra 

s nulovým součtem), neboť je zde přímá úměra mezi ziskem držitele a ztrátou upisovatele. 

Doslovně se dá říci, že je zde pouze jeden vítěz.  

4.1.1.3. Analýza long put a short put pozice 

Long put pozice se na straně kupující vyznačuje právem prodat za sjednanou 

realizační cenu určené množství podkladových aktiv. Za toto právo (stejně jako u long call 

opce) platí prodávajícímu opční prémii. Je nabíledni, že výhodnost instrumentu roste při 

klesající ceně bazických instrumentů, ale na rozdíl od long call je zde ziskový potenciál 

logicky omezen poklesem ceny podkladového nástroje na nulovou hodnotu. Naopak 

maximální ztráta je podobně jako u long call omezena maximálně na zaplacenou opční 

prémii.  

Kupující tedy očekává utlumení trhu, a proto se pomocí long put pojišťuje proti 

takovémuto nepříznivému vývoji, kdy si tak může např. zajistit odbyt své úrody pro příští rok 

bez ohledu na možné negativní tržní fluktuace, a tak efektivněji řídit své cash-flow. Dá se 

proto říci, že využití long put opce přichází v úvahu vždy tehdy, klesne-li cena podkladového 

aktiva navýšená o opční prémie pod realizační cenu, neboť v takovémto případě činí rozdíl 

zisk kupujícího. 

Zrcadlovým obrazem long je short put pozice, tj pozice prodávajícího u put opcí. 

Prodávající se zavázal na požádání odkoupit sjednané množství podkladového aktiva za 

dohodnutou realizační cenu, a to kdykoliv do vypršení opce, jedná-li se o americkou opci, 

nebo v jednom určitém okamžiku u evropských opcí. Maximální zisk je roven výši opční 

prémie. Potenciální ztráta je fakticky omezená toliko nulovou hodnotou podkladového aktiva. 
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4.1.1.4. Kombinované opční strategie 

Finanční instituce a jejich klienti mohou chtít využít i jiných opčních mechanismů, než 

jsou pouze čtyři základní opční pozice či exotické opce. Moderní trendy a stále komplexnější 

a inovativnější trhy si vyžádaly vytvoření nových finančních instrumentů založené na opční 

bázi, z nichž nejznámější jsou spread a synthetic forwards
120

.   

Syntetické opční strategie vycházejí z kombinace dvou základních opčních pozic.  

Long calls a short puts jsou používány v případech, kdy obchodníci zaujímají býčí (bullish), 

tedy optimistickou pozici předpokládajíce růst trhu. Pro tyto strategie se používá souhrnný 

pojem synthetic long forward
121

, jestliže obě výše zmíněné opce mají stejnou realizační cenu 

a termín splatnosti. Z názvu vyplývá i jistá podobnost s forwardy, neboť tato opční strategie 

nahrazuje forwardy do té míry, že její hodnota je přímo úměrná pohybu na spotovém trhu. 

Syntetická opční strategie dává investorům tu výhodu, že se může rozhodnout, kterou opci 

(zdali call nebo put) použijí s ohledem na momentální cenový vývoj na spotovém trhu. 

Obecně proto platí následující rovnice. Put opce bude v penězích (in-the-money), jestliže je 

spotová cena nižší než realizační cena. Logicky proto investor nevyužije ztrátovou call opci. 

Je-li naopak spotová cena vyšší než realizační, zvolí obchodník strategii opačnou. 

Zrcadlovým obrazem strategie synthetic long forward je synthetic short forward, pro kterou 

platí výše zmíněné charakteristiky (realizační cena a termín splatnosti) s tím rozdílem, že se 

jedná o kombinaci long put a short call. 

Spready (spreads) sestávají z kombinace long a short pozice stejného typu opce lišící 

se buď realizační cenou, nebo dobou splatnosti, popř. oběma těmito znaky. V zásadě tedy 

existují tři varianty spreads. Rozeznáváme vertical spreads, tj. opce lišící se realizačními 

cenami, horizontal spreads lišící se datem splatnosti a nakonec diagonal spreads s rozdílnou 

realizační cenou a dobou splatnosti. 

Spready dále dělíme do podkategorií podle typu opce (call a put) a podle zaujaté opční 

strategie (bull a bear). 

Nejčastějšími spreads jsou vertical spreads. Vertical spread je, jak vyplývá 

z předchozího textu, kombinace long a short pozice stejného typu opce se shodnou dobou 

splatnosti vyznačující se rozdílnými realizačními cenami zaujatých pozic
122

. Vertical spread 

se vyznačuje tím, že má na jednu stranu limitovaný zisk, ale zároveň i limitovanou ztrátu, 

proto se hodí všude tam, kde lze jen stěží odhadnout budoucí tržní vývoj. Bullish call spread  
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se vyznačuje optimistickým očekáváním vývoje tržních cen, proto se jedná o kombinaci long 

call s nízkou realizační cenou a short call s realizační cenou vyšší. Investor chce profitovat na 

vnitřní hodnotě long call opce, která je in-the-money a poklesu časové hodnoty out-of-the-

money. Naopak bear call spread se vyznačuje očekáváním poklesu tržních kurzů. Jedná se 

proto o kombinaci long call s vyšší realizační cenou a short call s nižší realizační cenou, 

přičemž zisk má být dosažen poklesem vnitřní a časové hodnoty short call opce, která je in-

the-money.  

Kombinované opční strategie jsou moderním opčním nástrojem. Jejich výhodnost 

spočívá především v kombinování různých opčních pozic, aby tak došlo k, co možná nejvyšší, 

eliminaci rizik spojených s neočekávaným tržním vývoje. Zejména v poslední době, 

s ohledem na nejistotu na globálních finančních trzích, je poptávka po produktech se sníženou 

mírou rizikovosti nebývale vysoká. Proto i zkušení investoři, kteří by dříve upřednostnili 

výnosnější, ale rizikovější deriváty, s ohledem na nestálost trhů volí bezpečnější varianty. 

4.1.2. Opční listy (Warrants) 

Na rozdíl od klasických opcí na finanční nástroje nejsou opční listy vynálezem 20. 

století. První opční listy se objevily ve Spojených státech již v polovině 19. století
123

. 

Historicky se jednalo především o opční dluhopisy. Nicméně s extrémním nárůstem 

obchodování s opčními listy v 80. letech 20. století došlo ke vzniku celé škály nových 

instrumentů a fakticky došlo i k odloučení opčních listů od podkladových nástrojů. Tyto 

začaly být následně samostatně obchodovány. Koncepčně opční listy vycházejí z opcí, proto 

je systematicky můžeme k těmto derivátům přirovnat, nicméně vykazují i řadu odlišných 

znaků. 

Opční listy jsou standardizovaným nástrojem, a proto se s nimi nesetkáme na OTC 

trzích. Burzovní obchody s opčními listy probíhají současně s akciemi či dluhopisy, které 

zajišťují, nebo, stále ve větší míře, nezávisle na nich. V této souvislosti existují tři základní 

podoby, se kterými se můžeme při obchodování s opčními listy setkat. Buď je cenný papír 

prodáván společně s opčním listem (cum), nebo se obchoduje s opčním dluhopisem bez 

opčního listu a konečně mohou být zcela samostatně obchodovány toliko opční listy 

(detached warrants).
124

 

Základní dělení vychází podobně jako u opcí na call a put, nicméně je zde několik 

základních nuancí, které nelze přehlédnout. Jako primární odlišnost můžeme zmínit hledisko 
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trhů, kde jsou opce a opční listy obchodovány. Opční list je objektem spotového trhu 

(primární trh), kdežto klasická opce se obchoduje na zvláštním termínovém trhu. Pro subjekt, 

který je bezpečně etablován na spotovém trhu a zároveň nováčkem na termínovém trhu, může 

opční list představovat vítaný prostředek zajištění či investice. Dalším neopomenutelným 

rozdílem je právní forma obou výše zmíněných instrumentů. Opční list má v českém právním 

řádu (jakožto i v jiných státech) charakter cenného papíru
125

. Naopak opce statusu cenných 

papírů nepožívají. Cenné papíry podléhají zvláštní právní regulaci ZCP, která stanoví 

obsahové i formální náležitosti opcí. Specifické požadavky na opční listy klade navíc i 

obchodní zákoník. Poslední rozdíl, který si zaslouží vlastní komentář je otázka životnosti. Lze 

shrnout, že opční listy mají delší dobu splatnosti než opce.
126

 

Navzdory výše zmíněným rozdílům platí pro opční listy většina základních 

charakteristik opcí. Opční list je stejně jako opce podmíněný kontrakt. To znamená, že se 

vyznačuje nepoměrem práv a povinností smluvních stran. Na jedné straně zde proto máme 

kupce, kterému přísluší právo (nikoliv povinnost!) opčního listu využít, a na druhé straně 

subjekt, který se tomuto právu musí podřídit. Tato podmíněnost je však prodávajícímu, 

podobně jako u opcí, finančně kompenzována. Finanční kompenzace nemá v případě opčních 

listů speciální termín a standardně se hovoří o ceně opčního listu. Tato cena je determinována 

stejnými faktory jako opční prémie u opcí. Mimoto se zde setkáváme i s dalšími prvky, které 

nenacházíme u opcí. Jmenovitě se jedná především o ážio. Ážio nám udává rozdíl mezi cenou 

opčního listu a jeho hodnotou, která je po dobu trvání opční lhůty nižší než opční cena. Ážio 

bývá také zpodobňováno jako „časová hodnota u opcí modifikovaná opčním poměrem.“
127

 

Zdali je používání opčních listů výhodné či nikoliv lze ilustrovat na jednom 

z nejběžnějších typů opčních listů, tj. opční listy na akcie. Z pohledu emitenta poskytují 

samostatné opční listy možnost získat dodatečnou likviditu inkasovanou za emitované opční 

listy, je-li splněn předpoklad, že vývoj trhu bude nahrávat takovému závěru, který bude 

znamenat i přes realizaci opčního práva pro emitenta alespoň minimální zisk.
128

  Dalším 

důvodem vydání opčního listu může být i snaha dostát usnesení valné hromady ohledně 

přednostního práva na upisování nově emitovaných akcií či vyměnitelných dluhopisů akciové 

společnosti, jejichž účelem je financování zvýšeného základního kapitálu.
129

 Akciová 

společnost tak poskytuje svým akcionářům možnost profitovat na nových emisích akcií, aniž 
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by zde existovala povinnost uložená akciové společnosti nabídnout nové akcie třetí straně či 

na finančních trzích.  

Z hlediska investora má zakoupení opčních listů řadu výhod, avšak zároveň i úskalí, se 

kterými se musí počítat. Zřejmě největším lákadlem pro investory jsou nízké počáteční 

náklady na zakoupení opčního listu, které jsou disproporční k ceně akcie vyžadované při 

přímém nákupu. Když k tomuto připočteme ještě potencionálně vysoký pákový efekt 

(podobně jako u opcí), může být, při správném odhadu vývoje trhu, zisk z takto držených 

opčních listů vskutku nadprůměrný. Tato charakteristika nahrává řadě spekulantů. Jejich 

zájem mnohdy vůbec nemusí ležet v akciích, ke kterým jsou opční listy vydány, ale toliko 

profitovat pouze ze samotných opčních listů. 

Nevýhody jsou pak vnitřně propojeny s nepříznivým tržním vývojem. Jelikož jsou 

opční listy obchodovány na spotovém trhu, tedy na stejné úrovni jako samotné akcie, může 

lehce dojít k cenové disproporci ve vývoji akcií a opčních listů, kdy se tyto mohou pohybovat 

rozdílnými směry. Navíc ze samotného držení opčních listů neplyne jejich vlastníkům právo 

na dividendy, jak je tomu u akcionářů. Inherentním rizikem u opčních listů (stejně jako u 

kterýchkoliv jiných derivátů) je možnost negativního tržního vývoje, který může v konečném 

důsledku znamenat až úplnou ztrátu investice. 

4.1.3. Jiné opční deriváty 

Vedle 4 základních opčních pozic a opčních listů zmíněných výše se v průběhu 

posledních desetiletích objevila nová skupina derivátových instrumentů, které ačkoliv mají 

opční základ, se vyznačují řadou významných odlišností. Takovýchto derivátů a jejich variací 

je nepřeberné množství, nicméně zmíníme toliko ty nejběžnější. 

Cap, floor a collar jsou nestandardizovanými deriváty, s nimiž je obchodováno na  

OTC trzích.  

Obecným opčním znakem všech tří výše zmíněných instrumentů je ambivalence 

v právech a povinnostech stran derivátového kontraktu, kdy kupujícímu přísluší právo na 

realizaci instrumentu. Na druhé straně je povinnost prodávajícího takové výzvě kupujícího 

dostát, za což je kompenzován zaplacenou prémií. 

Cap
130

 (také označován jako interest rate cap nebo ceiling) je „dohoda mezi kupujícím 

cap … a prodávajícím cap, že překročí-li ve stanovených rozhodných dnech sjednaná 

referenční tržní úroková sazba pevně dohodnutou maximální úrokovou cap sazbu (strike, cap 

rate), uhradí prodávající cap kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a 
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vztaženou na dohodnutou nominální hodnotu cap a stanovené úrokové období (roll-over 

period).“
131

 

Kupující cap zaplatí prodávajícímu na počátku transakce jednorázovou cap prémii. 

Během trvání capu k určeným rozhodným dnům, které korespondují (resp. měly by 

korespondovat) se začátky úrokových období, ke kterým se vztahují, dochází k porovnání 

obou sazeb a zjištění, zda prodávající uhradí úrokový rozdíl či nikoliv. Pro ilustraci si lze 

proto představit referenční sazbu jako sinusoidu, která je v určité výši protnuta vertikální 

čárou. Tato čára představuje onu cap sazbu. Není důležité, zda referenční sazba klesne pod 

cap sazbu v období následujícím po některém z rozhodných dní, neboť je určující jen a pouze 

stav k rozhodnému dni. Není důležité, jak dlouho setrvá referenční úroková sazba nad cap 

sazbou. Klíčové pro posouzení nároku kupujícího je pozice referenční sazby k rozhodnému 

dni. 

Floor
132

 (také interest rate floor) je zrcadlovým protikladem capu. Kupující flooru 

fixuje návratnost určené investice na ochranné sazbě cap (protected cap rate) pro období 

specifikované ve floor kontraktu
133

. Ve své podstatě se jedná o „zřetězení několika 

evropských prodejních - put opcí s různou splatností.“
134

 Kupující floor tak získává ochranu 

proti nebezpečí poklesu úrokové míry pod floor sazbu, za což platí prodávajícímu floor 

prémii. 

V ostatních aspektech se na floor použije obdobně vše to, co je platné pro cap zmíněný 

výše. 

Z pohledu kupujícího collar
135

 do jisté míry připomíná cap, neboť jeho zájmem je 

snaha se pojistit proti vzestupu úrokových měr, reprezentovanou referenční úrokovou sazbu, 

nad sjednanou sazbu. Na rozdíl od capu však collar specifikuje dvě sazby, horní sazbu 

collar
136

 a dolní sazbu collar
137

. Jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího přináší existence 

dvou sazeb potenciální výhody, neboť kupující collar je vlastně v pozici kupujícího cap a 

prodávajícího floor a prodávající floor v pozice zrcadlově obrácené.  

Jelikož referenční úroková sazba může během životnosti collar značně fluktuovat, není 

nepředstavitelná situace, kdy z takovéto pohybu budou v rozdílných okamžicích profitovat, 

jak kupující collar (převýší-li referenční úroková sazba k rozhodnému dni horní sazbu collar), 
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tak prodávající collar (klesne-li referenční úroková sazba k rozhodnému dni dolní sazbu 

collar). Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o nepodmíněný vztah, a proto zde není vyplácena 

žádná „collar prémie“, neboť z collar mohou potenciálně profitovat obě z uvedených stran. 

Cap, floor i collar přináší svým uživatelům řadu výhod, které je činí pro řadu investorů 

přitažlivými. Jedná se o nástroje OTC trhů, a proto mohou být modifikovány tak, aby přesně 

odpovídaly specifické situaci. Převládá u nich zajišťovací funkce, která umožní eliminovat 

rizika nepříznivého pohybu úrokových sazeb.  

4.2. Pevné termínové kontrakty 

Mezi pevné termínové kontrakty se řadí forwardy, FRA (forward rate agreement), 

futures a swapy. 

4.2.1. Forwardy 

Ihned v úvodu této kapitoly je nutné rozlišit mezi „futures“ a „forwardy“.  Oba 

termíny se vztahují k budoucnosti, což lze jednoduše odvodit z jejich názvu, nicméně je zde 

základní distinkce. Forward je výhradně OTC derivát, tedy obchodovaný jedině na 

mimoburzovním trhu mezi soukromými subjekty. Naproti tomu kontrakty futures jsou 

doménou standardizovaných trhů. Toto rozdělení však není neprůstřelné, neboť existují i 

forwardy obchodované na burzách.
138

 

Forward je zjednodušeně řečeno smlouva o budoucí koupi a prodeji podkladového 

aktiva, nicméně zaplacení kupní ceny ani předání aktiva se neodehrává v přítomnosti, ale 

v určeném budoucím okamžiku. Okamžikem sjednání obě smluvní strany fixují budoucí 

kupní cenu, kterou kupující zaplatí, i když derivát nebude in-the-money (v penězích)
139

. 

Účelem forwardů, je tedy zajistit si cenu pro případ nepříznivého tržního vývoje na určité 

ceně, která je v daném okamžiku pro kupujícího, resp. prodávajícího, výhodná, resp. 

výhodnější než očekávaný vývoj trhu. Navíc může být výhodná pro oba subjekty kontraktu, 

neboť garantuje dodání předem daného množství za předem dohodnutou cenu, a to i 

v případě, že dané aktivum v momentě sjednání kontraktu vůbec neexistuje. To je obvyklý 

případ na komoditním trhu, např. obchoduje-li se s obilím, uhlím, ocelí apod.  

Historicky jsou v Evropě forwardy nástrojem trhu se zemědělskými výrobky od 17. 

století. V průběhu následujících století se forwardy rozšířili i do dalších komodit, zejména 

výrobního charakteru (od výrobních až po cenné kovy, jako je zlato, stříbro, platina apod.). 
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Forward se dá také vymezit zdůrazněním jeho rozdílů s ostatními deriváty, především 

swapy a opcemi. Swap bývá některými autory
140

 označován jako série forwardových 

kontraktů na zaplacení nebo obdržení peněz k určitému dni v závislosti na pohybu vybrané 

úrokové míry. U swapů tedy, na rozdíl od forwardů, dochází k vypořádání ve více okamžicích 

v budoucnosti
141

. 

Forward vykazuje určitou podobnost se dvěma opcemi sjednanými současně. První 

call opce je prodána té straně, která může požádat o zaplacení za určité podkladové aktivum a 

na druhé straně je put opce, která opravňuje jejího držitele prodat příslušné aktivum 

v závislosti na pohybu podkladového aktiva. Zkombinujeme-li swap a opci, může říci, že 

např. „úrokový swap je sérií call a put opcí na obdržení nebo zaplacení určité peněžní částky 

k určitému dni s ohledem na stanovenou úrokovou míru.“
142

 Takovýto závěr přináší zajímavý 

poznatek. Na první pohled nesourodé deriváty se vyznačují velkou podobností, kdy jejich 

vzájemnou kombinací může být dosaženo takového stavu, který je ušit na míru specifickým 

požadavkům. 

Se skutečností, že forwardy jsou obchodovány na OTC trzích, souvisí jeden důležitý 

aspekt. Jelikož je kontrakt plně podřízen smluvní svobodě kontraktačních partnerů, neexistuje 

zde žádná povinná standardizace. Je nepochybné, že většina kontraktorů budou zkušení 

obchodníci, zejména banky a další finanční a investiční společnosti s vlastním aparátem 

odborníků a profesionálů, kteří navíc mají i potřebný finanční kapitál. Nicméně ani to nemusí 

ve všech situacích anulovat potenciální úvěrové riziko, které je s používáním OTC derivátů 

vnitřně spojeno. Úvěrové riziko může vést v konečném důsledku až k defaultu protistrany, 

což má nejčastěji za následek ztrátu kontraktu. Strany se proto musí mít vždy na pozoru, mají-

li zájem na sjednání forwardového kontraktu. Podrobné prověření protistrany a její kredibility 

je vždy na místě a nelze než doporučit obchodovat pouze s ověřenými a kapitálově 

zajištěnými subjekty, chci-li se vyhnout riziku úvěrového selhání. 

Forward se dají v zásadě dělit s ohledem na podkladové aktivum. Proto rozeznáváme 

např. úrokový forward (interest rate forward), výše zmíněný komoditní forward, měnový 

forward, akciový forward, úvěrový forward a další. Zvláštní pozornost si bezesporu zaslouží 

jedna z nejoblíbenějších forem forwardu, která je v současnosti chápána jako zcela 

samostatný druh. Je to dohoda o forwardové úrokové míře, spíše známá pod anglickým 

označením Forward Rate Agreement, zkráceně FRA. 
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4.2.2. FRA (Forward Rate Agreement) 

FRA neboli dohoda o úrokové míře, je generační nástupce, či vlastní vývojová linie, 

vzniklá z forwardů, jejíž genezi bychom hledali ve Švýcarsku v polovině 80. let 20. století.
143

 

Od této doby zaznamenává FRA stabilní nárůst. V roce 1998 činila celosvětová nominální 

hodnota FRA obchodů 5.000 mld.
144

, ve druhé polovině roku 2010 vzrostl tento objem již 

více než desetinásobně na 51.000 mld. dolarů
145

. 

Podstatou FRA je konkretizace fixní úrokové míry pro určitý závazek (loan) nebo 

pohledávku (deposit), které jsou podkladovým aktivem.
146

 Předmětem derivátu však není 

samotná půjčka nebo vklad, nýbrž jako plnění z FRA poskytuje jeden z partnerů protistraně 

plnění odpovídající rozdílu mezi sjednanou FRA sazbou a tržní úrokovou mírou. Proto se 

FRA užívá k hedgingu vůči nepříznivým pohybům v tržní úrokové míře u půjček a vkladů. 

FRA podobně jako forwardy jsou nestandardizovaným OTC derivátem, tudíž veškeré 

podmínky kontraktu mohou být sjednány na míru potřebám stran. Základem vztahu je proto 

smlouva, která určuje všechny základní charakteristiky, od fixní úrokové sazby (FRA-sazba), 

přes úrokové období, ke kterému se FRA-sazba vztahuje, až po měnu kontraktu a tržní 

referenční sazbu. 

Jak jsem zmínil výše, podstatou plnění z FRA je vzájemná směna FRA-sazby za 

referenční úrokovou sazbu
147

. Zjednodušeně se dá říci, že kupující FRA, platí prodávajícímu 

FRA peněžní vyrovnání podle výše FRA-sazby, za což obdrží protiplatbu ve výši referenční 

úrokové sazby. S ohledem na skutečnost, že většina derivátů je sjednávána jako cash-settled, 

bude poskytován toliko čistý rozdíl. To znamená, že proběhne pouze jednosměrná platba toho 

subjektu, který je k takové platbě povinován. 

To jakým způsobem funguje hedging u půjček pomocí FRA, nám pomůže ilustrovat 

následující příklad. Předpokládejme, že vypůjčitel uzavře 1. září tříměsíční úvěrovou 

smlouvu, na základě které bude čerpat finanční prostředky od 1. října. K úplnému splacení 

úvěru dojde 31. prosince. Úroková míra z úvěru bude určena jako tříměsíční sazba LIBOR, 

která bude fixně určena k 1. říjnu. Očekávejme změnu sazby LIBOR v období od 1. září do 1. 

října. Vypůjčitel se obává zvýšení sazby LIBOR v tomto období, což by mělo za následek 
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zvýšení nákladů úvěru. Uzavře proto FRA s dealerem (prodávající FRA), aby se tak pojistil 

proti případnému nárůstu nákladů úvěru.  Specifický FRA, který vypůjčitel požaduje k 1. září 

je 1x4 FRA. Rozklíčíme-li onu kombinaci číslic, vyjde nám následující: 1x4 FRA, je FRA, 

jež počíná za jeden měsíc a uplyne po 4 měsících (tedy pokrývající přesně úvěrové období).  

Dealer nabízí takovýto derivát za cenu 3.25-3.28
148

. Vypůjčitel tedy získá nabídnutou 

úrokovou míru ve výši 3.28%. Jestliže je k vypořádacímu dni (k 1. říjnu) referenční úroková 

míra vyšší než 3.28%, dealer zaplatí vypůjčiteli částku odpovídající tomu, o kolik je taková 

míra vyšší než FRA míra. Je-li referenční úroková míra nižší, peněžní tok putuje opačným 

směrem. Pomocí FRA tedy vypůjčitel vyměnil nejistou úrokovou míru LIBOR za sjednanou 

míru fixní, jejíž výše je mu známa. 

Podobně jako u půjček to funguje i u vkladů s tou výjimkou, že od dealera vkladatel 

obdrží nižší ze dvou cenových hranic. Jestliže je nabídka dealera např. 4.25-4.30, logicky 

dealer nabídne kupujícími nižší úrok na vloženém vkladu, tedy 4.25%. 

FRA jsou oblíbeným a relativně bezpečným nástrojem úrokového hedgingu, o čemž 

svědčí i rostoucí poptávka na neregulovaných trzích odrážející se v objemu zobchodovaných 

kontraktů. 

4.2.3. Futures 

Futures kontrakty jsou historicky jedním z nejstarších typů derivátů, které lze 

chronologicky zasadit do období starověkého Řecka či Babylonu. Vyvinuly se z původně 

nestandardizovaných forwardů na zemědělské výrobky a jiné komodity v jeden z prvních typů 

burzovních derivátů. Tento vývoj úzce souvisí se založením Chicago Board of Trade 

(„CBOT)“ ve Spojených státech v roce 1848
149

. K CBOT se postupně přidali i další burzy, až 

vznikla Chicago Mercantile Exchange („CME“) v roce 1919 fúzí Chicago Produce Exchange 

a Butter and Egg Board
150

. V průběhu let se CBOT a CME stali základem obchodování 

futures a jejich vzájemná zdravá rivalita přispěla ke zformování a modernizaci futures. 

K původně pouze komoditním futures se v 70. letech přidávají i finanční futures. Nejprve na 

měnový futures a v roce 1975 CBOT zavádí první úrokový futures.  

V předchozí kapitole jsme vymezili základní rozdíl futures oproti forwardům. Jílek
151

 

dokonce vymezuje futures jako standardizovaný forward. Futures jsou vysoce 
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 Nižší hodnota vyjadřuje za kolik dealer stejný FRA koupí a vyšší naopak udává, za kolik ho prodá. Rozdíl 

mezi hodnotami se nazývá spread, tvoří tak profit market-makera. Tato cena je také vyjadřována anglickým 

souslovím bid-offer (nákup-prodej). 
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 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 133. 
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 Castagnino J. P.,  Derivatives: Key Principles (3rd Ed.), OUP (2010), str. 36. 
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 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 185. 
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standardizovaným nástrojem. Kupující a prodávající se při negociaci obyčejně nezabývají 

jinými aspekty kontraktu, než je toliko cena futures
152

. Tato skutečnost proto přináší řadu 

výhod i úskalí. Záporně může být hodnocena neflexibilita a rigidnost futures v tom, že nelze 

individuálně sjednat futures např. s odlišnou realizační dobou, než je ta daná burzou. Svou roli 

může sehrát i vyšší cena oproti forwardům. Naproti tomu zde existuje řada pozitiv. Díky 

standardizaci lze efektivně soustředit nabídku a poptávku na jednom místě (burza), přičemž 

cena futures tak, spíše než u forwardů, odráží skutečný stav. Výrazně se také eliminuje riziko 

defaultu díky každodennímu tržnímu přeceňování a fungování clearingových center.
153

 

V porovnání s forwardy nabízejí futures větší míru bezpečí a jistoty za cenu zvýšených 

nákladů a menší smluvní volnosti. 

Podstatu futures lze poměrně jednoduše ilustrovat. Na rozdíl od opcí, se jedná o 

nepodmíněné (strany jsou povinny si vzájemně plnit podle podmínek kontraktu bez ohledu na 

potenciální zisk či ztrátu) termínové burzovní obchody na nákup či prodej standardizovaného 

množství určeného podkladového aktiva, ke stanovému datu v budoucnosti
154

, za současně 

sjednanou cenu.
155

 K dodání podkladového aktiva a platbě nedochází v okamžiku sjednání 

kontraktu, ale k předem určenému dni v budoucnosti (delivery date).  

Z hlediska podkladových aktiv lze futures rozdělit na základní druhy. Podle objemu 

obchodů
156

 můžeme za dominantní označit úrokové futures (interest rate futures). Vedle 

úrokových futures stojí z hlediska faktického obchodování ještě za pozornost akciové 

(equity), měnové (currency) a komoditní (commodity) futures, jejichž tržní podíl je však 

nepatrný.  

Subjekty futures jsou stejné jako u jiných derivátů. Na jedné straně stojí kupující (long 

pozice) futures, který má povinnost podkladové aktivum k určenému datu v budoucnosti za 

určenou koupit, na druhé straně prodávající (short pozice), jehož povinností je takovéto 

množství prodat. Lze shrnout, že počet prodávajících a kupujících musí být shodný, neboť i 

počet long a short pozic se musí rovnat. 

Jak jsme naznačili v kapitole 3.2.3., dochází u burzovních kontraktů k dennímu 

vypořádání zisků a ztrát. Prostředníkem u všech burzovních transakcí je clearingový dům, 
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 Ostatní charakteristiky jsou dány standardizovanými podmínkami burzy. 
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 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 133. 
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 Standardizovaná životnost futures je 3 měsíce. Viz Bakeš, M. a kol., Finanční právo (5. upravené vydání), 

C.H.Beck (2009), str. 430. 
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 Dvořák P., Deriváty, VŠE (2008), str. 142. 
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 Podle nominálních hodnot činil celkový objem úrokových futures na celosvětových burzovních trzích k 

březnu 2011 téměř 26.000 mld. USD z celkového objemu všech druhů futures 27.422 mld. USD. Zdroj: 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1106.pdf#page=136 . 
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který jedná s oběma stranami futures, které tak o sobě vzájemně nemusí (a mnohdy ani 

nemají) žádné povědomí. 

Obchodování na burze pomocí certifikovaných zprostředkovatelů zajišťuje 

kontraktům futures vysokou likviditu. Na rozdíl od OTC derivátů lze otevřenou pozici 

poměrně jednoduše uzavřít sjednáním zrcadlově obrácené pozice. Kupující jednoduše uzavře 

svoji pozici odprodejem svého futures a prodávající zase koupí futures opačné. Vyrovnáním 

pozice prostřednictvím pozice opačné dochází logicky k zániku kontraktu, a proto již 

nedochází k vypořádání kontraktu v době splatnosti. 

Jestliže tedy nedojde k uzavření pozice vyrovnáním před splatností, musí dojít 

k jejímu vypořádání v době splatnosti. O dělení kontraktů z hlediska jejich vypořádání jsme 

již hovořili obecně v kapitole 3.1. a 4.1.1., proto se u futures kontraktů omezíme toliko na 

srovnání fyzického a finančního vypořádání z hlediska výhodnosti. Někteří autoři
157

 uvádí, že 

finanční vyrovnání je výhodné tehdy, jsou-li splněny následující podmínky. Náklady na 

fyzické dodání bazického aktiva jsou příliš vysoké. Úzkoprofilová skupina subjektů ovládá 

nabídku bazických instrumentů (a tak i jejich cenu) a nakonec fyzická nemožnost dodání 

futures, je-li založen na určitém indexu. Při splnění některé z výše uvedených podmínek se 

obecně doporučuje finanční vyrovnání nad fyzickým. Proto, z čistě praktických důvodů, se 

většina futures, které dospějí do splatnosti, vypořádává finančně.
158

 Kromě finančního a 

fyzického vypořádání dochází k vypořádání futures ještě třetím, specifickým způsobem. 

Subjekty v opačné pozici mohou individuálně na základě mimoburzovní dohody fyzicky 

vypořádat futures (Exchange of Futures for Physicals, „EFP“). EFP slouží k tomu, aby dvě 

opačné pozice mohly být vyrovnány mimo burzu a prakticky za jakýchkoliv dohodnutých 

podmínek (cena, množství, splatnost). Jediná podmínka, která však musí být stranami 

splněna, souvisí s nutností fyzického dodání podkladového aktiva (finanční vyrovnání není u 

EFP možné)
159

. 

S futures, jakožto vysoce standardizovaným nástrojem, se obchoduje i na BCPP. Podle 

burzovní ročenky 2010
160

 bylo na derivátovém trhu zobchodováno celkem 1372 kontraktů 

futures na akciové indexy a 364 akciových futures v celkovém objemu 160,42 mil. Kč, resp. 
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 Viz např. Dubofsky, D.A., Options and Financial Futures, McGraw-Hill (1992), str. 301. 
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 Jílek J., Finanční a komoditní deriváty, GRADA Publishing (2002), str. 186. 
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29,23 mil. Kč. Pro srovnání s rokem 2006
161

, kdy byly obchodovány toliko indexy a to 

v celkovém objemu pře 32 mil. Kč., se jedná sice o pozvolný, ale vytrvalý nárůst. 

4.2.4. Swapy 

Historicky se swapy zformovaly na bázi dvou starších instrumentů vzniklých ve Velké 

Británii, jmenovitě parallel loans a back-to-back loans
162

. Jejich účelem bylo především 

vyhýbat se devizovým restrikcím spojených s měnovou politikou státu. V důsledku 

celosvětového omezení (či zrušení) devizových restrikcí došlo k opuštění obou výše 

zmíněných instrumentů, které ačkoliv oficiálně nezanikly, přestaly být prakticky využívány. 

Britská reforma z roku 1979
163

, která sice měla za následek opuštění devizových limitů pro 

směnu zahraničních měn, výrazným způsobem neomezila obchodování s měnovými swapy. 

Důvodem byla skutečnost, že ačkoliv původní motiv vyhnout se devizovým restrikcím 

pominul, zůstávalo pro banky (které nabízeli svým klientů půjčky v různých měnách) stále 

výhodné swapy ve svém portfoliu nabízet. Pro ilustraci si představme situaci, kdy má britská 

společnost zájem o nákup francouzských franků. Náklady, které by musela vynaložit, aby od 

francouzských bank získala obnos v patřičné měně, jsou nepoměrně vyšší než ty, která by 

musela zaplatit zavedená francouzská společnost s výbornou kredibilitou na domácím trhu. 

Totéž platí mutatis mutandis pro britskou společnost ve Velké Británii. Není proto nic 

jednoduššího pro britskou společnost než vypůjčit si britské libry v Británii a pro 

francouzskou společnost učinit to samé s franky a pomocí měnového swapu převést 

odpovídající částky v dohodnutých měnách na účet protistrany. Zjevná nevýhoda však 

spočívá v nutnosti nalézt dvě protistrany, které požadují stejné množství peněz v opačných 

měnách. 

K původně toliko měnovým swapům se přidává vývojově mladší sourozenec, který 

však svého staršího bratra v boji o nejpoužívanější swap nakonec tvrdě pokořil. Hovoříme o 

úrokových swapech
164

 (interest rate swap).  

Ačkoliv jsou swapy v dnešní době nejdynamičtějším a objemově nejvýznamnějším 

druhem mimoburzovních derivátů
165

, z hlediska jejich definičního vymezení se setkáváme 

s řadou teoretických a praktických úskalí. Třebaže lze celkem jednoduše říci, zda nějaký 
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instrument je či není derivát, problematickým se stává skloubit ekonomickou a právní analýzu 

swapu, které se vzájemně plně nepřekrývají. Více než u jiných typů derivátů se proto budu 

věnovat právní problematice swapové definice. 

Podle definice ISDA
166

 lze swap vymezit jako dvoustranný smluvní závazek na 

výměnu peněžních toků ve specifických intervalech (platební dny) během dohodnuté 

životnosti transakce. V podobném duchu definují swapy i další autority
167

 a lze proto uzavřít, 

že ekonomickou podstatu swapů není obtížné vymezit.  

Rozporuplnost vyvstává v situacích, kdy se pokusíme právně vymezit swap, resp. 

právní podstatu swapu jakožto smlouvy (kontraktu). V českém právním řádu nelze použít 

analogie např. s forwardy. Forward by mohl být s největší pravděpodobností definován jako 

inominátní smlouva obsahující prvky kupní smlouvy s odloženou splatností podle ObchZ, 

uzavírají-li strany forward v rámci své podnikatelské činnost. Podpůrně by mohl být 

aplikován ObčZ, pakliže jsou smluvními stranami toliko subjekty soukromého práva. Naproti 

tomu swap je v podstatě řada forwardových plateb
168

, tudíž je na první pohled obtížné říci, 

zdali se jedná o jednu či více samostatných smluv. Každopádně nelze považovat swap za 

kupní smlouvu, neboť z obecné definice kupní smlouvy v §409, odst.1 ObchZ vyplývá 

povinnost zaplatit kupní cenu jako protihodnotu k prodávané movité věci
169

. Vyvstává tedy 

otázka zda lze swap považovat za jiný smluvní typ, či se jedná o smlouvu nepojmenovanou, 

nebo budeme brát za bernou minci Jílkův závěr, který jsme zmínili v kapitole 2.1., a podle níž 

podléhají deriváty obecným ustanovením o hrách a sázkách dle §845a 846 ObčZ. Budeme-li 

vycházet z premisy, kterou jsme učinili ve výše zmíněné kapitole, nelze o swapech hovořit 

jako o hrách či sázkách.  

V úvahu dále připadá klasifikace swapu jako směnné smlouvy podle občanského 

zákoníku. § 611 ObčZ definuje směnnou smlouvu následovně: 

„Ustanovení o kupní smlouvě se přiměřeně použijí i na smlouvu, podle 

které si smluvní strany směňují věc za věc, a to tak, že každá ze stran je 

považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně 

věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.“ 

Vyvstává před námi otázka, zdali můžeme swapy, či deriváty obecně, považovat za 

věci ve smyslu tohoto ustanovení. Odpověď na tuto otázku by mohla osvětlit aplikace 
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příslušných ustanovení ZCP. Určitá ustanovení tohoto předpisu se na deriváty, jakožto 

investiční nástroje podle ZPKT, vztahují, nicméně to se týká toliko části druhé výše 

zmíněného zákona. Hledané vodítko je však v úvodním ustanovení § 1, odst. 2 ZCP, který pro 

cenné papíry stanovuje právní režim věcí movitých. Toto ustanovení se však z předložených 

důvodů na deriváty obecně nevztahuje.  

Není-li derivát (tedy ani swap) věcí v právním smyslu, musí se ze své podstaty jednat 

o právo, či jinou majetkovou hodnotu, aby mohl být předmětem občanskoprávních vztahů dle 

§ 118, odst. 1 ObčZ. Pod pojem „právo“ v tomto smyslu zařazujeme především různé druhy 

pohledávek a závazků
170

. V tomto smyslu lze uzavřít, že předmět swapového kontraktu je 

vzájemná směna peněžních toků, tedy z právního hlediska směna vzájemných pohledávek a 

závazků a proto lze uzavřít, že deriváty jako takové mohou být předmětem občanskoprávních 

vztahů.  

Na základě výše zmíněných závěrů nelze než konstatovat, že swapové transakce (i 

ostatní deriváty obecně) nemají charakter žádného ze smluvních typů uvedených jak v ObčZ, 

tak v Obchz a bude se tedy jednat o inominátní smlouvy s prvky více smluvních typů.  

Druhý neméně důležitý problém, který úzce souvisí se swapovou transakcí, je 

charakterizování swapu jako kontraktu z důvodu insolvenčních a restitučních. Z tohoto 

pohledu je důležité bezpečně určit, zdali je swap „shluk několika forwardů“ nebo toliko jeden 

komplexní derivát, a je proto nutné na něj pohlížet jako na celek. V zásadě se nelze opřít o 

soudní ani jiné autority, takže bude třeba vycházet z teorie.  

Alastair Hudson
171

 rozvinul ve vztahu k povaze swapových transakcí dvě základní 

teorie, které stojí ve vzájemném protikladu a přímo tak podtrhují obtíže, které swapy působí 

na teoretické úrovni. První teorie se nazývá anglickým souslovím executory contract 

analysis
172

. Toto nepříliš popisné označení zahrnuje chápání swapu jako jednoho uceleného 

kontraktu, k jehož splnění dochází až okamžikem poslední platby. Nehovoříme proto o sérii 

samostatných forwardových obligací. Druhá teorie je opakem první a je označována jako 

mutual debt analysis. Podle této teorie je swap pouze série separátních forwardových plateb, 

přičemž každá z nich je splněna samostatně. To, jakou teorii pro daný kontrakt 

upřednostníme, má významné právně-ekonomické konsekvence. Jestliže budeme kontrakt 

posuzovat dle první analýzy, skutečnost, že se swap fakticky rozpadá na jednotlivé 

forwardové transakce, nebude mít na finální splnění praktický vliv. Ke splnění kontraktu 
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dochází až poslední platbou a veškeré platby, které v průběhu životnosti swapu tomuto 

okamžiku předcházely, nemají žádnou právní podstatu. Tudíž nelze například využít institut 

započtení vůči jednotlivým swapovým platbám, které proběhly během životnosti swapu, 

neboť nemají samostatnou právní existenci. Stejně to platí i v případě defaultu jedné ze stran. 

V takovém případě (opět) považujeme swap za jediný celek a nelze ho rozčlenit na 

samostatně stojící forwardové platby. Mutual debt analysis chápe swap z právního hlediska 

jako formální pojmenování série samostatných forwardových plateb, které jsou nadány vlastní 

životností. V takovém případě se každá plateb posuzuje nezávisle na ostatních. 

Jaká ze dvou výše zmíněných analýz se v praxi uplatní? Dle Hudsona záleží 

především na vlastním textu dokumentace, která samotnému plnění swapové transkace časově 

předchází a která ho i hodnotově definuje. Strany by měly dostatečně určitě vymezit v  

rámcové smlouvě (master agreement), zdali se jedná o jediný kontrakt nebo o sérii 

swapových plateb. Je proto na vůli smluvních stran, aby dostatečně určili v zájmu vyšší 

transparentnosti a právní jistoty, který z výše zmíněných přístupů zvolí. Castagnino
173

 

k tomuto dodává, že strany se musí především řídit pragmatičností. Jedná-li se, dle jeho slov, 

například o dvouroční úrokový swap k zajištění se proti pohyblivé úrokové míře, jako vhodná 

analýza se jeví executory contract analysis. Naopak v případě akciového swapu, který má 

zjemnit fluktuace v návratnosti akciové držby, by se pravděpodobně uplatnila mutual debt 

analysis. Akciový swap má smysl jen tehdy, jsou-li zároveň drženy podkladové akcie. Ke 

každému dohodnutému výplatnímu dni se swap porovnává s hodnotou podkladového aktiva 

samostatně a jen za toto období. Principiálně lze tedy u akciových swapů učinit závěr, že se 

jedná spíše o shluk jednotlivých separátních obligací, než o jednu ucelenou transakci. 

Swapy jsou vývojově nejmladším z typů neregulovaných derivátů a zároveň s tímto 

primátem požívají i maximální míru smluvní svobody a nejmenší standardizace. Tato premisa 

je však z dnešního pohledu spíše teoretická. 

V předcházejícím výkladu jsme okrajově zmínili patrně nejpoužívanější swap 

současnosti; úrokový swap. Nyní podrobněji zanalyzujeme jeho strukturu. 

Úrokový swap lze nejobecněji definovat jako dohodu smluvních stran o závazku 

provádět periodické platby druhé straně ve stejné měně
174

. Podrobnější definici úrokového 

swapu pro podmínky britského finančního prostředí předložil soudce Woolf v již diskutované 

kauze Hazell v Hammersmith
175

. Ve srovnání jiných definic jiných ekonomů či právníků
176

 se 
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jedná, v mém osobním pohledu, o nejucelenější a nejvýstižnější vymezení úrokových swapů. 

Dle soudce Woolfa je úrokový swap dohoda dvou stran, na jejímž základě se každá strana 

zavazuje poskytovat druhé straně ke specifickému dni (dnům) částku vypočtenou s odkazem 

na úrok, který je časově rozlišován po určeném období a vztažený na stejnou pomyslnou 

sumu, předpokládajíce, že rozdílné úrokové míry se uplatňují v každém z případů.
177

 

Základním stavebním kamenem úrokového swapu je směna dvou úrokových sazeb 

v nestejné výši, resp. rozdílné, co do způsobu jejich výpočtu či stanovení. Někteří autoři
178

 

rozlišují úrokové swapy (potažmo swapy obecně) na aktivní a pasivní, z hlediska toho, zdali 

je předmětem swapového vztahu závazek k platbě úroků (pasivní) nebo pohledávka k nim 

(aktivní). 

Úrokový swap se stal významným nástrojem finančního hedgingu. Hedging pomocí 

úrokových swapů vyhledávají, jak vypůjčitelé peněz na jedné straně, tak finanční subjekty, 

které peníze vypůjčují. Předpokládejme, že vypůjčitel získá finanční prostředky na základě 

smlouvy o úvěru (pasivní úrokový swap), přičemž tyto jsou úročeny pohyblivou (floating) 

sazbou. Pohyblivá sazba bude nejčastěji odvozena od referenčních úrokových sazeb 

LIBOR
179

 nebo v českém prostředí sazbou PRIBOR
180

. Obecnou nevýhodou pohyblivých 

sazeb je možnost, že během trvání úvěru může dojít k jejich navýšení. Nicméně je třeba 

zdůraznit, že swapová transakce nemá žádný právní dopad na úvěrový vztah mezi 

vypůjčitelem na jedné straně a např. bankou (jakožto věřitelem) na straně druhé. Swap 

nedroguje a ani žádným jiným způsobem nemění vztah mezi úvěrovými partnery. Swap 

operuje společně (vedle) primárního úvěrového vztahu a mnohdy vstupuje do hry třetí subjekt 

(swapový partner), který je ochoten a schopen poskytnout vypůjčiteli možnost platit fixní 

úrokovou sazbu. V praxi to tedy vypadá tak, že primární povinnost platit úrok na základě 

pohyblivé sazby vůči bance nezaniká, ale tento závazek se ekonomicky (nikoliv právně!) 

přesouvá na jiný subjekt. V rámci úvěrového vztahu mezi bankou a vypůjčitelem se navenek 

nic neděje. Stejný princip obdobně platí i v aktivním úrokovém swapu. 

Úrokové swapy lze dále dělit na kupónové a bazické. Kupónový swap je popsán 

podrobně výše a představuje směnu úrokových sazeb na fixní bázi za bázi pohyblivou. 

Bazické swapy představují směnu dvou pohyblivých sazeb o rozdílné bázi (např. jedna 

pohyblivá sazba je určena podle sazby LIBOR a druhá PRIBOR). 
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Vedle základních typů swapů (měnový, úrokový a akciový) se především v posledních 

dvaceti letech rozvinula struktura komplikovanějších swapových produktů. A ačkoliv zde 

byla patrná tendence směřující ke zjednodušování swapových transakcí a s ní spojená vyšší 

míra standardizace, zároveň zde působily tlaky přizpůsobit swapové transakce osobním 

potřebám uživatelů. Kombinací a zdokonalením základních swapových druhů vznikla nová 

rozvíjející se a neuzavřená množina zvláštních swapových druhů, kterých se dotkneme pouze 

okrajově, neboť rozmanitost a variabilita různých swapových forem překračuje možnosti této 

diplomové práce. 

Patrně nejznámější jsou koktejlové swapy, které však vlastně žádným zvláštním typem 

swapů nejsou. Jedná se o sérii vzájemně propojených měnových a úrokových swapů více jak 

dvou swapových partnerů. Nejčastějším důvodem je prostá skutečnost, že se na trhu 

nenachází swapový partner s přesně opačnou pozicí. Variabilita koktejlových swapů je 

vpravdě nekonečná a vyskytují se i složité koktejlové swapy, na kterých participují i desítky 

subjektů. Nezastupitelnou úlohu zde hrají zprostředkující banky, které stojí uvnitř složitého 

soukolí měnových a úrokových toků. 

Kromě koktejlových swapů (koktejl v tomto případě představuje mix různých 

swapových typů a subjektů) jsou obvyklým nástrojem i revolvingové swapy (revolving swap 

facilities)
181

. Jak již samotný název napovídá, bude se jednat o takový swap, jehož 

charakterovou vlastností bude opakovanost.  Jedná se o rámcovou dohodu uzavřenou ve 

prospěch jednoho swapového partnera, který má plnou kontrolu nad tím, kdy a za jakých 

podmínek (i opakovaně) jednotlivé swapy sjednat. Protistrana má povinnost takovým 

požadavkům vyhovět, za což obdrží dohodnutý poplatek. 

Koktejlové a revolvingové swapy tvoří kombinace a varianty swapových transakcí. 

Mimoto se můžeme setkat i s kombinací swapů a jiných derivátů. Za zmínku stojí v této 

souvislosti forwardové swapy a swaption.  

Forwardový swap lze jednoduše definovat jako swapovou transakci s odloženým 

plněním v budoucnosti, jehož počátek je však (na rozdíl od swaption) pevně stanoven a jedná 

se o reciproční závazek, tedy právo a povinnost plnit obou swapových partnerů. 

Naproti tomu swaption, jak napovídá jejich název, tvoří kombinace swapu a opce. Ze 

swapu získala swaption charakter směny dvou finačních (měnových, úrokových, aj.) toků a 

z opcí především nerovnost stran v možnostech swaption realizovat. Podobně jako u opcí platí 

kupující swaption prodávajícímu prémii, za což jako protihodnotu obdrží právo volby, zda 
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bude swaption realizována či nikoliv. Důvodem sjednání swaption bývá nejčastěji zajištění 

proti nejistému budoucímu vývoji úrokových sazeb
182

. 

Na závěr v krátkosti poukážeme na jeden fenomén, který doprovází modernizaci 

swapového odvětví a jde ruku v ruce se snahou učinit swapové obchody likvidnější, levnější a 

méně rizikové. Ačkoliv zde zároveň působí i opačné politicko-ekonomické tlaky, lze od 

poloviny 80. let vypozorovat snahu o jejich (částečnou) standardizaci. Primární úlohu v tomto 

cíli si dala (již mnohokrát zmíněná) především ISDA, které ve stejném duchu sekunduje i 

Britská bankovní asociace
183

. Obě organizace, jejichž členy jsou významné finanční instituce, 

jako banky, a v případě ISDA i pojišťovny a významné investiční společnosti, pro usnadnění 

(nejen) swapových obchodů vytvořili ucelené, neustále se modernizující kodexy, které slouží 

účastníkům derivátových transakcí jako základní zdroj informací a modelových smluv. 

Ačkoliv jsou tyto kodexy v plném znění a rozsahu přístupné pouze členům těchto asociací, 

jejich fragmenty, či dokonce celé části, se postupně dostaly do povědomí široké veřejnosti. 

Kodexy nemají povahu závazných právních textů. Spíše se jedná o jakési „katalogy“ 

jednotlivých smluvních ujednání; od stanovení splatnosti, výplatních termínů až po definice a 

vysvětlivky k používaným termínům. Jejich formální nezávaznost však nijak nebrání tomu, 

aby se nestaly neoficiálním primárním právním pramenem derivátů. Oba výše zmíněné 

kodexy jsou pravidelně aktualizovány, aby tak co nejpřesněji reflektovaly neustále se měnící 

vývoj na derivátových trzích. 

Swapy dnes představují pevný stavební kámen v pyramidě derivátových typů. Jejich 

variabilita, otevřenost, likvidita a flexibilita představuje vítané charakteristiky, které investoři 

a obchodníci celosvětově oceňují. 
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5. Úvěrové deriváty (credit derivatives) 

Ačkoliv jsou úvěrové deriváty historicky nejmladší formou derivátových kontraktů 

vůbec, zaznamenaly během posledních dvaceti let raketový boom, a kdyby nepřišla světová 

finanční krize, jejich exponenciální růst by se zřejmě nezastavil
184

.  

Úvěrové deriváty vznikly jako důsledek uvědomělé snahy londýnských bank na 

počátku 90. let 20. století. Hledaly nástroj, jenž by jim umožnil učinit trh likvidnějším pomocí 

přenesení úvěrového rizika na jiný subjekt.
185

 Úvěrové deriváty se vůči jiným derivátům 

vymezují především jedinečnou povahou podkladového aktiva. Na rozdíl od ostatních 

derivátů, u kterých jako podkladové aktivum mohou sloužit cenové vývoje různých komodit, 

akcií, akciových indexů a referenční úrokové sazby, je podkladovým aktivem úvěrové riziko 

(credit risk). Vymezíme-li úvěrové riziko vůči jiným podkladovým aktivům, dojdeme 

k závěru, že úvěrové riziko vlastně ani nemá žádnou vnitřní hodnotu či hmotnou podstatu. 

Jedná se o něco nehmotného, nehmatatelného a těžko uchopitelného. Úvěrové riziko je 

obecně řečeno riziko, že dlužník zavázaný poskytnout peněžité plnění buď nezaplatí, je 

postižen insolvencí nebo dojde k restrukturalizaci podmínek smluvního vztahu. Musí tedy 

nutně dojít k určité události, která aktivuje režim úvěrových derivátů, tzv. úvěrová událost 

(credit event). Jelikož nelze úvěrové riziko jednoduše vypočítat s odkazem na reálný vývoj na 

primárních trzích, jak je tomu např. u měnových derivátů, zůstává matematické vymezení 

úvěrového rizika vysoce sofistikovanou disciplínou, která svým rozsahem přesahuje možnosti 

této diplomové práce.  

S ohledem na výše zmíněné atributy úvěrových derivátů můžeme  vyextrahovat 

základní definici. Úvěrové deriváty jsou individuálně sjednané finanční nástroje, explicitně 

umožňující přenos úvěrového rizika z jednoho subjektu na jiný, jejichž hodnota se odvozuje 

od úvěrového plnění specifického subjektu (referenční subjekt). Referenční subjekt může být 

jak strana derivátu, tak třetí subjekt.  

Investor ve většině případů sleduje jeden ze tří základních ekonomických cílů. První 

jsme nastínili výše a je jím snaha vytvořit si právo návratnosti cash-flow v případě, že 

referenční subjekt, vůči němuž je investor v otevřené pozici, nedostojí svým závazkům. Druhá 

možnost je zrcadlový opak první v tom, že referenční subjekt „pojišťuje“ sám sebe proti 
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možnému úvěrovému selhání. Třetí kategorie, jakkoliv typická pro všechny druhy derivátů, 

zaštiťuje spekulace na plnění či neplnění jednoho či více referenčních subjektů. 

Právě potenciál třetí kategorie, jakkoli pouze jedním z účelů, ke kterému mohou 

úvěrové deriváty sloužit, vystupuje do popředí a je vnímán širokou veřejností jako berná 

mince skutečné povahy úvěrových derivátů. Ve světové praxi se objevily u globálních bank, 

které jsou hlediska objemu nejdůležitějšími hráči na trhu úvěrových derivátů, dvě tendence 

podporující závěr, že úvěrové deriváty představují ne zcela transparentní nástroje. Jednak 

dochází k přesunu ztrát (možnost úvěrového selhání) bank, které nevhodné finanční produkty 

sjednaly na pojišťovny a penzijní fondy, a jednak k přesunu těchto ztrát z vyspělých zemí na 

finanční instituce střední a východní Evropy. Motivace, která světové banky vede k prodeji 

úvěrového rizika třetím subjektům, jsou především převod ztrát vlastního úvěrového portfolia 

na neznalé subjekty, snížení kapitálových požadavků a angažovanosti.
186

 Warren Buffet 

například hovoří o úvěrových derivátech jako o toxickém odpadu (toxic waste), který se 

převádí z rozvah do náruče neznalých osob. Opravdu je tato ostrá kritika natolik alarmující, že 

by na jejím základě měly být úvěrové deriváty zcela opuštěny; nebo mají úvěrové deriváty i 

jiný „kladný“ potenciál? Spekulativní charakter derivátů si blížeji proberme v kontextu krachu 

investiční banky Lehman Brothers a následného dopadu na pojišťovací skupinu AIG, 

potažmo zpřísněnou regulací obchodu s úvěrovými deriváty, která následovala 

Další výklad v této části se bude především soustředit na první dva výše zmíněné 

účely. Někteří autoři se za účelem generální akceptace a porozumění jádra úvěrových derivátů 

snaží zjednodušit jejich skutečnou podstatu tvrzením, že úvěrové deriváty se dají přirovnat 

k neformálnímu typu pojištění proti riziku ve prospěch osoby kupujícím cash flow
187

. 

Takováto premisa si však zaslouží bližší prozkoumání a konfrontaci, protože u pojištění jen 

obtížně nalezneme prostor pro spekulace, který naopak v případě úvěrových derivátů snadno 

objevíme.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že úvěrové deriváty a určité pojišťovací kontrakty 

mají mnoho společného. Na počátku obou zaplatíme určitý předem stanovený poplatek či 

prémii a v případě, že všechny zainteresované strany plní tak, jak se zavázaly a nedojde 

k žádné „nahodilé“ kritické události, zaplacená prémie bude jediné vyplacené finanční plnění 

na základě smluvního vztahu. Účel sjednání je veskrze také obdobný, tedy pojistit se proti 

nepříznivému vývoji v určitých oblastech (u havarijního pojištění na automobil proti nehodě, 

u úvěrového swapu na případnou platební neschopnost referenčního subjektu). V čem se tedy 
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úvěrové deriváty a pojišťovací smlouvy tak zásadně odlišují? Odpověď není jednoduchá a na 

první pohled ne zcela patrná a úzce souvisí se samotnou povahou vyrovnání, ke kterému 

dochází v případě nastalé úvěrové události, či protiprávního stavu v případě pojištění. 

Efektem existujícího pojištění je poskytnout odškodnění v případě vzniklé materiální ztráty, 

která je zjevná a prokazatelná. Takovýto atribut (existující reálná škoda) však nemusí být 

nutně přítomen u úvěrových derivátů, u nichž je vlastní vyrovnání vázáno pouze na nastalou 

úvěrovou událost, aniž by bylo nutno zkoumat, zda k nějaké skutečné škodě došlo či nikoliv. 

Mám-li sjednáno havarijní pojištění svého motorového vozidla a dojde k dopravní nehodě a 

následně k poškození mého vozidla (reálná škoda), následná oprava bude hrazena ze 

sjednaného pojištění. U úvěrových derivátů tento element chybí, resp. není relevantní. 

Vezmeme v potaz následující příklad. Sjednám jako věřitel a držitel dluhopisů určitého 

subjektu CDS se třetí stranou. Za rozhodující úvěrovou událost určím například dočasnou 

platební neschopnost upisovatele dluhopisů. K vypořádání podle podmínek CDS dojde vždy, 

když bude kvalifikovaně prokázáno, že se subjekt nachází v dočasné platební neschopnosti, 

aniž bychom museli zkoumat, zda svým závazkům (vyplatit úrok a splatit jistinu) dodstojí. 

Skutečná škoda zde tedy hraje nanejvýš podpůrnou úlohu, nikoliv primární. Druhým rozdílem 

je otázka právní regulace a dohledu. Pojištění a pojišťovací právo obecně je v České republice 

(stejně jako i v jiných vyspělých zemích) extenzivně regulováno a podrobeno zvýšenému 

dohledu ze strany státních orgánů. Naopak úvěrové deriváty, především pak ty jednoduché 

(plain, vanilla), jsou stále jen částečně standardizovány a jejich vymahatelnost je podrobena 

menší intervenci ze strany státu či jiných donucovacích orgánů. Třetím a posledním ze 

zásadních rozdílů mezi úvěrovými deriváty a pojišťovacími kontrakty představuje 

spekulativní charakter derivátů, který ze své podstaty nepřichází u pojištění v úvahu. 

Představme si hypotetickou situaci. Investor získal do svého držení větší množství 

dluhopisů určité obchodní společnosti, ale není si stoprocentně jist, že obdrží všechny splátky 

úroků a jistiny. Úvěrové deriváty umožňují investorovi obdržet finanční satisfakci v případě, 

že dlužník nedostojí svým závazkům. Fungování uvěrových derivátů v praxi (resp. úvěrových 

swapů) jsme nastínili v části věnované právním rizikům derivátů ve známé britské kauze 

Deutsche Bank AG v ANZ Banking Group Ltd. Ohledně skutkových okolností proto odkazuji 

výše. 
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Ačkoliv je zdaleka nejpoužívanější úvěrový derivát úvěrový swap, především pak 

swap úvěrového selhání
188

 (CDS) existují i další druhy úvěrových derivátů (total return swap, 

credit spread option), které spojují určité charakteristiky. 

Základ fungování úvěrových derivátů představují dva momenty. Prvním momentem a 

iniciačním okamžikem derivátového vztahu zůstává samotné sjednání derivátu, za něž 

zajišťovaný kupující (protection buyer) platí protistraně poplatek nebo prémii (fee, premium). 

Tento poplatek je v podstatě odměna prodávajícího za podstoupení rizika. Atraktivita oproti 

jiným formám umožňujícím přenos rizika spočívá v zachování existujícího právního titulu. 

Obvykle totiž banky či jiné finanční instituce a obchodní společnosti převádějí za účelem 

sekuritizace svých aktiv právní tituly k určité pohledávce na jiné subjekty, nejčastěji na tzv. 

SPV (special purpose vehicles)
189

. Úvěrové deriváty tedy umožňují bankám zachovat 

dosavadní vztahy se svými klienty. Právě zachování stávajících vztahů se svými klienta je pro 

řadu finančních institucí rozhodující proto, aby daly úvěrovým derivátům přednost před 

jinými možnostmi zajištění rizika. 

V současné době je efektivní užívání úvěrových derivátů taženo snahou standardizovat 

a unifikovat základní postupy a modely, na kterých je celý systém vzájemných derivátových 

vztahů postaven. Celosvětové prvenství v tomto směru zastává již mnohokrát skloňovaná 

ISDA, jejíž doporučení a stanoviska se staly obecným vzorem a základní formou určující 

obsah úvěrových derivátů. Jak podotýkáme již dříve, materiály publikované touto asociací 

nejsou závazným právním předpisem, ale spíše doporučujícím vodítkem, který je výsledkem 

mnohaletého úsilí předních finančních institucí, ekonomů a dalších odborníků. 

Základní, jednoduché deriváty postupně doplnily další sofistikovanější a komplexnější 

CDS indexy
190

. CDS indexy tvoří jakýsi protipól klasickým úvěrovým swapům, jakožto 

reprezentantům OTC trhů. Pro svoji komplexnost a komplikovanou struktura a současnou 
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 Některé studie uvádí, že připadá na CDS až 98% veškerého světového objemu kontraktů s úvěrovými 

deriváty. Viz např. Henderson, S.K., ‘Regulation of credit derivatives: to what effect and whose benefit? Part 1’ 

in Journal of International Banking and Financial Law, (2009) 7 JIBFL 413, str. 2. 
189

 SPV jsou v českém právním prostředí stále málo známé a využíváné insituty. SPV umožňují svým 

zřizovatelům přenést část rizika, aktiv či závazků mimo vlastní podnik. Zřizování SPV sleduje dva cíle; primárně 

jde o přenesení řady rizikových aktiv ven ze společnosti nebo za použití SPV dosáhnout jiných ekonomických 

cílů (tendry apod.). Jak mohou SPV negativně ovlivnit účetní a ekonomické výsledky obřích společností dokázal 

krach amerického energetického gigantu Enron. Zastřené účetnictví a nedostatečný dohled regulátorů vedl 

nakonec k vyhlášení bankrotu v roce 2001. Více viz Jílek, J., Deriváty, hedžové fondy, off-shorové společnosti, 

GRADA Publishing, Praha (2006). 
190

 CDS indexy jsou vysoce standardizované úvěrové deriváty, u nichž se jejich hodnota nepoměřuje 

s výkonností jedné konkrétní referenční entity, ale větší skupině úvěrových subjektů. Nejsou předmětem 

obchodu na OTC, ale na burzovních trzích. V současnosti existují dvě základní rodiny CDS indexů, CDX pro 

severní Ameriku a rozvojové trhy spravovaný Dow Jones a odnoží Markit a index iTraxx pro Evropu a Asii 

řízený International Index Company, jejímiž členy jsou mj. Deutsche Bourse, ABN AMRO, Barclays Capital a 

další banky a investiční společnosti. 
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oblíbenost mezi investory vznikla potřeba najít vyváženou rovnováhu, která by omezila rizika 

a maximalizovala flexibilitu. Z iniciativy především hlavních tržních dealerů, ISDA a 

nejvýznamnějších centrálních bank se podařilo nastavit nová, přesnější a zároveň flexibilnější 

pravidla pro zvýšení likvidity trhu s úvěrovými deriváty.  Současná podoba indexovaných 

úvěrových derivátů je výsledkem snahy nejvýznamnějších světových dealerů v kooperaci 

s dalšími nezávislými subjekty
191

. 

Úvěrový derivát dost dobře fungovat, aniž by se aktivizoval jeho skutečný zajišťovací 

režim, nicméně úvěrové deriváty jsou sjednávány právě proto, že zde existuje určitá 

nezanedbatelná míra pravděpodobnosti, že k úvěrové události, která spustí komplexní 

mechanismus vzájemně propojených kroků, dojde. 

ISDA
192

 rozeznává 6 základních případů úvěrových událostí. Přesná a podrobná 

specifikace úvěrových událostí je pro každý kontrakt klíčová, neboť právě na jejich základě 

dochází k finančnímu vyrovnání z úvěrového derivátu. Nejdůležitější úvěrové události 

z hlediska četnosti jejich výskytu jsou: (i) prodlení s placením, (ii) insolvence referenčního 

subjektu, (iii) platební neschopnost, (iv) restrukturalizace. Řada z nuancí týkající se 

podrobného popisu úvěrových událostí, na které strany derivátu sami většinou nepamatují, 

jsou obsaženy v rámcové dohodě (master agreement) a je jen na nich zdali budou do 

individualizovaného kontraktu inkorporovány či nikoliv. Definice úvěrových derivátů ISDA 

z roku 2003
193

 („Definice ISDA“) v tomto ohledu nabízejí dostatečnou volnost, když 

umožňují definovat úvěrové události na jednu stranu poměrně široce, ale zároveň velmi úzce, 

nicméně vždy tak, aby přijatá volba plně vyhovovala dané situaci. Úvěrové události do jisté 

míry reflektují případy „defaultu“ (úvěrového selhání), tak jak je klasifikují mezinárodní 

ratingové agentury. Například Moody’s definuje default jako: (i) nezaplacení jistiny nebo 

úroku řádně nebo včas, (ii) bankrot nebo nucená správa, (iii) restrukturalizace závazku
194

. Do 

jisté míry se proto metodika ratingových agentur a Definice ISDA překrývají. Pro českého 

čtenáře jsou vcelku zřejmé situace, jako je platební neschopnost či insolvence, nicméně 
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 Patrně nejznámější je v této souvislosti společnost Markit založená v roce 2001, jejímiž členy jsou kromě 

nejvýznamnějších světových bank také privátní fondy. Členská základna je záměrně diverzifikována, aby žádný 

subjekt nemohl samostatně nabýt rozhodující podíl vlivu. Společnost Markit spustila v roce 2003 první 

celosvětový systém pro denní přeceňování CDS indexů. Společnost Markit lze tedy považovat za jakéhosi 

technického zprostředkovatele obchodů s CDS indexy, neboť od roku 2006 se pomocí Markit vypořádávají CX i 

iTraxx. Více na www.markit.com . 
192

 1999 či 2003 Credit Derivatives Definitions. 
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 2003 Credit Derivatives Definitions. 
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 Pollack, E.R., Assessing the Usage and Effect of Credit Derivatives, International Finance Seminar, Harvard 

Law School, 2003, str. 9. 
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sousloví restrukturalizace závazku může vyvolávat neurčité reakce. Nyní se tedy na 

restrukturalizace zaměříme blížeji. 

Restrukturalizaci má široká veřejnost spojena především se státními dluhy. Opravdu se 

dá celá problematika zjednodušit do té míry, jak jsme jí nyní svědky, např. u řeckého státního 

dluhu? Odpověď zní, ano i ne. Definice ISDA rozlišují 5 událostí, které splňují podmínky 

restrukturalizace. První a nejčastější situací je redukce splátek úroků nebo jistiny, poté 

následuje odklad splátek, dále pak restrukturalizace vedoucí ke změně priority splácených 

závazků a nakonec spojené kategorie čítající změny měn či složení úroků či jistiny.  

Restrukturalizace může být provedena dobrovolně či nuceně, bez vědomí věřitelů nebo 

s jejich vědomím, či dokonce na jejich popud. Dá se však stále hovořit o úvěrové události, 

jestliže k ní došlo na výslovnou žádost věřitele? S ohledem na dva soudní případy 

v souvislosti s restrukturalizací Argentinského státního dluhu
195

 byla otázka dobrovolné 

restrukturalizace soudně řešena. Nakonec newyorský soud došel v obou případech k závěru, 

že úvěrová událost nastane i tehdy, když k restrukturalizaci přistoupí povinný subjekt z vlastní 

vůle. Lze dovodit závěr proklamující obecnou premisu, že úvěrová událost restrukturalizace 

se spustí vždy tehdy, nastane-li jedna ze situací vymezených v derivátovém kontraktu, bez 

ohledu na okolnosti, na základě kterých k nim došlo
196

. Je nutné mít na paměti, že selhání 

v podobě nemožnosti splácet poskytnutý úvěr nehraje u restrukturalizace žádnou roli, tudíž 

úvěrová událost nastává, i když faktické selhání nikoliv. 

Samotný fakt, že dojde k úvěrové události, neznamená, že bude 

automaticky vypořádán i úvěrový derivát. Roli zde hrají dva faktory. Jednak je zde právo, 

nikoliv povinnost, jedné ze stran oznámit druhé straně existenci úvěrové události
197

 a zadruhé 

úvěrová událost musí dosahovat určité intenzity, tj. musí být dostatečně závažná
198

. 

Jelikož derivátoví partneři nejsou povinni se vzájemně informovat o nastalé úvěrové 

události, na důležitosti nabývají informace z nepřímých zdrojů. Především se bude jednat o 

veřejně přístupné rejstříky a seznamy
199

, kde jsou takovéto informace povinně evidovány. Za 

další relevantní informační zdroje se považují oficiální i neoficiální seznamy a databáze 

soustřeďující informace o dlužnících, popř. zprávy ratingových agentur hodnotící kredibilitu 

různých subjektů. Za dostatečný důkaz osvědčující nastalou úvěrovou událost pak mohou být 
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198

 Hudson A., Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxwell (2002), str. 78. 
199

 V ČR například insolvenční nebo obchodní rejstřík. 
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i relevantní informace obsažené v článcích v renomovaných světových periodikách (The 

Financial Times, apod.). 

Pro posouzení dostatečné intenzity úvěrové události, tedy kvalifikovanost být 

způsobilým mechanismem aktivující režim vyrovnání úvěrového derivátu, je zcela 

nenahraditelná dokumentace zaštiťující sjednané úvěrové deriváty. Je zcela nezbytné, aby 

dokumentace a právní interpretace jejich podmínek byly zcela jasné a určité a aby z nich 

vyplývalo, která událost je úvěrovou událostí a která nikoliv. Například v kauze Deutsche 

Bank AG v ANZ Banking Group Ltd. se ANZ snažil před soudem argumentovat, že selhání 

spočívající v opožděném splacení úvěru, bylo pouze technického rázu a nedosahovalo 

intenzity úvěrové události. Soud však tuto argumentaci s odkazem na sjednané podmínky 

derivátu odmítl. 

5.1. CDS a světová ekonomická krize 

V této kapitole se podrobněji podíváme, jakým způsobem se CDS podíleli na spuštění 

světové finanční krize, především do jaké míry zapříčily krach bankovního giganta Lehman 

Brothers
200

, který následně „přelil“ negativní dopady do tehdy největšího pojišťovacího 

holdingu AIG
201

. Dále si přiblížíme, jakým způsobem se světová finanční krize podepsala na 

regulaci (nejen) OTC derivátů. 

Úvěrové deriváty (a CDS pak především) se v roce 2008 nacházely na předním místě 

pomyslného žebříčku popularity mezi investičními nástroji a zdálo se, že je čeká skvělá 

budoucnost. Do jaké míry v tom hrál roli jednosměrný charakter jejich účelu pro světové 

banky, ponecháváme pro tento moment stranou. 

Nemůžeme si však představit, že celosvětový trh s úvěrovými deriváty byl jakýsi 

neřízený a neregulovaný „moloch“, který se pohyboval vpřed bez jistících mechanismů a 

brzd, bez jakékoliv komplexnější standardizace a kontroly. Opak je pravdou. Ačkoliv 

standardizace jednoduchých (plain) úvěrových swapů, které je třeba chápat čistě jako OTC 

deriváty, probíhala velmi pozvolně a staré struktury CDS se od počátku 90. let měnily jen 

nepatrně. U CDS indexů byla situaci jiná. 

Jako klíčový problém úvěrových derivátů se postupem času vykrystalizovala otázka 

jejich fyzického vyrovnání, tj. vyrovnání úvěrového derivátu na základě úvěrové události.  

Dnešní podoba vyrovnávání úvěrových derivátů je výsledkem extenzivní snahy ISDA i 
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národních regulátorů v reakci na světovou finanční krizi a především její počátky. Obsahem 

následujícího výkladu
202

 bude proto bankrot největší světové pojišťovací skupiny AIG a vliv, 

jež toto selhání mělo na změnu v přístupu k derivátovému vyrovnání. 

AIG vstoupila na derivátové trhy v roce 1987 skrze svoji dceřinou společnost AIG 

Financial Products Corp („AIG FP“). K portfoliu úvěrových derivátů se dostává poprvé v roce 

1998 a ihned od počátku se orientuje na vysoce rizikové, nezajištěné (unhedged) investiční 

pozice pomocí úvěrových. V roce 2005 je nucen pro finanční machinace nesouvisející s AIG 

FP odstoupit předseda správní rady AIG. Následuje snížení úvěrového ratingu a odchod 

věřitelů. AIG FP následně opouští trh CDS, ačkoliv si ponechává portfolio významné 

transakcí a neukončuje své otevřené pozice. Toto portfolio mělo ke konci roku 2007 hodnotu 

527 miliard amerických dolarů. Portfolio sestávalo mj. z 15% z multi-sektorového dluhu. Část 

tohoto multi-sektorového dluhu tvořilo i CDS zakoupené Goldman Sachs, k jejichž 

refinancování sloužili krátkodobé dluhopisy vydané AIG FP. Snížením ratingu v roce 2005 

došlo k nemalému odlivu finančního kolaterálu z AIG FP v důsledku plnění ze sjednaných 

CDS. V roce 2007 udeřila úvěrová krize, která měla za následek zvýšení hodnoty CDS pro 

kupující, vůči nimž byla AIG FP v pozici prodávajícího. Goldman Sachs se obrátil na AIG FP 

s výzvou k vydáním kolaterálu v hodnotě 3,45 miliardy amerických dolarů. AIG FP nebyl 

schopen této výzvě dostát v důsledku problému s likviditou. Auditoři se následně zaměřili na 

portfolio hypotečních úvěrů, které v roce 2005 tvořily 28% z celého portfolia úvěrových 

swapů AIG FP. Auditoři následně vyzvali AIG, aby do účetních knih za rok 2007 zanesla své 

skutečné finanční výsledky. AIG FP byl v srpnu 2008 nucen vyplatit další kolaterál v rozsahu 

19,7 miliardy amerických dolarů. V prosinci 2008, tehdy již pod nucenou federální správou, 

byl AIG FP povinen vyplatit dalších 35 miliard v souvislosti s multi-sektorovými CDS. 

Pád AIG, úzce související s hypoteční krizí amerického trhu, a následná státní pomoc 

vyvolala napříč společností silnou kritiku adresovanou nejen vůči samotné společnosti a 

finanční politice AIG, ale také proti údajně nedostatečné regulaci a kontrole ze strany 

zodpovědných orgánů. 

Mimo možnosti této diplomové práce je zabývat se otázkami, zda byly kontroly, 

dohled či legislativa ze strany odpovědných orgánů zanedbány či nikoliv. Naše soustředění se 

zaměří na výsledek, který světová finanční krize na regulaci (nejen) úvěrových derivátů 

přinesla. Nicméně pokusíme se zodpovědět jednu otázku, která vzbuzuje velkou vlnu 

negativních emocí, a to jestli bylo selhání AIG FP chybou úvěrových derivátů. Schulyer 
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Henderson, významný derivátový právník a ekonom, podrobně mapoval celý průběh krize 

postupně od roku 2008 a dopodrobna se věnoval i otázce do jaké míry v celé krizi sehrály 

svou roli CDS
203

.  Panuje obecné povědomí, že selhání AIG FP je spojeno s vysokou 

rizikovostí a nekontrolovatelností úvěrových derivátů. Proti tomuto názoru se Henderson ostře 

vymezuje a poukazuje na fakt, že toxické deriváty tvořily z celého portfolia pouze 15% a AIG 

FP měla adekvátní dostatečný kapitál na jejich pokrytí a ztráty neutrpěla v důsledku 

úvěrových událostí, nýbrž v kontextu zavedení nucené správy a převzetí AIG federální vládou 

v prosinci 2008. Majoritu problémů AIG způsobila investiční politika zaměřená na 

krátkodobé půjčky a dlouhodobé investice v hypotečních úvěrech. Právě neprozíravá finanční 

angažovanost AIG (nikoliv AIG FP) v nezdravém americkém hypotečním trhu, do kterého 

byly zapojeny i rezervy amerických pojištěnců, dle Hendersona, nakonec zlomila AIG vaz a 

přinutila ji požádat o ochranu před věřiteli. Můžeme se závěry Hendersona souhlasit či 

nikoliv, ale viníkem nikdy není zbraň, která vystřelí, ale ruka, která ji drží. Navíc toxicita 

otevřených pozic v hypotečním sektoru portfolia AIG byla svým rozsahem daleko závažnější 

než závadné úvěrové deriváty v multi-sektorové části portfolia AIG FP. Nelze odhlédnout od 

skutečnosti, že úvěrové deriváty mají značný spekulativní potenciál, ale v kontextu výše 

zmíněného výkladu nelze dojít k oprávněnému závěru, že viníkem krize jsou právě tyto 

produkty. 

Na tomto místě se vrátíme k onomu zmíněnému problému, který je s deriváty spojen, 

tj. otázka fyzického vyrovnání, neboť s pádem Lehman Brothers a nucenou správou nad AIG 

byl spojen právě nedostatek likvidity, která zapříčinila neschopnost těchto finančních obrů 

dostát svým závazkům. Regulátoři nejen v USA, ale následně i v Evropské unii, „podlehli“ 

tlakům za přísnější a strukturovanější právní úpravu OTC derivátových trhů.  

V březnu 2009 přijala ISDA tzv. March 2009 Protocol
204

, který přinesl zásadní 

procesní změny do systému kontroly vypořádání úvěrových derivátů, který do té době více či 

méně podléhal zásadě laissez-faire, resp. jednotlivé OTC kontrakty zcela individuálně. 

Nejviditelnější novinkou oproti dřívějšku bylo zřízení Credit Derivatives Determinations 

Comittees (CDDC)
205

. CDDC byly zřízeny pro všechny kontinenty, přičemž každý výbor 

sestává z 15 členů (8 celosvětových dealerů, dvou regionálních dealerů a pěti „nedealerů“). 

Dealeři jsou vybírání na základě celosvětového objemu zúčtovaných obchodů. Mezi dealery 

                                                 
203

 Henderson, S.K., ‘Regulation of credit derivatives: to what effect and whose benefit? Part 5’ in Journal of 

International Banking and Financial Law, (2009) 7 JIBFL 413, str. 5 
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 2009 March Protocol - Příloha A - Credit Derivatives Detrminations Commitees Rules. 
205

 Neexistuje český ekvivalent. Volně přeloženo by se daly nazvat jako Výbory pro určování úvěrových 

derivátů. 
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pro všechny regiony se řadí např. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, 

Deutsche Bank, Société Générale či Goldman Sachs. 

S ohledem na naše potřeby plní CDDC dvě zásadní úlohy. Zaprvé se jedná o 

univerzální dotazovací orgán, který je oprávněn a zavázán zodpovídat otázky aplikace 2009 

March Protocol. Nejčastější dotazy směřující na CDDC se snaží najít odpověď na otázku, zda 

v konkrétních situacích došlo k úvěrové situaci či nikoliv. Odpověď CDDC je pak konečná a 

závazná. Druhou důležitou povinností, která přímo souvisí se stabilitou trhu s úvěrovými 

deriváty, je povinnost majoritou rozhodnout, zda uspořádá aukci za účelem vyrovnání určité 

transakce (Relevant Transactions) s ohledem na nastalou úvěrovou událost. Můžeme obecně 

říci, že tomuto přezkoumání podléhá drtivá většina všech transakcí s úvěrovými deriváty, u 

kterých tuto metodu přezkumu výslovně umožnili smluvní partneři v derivátové konfirmaci, a 

všechny transakce, které inkorporovaly ISDA 2003 Credit Definitions. Jsou-li splněny i další 

materiální podmínky (např. jedná-li se o swaption, postižená referenční entita je referenční 

entita podle 2009 March Protocol a další) nastupuje samotná aukce, která sestává z nabídkové 

části a fyzického vypořádání. Celosvětoví a regionální dealeři a další subjekty osvědčené 

příslušnou CDDC se mohou účastnit aukce a podat nabídku. Nejlepší nabídka vítězí a 

následuje fyzické vyrovnání
206

. 

Aukční vyrovnání je vyvrcholení znatelné změny v pohledu na trhy s úvěrovými 

deriváty odrážející dlouhodobou snahu o přenesení řídících a kontrolních pravomocí nad OTC 

trhy do rukou úzce profilované skupiny světových dealerů. Vezmeme-li v úvahu, že diskreční 

pravomoc při rozhodování aukčních vyrovnání je téměř absolutní
207

 a v rukou několika mála 

subjektů, vyvstávají otázky, do jaké míry bude zachován transparentní, profesionální a 

otevřený přístup.  
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 Více viz: Henderson, S.K., ‚Credit Derivatives and the „Big Bang“ Part 2‘ in (2010) 3 JIBFL 187, str. 1-8. 
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 ISDA neupravují procesní limity rozhodovacích pravomocí jednotlivých CDDC. 
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6. Nová evropská regulace a OTC trhy 

Bez ohledu na to, zda přijmeme za svůj názor, že světová finanční krize byla 

způsobena z velké části nedostatečnou regulací trhu s deriváty (především úvěrovými swapy), 

zůstává skutečností, že se světoví lídři rozhodli vykročit směrem k přísnější a komplexnější 

regulace celého odvětví. 

Zástupci nejvyspělejších států světa (G20) se v září 2009 sešli na summitu 

v Pittsburghu
208

, aby zde projednali společný postup, jak do budoucna zreformovat celý 

systém dohledu a kontroly nad derivátovými trhy. Výstupem se staly 3 základní myšlenky 

navrhované úpravy: 

- Všechny standardizované smlouvy o OTC derivátech by nejpozději do konce roku 

2012 měly být obchodovány na burzách nebo případně elektronických 

obchodních platformách a zúčtovány prostřednictvím ústředních protistran; 

- Smlouvy o OTC derivátech je třeba ohlásit registrům obchodních údajů; 

- Na smlouvy, které nejsou zúčtovány ústřední protistranou, by se měly vztahovat 

vyšší kapitálové požadavky. 

 Iniciativa světových vůdců našla odezvu i na živné půdě Evropské unie. Rada EU 

v prosinci téhož roku přijala s ohledem na memorandum Evropské komise záměr
209

, který 

široce obhajuje závěry Pittsburghského summitu směřující k centrálnímu obchodování a 

vypořádání standardizovaných derivátů za současného respektování různorodosti různých 

derivátových typů a podkladových aktiv.  

 Výzva učiněná na summitu G20 k nové, přísnější a „odpovědnější“ regulaci derivátů 

našla svoji reálnou odezvu jako první ve Spojených státech, kde zákonodárci přijali v létě 

2010 tzv. Dodd-Franck Act
210

, který do základu změnil dohled a kontrolu nad celým 

derivátovým trhem ve Spojených státech. 

 Evropští legislativci na sebe nenechali dlouho čekat a Evropská komise od prosince 

2009 začala připravovat vlastní nařízení, které mělo novým způsobem redefinovat stávající 

systém obchodování a vypořádání standardizovaných derivátů, za současného respektování 

diverzifikace derivátových nástrojů a subjektů, které s deriváty obchodují. Výsledkem této 

iniciativy se stal konečný návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o OTC derivátech, 
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 Více informací na: http://www.g20pittsburghsummit.org/ . 
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 Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets – Future policy action – říjen 2009 
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 Krátké sumarizované znění změn, které zákon přináší lze nalézt na: 

http://banking.senate.gov/public/_files/070110_Dodd_Frank_Wall_Street_Reform_comprehensive_summary_Fi

nal.pdf . 
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ústředních protistranách a registrech obchodních údajů připravený Evropskou komisí v září 

2010.  Koncepčně návrh zapadá do mezinárodního kontextu a časově navazuje na Dodd-

Franck Act. Navrhovaná úprava ještě není účinným předpisem a očekávají se náročná a 

zdlouhavá jednání v Evropském parlamentu, nicméně s ohledem na globální propojenost 

světových finančních trhů a již schválenou regulaci v USA zůstává otázkou spíše „kdy“, než 

„jestli“ bude návrh přijat. 

 Přes 60 stran dlouhý návrh nařízení (včetně důvodové zprávy) není možné s ohledem 

na jeho komplexnost a rozsáhlost změn, které přináší podrobně analyzovat, proto se v dalším 

výkladu zaměříme na selektivní výčet nejdůležitějších změn, které návrh přináší a na jejich 

stručný komentář.  

Nový návrh stojí na třech pilířích, které vedly legislativce při přípravě návrhu. Tyto 

pilíře jsou obchod a zúčtování
211

, transparentnost a kapitálové požadavky.  

Hlavním dohlížitelským a kontrolním orgánem se má stát Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy
212

 (European Securities and Market Authoritym „ESMA“). ESMA byla zřízena 

nařízením Evropského parlamentu a Rady dne 24. února 2010
213

 jako nezávislý orgán EU 

určený k zabezpečení stability evropského finančního systému. ESMA tvoří součást inter-

institucionálního systému evropské finanční supervize. Na vrcholu celé pyramidy stojí 

Evropská rada pro systémová rizika („ESRB“)
214

, zodpovědná za makroekonomický dohled 

nad celým systémem, které jsou kromě ESMA podřízeny ještě Evropský orgán pro 

bankovnictví
215

 (dohlížející nad činností bank) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění
216

 se sídlem ve Frankfurtu. Rada dohlížitelů (Board of 

Supervisors), jakožto exekutivní orgán ESMA, je tvořena 27 členy, reprezentanty kontrolních 

orgánů jednotlivých členských států.  

Na pomyslné opačné straně barikády pak budou stát především ústřední (centrální) 

protistrany (central counterparties). Myšlenka ústřední protistrany u OTC trhů není nic 

nového pod sluncem. Jeden takový subjekt jsme již v dřívějším textu zmínili, když jsme 

hovořili o clearingových domech, tj. LCH.Clearnet. Kromě tohoto zúčtovacího centra je 

z celosvětového hlediska znám také jiný subjekt, a to Intercontinental Exchange („ICE“)
217

. 
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 V anglickém originále clearing. Česká jazyková mutace návrhu používá pojem zúčtování. My jsme 

v předchozím výkladu používali pojem vyrovnání. Vyrovnání a zúčtováním je třeba v tomto kontextu považovat 

za synonyma. 
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 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1095/2010. 
214

 European Systemic Risk Board 
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Ačkoliv je ICE z hlediska objemu sjednaných kontraktů celosvětově nejdůležitější komoditní 

burza, její význam nelze přehlédnout ani na poli zúčtování derivátů. ICE provozuje celkem 5 

clearingových domů, z nichž v Evropě působí, z hlediska zúčtování OTC derivátů 

nejaktivnější, ICE Clear Europe. Na členy ICE Clear Europe jsou kladeny tvrdé požadavky, 

jejichž doslovné a bezvýjimečné splnění je předpokladem plného členství
218

. Výše zmíněné 

clearingové centrum je tedy plně funkčním a etablovaným mechanismem pro vypořádání 

derivátových kontraktů, tedy i těch nestandardizovaných.  

Ústřední protistranou podle nového evropského návrhu se rozumí subjekt, který se 

v souladu s právními předpisy vloží mezi protistrany kontraktů obchodovaných na jednom či 

na několika finančních trzích. Stane se tak kupujícím pro každého prodávajícího a 

prodávajícím pro každého kupujícího a je zodpovědný za provoz systému zúčtování.
219

 

Výše uvedená definice koresponduje s pozicí clearingového domu při vypořádávání 

burzovních obchodů, kdy tento subjekt také stojí mezi prodávajícím a kupujícím a funguje 

jako garant uzavřených kontraktů. V tomto ohledu tedy nové vymezení nepřináší nic 

překvapivého.  

Povolování ústředních protistran, resp. povolení ústředních protistran provádět 

zúčtování (clearing), bude podléhat v první fázi schválení příslušným národním orgánem (v 

ČR by tímto orgánem měla být ČNB). Povolení je platné pro celé území EU a dle návrhu mu 

musí předcházet společné kladné stanovisko kolegia. Kolegium je pak zvláštní orgán 

sestávající z orgánu ESMA, příslušného národního orgánu a dalších národních dohlížitelských 

orgánů jiných členských států, které jsou v návrhu nařízení podrobněji vymezeny. Bez 

kladného stanoviska nemůže ústřední protistrana zahájit činnost. 

Zásadní otázka, kterou návrh dále řeší, je věcná působnost návrhu nařízení z hlediska 

vymezení derivátových obchodů povinně zúčtovaných pomocí ústřední protistrany. Cílem 

nové právní úpravy je transparentně vypořádat všechny „standardizované OTC deriváty“ dle 

vyjádření lídrů G20 na Pittsburghském summitu. Pro určení toho, co se pod pojmem 

„standardizovaný“ skutečně skrývá, budou rozhodující, dle důvodové zprávy, dva přístupy. 

Přístup „zdola nahoru“ představuje linii, ve které se ústřední protistrana sama rozhodne 

zúčtovat určité typy derivátových obchodů se souhlasem příslušného národního dohlížitele 

(např. ČNB). ESMA pak rozhodne, jestli budou tyto kontrakty muset být zúčtovány v celé EU 

či nikoliv. Druhý přístup „shora dolů“ stojí na myšlence, že ESMA společně s ESRB a priori 
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 Mezi tyto požadavky se řadí dostačující základní kapitál, licence, autorizace a povolení vyžadovaná státy 
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 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1095/2010, článek 2. 
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rozhodnou, které potenciální derivátové kontrakty by měly být v celé EU zúčtovány pomocí 

ústřední protistrany. Kritéria, na nichž ESMA založí své rozhodnutí o „standardizovanosti“ 

derivátových kontraktů, jsou uvedena v článku 4 nařízení
220

.  

Kromě ústřední protistrany návrh rozeznává také finanční protistranu a nefinační 

protistranu. Finanční protistranou pak budou především investiční podniky, pojišťovny, 

subjekty kolektivního investování apod. Tedy takové entity, které ipso factu mají určité 

pokročilejší investiční znalosti, a není třeba jim poskytovat takovou míru ochrany. Nefinanční 

protistrany jsou vymezeny negativně, tedy všichni ostatní. 

Transparentnost nové právní úpravy bude reprezentována zavedením nových institucí, 

tj. registrů obchodních údajů (trade repositiories, „registr“). Relevantní data ze všech 

obchodů s OTC deriváty budou nově sbírána a ukládána do centrálních registrů. V této 

souvislosti je třeba podotknout, že se nejedná o zcela nový fenomén, neboť některé registry 

obchodních údajů, jako například Depository Trust & Clearing Corp. („DTCC“) ve Velké 

Británii, již poměrně dlouhou dobu hladce funguji, ačkoliv s omezeným věcný a územním 

mandátem. Samotný návrh nestanoví numerus clausus či jakoukoliv limitaci celkového počtu 

registrů obchodních údajů, přičemž při splnění předepsaných požadavků nelze jejich počet 

jakkoliv omezovat. DTCC již v září 2009 potenciální multiplicitu registrů kritizovala slovy, 

že nesynchronizované registry shromažďující informace o určitých typech aktiv, ať již pouze 

celosvětově či globálně, povedou k operativním nedostatkům a vyšším nákladům pro tržní 

účastníky. Zároveň se ztíží přístupnost ke spolehlivým a objektivně aplikovatelným údajům 

pro regulátora. Návrh v důvodové zprávě poukazuje na skutečnost, že rozhodování o 

registraci registru bude v diskreci ESMA, nicméně tuto diskreci nelze s určitostí ze samotného 

textu návrhu vyčíst, ačkoliv požadavky na registry jsou stanoveny velmi široce a místy i 

vágně (viz např. článek 65 odst. 1, který ukládá registru povinnost označit zdroje operačního 

rizika a minimalizovat je vypracováním vhodných systémů, kontrol a postupů). K údajům 

zveřejněným v registrech budou mít přístup pouze regulátoři v EU. Do jaké míry se pomocí 

registrů prosvětlí a zprůhlední finanční trh, se lze v tuto chvíli pouze dohadovat.  

Třetí pilíř je reprezentován kapitálovými požadavky. Ústřední protistrany mají nově 

nastavený minimální počáteční kapitál na 5 milionů eur, který musí být stálý, dostupný a 

oddělený. Základní kapitál musí v každém okamžiku fungování ústřední protistrany 
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 Návrh nařízení za rozhodující hodnotící kritéria považuje: a) Snížení systémového rizika ve finančním 

systému; b) likvidita smluv; c) dostupnost informací o ocenění;  d) schopnost ústřední protistrany 

zvládnout objem smluv; e) úroveň ochrany klientů poskytovaná ústřední protistranou. 
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postačovat, dle článku 12, k zajištění řádného ukončení nebo restrukturalizaci činností a k 

zajištění adekvátní ochrany ústřední protistrany proti operačním nebo zbytkovým rizikům. 

6.1. Klady a zápory navrhované úpravy 

Nový systém vypořádávání derivátových kontraktů v EU přinese zásadní změny do 

ustálených metod a způsobů obchodování s OTC deriváty a dozajista bude představovat 

průlom do jejich privátního charakteru. Bude nová právní úprava přínosem či spíše zátěží? 

I přes obsáhlou úpravu podmínek fungování ústředních protistran bude existovat 

individualita a rivalita. Ne všechny ústřední protistrany budou zrcadlově stejné a ponesou 

s sebou své národní rysy. Jako příklad si lze uvést současný evropský bankovní sektor, který 

ačkoliv značně determinován snahou evropských i národních legislativců si ponechává 

nezaměnitelný národní charakter, kdy např. banky ve Velké Británii fungují na jiných 

principech než banky v Rakousku. Roli zde hrají historické kořeny i tendenční proudy. 

Podobně to bude dozajista platit i pro ústřední protistrany. Společným jmenovatelem všech 

ústředních protistran však bezesporu bude představovat nárůst byrokracie a papírování, který 

nebyl v OTC sektoru do dnešních dnů tolik patrný. 

Nová právní úprava, tj zúčtování skrze ústřední protistrany, by měla přinést především 

tyto pozitivní změny: 

 

- Objektivita a transparentnost oceňování založená na denním stanovení oficiálních cen; 

- Snížení rizika úvěrového selhání pomocí multilaterálního vyrovnání zisků a ztrát; 

- Snížení operačního rizika spojeného se soudními a rozhodčími spory, derivátovou 

dokumentací;  

- Efektivnější řešení úvěrových selhání, 

 

Účelem nařízení je zprůhlednit, zjednodušit a zabezpečit obchodování s OTC deriváty 

stanovením pevných a jasných pravidel pro jejich vypořádání.  

Zásadní negativa jsou, dle mého názoru, představována především nevyhnutelnými 

nárůsty v nákladech. Ústřední protistrany si za zúčtování nechají zaplatit poplatek. 

Kvalitativně a kvantitativně se zvýší maržovací náklady. Náklady na příspěvky do garančních 

fondů dle návrhu nařízení se bezesporu přenesou na koncové uživatele OTC derivátů. 

Zúčtování přes ústřední protistrany bude nevhodné pro méně likvidní produkty.  

Ačkoliv mají být přes ústřední protistrany zúčtovány jen „standardizované“ OTC 

deriváty, vymezení standardizace je velmi široké a při účelovém výkladu umožní obsáhnout 
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prakticky celý trh. OTC derivátový obchod by se tak dostal do rukou hrstky vybraných 

subjektů, o jejichž neutralitě a transparentnosti mohou panovat oprávněné pochybnosti. 

Regulace OTC trhů navrhovaným způsobem by tak místo vyšší efektivity mohla přinést 

útlum, zpomalení a zkostnatění celého systému. 

Osobně jsem zastáncem liberálních a nenásilných postupů a obávám se, že nová 

úprava nezvýší efektivitu ani bezpečí finančních trhů. Spíše než pozitivní správou pro světové 

finanční trhy je tak navrhovaná změna životadárnou injekci do již tak přebujelé evropské 

byrokracie, která dostává do svých „spárů“ další oblast finančního trhu, která jí prozatím 

unikala. 

Úvěrové deriváty, které jsou (neprávem) obviňovány jako jedni z původců světové 

finanční krize, jsou nově regulovány pomocí CDDC, tj. největšími světovými bankami. 

Takováto samoregulace se historicky (např. banky ve Velké Británii) ukázala jako vhodnější a 

méně násilná varianta dohledu a kontroly. Nová právní úprava EU se proto v tomto světle jeví 

jako nadbytečná a nežádoucí, neboť trhy si většinou poradí samy, poskytneme-li jim k tomu 

možnost. 
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Závěr 

Základní cíle vytyčené v úvodu této diplomové práce byly z větší části naplněny.  

Odpověď na první otázku: co je derivát a jaké jsou jeho definiční znaky, se ukázala 

jako nelehko řešitelná. Objevili jsme různé názorové proudy a možné definice a pokusili jsme 

se jejich kombinací vyextrahovat vlastní vymezení. V první kapitole jsme se dále zabývali 

účelem a možnostmi využití derivátů. Učinili jsme závěr, že mimo spekulací, které se 

rizikovostí podobají hrám a sázkám, byly deriváty původně vyvinuty jako zajišťovací nástroj 

proti různým rizikům, kterým museli obchodníci při své činnosti čelit. Zajišťovací charakter 

derivátů (hedging) tedy představuje neopominutelný faktor jejich vzniku. 

V kapitole věnované právní úpravě derivátů jsme analyzovali dva zcela protichůdné 

pohledy na právní povahu derivátů při střetu Jílkova a Dvořákova pojetí. Nakonec jsme se 

přiklonili k Dvořákovu závěru, že deriváty nelze bezvýhradně subsumovat pod hry a sázky, 

ale jakékoliv rozhodné a rozhodující argumenty, které by převážily pomyslné misky vah 

jednoznačně na jednu, či druhou stranu, jsme s definitivní určitostí nenašli. Naopak podobné 

klíčové střety dvou argumentačních linií v zahraničních úpravách jsme si ukázali na příklad 

Robertse a Hendersona. Německá úprava s odkazem na judikaturu německého spolkového 

soudu v kauze Ille Papier došla k jednoznačnému závěru, že swapy jsou dle německého práva 

sázkami.   Henderson (i pod vlivem zprávy Roberta Pottse QC) považuje deriváty nikoliv za 

spekulativní nástroj, ale toliko investiční. 

Systematizací jsme se zabývali s poukazem na niternou potřebu roztřídit 

neuspořádanou množinu zdánlivě nesouvisejících prvků do „stravitelnějšího“ komplexu 

jasněji odlišených kategorií. Analyzovali jsme rozdílné české i zahraniční přístupy. Můžeme 

konstatovat, že autoři ze zemí common law se spokojují s hrubšími a obecnějšími kategoriemi, 

kdežto čeští akademici se snaží poskytovat strukturovanější systematizaci obsahující různá 

dělící hlediska. Tato komplexní kategorizace derivátů se nakonec pro účely následujícího 

výkladu ukázala jako nejvhodnější varianta, aniž bychom však jakkoliv snižovali praktičnost 

jiných metod. 

V části věnované základním konceptům derivátů jsme se podrobněji zaměřili na 

existenci a fungování clearingových center a jejich nezastupitelnou úlohou pro vypořádávání 

(zúčtování) burzovních derivátů. Seznámili jsme se s krátkou a dlouhou pozicí a s úlohou 

jakou pro formování derivátového vztahu toto dělení hraje. V krátkosti jsme také pojednali o 
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ticku a bipu, který slouží jako matematické vyjádření minimální změny hodnoty derivátových 

kontraktů. 

Hlavní náplň této práce tvořilo pojednání o jednotlivých základních formách derivátů, 

s kterými se můžeme na světových burzovních i OTC trzích setkat. Koncepčně jsme si 

vymezili tři základní kategorie derivátů, tj. opce a jiné opční deriváty, pevné termínové 

kontrakty a úvěrové deriváty. Každá z těchto obsáhlých skupin vykazuje určité specifické 

vlastnosti, které ji odlišují od jiných. Posledně zmiňovaná kategorie úvěrových derivátů zažila 

v posledních letech asi nejdramatičtější změnu z hlediska regulace a dohledu, a to jak ze 

strany tržních subjektů, tak ze strany oficiálních regulátorů. Pokusili jsme se vyvrátit obecně 

uznávanou domněnku o primární vině úvěrových derivátů na bankrotu Lehman Brothers a 

AIG ve Spojených státech. 

Závěr této diplomové práce pak vyplnil zamýšlený návrh evropských legislativců na 

novou regulaci OTC derivátů na evropských finančních trzích. V rámci polemiky nad její 

relevancí a potřebností jsme zkonstatovali její nadbytečnost a nepotřebnost mj. i s ohledem na 

obdobnou snahu ISDA u úvěrových derivátů. 

Na úplný závěr bych rád uvedl, že celosvětově propojený derivátový trh je třeba 

chápat jako živoucí organismus s „končetinami a orgány“, které fungují ve vzájemné 

závislosti a kooperaci, přičemž deriváty představují neustále se měnící systém vztahů 

rozličných subjektů sledující rozličné cíle. 
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Legal Issues of Derivatives 

Abstract 

Derivatives symbolize one of the most successful instruments of international markets 

in 20. century boosted by ongoing globalization and never-ending technological progress. 

Though origins of derivatives could had been found in Ancient times, the real “explosion” of 

derivatives has blown in last two centuries. The essential objective and purpose of the thesis is 

firstly to analyse the true meaning and definition of the term “derivative” and surrounding 

legal issues and secondly to provide comprehensive list of basic derivatives according to the 

historical and financial-economic indicators.  

My thesis consists of six chapters. First two introductory chapters deal with the 

general aspects of derivatives, such as definition and legal nature. Derivatives, generally 

speaking, are legal contracts between market participants allowing contracting parties to 

transfer risks connected with particular underlying to another party or speculate on market 

movements in order to gain profits. Derivatives are traded in both, standardized and OTC 

markets, which embodied them with ultimate flexibility and range. Assessing true legal nature 

of derivatives stands for one of the main issues concerned by academics and practitioners, in 

particular whether derivatives fall under the category of bets and games, insurance policies or 

pure commercial contracts.  

Systematization and related issues together with common features of derivatives form 

the content of the third chapter. Common features represent the list of basic principles which 

are “common” to most types of derivatives and highlight their specific nature in comparison 

with other market products. 

Main part of the thesis, included in chapter 4 and 5, examines basic forms of 

derivatives and their characteristics. The list of all forms of derivatives is literally endless, 

nevertheless certain basic building principles repeatedly emerge in majority of the types. So-

called cornerstones of the derivatives represent futures, swaps, forwards and FRA and 

options. Combinations and mixing of these basic instruments have led to all other derivative 

forms and varieties. The final part of the fifth chapter assesses the influence of credit 

derivatives on global financial crisis. 

Last chapter discusses proposed EU regulation of OTC markets. Some voices recently 

called for stricter derivative regulation and more thorough control by public (or legally-

empowered) bodies because of the role derivatives had played in the collapse of global 
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markets. Referring to this argumentation, some developed states and international 

organizations (e.g. ISDA) drafted (or already adopted) more complex and robust regulation to 

control and manage derivatives worldwide. Neither EU wants to stay behind these efforts. 

Whether proposed regulation goes against or in favour of derivatives and their users is also 

considered.  

Conclusions are drawn in the Summary. This part briefly sums up the outcome of each 

separate chapter in correspondence with questions set in the Introduction.  
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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. 
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Shrnutí mé práce je uvedeno v závěru. Tato část stručně shrnuje výstupy z jednotlivých 

kapitol s ohledem na otázky položené v úvodu. 
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Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

Deriváty – opce – futures – swapy – forwardy - ISDA 

Derivatives – Options – Futures – Swaps – forwards - ISDA 


