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1. Úvod

Představme si, že společnost XY vlastní dluhopis vydaný společností SAZKA 

o nominální hodnotě 1 milion Kč a má obavy, že se SAZKA dostane do úpadku a v příslušné 

době splatnosti nezaplatí některý kupón nebo jistinu. Aby se držitel dluhopisu ochránil před 

touto možností, může s jinou společností, obvykle bankou nebo pojišťovnou, uzavřít kontrakt, 

jímž si koupí ochranu před tímto rizikem. V takovém kontraktu se majitel dluhopisu (kupující 

ochrany) zavazuje platit protistraně (prodávající ochrany) stanovenou část nominálu 

dluhopisu, např. 2 % p.a. Druhá strana (prodávající) se naopak zavazuje k tomu, že pokud 

SAZKA nezaplatí kupón nebo jistinu v příslušné době splatnosti, pak prodávající buď 

odkoupí dluhopis za nominální hodnotu (tomu se říká fyzické vypořádání, physical 

settlement), nebo kupujícímu ochrany uhradí rozdíl mezi nominální a aktuální tržní hodnotou 

dluhopisu (tomu se říká peněžní vypořádání, cash settlement). Druhý uvedený postup nicméně 

v praxi příliš častý není, většina těchto kontraktů se uzavírá s podmínkou fyzického 

vypořádání. Důvodem je mimo jiné to, že za kreditní událost (credit event), po jejímž nastání 

vzniká uhrazovací povinnost prodávajícího, se zpravidla považuje bankrot (default) emitenta, 

tedy skutečnost mající za následek pokles tržní hodnoty dluhopisů téměř na nulu.  

Výše popsaný kontrakt se nazývá swap úvěrového selhání (credit default swap, CDS). 

Podkladová obligace, v našem příkladu dluhopis vydaný Sazkou, se nazývá referenční 

aktivum (reference asset) a jeho emitent referenční subjekt (reference entity). Částce, na 

kterou je sjednána kreditní ochrana se říká nominální hodnota kontraktu. Cena kontraktu 

neboli spread1 označuje celkovou částku vyplacenou kupujícím ochrany za rok; vyjadřuje se 

jako procento z nominální hodnoty jistiny. Zřejmě platí, že čím větší důvěryhodnost 

z hlediska splacení svých závazků referenční subjekt má, tím menší spread je kupující 

povinen platit, a naopak. CDS je tedy produkt, který přenáší kreditní riziko od kupujícího 

ochrany k prodávajícímu ochrany, který za tuto službu - převzetí rizika - inkasuje spread. 

CDS je tedy forma pojištění proti selhání referenčního emitenta. Nejběžnější CDS kontrakty 

mají splatnost 5 let se čtvrtletními platbami spreadu. Přehled finančních toků je znázorněn na 

obrázku 12.

                                                  

1 V dalším také používáme pojem prémie.

2 bp označuje bazické body. 100bps = 1 %. 
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1.1 Využití CDS

CDS může být využito k několika různým účelům. Nejzřejmější a nejčastější je -

stejně jako ve výše uvedeném případě – funkce zajištění. Použití CDS jako nástroje k zajištění 

však není limitováno pouze na dluhopisy, pomocí CDS se lze zajistit proti riziku selhání 

v podstatě jakéhokoliv dluhového produktu, jako například úvěru, hypotéky, i různých 

kolaterizovaných (zajištěných) dluhových závazků. Uvažujme banku, která nakoupí dluhopis 

nějaké průmyslové společnosti s nominální částkou 5 milionů korun s kuponem 8 % p.a. 

Banka může vstoupit do CDS se třetí stranou, aby se zajistila před kreditním rizikem. Za tuto 

kreditní ochranu banka zaplatí třetí straně například 2 procenta p.a. z nominální částky. Tím 

se samozřejmě sníží výnos z dluhopisu z 8 na 6 procent3 (po dobu života obou produktů). 

Nicméně když společnost po 3 letech zkrachuje, banka nedostane zpět peníze z dluhopisu, ale 

dostane 5 milionů od prodejce CDS. Prodávající CDS poté převezme dluhopis od banky. 

Dohromady tedy banka získá 6 % p.a. na 3 roky. Naopak, když referenční subjekt 

nezkrachuje, banka zaplatí prodejci každý rok 2 procenta z nominálu (tedy 500 000 Kč), čímž 

sníží svůj příjem z dluhopisu, ale výrazným způsobem sníží své kreditní riziko.

                                                  

3 Předpokládejme, že banka koupila dluhopis za par.

Obrázek 1 : Toky peněz v CDS kontraktu (příklad)
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Ačkoliv CDS byly primárně konstruovány a používány k zajištění proti selhání, 

kupující v podstatě nemusí vlastnit referenční aktivum, nebo mít nějaký vztah k referenčnímu 

subjektu. Může vstoupit do CDS za účelem spekulace, tedy sázet na změnu kreditní kvality 

referenčního subjektu. Protože CDS spread klesá s rostoucí kreditní kvalitou a roste s klesající 

kreditní kvalitou referenčního subjektu, investor může nakoupit CDS na společnost, u které 

sází na to, že brzy dojde ke kreditní události nebo se významným způsobem zhorší její 

finanční vyhlídky. Mezinárodní trh s CDS je poměrně likvidní4, tržní ceny jsou pravidelně 

kótovány a pro investora-spekulanta tak není problém prodat následně CDS jinému subjektu 

(nakupujícímu CDS ať již za účelem zajištění, či rovněž spekulace) a uzavřít se tak v zisku. 

Uvažujme například, že hedgeový fond věří, že průmyslová společnost z našeho příkladu 

v přístích dvou letech selže ve vyplácení kuponů svého pětiletého dluhopisu. Hedgeový fond 

může koupit CDS na 5 milionů korun od banky s průmyslovou společností jako referenčním 

subjektem. Stejně jako banka v příkladu výše, i hedgeový fond bude platit prodejci CDS 

určitý spread (např. opět 2 % p.a.), a dále řekněme, že kontrakt bude uzavřen na dva roky. 

Pokud se průmyslová společnost po roce dostane do platební neschopnosti, hedgeový fond 

zaplatil 100 000 Kč, ale obdrží nominální hodnotu CDS kontraktu, tedy 5 miliónů korun 

(předpokládáme fyzické vypořádání). Na druhou stranu, pokud se průmyslová společnost 

nedostane do platebních nesnází a žádná kreditní událost nevznikne, hedgeový fond utrpí 

ztrátu 200 000 Kč. Tato ztráta se však dá zmírnit: Jestliže se po prvním roce CDS spread 

společnosti sníží, řekněme na 1 %, což značí, že kreditní situace společnosti se zlepšila, je 

méně pravděpodobné, že se dostane do úpadku, pak fond může prodat nový jednoletý CDS 

s průmyslovou společností jako referenčním subjektem, a se spreadem 1 %. V tomto případě, 

pokud nevznikne kreditní událost, hedgeový fond sníží svou ztrátu na 150 000 Kč (200 000 

bude náklad na první CDS kontrakt, 50 000 Kč je výnos z CDS kontraktu, ve kterém figuruje 

jako prodávající). Touto transakcí však fond přijde o eventuální platbu v případě, kdy ke 

kreditní události dojde, protože jí bude muset podstoupit v druhém CDS kontraktu. 

CDS mohou být také využity k arbitráži. Takzvaná arbitráž kapitálové struktury 

(capital structure arbitrage) je založena na předpokladu teoretické existence záporné korelace 

mezi CDS spreadem a tržní cenou akcií referenčního subjektu. Pokud se výhled pro 

společnost zlepšuje, cena akcií se zvyšuje, CDS spread se snižuje, protože je menší 

                                                  

4 Podle agentury Reuters je objem trhu s CDS v roce 2011 25,3 trilionu dolarů. [12]
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pravděpodobnost úvěrového selhání (a naopak, pokud cena akcií klesá, CDS spread se 

zvyšuje). Pokud se cena akcií snížila (například kvůli oznámení nějaké nepříznivé zprávy) a 

CDS se nezměnil, arbitražér odhaduje, že CDS spread by se měl rozšířit. Proto nakoupí 

zároveň CDS kontrakt a akcie dané společnosti. Pokud se jeho domněnka vyplní a spread se 

rozšíří, prodá CDS kontrakt za vyšší cenu a poté prodá i akcie společnosti, jako výsledek bude 

mít zisk ve výši rozdílu spreadů těchto dvou CDS kontraktů. Další možností arbitráže je 

takzvaná arbitráž nákladů financování (funding cost arbitrage), která vyplývá z představy, že 

CDS spread je vlastně riziková přirážka výnosů dluhopisů nad bezrizikovou úrokovou míru. 

Bezriziková úroková míra plus CDS spread by se tedy mělo přibližně rovnat výnosu 

z obligace (pro stejné doby splatnosti). Pokud by například výnos z obligace byl výrazně 

vyšší, mohl by si arbitražér za bezrizikovou úrokovou míru půjčit peníze, za ty nakoupit 

dluhopisy a zároveň nakoupit CDS. V době splatnosti, nebo po kreditní události by skončil se 

ziskem.  O této arbitráži se ještě zmíníme v kapitole o oceňování CDS.

1.2 Náležitosti CDS kontraktu

V této části objasníme, co vše může být kreditní událost, v souvislosti s jakými 

závazky referenčního subjektu se sleduje, na jak dlouhou dobu ochrana proti kreditním 

událostem platí, jaké obligace mají být doručeny ve fyzickém vypořádání a podobně. Tyto 

náležitosti jsou specifikovány v ISDA 5 definicích kreditních derivátů. Standardizovaná 

dokumentace zlepšuje tržní likviditu těchto instrumentů a zároveň snižuje právní riziko s nimi 

spojené. I když jsou CDS kontrakty obchodovány OTC6 (over-the-counter)a neexistuje pro ně 

žádné jednotné clearingové centrum, naprostá většina CDS kontraktů je uzavřena podle ISDA 

dokumentace. 

Náležitosti CDS kontraktu jsou zejména:

 Referenční subjekt

 Referenční aktivum

 Nominální hodnota kontraktu

                                                  

5 International Swaps and Derivatives Association, organizace zastřešující obchodníky s OTC deriváty.

6 Účastníci obchodů vyjednávají podmínky mezi sebou, neexistuje instituce, která by dohlížela nad trhem a 
přebírala odpovědnost za vypořádání obchodů (burza).
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 Doba trvání CDS kontraktu

 Spread v bazických bodech p.a.

 Definice kreditní události

 Způsob vypořádání

O některých pohovoříme trochu podrobněji.

Kreditní událost

Kreditní událost je událost, která vyvolá vypořádání. Kreditní událost se může 

vyskytnout na úrovni referenčního subjektu (například bankrot), nebo na úrovni závazků 

referenčního subjektu (například restrukturalizace některých závazků). ISDA definice 

vyjmenovává následujících 6 druhů kreditních událostí. Protistrany v transakci z nich vyberou 

vhodné pro daný kontrakt, například bankrot se obvykle používá u referenčních subjektů z řad 

společností, ale většinou ne u států, zatímco moratorium se většinou vztahuje na státy, a 

nikoliv na společnosti.

Bankruptcy

Tato událost nastává, když je referenční subjekt v likvidaci, nebo se stane nesolventní. 

Zahrnuje také jmenování správce nebo likvidátora. Kreditní událost je založena jen tehdy, 

když je bankrot předmětem správního nebo soudního řízení.

Failure To Pay

Referenční subjekt nesplatí nějaký závazek v době splatnosti. Tato událost vzniká až 

po uplynutí tzv. grace period, neboli dodatečné doby po lhůtě splatnosti, po kterou je možné 

závazky uhradit bez penalizace.

Obligation Acceleration

Tato událost vzniká, když se závazky referenčního subjektu stávají splatné před 

původní dobou splatnosti (zpravidla v důsledku předčasného zesplatnění některým z věřitelů 

referenčního subjektu). 

Repudiation / Moratorium

Referenční subjekt (emitent podkladových dluhopisů, většinou vláda, nebo státní 

subjekt) odmítá splatit své závazky, nebo na ně ukládá moratorium. Tato událost je vyvolána 
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jen tehdy, když ji v nějakém určeném časovém horizontu následuje událost Failure to pay 

nebo Restructuring.

Restructuring

Restrukturalizace dluhu, dochází ke změně smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem 

z důvodu zhoršení úvěruschopnosti nebo finanční situace emitenta. Restrukturalizace se 

vztahuje na jednu nebo více následujících situací:

 Snížení úroku

 Snížení jistiny

 Odložení splatnosti úroků a jistiny

 Přeměna dluhu na dluh podřízený7

Referenční aktivum

Protistrany v CDS musí určit referenční aktivum, kterým je obvykle dluhopis vydaný 

referenčním subjektem. Smysl tohoto určení je stanovit senioritu kreditní expozice, která je 

pomocí CDS převáděna. Například, pokud je jako referenční dluhopis vybrán senioritní 

nezajištěný dluhopis (senior unsecured bond) pak doručitelný dluhopis (v případě fyzického 

vypořádání) při výskytu kreditní události musí být s rovnocennou nebo vyšší senioritou.

Doručitelné obligace

Protistrany v CDS kontraktu mohou u obligací, které mají být doručeny při fyzickém 

vypořádání, nebo ohodnoceny v peněžním vypořádání, stanovit požadované vlastnosti. Tržní 

konvencí je volit doručitelné obligace jako dluhopis nebo úvěr, který je nepodřízený, 

nepodmíněný a převoditelný, tj. má nejvyšší prioritu co se týče priority plateb, zbývající výše 

jistiny nezávisí na výskytu nebo nevyskytnutí nějaké události a je možné jej převádět na 

jiného vlastníka bez nutnosti souhlasu dlužníka nebo kohokoliv jiného. 

Způsob vypořádání

Většina CDS kontraktů je vypořádána fyzicky. Při výskytu kreditní události doručí 

kupující ochrany doručitelné obligace prodávajícímu ochranu a na oplátku obdrží nominální 

                                                  

7 Podřízený dluh je dluh, jehož držitelé mají vůči subjektu nižší postavení než držitelé ostatních dluhů subjektu 
(nejdřív se pak uhrazuji tzv. senior debt a až pak je na řadě dluh podřízený
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částku kontraktu v hotovosti. Toto vypořádání se preferuje před peněžním vypořádáním, 

částečně proto, že není třeba určovat pravidla pro ocenění doručitelných obligací.
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2. Oceňování CDS

V této kapitole ukážeme, jak trh CDS souvisí s trhem dluhopisů, a jak možnost 

arbitráže mezi těmito trhy ovlivňuje cenu CDS. Dále popíšeme oceňovací model založený na 

rovnosti současných hodnot peněžních toků plynoucích z CDS za předpokladu neexistence 

rizika selhání protistrany v CDS kontraktu. Tento model je účastníky trhu ve většině případů 

považován za dostatečný [6,9].

2.1 Asset swap

Asset swap v sobě kombinuje platby z dluhopisu s běžným úrokovým swapem8, tedy 

mění fixní kupon dluhopisu za pohyblivé platby, schematicky znázorněno na Obrázek 2. 

Asset swap spread je rozdíl pohyblivé platby v asset swapu a referenční sazby, jako je 

například LIBOR.

Swap úvěrového selhání přenáší kreditní riziko mezi protistranami, takže jeho cena

odráží pohled na důvěryhodnost referenčního subjektu v období trvání CDS kontraktu. 

                                                  

8 V úrokovém swapu dochází k výměně fixních plateb za pohyblivé. K daným datům se jedna strana zavazuje 
platit pevný úrok ze sjednané jistiny a zároveň druhá strana se zavazuje platit variabilní úrok ze sjednané jistiny.

Obrázek 2: Asset swap diagram
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Zřejmě tento pohled je již zahrnut ve výnosech, které poskytuje dluh referenčního subjektu, to 

znamená, že cena CDS úzce souvisí se spready na trhu dluhopisů a potencionální příležitost

arbitráže mezi těmito dvěma trhy udržuje asset swap spready a CDS prémii v blízkosti.

Abychom pomocí asset swapu replikovali CDS (prodej ochrany), můžeme nakoupit 

dluhopis (s pevným kuponem, pro jednoduchost předpokládejme, že za par), provést swap 

jeho kuponů za plovoucí sazbu LIBOR + x bps a půjčit si peníze na financování nákupu 

dluhopisu na REPO9 trhu (předpokládáme repo sazbu LIBOR). Platby z těchto operací jsou 

zachyceny na Obrázek 3. Pokud máme dluhopis s plovoucím kuponem (floating rate note, 

FRN), pak je replikace CDS plateb jednodušší a spočívá pouze ve vypůjčení si peněz a 

nakoupení takového dluhopisu. Výsledek je velice podobný krátké pozici v CDS, máme 

zajištěné úrokové riziko a přebíráme riziko selhání dluhopisu.

I když je předchozí konstrukce podobná CDS, jak z hlediska plateb, tak z hlediska 

rizika, jsou zde některé odlišnosti, které mohou způsobit rozdíly mezi výší asset swap spreadu 

a CDS prémie:

                                                  

9 Úvěr na nákup cenných papírů je zajištěn právě nakoupenými cennými papíry, které jsou převedeny na věřitele. 
Po splacení úvěru jsou převedeny zpět na dlužníka.

Obrázek 3: Replikace krátké CDS pozice (nedošlo k selhání)
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 Vyplácení CDS prémie je podmíněné tím, že nedojde k selhání referenčního aktiva, 

zatímco kupující asset swapu bude stále vyměňovat fixní platby za pohyblivé, i když u 

referenčního aktiva dojde ke kreditní události.

 Dluhopis, u kterého dojde k selhání, nevyplácí alikvótní část kuponu, zatímco kupující 

ochrany v CDS platí alikvótní část prémie.

 Pro investici v dluhopisech je riziková expozice ve výši tržní hodnoty dluhopisu mínus 

míra návratnosti10, zatímco u CDS je to par hodnota dluhopisu mínus míra návratnosti, 

tím pádem pokud se dluhopis obchoduje nízko pod svou par hodnotou, prodávající 

v CDS kontraktu má více kapitálu v riziku. Proto bude prodávající ochranu vyžadovat 

jako kompenzaci vyšší CDS prémii.

Rozdíly v nákladech na financování

V předchozí části jsme uvažovali, že všichni účastníci trhu se mohou financovat za 

jednotnou sazbu, jíž byl LIBOR. Ve skutečnosti mají však různé subjekty jiné úrovně 

financování. Vysoce kvalitní subjekty si mohou půjčovat dokonce za sazby nižší než je 

LIBOR, zatímco jiní za sazby vyšší. Tyto rozdíly vedou ke vzniku teoretického rozpětí okolo 

asset swap spreadu, ve kterém se cena CDS může pohybovat. Uvažme následující příklad 

(BNP)

 společnost s ratingem AAA, která se může financovat za LIBOR - 10 bps

 společnost s ratingem A, která se financuje za LIBOR + 10 bps

Tedy replikovaná CDS prémie je pro společnost AAA x + 10 bps a pro společnost A x – 10

bps (pro x>10). Za předpokladu, že na trhu jsou jen tito dva hráči, jsou výše zmíněné úrovně 

i hranice teoretického rozpětí, ve kterém se cena CDS může pohybovat. Skutečnou cenu určí 

poptávka a nabídka po ochraně a arbitrážní příležitosti. Předpokládejme, že se CDS prodává 

za x bps, stejně jako asset swap spread. To vytváří následující arbitráž: AAA společnost si 

půjčí za LIBOR - 10 bps, koupí dluhopis, který vynáší LIBOR + x bps a koupí CDS ochranu 

za x bps, tedy bude mít čistý zisk 10 bps s nulovou expozicí vůči dluhopisu (nicméně nese 

riziko selhání protistrany). Na druhou stranu A společnost prodá přímo CDS ochranu a vydělá 

x bps, zatímco pokud si půjčí na nákup dluhopisu, získá jen x - 10bps.

                                                  

10 Hodnota závazku po selhání emitenta, viz kapitola 2.3
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2.2 Intenzity selhání

Intenzita selhání charakterizuje pravděpodobnost selhání, zde uvedeme některé její 

vlastnosti. Vycházíme zejména z [1] a [5].

Z Tabulka 1 můžeme spočítat pravděpodobnost toho, že dluhopis s ratingem B selže 

během třetího roku, jako 17,043 − 11,296 = 5,747 % . Tato pravděpodobnost se nazývá 

nepodmíněna pravděpodobnost selhání a udává pravděpodobnost selhání během třetího roku 

tak, jak ji vidíme v čase 0. Pravděpodobnost toho, že dluhopis „přežije“ do času 2 je 100 −

11,296 = 88,704 %. Podmíněná pravděpodobnost selhání ve třetím roce za podmínky, že 

dluhopis neselhal do času 2 je tedy

�����ě��������� �ř�ž��í �� č��� 2 �����ě��������� ���ℎá�í �ěℎ�� 3. ����⁄

neboli 5,747 88,704⁄ = 64,786 %. Tyto podmíněné pravděpodobnosti mají úzký vztah s tzv. 

intenzitami selhání. 

Období 1 2 3 4 5

Aaa 0,000 0,000 0,000 0,026 0,099

Aa 0,008 0,019 0,042 0,106 0,177

A 0,021 0,095 0,220 0,344 0,472

Baa 0,181 0,506 0,930 1,434 1,938

Ba 1,205 3,219 5,568 7,958 10,215

B 5,236 11,296 17,043 22,054 26,794

Caa-C 19,476 30,494 39,717 46,904 52,622

Tabulka 1: Průměrné kumulativní pravděpodobnosti selhání, (Moody's, 1970-2006)

Uvažujme nezápornou náhodnou veličinu � , která označuje čas selhání nějaké 

společnosti. Předpokládáme, že � má spojité rozdělení s hustotou � a distribuční funkcí � a 

dále � nechť je kumulativní funkce přežití do času t, které jsou spolu v následujícím vztahu:
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Intenzita selhání (default intensity, v některé literatuře též označovaná hazard rate

(např. [4])) � je pak definována jako 

takže

a tedy

Intenzita selhání je obzvláště důležitá při modelování selhání, kvůli svému vztahu 

s podmíněnými pravděpodobnostmi selhání mezi časy � a � + ∆� podmíněné neselháním do 

času t:

a tedy 

�(� ≤ �) = �(�) = 1 − �(�) = � �(�) d�

�

�

�(�) =
�(�)

1 − �(�)
=

�(�)

�(�)
= −

d

d�
log �(�),

log �(�) = − � �(�)d�

�

�

�(�) = exp �− � �(�)d�

�

�

�

�(� ≤ � + ∆� | � > �) =
�(� ≤ � + ∆�, � > �)

�(� > �)
=

�(� + ∆�) − �(�)

�(�)

=
�(�)

�(�)
−

�(� + ∆�)

�(�)
= 1 −

�(� + ∆�)

�(�)

= 1 − exp �− � �(�) d�

��∆�

�

�

(1)

lim
∆�↘�

1

∆�
�(� ≤ � + ∆� | � > �) = �(�)



14

neboť

Čili �(�)∆� je pro nějaké (malé) ∆� přibližně rovna pravděpodobnosti selhání v 

intervalu (�, � + ∆�) podmíněná neselháním do času � (jak nahlédneme ze vzahu (1)), což je 

jiný způsob jak se intenzita � v literatuře často definuje. Selhání v jednom období je tedy 

možné modelovat jako binární strom, ve kterém emitent dluhopisu přežije 

s pravděpodobností 1 − �(�)∆�, nebo selže s pravděpodobností �(�)∆� a držiteli dluhopisu

bude vyplacena míra návratnosti R. Rozšíření pro N období schematicky znázorňuje obrázek 

(4).

Obrázek 4: Modelování selhání pomocí binárního stromu

lim
∆�↘�

1 − exp �− ∫ �(�) d�
��∆�

�
�

∆�
= lim

∆�↘�

1 −
�(� + ∆�)

�(�)

∆�
=

1

�(�)
lim
∆�↘�

�(�) − �(� + ∆�)

∆�

= −
��(�)

�(�)
= −

−�(�) exp �− ∫ �(�)d�
�

�
�

exp �− ∫ �(�)d�
�

�
�

= �(�)
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Intenzita selhání je velice podobná forwardovým (spotovým) úrokovým mírám, jak 

v interpretaci (při spojitém úročení), tak matematicky, s kumulativní pravděpodobností přežití 

odpovídající diskontnímu faktoru. Proto můžeme pro odhadování intenzit selhání používat 

podobné metody, jako pro stanovení úrokových měr. V tomto textu budeme předpokládat 

pouze deterministické intenzity selhání. Zájemce o využití stochastických metod v této 

problematice odkážeme např. na [5], kapitola 5.  Možné volby jsou pak například konstantní, 

po částech konstantní, nebo po částech lineární hazardní míra, jak vidíme na obrázku 5.

2.3 Míra návratnosti

Míra návratnosti (recovery rate) je standardně definovaná jako hodnota závazku 

bezprostředně po selhání emitenta závazku, jako procento své nominální hodnoty. Míry 

návratnosti nejsou pozorovatelné veličiny a z cen dluhopisů je nemůžeme zároveň odhadnout 

s intenzitami selhání. Pokud však přijmeme odůvodnitelný předpoklad, že míry návratnosti v 

sobě nezahrnují systematické riziko, pak očekávané míry návratnosti pozorované v reálném 

světě jsou i očekávané míry návratnosti v rizikově neutrálním světě, a tedy můžeme použít 

odhady z historických dat, které produkují ratingové společnosti (viz. [3]), příklad takových 

odhadů pro různé třídy dluhů vidíme v tabulce 2.

Obrázek 5: Intenzity selhání
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Třída Průměrná míra návratnosti

Seniorní zajištěný 54,44

Seniorní nezajištěný 38,39

Seniorní podřízený 32,85

Podřízený 31,61

Juniorní podřízený 24,47

Tabulka 2: Míry návratnosti pro různé třídy dluhopisů (Zdroj: Moody's 1960-2006)

2.4 Odhadování pravděpodobností selhání

K ocenění CDS potřebujeme odhadnout rizikově neutrální pravděpodobnosti toho, že 

společnost selže v nějakém budoucím čase. Pro odhadnutí těchto pravděpodobností se dají 

využít informace z cen dluhopisů. Za předpokladu, že jediný důvod, proč se dluhopis prodává 

za menší cenu než srovnatelný bezrizikový dluhopis, je možnost selhání, pak 

���� ����������éℎ� − ���� �������éℎ� = ���č���á ���� �á����ů ���ℎá�í

Pokud použijeme tento vztah na vypočítání současných cen nákladů selhání u 

dluhopisů s různými splatnostmi a učiníme předpoklad o míře návratnosti, můžeme 

odhadnout pravděpodobnosti selhání v různých budoucích časech. Pokud se aktivně 

obchoduje jen málo dluhopisů, které vydal referenční subjekt, můžeme pro tyto účely využít 

dluhopisy vypsané jinou společností, například společnosti ze stejného odvětví a se stejným 

kreditním hodnocením. 

Ukažme si tento postup na jednoduchém příkladu. Předpokládejme, že výnos do 

splatnosti pětiletého bezkuponového státního dluhopisu s nominální hodnotou 100 je 5 % a 

podobný pětiletý dluhopis vypsaný společností má výnos do splatnosti 6 %. Současná 

hodnota státního dluhopisu je 100 × (1,05)�� = 78,3526 a současná hodnota korporátního 

dluhopisu je 100 × (1,06)�� = 74,7258, a tedy současná cena nákladů selhání je

78,3526 − 74,7258 = 3,6268

Pokud budeme předpokládat míru návratnosti 40 %, pak důsledek selhání (kdykoliv 

během pěti let) je vznik ztráty po pěti letech o velikosti 100 − 0,4 ∙ 100 = 60. Očekávaná 



17

ztráta v rizikově neutrálním světě je 60�, kde � 11 značí pravděpodobnost selhání. Tedy musí 

platit

60�(1.05)� = 3,6268

takže � = 0,0474 neboli 4,74 %.

Výpočet intenzit selhání z kuponových dluhopisů je o něco náročnější, nejprve si ale 

ukážeme jak ocenit rizikový dluhopis.

Cena dluhopisu

Cena dluhopisu je diskontovaná hodnota finančních toků vážených 

pravděpodobnostmi přežití, které jsou dvojího typu: slíbené finanční toky (kupony) a míra 

návratnosti v případě selhání.

Zaveďme značení:

Doba splatnosti dluhopisu �

Počet kuponů do splatnosti �

Výše kuponů v čase � �(�)

Čas výplaty kuponů ��

Diskontní faktor �(�, �)

Pravděpodobnost přežití �(�, �)

Alikvótní část kuponu �(�)

Míra návratnosti �

                                                  

11 � značí nepodmíněnou pravděpodobnost selhání během 1. - 5. roku, z té vypočítáme intenzitu selhání �

pomocí věty o úplné pravděpodobnosti jako takové � pro které  � = ∫ �(�)
�

�
�d�
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Cena dluhopisu v čase � je dána vztahem:

Význam �(�, �) ∙ �(�) v druhé části výrazu lépe pochopíme z obrázku 4, je to 

pravděpodobnost toho, že dluhopis selže v okamžiku �, tedy pravděpodobnost toho, že se 

ocitne v jedné z dolních větví binárního stromu.

Ukažme si použití tohoto vzorečku na příkladu: Mějme pětiletý korporátní dluhopis 

s nominální hodnotou 100 jednotek a kuponem 6 % p.a. placeným ročně, který se prodává za 

cenu 105 jednotek a podobný bezrizikový, který se prodává za cenu 95 jednotek; spočteme 

implikovanou intenzitu selhání. Míru návratnosti budeme předpokládat 40 % (pro 

jednoduchost předpokládáme spojité úročení, konstantní intenzitu selhání � a konstantní 

bezrizikový výnos).

Z bezrizikového dluhopisu spočteme bezrizikový výnos � jako

Vyjde � =̇ 4,74 % a můžeme tedy dosadit do vztahu (2) a vypočítat �:

95 = � 6 ∙ ���,���� � ∙ ���� + 106

�

���

∙ ���,����∙� ∙ ���� + 0,4 � ���,���� �
�

�

�������

Vyjde =̇ 2,25 %.

��(�) = � �(��) ∙ �(�, ��)

�

���

∙ �(�, ��) + � �

�

�

∙ �1 + �(�)� ∙ �(�, �) ∙ �(�, �) ∙ �(�)d� (2)

105 = � 6��� �

�

���

+ 106 ����
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2.5 Model pro ocenění CDS

V této části odvodíme model pro ocenění CDS. Budeme předpokládat, že neexistuje 

riziko selhání protistrany, fixní míru návratnosti, deterministickou diskontní míru a intenzitu 

selhání.12

Swap úvěrového selhání se skládá ze dvou stran peněžních toků:

 fixní peněžní tok (fixed cash flow, ���) - prémie, kterou platí kupující ochrany 

prodávajícímu ochranu po dobu, dokud nedojde ke kreditní události, nebo do 

konce doby trvání kontraktu

 náhodný peněžní tok (contingent cash flow, ��� ) - platba v případě výskytu 

kreditní události ve výši ztráty při selhání, kterou platí prodávající chranu

Hodnota swapu z hlediska kupujícího ochrany je rovna

Budeme používat následující značení:

Aktuální čas �

CDS prémie p.a. �

Výše kuponů v čase � �(�)

Maturita CDS kontraktu �

Diskontní faktor z času � do času � �(�, �)

Pravděpodobnost přežití z času � do času � �(�, �)

Alikvótní část kuponu doručitelného aktiva �(�)

Míra návratnosti �

                                                  

12 Uvedené vztahy zůstanou v platnosti i v případě stochastické intenzity a úrokové míry, pokud předpokládáme, 
že tyto jsou nezávislé (viz např. [4]).

� = ��� − ���
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Fixní větev

Nechť CDS prémie jsou vypláceny pozadu, �� , � = 1. . � jsou časy výplaty prémie a ��

je čas vyplacení poslední prémie před časem �. Když zanedbáme alikvótní prémii, pak se fixní 

větev v čase � rovná

Pokud chceme vzít v úvahu i alikvótní prémii, musíme určit pravděpodobnosti selhání 

v každém okamžiku mezi dvěma výplatními daty a spočítat pravděpodobnostmi váženou výši 

této platby. K tomu potřebujeme pro každý okamžik � ∈ (����; ��) určit pravděpodobnost 

přežití od času � do času � a následně selhání v intervalu (�; � + ∆�), tato pravděpodobnost je 

dána �(�, �) ∙ �(�) ∆�. Dále musíme spočítat výši naběhnuté platby a zdiskontovat ji do času 

výpočtu. Tento postup dává následující vztah (používáme konvenci Actual/360)

Náhodná větev

Při kreditní události CDS vyplácí nominální hodnotu kontraktu výměnou za doručené 

aktivum, hodnota této platby v čase � pokud se událost vyskytla v čase, � je 

[1 − � ∙ (1 + �(�)] ∙ �(�)

Pravděpodobnost toho, že referenční subjekt selže v intervalu (�, � + ∆s) je 

Protože � může nabývat jakýchkoliv hodnot od času � do maturity CDS kontraktu, je 

hodnota náhodné větve rovna

���(�) = � �
�� − ����

360
∙ �(�, ��) ∙ �(�, ��)

�

���

���(�) = � � �
� − ����

360
∙ �(�, �)

��

����

�

���

∙ �(�, �)d�

�(�) ∙ �(�) ∙ ∆�

���(�) = �(1 − �

�

�

∙ [1 + �(�)]) ∙ �(�, �) ∙ �(�, �) ∙ �(�)d�
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Tedy dohromady máme hodnotu CDS swapu

Pokud chceme používat jednodušší vzorec, můžeme předpokládat, že k selhání může 

dojít jen v � obdobích během života swapu, čímž integrály změníme na sumy a také můžeme 

zanedbat vliv alikvótní části kuponu a prémie. Vztah (3) pak přejde na

�(�) = �(1 − �

�

�

∙ [1 + �(�)]) ∙ �(�, �) ∙ �(�, �) ∙ �(�)d�

− � � �
� − ����

360
∙ �(�, �)

��

����

�

���

∙ �(�, �)d�

(3)

�(�) = �(1 − �) ∙

�

���

���, ��� ∙ [���, ����� − ���, ���]

− � �
�� − ����

360
∙ �(�, ��) ∙ �(�, ��)

�

���

(4)
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2.6 Využití oceňovacího modelu

Zde ukážeme možné způsoby využití předvedeného oceňovacího modelu.

Určení spravedlivé ceny při vzniku CDS

Při svém vzniku nedochází u CDS k výměně cash flow, a proto by měl mít tržní cenu 

rovnu nule (pokud zanedbáme transakční náklady). Proto je třeba určit takovou prémii, pro 

kterou tržní hodnota bude opravdu nula. Tedy spravedlivá cena � je takové � v rovnici (3), 

pro které je hodnota �(0) rovna 0, čili

Určení intenzit selhání

Vztah (5) nám také umožňuje vypočítat intenzity selhání (implikované intenzity 

selhání) přímo z tržních cen CDS swapů, pokud učiníme předpoklad o výši míry návratnosti a 

máme k dispozici výnosovou křivku.

Příklad: Pomocí metody bootstrapping určíme ��,� , ��,� , ��,� ze zadaných tržních cen 

jedno, tří a pěti letých CDS. Budeme předpokládat míru návratnosti 40 % a zanedbáme vliv 

alikvótní části kuponu. Jedná se o iterativní postup, nejprve z jednoletého CDS určíme  ��,�,

poté z tří letého s využitím ��,� určíme ��,� a nakonec z pětiletého určíme ��,� . Údaje 

potřebné k spočítání intenzit jsou uvedené v tabulce 3.

CDS spread Úroková míra

1 rok 110 bps 2 %

3 roky 140 bps 3 %

5 let 150 bps 3,5 %

Tabulka 3: Hodnoty CDS spreadů a úrokových měr

� =
∫ (1 − �

�

�
) ∙ [1 + �(�)] ∙ �(0, �) ∙ �(0, �) ∙ �(�)d�

∑ ∫
� − ����

360 ∙ �(0, �)
��

����

�
��� ∙ �(0, �)d�

(5)
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Nyní již se můžeme dát do výpočtu. Vypočteme ��,�:

0,011 =
0.6 ���,��(1 − ����,�)

���,�����,�

Vyjde ��,� = 0,0182. Dále spočítáme ��,�

0,014 =

=
0,6 (���,���1 − ����,�� + ���∙�.�������,� − ����,����,�� + ���∙�.��(����,����,� − ����,�����,�))

���,�����,� + ���∙�,�����,����,� + ���∙�,�����,�����,�

Vyjde ��,� = 0,0257. Podobně bychom dostali ��.� = 0,0279

Určení tržní hodnoty CDS (mark to market)

Během života CDS může docházet k změnám úrokových měr i kreditní kvality 

referenčního subjektu, tím pádem se změní i tržní prémie, což způsobí, že uzavřený kontrakt 

má buď kladnou, nebo zápornou očekávanou současnou hodnotu. Např. pokud se zvýší tržní 

prémie, pak kupující ochrany drží ziskovou pozici, neboť nakoupil ochranu levněji, než je 

momentálně k dispozici a naopak. 

Uvažujme, že jsme před dvěma lety prodali pěti letý CDS za 300 bazických bodů a 

současná cena tří letého je 100 bazických bodů. Jaká je současná hodnota tohoto obchodu? 

Budeme předpokládat míru návratnosti 50 % a konstantní úrokovou míru 2% p.a. Ze 

vztahu (5) (� = 100) nejprve určíme implikovanou intenzitu selhání. Kterou poté dosadíme 

opět do vztahu (5) (tentokrát � = 300). Vyjde nám, že pozice je v zisku 5,5 % nominální 

hodnoty kontraktu, což dává i logický smysl - dostáváme 300 bps, zatímco kdybychom 

uzavřeli obchod, budeme dostávat jen 100 bps, to znamená, že budeme dostávat po 3 roky o 

200 bps navíc, tj. 2 % ∙ 3 = 6 % nominální hodnoty.
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3. Riziko selhání protistrany v CDS

Dosud jsme předpokládali, že obě protistrany v CDS kontraktu jsou bezrizikové.

Nicméně v každém finančním kontraktu, který v sobě zahrnuje budoucí peněžní toky, existuje 

kreditní riziko - riziko, že jedna strana nebude schopná dodržet povinnosti plynoucí 

z kontraktu. 

Jak již víme, v CDS jsou zahrnuty tři subjekty - kupující ochrany, prodávající ochrany

a referenční subjekt. Všechny tyto subjekty jsou vystaveny kreditnímu riziku během trvání 

kontraktu, navíc riziko selhání těchto subjektů může být z mnoha důvodů korelováno.

Když uvážíme, že každý ze subjektů v CDS může selhat, jsou možné následující 4 

vývoje selhání [7]:

1) Tradiční průběh, kdy referenční subjekt selže před splatností kontraktu a prodávající 

ochrany uhradí kupujícímu ztrátu. Z tohoto průběhu neplyne žádné riziko protistrany.

2) Nejprve referenční subjekt selže v průběhu trvání kontraktu a vzápětí selže i 

prodávající ochranu předtím, než kupujícímu ochrany stačí vyplatit kompenzaci za 

ztrátu, plynoucí ze selhání referenčního subjektu. Tento průběh je hlavním rizikem 

selhání protistrany pro kupujícího ochrany.

3) Referenční subjekt neselže, ale selže prodávající ochrany v průběhu trvání kontraktu. 

V tomto případě může kupující ochrany po zbytek doby uzavřít nový kontrakt s jiným 

subjektem. Pokud mezi referenčním subjektem a původním prodávajícím ochrany 

nebyla korelace, pak by jeho selhání nemělo ovlivnit ceny CDS [4]. V případě, že

existuje korelace mezi referenčním subjektem a původním prodávajícím ochrany 

(který selhal), bude často sjednání nového kontraktu za vyšší cenu kvůli zvýšení rizika 

selhání v souvislosti se selháním prodávajícího ochrany. Tento případ je také rizikem 

selhání protistrany pro kupujícího ochrany.

4) Poslední možností je případ, kdy kupující ochrany selže první před splatností 

kontraktu, což znamená, že prodejce ochrany nebude dostávat domluvené periodické 

výplaty prémií. Prodávající ochrany pak není povinen v případě selhání referenčního 

subjektu kompenzovat vzniklou ztrátu. Tento průběh ukazuje riziko selhání protistrany 

prodávajícího ochrany, neboť ten nebude dostávat pravidelné platby tak, jak očekával.
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Při oceňování vlivů selhání protistrany se zpravidla předpokládá, že kupující ochrany 

je bezrizikový a zapracovávají se jen vlivy selhání prodejce ochrany (tedy v případech 2 a 3

v našem výčtu). Pro oceňování kontraktů CDS s přihlédnutím k těmto rizikům je nutné 

vyvinout model, který by popisoval korelace mezi veličinami reprezentujícími časy selhání 

jednotlivých subjektů. Častým přístupem je modelování závislostí pomocí kopul. Dále je 

nutné navrhnout vhodný model pro modelování intenzit selhání. Popis oceňovacího modelu, 

který by bral v úvahu rizika selhání protistrany, je nad rámec této práce a byl by vhodným 

námětem například pro práci diplomovou.
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Závěr

Cílem této práce bylo přehledně shrnout základní vlastnosti a metodu oceňování 

jednoho kreditního derivátu - swapu úvěrového selhání. Je to základní kreditní derivát, ze 

kterého vycházejí další složitější typy kreditních produktů. Práce začíná jednoduchým 

vysvětlením podstaty tohoto kontraktu, dále je uveden přehled základních náležitostí tohoto 

kontraktu. V části o oceňování je produkt zasazen do tržních souvislostí. Je zde ukázáno, jak 

kreditní spready souvisí s trhem dluhopisů. Dále je vysvětlen pojem intenzita selhání a jeho 

vztah s pravděpodobnostmi selhání, způsob získání pravděpodobností selhání z cen dluhopisů 

a deterministický model pro ocenění CDS. Poslední část je věnovaná problematice rizika 

selhání protistrany. Vysvětlili jsme zde jen, v čem toto riziko spočívá. Tato pasáž skýtá 

největší potenciál rozšíření, zahrnutí tohoto rizika do oceňovacích modelů je zajímavým 

námětem pro budoucí zpracování.
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