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ABSTRAKT 

Příchod kreditních derivátů znamenal zásadní inovaci v oblasti řízení úvěrového 

rizika. Dnes kreditní deriváty slouží nejen k zajišťování nebo diverzifikaci rizika, nýbrž také 

jako významné investiční nástroje. Tato práce se zabývá nabídkou kreditně-derivátových 

produktů v bankách v České republice. Vzhledem k tomu. že se jedná o nákladné produkty 

pro relativně úzkou skupinu klientů, obchodují se v ČR jen ve velmi malém množství. 

Nabízejí je zde pouze tři banky, které tyto produkty nevytvářejí, ale "přeprodávají" je od 

svých zahraničních partnerů. Zpravidla jde o strukturované kreditní produkty, tj. CLN nebo 

CDO, které se dále přizpůsobují konkrétním požadavkům klientů. Trh se swapy úvěrového 

selhání tu neexistuje. Otázkou budoucnosti je vstup kreditních derivátů na retailový trh, jenž 

má v ČR velký potenciál. 

ABSTRACT 

The emergence of credit derivatives brought a crucial change to hedging and 

diversifying credit risk. Since then, credit derivatives have becotne a major investment tool as 

well. This páper investigates the credit derivatives supply of banks in the Czech republic. 

Considering the costingness of credit derivative products and its targeting to large institutional 

investors, it is quite obvious that these products are traded in a small volume in the CR. Only 

three banks offer credit derivatives here and they just re-sell products from their foreign 

partners. Generally, these products are stuctured credit products (i.e. CLNs and CDOs) that 

can be tailored to specific investors' needs. A credit default swap market does not exist in the 

CR at all. The question of future development here is the introduction of credit derivative 

products to retail banking which is of a great potential in the CR. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ABS cisset-backed securities 

BBA British Bankers' Association 

BIS Bank for International Settlements 

CBO collateralized bond obligations 

CDO collateralized debt obligations 

CLO collateralized loan obligations 

CDS credit default swap 

CDX credit default swap index 

CLN credit-linked note 

CPDO constant prapor ti on debt obligations 

CPP1 constcmt proportion portfolio insurance 

eso credit spread option 

CTD cheapest to deliver 

ČNB Česká národní banka 

ČS Česká spořitelna 

DDS default digital swap 

FRN floating-rate note 

FTD first-to-default swap 

ISDA International Svvaps and Derivatives Association 

MBS mortgage-backed securities 

OTC over the counter 

SPE speciál purpose entity 

SPV speciál purpose vehicle 

TRS total return swap 

TROR total rate of return swap 
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1. Úvod 

Efektivní řízení kreditního rizika je velkou výzvou pro všechny účastníky 

kapitálových trhů. Obzvláště důležitou otázku představuje pro subjekty jako jsou banky, 

investiční fondy či jiné finanční instituce, v nichž dochází ke koncentraci kreditního rizika. 

Právě z iniciativy těchto institucí vznikly počátkem devadesátých let kreditní (též úvěrové) 

deriváty - nástroje převádějící úvěrové riziko nezávisle na podkladových aktivech, ze kterých 

toto riziko pramení. Z původně exotického trhu se v posledních letech stala nejrychleji 

rostoucí část mimoburzovního derivátového trhu a dnes už jsou kreditní deriváty vnímány 

jako standardní derivátové nástroje. 

Tato práce se zabývá uplatněním kreditních derivátů v bankách působících v České 

republice. Protože obchodování s úvěrovými deriváty na vlastní účet banky považují za 

interní informace, práce se zaměřuje na zmapování nabídky kreditně-derivátových produktů 

pro klienty zdejších bank. Hned na začátku je třeba si uvědomit, že se nejedná o žádné 

masové produkty, nýbrž o specifické kontrakty pro úzkou skupinu institucionálních investorů. 

Důvodem jsou především vysoké náklady na uzavírání těchto kontraktů, zejména na 

oceňování a právní dokumentaci, odrážející se ve velkých nominálech, na které kreditní 

deriváty znějí. 

Práci lze rozdělit do dvou hlavních částí. První část obsahuje kapitoly 2 až 4. Druhá 

kapitola zasazuje kreditní deriváty do kontextu ostatních derivátových kontraktů, vyzdvihuje 

jejich společné rysy a zběžně se také dotýká tématu kreditního rizika. Třetí kapitola popisuje 

jednotlivé druhy kreditních derivátů, přičemž se detailněji zabývá tím nejdůležitějším -

swapem úvěrového selhání. Čtvrtá kapitola popisuje proces tradiční a syntetické sekuritizace 

a jejich stěžejního produktu, kterým je CDO. 

Druhá část práce sestává z páté a šesté kapitoly. Pátá kapitola shrnuje vývoj a hlavní 

trendy na celosvětovém trhu s kreditními deriváty. Šestá kapitola potom nastiňuje situaci 

v ČR působících bankách a ukazuje jejich produktovou nabídku v širších souvislostech. Celá 

práce je cílena více empiricky než teoreticky, a proto je v ní kladen důraz na praktické 

aspekty, nikoli na oceňovací metody kreditních derivátů. 
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2. Zařazení kreditních derivátů 

2.1. Derivátové kontrakty obecně 

Deriváty jsou finanční nástroje vytvořené k efektivnímu řízení rizik. Jejich podstatou 

je ocenění a převod rizik plynoucích z vlastnictví aktiv. Forem rizik, které lze spravovat 

pomocí derivátů, existuje celá řada a stále ještě se objevují nové deriváty, pomocí nichž se 

převádí dříve nepřevoditelná nebo jen obtížně převoditelná rizika. Tradiční deriváty slouží 

k řízení tržního rizika. Patří mezi ně úrokové, měnové a akciové deriváty. Poměrně krátce 

existují kreditní deriváty, jejichž prostřednictvím se převádí úvěrové riziko a jež jsou 

předmětem této práce. Nejmladší kategorii tvoří povětrnostní deriváty, které se uzavírají 

v souvislosti s vývojem počasí. 

2.1.1. Definice a základní charakteristika derivátů 

Definovat pojem derivát není právě jednoduchý úkol. Existuje velké množství 

instrumentů, které lze z ekonomického či právního hlediska považovat za deriváty, ovšem ne 

všechny jimi skutečně jsou. Hlavní problém tkví v tom, že je velmi obtížné popsat 

charakteristické rysy derivátů tak, aby byly společné všem derivátům a zároveň aby 

jednoznačně vymezily deriváty vůči jiným podobným nástrojům. Vyjdeme proto z obecné a 

v podstatě jednoduché definice, která vyplývá už přímo z názvu derivátů. Konečně, přesná 

definice derivátů ani nemusí být nezbytně potřebná - za předpokladu, že jsou patřičně 

ošetřeny veškeré právní, účetní a daňové dopady těchto obchodů. 

Jak tedy sám název napovídá, deriváty se odvozují od jiných nástrojů. Proto 

nejobecnější definice derivátů může znít přibližně takto: Deriváty jsou nástroje, jejichž 

existence a hodnota závisí na jiných nástrojích nebo cenných papírech ', které se 

souhrnně označují jako podkladové instrumenty. Tato definice je samozřejmě značně 

zjednodušující, literatura pojednávající o derivátech uvádí velké množství různých definic, 

které tuto základní rozšiřují a doplňují. Pro praxi jsou nejdůležitější účetní definice derivátů. 

Nejpodrobnější takovou definici můžeme najít v amerických účetních principech (US GAAP), 

konkrétně ve standardu FAS 133 o účtování derivátů a zajišťovacích aktivit. Definice 

1 V iz Eales & Choudhry , 2003 , s. 5. 
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v Mezinárodních účetních standardech (IAS)2 je o něco stručnější než FAS 133, hlavní rysy 

derivátů ale postihuje. Jejím stěžejním bodem jsou tři podmínky, při jejichž splnění lze o 

daném nástroji hovořit jako o derivátu. 

První z podmínek je již uvedená odvozenost od jiných nástrojů - podkladových 

instrumentů. Těmi bývají zpravidla různá finanční aktiva a ukazatele (úrokové míry, směnné 

kurzy, akcie, indexy, úvěrové hodnocení atd.) nebo komodity. Dle charakteru podkladového 

instrumentu, který koresponduje s druhem převáděného rizika, se deriváty rozdělují do 

skupin. Nejmarkantněji se vztah derivátů a podkladových instrumentů odráží v jejich ceně. 

Přitom platí, že působení na změny hodnoty je vzájemné a méně likvidní část trhu se 

přizpůsobuje té likvidnější, většinou tedy cena derivátu následuje pohyb ceny podkladového 

instrumentu. Pokud přizpůsobovací mechanismy nefungují, vznikají arbitrážové příležitosti. 

Právě arbitráž v případě nesprávně oceněných (podkladových) aktiv může být jedním 

z motivů účastníků kapitálového trhu k používání derivátů. 

Druhý "požadavek" IAS na deriváty se týká velikosti počáteční investice. Se 

sjednáním derivátového kontraktu je spojena relativně malá (nebo i žádná) investice ve 

srovnání s jinými nástroji s podobným výnosovým profilem. Znamená to. že potenciálního 

výnosu, resp. ztráty, lze dosáhnout s menším kapitálem, než jaký by byl potřeba k přímému 

zakoupení podkladového instrumentu. Zaujetí určité pozice je tak spojeno s výrazným 

pákovým efektem. Ten činí deriváty velmi přitažlivými zvláště pro spekulující subjekty. 

Pákový efekt (leverage) vyplývá ze skutečnosti, že každý derivátový nástroj je tvořen 

nejméně ze dvou podkladových nástrojů (pozic) - alespoň jedné podkladové pohledávky a 

alespoň jednoho podkladového závazku 3. Pokud je počáteční investice nutná, potom činí 

pouze několik procent nominální hodnoty (notioncil valné) derivátového kontraktu. 

Třetí podmínkou IAS, kterou musí deriváty splňovat, je termínový charakter. 

Vypořádání k budoucímu datu vlastně umožňuje vznik pákového efektu a odlišuje derivátové 

obchody od obchodů na spotovém trhu. Kdyby deriváty nesplňovaly podmínku termínového 

obchodu, byl by okamžik jejich sjednání shodný s okamžikem vypořádání a nelišily by se od 

spotových obchodů s podkladovými aktivy. Protože ale doba mezi sjednáním a vypořádáním 

má ekonomický význam, lze dopředu zafixovat cenu aktiva v budoucím období, jakož 

2 Viz IAS 39 o úč tování a měření f inančních nástrojů. 
3 Např ík l ad zauje t í krátké pozice na spotovém t r h u j e spo jeno s dlouhou pozicí na termínovém trhu a naopak . 
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i ostatní podmínky kontraktu. Tato vlastnost je vysoce ceněná v případě, že se určitý subjekt 

potřebuje zajistit proti nepříznivému vývoji ceny podkladového aktiva. Tím se dostáváme 

k nejdůležitějšímu motivu obchodování s deriváty, který jim vlastně dal vzniknout - motiv 

zajištění se proti možné budoucí ztrátě. 

Při splnění těchto tří podmínek lze tedy podle Mezinárodních účetních standardů 

(a potažmo i Českých účetních standardů) finanční nástroj považovat za derivát. Deriváty ale 

mají i jiné důležité charakteristiky. Pro doplnění jmenujme ještě další tři. Zmíněný americký 

standard FAS 133 zdůrazňuje "čisté" vypořádání derivátu. Znamená to, že kontrakt může 

být vypořádán finanční kompenzací ve výši aktuálního rozdílu jmenovitých hodnot 

podkladových aktiv (clearing). Alternativně sice může dojít k fyzickému dodání 

podkladového aktiva, prakticky k němu ale dochází méně často. 

Zadruhé, deriváty jsou nástroji na převod rizik, a jako takové zobrazují potenciální 

pohledávky a závazky. Proto se účtují podrozvahově (off-bcilance sheet items). V samotné 

rozvaze se objevují pouze jako aktiva nebo pasiva, rovnající se rozdílu reálných hodnot 

podrozvahových pohledávek a závazků. Tato vlastnost ostatně plyne z termínového 

charakteru derivátů. Zatřetí. deriváty patří do skupiny finančních nástrojů s nulovým součtem 

zisků a ztrát (zero-sum game). Má-li jedna strana z derivátu zisk, potom protistrana utrpí 

ztrátu. Z toho důvodu banky nebo jiné finanční instituce při uzavření derivátového kontraktu 

často od klientů požadují složení určitého kolaterálu. Obvykle se stanovuje jako určité 

procento jmenovité hodnoty kontraktu.4 

2.1.2. Rozdělení a druhy derivátů 

Deriváty lze dělit podle různých kritérií do mnoha skupin. V některých případech se 

kategorizace může zkomplikovat, protože dané kritérium nemusí derivát zařadit jednoznačně. 

Ten pak může spadat do více skupin zároveň nebo do žádné z nich. Na teoretické úrovni to 

nepředstavuje zas až tak závažný problém, deriváty se stále vyvíjejí a vznikají nové varianty, 

které často leží napříč kategoriemi, protože kombinují různé prvky "standardních", tj. dosud 

4 Jes t l iže se j e d n á o za j i šťovac í derivát , jmenov i t á hodnota by měla dosahovat výše alespoň 5 mil . U S D ( n e b o 
ekv iva len tu v jiné měně , viz Jílek 2002, s. 79), aby zajištění vůbec mohlo přinést žádoucí efekt . Pokud kontrakt 
zní na čás tku nižší, pro za j i šťu j íc í se subjekt skončí " téměř s j i s totou" ztrátou. K. nákladům na vlastní za j i š těn í 
p ros t řednic tv ím derivátu j e totiž nutné připočíst i vedlejší náklady na kvalif ikované pracovníky, in formační 
sys témy, odborné poradens tv í apod. 
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rozlišovaných, druhů. Vážnější problém však může nastat v praxi, kde je třeba tyto nové 

instrumenty rozčlenit pro účetní, daňové či regulační účely. Z toho důvodu "není vhodné, aby 

se podmínky (zejm. účetní, daňové, regulační) pro různé druhy derivátů zásadnějším 

způsobem navzájem lišily" (Dvořák, 2006. s. 33). 

Základní rozdělení derivátů představuje rozdělení podle typu převáděného rizika. 

Toto riziko, jemuž odpovídá i druh podkladového nástroje, se dělí na tržní a úvěrové, někdy 

se nově uvádí i povětrnostní riziko. Tržní riziko se dále dělí na úrokové, měnové, akciové a 

komoditní. Tím dostáváme následující kategorie derivátů: 

• úrokové deriváty, 

• měnové deriváty, 

• akciové deriváty, 

• komoditní deriváty a 

• úvěrové deriváty. 

Úrokové, měnové, akciové a úvěrové deriváty se též označují jako finanční deriváty. 

Podíly jednotlivých kategorií na všech mimoburzovních derivátech ve světě ukazuje graf 2.1. 

Mimoburzovn í deriváty v r o c e 2006 (v mld. USD) 

deriváty 
987 

úrokové 
291 

měnové deriváty 
40 179 

. . . . . nezařazené 
uverove deriváty QQ 7 e K 

28 838 

komoditní deriváty 
6 938 

akciové deriváty 
7 485 

G r a f 2 . 1 - Z d r o j : BIS. 

Druhým základním způsobem, jímž lze deriváty třídit, je hledisko závaznosti, jinak 

řečeno práv a povinností z derivátových kontraktů vyplývajících. Tak rozlišujeme pevné a 

opční termínové operace. Pevné (nepodmíněné) termínové kontrakty ztělesňují pro obě strany 
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povinnost sjednaný obchod uskutečnit. Opční termínové kontrakty se vyznačují možností 

(tedy právem, nikoli povinností) kupující strany provést v budoucnosti určitý obchod za 

předem sjednaných podmínek. Prodávající strana takového kontraktu má ovšem povinnost 

skupuj íc ím smluvenou transakci realizovat. K pevným termínovým kontraktům patří 

forwardy, futures a swapy. Opční termínové kontrakty se jednoduše označují jako opce, mají 

ovšem mnoho podob - od běžných (vanilki) kupních a prodejních přes jejich kombinace až po 

nejrůznější exotické opce; 

Deriváty je možné dělit také s ohledem na místo jejich obchodování. Stejně jako 

spotový. i derivátový trh se skládá z burzovního a mimoburzovního (OTC, over the counter) 

trhu. Na burzovním trhu se obchodují nejčastěji futures (futures jsou standardizované 

forwardy určené k obchodování na burze) a opce. Méně často se na burzách obchodují swapy 

- donedávna výhradně OTC kontrakty. Na mimoburzovním trhu se obchoduje s forwardy, 

swapy a opcemi. 

Jak burzovní, tak OTC trh mají svoje výhody i nevýhody. Na mimoburzovním trhu si 

subjekty mohou individuálně domluvit vlastní podmínky kontraktu, ale nesou úvěrové riziko 

protější strany. Poměrně výrazně lze na OTC trhu manipulovat s cenou. Na druhou stranu 

standardizované burzovní kontrakty jsou transparentnější a likvidnější, ale není možné je 

přizpůsobit (znějí obvykle na vyšší nominální hodnoty) a dochází u nich k dennímu 

vypořádání zisků a ztrát (je třeba udržovací záloha - mciintenance margiri). I když nelze OTC 

obchody přesně kvantifikovat, ze statistik užívání burzovních a mimoburzovních derivátů 

vyplývá, že celosvětově objem OTC derivátů zhruba pětkrát převyšuje objem derivátových 

kontraktů obchodovaných na burzách. Navíc OTC trh má výrazně rostoucí tendenci, zatímco 

objem burzovních kontraktů víceméně stagnuje. 

2.2. Kreditní riziko 

Než se budeme věnovat kreditním derivátům, je třeba ještě zmínit pojem kreditního 

rizika. Kreditní riziko (též úvěrové riziko nebo riziko selhání) je riziko nesplnění závazku ze 

strany dlužníka. Důvodem může být jak dlužníkova neschopnost platit závazky, tak i jeho 

neochota. Jestliže má dlužník závazků více, může se stát, že některé z nich bude plnit a jiné 

ne. Aby k podobným situacím nedocházelo, zákon obvykle dlužníkovi ukládá povinnost plnit 

5 Pro bližší de f in ice fo rwardů , futures, swapů a opcí viz např. Dvořák, 2006. 
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všechny jeho závazky tak dlouho, dokud je toho schopen. Tím ztotožňuje riziko neplnění 

určitého závazku s celkovým rizikem dlužníka. Když dlužník přestane být schopen splácet své 

závazky, jde jeho majetek do konkurzu a pohledávky věřitelů jsou uspokojovány dle předem 

daného pořadí (seniority). Velmi důležité je zajistit, aby v případě selhání ve splácení jednoho 

závazku došlo k vyhlášení celkové insolvence dlužníka, tj. k selhání i v ostatních závazcích. 

Tím se předejde nežádoucímu selektivnímu splácení pohledávek věřitelům. 

Dlužník se většinou bude snažit dostát svým závazkům, protože konkurz pro něj 

znamená značné náklady. Bankrot proto vyhlásí až v situaci, kdy už skutečně nebude moci 

svoje závazky plnit. Proto s sebou bankrot téměř vždy nese pro věřitele ztrátu. Jak velká tato 

ztráta bude, je obtížné předem odhadnout, jelikož závisí na mnoha nepředvídatelných 

faktorech, např. jaká aktiva "zbudou" k likvidaci, jak budou tato zbylá aktiva oceněna, jestli 

bude firma (dlužník) zlikvidována nebo prodána jinému investorovi, jaké budou případné 

právní komplikace, atd. Stejně jako velikost potenciální ztráty lze těžko odhadnout také to, 

jestli k ní vůbec dojde. K selhání dlužníka totiž dochází celkem zřídka, zato zpravidla 

neočekávaně. 

V zemích, ve kterých nefunguje řádně konkurzní zákon, je možné selektivní splácení 

závazků. Ve finančních potížích si pak dlužníci mohou dovolit neplnit některé své závazky, 

aniž by vyhlásili vlastní insolvenci. A co víc, svým závazkům nemusejí dostát ani když 

finanční potíže nemají. Jedinou ochranou věřitelů jsou potom smluvní klauzule, jež výslovně 

stanovují, že v případě selhání v plnění jednoho závazku je dlužník automaticky povinen 

okamžitě splatit i závazky ostatní (tzv. cross-default clauses). Ztráty v případě selhání 

takových dlužníků jsou ještě více nepředvídatelné než za "normálních" okolností, a jejich 

kreditní riziko proto bývá vyšší. 

Závazků, v jejichž splácení může dlužník selhat, existuje velké množství. Firma může 

selhat ve splácení jistiny nebo úroků z vlastních půjček nebo dluhopisů, ve splácení 

pohledávek obchodním partnerům, v platbě mezd zaměstnancům, v odvodu daní, apod. 

Kreditní riziko je obsaženo v každém platebním závazku. V kontextu této práce jsou 

nejdůležitější velké finanční závazky zejména dlouhodobého charakteru, jakými jsou úvěry a 

dluhopisy. Právě ty se totiž používají jako podkladová aktiva kreditních derivátů, k definování 

úvěrových událostí, k určení velikosti a časování plateb a také jako zajištění rizika plynoucího 

z otevřených pozic v kreditních derivátech. 
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Vliv kreditního rizika může být rozšířen změnami tržních proměnných jako např. 

bezrizikových úrokových měr nebo směnných kurzů. Tyto proměnné mohou ovlivnit cenu 

závazků dlužníka, a to nejen v případě derivátových transakcí, ale také u klasických úvěrů. 

Pro vyšší úroveň úrokových měr je ztráta způsobená selháním v platbě méně citelná, než 

v prostředí nízkých úrokových měr. kdy při stejné nominální hodnotě půjčky dochází k větší 

ztrátě čisté současné hodnoty závazku. Zkoumáním pravděpodobnosti selhání se zabývají 

mezinárodní ratingové agentury - Standard & Pooťs Corporation, Moody's Investors 

Service a Fitch Ratings. Jimi publikovaná kreditní hodnocení (credit ratings) informují o výši 

kreditního rizika subjektů emitujících dluhové cenné papíry. U krátkodobých závazků kreditní 

hodnocení vypovídá o pravděpodobnosti selhání ve splácení dluhu, u dlouhodobých závazků 

navíc ukazuje předpokládanou ztrátu v případě selhání. 

Ztráta hodnoty závazku následující po selhání bývá obvykle menší než původní 

(celková) hodnota závazku, neboť ke ztrátě celé hodnoty dochází jen výjimečně. Cena 

závazku po selhání se zpravidla ustálí na nějaké procentní části původního závazku (tzv. 

recovery valíte), která odráží hodnotu zbývajících aktiv dlužníka. Recovery value úzce 

souvisí s pravděpodobností selhání dlužníka6 a konečně i s nejdůležitějším indikátorem 

kreditního rizika, kterým je kreditní spread. Jedná se o rozdíl mezi výnosem z bezrizikových 

dluhopisů (případně jinou referenční úrokovou sazbou) a výnosem dluhopisů daného 

subjektu, denominovanými ve stejné měně a se stejnou splatností (tzv. yield spread). 

Kreditní spread je kompenzací investorů za držení rizikového aktiva, tedy za 

přebírání kreditního rizika dlužníka. Kreditní spready přímo odrážejí vnímání rizikovosti a 

tím i očekávání ohledně budoucího vývoje jednotlivých firem i celých odvětví na trhu 

a kolísají pochopitelně též v závislosti na fázi hospodářského cyklu. Mezi kreditním spreadem 

a úvěrovým hodnocením platí nepřímá úměra - čím menší spread, tím lepší rating, neboli 

nižšímu výnosu odpovídá nižší úroveň rizika. Kreditní spready se měří různými způsoby, 

některé z nich zahrnují i jiná rizika než jen kreditní riziko. Hlavní typy kreditních spreadů 

ukazuje tabulka 2.2. V případě kreditních derivátů je určující default swap spread. 

b T z v . Credi t Tr iangle , viz např . Lehman Brothers, 2001, s. 12. 



Druh spreadu D e f i n i c e 

Yicld spread 
Rozd í l m e z i v ý n o s e m k o n k r é t n í h o d l u h o p i s u a 

v ý n o s y s t á t n í c h d l u h o p i s ů 

Par floater spread 
S p r e a d n a d L I B O R , v y p l á c e n ý F R N s a k t u á l n í 

c e n o u r o v n o u par 

Asset swap spread 

S p r e a d nad L I B O R , o b d r ž e n ý k u p u j í c í m a s s e t 

s w a p u , k t e r ý p la t í p e v n ý k u p o n z d l u h o p i s u 

v ý m ě n o u za p o h y b l i v ý k u p o n 

Default swap spread 

P r é m i e p l a c e n á s t r a n o u k u p u j í c í z a j i š t ě n í za p r á v o 

i nkasova t "par minus recovery" v p ř í p a d ě d e f a u l t u 

a k t i v a 

Discount ni ar gin 
P l o c h ý y ie ld s p r e a d u ž í v a n ý k p ř e c e ň o v á n í F R N 

tak, a b y s e j e h o c e n a r o v n a l a par 

Option adjusted (zero 

volatility) spread 

P l o c h ý s l o ž e n ý s p r e a d nad L I B O R "zero rate" n a 

p ř e c e ň o v á n í d l u h o p i s u 

T a b u l k a 2.2 - Druhy kreditních spreadů. Zdroj: Lehman Brothers. 
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3. Charakteristika kreditních derivátů 

Kreditní deriváty jsou deriváty sloužící k převádění úvěrového rizika. Jsou to 

bilaterální finanční kontrakty, které oddělují řízení kreditního rizika od vlastnictví finančních 

aktiv, z nichž toto kreditní riziko pochází. Jejich prostřednictvím lze převést jak celkové 

riziko vztahující se k daným úvěrovým nástrojům, tak jeho část. Obecně je můžeme 

charakterizovat jako nástroje, které se skládají alespoň ze dvou úrokových podkladových 

aktiv, které lze dále kombinovat s jinými úrokovými, akciovými nebo komoditními 

podkladovými aktivy. Reálnou hodnotu kreditních derivátů ovlivňuje riziková úroková míra 

určitého subjektu. 

Podkladovými aktivy kreditních derivátů bývají zpravidla úvěry nebo různé dluhové 

cenné papíry. Největším poskytovatelem úvěrů, resp. emitentem dluhopisů, jsou banky. 

V bankovním sektoru se tak silně koncentruje kreditní riziko a vytváří se prostor pro obchody 

s úvěrovými deriváty. Proto hrají banky na trhu s kreditními deriváty hlavní roli. Vystupují 

na obou stranách kontraktů, častěji ale na straně prodávající úvěrové riziko. Tato strana se též 

nazývá kupující zajištění. Protistranou v kontraktu je kupující rizika, tj. prodávající zajištění. 

Kupující zajištění má pomocí kreditního derivátu možnost snížit svoji úvěrovou expozici, a 

zajistit své portfolio, které je citlivé na změny kreditních spreadů. Naopak prodávající 

zajištění má většinou v úmyslu svoji expozici vůči kreditnímu riziku zvýšit, a zlepšit 

výnosnost svého portfolia. Pro obě strany úvěrové deriváty představují efektivnější způsob 

řízení kreditního rizika a posilují likviditu. 

3.1. Základní rysy kreditních derivátů 

Ve své nejjednodušší formě kreditní deriváty reprodukují převod úvěrového rizika, jak 

by proběhl formou standardního (cash) nástroje - například základní swap úvěrového selhání 

je efektivnější obdobou obchodu s dluhopisem na repo trhu. Sofistikovanější druhy kreditních 

derivátů umožňují redistribuovat rizikový profil určitého aktiva nebo skupiny aktiv a 

přizpůsobit ho konkrétním požadavkům investorů (repackaging) - buď zvýšením anebo 

snížením koncentrace rizika. Hlavní přínos kreditních derivátů tkví v možnosti obchodovat 

kreditní riziko odděleně od dluhových instrumentů. 
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Stejně jako u derivátů, i u kreditních derivátů můžeme najít některé společné znaky, 

které je odlišují od jiných podobných nástrojů, v tomto případě ostatních derivátů. Předně, 

vypořádání (puyoff) kreditních derivátů je obvykle vázáno na tzv. úvěrovou událost (credit 

event). Pokud k úvěrové události dojde, strana prodávající zajištění je povinna realizovat 

vypořádací platbu (,default-contingent payment) kompenzující kupujícímu případné ztráty. 

Kromě toho může kontrakt samozřejmě implikovat i platby, které nejsou závislé na úvěrové 

události - např. platba prémie. Dále, úvěrová událost je definována na základě hodnoty 

podkladových aktiv (tzv. referenčních závazků) určitého subjektu, označovaného jako 

referenční jednotka. 

Kreditní deriváty jsou výhradně OTC kontrakty, a jako takové poskytují 

zúčastněným stranám široké možnosti přizpůsobení individuálním požadavkům a potřebám. 

Obecně platí, že strana prodávající zajištění na sebe přebírá kreditní riziko podkladového 

aktiva, takže v případě úvěrové události je povinna uhradit smluvenou vypořádací platbu. Za 

svůj podmíněný závazek, jehož velikost se odvozuje od hodnoty referenčního aktiva, dostává 

po dobu existence kontraktu od kupujícího zajištění dohodnutou prémii. Ta je obvykle splatná 

v určitých časových intervalech. 

Referenčním závazkem může být přímo zajišťované (podkladové) aktivum nebo jiné 

aktivum s podobnými rizikovými charakteristikami, jaké má zajišťované aktivum. Strana 

kupující zajištění nemusí referenční aktivum ani vlastnit, aby na něj mohla sjednat úvěrový 

derivát. Pro definici úvěrové události stačí, když je veřejně dostupná informace o rizikové 

úrokové míře referenční jednotky (dlužníka), jejíž závazek je referenčním závazkem. Kreditní 

derivát se může vztahovat k jednomu konkrétnímu referenčnímu závazku nebo kvíce 

závazkům jedné referenční jednotky, ale i k závazkům různých dlužníků. Běžně se jako 

referenční závazky používají úvěry a obchodované dluhopisy. 

Referenční jednotka, jejíž kreditní riziko je předmětem transakce, nemusí být o 

sjednání kreditního derivátu vůbec informována. To je podstatná výhoda pro banky a správce 

portfolií, kteří tak mohou řídit svá rizika ve vší důvěrnosti, aniž by se museli obávat narušení 

vztahů se svými klienty. Mohou pak libovolně přizpůsobovat splatnost, podřízenost a platební 

podmínky kontraktu svým aktuálním potřebám. Navíc kreditní deriváty pomáhají korektně 

oceňovat náklady příležitosti u transakcí zahrnujících kreditní riziko, neboť poskytují 
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objektivní měřítko tržního ocenění tohoto rizika. Kreditní spread dané (referenční) entity lze 

totiž chápat jako náklady na pojištění proti jejímu selhání. 

3.2. Reálná hodnota kreditních derivátů 

Reálná hodnota kreditních derivátů je dána podobně jako u jiných druhů derivátů 

rozdílem reálných hodnot podkladových pohledávek a závazků. Jedná se o rozdíl mezi 

hodnotou referenčního aktiva a hodnotou závazku vůči protistraně v kontraktu. Zde však 

ocenění bývá složitější než u ostatních derivátů a nadto často není jednoznačné. Hodnota 

závazku protistrany kontraktu je vcelku snadno ověřitelná, problémy ale obvykle nastávají při 

oceňování referenčního aktiva. To odpovídá úvěrové kvalitě referenční jednotky a závisí na 

(ex ante) složitě kvantifikovatelných faktorech, jako např. pravděpodobnost selhání referenční 

jednotky (probability of default), ztráta při selhání (,loss-given default) a angažovanost při 

selhání (exposure at default). Reálnou hodnotu kreditních derivátů určuje i počet a druh 

úvěrových událostí specifikovaných v kontraktu, úvěrová kvalita strany prodávající zajištění a 

pravděpodobnost současného selhání referenční jednotky a prodávajícího zajištění. 

Reálnou hodnotu kreditních derivátů lze stanovit též na základě kreditních spreadů u 

referenčních závazků. Tento přístup se ale zkomplikuje, jestliže cena kreditního rizika -

kreditní spread - není na trhu dostupná. To není nijak výjimečná situace, protože na 

burzovním trhu se obchoduje pouze s relativně malým množstvím dluhů, obvykle jen 

s vybranými dluhopisy. S ostatními dluhopisy se obchoduje pouze na OTC trhu, s úvěry se 

většinou neobchoduje vůbec. Za předpokladu, že referenční jednotka je hodnocena některou 

z ratingových agentur, je problém s cenou kreditního rizika vyřešen, ovšem existuje mnoho 

společností, které nejsou do ratingu zařazeny. Z toho důvodu u velké části dluhů cenu 

kreditního rizika není možné spolehlivě zjistit, obzvláště v málo transparentním 

podnikatelském prostředí. 

3.3. Rozdělení kreditních derivátů 

Kreditní deriváty můžeme podobně jako "klasické" deriváty rozdělit na forwardy, 

svvapy a opce. Úvěrové futures se prakticky nevyskytují. V USA sice byly snahy je 
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obchodovat \ nicméně kvůli velmi nízké likviditě nebyly úspěšné. Z ostatních druhů 

kreditních derivátů se obchoduje především swap úvěrového selhání a strukturované kreditní 

produkty (např. CDO či CLN - viz dále), méně už swap veškerých výnosů a kreditní opce. 

Všechny úvěrové deriváty jsou OTC kontrakty a sjednávají se tedy individuálně mezi 

zúčastněnými stranami. Jak už bylo výše zmíněno, to s sebou nese jistá rizika, např. riziko 

neúplné dokumentace a následné obtížné vymahatelnosti kontraktů. 

Podle velikosti platby na počátku kontraktu lze kreditní deriváty dělit na předem 

financované ( funded ) a nefinancované (.unfunded). Předem financované se vyznačují tím, že 

prodávající zajištění poskytuje prostředky na krytí úvěrového rizika v okamžiku sjednání 

derivátu. Příkladem financovaného úvěrového derivátu může být úvěrový dluhopis (CLN) 

nebo j iné strukturované produkty. Pákový efekt (leverage). který je typický pro všechny 

derivátové nástroje, je v případě financovaných derivátů dosahován dodatečným zvýšením 

expozice vůči riziku. U nefinancovaných úvěrových derivátů subjekt kupující riziko neplatí 

předem, ale až v případě, že nastane úvěrová událost. Patří sem swap úvěrového selhání, swap 

veškerých výnosů nebo opce úvěrového rozpětí. 

Pojem kreditní deriváty lze chápat v užším a v širším pojetí. Užší pojetí zahrnuje 

právě jen nefinancované úvěrové deriváty - swap úvěrového selhání, swap veškerých výnosů 

apod. Na předem financované produkty se potom nahlíží jako na druh dluhopisů, do kterých 

je včleněn nefinancovaný derivát. Každý financovaný derivát se totiž skládá z určité 

nominální hodnoty odvozené z referenčních aktiv a nefinancovaného kreditního derivátu, j ímž 

se přizpůsobuje míra kreditního rizika. Širší pojetí bere předem financované úvěrové deriváty 

jako samostatné produkty. Kreditní deriváty je možné také členit podle počtu referenčních 

závazků na single-name (jediné referenční aktivum) a multi-name (více referenčních aktiv) 

produkty. 

3.4. Asset swap 

Při popisu jednotlivých druhů kreditních derivátů se asset swap často uvádí jako první. 

Je to relativně jednoduchý nástroj, který hraje důležitou roli při oceňování úvěrového rizika, 

nicméně není kreditním derivátem v pravém smyslu. Nepřevádí totiž kreditní riziko odděleně 

od podkladového nástroje a ani jeho vypořádání není vázáno na úvěrovou událost. Asset swap 

7 V roce 1998 se zkouše lo obchodovat s North American Quarterly Bankrupcy Index. 

19 



je kombinací obyčejného dluhopisu nesoucí pevný kupon a úrokového svvapu. Investor 

(kupující dluhopis) nese úvěrové riziko dluhopisu. Jestliže dluhopis zdefaultuje, investor musí 

pokračovat v platbě kuponů z dluhopisu, úrokový swap tedy není automaticky ukončen. 

Swapem se z pohledu investora transformuje fixní výplata dluhopisu na pohyblivou -

referenční sazbu (např. LIBOR) plus spread (asset swap spread). Účelem asset svvapu je 

minimalizace úrokového rizika u dluhopisu s pevným kuponem. Lze na něj pohlížet též jako 

na syntetický dluhopis s proměnlivým kuponem (floating-rate note, FRN). 

Asset swapy jsou oblíbeným nástrojem na trhu dluhopisů. Někdy je dokonce snazší 

obchodovat asset swap než samostatný podkladový dluhopis. Banky často asset swap 

využívají s cílem přizpůsobit fixní úrokové platby svých dlouhodobých aktiv (úvěrů a 

dluhopisů) proměnlivým platbám z krátkodobých pasiv (depozit). Nejvíce obchodovaným 

typem je par asset swap. Splatnost tohoto asset swapu je rovna splatnosti podkladového 

dluhopisu. Na konci splatnosti par asset swapu neprobíhá žádné vyrovnání týkající se 

podkladového dluhopisu, poslední platbou je swap posledního kuponu za dohodnutou 

pohyblivou sazbu. Spread vyplácený nad pohyblivou referenční sazbou se stanovuje tak, aby 

současná hodnota celé transakce byla na jejím počátku rovna nule. Vedle par asset swapu se 
• 8 obchoduje s mnoha dalšími typy , velká část z nich je rozšířena o komplexnější rysy, jimiž 

se eliminují nežádoucí rizika nebo naopak zvyšuje výnosnost. Například proti předčasnému 

svolání dluhopisu se lze zajistil pomocí opce na ukončení úrokového swapu (swaptiarí). 

Dle průzkumu trhu s kreditními deriváty, pravidelně konaného British Bankers' 

Association (BBA), podíl asset swapu na celkovém objemu obchodů klesá. Zatímco v roce 

1999 tvořily transakce s asset swapy kolem 12 %, v roce 2006 tento podíl poklesl ke 4 %. 

Mnoho institucí však neklasifikuje asset swap jako kreditní derivát, a proto je pravděpodobné, 

že skutečný obchodovaný objem může významně převyšovat odhad BBA. Každopádně asset 

swap tvoří velmi důležitou součást kreditního trhu a asset swap spread se užívá jako měřítko 

při oceňování kreditních derivátů. Tím, že asset swap spread není závislý na změně 

úrokových měr, ukazuje relativní rizikovost nesplnění daného závazku, tedy výši kreditního 

rizika konkrétního dlužníka. 

s Např . f o r w a r d asset swap , cross-currency asset swap, cancel lable asset swap, callable asset swap. 
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3.5. Swap úvěrového selhání 

Nej významnějším a nejrozšířenějším kreditním derivátem je swap úvěrového selhání 

(icreclit default swap, CDS). Jak už bylo výše zmíněno, obchoduje se samostatně 

(nefinancovaný) a jako součást strukturovaných úvěrových produktů (financované). 

U strukturovaných produktů se nepoužívá označení CDS, ale přímo název daného produktu, 

do kterého je swap úvěrového selhání včleněn. Rozšíření CDS napomáhá fakt, že je 

nejjednodušším nástrojem na převádění úvěrového rizika. Navíc vydáním standardů ISDA pro 

swapy úvěrového selhání (1999 a 2003) se výrazně zredukovala nejistota a související právní 

rizika ve vymáhání těchto kontraktů. 

Swap úvěrového selhání je podrozvahový {off-hakmce sheet) nástroj. Uzavírají ho 

mezi sebou dvě strany, z nichž jedna (prodávající zajištění/kupující riziko) se zavazuje té 

druhé (kupující zajištění/prodávající riziko) kompenzovat ztráty z referenčního aktiva pro 

případ, že dojde k selhání tohoto aktiva, tedy k úvěrové události. Prodávající zajištění tak na 

sebe přebírá kreditní riziko referenční jednotky. Jestliže nastane stanovená úvěrová událost, 

obdrží kupující zajištění od prodávajícího vypořádací sumu, odvozenou od poklesu hodnoty 

referenčního aktiva, resp. aktiv, pokud se CDS váže ke koši referenčních aktiv. Tím končí 

platnost swapu kreditního selhání. Pokud úvěrová událost nenastane, k žádné platbě ze strany 

prodávající zajištění nedochází a kontrakt končí s koncem doby své splatnosti. Ta může být 

shodná se splatností referenčního nástroje nebo může být kratší. Podobně jako u jiných OTC 

derivátů může kupující zajištění požadovat od prodávajícího jistý kolaterál". Potom se ale 

CDS řadí spíše mezi financované kreditní deriváty. 

platba prémie 
(defaul t swap spread) 

platba při úvěrové události 
• buď "par minus recovery" 

nebo "par" proti fyzickému 
Referenční ' dodání referenčního aktiva 

aktivum 

O b r á z e k 3.1 - Schéma CDS. Zdroj: J í l ek(2006) . 

'' Výše ko la te rá lu se odví j í od úvěrové kvality prodávaj ícího zajištění. Obvykle se pohybuje od 5 do 50 % 

n o m i n á l n í h o d n o t y kontraktu. 
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Ekonomická podstata swapu úvěrového selhání je silně podobná pojišťovacímu 

kontraktu, v případě CDS však nemusí kupující zajištění utrpět ztrátu, aby mu vznikl nárok na 

kompenzační podmíněnou platbu. Za převzetí úvěrového rizika platí kupující zajištění 

prodávajícímu předem dohodnuté periodické platby neboli prémie (též CDS spread), uváděné 

v bazických bodech p.a. a splatné zpravidla čtvrtletně. Celková hodnota periodických plateb 

bývá vyjádřena v procentech hodnoty referenčního aktiva a rovná se očekávaným ztrátám 

hodnoty podkladového aktiva v průběhu CDS. Prémie lze platit i jednorázově a předem 

(up-front payment), čehož se využívá poměrně zřídka a jen u krátkodobých kontraktů. 

Když nastane úvěrová událost a prodávající zajištění je vyzván k vypořádání, kupující 

zajištění přestává platit periodické platby. Tuto skutečnost je třeba při výpočtu výše prémií 

před uzavřením kontraktu zohlednit. Je též velmi nepravděpodobné, že k úvěrové události 

dojde v termínu vyplácení prémie. Proto standardní postup ukládá kupujícímu zajištění 

povinnost vyplatit prodávajícímu naběhnuvší prémii za období od poslední výplaty do dne 

vypořádání (settlement duté). Výplata naběhlé prémie se týká CDS na korporace a banky, 

u CDS na kreditní riziko země se nevyplácí. 

1 když existuje poměrně obsáhlá standardizovaná dokumentace k swapům úvěrového 

selhání, kterou publikuje International Swaps and Derivatives Association (ISDA), CDS stále 

poskytují velký prostor pro individuální vyjednávání podmínek kontraktu. Standardy ISDA 

fungují spíše jako směrnice nebo výčet alternativ, jejichž detaily si strany mezi sebou musí 

dohodnout samy. Čím přesněji a podrobněji je transakce zdokumentována, tím větší je 

pravděpodobnost na její zdárný průběh. 

3.5.1. Podkladová aktiva CDS 

První věc, kterou je třeba definovat, je předmět swapu úvěrového selhání, tedy 

referenční aktivum reprezentující kreditní riziko referenční jednotky. Referenčním aktivem 

může být finanční závazek korporace, banky, státu, apod. Partneři kontraktu swapu úvěrového 

selhání se mohou dohodnout na jediném konkrétním referenčním závazku nebo na některých 

či veškerých závazcích jedné nebo více referenčních jednotek. Smyslem definování 

referenčního závazku je stanovit senioritu závazků, jejichž úvěrové riziko se prostřednictvím 

CDS převádí. Obvykle se CDS váže k nezajištěným dluhopisům (unsecured bonds). 
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Vymezení referenčního aktiva je důležité také kvůli určení zůstatkové hodnoty (recovery 

value) a s ní související vypořádací platby v případě selhání. Úvěrová událost se většinou 

vztahuje na všechny přednostní nezajištěné závazky referenční jednotky, resp. dluhy se 

stejnou senioritou Běžně se stanovuje široký okruh referenčních závazků spouštějících 

úvěrovou událost a relativně malý počet tzv. doručitelných závazků. 

Základním druhem swapu úvěrového selhání je CDS na jeden referenční subjekt -

single-name CDS. Single-name CDS se používá k řízení individuálních rizikových expozic, 

tedy k převodu kreditního rizika jedné referenční jednotky. Pro řízení rizika selhání více 

jednotek (nejčastěji portfolia tří až dvanácti) se uzavírá basket (neboli multi-name) CDS. 

Jeho nejběžnější formou je tzv. fir st-to-default swap (FtD), v němž prodávající zajištění hradí 

kupujícímu pouze ztráty vzniklé v důsledku prvního defaultu, ke kterému v portfoliu dojde. 

Pokud k selhání dojde, FtD se ukončí. Swapy úvěrového selhání je ale možné sjednat i na jiné 

než první defaulty v portfoliu, těm se pak podle pořadí říká second-to-default až n-to-default 

swapy. Ztáty z předcházejících defaultů (n-1) na takové swapy nemají vliv. 

FtD 
p r é m i e 

G r a f 3 .2 - Závislost FtD spreadu na korelaci aktiv. Zdroj: Lehman Brothers. 

Basket CDS jsou produkty, u nichž je klíčovým ukazatelem korelace aktiv 

v portfoliu. V diverzifikovaném portfoliu FtD pokrývá riziko celého koše aktiv, a proto se 

vyplácený spread bude blížit součtu jednotlivých spreadů, jak by byly vypláceny v případě 

10 Čin í se tak proto , aby bylo zaručeno, že předmětem transakce j e kreditní riziko referenčního subjektu a nikoli 

j e h o j edno t l ivý závazek . 
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single-name CDS na každou jednotku zvášť (viz graf 3.2). Jestliže jsou ale aktiva vzájemně 

korelována " , j e pravděpodobnost většího počtu selhání vyšší, a tím klesá i prémie vyplácená 

prodávajícímu zajištění. Investoři se často nechávají zmást zdánlivě malou expozicí vůči 

jediné referenční jednotce (u FtD) proti vysokému výnosu, složenému z více spreadů. 

Zapomínají však na velké leverage, díky kterému je pravděpodobnost selhání některého 

aktiva v portfoliu sestaveného třeba jen z vysoce hodnocených aktiv ("AA") několikanásobně 

vyšší než u single-name CDS. 

Při zajišťování velkých portfolií, čítajících i několik set úvěrů nebo dluhopisů, je 

použití FtD nepraktické, protože očekávané ztráty v portfoliu jsou vyšší. Jednotlivé úvěrové 

expozice v portfoliu také mohou být různě velké. V takovém případě se uplatní zajištění do 

určité výše ztráty (loss layer protection), neboli CDS poskytující ochranu na stanovený 

interval ztrát. Interval nemusí začínat na nule, takže prodávající zajištění může krýt ztráty až 

od vybrané úrovně. Pokud na nule začíná, pak se takové CDS nazývá first loss layer. Pokrývá 

tedy (nominální) hodnotu ztrát od nuly až do výše několika expozic v portfoliu. Když 

kumulované ztráty přesáhnou tuto výši, kontrakt se ukončí. 

Přibližně pěl let se obchodují swapy úvěrového selhání na indexy podkladových aktiv. 

Říká se j im CDX a jsou to kontrakty poskytující úvěrové zajištění na standardizované koše 

referenčních jednotek. Jejich bližší popis je uveden v části 4.3.1, zde jen uveďme, že 

v současnosti existují dvě skupiny těchto indexů, a to Dow Jones CDX a International Index 

Company iTraxx. Koše referenčních jednotek mají velikost od 14 do 125 jednotek a platí, že 

jsou sestaveny z těch nej likvidnějších titulů. Proti klasickým CDS se CDX liší v tom, že 

v případě úvěrové události se nepřerušuje výplata spreadu, nýbrž pokračuje až do splatnosti. 

Spread se ale potom počítá z nižší jmenovité hodnoty, protože v koši zůstane méně subjektů. 

3.5.2. Úvěrová událost 

Snížení hodnoty referenčního závazku je podnětem pro realizaci vypořádací platby 

v rámci CDS, protože funguje jako spouštěcí mechanismus úvěrové události. Na přesném 

vymezení úvěrové události záleží funkčnost celého kontraktu. Definování úvěrové události 

ovšem není snadnou záležitostí a pro prodávajícího úvěrového rizika může znamenat 

11 Kore lace aktiv v portfol iu se určuje na základě tzv. diversity score. 
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dodatečné riziko nesplnění závazku smluvního partnera kreditního derivátu. Obecně přijímané 

definice mezi úvěrové události řadí následující eventuality: 

• bankrot referenční jednotky (default), 

• selhání referenčního závazku, 

• urychlení závazku. 

• odmítnutí/vypovězení závazku (moratorium), 

• restrukturalizace závazku, 

• změna kreditního spreadu, 

• snížení ratingu referenční jednotky. 

Definice úvěrových událostí jsou obsaženy v standardech ISDA pro swapy úvěrového 

selhání. Publikováním těchto standardů ISDA výrazně napomohla zefektivnění a větší 

transparentnosti na trhu s kreditními deriváty. Standardizaci totiž předcházely krize v Asii a 

v Rusku, při nichž došlo ke spuštění řady úvěrových událostí a které vyzdvihly nutnost řešit 

právní nejistotu individuálně sjednávaných kontraktů l2. 

Nicméně i dnes stále ještě není vyřešena část problémů s odpovídající dokumentací 

úvěrových derivátů. Přestože možnost úplného přizpůsobení požadavkům smluvních stran 

poskytuje partnerům kontraktu velkou flexibilitu, není možné postihnout všechny situace, 

k nimž může dojít a tím se komplikuje i určení velikosti adekvátního zajištění. Jestliže se tedy 

strany kontraktu dohodnou, mohou použít odlišnou definici úvěrové události než doporučuje 

ISDA ve svých standardech. Potom se zvyšuje riziko nejasného vymezení a potenciálních 

problémů při uplatňování nároků na kompenzaci ze strany kupující zajištění. Jisté formální 

náležitosti ale musí splňovat každá definice úvěrové události. Například o nastání úvěrové 

události musí informovat jedna ze stran kontraktu - obvykle kupující zajištění - a toto 

oznámení musí vycházet z veřejně dostupné informace. 

V některých situacích je obtížné určit, zda došlo či nedošlo k úvěrové události, neboť 

taková informace nemusí být veřejně dostupná. Může být také obtížné stanovit, zda došlo k 

úvěrové události podle definice úvěrové události v kontraktu. Pokud se například referenční 

jednotka (dlužník) opozdí v platbě svého závazku jen o několik dní, ale pak závazek v plné 

výši uspokojí, kupující zajištění se mezitím může snažit vymáhat vypořádací platbu po 

; J edna lo se tehdy zvláš tě o problém uznání restrukturalizace dluhů. 

25 



prodávajícím. Ten se tak dostává do problematické situace, protože může namítat, že ke 

skutečnému selhání referenčního aktiva nedošlo. Proto ISDA zavedla tzv. diskreční lhůtu 

{grace period), která se definuje v kontraktu, nebo standardně činí 30 kalendářních dní. 

během kterých lze tolerovat prodlení dlužníka v platbě jeho závazku. 

Po úvěrové události následuje vypořádací platba, jejíž náležitosti (hotovostní nebo 

fyzické vypořádání, splatnost a velikost) musí být též stanoveny v podmínkách kontraktu. Na 

vypořádací platbě závisí míra zajištění, které je prostřednictvím derivátu dosaženo. 

Vypořádací sumu hradí prodávající zajištění kupujícímu. U fyzického vypořádání kupující 

zajištění převádí na prodávajícího doručitelný závazek (deliverable obligát ion), kterým je 

obvykle referenční aktivum, a prodávající součastně platí kupujícímu 100 % z nominálu 

tohoto (referenčního) závazku. V případě hotovostního vypořádání prodávající zajištění 

vyrovnává kupujícímu rozdíl mezi nominální a zůstatkovou hodnotou (recovery value) 

daného referenčního závazku. Zůstatková hodnota referenčního závazku se zpravidla určuje 

na základě dealerského hlasování předem ujednaného počtu bank 1'. 

3.5.3. Vypořádání CDS 

Kontrakt o swapu úvěrového selhání musí obsahovat také upřesnění platby následující 

po úvěrové události. Bylo již zmíněno, že vypořádání může mít fyzickou či hotovostní 

podobu u . V obou případech má kompenzovat kupujícího zajištění za rozdíl mezi tržní a 

zůstatkovou hodnotou referenčního aktiva po úvěrové události. Proto v případě fyzického 

vypořádání dodá kupující zajištění prodávajícímu doručitelný závazek referenční jednotky 

proti platbě par v hotovosti. V kontraktu se obvykle stanoví (dle referenčního aktiva) určitý 

okruh závazků - typicky nezajištěných obligací, jež jsou považovány za rovnocenné (pari 

passu) referenčnímu aktivu. Teoreticky by všechny pari passu závazky měly mít při likvidaci 

stejnou hodnotu, neboť představují stejnou pohledávku za referenční jednotkou. V praxi však 

není výjimkou, že se ceny pari passu závazků po selhání liší. Tak vlastně prodávající zajištění 

při fyzickém vypořádání zaujímá dlouhou pozici v opci na závazek nejlevnější k dodání 

(cheapest to deliver). Při stanovení doručitelných závazků musí vzít v úvahu všechna omezení 

13 Účas tn íc i kont rak tu se mohou domluvi t na tzv. calculation agent, který bude v případě úvěrové události 
dohl íže t na korektn í ocenění zdefau l tovaného referenčního aktiva a na průběh vypořádacích plateb. 
14 U s i n g l e - n a m e C D S a indexových C D S (CDX) se v současnosti preferuje fyzické vypořádání, u basket 
( m u l t i - n a m e ) C D S j e naopak častější hotovostní vypořádání. 
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(regulační, daňová či právní), která mu brání v převzetí aktiva a ujistit se, že je plně 

převoditelné ' \ 

Druhý způsob vypořádání swapu úvěrového selhání je hotovostní. Kupující zajištění 

obdrží od prodávajícího rozdíl jmenovité hodnoty referenčního aktiva a ceny aktiva po 

selhání, násobený nominální hodnotou kontraktu. Cena referenčního aktiva po selhání se 

stanovuje dealerským hlasováním (dealer poli), pořádaným většinou mezi čtrnáctým a 

třicátým dnem po úvěrové události. Důvod zpoždění při oceňování je ten, aby došlo k ustálení 

zůstatkové hodnoty zdefaultovaného referenčního aktiva. V některých případech ale není 

možné aktivum ocenit. Tehdy se uplatňují smluvní ustanovení, podle kterých lze cenu 

referenčního aktiva odvodit z ceny jiného aktiva stejné úvěrové kvality a maturity. 

Speciálním případem hotovostního vypořádání je vyrovnání v podobě předem 

stanovené fixní částky. Tomuto způsobu se také říká fixed recovery, hinary nebo digital 

default swap (DDS) a vypořádací platby v případě defaultu jsou zde rovny určitému procentu 

jmenovité hodnoty. Zafixováním vypořádací částky se odstraní nejistota ohledně budoucí 

zůstatkové hodnoty referenčního aktiva, což je výhodné pro obě strany kontraktu, a lze tak též 

zvýšit leverage dané úvěrové expozice. Digitální (vypořádací částka je rovna nominálu) a 

fixed recovery (vypořádací částka je stanovené procento nominálu) CDS jsou užitečné i 

z hlediska oceňování, protože při předem známé vypořádací částce závisí cena CDS pouze na 

pravděpodobnosti selhání. Pomocí CDS je tak možné extrahovat pravděpodobnosti selhání 

očekávané trhem a ze spreadů swapů úvěrového selhání odvodit trhem implikované 

zůstatkové hodnoty referenčních aktiv. 

Způsob vypořádání záleží na vůli zúčastněných. Hotovostní vypořádání je sice 

jednodušší, ale pokud se prodávající zajištění domnívá, že cena defaultovaného referenčního 

aktiva ještě vzroste, anebo vyjednáváním s emitentem referenčního aktiva dosáhne na vyšší 

hodnotu než je zůstatková cena aktiva, bude preferovat fyzické vypořádání. Kupující zajištění 

naopak dá zpravidla přednost hotovostnímu vypořádání. Jestliže referenční aktivum vlastní již 

před uzavřením CDS, bude se chtít vyhnout případným problémům s likviditou aktiva při 

selhání. Hotovostní vypořádání však pro něj bude výhodnější i v situaci, kdy vstupuje do 

15 V něk t e rých zemích j e k převodu dluhu nutný souhlas dlužníka, atd. 
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swapu úvěrového selhání za účelem vytvořit syntetickou krátkou úvěrovou pozici. Ušetří tak 

transakční náklady spojené s opatřováním referenčního aktiva. 

3.5.4. Způsoby ukončení CDS 

Swap úvěrového selhání je par produktem. To znamená, že nezajišťuje ztráty 

plynoucí z faktu, že aktivum se obchoduje za cenu odlišnou od par. Jestliže se aktivum 

obchoduje za cenu nižší než par, CDS "přezajišťuje" kreditní riziko závazku. Pokud se 

obchoduje za cenu vyšší, pak riziko zajišťuje nedostatečně. Když se tržní cena aktiva liší od 

par při sjednání swapu, potom se tento rozdíl zohlední při výpočtu prémie prodávajícímu 

zajištění. Problém může nastat, když cena aktiva výrazně poklesne v průběhu CDS a nedojde 

k úvěrové události. Proti tomu se lze pojistit například sjednáním amortizačního default 

swapu, v němž se míra zajištění přizpůsobuje tržní hodnotě závazku. 

Hlavním faktorem při určování hodnoty swapu úvěrového selhání je kreditní spread 

referenčního subjektu. Na základě tržního přeceňování (mark-to-market) se hodnota CDS 

mění zároveň se změnami úvěrové kvality příslušného dlužníka, která je vyjádřena velikostí 

kreditního spreadu. Děje se tak proto, že tržní přeceňování reflektuje náklady na uzavření 

transakce (of fse t ! ing ) , tj. zaujetí opačné pozice. Pro kupujícího zajištění se tyto náklady 

rovnají zaujetí krátké zajišťovací pozice se stejnou splatností, pro prodávajícího zajištění 

zaujetí dlouhé pozice. Změny kreditního spreadu mohou účastníci swapu úvěrového selhání 

několika způsoby zpeněžit. Realizují tak zisk ze změny spreadu, aniž by musely čekat na 

úvěrovou událost či konec platnosti CDS. 

Zaprvé, při pohybu kreditního spreadu v její prospěch se může jedna strana 

dohodnout s protistranou na ukončení celé transakce. K tomu je však zapotřebí dobré vůle 

protistrany. Druhou možností je "předání" (neboli postoupení - novation, assignment) 

kontraktu jiné straně, která bude ochotna převzít jej za stávajících podmínek, to jest nést 

riziko smluvní protistrany. A zatřetí, účastník kontraktu může uzavřít s jinou stranou obchod, 

v němž zaujme opačnou pozici než v kontraktu původním (tj. zmíněný offsetting) s tím 

rozdílem, že nyní je pro něj tok plateb výhodnější. Tak eliminuje rizika pramenící 

z případného defaultu referenčního aktiva a zafixuje příjem z kreditního spreadu. 
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První dvě možnosti uzavírají pozici v CDS, takže účastník už nemá další pohledávky a 

závazky. Výsledkem třetího způsobu jsou však dvě otevřené pozice. Proto v prvních dvou 

případech investor obdrží jednorázovou sumu, odpovídající aktuálnímu tržnímu ocenění, 

zatímco v případě třetím investor bude dále platit a dostávat smluvené periodické platby. 

Očekávaná současná hodnota těchto plateb v okamžiku uzavření offsettingové transakce by se 

měla shodovat s jednorázovou sumou dle tržního ocenění, kterou by investor získal, kdyby 

svoji pozici uzavřel. Když dojde k úvěrové události, investor zbývající prémie ztratí. Pro tento 

případ je též nezbytné, aby byla minimalizována právní a jiná rizika mezi oběma transakcemi. 

3.5.5. Užití CDS 

Swapy úvěrového selhání slouží k řadě účelů. Pro subjekty s vysokou koncentrací 

kreditního rizika jsou CDS velmi užitečné při zajišťování. Proto je využívají zejména banky, 

které tak zajišťují rizikové expozice ve svých knihách, aniž by musely převádět zajišťovaná 

aktiva. Pro banky mají CDS i tu výhodu, že při nich nedochází k předávání důvěrných 

informací, takže mohou převádět úvěrové riziko a současně udržovat dobré klientské vztahy. 

Klienti ani nemusí o těchto transakcích vědět, natož aby bylo třeba jejich souhlasu jako při 

běžném převodů úvěrů. Swapy úvěrového selhání se často užívají také k zajištění těch 

úvěrových pozic, pro něž neexistuje veřejný dluhový trh. 

CDS umožňují investorům převzít úvěrové riziko bez nutnosti pozici předem 

financovat. To posiluje leverage těchto produktů a pomáhá subjektům s vysokými náklady na 

refinancování. Některým účastníkům swapu úvěrového selhání legislativa neumožňuje 

zaujímat krátké pozice v určitých aktivech, ale mohou si prostřednictvím CDS na tyto aktiva 

koupit zajištění. Nákup zajištění přes CDS je zpravidla také jednodušší než obchodování 

přímo s podkladovým aktivem. Swapy úvěrového selhání jsou vhodným nástrojem i pro 

spekulaci na úvěrovou kvalitu referenční jednotky. Neeliminují (kromě amortizačního CDS) 

však riziko neúplného zajištění. Jestliže se sníží hodnota referenčního závazku, ale nedojde 

k úvěrové události, ztráta kupujícího zajištění se ještě prohloubí. 

CDS jsou velice "pružné" produkty, protože nabízejí vysokou míru přizpůsobení 

specifickým požadavkům investorů co se týče výše kreditního rizika, splatnosti a 

podřízenosti. Díky cenovým diskrepancím mezi hotovostním a derivátovým trhem mohou 

swapy úvěrového selhání přinášet vyšší výnosy než srovnatelné hotovostní nástroje. Účastníci 
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trhu mohou buď kupovat na hotovostním trhu a současně kupovat zajištění, anebo krátce 

prodávat na hotovostním a prodávat zajištění v CDS. Tak získají čistý rozdíl mezi spready na 

hotovostním a derivátovém trhu. 

3.6. Swap veškerých výnosů 

Swap veškerých výnosů (lotal return swap, TRS, či lotal rate ofreturn swap, TROR) 

je kontrakt, díky němuž má investor (tzv. příjemce veškerých výnosů) možnost inkasovat 

všechny příjmy z určitého aktiva bez toho, aby jej musel fyzicky vlastnit l6. Vedle příjmů 

spojených s referenčním aktivem převádí skutečný vlastník aktiva (plátce veškerých výnosů) 

na příjemce i kreditní a tržní riziko spojené s tímto aktivem. Převod rizik je realizován 

výměnou plateb, které odrážejí změny hodnoty referenčního aktiva. Na rozdíl od svvapu 

úvěrového selhání se u TRS převáděné úvěrové riziko vztahuje pouze k danému závazku, 

nikoli ke všem závazkům dlužníka. Proto dlužník může ve splácení jiných závazků selhat a 

přitom nemusí dojít k ukončení swapu veškerých výnosů. 

V základním swapu veškerých výnosů si strany kontraktu směňují všechna cash JJow 

ze dvou rozdílných investic. Příjemce platí plátci veškerých výnosů pohyblivé úrokové 

platby, nejčastěji odvozené z tržních úrokových měr (LIBOR) a navýšené o stanovený počet 

bazických bodů (jde tedy syntetický nástroj). Za to od plátce dostává ve stejných časových 

intervalech kupony vyplácené z referenčního aktiva (dluhopisu). Souběžně příjemce 

kompenzuje plátci případné snížení hodnoty tohoto aktiva a naopak při zvýšení hodnoty 

aktiva inkasuje cenový rozdíl od příjemce veškerých výnosů. Platby vyrovnávající změny 

hodnoty referenčního aktiva mohou být realizovány také jednorázově při splatnosti TRS. 

Periodické úrokové platby v průběhu TRS bývají vypořádávány clearingově. 

Dojde-li k definované úvěrové události (tj. k defaultu referenčního aktiva), swap 

veškerých výnosů se ukončí. Vypočítá se vypořádací suma složená z naběhlých úrokových 

plateb a ze změn ceny referenčního aktiva vůči jeho původní hodnotě při uzavření kontraktu. 

Příjemce veškerých výnosů přitom nese všechny ztráty spojené s podkladovým aktivem, tedy 

nejen úvěrové riziko emitenta, ale také tržní riziko, protože úvěrové a tržní riziko se ve swapu 

veškerých výnosů převádějí dohromady. Z pohledu plátců veškerých výnosů je to výhodné, 

16 T R S j e p ro to někdy označován j a k o druh bilančně-arbitrážového obchodu (Lehman Brothers, 2001, s. 42) . 
S t e jně j a k o osta tní kreditní der iváty i swap veškerých výnosů j e O T C kontraktem. 
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protože se tak zbavují obou rizik plynoucích z držby daného aktiva i když jim aktivum 

zůstává v rozvaze. 

Pokud plátce veškerých výnosů vlastní referenční aktivum, potom existuje určitá 

asymetrie v expozici vůči riziku protistrany mezi partnery kontraktu. Zatímco příjemce 

veškerých výnosů má vůči plátci poměrně nízkou rizikovou expozici, plátce je vůči příjemci 

vystaven podstatně většímu riziku. Pohledávka příjemce za plátcem veškerých výnosů je 

jištěná aktivem, které má plátce okamžitě k dispozici, protože jej drží. Naproti tomu 

pohledávka plátce za příjemcem není krytá a plátce je tak odkázán na úvěrovou kvalitu 

příjemce. Proto se od příjemce někdy požaduje složení kolaterálu nebo odměna za riziko 

v podobě vyššího spreadu vypláceného nad pohyblivou tržní sazbu. 

Úvěrová kvalita příjemce veškerých výnosů a referenčního aktiva je určujícím 

faktorem při stanovování výše spreadu nad pohyblivou referenční sazbou. Peněžní toky u 

příjemce veškerých výnosů se velmi podobají situaci, kdy by přímo koupil referenční aktivum 

a tuto investici financoval prostřednictvím úvěru za pohyblivou tržní sazbu zvýšenou o spread 

swapu veškerých výnosů. Rozdíl je v tom, že TRS se pravidelně přeceňuje, takže změny ceny 

referenčního aktiva se vypořádávají průběžně. Spread TRS tedy odráží náklady příjemce na 

financování. Ty bývají obvykle vyšší než u plátce veškerých výnosů. Pro příjemce má swap 

veškerých výnosů tu výhodu, že investici do referenčního aktiva nemusí předem financovat, 

čímž si vlastně aktivum od plátce jen pronajímá. Plátce veškerých výnosů si běžně 

ponechává hlasovací a jiná práva spojená s obsluhou aktiva. 

Referenční aktivum by mělo být obchodováno na likvidním trhu, aby bylo zajištěno 

jeho objektivní přeceňování 17. Obvykle se swapy veškerých výnosů vztahují k likvidním 

aktivům nebo tržním indexům, u nichž se spotové ceny zjišťují snadno. Pokud se swap 

veškerých výnosů sjedná na nelikvidní aktivum (např. bankovní úvěr), pak musí být v 

kontraktu obsaženy patřičné oceňovací mechanismy anebo - není-li možné aktivum 

spolehlivě přecenit - splatnost referenčního aktiva musí odpovídat splatnosti TRS. 

Alternativně lze jako způsob ukončení sjednat fyzické dodání referenčního aktiva. V tom 

případě příjemce veškerých výnosů za toto aktivum platí jeho zůstatkovou cenu. 

17 Jes t l iže cenu akt iva nelze zjistit explici tně, přeceňování probíhá na základě dealerského hlasování (dealer 

pol i ) . 
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Podobně jako asset swap, také TRS slouží ke konverzi peněžních toků z investice do 

určitého aktiva, resp. koše aktiv či indexu. Díky převodu kreditního rizika však swap 

veškerých výnosů navíc umožňuje investorům (příjemcům veškerých výnosů) participovat na 

změnách ceny referenčního aktiva a simuluje tak vlastnictví daného aktiva. Bez nutnosti 

přímé investice mohou příjemci veškerých výnosů "podrozvahově" vlastnit aktivum, ke 

kterému by jinak z nejrůznějších důvodů neměli přístup l8. TRS může být využit také 

k vytváření syntetických aktiv s požadovanou splatností, čímž investorům usnadňuje 

diversifikaci jejich portfolií. 

Analogicky jako u CDS, ani u swapu veškerých výnosů nemusí být referenční 

jednotka o transakci vůbec informována. To je výhodné pro obě strany TRS kontraktu. Pokud 

je plátcem veškerých výnosů banka, může nadále udržovat vztahy s klientem, zatímco 

investor (příjemce veškerých výnosů) může investovat do aktiv, k nimž by jinak neměl 

přístup (např. poskytnutí bankovního úvěru). Jestliže banka nevlastní referenční aktivum, při 

sjednání TRS v něm zaujímá krátkou pozici. To je pro banku přínos v oblasti likvidity, 

protože velkou část dluhopisů a prakticky všechny úvěry za jiných okolností musí držet do 

splatnosti a nemůže je v případě potřeby dále prodat. 

Swap veškerých výnosů lze použít i pro daňovou arbitráž. Pomocí TRS je možné se 

vyhnout například srážkové dani z kuponů cenného papíru. V některých zemích se totiž 

srážková daň nevybírá u investora, jestliže cenný papír vlastní rezident dané země. Investor 

proto uzavře swap veškerých výnosů s rezidentem této země. Partner-rezident obdrží kupon a 

vzápětí je j vyplatí v rámci TRS investorovi. Tak se investor vyhne srážkové dani, kterou by 

platil v případě, že by cenný papír vlastnil přímo. O "ušetřenou" daň se pak podělí obě strany 

kontraktu. 

3.7. Opce na kreditní spread 

Opce na kreditní spread (credit spreacl option, CSO) je opce, jejímž prostřednictvím se 

lze zajistit proti pohybu kreditních spreadů a jejíž uplatnění záleží na velikosti kreditního 

spreadu určité referenční jednotky v porovnání se sjednaným uplatňovacím spreadem. 

Uplatňovací spread může být definován jako výnos referenčního aktiva (nejčastěji dluhopisu) 

nad vládní obligací nebo nad tržní pohyblivou sazbou (LIBOR). Uplatnění opce na kreditní 

18 Z toho j e d o b ř e patrná leverage swapu veškerých výnosů, j enž j e nef inancovaným kreditním der ivátem. 
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spread může znamenat fyzické dodání dluhopisu s proměnlivým kuponem, asset swapu nebo 

swapu úvěrového selhání. Pro tyto nástroje se též používá název swapce (swaption). Za 

referenční aktivum, ze kterého se definuje uplatňovací spread, lze zvolit jak dluhopis 

s pevným (skrz asset swap), tak s proměnlivým kuponem. 

Stejně jako u standardních opcí je potřeba u opce na kreditní spread specifikovat její 

druh, tj. jestli jde o kupní (call) nebo prodejní (put) opci, uplatňovací cenu (spread), datum 

splatnosti, a také způsob uplatnění (evropská, americká nebo bermudská opce). Kupní opce na 

kreditní spread (prodejní na cenu referenčního aktiva) vyjadřuje negativní očekávání ohledně 

budoucího vývoje úvěrové kvality referenčního subjektu a uplatněna bude v případě jeho 

defaultu. O její ceně lze předpokládat, že bude blízká prémii v swapu úvěrového selhání na 

stejný subjekt. Prodejní opce na kreditní spread reprezentuje pozitivní vnímání referenční 

jednotky a není v případě defaultu relevantní, neboť nebude uplatněna. Uplatňovací spread 

kreditní opce je běžně kótován jako spread k sazbě LIBOR. Opční prémie je obyčejně splatná 

předem, ale může být rozložena na několik pravidelných plateb. 

Opce na kreditní spread je vedle swapu úvěrového selhání a swapu veškerých výnosů 

dalším druhem nefinancovaného kreditního derivátu. Pro investory představuje způsob, jak 

vyjádřit svoje očekávání na budoucí vývoj úvěrové kvality. Opcí na kreditní spread se 

v podstatě obchoduje forwardový asset swap spread. Na rozdíl od opcí na dluhopisy 

s pevným kuponem, jež mohou být také zařazovány mezi kreditní deriváty - mohou plnit 

funkci instrumentu na převod úvěrového rizika nemají na uplatnění opcí na kreditní spread 

vliv změny úrokových měr. Jedinou rozhodující veličinou pro uplatnění opce je kreditní 

spread referenčního subjektu a jeho rozdíl od uplatňovacího spreadu. 

S rostoucí volatilitou kreditního spreadu roste i časová hodnota opce na kreditní spread 

a s ní i cena opce. Pokud investor zajišťuje svoji pozici v opci obchodem s podkladovým 

aktivem, zaujímá dlouhou pozici na volatilitu spreadu. Potom nezáleží na snížení či zvýšení 

kreditního spreadu, ale na velikosti těchto změn, jinými slovy s volatilitou kreditního spreadu 

lze obchodovat odděleně. Opci na kreditní spread je možné také rozšířit na obchodování 

s rozdílem mezi dvěma asset swap spready. Kupující pak má právo požadovat výměnu 

19 Z a k o u p e n í t a k o v é prodejn í opce j e alternativou ke koupi zajištění přes C D S - opce může být uplatněna i k d y ž 
d o j d e k v ý r a z n é m u zhoršení úvěrové kvality subjektu, ale formální default nenastane. V porovnání s C D S j e 
však u p l a t ň o v a c í cena nižší než par, takže opce na dluhopis v důsledku nemusí být výhodnější . 
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jednoho asset swapu za jiný, vztažený k jiné referenční jednotce. Takové opci se říká 

výměnná (.exchangeable) opce na asset swap. 

Typické uplatnění opcí na kreditní deriváty je zajišťování úvěrových linek v bankách. 

Když banka otevře klientovi úvěrovou linku a klient ji v plné výši nevyužívá, banka se 

nepotřebuje zajišťovat proti jeho selhání. Když však klient začne linku využívat, j e 

pravděpodobné, že tak činí proto, že se mu nepodařilo obstarat si výhodnější způsob 

financování. To znamená, že se jeho úvěrová kvalita zhoršila a pro banku bude nákladnější 

sjednat na tuto expozici swap úvěrového selhání. Za této situace opce na CDS přesně pokryje 

potenciální riziko a také bude levnější než koupě zajištění proti defaultu. 

3.8. Kreditní dluhopis 

Kreditní dluhopis (credit-linked note, CLN) se skládá z nefinancovaného kreditního 

derivátu a střednědobého dluhového cenného papíru. Nefinancovanému derivátu se též říká 

vložený a je jím zpravidla swap úvěrového selhání. Investor platí za CLN jeho jmenovitou 

hodnotu, takže dluhopis zajišťuje kreditní riziko předem a řadí se mezi financované úvěrové 

deriváty. Většinou vyplácí pohyblivý kupon 20, který se skládá z proměnlivé sazby (LIBOR), 

spreadu rovnému CDS spreadu na referenční aktivum a spreadu odvozenému z úvěrové 

kvality emitenta CLN. Poslední složka kuponu kompenzuje investora za úvěrovou expozici 

vůči emitentovi, protože investor plně nese riziko protistrany - při defaultu emitenta může 

přijít o všechny investované prostředky. Emitent je rizika nesplnění závazků partnera 

kontraktu zbaven, poněvadž prodej zajištění na referenční aktivum je plně kolateralizován. 

Kreditní dluhopis je syntetickým par produktem a investice do něj se velmi podobá 

koupi dluhopisu referenční jednotky. Výnos z CLN je ale o několik bazických bodů vyšší, 

jelikož investor je vystaven dodatečným rizikům. Emitent vydáním nižších nominálů může 

oslovit širší okruh investorů. Právě pro investory, kteří nemohou uzavírat OTC derivátové 

kontrakty, jsou CLN důležitým nástrojem pro zpřístupněni trhu s CDS. Jestliže referenční 

aktivum, na nějž emitent CLN pomocí vloženého kreditního derivátu kupuje zajištění, 

defaultuje, CLN se ukončí a investor obdrží selhavší aktivum nebo se s emitentem vypořádá 

v hotovosti. Investor tak nese ztrátu shodnou se ztrátou prodávajícího zajištění v CDS. Když 

k úvěrové události nedojde, dostane investor zpět jmenovitou hodnotu CLN. U některých 

20 Ex i s tu j í i kredi tn í d luhopisy vyplácející pevný kupon. 
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kreditních dluhopisů existuje garance navrácení jistiny, takže v případě úvěrové události 

investor přijde nejvýše o kuponové platby z CLN. 

Kupující 
zajištění 
(emitent) 

jmenovitá hodnota CLN r 
< 

platba LIBOR + prémie Prodávající 
* zajištění 

— • (investor) 
při splatnosti vrácení jmenovité 
hodnoty; pokud došlo k úvěrové 
události , j e nominál snížen o 
pokles hodnoty referenčního 
aktiva, případně referenční 
akt ivum dodáno proti platbě "par" 

Referenční 
aktivum 

O b r á z e k 3.3 - Schéma CLN. Zdroj: Jílek (2006). 

Úvěrová kvalita emitenta kreditního dluhopisu bývá vyšší než úvěrová kvalita 

referenčního subjektu. V případě, že úvěrová kvalita referenčního subjektu by byla vyšší než 

úvěrová kvalita emitenta, pak by emitent zjevně vydával obyčejný (vlastní) dluhopis. 

Emitenty kreditních dluhopisů bývají banky nebo jiné ratingované finanční společnosti. CLN 

ale může vydávat i tzv. Speciál purpose entity (SPE"') , což je firma, která má formu trustu 

nebo jiné jednotky nezávislé na finanční situaci jejího zakladatele, tzv. sponzora". 

Kreditní dluhopisy vydané SPE se ale trochu liší od těch vydaných "normální" bankou. 

Neobsahují totiž riziko selhání emitenta CLN. Za investorem vložené prostředky jsou na 

celou dobu trvání kontraktu zakoupeny vysoce bonitní (státní) dluhopisy jako kolaterál a 

uloženy u sponzora. Úroky z těchto dluhopisů se použijí k platbě části úroků z CLN 

investorovi. Mezi SPE a sponzorem nebo jiným subjektem je sjednán swap úvěrového selhání 

(nebo j iný kreditní derivát), který je také zdrojem úroků z kreditního dluhopisu. SPE tak 

funguje pouze jako prostředník mezi investorem a kupujícím úvěrového zajištění. Jeho úloha 

spočívá v sestavení (repackaging) strukturovaného kreditního nástroje, jakým je CLN. 

21 T é ž Spec iá l Pu rpose Vehicle, SPV. 
22 S P E o b y č e j n ě zak láda j í velké finanční skupiny nebo banky a situují j e v daňových rájích, aby j imi p rováděné 

o p e r a c e by ly "daňově neutrální" . 
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Dluhopisy emitované SPE jsou díky investičnímu ratingu často obchodovány na burzách. 

Případný neúspěch SPE nepoznamená reputaci sponzora, který se na těchto transakcích podílí 

jen nepřímo. Emitování kreditního dluhopisu přes SPE se velmi podobá syntetické 

sekuritizaci, jež je popsána v následující kapitole. 
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4. Sekurit izace 

Hlavní motivy sekuritizace lze najít nejméně dva. Prvním je zlikvidnění určitého 

portfolia pohledávek a druhým je převedení rizik z těchto pohledávek vyplývajících. Prvními 

sekuritizovanými aktivy byly hypotéky. Tím vznikly cenné papíry zajištěné hypotékami 

(mortgage-backed securities, MBS). Zkombinování tradiční sekuritizace a některých 

kreditních derivátů dalo později vzniknout produktům jako jsou kolateralizované dluhové 

obligace (collateralized debt obligations, CDO)23 . Jejich struktura se přizpůsobuje "na míru" 

specifickým požadavkům a potřebám investorů, což není inovace, nýbrž zefektivnění 

dřívějších sekuritizačních postupů. Konkrétně začlenění kreditních derivátů pomohlo a 

pomáhá bankám zvyšovat likviditu portfolií a redukovat regulatorně požadovaný kapitál, při 

zachování výhody nízkých nákladů financování a udržování diskrétních vztahů s klientelou. 

Sekuritizace se dělí na tradiční a syntetickou. 

4.1. Tradiční sekuritizace 

Sekuritizace, stejně jako kreditní deriváty, slouží k řízení úvěrového rizika. Lze na ni 

pohlížet jako na alternativu některých kreditních derivátů, či spíše některé kreditní deriváty 

představují alternativu k sekuritizaci. Obecně představuje transformaci určitých finančních 

aktiv na cenné papíry zajištěné těmito aktivy (asset-backed securities, ABS). 

Sekuritizovanými aktivy bývají málo likvidní aktiva, často hodnocená jako spekulační (BB a 

horší). Produkt sekuritizace (tj. ABS) je možné po ekonomické stránce považovat za nástroj 

složený z podkladového aktiva (půjčky, dluhopisu, atd.) a nefinancovaného kreditního 

derivátu. Proto se ABS podobají kreditním dluhopisům. 

4.1.1. Transe 

Cenné papíry vzniklé sekuritizaci mají různé priority splácení. Peněžní toky 

z podkladových aktiv se rozdělují do tříd (tzv. tranší), přičemž každou tranši charakterizuje 

rozdílná úroveň očekávaných výnosů či ztrát a tím i kreditního rizika. Mezi jednotlivými 

tranšemi platí podřízenost, takže výnosy jsou nejdříve vypláceny investorům do tranší 

s nej nižším rizikem. Tranše bývají obvykle označovány takto: 

23 K o l a t e r a l i z o v a n ý m d luhovým obligacím j e věnována samostatná podkapitola 4.3. 
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• super-senior transe, 

• senior transe, 

• střední (,mezzanine) transe, 

• podřízená (subordinated) transe, 

• akciová (equity) transe. 

První tři transe běžně představují kolem 80 % objemu sekuritizovaných aktiv, 

podřízená transe přibližně 15 % a akciová transe asi 5 %. Až na akciovou vyplácejí všechny 

tranše zpravidla proměnlivé úrokové platby, stanovené formou spreadu nad bezrizikovými 

(státními) dluhopisy. Akciová tranše vyplácí rozdíl mezi výnosy ze sekuritizovaných aktiv a 

úrokovými platbami u ostatních tranší. Ztráty ze sekuritizovaných aktiv absorbují tranše podle 

stupně jejich podřízenosti. Proto akciová tranše jako nejrizikovější nese první ztráty, další 

ztráty jdou na vrub podřízené tranše a potom následují zbývající tranše24. Splácení jistiny 

začíná naopak u tranše peněžního trhu a končí akciovou tranší. Tomuto schématu se říká 

waterfall structure. Rozložení rizika a nominálu při rozdělení referenčního portfolia do tranší 

znázorňuje obrázek 4.1. 

iVotional 
Risk transfer 

_L 
CI%-3"/o 3 % - 7 % 7%—10% 10% 
Equity Mezzanine 

t ranche tranches 

- 8 0 

- 7 0 

- 6 0 

- 5 0 

- 4 0 

- 3 0 

- 2 0 

- 1 0 

0 j 
-15 % 1 5 % - 3 0 % 3 0 % - 1 0 0 % 

Senior Super-senlor 
tranches tranche 

O b r á z e k 4.1 - Srovnání nominální hodnoty a převodu rizika v tranších (v procentech z ce lého 
r e f e r e n č n í h o portfolia). Zdroj: IMF. 

24 Ztráty p ř e sahu j í c í podř ízenou tranší se však vyskytuj í velmi zřídka, protože úvěrové riziko bývá 

k o n c e n t r o v á n o do akc iové a podřízené tranše. 
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Investoři do tranší mají zprostředkované pohledávky za dlužníky, kteří přijali 

bankovní úvěry, emitovali dluhopisy apod. Proti přímým pohledávkám za těmito dlužníky má 

investice do tranší tu výhodu, že je mnohem likvidnější a současně díky přeskupení 

úvěrového rizika méně riziková (dle příslušné transe). Tranše totiž mají vyšší rating - ze 

spekulačního se dostávají na investiční stupeň. Velký podíl na tom mají různé formy tzv. 

úvěrového posílení, neboli různých pojištění a záruk za splácení pohledávek původními 

dlužníky. Přitom výnosnost tranší je o několik bazických bodů vyšší než u jiných investic se 

stejným ratingem a splatností. Z těchto důvodů jsou tranše značně atraktivní pro manažery 

rozličných fondů, kteří mohou investovat jen do aktiv s určitým úvěrovým hodnocením. 

Tranší, které se nepřiděluje žádný ratingový stupeň, je akciová tranše. Tato tranše se 

proto prodává velmi obtížně. Většinou tak zůstává původnímu vlastníkovi podkladových 

aktiv. Tím, že si původní vlastník ponechá akciovou tranši. poskytuje na celou emisi částečné 

úvěrové posílení. Pro něj to ale znamená držení vysoce rizikového aktiva ve svém portfoliu, 

takže pokud podléhá regulaci, musí počítat s patřičnými opatřeními ze strany regulátora. 

Ocenění takové tranše bez ratingu je hodně komplikované. Už ratingované tranše bývá 

problém ocenit, jediným vodítkem je právě úvěrové hodnocení. V případě neratingované 

(akciové) tranše se postupuje podle sofistikovaných oceňovacích modelů. K jejich aplikování 

však jsou třeba parametry, jež nejsou vždy k dispozici. 

4.1.2. Podstata tradiční sekuritizace 

Tradiční sekuritizace spočívá v převodu velkého počtu homogenních nelikvidních 

pohledávek z rozvahy finanční instituce (banky, tzv. původce) na jiný subjekt. Převáděnými 

pohledávkami mohou být např. hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry z kreditních karet nebo 

leasingové pohledávky. Jejich homogenita zajišťuje efektivní analýzu úvěrového rizika a 

jednotné platební schéma. Banka či jiná finanční instituce může shromáždit aktiva ze svého 

portfolia nebo aktiva, která odkoupí od jiného původce. Předmětem sekuritizace tak mohou 

být i nebankovní aktiva. 

Poté, co jsou aktiva převedena na daný subjekt (nejčastěji SPE), emituje SPE cenné 

papíry kryté převedenými aktivy (ABS), rozděluje je do tranší a prodává investorům na 

kapitálovém trhu. Prostředky získanými z prodeje cenných papírů SPE splatí původci úvěr 

vzniklý počátečním převedením podkladových aktiv. Původce tak odprodá nelikvidní 
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podkladová aktiva ze své rozvahy a SPE tyto neobehodovatelné pohledávky konvertuje na 

obchodovatelné dluhopisy. Výplaty úroků a jistiny z ABS přímo závisejí na peněžních 

tocích z podkladových aktiv. 

Podmínky vyplácení peněžních toků z podkladových aktiv mohou být nastaveny 

různě. K těm jednodušším variantám patří emise průchozích cenných papírů jediné třídy 

(.single class), u nichž každý cenný papír představuje individuální poměrný zájem a oprávnění 

na jistinu a úrok z podkladových nástrojů v každém období. Ke složitějším strukturám patří 

mnohotřídní ABS (multiclass ABS), jež představují velký počet cenných papírů různých tříd. 

které emituje jediný správce s tím, že každá třída má různá oprávnění na přijetí plateb. Jako 

příklad lze uvést sekvenční platební třídy, úrokové třídy, jistinné třídy, plánované amortizační 

třídy, atd. 

převod 
portfolia 
pohledávek 

prodej 

Portfolio 
pohledávek 

O b r á z e k 4.2 - S c h é m a tradiční sekuritizace. Zdroj: Jílek (2006). 

Sekuritizaci může provést v podstatě jakákoli korporace, jež disponuje k tomu účelu 

vhodným balíkem aktiv. Prakticky ji provádějí hlavně (obchodní) banky2 ' . Jejich motivace se 

mohou různit, většinou zahrnují snahu zbavit se ztrátových aktiv (tj. klasifikovaných úvěrů) či 

získat výhody v podobě nižších kapitálových požadavků, v efektivnějším řízení rizik a 

v ziskovosti. Protože sekuritizace s sebou nese vysoké náklady - zvláště právní, provádí se 

jen při velkých objemech podkladových aktiv 26. Tradiční sekuritizaci lze také chápat jako 

novější formu faktoringu. 

25 N i c m é n ě stále více se z a p o j u j í i nebankovní instituce, např. dceřinné společnosti velkých au tomobi lek . 
26 M i n i m á l n í o b j e m y sekur i t izovaných aktiv se pohybují řádově ve stovkách milionů eur. 
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SPE běžně zakládá původní vlastník aktiv (banka) a to tak. aby se nejednalo o 

dceřinou společnost, jelikož pak by její rozvaha musela být konsolidována s rozvahou banky 

a celý efekt sekuritizace (vyjmutí aktiv z rozvahy banky) by se vytratil27. Také nesmí 

existovat riziko, že dojde k negativnímu ovlivnění hodnoty vydaných cenných papírů (ABS) 

v případě, že se prodávající podkladových aktiv dostane do finančních problémů. Proto je 

třeba, aby SPE byla nezávislá na finanční situaci svého zřizovatele. Potom jestliže se banka 

do bankrotu nebo do finančních potíží dostane, ABS prodané investorům nejsou ovlivněny 

zákony o bankrotu a nesolventnosti příslušné země. 

Banka zakládající SPE má zájem na tom, aby přednostní dluhopisy emitované SPE 

získaly od ratingových agentur nejvyšší hodnocení (AAA). Trh však obvykle požaduje určité 

zajištění emitovaných cenných papírů. Nejjednodušším způsobem zajištění je možnost 

rekurzu, kdy banka převádějící úvěry na sebe bere závazek v případě selhání dlužníků. Tento 

závazek na druhé straně může vzbuzovat obavy regulátorů, zvláště jestliže nedojde k úplnému 

prodeji cenných papírů ze sekuritizace. Banka se pak nezbavuje úvěrového rizika v plném 

rozsahu. Vliv sekuritizace aktiv na celkový rizikový profil banky tedy vyžaduje zvýšenou 

pozornost bankovního dohledu. 

Banka (nebo jiný původce sekuritizovaných aktiv) může zvolit i jiné způsoby zajištění 

emitovaných ABS, tj. úvěrového posílení - viz tabulka 4.3. Nejčastěji se kombinuje několik 

forem úvěrového posílení dohromady. Při stanovování úrovně posílení se vychází 

z úvěrového rizika aktiv v portfoliu stanoveného na základě historických ztrát. Posílení se 

potom stanoví jako několikanásobek historické míry selhání. Úvěrové posílení se poskytuje 

na část nebo celkový objem emise. Existují dvě skupiny úvěrového posílení, vnější a vnitřní. 

Vnější poskytuje třetí strana, která by se procesu sekuritizace jinak neúčastnila. Vnitřní 

posílení obstarává přímý účastník transakce. V případě vícenásobného úvěrového posílení 

připadají eventuální ztráty na poskytovatele těchto posílení v předem stanoveném pořadí. 

27 Ce lá sekur i t i zace se provádí především za účelem snížit kapitálové požadavky na regulaci podléhaj íc ího 

původce , t edy banku . 
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vnější formy úvěrového posílení n e o d v o l a t e l n á b a n k o v n í z á r u k a 

po j i š t ěn í třetí s t r anou 

n a d m ě r n é rozpě t í (excess spread) 

úč ty h o t o v o s t n í h o k o l a t e r á l u (cash collateral ciccount) 

vnitřní formy úvěrového posílení 
p ř e k o l a t e r i z a c e (overcollateralizution) 

p o d ř í z e n o s t t r anš í 

p ř e d č a s n é sp l acen í 

l ikv idní p o d p o r a (liquidity support) 

T a b u l k a 4 . 3 - F o r m y úvěrového posílení. Zdroj: Jílek (2006). 

Rozsah ztrát ze sekuritizovaných aktiv lze předpovídat snadněji u pohledávek, které 

mají podobné charakteristiky a výplaty. Proto se za předmět sekuritizace volí pohledávky co 

nejvíce homogenní co do struktury a nikoli běžné podnikatelské úvěry, jejichž budoucí cash 

flow je mnohdy nejisté. Nejlépe se sekuritizují pohledávky amortizované pevnými splátkami. 

U nich jsou relativně jisté stabilní peněžní platby. Sekuritizaci také napomáhá historická 

evidence výkonnosti portfolia. Díky ní je možné přesněji odhadnout očekávanou úroveň ztrát. 

K. dalším faktorům ovlivňujícím zdárný průběh sekuritizace patří demografická a geografická 

různorodost dlužníků sekuritizovaných aktiv a likvidační hodnota aktiv - vysoká zejména 

u hypoték. 

Pochopitelně lze také najít četné faktory, které sekuritizaci mohou zkomplikovat. 

Muže to být malý počet aktiv v porfoliu. Čím méně je aktiv, tím větší budou mít nominální 

objem, a tím větší bude i jejich kreditní riziko. Negativně se může projevit také malá 

frekvence splátek či chudá statistika minulých selhání a ztrát. Problémem se může stát 

nedostatek standardní dokumentace aktiv, jenž zvyšuje právní nejistotu kontraktu, nebo 

možnost dlužníků modifikovat platební podmínky. Překážkou může být též nutný souhlas 

nebo alespoň informování dlužníků o převodu jejich závazků vůči původnímu držiteli na 

emitenta ABS, j ímž je zpravidla SPE. 

4.2. Syntetická sekuritizace 

Syntetická sekuritizace spočívá v převodu kreditního rizika podkladových aktiv 

z finanční instituce na emitenta ABS (tj. SPE). Hlavní rozdíl proti klasické sekuritizaci tkví 

v t o m , že nedochází k převodu (prodeji) podkladových pohledávek z rozvahy původce. 
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Převádí se pouze úvěrové riziko, a to prostřednictvím financovaného nebo nefinancovaného 

kreditního derivátu. V případě převodu financovaným úvěrovým derivátem - např. kreditním 

dluhopisem - získává banka okamžitě hotovost, zatímco při převodu nefinancovaným 

kreditním derivátem - swapem úvěrového selhání nebo swapem veškerých výnosů - použije 

SPE výnos z emise ABS k zakoupení bezrizikových aktiv, které budou plnit funkci kolaterálu. 

Když se k převedení úvěrového rizika použije financovaný kreditní derivát, přebírá 

SPE riziko podkladových aktiv i riziko původce. Nejvyšší tranše emitovaná SPE potom 

nemůže získat lepší kreditní hodnocení, než jaké má původce. Z toho důvodu se 

upřednostňuje převod kreditního rizika prostřednictvím nefinancovaného úvěrového derivátu 

(např. CDS). Limitujícím faktorem hodnocení nejvyšší tranše pak není rating původce, ale 

rating kolaterálu, zakoupeného za výnos z prodeje ABS. Kolaterál SPE obyčejně ukládá u 

protistrany kreditního deriváty, tedy u původce. 

Portfolio 
pohledávek 

převod 
úvěrového 
rizika 
kredi tním 
derivátem 

prodej 

O b r á z e k 4.4 - Schéma syntet ické sekuritizace. Zdroj: Jílek (2006). 

Protože při syntetické sekuritizaci nedochází k fyzickému převodu podkladových 

aktiv, tj. změně vlastníka, nevznikají náklady spojené s tímto převodem. A jelikož náklady na 

převod úvěrového rizika pomocí kreditního derivátu bývají nižší než u fyzického převodu 

aktiv, bývá celá transakce méně nákladná než tradiční sekuritizace 28. Převod samotného 

kreditního rizika má i tu výhodu, že nijak nenarušuje původní věřitelské vztahy. Proto lze 

syntetickou sekuritizaci provést bez vědomí dlužníků, jejich souhlas není třeba. Podstatnou 

odlišností proti tradiční sekuritizaci je také skutečnost, že původce může realizovat 

28 Nav í c p ř evod kredi tního rizika nemusí mít na rozdíl od fyzického převodu aktiv daňové dopady. 
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sekuritizaci, aniž by podkladová aktiva vlastnil. Pak pouze synteticky sestaví definovaný koš 

aktiv tak, aby investorům mohl předložit požadovanou strukturu jednotlivých tranší. 

V praxi se občas stává, že investoři přesné složení koše podkladových aktiv neznají. 

Jsou j im známy pouze obecné informace o odvětví a oblasti původu podkladových aktiv 

a samozřejmě míře kreditního rizika, kterou je průměrný rating dané tranše. Sekuritizovaná 

aktiva tak tvoří jakousi "černou skříňku" (black box), která investorům vyplácí výnosy 

odpovídající převzatému riziku. V některých situacích má původce právo substituovat 

podkladová aktiva za jiná s podobnými specifikacemi - blízké především splatností a 

úvěrovým hodnocením. Tranše na základě "černých skříněk" jsou oblíbené zejména v zemích 

s tradičním důrazem na bankovní tajemství24. 

S cílem zvýšit atraktivitu emitovaných ABS původce na sebe někdy přebírá první 

ztrátu referenčního portfolia. Činí tak buď zakoupením tranše s nejnižším hodnocením, tj. 

akciové tranše, nebo závazkem úhrady první ztráty v portfoliu omezené do určité výše. Tím 

poskytuje na emisi ABS úvěrové posílení, takže riziko převáděné na investory je nižší. 

Potenciální ztráty investorů může snížit také průběžné vytváření hotovostní rezervy. Ta se 

akumuluje z převisu příjmů SPE nad úroky vyplácenými investorům. Až když ztráty 

přesáhnou i vytvořené rezervy a záruky původce, pocítí je investoři. Zřídka se stane, že ztráty 

překročí i nízké tranše kupované investory a zasáhnou tranše vyšší, tedy přednostní. Potom je 

nese opět původce, který většinou přednostní tranše drží. 

Syntetická sekuritizace se velmi podobá vydání kreditních dluhopisů prostřednictvím 

SPE. Z hlediska převodu kreditního rizika mezi nimi dokonce žádný rozdíl není. I 

v syntetické sekuritizaci se definuje úvěrová událost vztahující se ke kreditnímu derivátu 

mezi původcem a SPE. Jestliže úvěrová událost nastane, prodá se kolaterál a takto získané 

prostředky se použijí na vyrovnání závazků SPE vůči původci. Ze zůstatku se splatí jednotlivé 

tranše, počínaje nejvýše hodnocenými a konče nejnižšími, jejichž hodnota se při úvěrové 

události snižuje jako první. Vypořádání úvěrové události se realizuje okamžitě po jej ím 

vzniku nebo při sjednané splatnosti některé z tranší emitovaných SPE. 

29 Mez i ně patř í např. Švýcarsko, Japonsko či Německo. 
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Syntetická sekuritizace může existovat v různých variantách. Jednou z nich j e 

sekuritizace bez účasti SPE. V takovém případě emituje ABS (nebo kreditní dluhopisy) pro 

investory přímo původce. Ty jsou stejně jako při emisi přes SPE rozděleny do různých tranší. 

Původce si tak ušetří náklady se zakládáním a řízením SPE. Jinou variantou je tzv. páková 

(.leveraged) syntetická sekuritizace. Při pákové sekuritizaci vydává SPE ABS v objemu 

menším, než je jmenovitá hodnota nefinancovaného kreditního derivátu mezi SPE a 

původcem. Derivát pak zajišťuje jen část jmenovité hodnoty portfolia, odpovídající nominálu 

emitovaných ABS. To znamená, že na investory se převádí pouze určité procento kreditního 

rizika sekuritizovaných aktiv. Je namístě zmínit, že toto riziko je vysoce koncentrováno. 

4.3. CDO 

Kolateralizované dluhové obligace (collateralized debt obligations. CDO) jsou 

nástroje vytvořené k sekuritizování portfolií rizikových aktiv, zpravidla podnikatelských 

úvěrů, dluhopisů či swapů úvěrového selhání. Protože vznikají jako produkt sekrutizačního 

procesu, řadí se mezi ABS. Emitují je SPE, které přebírají přímo podkladová aktiva nebo 

riziko z těchto aktiv. CDO jsou podkladovými aktivy zajištěny, proto mají v názvu termín 

"collateralized". Podle druhu kolaterálu se CDO obecně dělí do dvou velkých skupin - na 

CLO (collateralized han obligations), jejichž podkladem jsou bankovní úvěry, a C B O 

(collateralized hond obligations), j imiž se sekuritizují dluhopisy nízké úvěrové kvality. Vedle 

těchto existují ještě syntetické CDO, které nevznikají převodem sekuritizovaných aktiv, nýbrž 

převodem kreditního rizika těchto aktiv prostřednictvím kreditních derivátů (CDS nebo TRS). 

Specifickým rysem CDO je přizpůsobení jejich rizikově-výnosových profilů pro určité 

skupiny investorů, kteří podléhají různým restrikcím anebo mají zvláštní požadavky na 

strukturu kupovaných cenných papírů. CDO v podstatě redistribuují kreditní riziko 

podkladových aktiv. Investoři pak můžou investovat do aktiv, do kterých by za j iných 

okolností investovat nemohli nebo nechtěli, ať už z důvodů nízké likvidity nebo nízké 

úvěrové kvality. CDO pro ně představuje příležitost nejen k diverizifikaci jejich portfolií, ale 

také ke zvýšení jejich výnosnosti, protože nabízejí často vyšší kupony než obyčejné 

podnikové dluhopisy se stejným ratingem a splatností. 
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Přeskupením kreditního rizika v SPE lze dosáhnout vysokého ratingu většiny 

vydaných CDO. přestože portfolio podkladových aktiv většinou nemá žádný rating30 . To je 

možné díky koncentrování rizika selhání do nejnižší tranše. která proto není hodnocena, ale 

zase vysoké riziko kompenzuje zvýšeným spreadem. Ostatní tranše se konstruují tak. aby 

vyhověly kritériím ratiligových agentur a byly hodnoceny na požadované úrovni - (super-) 

senior tranše může získat až "AAA" 51. Emitent CDO si většinou ponechává nej nižší tranši. 

Důvodem je to, že je takřka neprodejná a zajištění na ni je velmi nákladné. Investoři navíc 

mohou požadovat na emitentovi, aby si nejnižší tranši nechal kvůli zabránění zneužití 

informační asymetrie (morálnímu hazardu) týkající se aktiv v portfoliu. 

Obvyklá splatnost CDO činí 5 až 10 let. V průběhu této doby CDO vyplácejí kupon, 

jehož výše závisí na senioritě tranší. Zdrojem kuponů jsou výplaty z portfolia, skládající se z 

pravidelných úrokových plateb snížených o ztráty aktiv, u nichž došlo k selhání. Z prostředků, 

které převyšují kupony vyplácené CDO se zpravidla tvoří rezervy na výplatu budoucích 

kuponů. Při splatnosti CDO se portfolio podkladových aktiv zlikviduje a výnosy se rozdělí 

jednotlivým tranším podle jejich seniority. První je vyplacena nejvyšší (nejméně riziková) 

tranše. Když výnosy stačí na její plné splacení, vyplácí se postupně další, podřízenější tranše. 

Pokud ještě po splacení druhé nejnižší tranše zůstanou nějaké prostředky, dojde i na akciovou 

tranši, do níž se rozdělí zbytek hodnoty portfolia. 

K vydávání CDO mají účastníci různé pohnutky. Mohou například těžit z odlišného 

ocenění plateb z podkladových aktiv a CDO zužitkovat k arbitráži. Využijí tak rozdílů mezi 

kreditními spready spekulačních (high yield) a investičních (investment grade) aktiv. Pro 

banky, pojišťovny či manažery velkých portfolií emitování arbitrážových CDO znamená 

vytvoření relativně vysokého a stabilního příjmu. Podkladovými aktivy arbitrážových CDO 

jsou nejčastěji dluhopisy nebo pozice v CDS. Portfolia složená z úvěrů zase slouží 

k obchodování s CDO za účelem uvolnění regulačního kapitálu. Takovým CDO se říká 

"balance sheet CDOs". Podkladové portfolio bývá u balance sheet CDO kvalitnější než u 

arbitrážových CDO 32, liší se i objemem. Zatímco arbitrážové CDO se uzavírají v průměru od 

200 do 1000 mil. dolarů, průměrná velikost balance sheet CDO činí od 1 do 5 mlel. $. 

30 Pa radoxn í j e , že cena , za kterou se prodá celá emise CDO, může přesáhnout souhrnnou tržní hodnotu 

p o d k l a d o v ý c h akt iv . 
31 J edn ím z dů lež i tých ukazatelů při ohodnocování tranší je korelace selhání aktiv v podkladovém portfoliu, 

měřená p o m o c í tzv. diversity score (případ agentury Moody's). 
32 Z toho d ů v o d u balance sheet C D O (resp. C L O ) nesou nižší kupon než j iná CDO. 
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Základní formu CDO lze rozšířit o prvek aktivního spravování portfolia určeným 

manažerem. Portfolio podkladových aktiv potom není pevně stanovené a v průběhu kontraktu 

se jeho složení mění. Manažer portfolia je povinen dodržovat stanovená kritéria, jako např. 

omezení koncentrace u individuální expozice, u jednoho odvětví a jedné země, minimální 

rating a průměrný rating portfolia. Investice do aktivně spravovaného portfolia je analogická 

investici do uzavřeného podílového fondu. Takto emitované CDO podléhají tržnímu 

přeceňování v pravidelných intervalech, které má dopad i na výplaty jednotlivých tranší. 

Proto se takovým CDO také říká market value CDO 33. 

CDO se vyskytují také ve složitějších podobách. Tou nejdůležitější jsou syntetické 

CDO, konstruované nikoli přímo z portfolia dluhopisů nebo úvěrů, ale na základě 

portfoliového CDS na referenční aktiva. Tento prvek ještě prohlubuje flexibilitu CDO a banka 

si tak může vytvořit rizikově-výnosové schéma převodu kreditního rizika z referenčních aktiv, 

jaké jí nejvíc vyhovuje. Při sestavování syntetických CDO je hlavní, aby zajištění 

poskytované SPE bylo efektivní. Musí být sjednáno takovým způsobem, který regulátorovi 

banky zaručuje, že skutečně dojcle k převodu rizika podkladových pohledávek ven z banky. 

Jenom pak může emise syntetických CDO přinést kýžený efekt redukce regulačního kapitálu. 

Kreditní riziko portfolia syntetických CDO je stejně jako u jiných CDO rozděleno do 

tranší. Nejnižší (akciová) tranše nese 2 až 3 % prvních ztrát portfolia a jako nejrizikovější 

zůstává tzv. sponzorující bance. Druhá nejnižší tranše obvykle zahrnuje kreditní riziko od 2 až 

3 % do zhruba 10 % prvních ztrát. Toto riziko je převedeno portfoliovým default svvapem ze 

sponzorující banky na SPE, které emituje CDO v nominální výši rovnající se nominálu 

swapu. Emitované CDO jsou dále rozděleny do tranší, většinou jednou senior tranší 

(hodnocenou "AAA") a několika středními (mezzanine) nebo podřízenými tranšemi. 

Prostředky z prodeje CDO jsou použity k zakoupení kolaterálu s vysokým hodnocením -

např. vládních dluhopisů země OECD. Tranše mohou být vydávány i v nefinancované 

podobě, v tom případě je pro investory situace analogická s uzavřením úvěrového swapu se 

SPE s charakteristikami dané tranše, tedy na portfolio CDS. 

33 C D O , u k te rých p o k l a d o v é portfol io není aktivně spravováno a výplaty tranší tak závisí př ímo na př í jmech z 

d e f i n o v a n é h o por t fo l ia , se nazývaj í cashjlow CDO. 
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Zbývající kreditní riziko portfolia - od 10 % ztrát výše - se zajišťuje pomocí CDS 

s OECD bankou jako protistranou. Pro sponzorující banku to znamená, že přibližně 90 % 

podkladového portfolia musí rizikově vážit jen dvaceti procenty. Kolem 8 %, na které se přes 

SPE vydají CDO, má rizikovou váhu 0 %, protože tyto cenné papíry jsou jištěny vysoce 

kvalitním kolaterálem. Pro výpočet kapitálových požadavků je tedy třeba ze 100 % vážit 

pouze akciovou tranši, která tvoří ony 2 až 3 % z celého portfolia. Z toho je zřejmé, že emisí 

syntetických CDO lze dosáhnout významných úspor pří výpočtu kapitálové přiměřenosti, 

neboť běžný objem těchto transakcí činí asi 3 až 5 miliard dolarů. 

Hlavní výhodou syntetických CDO je to, že není nutné převádět podkladová aktiva na 

SPE. Ty zůstávají u sponzorující banky - v případě, že podkladové portfolio vlastní. Díky 

tomu jsou syntetické CDO proti běžným cash flow CDO navíc i levnější. Tento druh CDO má 

též významný vliv na celkový trh s CDS 34, protože ho zpřístupňuje externím investorům, 

kteří tak mohou prodávat zajištění na CDS formou diverzifikované investice do tranší 

vydávaných SPE. Investoři vlastnící nižší tranše vlastně prodávají zajištění na téměř celé 

portfolio aktiv, i když formálně nesou pouze část potenciálních ztrát. Ke ztrátám zasahujícím 

do vyšších tranší totiž obvykle nedochází a o co "bezpečnější" jsou investice do vyšších 

tranší, o to rizikovější jsou tranše nižší. 

34 Počet emis í syn te t ických C D O j e důležitým indikátorem aktuální nabídky úvěrového zajištění p ro trh s 

j edno t l ivými C D S . 
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5. Vývoj kreditních derivátů ve světě 

5.1. Historie 

Kreditní deriváty existují relativně krátkou dobu. jejich vznik se obecně datuje na 

počátek devadesátých let. Již dříve se však vyskytovaly produkty, které lze považovat za 

podobné kreditním derivátům, neboť jejich prostřednictvím zejména banky spravovaly 

kreditní riziko ve svých rozvahách. Například opce, jejichž výplata závisela na defaultu, se 

obchodovaly od roku 1971, kdy bylo zavedeno pojištění dluhopisů. V 80. letech vznikl trh 

s mortgage-backed securities (Solomon Brothers) a institucionálním investorům byly prodány 

první tranše. V té době též odstartoval trh s asset-backed securities, první portfolia 

podkladových aktiv se skládala z úvěrů z kreditních karet a leasingů. Na přelomu 80. a 90. let 

se rozšířilo užívání zajištěného asset swapu, který se podobal dnešnímu swapu úvěrového 

selhání, a to vyplácením stanoveného spreadu investorům, kteří potom v případě defaultu 

obdrželi podkladové aktivum. 

První produkty, které lze označit za skutečné kreditní deriváty, se začaly obchodovat v 

roce 1991 v New Yorku. Hybatelem vznikajícího trhu byly finanční instituce, které 

potřebovaly efektivněji spravovat své úvěrové expozice. Banky prodávaly první kreditní 

swapy (tzv. default puls) k zajištění svých málo diverzifikovaných portfolií přes dealery, kteří 

převod kreditního rizika zprostředkovávali. Problém však byl v tom, že dealeři těchto 

obchodů jen s obtížemi nacházeli protistrany ochotné se v nich angažovat. Důvodem byla 

prakticky nulová zkušenost s takovými produkty. Dealeři proto k převodu úvěrového rizika 

začali používat existující derivátové postupy - především mechanismus swapů. Aplikovali je 

na kreditní riziko podniků, rozvojových zemí a na syndikované bankovní úvěry. Tak vznikl 

například swap veškerých výnosů. 

Dealeři většinou zajišťovali své pozice v kreditních derivátech přímými obchody 

s podkladovými aktivy, třeba krátkým prodejem podkladových dluhopisů apod. Na 

zajišťování pozic uzavíráním opačných transakcí byl tehdy trh ještě příliš malý, došlo na něj 

až v druhé polovině devadesátých let, když začal opravdový rozmach kreditních derivátů. Od 

dealerů kupovali kreditní riziko z bank investoři, kteří hledali atraktivnější investiční 

alternativy. Pro investory měly kreditní deriváty dvě velké přednosti. Zaprvé, mohli 

investovat do aktiv, ke kterým dříve neměli přístup, a zadruhé, mohli převzít izolované 
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kreditní riziko bez současného převzetí např. úrokového rizika. Oblíbeným produktem se ještě 

v první fázi vývoje kreditních derivátů, tj. v letech 1991 až 1995, staly kreditní dluhopisy. Jak 

se ale rozvíjely obchody s kreditními swapy a opcemi, význam CLN postupně klesal a 

zdaleka nej důležitějším produktem se stal CDS, který v různých variantách převládá i dnes. 

Počínaje rokem 1996 odstartoval prudký růst trhu kreditních derivátů. Mnoho 

finančních institucí zprvu považovalo kreditní deriváty jen za okrajový nástroj sekuritizačních 

trhů, kreditní deriváty však brzy dokázaly svůj význam a trh s nimi se stal klíčovým pro 

zajišťování kreditního rizika dlužníků. Centra trhu byla dvě - Londýn a New York. Postupem 

času se obchody s kreditními deriváty rozšířily po celém světě, nicméně Londýn i New York 

si své dominantní postavení udržely dodnes. Londýn je největším centrem obchodování 

s OTC deriváty na světě a jeho podíl na celosvětovém objemu kreditních derivátu činí kolem 

40 % (BBA Report, 2006). Podíl amerického trhuje přibližně stejný, odhad velikosti záleží na 

konkrétním průzkumu. Zbývajících 15 až 20 % připadá na Asii a nově vznikající trhy 

(emerging markets). 

Během druhé fáze vývoje přinesly kreditní deriváty inovace do oblasti 

strukturovaných financí. Zkombinováním kreditních derivátů s hotovostními nástroji nebo 

jinými deriváty vznikla syntetická sekuritizace. Ta umožnila libovolně měnit a přeskupovat 

převáděné riziko dle požadavků investorů. První syntetické sekuritizace nesly název Glacier a 

BISTRO. Glacier byl realizován SBC Warburg, nyní UBS. SBC shromáždil úvěry ve výši 

1,75 miliardy dolarů a veškeré jejich kreditní riziko převedl na investory formou kreditních 

dluhopisů. SBC si neponechal žádné z emitovaných dluhopisů, šlo tedy o plně financovanou 

sekuritizaci (funded structure). 

Broad Index Secured Trust Offering (BISTRO), poprvé pořádané v prosinci 1997 

průkopníkem a leaderem v oblasti kreditních derivátů JP Morgan, naproti tomu převádělo na 

investory necelých 10 % kreditního rizika pomocí default swapu se SPE. SPE, nazvané 

BISTRO SPV, potom vydalo CDO ve výši 700 mil. USD, prodalo je na kapitálovém trhu a za 

získané prostředky nakoupilo kolaterál - vládní dluhopisy. Hlavním rozdílem proti dosavadní 

známé (tradiční) sekuritizaci byla právě výše kolaterálu, která představovala pouze 1 0 % 

jmenovité hodnoty podkladového portfolia. Prvních 10 % ztrát v portfoliu nesli investoři do 

CDO. Potenciální ztráty převyšující 10 % si ponechal Morgan v podobě (super) senior tranše. 
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Koncem 90. let kreditní deriváty dozrály z nových produktů ve standardní druh 

derivátových kontraktů. CDS na jedno referenční aktivum (single-name) už byl vnímán jako 

běžný (vanillci) produkt. Větší finanční skupiny nabízely strukturované produkty obsahující 

kreditní deriváty, např. arbitrážové CDO, jako velmi flexibilní investiční nástroje. Hlavní 

regulační instituce vydávaly pokyny pro korektní vykazování kreditních derivátu kvůli 

výpočtu kapitálové přiměřenosti. ISDA v roce 1999 vydala standardní definice kreditních 

derivátů 3 \ jež se staly nezbytným základem pro efektivní a likvidní trh. 

Vydání těchto definic předcházela asijská krize a problémy se státními dluhopisy 

v Rusku. V roce 1998 ruské státní dluhopisy de facto zdefaultovaly a měly aktivovat na ně 

vázané úvěrové události. Protože ale panovaly právní nejasnosti ohledně dokumentace, platby 

z kreditních derivátů se v některých případech neuskutečnily. Za těchto podmínek se projevila 

naléhavá potřeba standardizované dokumentace, která by odstranila právní nejistotu při 

vymáhání kontraktů. Ani po vydání standardních definic ISDA však nebyl problémům 

s dokumentací konec. Především bylo třeba dále upřesnit pojem restrukturalizace, jak ukázal 

případ Conseco v roce 2000 a do určité míry zneužití možnosti "cheapest to delivery" ze 

strany kupujících zajištění. 

Kromě problému definice restrukturalizace vyvstaly i další otázky a požadavky na 

detailnější vymezení kreditních událostí. Konkrétně se jednalo o definování referenční 

jednotky v případě jejího rozdělení (případ National Power v Británii) nebo vypovězení 

(moratorium, repudiation) závazku (Argentina, 2002). Výsledkem těchto sporů bylo 

publikování nových ISDA standardů kreditních derivátů roku 2003. Mimo jiné obsahovaly 

několik modifikací definice restrukturalizace, jež omezovaly splatnost doručitelných (CTD) 

obligací. V návaznosti na nové definice se dále ustálily určité prvky kontraktů, např. dealeři 

zavedli standardní vypořádací lhůty. 

Rok 2003 byl také začátkem silného růstu strukturovaných kreditních produktů, tedy 

různých forem CDO, především pak syntetických CDO. Důvod pro vydávání syntetických 

CDO spočíval ve větších možnostech přizpůsobení požadavkům investorů - zvláště fondů -

na výnosy a riziko výsledných produktů. Za referenční aktiva CDO se braly nelikvidní 

firemní úvěry a dluhopisy a stále častěji se tranšovaly i packages složené z CDS nebo 

35 Poprvé se p o j e m kreditní derivát objevi l v derivátových směrnicích ISDA v roce 1992. 
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dokonce z jiných CDO - tak vznikaly tzv. CDO-squared. S trochou nadsázky lze říci. že 

tranšovat bylo (a stále je) možné prakticky cokoliv. Především však jde o velmi lukrativní 

obchod pro manažery syntetických CDO. tedy velké dealerské společnosti. 

Asset-backed securities and other structured products 

I Noninvestment-grade bondsand leveraged loans 

Investment-grade bonds 

I Bank balance sheet assets 

I Other assets 

- 3 0 0 

- 2 5 0 

- 2 0 0 

- 1 5 0 

G r a f 5.1 - Celosvětová emise CDO dle druhu podkladových aktiv (v mld. USD). Zdroj: IMF. 

V roce 2004 zažilo velký boom obchodování s CDS na indexy3b. Důvodem bylo 

sjednocení kreditních indexů iBoxx a Trac-x do indexu iTraxx v Evropě a CDX v USA. Tím 

vznikl jednotný index pro každý z hlavních trhů, který byl konstruován podle jasných pravidel 

a s vysokým stupněm standardizace. Souběžně s tím dealeři přijali některá opatření na 

podporu obchodování s těmito indexy, jako např. kotování pevných bid-offer spreadu. 

Obchodování s indexy bylo a je pro investory atraktivnější než obchodování s CDS na 

jednotlivé subjekty, protože poskytuje diverzifikovanou expozici namísto koncentrovaného 

kreditního rizika v single-name transakcích. To potvrdily i výsledky obchodování za první rok 

existence sjednocených indexů - dle výzkumu agentury Fitch růst indexových kreditních 

kontraktů dosáhl v roce 2005 neskutečných 900 procent (!). 

Zatím posledním stupněm vývoje kreditních derivátů byl masivní vstup hedge fondů 

na trh. Hedge fondy se ho účastní jak na straně kupující, tak především na straně prodávající 

zajištění. Přitom využívají rozdílů v ocenění podkladových aktiv na různých trzích k arbitráži. 

Kreditní deriváty používají také k oddělení nežádoucího úvěrového rizika při arbitrážových 

Obchodování s CDS na indexy bylo zahájeno v roce 2002. Iniciátory byl JP Morgan a Morgan Stanley. 
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o b c h o d e c h s převoditelnými dluhopisy. Hedge fondy obchodují i s bází mezi CDS a asset 

swapy na dluhopisy. Dá se říci, že všechny tyto jejich aktivity přispívají ke zvýšení efektivity 

a likvidity trhu, jakož i k odstranění nesprávného ocenění podkladových aktiv na jiných trzích 

(price discovery). 

5.2. Současná situace 

Protože jsou kreditní deriváty výhradně OTC kontrakty, data o nich se od účastníku 

trhu získávají poměrně obtížně a nemohou být zcela kompletní a přesná. To je také důvod, 

proč se odhady celkové velikosti trhu s kreditními deriváty dosti významně liší. Každá 

instituce, která výzkumy pořádá, se dotazuje jiného výběru účastníků trhu. Není technicky 

možné ptát se všech účastníků, takže některá data vždy chybí. Skutečná velikost trhu proto 

pravděpodobně přesahuje tu uváděnou v průzkumech. Odhady ovšem mohou být v některých 

případech i nadsazeny, protože se nelze vyhnout dvojímu započítání jedné transakce, pokud 

jsou dotazovány obě strany jednoho kontraktu. Nominální hodnota kontraktů má nicméně 

pouze omezenou vypovídací hodnotu, jelikož čistá expozice vyplývající z derivátových 

kontraktů j e několikanásobně nižší. 

Nominální hodnota kreditních derivátů 

35000 

30000 

25000 

g 20000 

| 15000 

10000 

5000 

0 

• BBA 

d ISDA 

Č3> & m O 
1996 1997 1998 1999 2000 ' 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

50 180 350 586 893 1189 1952 3548 5021 20207 
919 2149 3584 8422 17096 34500 

G r a f 5 .2 - Z d r o j : B B A , ISDA. 
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Podle pravidelného průzkumu trhu prováděného British Bankers' Association celková 

nominální hodnota uzavíraných kontraktů vzrostla od roku 1996 z 50 miliard USD na 

závratných 20 200 mld. v roce 2006 - viz graf 5.2. Proti předchozímu průzkumu z roku 2004, 

ve kterém BBA předpokládala nárůst na 8 200 mld. USD v roce 2006. tak reálný vývoj trhu o 

mnoho předčil očekávání. Do budoucnosti BBA předpokládá, že růst bude nadále pokračovat, 

její odhad nominální hodnoty kreditně-derivátových kontraktů pro rok 2008 činí 33 000 mld. 

USD. Neroste jen celková hodnota kontraktů, ale i počet druhů uzavíraných kreditních 

derivátů. 

Jiné průzkumy odhadují velikost kreditně-derivátového trhu ještě optimističtěji než 

BBA. International Swaps and Derivatives Association začala provádět vlastní výzkumy roku 

2001, kdy zaznamenala nominální objem 632 mld. dolarů. Od poloviny roku 2004 roční růst 

trhu dle je j ích dat přesahoval 100 % a v loňském roce nominál všech kreditních derivátů činil 

více než 34 000 mld. USD, tedy více, než BBA očekává v roce 2008. Vlastní data též 

shromažďuje Bank for International Settlement (BIS), a to od roku 2004. Tehdy se podle ní 

nominální objem kontraktů rovnal 6 400 miliardám USD a v roce 2006 se blížil 29 000 

mld. USD. 

Nominální a hrubá tržní hodnota CDS (dle BIS, v mld. USD) 
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O 
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XII. 04 VI.05 XII.05 VI. 06 XII. 06 

i 1 nominál 6396 10211 13908 20352 28838 

O hrubá tržní hodnota 133 188 243 294 470 

G r a f 5 . 3 - Z d r o j : BIS. 

Nominální hodnota kontraktů je, jak již bylo řečeno, pouze orientačním ukazatelem. 

Mnohem spolehlivějším měřítkem objemu převáděného (kreditního) rizika je hrubá tržní 
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hodnota (gross market value). Je to součet absolutních hodnot všech otevřených pozic, j ak 

s pozitivní, tak s negativní hodnotou, stanovenou dle aktuálních tržních cen. Představuje tedy 

náklady, kterých je třeba k ukončení všech existujících kontraktů. Ke konci roku 2006 činila 

hrubá tržní hodnota všech kreditních derivátů, resp. všech CDS 37, dle odhadu BIS 470 

miliard dolarů proti 243 mld. USD na konci 2005 - vzrostla tak skoro dvojnásobně, viz 

graf 5.3. 

Kreditní deriváty představují nejrychleji rostoucí část celého mimoburzovního 

derivátového trhu (graf 5.4). I když se obchodují mimoburzovně, k střetávání poptávky a 

nabídky existují virtuální centra. Velké investiční banky pravidelně kótují ceny CDS na 

svých internetových stránkách a v Bloombergu, stejně jako velcí specializovaní brokeři (např. 

GFInet). Na snadnějším zjišťování cen a zvyšování likvidity CDS kontraktů se podílí i 

elektronická platforma Creditex, která vznikla roku 1999 a minulého roku (2006) se sloučila 

se svým stejně starým rivalem CreditTrade. Žádná z těchto institucí však nefunguje j ako 

burza, což znamená, že v posledku je kontrakt uzavírán vždy mezi dvěma protistranami. Trh 

se však vyvíjí a od března letošního roku už přestalo platit, že kreditní deriváty jsou výlučně 

OTC kontrakty. Eurex totiž zahájil obchodování s futures na iTraxx. 

Podíl kreditních derivátů na všech OTC derivátech 
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G r a f 5 . 4 - Z d r o j : BIS. 

XII.05 VI.06 XII.06 

3 7 N ě k t e r é i n s t i t uce - např . B I S - data z í skaná při p růzkumech prezentuj í nikoli j a k o všechny kredi tně-

d e r i v á t o v é k o n t r a k t y , n ý b r ž j a k o s w a p y úvě rového selhání. Tento rozdíl j e sp.še formální . 
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5.3. Produkty 

Během posledních několika let došlo k prudkému nárůstu nejen nominálního objemu, 

ale současně i druhů kreditních derivátů, a v blízké budoucnosti se očekává pokračování této 

expanze (BBA Credit Derivative Report 2006). Mezi jednotlivými produkty se zcela zřetelně 

projevuje posun od single-name svvapů úvěrového selhání k multi-name CDS. Zvlášť velké 

oblibě se těší obchody s CDX, tedy obchody s CDS na indexy. Ve své zprávě z loňského 

průzkumu trhu BBA uvádí, že transakce s indexy a s tranšemi na indexy už dominují trhu 

(celkem 37,7 %, viz tabulka 5.5). Přitom ještě v roce 2002 je BBA ani nevyčleňovala jako 

samostatné produkty 38. Z prvního místa vytlačily single-name CDS, které dosud s velkým 

náskokem převládaly - dle předchozího průzkumu BBA z roku 2004 celých 51 % sjednaných 

kreditních derivátů tvořily právě swapy na selhání jednoho referenčního aktiva. Nyní ještě 

pořád představují významnou část trhu, každý třetí kontrakt je single-name CDS. ale jejich 

význam postupně klesá (relativně). 

products 2000 2002 2004 2006 

s i n g l e - n a m e C D S 3 8 % 4 5 % 51 % 3 2 , 9 % 

C L N 1 0 % 8 % 6 % 3,1 % 

c r e d i t s p r e a d o p t i o n s 5 % 5 % 2 % 1 , 3 % 

s w a p t i o n s X X 1 % 0,8 % 

e q u i t y - l i n k e d c r e d i t p r o d u c t s X X 1 % 0.4 % 

b a s k e t p r o d u c t s 6 % 6 % 4 % 1 , 8 % 

f u l l i n d e x t r a d e s X X 9 % 3 0 , 1 % 

t r a n c h e d i n d e x t r a d e s X X 2 % 7,6 % 

s y n t h e t i c C D O s - f u l l c a p i t a l X X 6 % 3 ,7 % 

s y n t h e t i c C D O s - p a r t i a l c a p i t a l X X 1 0 % 1 2 , 6 % 

o t h e r s 4 1 % 3 6 % 8 % 5,7 % 

T a b u l k a 5 . 5 - D r u h y k r e d i t n í c h d e r i v á t ů dle o b j e m u o b c h o d o v á n í . Z d r o j : B B A . 

Podíl produktů syntetické sekuritizace - syntetických CDO - se od roku 2000 nepatrně 

snížil z 1 8 (resp. 22, v závislosti na zahrnutí jiných druhů) na 16 %, což však neznamená, že 

by tento druh kreditních derivátů byl na ústupu. Spíše naopak, jen jejich růst není tak výrazný 

jako u indexových CDS. Kategorie "ostatní" obsahuje mimo jiné swapy veškerých výnosů a 

asset swapy, které dohromady nezabírají ani 6 % trhu. Naproti tomu v roce 2000 

3 8 V C r e d i t d e r i v a t i v e s r e p o r t 2 0 0 4 B B A s w a p ů m na i n d e x y p ř e d p o v í d a l a p r o rok 2 0 0 6 j e n 17 % t rhu . 
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představovaly TRS 11 % a asset swapy 12 % nominálního objemu všech uzavřených 

kontraktu. 

Statistika, kterou BIS uveřejňuje každého půl roku, rozlišuje pouze single-name a 

multi-name CDS. I když v ní single-name CDS na rozdíl od průzkumu BBA značně objemem 

přesahují multi-name kontrakty, je i zde znát rostoucí význam swapů na více podkladových 

aktiv. Na konci roku 2004 tvořily multi-name pouhou pětinu všech CDS, zatímco koncem 

roku 2006 už to byla více než třetina nominální hodnoty všech swapů úvěrového selhání. 

Meziročně multi-name CDS vzrostly téměř o 290 %, single-name "jen" o 181 %. Nejvíce 

CDS je uzavíráno na 1 až 5 let (16 984 mld. USD), následují kontrakty delší než 5 let (9 513 

mld. USD) a nejméně CDS má splatnost kratší než jeden rok (2 341 mld. USD). 

Obecně se většina CDS uzavírá na dobu pěti let. Proto jsou kontrakty s pětiletou 

splatností také nejlikvidnější. U ostatních splatností se likvidita postupně zvyšuje, a to u 

krátkých i u delších - až do deseti let. Průměrná nominální hodnota kontraktů na investičně 

hodnocená podkladová aktiva leží v USA v rozmezí od 10 do 20 mil. USD, v Evropě okolo 

10 mil. EUR ,g. Kontrakty na neinvestiční (high-yield) aktiva se uzavírají ve zhruba poloviční 

výši (JP Morgan Chase, 2006). Co se týče podkladových aktiv, jejich kvalita se pozvolna 

snižuje. Dle průzkumu BBA se skupina aktiv hodnocených od AAA do BBB zmenšila z 65 % 

v roce 2004 na 59 % v minulém roce (viz graf 5.6). Očekává se, že v roce 2008 se aktiva 

s investičním ratingem budou jako referenční používat z 52 %. Zcela logicky se naopak bude 

zvyšovat podíl podkladových aktiv se spekulačním stupněm. V uvedených letech se jejich 

zastoupení zvýšilo z 13 % (2004) na 23 % (2006), odhad pro rok 2008 činí 27 %. 
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G r a f 5 . 6 - R a t i n g p o d k l a d o v ý c h aktiv CDS. Zdroj: BBA. 

3? P ř e v á ž n á v ě t š i n a s w a p ů ú v ě r o v é h o se lhání j s o u obyče jné CDS podle s tandardů ISDA. Méně běžné C D S 
kon t rak ty o b s a h u j í s lož i t ě j š í s t ruk tu ry j a k o např . o p c e na zrušení nebo navyšování kuponu . 
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Expoz ice v k red i tn ích der ivá tech podle ratingu re ferenčních aktiv 
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G r a f 5 . 7 - Z d r o j : Fitch. 

Trend snižování kvality podkladových aktiv potvrzují i průzkumy agentury Fitch 

(graf 5.7). V roce 2002 spekulativní podkladová aktiva tvořila 8 %, v následujících letech 

18% a 24 %, a v roce 2005 dokonce už 31 % z celkové nominální hodnoty zajištění 

prodaného pomocí CDS. Podíl nejvýše hodnocených aktiv - AAA - se snížil na 11 % (2005). 

Přitom ještě v roce 2002 činil přesně dvakrát tolik. Důvodem pro přechod k podkladovým 

aktivům s nižším hodnocením je obecně nízký počet defaultů a s tím související úzké spready 

(viz graf 6.5 a 6.6). Fitch upozorňuje také na rozdíl mezi prodaným a zakoupeným objemem 

zajištění, který v roce 2005 dělal 6 % (700 mld. USD) u spekulativní skupiny aktiv ve 

prospěch zakoupeného zajištění. Tento rozdíl vyplývá ze vzorku respondentů, mezi něž 

nebyly zahrnuty hedge fondy, které jsou rok od roku aktivnější v prodeji úvěrového zajištění. 

5.3.1. Indexy 

Hlavním zdrojem vysokého růstu kreditních derivátů jsou od roku 2004 CDS na 

indexy. Referenční jednotkou je tomto případě index sestavený z velkého počtu firem, v němž 

každá firma má stejný podíl na celkové jmenovité hodnotě a CDS poskytuje zajištění proti 

selhání jakékoli z nich. Když dojde k úvěrové události, swap se neukončí jako v případě 

běžného single-name CDS, ale pokračuje, a kupující zajištění dále vyplácí prodávajícímu 
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prémii ze sníženého nominálu. Na konci splatnosti indexového CDS potom dojde 

k vypořádání, odpovídajícímu snížení nominální hodnoty zdefaultovaného aktiva. 

V současné době existují dvě skupiny indexu - Dow Jones CDX a International 

Index Company iTraxx. Obě skupiny jsou standardizovány co do složení, výplaty prémií a 

splatností. DJ CDX obsahuje referenční jednotky ze Severní Ameriky a nově vznikajících 

trhů, iTraxx sestává z evropských a asijských korporací - schéma znázorňuje tabulka 5.8. 

Nejvíce obchodovanými indexy jsou Dow Jones CDX NA IG index a iTraxx Europe index. 

DJ CDX NA IG je složen ze 125 severoamerických firem, jež jsou hodnoceny jako investiční. 

iTraxx Europe se skládá ze 125 evropských firem na investičním stupni, přičemž každá 

z firem má v indexu vždy stejnou váhu. CDX kontrakty na oba indexy se vydávají ve 

splatnostech 3, 5, 7 a 10 let. 

Evropské C D S indexy Americké CDS indexy Asijské CDS indexy Emerging niarkcts C D S 

iTraxx Europe CDX iTraxx Asia CDX EM 
iTraxx Main DJ CDX.NA.IG iTraxx Japan DJ CDX.EM 

+ Sub Indices + Sub Indices + Sub Indices DJ CDX.NA.HiVol + Sub Indices 

iTraxx HiVol DJ CDX .NA.Crossover iTraxx Non-Japan 

iTraxx Crossover DJ CDX.NA.HY + Sub Indices 

(high yield) 

T a b u l k a 5 . 8 - Druhy CDX. Zdroj: JP Morgan. 

Složení koše referenčních jednotek (indexu) se průběžně mění v intervalu šesti měsíců, 

a to 20 března a 20 září (tzv. roli dates)40. Změny závisí na hlasování zúčastněných dealerů. 

Složení každé série vydaných CDX zůstává po dobu splatnosti neměnné, pokud nedojde 

k defaultu některé referenční firmy. Selhavší jednotky jsou z indexu vyňaty. CDX se vydávají 

ve dvou podobách - financované a nefinancované. Nefinancované (unfimded) jsou analogické 

CDS kontraktu na portfolio referenčních aktiv a obchodují se na všechny druhy DJ CDX i 

iTraxx indexů. Financované CDX se naproti tomu nevydávají na všechny indexy. Jsou to 

vlastně CLN, jejichž prostřednictvím mohou investoři podléhající různým omezením a 

regulacím investovat do jinak zakázaných derivátů. Vypořádání financovaných CDX se 

odehrává hotovostně, kdežto u nefinancovaných kontraktů bývá fyzické. 

10 Zatím pos lední série (osmá DJ CDX a sedmá iTraxx) byla vydána 20. března 2007. 
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CDS na indexy maji četné výhody. Ve srovnání se single-name CDS nabízejí 

diverzifikaci a vyšší efektivnost, v porovnání s košovými default swapy a CDO jsou 

standardizované a transparentní. To jsou důvody, proč CDX zažívají období expanze a 

obchodují se aktivněji než jiné CDS, které jsou méně likvidní a mají širší bid-ask spready. 

Kromě CDX se obchodují také transe na CDX, což jsou v podstatě CDO na základě CDX. 

Indexy DJ CDX NA IG a iTraxx Europe se "porcují" na pět tranší: super senior, junior-senior. 

senior-mezzanine, junior-mezzanine a akciová (equity) transe. Transe na CDX se nezařazují 

mezi syntetické CDO, protože nejsou jištěny podkladovými aktivy či CDS. Nicméně peněžní 

toky z nich se neliší od těch z tranší syntetických CDO. 

5.3.2. Nové produkty 

Významnou inovací CDS v poslední době bylo zavedení swapů úvěrového selhání na 

jednotlivé závazky referenčních jednotek místo přímých CDS na tyto jednotky. Vznikly tak 

CDS jištěné aktivy neboli ABS CDS, které poskytují ochranu proti úvěrovým událostem na 

určitá aktiva, obvykle na zajištěné (secweď) úvěry. Tento druh CDS lze aplikovat i na CDO, 

jakožto referenční závazky. CDS na zajištěné úvěry se říká loan credit default swups (LCDS) 

a představují možnost získat expozici vůči "nejpřednostnějším" závazkům referenční 

jednotky. Typicky se sjednávají na úvěry rizikovějších (high yield) subjektů. Na rozdíl od 

klasických CDS je možné je zrušit41, pokud podkladový zajištěný úvěr zanikne. LCDS se 

obvykle vypořádávají fyzicky (dodáním přednostního zajištěného úvěru), ale lze je vyrovnat i 

hotovostně. 

Velký zájem budí inovace na poli strukturovaných kreditních produktů v podobě 

constant proportion portfolio Insurance (CPPI) a constant proportion debt obligations 

(CPDO). CPPI existuje už od osmdesátých let a v souvislosti s kreditními deriváty dochází 

uplatnění v obchodech s CDX. Princip jeho fungování spočívá v rozdělení investované částky 

na tzv. floor, což je minimální pro investora akceptovatelná hodnota portfolia, a tzv. cushion, 

který je přenásoben (multiplikátorem) tak, aby celková riziková expozice odpovídala investici 

do portfolia rizikových aktiv. Výše floor a multiplikátoru záleží výhradně na averzi investora 

vůči riziku. Floor je následně investován do bezrizikových aktiv, obvykle vládních dluhopisů. 

Velikost cushion se potom odvíjí od hodnoty podkladových aktiv, v případě kreditních 

41 Platí p ro e v r o p s k o u f o r m u , v USA možnost zrušení kontraktu neexistuje. 
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derivátů nejčastěji podle vývoje některého z indexů - DJ CDX nebo iTraxx. a pokud klesne 

na nulu, stejně tak klesne i riziková expozice. Schéma CPPI je na obrázku 5.9. 

M E C H A N I S M O F A CPPI S T R A T É G Y I N C L U D I N G THE DJ I T R A X X AS THE RISKY A S S E T 
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O b r á z e k 5 . 9 - Z d r o j : H V B . 

CPDO se zčásti podobá běžnému dluhopisu - také vyplácí investorům pevný kupon 

v daných intervalech. K.e generování výnosů však využívá znásobenou (leveragect) expozici 

vůči rizikovým aktivům, např. některému CDX. Na začátku transakce investor vloží nominál, 

který je o určitou sumu nižší než současná hodnota vyplácených kuponů a nominálu při 

splatnosti. Tento rozdíl (tzv. shortfall) se během života CPDO průběžně eliminuje 

přizpůsobováním míry expozice vůči rizikovým aktivům tak, aby poměr mezi ním a 

očekávaným příjmem z rizikových aktiv zůstával s tejný-proto "constant proportion" v názvu 

CPDO. Přesně opačně než v případě CPPI se tak v CPDO při poklesu hodnoty podkladových 

aktiv (rozšíření spreadů) expozice vůči rizikovým aktivům zvyšuje. 

Jinými slovy, logikou CPDO je předpoklad, že výnos ze spreadů získaný expozicí vůči 

kreditnímu riziku v průměru (zde je důležitá diverzifikace - proto se CPDO sjednávají na 

CDS indexy) "překompenzovává" ztráty z portfolia CDS. To znamená, že pokud by investor 

opakovaně prodával úvěrové zajištění pomocí CDS, kumulovaný kreditní spread by časem 

převýšil ztráty zapříčiněné úvěrovými událostmi na referenční aktiva. Rolováním po CDS (na 

indexy) tak CPDO reprezentuje optimistický pohled na budoucí vývoj kreditních spreadů, 

zatímco riziková expozice v CPPI plně následuje trend kreditního trhu. Jistina a kupony 

CPDO jsou obvykle hodnoceny velmi vysoko (i "triple A"). 
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5.4. Účastníci trhu 

Zdaleka největšími aktéry na trhu s kreditními deriváty byly ještě před několika lety 

banky. Spolu s obchodníky s cennými papíry (securitiesfirms) v roce 2000 tvořily přes 80 % 

kupujících a 63 % prodávajících zajištění (dle BBA, viz tabulka 5.10). Banky i v současnosti 

dominují trhu, ale jejich převaha už není tak drtivá. Za šest let jejich relativní tržní podíly 

klesly zhruba o třetinu a v loňském roce tak činily 59, resp. 44 %. Poslední průzkum BBA už 

nerozděluje banky a obchodníky s cennými papíry do dvou skupin, jak bylo zvykem 

v předchozích průzkumech, nýbrž tyto účastníky dělí na ty, jejichž motivem je obchodování 

s kreditním rizikem (přibližně dvě třetiny), a ty. kteří trh využívají k řízení svých úvěrových 

portfolií. Zatímco při obchodování s kreditními deriváty banky vystupují na obou stranách 

kontraktů zhruba vyrovnaně, v portfoliových operacích pochopitelně uzavírají kontrakty 

hlavně na straně kupující zajištění. Celkově tak banky zůstávají čistými prodávajícími 

kreditního rizika. 

Market participants 2000 2002 2004 2006 

Banks ( inc lud ing securi t ies 81 73 67 59 
firms) 63 55 54 44 

banks - t rading activi t ies X X X 39 
35 

banks - loan por t fo l io X X X 20 
9 

Insurers 7 6 7 6 
23 33 20 17 

m o n o - l i n e insurers X 2 2 

3 10 8 

re - insurers X 21 3 2 
7 4 

o ther insurance compan ie s X 3 2 2 

12 3 5 

Hedge f u n d s 3 12 16 28 
5 5 15 32 

Pension funds 1 1 3 2 

3 2 4 4 

Mutual f u n d s 1 2 3 2 

2 3 4 3 

C o r p o r a t e s 6 4 
i 2 

3 2 2 1 

O t h e r 1 2 1 1 

1 0 1 1 

T a b u l k a 5 .10 - Procentní podíly účastníků trhu na obchodech s kreditními deriváty. Horní 
ř á d e k udává nákup, dolní prodej zajištění. Zdroj: BBA. 

Druhou nejpočetnější skupinou účastníků kreditně-derivátových obchodů už nejsou 

jako kdysi pojišťovací společnosti, ale hedge fondy, jejichž tržní podíl se od roku 2004 téměř 
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zdvojnásobil. Hedge fondy vystupují jako prodávající i jako kupující zajištění, ale v prodeji 

zajištění jsou aktivnější a obstarávají třetinu veškerého prodaného úvěrového zajištění. Přitom 

ještě v roce 2000 a 2002 se na prodeji zajištění podílely pouhými 5 %. Naproti tomu podíl 

pojišťoven na prodaném zajištění rok od roku klesá - od roku 2002 do roku 2006 se jejich 

podíl na prodaném zajištění snížil na polovinu, tj. 17 %. Na straně kupujících zajištění si ale 

pojišťovny udržují stabilní účast kolem šesti procent. Zůstávají tak nevýznamnějšími čistými 

prodejci úvěrového zajištění. 

Účastníky trhu s kreditními deriváty jsou takřka výhradně finanční instituce 42. Z velké 

části je to dáno motivy jednotlivých účastníků. Banky používají kreditní deriváty pro arbitráž 

regulačního kapitálu, k zajišťování a snižování koncentrace kreditního rizika (diverzifikaci), 

pro hledání alternativních zdrojů financování nebo k obchodování s kreditním rizikem 

(market-making). Pojišťovny kreditní deriváty využívají na řízení kreditního rizika svých 

dluhopisových portfolií nebo častěji za účelem investování. K investování a správě portfolií 

užívají kreditní deriváty také hedge fondy. Mohou těžit z rozdílného ocenění kreditního rizika 

na trzích s dluhopisy a s CDS, tedy z arbitráže. Atraktivitu pro ně mají kreditní deriváty i 

kvůli velkému leverage, díky němuž lze dosáhnout vyšších výnosů (ale i ztrát). Výrobní firmy 

vstupují do úvěrově-derivátových kontraktů jen zříkda a pouze za účelem zajištění rizika 

smluvní protistrany - ať už korporace nebo státu. Motivace účastníků trhu shrnuje obrázek 

5.11. 

Protection sellerB/rnk buyers 

Examples 

• Taking views/hedging cash bond 
and hybrid books 

• Subsidise protection buying by 
offering on underwerghts 

• Value players of CDS v bonds 

Monetise credit line availability to 
bank group 

Sellers of senior protection 

Sellers of senior 
protection 

Leveraged credit 
vehicles gaining 
synthetic credifr isk 

Arbitrage/short-term views 

2 j j j ^ ^ 

Protection buyerefrnlt teltero 

E x a m p l e s 
• Taking views/hedging cash 

bond and hybrid books 

• Buying protection on loan 
exposures 

• Negative basis packages 

• Hedge counterparty and 
funding raks 

• Buying "Armageddon" 
protection 

Arbit/age/short-term views 

O b r á z e k 5 . 1 1 - P ř e h l e d m o t i v a c í ú č a s t n í k ů t r h u s k r e d i t n í m i d e r i v á t y . Z d r o j : J P M o r g a n . 

: O d h a d ú č a s t i n e f i n a n č n í c h i n s t i t u c í n a c e l k o v é m o b c h o d o v a n é m o b j e m u k r e d i t n í c h d e r i v á t ů n e p ř e s a h u j e 5 % . 
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6. Kreditní deriváty v bankách v ČR 

V České republice neprobíhají žádné průzkumy zaměřené na obchodování s kreditními 

deriváty, a proto neexistují ani žádné souhrnné statistiky těchto obchodů. Česká národní 

banka v každoročním bankovním dohledu publikuje pouze přehled derivátových operací bank 

působících v ČR, v němž nejsou kreditní deriváty řazeny zvlášť, nýbrž k jiným derivátovým 

nástrojům (viz graf 6.1). Komentář se omezuje na stručné konstatování, že "potenciální rizika 

českého bankovního sektoru spojená s úvěrovými deriváty se zatím podílejí na celkovém 

kreditním riziku jen malým dílem" (Bankovní dohled 2005, s. 48). Z následujícího textu lze 

usuzovat, že v minulém roce k boomu v oblasti kreditních derivátů v ČR nedošlo. 

STRUKTURA DERIVÁTŮ PODLE PODKLADOVÝCH AKTIV 
(v mld. Kč) 
banky s licencí k 31. 12. 2005 

31. 12. 2003 2340 ,4 971.4 

-

31. 12.2004 2919,7 10 

-

31. 12.2005 2868,4 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 

• Úrokové nástroje I Měnové nástroje 

• Akc ia /é , komoditní a úvěrové nástroje 

G r a f 6.1 - Z d r o j : Č N B . 

Protože tedy neexistují ucelená data o obchodech s kreditními deriváty, byla tato 

kapitola zpracována na základě informací poskytnutých přímo zúčastněnými bankami. 

Dotazování probíhalo formou interview s odpovědnými pracovníky bank, zpravidla 

zaměstnanci treasury oddělení. Zatímco v obchodování s deriváty obecně jsou banky v ČR 

poměrně aktivní - dle Bankovního dohledu 2005 z celkových 30 bank4 3 a poboček 

zahraničních bank jich plných 21 vykazovalo pohledávky z derivátových operací - kreditně-

derivátové kontrakty jsou v ČR spíše okrajovou záležitostí. O trhu nelze mluvit vůbec. 

43 N e p o č í t a j e m e z i ně s t avebn í spoř i te lny , j i m ž obchodování s deriváty zákon zakazuje . 
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Hlavní překážkou pro kompletaci údajů o kreditních derivátech je způsob jej ich 

obchodování, tj. mimoburzovní. Navíc v mnoha případech banky kreditní deriváty nenabízejí 

svým klientům, ale používají je pro vlastní potřebu, a tudíž informace o nich spadají do 

kategorie "interní". Takové produkty pak většinou neobchodují mezi sebou, ale v rámci 

nadnárodní skupiny, do níž patří. Tento malý průzkum se proto zaměřil na kreditní deriváty 

nabízené bankami jejich klientům (zejména institucionálním investorům), nicméně ani tak 

nebyl problém s obtížným získáváním podkladů vyřešen. Banky jsou totiž (pochopitelně) 

skoupé i na informace týkající se jejich klientů a téma kreditních derivátů je v tomto ohledu 

citlivější než např. ostatní derivátové kontrakty. 

Autor této práce oslovil 12 bank a 5 poboček zahraničních bank působících v ČR. 

Z těchto sedmnácti subjektů pouze čtyři potvrdily obchodování s kreditními deriváty, a sice: 

Bavvag Bank CZ a.s., Citibank a.s., Česká Spořitelna, a.s. a HSBC Bank plc - pobočka Praha. 

Ostatní bankovní domy obchodování s kreditními deriváty v ČR popřely. Přehled oslovených 

bank ukazuje tabulka 6.2. Určitá podobnost se světovým trhem, kde jsou obchody 

s kreditními deriváty koncentrovány v rukou několika málo hráčů 44, jistě není náhodná. V ČR 

aktivně provozují obchodování s kreditními deriváty vlastně jen Citibank a HSBC. 

banka 
Bawag Bank CZ a.s. ano 
Citibank a.s. ano 
Ceslcá spořitelna, a.s. ano 
Československá obchodní banka, a.s. ne 
eBanka, a.s. ne 
GE Money Bank, a.s. ne 
HVB Bank Czech Republic a.s. ne 
IC Banka, a.s. ne 
Komerční Banka, a.s. ne 
Raiffeisenbank a.s. ne 
Volksbank CZ, a.s. ne 
Živnostenská banka, a.s. ne 
pobočky zahraničních bank 
ABN Amro Bank N.V. ne 

Commerzbank AG, pobočka Praha ne 

Deutsche Bank AG Filiale Prag ne 

HSBC Bank plc - pobočka Praha ano 

ING Bank N.V. ne 
T a b u l k a 6.2, (vlastní průzkum). 

44 Dle o d h a d u Fitch 85 % ob jemu prodaného a koupeného kreditního zajištění v roce 2005 zobchodovalo deset 

ne jak t ivně j š ích insti tucí (Fitch 2006) . 
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6.1. Produkty nabízené bankami 

Jak už bylo popsáno v předchozích kapitolách, kreditní deriváty nejsou retailovými 

produkty. Jsou nabízeny převážně profesionálním investorům, takže banky dominující 

retailovému trhu nemají automaticky větší podíl na obchodech s kreditně-derivátovými 

kontrakty. Z bank, které ČNB registruje jako "velké"45, se v úvěrových derivátech 

v současnosti angažuje jako jediná Česká Spořitelna (ČS). viz graf 6.3. Neposkytuje je ale 

klientům, nýbrž se jich účastní pro svou interní potřebu. ČS tyto obchody neuzavírá v rámci 

České republiky, ale se zahraničními partnery přes svou mateřskou skupinu Erste. 

N o m i n á l n í h o d n o t a ú v ě r o v ý c h d e r i v á t ů Č S 

1400 
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G r a f 6 . 3 - Z d r o j : Č S . 

Zbývající tři banky - Bawag, Citibank a HSBC - obchodují kreditní deriváty v 

ČR 

z pozice zprostředkovatelů. Nabízejí je ve formě strukturovaných úvěrových produktů, což 

jsou různé podoby dluhopisů obsahujících včleněné kreditní deriváty - CLN, CDO, atd. Na 

vymýšlení těchto produktů a jejich oceňování (příp. přeceňování vzhledem k trhu) jsou třeba 

vysoce kvalifikovaní odborníci. Těch je ale v ČR nedostatek, takže banky tyto produkty samy 

nekonstruují, ale pouze je "přeprodávají" z hlavního centra veškerých obchodů s úvěrovými 

deriváty v Evropě, kterým je Londýn. Zdejší kapacity jsou pak dostatečně vytíženy 

45 M e z i v e l k é b a n k y pat ř í Č e s k á spoř i te lna , Č S O B , H V B Bank a Komerční banka. 
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rozklíčováváním takových produktů, aby je banky mohly přizpůsobit konkrétním 

požadavkům investorů. 

Konkrétní požadavky investorů jsou totiž rozhodujícím faktorem pro existenci a 

zdárný prodej strukturovaných úvěrových produktů. Nejčastěji celý obchod začíná na straně 

klienta, který do banky přijde s určitými požadavky na výnos a riziko investičního 

instrumentu. Likviditu není třeba brát v potaz, protože v OTC kontraktech, jako jsou kreditní 

deriváty, je prakticky nulová. Banka pak nabídne klientovi produkt z portfolia své mateřské 

skupiny, např. kreditní dluhopis, a klient řekne, jestli mu daná struktura vyhovuje nebo ne. 

Pokud ne, banka mu na míru přizpůsobí parametry kontraktu, např. rozšířením nebo zúžením 

okruhu podkladových aktiv. 

Ne vždy je však možné strukturovaný kreditní produkt přizpůsobit požadavkům 

investora. Někdy se stává, že daná struktura je pevně vymezena a její přizpůsobení by bylo 

příliš nákladné. Potom nezbyde než sáhnout po nějakém alternativním produktu. Většinou se 

však banky snaží co nejvíce klientovi vyjít vstříc, protože samy mají z těchto obchodu nemalé 

marže. Vědí, že investoři víceméně spekulují a nejde jim ani tak o detailní porozumění všem 

rizikům, spojeným s jejich investicí, jako především o zvýšení výnosnosti jejich aktiv. I tak se 

ale bankám podaří prodat v lepším případě pár desítek strukturovaných kreditních derivátů 

ročně. Svou roli sehrávají i vysoké nominály, na které se tyto produkty sjednávají. Česká 

republika je pro takové obchody prostě příliš malá. 

Konkrétní nabídka strukturovaných kreditních produktů je velmi individuální, na 

svých internetových stránkách uvedené tři banky informují o strukturovaných kreditních 

produktech jen povšechně. Nejstručnější je HSBC, Citibank aspoň uvádí, že poskytuje např. 

CLN a TRS, jak ale později vyšlo najevo, je schopná sjednat "cokoli". O něco málo 

konkrétnější j e Bawag, která nabízí CLN, jejichž výnos je určen košem podkladových aktiv 

nebo CDS. Jako příklad variant uvádí First to Default a Average Yield Basket. Minimální 

investovanou částkou je 100 mil. CZK nebo ekvivalent v jiné měně. Minimální splatnost činí 

I rok, maximální není stanovena. 

Bližší popis produktů banky nezveřejňují, neb ho chrání jako součást svého 

know-how. O moc konkrétnější proto nejsou ani v osobním styku, ale další informace 

obecnějšího rázu přece jen byly ochotné poskytnout. Strukturované kreditní produkty 
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(např. CLN) bývají vztaženy k závazkům spekulativně hodnocených korporací nebo 

k dluhopisům států na nově vznikajících trzích ve východní Evropě, jižní Americe, Blízkém 

Východě anebo v Asii. Atraktivita CLN ve srovnání s obyčejnými dluhopisy tkví ve vyšším 

výnosu, kterého lze dosáhnout díky pozitivní bázi. tj. kladným rozdílem mezi CDS spready a 

spready dluhopisů nad referenční úrokovou sazbou (tzv. z-spread). V poslední době však 

dochází k zužování báze, poněvadž spready se sobě přibližují4h. Výnos CLN se proto obvykle 

zvyšuje navýšením rizikové expozice produktu pomocí leverage. 

Vyšší výnos strukturovaných dluhopisů nemusí být vykoupen horším ratingem. To je 

určitý paradox, protože ostatní charakteristiky CLN (či CDO) a srovnatelného běžného 

dluhopisu mohou být shodné. Pointa různého výnosu při stejném ratingu je v rozdílném 

rizikovém profilu obou nástrojů. Zatímco očekávané ztráty, podle kterých agentury stanovují 

rating, mohou být stejné, nástroje se liší v "průběhu" těchto ztrát - právě kvůli rozdílnému 

leverage. U běžného dluhopisu potenciální ztráty investora narůstají lineárně vzhledem ke 

ztrátám v portfoliu, kdežto u tranší je jejich nárůst skokový. Vyšší výnos je pro investory 

většinou velice lákavý, není však zadarmo (bez dodatečného rizika). Strukturované úvěrové 

produkty, resp. kreditní deriváty, mají kromě vyššího výnosu i jiné výhody proti běžným 

dluhopisům. Jejich přehled znázorňuje tabulka 6.4. 

Corporate bonds Credit derivatives 
available credits limited to bond issuers unlimited 
issuer single single or multiple 
liquidity mixed liquidity, limited size no maximum size 
maturities fixed dates standard maturity dates (20th of 

March, June, Sep and Dec), but 
anv date can be traded 

investment cash or repo swap or note 
currencies EUR often more expensive same spread for EUR and USD, 

range of other currencies avail. 
capital guarantee very occasionally possible 
coupon generál ly fixed fixed or floating 
credit spread often higher than bond spread 

T a b u l k a 6.4 - Srovnání dluhopisů s kreditními deriváty. Zdroj: .IP Morgan. 

V průměrných nominálech a splatnostech se strukturované produkty prodané v ČR 

shodují s produkty prodanými jinde ve světě, neboť jak již bylo řečeno, téměř kompletně se 

přeprodávají. Minimální nominály tedy činí asi 2 mil. USD. od 10 do 30 mil. se mluví 

4(1 K ú z k ý m s p r e a d ů m se ješ tě vrátíme v podkapitole 6.3. 
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o standardní velikosti a od přibližně 50 mil. USD se definují větší kontrakty. Produkty 

obchodované v jiných měnách než americký dolar nebo euro se vyskytují poměrně zřídka, 

v českých korunách prakticky vůbec. Průměrná splatnost bývá 5 let, ale výjimkou nejsou ani 

kontrakty se splatností 10 let nebo i delší. 

6.2. Klienti 

V naprosté většině investují do kreditních derivátů finanční instituce, které spravují 

velké investiční prostředky. Těmi jsou mimo bank třeba pojišťovny, hedge fondy a jiné (např. 

penzijní) fondy. Takovým klientům jsou strukturované kreditní produkty přednostně určeny. 

Výrobní podniky kreditní deriváty mohou uzavírat také, činí tak ale jen výjimečně a téměř 

vždy s cílem zajistit se proti riziku protistrany - např. když se exportér chce zajistit proti 

riziku zahraničního odběratele. Efektivnějším (a levnějším) způsobem je pro ně ale pojištění. 

Někteří odborníci nefinančním firmám doporučují do těchto druhu kontraktů raději vůbec 

nevstupovat. Retailoví klienti ke kreditně-derivátovým kontraktům v podstatě nemají přístup, 

snad jen v ojedinělých případech prostřednictvím investičního fondu, který do svého portfolia 

zakoupí C'LN. 

Nebankovní profesionální protistrany uzavírají kreditní deriváty častěji za účelem 

investování volného kapitálu než kvůli zajištění47. Využívají je k diverzifikaci a ke zvýšení 

výnosů svých portfolií. Diverzifikace je účinná jen v případě, že podkladová aktiva derivátu 

nejsou korelována s aktivy v portfoliu. Proto se koš podkladových aktiv sestavuje většinou ze 

zahraničních pohledávek, kde je pravděpodobnost korelace menší než u domácích dluhů. 

Fondy a pojišťovny investují do strukturovaných kreditních produktů také proto, že v ČR mají 

málo investičních alternativ. Pokud jsou omezeni ratingem, CLN pro ně mohou být vhodnou 

investiční příležitostí - za předpokladu důkladného zvážení souvisejících rizik. 

Právě porozumění rizikům transakce je, nebo by spíše mělo být, pro klienta 

rozhodujícím faktorem ještě před vstupem do kontraktu. Klienti se obvykle neradi pouštějí do 

složitých a ne zcela transparentních obchodů, ale v situaci asset managerů, kteří často koketují 

s morálním hazardem, nehrají rizika hlavní roli. Potom záleží na interních směrnicích dané 

instituce, nakolik je konzervativní nebo ochotna podstupovat nová rizika. Na druhou stranu 

47 Někteř í dea leř i odhadu j í , že až v devíti z deseti případů fondy a pojišťovny uzavírají kreditní deriváty kvůli 

výnosu a j e n v j e d n o m případě kvůli zajištění. 
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banky se nepouštějí do žádných hazardů se svými klienty, takže si obvykle nedovolí 

nabídnout vyloženě ztrátový produkt. V dlouhodobém horizontu se jim totiž nemusí vyplatit 

vydělávat na nevědomosti velkých klientů. 

Kreditně-derivátové produkty se v ČR obchodují od roku 2000. V jednotlivých 

bankách se počet uzavřených kontraktů pohybuje víceméně v jednotkách ročně, za minulý rok 

v celé ČR to bylo odhadem kolem Čtyř desítek případů. Názory bank na to. jestli v posledních 

letech zájem klientů o (především) strukturované kreditní produkty roste, se různí. Většinou 

se shodují na tom, že celosvětový boom na trhu kreditních derivátů Českou republiku míjí. 

Potenciálním klientům nestojí za to podstupovat zvýšené riziko za výnos v lepším případě 

několik málo desítek bazických bodů nad LIBOR. Raději oželí vyšší výnos nebo investují do 

jim známých alternativních produktů se srovnatelným výnosem. 

Jistou výjimku představuje Citibank, která registruje rostoucí zájem klientů. Ve své 

výroční zprávě za rok 2006 uvádí, že v minulém roce "výrazně stouplo především využívání 

složitějších produktů, zvláště kreditních derivátů" (VZ Citibank 2006, s. 16). Zvýšený zájem o 

investiční produkty včetně kreditních derivátů Citibank přičítá kumulaci kapitálu v ČR 

v důsledku vysokého růstu HDP a vyšším výnosům na českém ve srovnání s eurovým trhem. 

Navíc očekává, že trend investování do složitějších produktů bude pokračovat. Mezi jejími 

klienty kupujícími strukturované kreditní produkty převažují finanční instituce, podíl 

výrobních podniků však dělá víc, než by se dalo čekat4ÍÍ. 

Těžko lze předpokládat, že klienti Citibank budou v průměru o tolik fundovanější 

v oblasti kreditních derivátů než klienti jiných bank. Spíše se dá usuzovat, že Citibank tyto 

produkty prostě umí lépe prodat. Jednak má obrovskou výhodu v podobě zázemí osmého 

největšího partnera kreditně-derivátových kontraktů na světě (viz Fitch 2006) a široké 

nabídky jeho produktů, ale také aktivní prodejní přístup - dovede své klienty přesvědčit a 

patřičné produkty j im "vnutit". Když klienti chtějí investovat volné prostředky, v prvé řadě j e 

zajímá výnos. Sotva se budou snažit porozumět sofistikovaným produktům, které se ještě 

k tomu stále více komplikují. 

48 Přesné číslo ne lze získat , ale prostým odhadem korporace tvoří okolo jedné třetiny klientů investujících do 

kreditních der ivá tů . 
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6.3. Proč se neobchoduje s CDS 

Kreditní deriváty prodávané bankami v ČR mají téměř výlučně podobu 

strukturovaných kreditních produktů jako je CLN. CDO a jejich varianty. Nefinancované 

kreditní deriváty - např. swapy úvěrového selhání - na domácí subjekty neobchodují banky 

vůbec. Ani nemohou, protože u nás trh s kreditními swapy neexistuje. Aby mohl vzniknout, 

bylo by zapotřebí dostatek kvalitních, tj. mezinárodně ratingovaných. titulů, na které by bylo 

možné CDS sjednat. Těch je ale v současné době velmi málo. a tato situace se hned tak 

nezmění. Překážek pro fungování CDS lze najít více, nízkou likviditou počínaje a úzkými 

kreditními spready konče. 

První překážkou úvěrových swapů je fakt, že dluhopisový trh v ČR je malý (a málo 

diverzifikovaný). Likvidních titulů je na něm velmi málo, a ani ty nedosahují tak vysoké 

likvidity, aby se jich dalo použít k uzavírání pozic plynoucích z CDS. U případných CDS by 

bylo problematické také stanovení kreditního spreadu (ceny CDS), jelikož musí být možné 

odhadnout riziko defaultu emitenta dluhopisu. A to možné není, pokud emitent není 

obchodován na burze a nejsou dostupné jeho spolehlivé finanční výkazy. Ovšem české firmy 

mají většinou s uveřejňováním své finanční kondice problém a z toho. že nejsou obchodovány 

na burze, těžkou hlavu nemají. Při hledání vhodných adeptů tedy připadá v úvahu možná pět 

až šest jmen . A to je málo. 

Navíc když bychom nebrali v úvahu banky a mezinárodní korporace, zůstane nám tak 

akorát ČEZ, možná ještě Škoda. Na méně kvalitní tituly nelze CDS sjednat, a pokud náhodou 

ano, bude se jednat více o sázku než o seriózní obchod. Tak kvalitních aktiv, jako jsou 

závazky jmenovaných subjektů se ale banky za žádnou cenu nebudou chtít vzdát. Tím se 

dostáváme k dalšímu problému, kterým je dlouhodobá stagnace korporátních aktiv. Banky si 

chrání své dobré úvěry (klienty) a likvidita jim v tomto případě vůbec nechybí. Proto je 

vysoce pravděpodobné, že trh s CDS v ČR ani nevznikne. Možná se časem budou CDS na 

vybrané české subjekty obchodovat na jiných evropských trzích. 

Důvody pro obtížné prosazování CDS jsou i obecnějšího (či raději globálnějšího) 

rázu. Single-name CDS ještě před několika málo lety dominovaly celosvětovému trhu 

s kreditními deriváty, viz podkapitola 4.3. Oblíbily š i j e zejména regulované instituce, protože 

si j imi mohly podrozvahově uvolňovat úvěrové linky a přizpůsobovat si tak regulační 
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kapitálové požadavky, případně diverzifikovat portfolia. S příchodem CDX (kreditních swapu 

na indexy) ale začal význam single-name CDS klesat. Dále. když se CDS začínaly ve světě 

obchodovat ve větším rozsahu (kolem roku 2000). byly spready obligací a úrokové míry na 

vyšší úrovni. Od té doby ale klesaly (viz graf 6.5 a graf 6.6) a dnes jsou úrokové míry i 

kreditní spready na několikaletých minimech, což výrazně brzdí užívání nejen CDS. ale 

i jiných úvěrových derivátů. 

Basis points 

100 

AAA — AA — A —BBB 

G r a f 6 .5 - K r e d i t n í s p r e a d y korporátníeh dluhopisů nad státními dluhopisy v eurozóně . 
Z d r o j : E c o W i n . 

CDS Index Spread Levels Over Time 
Spread on on-ihe-run 5y iTraxx and predece-sscr irdices (TRAC-X ar j JECi), cp 
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G r a f 6 .6 - Z d r o j : J P Morgan . 
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Nižší spready znamenají též nižší výnosy dluhopisů a investoři proto hledají 

výnosnější možnosti uložení svého kapitálu. Banky jim vycházejí vstříc a vytvářejí výnosnější 

struktury s flexibilní mírou rizika. Do středu zájmu se dostávají sofistikované strukturované 

produkty s velkým leverage a produkty jako CPDO. které podporují optimistické (hullish) 

nálady na trhu. Vytvářejí se dokonce CDO na jiná CDO (tzv. CDO-squared) a CDO, z nichž 

se investorovi prodá jediná tranše. jež je vytvořena dle jeho přání (tzv. bespoke či též single-

tranche CDO). Celkově lze u kreditních derivátů pozorovat posun k syntetizaci produktů. 

Proč j sou ale vlastně spready tak úzké? Příčinou jsou nízké úrokové sazby a stabilní 

růst světové ekonomiky. Žádná velká krize se za poslední roky neudála. trhy rostou, 

podnikům se daří a defaultů úvěrů i dluhopisů je relativně velmi málo - viz obrázek 6.7. Tak 

klesá i pravděpodobnost jednotlivých selhání, z níž se odvozuje výše kreditních spreadů. 

Protistranám se sice vyplácí prodávat úvěrové zajištění, ovšem tato strategie jim vynáší čím 

dál méně 4y. To právě vytváří prostor pro komplikovanější syntetické produkty s vysokým 

leverage nebo pro opce nikoli na prostý default, ale na (procentní) úroveň defaultu. 

Global Loan Defaults Remained Low in 2006 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Global Bond Default Volume Fell Sharply in 2006 
$180 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

O b r á z e k 6.7 - Z d r o j : M o o d y ' s . 

' N a p ř í k l a d v ý n o s y vyš š í ch t ranš í CDO se blíží výnosům z vládních obligací. 
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I když pro rok 2007 agentura Moody's předpovídala mírné zvýšení míry defaultů u 

spekulativně hodnocených obligací, stal se opak. Koncem roku 2006 činila míra defaultu 

1,7 % a pro konec roku 2007 Moody's předpovídala hodnotu 2,6 %. V květnu 2007 ale podíl 

selhavších na všech spekulativních obligacích klesnul na 1,4 %. Současný odhad pro závěr 

roku 2007 j e 2,2 %. Všeobecně se daří a některé podniky na to sázejí tím, že prodávají 

úvěrové zajištění (přes CDS) na vlastní default. Takový druh investice je však poněkud 

nemorální, protože pak je firma svým způsobem indiferentní vůči defaultu. Uvedený postup 

způsobuje i právní problémy, jelikož v případě selhání se platby z CDS stávají součástí 

konkurzní podstaty. 

Fakt. že ekonomiky prosperují, se projevuje přebytkem investičního kapitálu 

{"cash"). Tradičních investičních aktiv je málo, a investoři proto hledají nové příležitosti, jak 

zhodnotit své zisky. Vedle dluhopisů tak investují do akcií a do komodit, které se taktéž těší 

solidnímu růstu. Otázkou je, nakolik tento růst "táhnou" spekulanti, kteří je nakupují jen 

proto, že chtějí svůj kapitál nadprůměrně zhodnotit. Přebytek kapitálu totiž mění averzi 

k riziku. Investoři pak často hledají nejvýnosnější alternativy bez ohledu na riziko. Není třeba 

zdůrazňovat, že tento přístup nahrává leverage-produktům nabízejícím možnost dosažení 

téměř libovolně vysokých výnosů a sázejícím na nízkou volatilitu. 

6.4. Budoucí vývoj 

Budoucí vývoj kreditních derivátů v ČR závisí především na tom, kolik bank bude 

s těmito kontrakty obchodovat. Dnes jsou to tři nebo čtyři a podle výsledků dotazování j ich 

v příštích letech nejspíš nepřibude. Většina bankovních domů, které odpověděly, že kreditní 

deriváty nenabízejí, též potvrdila, že jejich zařazení mezi své produkty v nejbližší době 

neplánuje. Dá se ale předpokládat, že podobně jako ČS se budou kreditně-derivátových 

kontraktů účastnit na vlastní účet a dost možná, že už nyní tak některé z nich činí. Jisté je , že 

získávání informací o obchodech s kreditními deriváty bude nadále obtížné, neboť ČNB tyto 

údaje neshromažďuje M). 

50 Banky s v o j e poz ice v kontraktech vykazuj í v souladu s Vyhláškou ČNB č. 333/2002 Sb.. kterou se stanoví 
pravidla o b e z ř e t n é h o podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. 
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Informace o kreditních derivátech nejsou centrálně evidovány (jsou to OTC 

kontrakty "M) a neexistuje ani jejich regulace. Skutečnost, že kreditní deriváty nepodléhají 

regulaci, způsobuje problémy s vypořádáním, konkrétně u single-name CDS. Občas se totiž 

stane, že jmenovitá hodnota všech obchodovaných CDS na jednu referenční jednotku 

přesáhne objem jí vydaných dluhopisů. Pokud pak tato jednotka zdefaultuje, technicky není 

možné, aby všichni kupující zajištění fyzicky dodali prodávajícím proti platbě nominálu 

nějaký pari passu dluhopis. Tím se uměle zvýší poptávka po dluhopisech referenční jednotky i 

jejich zůstatková hodnota 32. Z toho důvodu se postupně přechází k hotovostnímu vypořádání 

CDS na jednu referenční jednotku. 

Neregulovanost kreditních derivátů má ale i jiné důsledky. V kontextu Basel I byla 

hlavní motivací bank k využívání kreditních derivátů regulatorní arbitráž. Basel 1 totiž kladl 

relativně vyšší kapitálové požadavky na málo riziková aktiva a nižší na více riziková, takže 

vedl k neefektivní alokaci kapitálu. Banky proto prostřednictvím nástrojů k převodu 

kreditního rizika prodávaly nízkoriziková aktiva, což mělo za následek zvýšení rizikovosti 

jejich portfolií. Se zaváděním Basel II se ale očekává snížení užívání kreditních derivátů 

k regulatorní arbitráži, protože Basel II by měl lépe odrážet ekonomický kapitál bank a 

motivovat banky k prodeji rizika méně kvalitních aktiv. Banky tak budou pravděpodobně 

obchodovat s kreditním rizikem více kvůli výnosům než zajištění, kterýžto trend lze 

pozorovat j iž dnes. 

Určitá aktivita dohlížejících autorit bude též potřeba k vytvoření transparentnějšího 

prostředí a posílení likvidity na trhu. Stále ještě převažují hold-to-maturity kontrakty, kdy 

investoři nemají možnost se zakoupených produktů "zbavit" před splatností. Zlepšování 

standardizace kontraktů (ze strany ISDA) je sice velice důležité, ale samo o sobě nestačí. Pro 

posílení likvidity je třeba též právní, účetní a daňové jistoty, která vznikne jen účinnou 

spoluprací mezi odpovědnými institucemi x \ Teprve potom budou mít zájem vstoupit na trh i 

nové skupiny investorů s rozdílnými obchodními strategiemi a budou ochotné podstupovat 

dlouhodobější investice a tím podporovat likviditu a stabilitu trhu. Jinak budou sledovat jen 

krátkodobé cíle anebo se trhu s kreditními deriváty vyhnou úplně. 

51 V š e c h n y z v e ř e j ň o v a n é ob jemy jsou pouze odhady provedené na základě průzkumu u hlavních účastníků trhu. 
52 Viz př ípad společnos t i Delphi (2005), kdy po aukci a určení recovery value hodnota obligaci spadla hluboko 
pod d o h o d n u t o u cenu. 

Pro i lustraci: V Č R dodnes nelze uplatnit ztrátu z derivátového obchodu jako daňový náklad. 
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V ČR se o likviditě nedá hovořit vůbec, z důvodů uvedených v ěásti 6.3 trh s CDS ani 

neexistuje. Navíc zásadnější změny probíhají velmi pomalu. Budoucnost kreditních derivátů 

v ČR tedy spočívá v přeprodávání strukturovaných kreditních produktů velkým investorům. 

Na tomto poli mohou být silné jen banky s velkým mezinárodním zázemím a zkušenostmi 

s kreditními deriváty, jako je např. Citibank nebo HSBC. Citibank je vlastně jediná, která 

v prodeji strukturovaných kreditních derivátů v tuzemsku spatřuje potenciál, nicméně i ona 

přiznává, že by potřebovala větší autonomii v uzavírání obchodů s klienty. Na malou možnost 

přizpůsobení si stěžují také jiné pobočky zahraničních bank, a to i u méně komplikovaných 

derivátových kontraktů než jsou ty, které převádějí kreditní riziko. 

Ostatní zdejší banky kreditním derivátům nedávají velké naděje, jejich potenciál vidí 

pouze v případě, že by se podařilo začít je obchodovat v retailu na způsob certifikátů 

vydávaných investičními fondy. I tak by ale musely čelit výrazné konkurenci již existujících 

certifikátů vázaných na akciové indexy, které nabízejí velmi zajímavé výnosy. Drobní 

investoři by nejspíš před kreditními dávali přednost akciovým certifikátům (nejlépe 

s garantovaným navrácením jistiny). Kreditní deriváty tak zůstávají doménou 

institucionálních investorů. Ti se zase musí vyrovnat s překážkami v podobě svých auditorů, 

kteří je často nutí zbavovat se "podezřelých" (složitých) položek, mezi něž počítají i produkty 

jako CLN. 

Nabídka kreditních derivátů pro profesionální investory ve střední a východní Evropě 

je zabezpečována nikoli domácími bankami, ale především hlavními hráči na světovém trhu 

s kreditním rizikem. Jedná se o banky JP Morgan Chase. Deutsche Bank. Goldman Sachs, 

Morgan Stanley, UBS, Barclays, Merrill Lynch a jiné, které z Londýna vysílají své dealery, 

jejichž úkolem je "ulovit" v daném regionu investory (samozřejmě včetně bank) do jejich 

kreditních produktů. V této situaci ani není divu. že tuzemské banky nemají motivaci podobné 

produkty zavádět, když nemají potřebné zkušenosti a musely by se vyrovnávat s konkurencí 

jmenovaných institucí. 

Například Komerční banka však patří do skupiny významného hráče Société Générale, 

jenž se spolu s HVB, ABN Amro a Commerzbank podle výzkumu Fitch (2006) dostal do 

elitní skupiny dvaceti pěti největších účastníků globálního trhu. Přesto žádná z těchto bank 

v ČR kreditní deriváty nenabízí. U ABN Amro a Commerzbank se to dá vysvětlit jejich 

omezenými aktivitami a užším zaměřením na vybranou klientelu, u HVB a KB. jejichž 
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působnosti jsou širší, se důvody hledají hůře. KB je možná v kreditních derivátech zdrženlivá 

kvůli negativní zkušenosti z minulosti, kdy v druhé polovině devadesátých let uzavřela 

několik kontraktů na převod kreditního rizika, ve kterých vystupovala jako prodávající 

zajištění. Z této operace jí pak hrozily obrovské ztráty (řádově v desítkách miliard Kč), a 

i když konec tak katastrofický nebyl, pravděpodobně zapříčinil na nějakou dobu zablokování 

podobných obchodů. 

Některé z "českých" bank a finančních institucí se účastnily také sekuritizaci. V roce 

2003 sekuritizovala společnost Home Credit Finance pohledávky z kreditních karet ve 

spolupráci s Českou pojišťovnou (a PPF bankou) jako ručitelem a holandskou společností 

HCF Funding No. 1 v pozici emitenta cenných papírů zajištěných aktivy. Objem 

podkladových aktiv činil 88 mil. eur. Roku 2006 proběhla sekuritizace spotřebitelských úvěru 

české a polské pobočky Raiffeisen. Tato sekuritizace byla podstatně větší, objem 

podkladových aktiv dosahoval 450 mil. eur. Sekuritizace se však uskutečňují jen v malém 

počtu, protože jde o velmi nákladné a právně náročné operace. 

77 



7. Závěr 

Kreditní deriváty jsou velmi mladé produkty. Existují přibližné patnáct let. z čehož jen 

asi polovinu této doby se s nimi obchoduje aktivně. Vznikly z potřeby finančních institucí -

zejména bank - řídit, zajišťovat a diverzifikovat kreditní riziko. Tradiční způsob řízení 

úvěrových portfolií tak doznal zásadní změny směrem k aktivnímu řízení kreditního rizika, 

tedy z "lend and hold" na "lend and hedge/sell". Kreditní deriváty se zároveň staly 

významným investičním nástrojem, oblíbeným především mezi velkými institucionálními 

investory jako jsou pojišťovny nebo investiční fondy. Zprostředkovaně (synteticky) jim 

umožnily poskytovat úvěry a provozovat investiční strategie, které jim před příchodem 

kreditních derivátů nebyly dostupné, čímž jim otevřely nové arbitrážové příležitosti. 

Kreditně-derivátové kontrakty, konkrétně svvapy úvěrového selhání, sehrávají také důležitou 

informativní roli. Jejich ceny, CDS spready, totiž odrážejí pravděpodobnost selhání 

referenčních subjektů a především potenciální čistou ztrátu při selhání těchto subjektu. Tak 

vytvářejí objektivní měřítko rizikovosti investic do závazku referenčních jednotek. 

V prvních letech své existence se kreditní deriváty potýkaly s problémy dokumentace 

a nejednoznačnosti definic úvěrových událostí. Publikováním standardů ISDA (v letech 1999 

a 2003) se podařilo tyto problémy z velké části vyřešit, což odstartovalo nevídaný růst a 

celkový rozvoj kreditně-derivátových kontraktů, který trvá dodnes. Naprostá většina 

obchodovaných kreditních derivátů jsou swapy úvěrového selhání, jež převádějí riziko selhání 

jednoho (single-name CDS) nebo více (basket CDS) referenčních subjektů ze strany kupující 

na stranu prodávající úvěrové zajištění. Donedávna byla většina CDS uzavírána na jednu 

referenční jednotku, ale od sjednocení kreditních indexů v roce 2004 (do indexů Dow Jones 

CDX a iTraxx) mají hlavní podíl na strmém růstu kreditních derivátů a zvyšující se likviditě 

trhu indexové swapy úvěrového selhání. 

Trh s kreditními deriváty má do určité míry polarizovaný charakter. Zatímco CDS 

kontrakty se stále více stávají standardními "vanilla" produkty s fixními nominály, 

splatnostmi, daty výplaty prémií, jednotnou dokumentací atd., a již se začínají obchodovat na 

burze (Eurex iTraxx Futures), menší, avšak neméně důležitou skupinu produktů tvoří 

kontrakty "šité na míru" (bespoke). Tyto produkty mají společné jen některé základní rysy. 

jinak jsou sestaveny podle specifických požadavků investorů na výnos a riziko. Patří mezi ně 

různé složitější varianty syntetických CDO (single-tranche CDO. CDO squared, CPDO, atd.). 
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j imiž se transformuje struktura podkladových aktiv (repackaging) a zvyšuje se leverage. 

"Bespoke" produkty jsou více citlivé na momentální podmínky na trhu a potřeby investoru. 

V současné době jsou velice úzké (kreditní) spready - již několik let klesají, a proto 

klesá zájem o nevýnosné přednostní (senior) a střední (mezzanine) tranše a investoři žádají 

výnosnější struktury. Oblíbené jsou zvláště produkty, které se skládají z málo rizikové jistiny 

a vysoce rizikového kuponu, jenž je odvozen z výkonu akciových (equity) tranší. S úzkými 

spready souvisí velmi nízká míra defaultu ve světě. Firmám se daří. trhy rostou a hromadí se 

investiční kapitál. Přebytek cash pak eliminuje averzi k riziku, investoři vstupují na nové trhy 

a hledají maximálně výnosné investice bez ohledu na jejich rizikovost. Dokud se obecně daří. 

je tento trend na trhu s kreditními deriváty vítaný, protože pomáhá ztráty z případných 

jednotlivých defaultů rozložit mezi více účastníků, a ty pak nejsou tolik citelné. Otázkou však 

zůstává, jak se efekt sdílení kreditního rizika projeví při výrazném poklesu, jestli např. 

nezpůsobí nárůst volatility a nepřenese recesi jednoho odvětví do celé ekonomiky. 

V České republice se kreditní deriváty obchodují velmi málo. Pokusy tyto transakce 

kvantifikovat jsou předem odsouzeny k neúspěchu, protože oficiální statistiky nejsou 

k dispozici (kreditní deriváty jsou OTC kontrakty), ČNB údaje o nich nevede a samotné 

banky nejsou ochotny přesná data poskytnout, jelikož je považují za interní informace. 

Odhadem na základě přibližných čísel poskytnutých přímo bankami se lze dobrat ke čtyřem 

až pěti desítkám obchodů v ČR za rok. Jedná se téměř výhradně o strukturované bespoke 

produkty, které slouží velkým institucionálním klientům k investování. Ve své produktové 

nabídce je vedou jen tři banky v celé ČR, a to Citibank, HSBC a Bawag. Česká spořitelna sice 

s kreditními deriváty obchoduje také, ale činí tak na vlastní účet a nikoli pro své klienty. 

Svým klientům zprostředkovala ČS investice do CLN a CDO pouze několikrát ve své 

porevoluční historii zakoupením těchto produktů do portfolií svých podílových fondů. 

Ostatní tři banky "přeprodávají" CLN a CDO, které se obchodují na trhu v Londýně. 

Tyto produkty zpravidla dále přizpůsobují požadavkům svých klientů, ne vždy (hlavně u 

složitějších struktur) však je to možné. Prakticky všechny obchody s kreditními deriváty 

v ČR, zprostředkované bankami, obstarávají Citibank a HSBC. Tyto banky mají výhodu 

velkého mezinárodního zázemí a zkušeností s danými produkty, a svoje know-how si pečlivě 

chrání. Proto je pravděpodobné, že se bankovní nabídka kreditních derivátu v ČR v příštích 

letech nerozroste. Navíc potenciální investoři z řad pojišťoven a fondů jsou kontaktováni 
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dealery velkých světových hráčů působících v Londýně, kteří jim investování do 

strukturovaných kreditních produktů nabízejí přímo. Celkově lze konstatovat, že trh 

s kreditními deriváty je ve světě i v ČR vysoce koncentrovaný. 

Narozdíl od strukturovaných kreditních produktu, které se v ČR obchodují málo, 

s CDS se zde neobchoduje vůbec. Hlavním důvodem je nízký počet potenciálních 

referenčních subjektů, protože CDS se vypisují jen na kvalitní jména, zařazená do ratingu 

mezinárodních ratingových agentur. Úvěry těmto velkým klientům si navíc banky velice 

považují a nebyly by ochotny je odprodat formou CDS. Trh se swapy úvěrového selhání proto 

v ČR s největší pravděpodobností nevznikne. Může ale dojít ke zpřístupnění investování do 

kreditních derivátů retailovým klientům. Ve světě už strukturované kreditní produkty pro 

retail fungují, poněkud se ale liší od těch nabízených institucionálním investorům. Produkty 

pro profesionální investory jsou komplexnější, rizikovější a výnosnější, produkty pro drobné 

klienty naopak méně rizikové i výnosné, často s garantovaným navrácením jistiny. Bude 

zajímavé sledovat, jestli se některá z bank odváží tyto produkty v ČR uvést. Nejspíš by šlo 

také o přeprodávané kontrakty, protože v ČR není dostatek kapacit pro expertizu kreditního 

rizika. Pokud kreditní deriváty pro retail bude chtít některá z bank působících v ČR 

nabídnout, bude muset zvážit také velkou potenciální konkurenci již prodávaných 

výnosnějších investičních certifikátů. 
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