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Úvod
Finanční deriváty patří mezi nejmladší investiční nástroje, s nimiž se můžeme na
finančních trzích setkat. Vznikly v průběhu 70. let 20. století, kdy se s těmito
instrumenty počalo na finančních trzích obchodovat ve větším množství. Samotný vývoj
finančních derivátů je potom úzce spjat s deriváty komoditními, z nichž se finanční
deriváty vyvinuly. Přitom platí, že důvod vzniku finančních derivátů je totožný
s důvodem vzniku derivátů komoditních. Tak jako byly komoditní deriváty dříve
využívány k nákupu obilí za předem danou cenu na rok dopředu, tak se dnes pomocí
finančních derivátů nakupují akcie, obligace a další finanční instrumenty.
Za období přibližně posledních čtyřiceti let, po které se s finančními deriváty na
trhu obchoduje, stal se trh s těmito nástroji jedním z nejrychleji rostoucích finančních
trhů, objem obchodu s těmito instrumenty stále roste. Z toho důvodu je v dnešní době
nutné mít alespoň základní představu o tom, co se pod pojmem finanční derivát rozumí.
Nejčastější typy finančních derivátů jsou v českém právním řádu vyjmenovány
v zákoně č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZPKT“), a to v ustanovení § 3 tohoto zákona. Dle tohoto ustanovení
se jimi rozumí především opce, futures, swapy a forwardy. Dále se ve smyslu
uvedeného ustanovení ZPKT za finanční deriváty považují i jiné nástroje, a to takové,
jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům,
úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či
finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, ze kterých vyplývá právo na
vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota
vztahuje. Z uvedeného je zřejmé, že ZPKT uvádí pouze demonstrativní výčet finančních
derivátů a dále uvádí pouze charakteristické rysy finančních derivátů. Není proto
překvapením, že existuje i mnoho dalších, v zákoně nevyjmenovaných derivátů; dále též
nepřekvapí to, že na finančních trzích lze nalézt i deriváty, jež jsou od derivátů
vyjmenovaných v ZPKT, odvozeny.
Cílem této práce je v prvé řadě vymezit pojem finanční deriváty, vysvětlit
podstatu nejčastějších typů finančních derivátů, tedy zejména těch, jež jsou
vyjmenovány v ustanovení § 3 ZPKT, a přiblížit tak, co ve skutečnosti finanční deriváty
představují a jakou plní funkci. Této problematice je věnována první část této práce.
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Druhá část pojednávající o právní úpravě finančních derivátů se zaměřuje zejména na
ustanovení § 3 ZPKT, které představuje stěžejní úpravu finančních derivátů v českém
právním řádu. V závěru této části bude současná právní úprava zhodnocena. Třetí
závěrečná část práce potom obsahuje zejména autorův pohled na možnou budoucí
právní úpravu finančních derivátů a na směr, kterým se bude úprava těchto finančních
nástrojů jako i úprava obchodování s nimi ubírat.
Při zpracování tohoto tématu byly použity metody kvalitativního výzkumu,
neboť pro účely této práce nemělo použití metod kvantitativního výzkumu smyslu.
Z metod kvalitativních byla použita metoda deskriptivní, analytická a syntetická.
Právní předpisy použité při zpracování této práce byly použity ve znění účinném
ke dni 10. června 2012.
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1

Vznik finančních derivátů
Jak již bylo shora uvedeno, finanční deriváty se vyvinuly z derivátů

komoditních, na které svým vznikem navázaly. Proto nelze vysvětlit původ vzniku
finančních derivátů, bez toho, abychom se nejprve dozvěděli několik základních
informací o derivátech komoditních, jejichž historie sahá daleko do období před naším
letopočtem.1 Komoditní deriváty mají svůj původ v babylonském Chamurappiho
zákoníku, který dal farmářům právo spočívající ve využití možnosti nesplácet po jeden
rok úroky v případě, že byla špatná úroda obilí.2 Tento Chammurapiho zákoník vznikl
již v období kolem roku 3800 př. n. l. Z citovaného ustanovení babylonského zákoníku
lze dosledovat hlavní důvod vzniku komoditních derivátů, kterým byla zejména ochrana
zemědělců před špatnou úrodou; stejně tak plnilo uvedené ustanovení tohoto zákoníku
i další funkci spočívající v ochraně obyvatelstva před neúnosným růstem cen obilí
v případě špatné úrody. Důvodem vzniku komoditních derivátů byla tedy v prvé řadě
minimalizace rizika při pěstování základních komodit, a to jak na straně pěstitele, tak na
straně spotřebitele. Jinými slovy, hlavním důvodem vzniku derivátů bylo zajištění.
Právě v tomto babylonském zákoníku je spatřován původ vzniku opcí.3
Na vznik dalšího typu komoditních derivátů se poté muselo počkat až do
antického období, kdy vznikly forwardy. Právě prostřednictvím tohoto typu derivátů,
tj. prostřednictvím uzavírání forwardových kontraktů, zajišťovali římští císaři levné
obilí z Egypta pro obyvatelstvo Římské říše.4
Vznik dalších dvou typických derivátů, tj. futures a swapů, spadá až do nedávné
minulosti. Kontrakty typu futures vycházejí z forwardů a jsou spjaty s rozvojem
1

K tomu srovnatelně uvádí Chance: „Historie derivátů je dosti zajímavá a překvapivě o mnoho delší než
si většina lidí myslí.“ V originále: „The history of derivatives is quite colorful and suprisingly a lot
longer than most people think.“ CHANCE, Don. Essays in Derivatives, A Brief History of Derivatives.
John
Willey
&
Sons.
1998.
Získáno
dne
15.
5.
2012
z:
http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf
2
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 99
3
Někteří autoři však vznik opcí připisují Tháletovi z Milétu, který žil na přelomu 6. a 7. století před
naším letopočtem. Tento filozof uzavřel opční kontrakt na využití lisu na olivy, neboť očekával velkou
úrodu oliv, kterou nebudou lisy stíhat lisovat, a tím i růst ceny za pronájem lisu. Objevuje se i názor, že
vznik opcí můžeme spatřovat v Bibli, v knize Genesis, v její 29. kapitole, jež pojednává o příběhu Jakoba,
kterému Lában za to, že u něj bude sedm let pracovat, slíbil, že po splnění této podmínky bude mít
možnost vzít si jeho dceru, bude-li si tak přát. Např CHANCE, Don. Essays in Derivatives, A Brief
History of Derivatives. John Willey & Sons. 1998. Získáno dne 15. 5. 2012 z:
http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf
4
STUPAVSKÝ, Michal. Začalo to obilím a zatím skončilo počasím. Získáno dne 30. 11. 2011 z:
http://www.penize.cz/investice/19026-zacalo-to-obilim-a-zatim-skoncilo-pocasim
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obchodování na burzách. Swapy pak představují derivát nejmladší a dle názoru autora
i derivát nejsložitější, který vzniká až na sklonku 20. století.
Přechod od derivátů komoditních k derivátům finančním proběhl teprve na konci
minulého tisíciletí, ve 20. století. Hlavním důvodem, proč finanční deriváty vznikly až
ve 20. století, zatímco první předchůdce moderních komoditních derivátů, jak bylo
shora uvedeno, vznikl již ve čtvrtém tisíciletí př. n. l., je skutečnost, že až do 20. století
našeho letopočtu byla převažujícím typem obchodu směna. Ta svou povahou, kdy je
jeden druh zboží směnován za jiný, vylučovala možnost vzniku finančních derivátů.
Finanční deriváty tak vznikají až v 70. letech minulého století jako reakce na velké
výkyvy na finančních trzích, kdy se za účelem minimalizace rizika začínají ve velkém
používat kontrakty typu futures a opce. Jejich prvotním účelem tedy, stejně jako
v případě komoditních derivátů, bylo zajištění a minimalizace rizika. Na rozdíl od
komoditních derivátů však není jejich podkladovým aktivem, tj. bázickým
instrumentem, zemědělská či jiná komodita, ale finanční nástroj.
Na tomto místě je třeba uvést, že finanční deriváty již nadále nepředstavují
poslední vývojový stupeň derivátových kontraktů. Nejmladšími deriváty nyní jsou
deriváty exotické, které vznikly teprve nedávno. Jejich podstata je stejná jako
u ostatních derivátových kontraktů, jejich podkladovými aktivy však jsou nejrůznější
klimatické ukazatele, přepravní tarify, emisní povolenky, míra inflace či jiné ukazatele.5
Nejznámějšími představiteli těchto exotický derivátů jsou derivátové kontrakty na
počasí.6 Tyto deriváty využijí zejména energetické společnosti, které se jejich
prostřednictvím mohou zajistit proti rizikům poklesu poptávky z důvodu pro
energetickou společnost nepříznivého vývoje počasí nebo zemědělci, kteří tyto
5

„Spekulovat se dá na světových trzích s ledasčím. Jednou, pro širší veřejnost méně známou možností, je
obchodování s deriváty na vývoj počasí.“ DANIEL, Pavel. Exotické futures: Deriváty na počasí. Získáno
dne 25. 1. 2012 z: http://zpravy.kurzy.cz/128899-exoticke-futures-derivaty-na-pocasi/
6
Např. futures na počasí. Více k tomu např. CONSIDINE, Geoffrey. Introduction to Weather
Derivatives. Weather Derivatives Group, Aquila Energy. Získáno dne 30. 1 2012 z:
http://www.globexnymex.com/trading/weather/files/WEA_intro_to_weather_der.pdf
Důvodem vzniku těchto derivátů na počasí je potřeba zajistit se proti jeho nepříznivým důsledkům.
K tomu profesor Hull uvádí: „Mnoho společností je v pozici, kdy jejich výkonnost má sklony být
nepříznivě ovlivněna počasím.“ V originále: „Many companies are in the position where their
performance is liable to be adversely affected by the weather.“ HULL, John C. Options, futures and other
derivatives. Seventh Edition, Pearson Prentice Hall, 2009, str. 574
Srovnatelně Hájek uvádí: „Rozmary počasí přinášejí hodně nejistot, odhadem je však na nich závislých
70 až 80 procent ekonomických aktivit. Pro mnohá odvětví může například tuhá zima znamenat téměř
katastrofu, zatímco naopak majiteli lyžařského střediska může významným způsobem zvýšit tržby.“
HÁJEK, Otakar. S počasím na burzu. Získáno dne 12. 3. 2012 z: http://ekonom.ihned.cz/c1-44438630-spocasim-na-burzu

4

kontrakty mohou využít jako nástroje zajištění proti špatné úrodě způsobené nepřízní
počasí.
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2

Finanční deriváty a jejich funkce
V této kapitole se zaměřím zejména na vymezení nejčastějších druhů finančních

derivátů a toho, k čemu tyto jednotlivé druhy finančních derivátů slouží. Vzhledem
k tomu, že tyto nástroje vznikly poměrně nedávno, jsou řazeny do skupiny moderních
finančních nástrojů, do tzv. finančních inovací.7
Již ze samotného pojmu finanční deriváty vyplývá, že tyto investiční nástroje
jsou odvozeny neboli derivovány od nástrojů jiných. John C. Hull v knize Options,
futures and other derivatives definuje deriváty takto: „Derivát lze definovat jako
finanční nástroj, jehož hodnota závisí na (je odvozena od) hodnoty jiných, více
základních, podkladových proměnných.“8 Z uvedené definice je zřejmé, že podstata
finančních derivátů tkví právě v jejich odvozenosti od jiných finančních instrumentů.
Finanční instrumenty, od nichž jsou tyto finanční deriváty odvozeny, se označují jako
bázická či podkladová (underlying) aktiva nebo instrumenty.9 Z uvedené definice
derivátů lze dále dospět k závěru, že hodnota finančních derivátů velmi úzce souvisí
s hodnotou podkladového aktiva; v závislosti na hodnotě podkladového aktiva je pak
hodnota finančních derivátů vůči hodnotě podkladových aktiv neustále přeceňována.
Samotný finanční derivát je pak nutno většinou označit za smlouvu mezi dvěma či více
smluvními stranami, ačkoliv se někdy může jednat i o cenný papír.10
Prvotní funkce finančních derivátů spočívala v poskytnutí zajištění11 účastníkům
finančních trhů vůči rizikům cenových výkyvů, jež se vyskytují u běžných instrumentů
finančních trhů. Právě vysoká tržní volatilita12 běžných nástrojů finančních trhů
v sedmdesátých letech minulého století byla impulsem ke vzniku finančních derivátů.
7

BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání,
C. H. BECK, 2009, str. 429
8
„A derivative can be defined as a financial instrument whose value depends on (or derives from) the
values of other, more basic, underlying variables.“ HULL, John C. Options, futures and other
derivatives. Seventh Edition, Pearson Prentice Hall, 2009, str. 1
9
K tomu je nutno uvést, že v případě exotických derivátů je namístě spíše používat pojmu podkladová
proměnná, neboť jejich podkladem bývají různé klimatické ukazatele, které nelze řadit pod pojem
aktivum.
10
Např. warranty, k tomu viz oddíl 2.1.5 Warranty.
11
Zajištění neboli hedging. Subjekt se prostřednictvím derivátu zajišťuje proti riziku, jehož se obává.
Jako příklad lze uvést situaci, kdy subjekt bude v budoucnosti plnit závazek v cizí měně a obává se
vzestupu kurzu cizí měny, uzavře proto měnovou opci, čímž si zajistí dodání určité částky cizí měny za
pro něj přijatelný směnný kurz. Více k problematice zajištění HULL, John C. Fundamentals of futures
and option markets. Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, 2002, str. 73 - 98
12
Volatilita neboli výkyvy či též kolísání hodnoty.
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Nicméně s ohledem na skutečnost, že u finančních derivátů působí tzv. pákový efekt
(leverage effect)13 se tyto investiční nástroje stávají stále častěji vyhledávaným
nástrojem spekulace, neboť s vynaložením relativně malých kapitálových prostředků,
lze dosáhnout velkého zisku.14 Děje se tak proto, že s pomocí těchto investičních
nástrojů je možné získat práva k podkladovým aktivům o mnohem vyšší hodnotě, než
kolik činila původní hodnota samotného finančního derivátu. Třetí důvodem, pro který
jsou finanční deriváty vyhledávané, je možnost arbitráže. Arbitráž spočívá ve využití
různé ceny jednoho finančního instrumentu na různých trzích, může se pak jednat
o teritoriálně či časově oddělené trhy. Obchodník s deriváty využívající možnost
arbitráže tímto způsobem může dosáhnout zisku, a to bez rizika. S postupnou
globalizací a liberalizací finančního trhu však arbitrážních příležitostí ubývá; druhým
omezením arbitráže je pak skutečnost, že k dosažení zajímavého zisku je nutno
vynaložit velké finanční prostředky, k nimž většina subjektů nemá přístup.
Jak již bylo v úvodu uvedeno, výčet nejčastějších typů finančních derivátů je
obsažen v ustanovení § 3 ZPKT, když toto ustanovení podává pouze výčet
nejznámějších typů finančních derivátů, mezi něž patří opce, futures, swapy a forwardy.
Uvedené ustanovení dále uvádí, že za finanční deriváty se také považují „jiné nástroje,
jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům,
úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či
finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na
vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota
vztahuje.“15 Z uvedeného výčtu nejčastějších typů finančních derivátů bude vycházeno,
když nejprve podrobně vymezím opce, poté se zaměřím na vymezení forwardů
a futures; swapy jako nejnovějším typem finančních derivátů se pak bude zabýváno
v závěru této kapitoly.

13

Publikace Mezinárodní finance stanoví o pákovém efektu následující: „Obecně platí: Čím vyšší páka,
tím vyšší riziko ztráty nebo zisku z operace pracující na principu pákového efektu.“ KRÁĽ, Miloš a kol.
Mezinárodní finance. GEORG, 2010, str. 144
14
„Deriváty umožňují přenos rizika, a to zejména fixaci ceny určitého aktiva k sjednanému datu
v budoucnosti. Větší část trhu s finančními deriváty však slouží ke spekulaci. Spekulant sjednává derivát
se záměrem profitovat na cenovém vývoji a dle svého odhadu sází na to, že cena podkladového aktiva
poroste, nebo bude klesat.“ PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K.., Bankovní obchody. Aspi,
2009, str. 149
15
§ 3 odst. 1 písm. d) ZPKT.
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2.1

Opce
Opce představují nejstarší druh finančních derivátů, neboť první zmínka

o opčních kontraktech byla obsažena již v Chamurappiho zákoníku; to se však jednalo
ještě o opce komoditní. První moderní obchody s opcemi jako finančními deriváty se
pak uskutečňují až v roce 1973 na americké burze Chicago Board Options Exchange,16
která patří k největším opčním burzám na světě. Zpočátku se ovšem na této burze
obchodovalo pouze s opcemi poptávkovými, jejichž bazickými instrumenty bylo
šestnáct akcií. Rychlý rozvoj obchodu s opcemi však vedl k tomu, že již od roku 1977
se na této burze počalo obchodovat i s opcemi nabídkovými.17 Později přichází i další
inovace opcí, jež je představována opcemi na futures, tedy opcemi na nákup či prodej
finančního derivátu. Opční kontrakty lze dělit na jednotlivé typy a to na opce úrokové,
opce měnové, akciové opce, opce na futures a další, z nichž lze jmenovat např.
swapce.18
Opce představují finanční deriváty, jejichž podstata spočívá v právu jedné strany
opčního kontraktu na nákup či prodej podkladového aktiva opce v budoucnosti, a to za
cenu stanovenou při koupi této opce. Druhá strana opčního kontraktu má přitom
povinnost dohodnuté podkladové aktivum této straně kontraktu prodat či jej od ní
koupit a to v závislosti na typu opčního kontraktu. Prvotní funkcí opčních kontraktů
bylo stejně jako v případě ostatních derivátů zajištění. Opce jsou však stále častěji
používány jako předmět spekulace,19 a to díky skutečnosti, že i nepatrná změna hodnoty
podkladového aktiva znamená značnou změnu hodnoty opce. S ohledem na podstatu
opcí je však třeba dodat, že k zajištění je tento finanční derivát asi ten nejméně vhodný.
Opce jako takové představují pro většinu lidí nejsnáze pochopitelný
derivát, a to z toho důvodu, že základní konstrukce opce je velmi jednoduchá,
16

LIŠKA, Václav, GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Professional Publishing, 2004,
str. 56
Více k Chicago Board Options Exchange např. BANKS, Erik. Exchange-Traded Derivatives. First
Edition, John Willey & Sons, 2003, str. 125 - 128
17
BANKS, Erik. Exchange-Traded Derivatives. First Edition, John Willey & Sons, 2003, str. 125
Co se rozumí opcemi poptávkovými a nabídkovými je vymezeno níže.
18
Swapce vymezuje publikace Finanční právo takto: „…, opce na swapy (tzv. swaptions čili swapce),
reprezentující právo majitele na uzavření swapu za předem sjednaných podmínek,….“ BAKEŠ, M.,
KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 4. upravené vydání, C. H. BECK,
2009, str. 598
19
Díky opční prémii a podmíněnosti opčních kontraktů však nelze dosáhnout takového zisku jako
v případě derivátů nepodmíněných. Na druhou stranu však také nelze dosáhnout takové ztráty, která je
omezena opční prémií.
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a také proto, že opce jsou zcela běžně sjednávány ve všech oblastech lidského
života. Přiblížit opce lze asi nejlépe na příkladu opcí uzavíraných na přestup fotbalistů,
hokejistů a jiných sportovců do jiného klubu, kdy tito sportovci bývají zpravidla nejprve
v druhém týmu na tzv. hostování, tj. na zkoušku. V případě osvědčení hráče poté dojde
k uplatnění opce a tento hráč se stane hráčem druhého týmu. Hodnota opce se tak odvíjí
od sportovních výkonů tohoto hráče, které představují podkladové aktivum takovéto
opce. V případě, že hráč bude podávat špatné výkony, hodnota opce bude klesat a opce
nebude s největší pravděpodobností jejím majitelem uplatněna. Naopak v případě, že se
hráč osvědčí, hodnota opce pro jejího majitele poroste a opce uplatněna bude. Za
podkladové aktivum opčních kontraktů jako finančních derivátů se pak nejčastěji
používají akcie, jiné majetkové cenné papíry a dluhopisy, výjimkou však nejsou ani
opce, jež mají jako bazický instrument peněžní prostředky denominované v cizích
měnách, dlužnické cenné papíry, akciové indexy či dokonce i jiné finanční deriváty.20
V knize Finanční a komoditní deriváty definuje profesor Jílek opce následovně:
„Opce je OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera (kupujícího opce) na
vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku
v budoucnosti (evropské opce) nebo během určitého období (americké opce).“ 21
Z uvedené definice lze dospět k těmto třem závěrů:
1) s opcemi se obchoduje jak přímo na OTC trzích tak nepřímo
prostřednictvím burz,
2) samotné opce se dělí na opce nabídkové neboli prodejní (put options) a opce
poptávkové neboli nákupní (call options),
3) opce dle doby, kdy dojde k vypořádání opčního kontraktu, rozlišujeme na
opce evropského typu a opce amerického typu.
Jak je výše uvedeno opce dělíme na nabídkové a poptávkové. Srovnatelně s tím
uvádí autoři Kolb a Overdahl následující: „Opční kontrakt náleží do jedné ze dvou
základních kategorií: opcí poptávkových nebo nabídkových.“22 Koupí opce nabídkové

20

Např. opce na futures či swapce.
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 337
22
„Option contract fall into one of two basic categories: calls or puts.“ KOLB, Robert. W.,
OVERDAHL, James A. Financial derivatives: Pricing and Risk Management. John Willey & Sons,
2010, str. 14
21
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neboli prodejní získává kupující právo podkladové aktivum opce prodat; naopak
prostřednictvím koupě opce poptávkové neboli nákupní získává kupující této opce
právo podkladové aktivum koupit. V případě opce nabídkové se tak kupující zajišťuje
proti poklesu hodnoty podkladového aktiva, zatímco v případě opce poptávkové se její
kupující zajišťuje proti opačné situaci, tj. proti vzrůstu ceny podkladového aktiva.
Prodávající opce se potom v případě opce poptávkové i nabídkové zajišťuje proti
opačné situaci než kupující opce. Jak kupující tak prodávající opce tímto způsobem
minimalizují své tržní riziko. Z podstaty opčního kontraktu potom plyne, že kupující
opce má oproti prodávajícímu jednu podstatnou výhodu. Jelikož kupující opce si kupuje
pouze právo k prodeji či nákupu podkladového aktiva, nemá povinnost realizovat
samotný obchod, a může se proto rozhodnout, že opci neuplatní a vyhne se tak vzniku
další ztráty v případě, že cena podkladového aktiva výrazně klesne či neúměrně vzroste.
Přijde tak pouze o počáteční investici na koupi opce. Oproti tomu nemá prodávající na
výběr, neboť v případě realizace opce, musí splnit svoji povinnost vyplývající z opčního
kontraktu. Z toho plyne, že opční kontrakty jsou kontrakty podmíněné. V případě
nevyužití opce je otázkou, zda toto nevyužití je odstoupením od opční smlouvy či
pouhým neuplatněním práva.23 Je však třeba přiklonit se k druhému názoru,
neboť kdyby se jednalo o odstoupení, byly by strany povinny vrátit si poskytnuté
plnění. Musela by být tedy vrácena opční prémie, která představuje počáteční
investici na koupi opce a kterou platí kupující opce prodávajícímu opce.
Prodávající opce by tak neměl žádný důvod opci vypisovat, neboť by v případě
nevyužití opce kupujícím byl nucen tuto úplatu, jež představuje jeden z důvodů
pro vypsání opce, vrátit zpět prodávajícímu, neboť jinak by se jednalo
o bezdůvodné obohacení.
Výše bylo zmíněno, že za koupi opce se platí tzv. opční prémie. Splatnost této
prémie splývá obvykle s okamžikem uzavření opčního kontraktu; její splatnost lze však
i posunout, když nejčastěji je pak odložena až na dobu expirace opce.24 Dobou expirace
opce se rozumí doba vypršení platnosti opce. Opční prémie je v případě posunutí její
splatnosti zákonitě vyšší než opční prémie v období koupě opce, a to o úrok sjednaný

23

„Opční prémie (nebo také cena opce) je fakticky cenou, za kterou si držitel opce kupuje u vypisovatele
právo odstoupit od smlouvy.“ DURČÁKOVÁ, Jaroslava, MANDEL, Martin. Mezinárodní finance.
4. aktualizované a doplněné vydání, Management press, 2010, str. 195
24
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 337
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v době koupě opce. Výše tohoto úroku či alespoň rámec pro jeho určení se odvozuje od
výše rizika. Realizací, tj. uplatněním, opce se pak rozumí uplatnění práva na koupi nebo
prodej podkladového aktiva opce. Rozdíl mezi realizační cenou a kurzem, za který lze
koupit či prodat podkladové aktivum v době uplatnění opce, se nazývá opční bonus.
Z výše uvedené definice opcí profesora Jílka lze dále dovodit, že opce dle
možnosti jejich uplatnění rozdělujeme na opce evropského typu a opce amerického
typu. Zatímco u opcí evropského typu je uplatnění opce možné pouze v den jejich
vypršení, tj. v den jejich expirace, opce amerického typu je oproti tomu možné
realizovat kdykoliv v období od jejich nabytí do doby vypršení. S touto otázkou se pojí
i délka splatnosti opce, jež se u většiny opčních kontraktů pohybuje v řádech měsíců,
přičemž maximální délka splatnosti bývá stanovena většinou okolo devíti měsíců.
V případě evropské opce tak dojde k uplatnění opce v poslední den tohoto období,
zatímco v případě americké opce bude opce realizována kdykoliv v průběhu celého
tohoto období. Lze se proto domnívat, že opce amerického typu bude dražší,
tj. opční prémie bude vyšší, než u opce evropského typu. Toto je způsobeno tím, že
díky delšímu období, během něhož lze opci uplatnit, si majitel opce může vybrat
pro něj nejvhodnější moment, kdy rozdíl mezi realizační cenou a opční prémií
bude co nejvyšší, aby tak maximalizoval svůj zisk, a z toho důvodu musí být opční
prémie zákonitě vyšší.
Samotná opční prémie, kterou kupující opce platí prodávajícímu opce, se skládá
ze dvou částí a to z vnitřní hodnoty opce a z časové hodnoty opce. Vnitřní hodnota opce
je rovna kladnému rozdílu mezi aktuálním kurzem podkladového aktiva a realizační
cenou v případě opce poptávkové. V případě opce nabídkové naopak zjišťujeme kladný
rozdíl mezi realizační cenou opce a aktuálním kurzem podkladového aktiva. Z toho je
zřejmé, že vnitřní hodnota opce nemůže být záporná. Časová hodnota je pak určena
rozdílem mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce. V průběhu opčního kontraktu se
časová hodnota opce snižuje a v okamžiku expirace opčního kontraktu se rovná nule.
Opci, jejíž vnitřní hodnota je nulová, nazýváme opcí pod paritou neboli opcí bez peněz
(out-of-the-money). Když je vnitřní hodnota opce vyšší než nula, jedná se pak o opci
nad paritou čili opci s penězi (in-the-money). Existuje ještě třetí situace, která však
nenastává příliš často, kdy je realizační cena opce s aktuálním kurzem podkladového
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aktiva shodná, v takovém případě poté hovoříme o opci v paritě či opci na penězích
(at-the-money).25
Posledním závěrem, jenž plyne z výše uvedené definice profesora Jílka, je
skutečnost, že s opcemi se obchoduje jak na burzách, tak mimo burzy na OTC trzích.
Burzovní obchod s opčními kontrakty má přitom tu výhodu, že majitel opce může na
burze zaujmout opačné pozice. Může tak koupit opci poptávkou i opci nabídkovou na
stejné podkladové aktivum, díky čemuž bude jeho výsledná pozice nulová, a on touto
cestou minimalizuje své riziko. V případě mimoburzovního trhu toto ovšem neplatí,
neboť subjekt je v případě koupě opce nabídkové i poptávkové závislý na více
subjektech, a tak se vystavuje riziku, že jeden z těchto subjektů (nebo oba) nebude moci
splnit svůj závazek z opce. Oproti tomu na burze působí clearingové centrum26, které
zajišťuje vypořádání opčních kontraktů. Mezi jednotlivými účastníky burzovního
opčního kontraktu tak neexistuje žádný přímý závazek, což činí burzovní obchod
s opcemi atraktivnější než ten mimoburzovní. Pro burzovní obchod s opcemi dále
svědčí skutečnost, že opce přijaté k obchodování na burze mají standardizovanou
realizační cenu a standardizované datum vypršení opce. Samotné burzovní opce jsou tak
vzájemně zaměnitelné, z čehož plynou nižší náklady na jejich nákup či prodej. Na
burzách se obchoduje nejčastěji s opcemi na kótované akcie, což zajišťuje dostatečně
likvidní trh. V tomto lze spatřovat další výhodu burzovního obchodu s opcemi. Opce
nejsou většinou na burze obchodovány po jednotlivých kusech, ale v lotech, tedy
ve standardizovaném množství. Každý opční kontrakt pak vyžaduje tyto informace:
identifikaci podkladového aktiva opce, cenu opce, dobu vypršení opce a cenu, za níž
dojde ke koupi či prodeji podkladového aktiva.

2.1.1 Opce úrokové
Úroková opce (interest rate option) je investiční nástroj, jehož podstatou je
výměna pevné částky hotovosti určité měny za dosud neznámou částku v hotovosti
v téže měně.27 Může se také ale jednat o výměnu pevné částky v hotovosti za dluhový
cenný papír, úvěr, vklad či půjčku. Ale i v těchto případech se ovšem vždy jedná
25

Více k tomuto tématu např. KOLB, Robert. W., OVERDAHL, James A. Financial derivatives: Pricing
and Risk Management. Third Edition, John Willey & Sons, 2010, str. 96 - 139
26
Clearingové neboli zúčtovací centrum. V případě Burzy cenných papírů Praha, a.s. je clearingovým
centrem UNIVYC, a.s. neboli univerzální vypořádací centrum.
27
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 338
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o výměnu pevné částky jedné měny za částku, dluhový cenný papír, úvěr, vklad či
půjčku v téže měně.28 Tento typ opcí se vyskytuje v podobě opcí na koupi či prodej
dohody o forwardové úrokové míře, opcí na přijetí nebo poskytnutí termínového
vkladu, úvěru či půjčky a opcí na koupi či prodej dluhového cenného papíru. Opce na
koupi či prodej dohody o forwardové úrokové míře představuje derivát derivátu, neboť
jak už ze samotného názvu této opce plyne, podkladovým aktivem je zde druh
forwardu. Tento derivát spočívá ve výměně pevné částky v hotovosti za dosud
neznámou částku hotovosti, jež je úročena dle úroku, který je odvozen od určité
referenční úrokové míry.29
Podstatou druhého typu úrokových opcí, tj. opcí na přijetí či poskytnutí
termínového vkladu, úvěru či půjčky, je výměna pevné částky hotovosti za vklad,
přičemž jeho výše je úročena sjednaným úrokem. Oproti opcím na koupi či prodej
dohody o forwardové úrokové míře probíhá však v tomto případě vypořádání hotovosti
hrubě.30 Tyto opce ovšem ve skutečnosti opět spočívají ve výměně pevné částky
v hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti. V zásadě lze podstatu těchto opcí
definovat jako poskytnutí či přijmutí termínového vkladu, úvěru či půjčky za úrokovou
sazbu sjednanou při uzavření kontraktu na určité období v budoucnosti.
Posledním typem úrokových opcí jsou potom opce na koupi či prodej dluhového
cenného papíru, v jejichž případě se jedná o výměnu pevné částky hotovosti za dluhový
cenný papír. Jak hotovost, tak dluhový cenný papír jsou denominovány ve stejné měně.
Podstatou tohoto typu úrokových opcí je koupě či prodej dluhového cenného papíru
k určitému datu v budoucnosti. Cena za koupi či prodej tohoto dluhového cenného
papíru je ovšem sjednána mezi účastníky kontraktu již při jeho sjednání.

2.1.2 Cap, floor, collar
Cap, floor a collar představují zvláštní typy opcí. Ve všech třech případech se
jedná o řadu opcí úrokových ve formě opcí na prodej dohody o forwardové úrokové
míře.

28

JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 338
V případě České republiky to bude především sazba PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate),
v jejímž případě se jedná o úrokovou sazbu, za níž si banky na českém trhu vzájemně půjčují peníze.
30
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 338
29
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Cap je řada opcí na prodej dohody o forwardové úrokové míře, 31 kterou si
kupující za opční prémii zajišťuje periodické platby, přičemž tyto platby jsou rovny
kladnému rozdílu budoucí výše referenční úrokové sazby a realizační úrokové míry
(strike rate). Kupující se prostřednictvím cap opce zajišťuje proti nárůstu úrokových
sazeb. Opce se začne realizovat v situaci, kdy referenční úroková sazba přesáhne v opci
stanovenou realizační úrokovou míru. Jako referenční sazba bývá nejčastěji používána
sazba LIBOR32, v našich podmínkách pak již výše zmíněný PRIBOR. Kupující opce
poté v případě nárůstu sazby LIBOR nad realizační úrokovou míru, obdrží od
prodávajícího úhradu tohoto úrokového rozdílu mezi sazbou LIBOR a úrokovou sazbou
stanovenou v cap opci. Kupující opce si tedy kupuje právo na periodické vypořádání
kladného rozdílu mezi referenční sazbou a realizační úrokovou mírou.
Oproti výše uvedené cap opci představuje floor opce sice opět řadu několika
opcí na prodej dohody o forwardové úrokové míře, avšak podstatou této opce, namísto
stanovení realizační úrokové míry jako horní hranice, po jejímž překročení referenční
úrokovou sazbou dochází k plnění, je stanovení realizační úrokové míry jako hranice
dolní. K vypořádání dochází shodně jako u cap opce periodicky, avšak tentokrát k němu
dochází v situaci, kdy referenční úroková sazba ve stanoveném období poklesne pod
realizační

úrokovou

míru

dohodnutou

mezi

účastníky

opčního

kontraktu.

Prostřednictvím této opce si tak její kupující zajišťuje určitý minimální výnos z jím
poskytnutého vkladu, jež je úročen proměnlivou úrokovou sazbou.
Kombinací obou výše uvedených opcí cap a floor je opce typu collar. V této opci
je stanovena jak sazba cap, tak sazba floor, neboť se ve skutečnosti jedná o současnou
koupi cap opce a prodej floor opce.33 Kupující collar tak tímto způsobem vytváří určité
úrokové rozmezí, ve kterém se referenční úroková sazba (opět může jít o sazbu
PRIBOR, LIBOR či jinou) může pohybovat. Jedná se o rozmezí, jež je ohraničeno
z jedné strany minimální realizační úrokovou mírou stanovenou ve floor opci a z druhé
strany maximální realizační úrokovou mírou stanovenou v cap opci. V případě nárůstu
referenční úrokové sazby nad cap hranici dojde k vypořádání úrokového rozdílu,

31

JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s.,
2010, str. 456
32
LIBOR neboli London Interbank Offered Rate je průměrná úroková sazba na londýnském
mezibankovním trhu, za níž jsou si ochotny banky navzájem půjčovat peníze.
33
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s.,
2010, str. 462
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k němuž opět dochází periodicky. V situaci, kdy referenční úroková sazba naopak
poklesne pod hranici floor dochází sice opětovně k vypořádání, v tomto případě však
plnění směřuje k druhé straně opčního kontraktu. Kupující collar si tak tímto způsobem
zajišťuje maximální možnou výši nákladů na úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou.
S ohledem na to, že kupující collar prodává opci floor nemohou tyto náklady poklesnout
pod určitou minimální hranici. Prodávající collar opce naopak prodává cap opci
a kupuje floor opci; tímto způsobem si tak zajišťuje určitý minimální výnos
z poskytnutého úvěru úročeného pohyblivou úrokovou sazbou, jenž je zároveň omezen
maximální realizační úrokovou mírou. Z uvedeného plyne, že opční prémie u collar
opce nemůže být z podstaty této opce stejně vysoká jako v případě úrokové opce cap či
úrokové opce floor.

2.1.3 Opce měnové
Měnové opce jsou instrumentem, jenž je využíván zejména finančními
institucemi a velkými nadnárodními společnostmi. Tyto opce pomáhají nejen úspěšně
řídit likviditu v cizích měnách, ale i zajišťovat jejich majitele proti rizikům plynoucím
ze změn kurzů jednotlivých měn. Měnová opce představuje pro svého majitele právo na
koupi či prodej určitého množství jedné měny v budoucnosti za částku v jiné měně dle
předem dohodnutého kurzu. Nepřekvapí tedy, že měnové opce se uplatní zejména pro
zajišťování závazků při zahraničním platebním styku. Tento typ opcí bude realizován
v situaci, kdy směnný kurz, který je v opci dohodnut, bude výhodnější než aktuální
směnný kurz.

2.1.4 Opce akciové
Akciové opce (equity option) představují právo na koupi či prodej podkladového
instrumentu, jímž je akcie, k určitému okamžiku v budoucnosti. Spekuluje se tak na
vzrůst či pokles podkladového aktiva. Tento typ opcí je hojně využíván zejména jako
motivační program pro vedoucí zaměstnance akciových společností obchodovaných na
burze. Prostřednictvím těchto programů má být zajištěn větší zájem vedoucích
zaměstnanců společnosti na hospodářských výsledcích společnosti, neboť s růstem
hodnoty společnosti zároveň roste i hodnota opcí těchto zaměstnanců. Vedoucí
zaměstnanci získávají těmito opcemi právo na nákup určitého množství akcií jejich
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společnosti v budoucnosti za v současnosti stanovenou cenu; tato cena je přitom
zpravidla o něco málo vyšší než tržní cena akcie v době poskytnutí opce. Těmito
programy se má docílit sladění zájmu vedoucích zaměstnanců společnosti se zájmy
jejích akcionářů. To se však v mnoha případech neděje a ke sladění těchto zájmů
nedochází. Zájmem akcionářů je dlouhodobý růst hodnoty společnosti, a tedy i jejich
majetku. Zájmem zaměstnanců vlastnících opce je zvýšit cenu akcií, a to co nejvíce.
Avšak problém spočívá ve skutečnosti, že vedoucím zaměstnancům stačí zvýšit hodnotu
společnosti a tím i hodnotu svých akciových opcí pouze krátkodobě, tak aby mohlo
dojít k co nejvýhodnější realizaci jejich opcí. Jak se ukázalo, často tak bylo opravdu
činěno, a to zejména na úkor budoucího rozvoje společnosti. V této souvislosti lze
zmínit především případ americké obchodní společnosti Enron Corporation34. I v České
republice lze nalézt poněkud kontroverzní a často kritizovaný opční program, a to
v případě obchodní společnosti ČEZ, a.s.35
Akciové opce se realizují tak, že opce je uplatněna, držitel opce následně obdrží
daný počet akcií společnosti, které buď následně má možnost prodat, a realizovat tak
zisk nebo je dále držet. Určitou modifikaci těchto opcí pro zaměstnance pak představují
opce na zhodnocení akcií. K nim profesor Jílek uvádí: „Výhodou oproti běžným
akciovým opcím je, že zaměstnanec nemusí po realizaci opce akcie prodávat, aby
obdržel hotovost.“36 Zaměstnanci tedy při realizaci opce obdrží namísto akcií
společnosti přímo peněžní částku odpovídající současné hodnotě akcií, na které vlastnili
opci.

2.1.5 Warranty
Jak uvádí Přemysl Raban: „Warranty jsou cenné papíry pod tímto označením
našemu právu neznámé. Lze se však s nimi setkat jednak v obchodním styku se
zahraničím a jednak v kapitálovém trhu.“37 Problém s warranty je ten, že takto jsou
označovány hned dva nástroje, když pod pojmem warrant můžeme rozumět skladištní
34

Obchodní společnost podnikající v energetice v USA, jež patřila mezi největší obchodní společnosti na
světě. V roce 2001 byla tato společnost nucena vyhlásit bankrot poté, co byly odhaleny finanční
machinace, jimiž vrcholoví manažeři zakrývali skutečný stav společnosti a ovlivňovali ceny akcií
společnosti. Informace o společnosti a jejím pádu jsou k nalezení na http://www.enron.com/
35
K tomu více JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vydání, GRADA Publishing a.s., 2009, str.
219 – 220
36
JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vydání, GRADA Publishing a.s., 2009, str. 211
37
RABAN, Přemysl. Warranty v našem právu. Právní rozhledy, 2003, číslo 6, str. 270
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list či cenný papír spojený s jakoukoliv opcí. V obou případech se jedná o cenný papír,
ve druhém jmenovaném případě se warrant navíc řadí mezi finanční deriváty. Warranty
jako finanční deriváty jsou též známy pod označením opční listy, přičemž tyto nástroje
představují právo na nákup (call warrant) nebo na prodej (put warrant) podkladového
aktiva za pevně stanovenou cenu k určitému okamžiku v budoucnosti.
V českém právním prostředí je pojetí opčních listů značně užší. Tento investiční
nástroj je u nás chápán totiž pouze jako akciový opční list, který vydává společnost na
své vlastní akcie.38 Podle vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se
stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě,
se rozumí „warrantem cenný papír, se kterým je spojeno právo držitele koupit nástroj
za dohodnutou cenu v době do splatnosti nebo v den splatnosti warrantu. K vypořádání
může dojít buď formou dodání nástroje, nebo hotovosti.“39 Profesor Jílek warranty
vymezuje takto: „Warrant je obchodovatelné právo emitované samostatně (nahý
warrant) nebo připojené k cennému papíru (obvykle dluhopisu), který poskytuje
vlastníkovi právo koupit či prodat finanční aktivum ve stejné měně za určitou realizační
cenu (exercise price), a to k určitému datu nebo během určitého realizačního období
(exercise period).“40
V zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poté
najdeme zvláštní typ warrantů, kterým jsou opční listy ve smyslu ustanovení § 217a
obchodního zákoníku. Takový opční list dává svému držiteli právo na přednostní úpis
akcií či dluhopisů, s nimiž je spojeno právo akcie upsat či je za akcie vyměnit.
V ustanovení § 217a obchodního zákoníku jsou dále stanoveny náležitosti opčních listů.

2.1.6 Opce na futures
Zajímavý druh opčních kontraktů představují opce na futures, které jsou
fakticky derivátem derivátu, tedy jakýmsi derivátem na druhou. Opce na futures lze
nejlépe popsat jako opce na prodej či koupi bázického instrumentu, jímž je futures,
v budoucnosti, a to za v současnosti určenou cenu. Kupující a prodávající opce opět
jako u všech ostatních druhů opcí předpokládají vzrůst či pokles hodnoty podkladového

38

Takové opční listy jsou vydávány nejčastěji na kmenové akcie.
§ 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla
obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, ve znění pozdějších předpisů
40
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 340
39
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aktiva, tj. daného futures. Z toho, že jde v tomto případě o derivát derivátu, pramení
značné riziko, neboť podkladovým aktivem je zde derivát, který má sám nějaké
podkladové aktivum, jímž je určena jeho hodnota. Proto může být velmi obtížné
odhadnout, kterým směrem se trh s daným podkladovým aktivem vydá. Na odbornost
majitele takovéto opce jsou tak kladeny vysoké požadavky.

2.2

Forwardy
Jak je uvedeno výše, forwardy patří mezi vývojově nejstarší typy derivátů, když

počátek vzniku forwardů v podobě derivátů komoditních spadá do období antického
Říma. Z těchto komoditních forwardů se posléze ve 20. století vyvinuly finanční
forwardy. Forwardové kontrakty lze nejlépe definovat jako kontrakty na dodání
určitého podkladového aktiva v budoucnosti za cenu sjednanou v okamžiku
uzavření kontraktu, přičemž samotné vypořádání kontraktu přitom probíhá
v jednom okamžiku v budoucnosti. Opět se tedy, stejně jako v případě opcí, spekuluje
na vzrůst nebo snížení hodnoty podkladového aktiva. Z uvedené definice forwardů
vyplývá, že na rozdíl od opce, kdy má pouze jedna strana opčního kontraktu povinnost
plnit, zatímco druhá strana tohoto kontraktu má možnost své právo vyplývající z opce
uplatnit či neuplatnit, jsou v případě forwardových kontraktů pokaždé povinny plnit obě
strany forwardového kontraktu. Jedná se proto o kontrakt nepodmíněný.41
Forwardy jsou v mnohém podobné kontraktům typu futures. Na rozdíl od futures
se však s forwardy obchoduje na OTC (over the counter) trzích; obchody s forwardy se
tedy uskutečňují přímo mezi účastníky kontraktu a představují tak přímé obchody bez
jakéhokoli prostředníka. Tím se také tyto kontrakty nejvíce liší od futures, se kterými se
obchoduje pouze na burzovních trzích. Skutečnost, že v případě forwardů jde
o přímé obchody, však poskytuje forwardům jednu velkou výhodu oproti
kontraktům futures. Jelikož se s těmito kontrakty obchoduje přímo, je stranám
dána možnost sjednat si mezi sebou individuální podmínky, a to takové, jež
vyhovují oběma stranám forwardového kontraktu. Současně je ovšem nutné uvést,
že tato výhoda forwardů je zároveň i jejich největší slabinou. Slabina spočívá
v tom, že jde o přímé obchody. Mezi účastníky kontraktu tak nestojí žádné
41

Nepodmíněné kontrakty jsou forwardy, futures a swapy. Naopak podmíněné kontrakty představují
opce. Podmíněné kontrakty je třeba považovat za synallagma, neboť strany mají vzájemně odpovídající
práva a povinnosti, kdy plnění jedné strany je podmíněno plněním druhé strany.
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clearingové centrum. Oba účastníci kontraktu proto musí již při samotném
uzavírání forwardového kontraktu počítat s rizikem, že druhý účastník kontraktu
nemusí být schopen svůj závazek splnit.
Další nevýhodu forwardů plynoucí ze skutečnosti, že jde o přímý obchod, kde si
strany sjednávají individuální podmínky, jež vyhovují právě těmto stranám, lze nalézt
v tom, že v případě, že si jedna strana přeje z kontraktu vystoupit, je tento vzhledem
k individuálně sjednaným podmínkám problematické prodat. Individuální podmínky
sjednané mezi účastníky mohou být sice pro tyto dva účastníky oboustranně výhodné,
jiným potencionálním účastníkům se však jako takové jevit nemusí. Pro forwardové
kontrakty je dále typickým znakem skutečnost, že v jejich případě dochází často
k reálnému, fyzickému vypořádání kontraktu, tedy ke směně aktiv.
Na forwardových trzích se můžeme setkat zejména s úrokovými forwardy, jež
na sebe nejčastěji berou podobu dohody o forwardové úrokové míře, a měnovými
forwardy. Mezi další typy forvardů patří forvardy akciové a úvěrové.

2.2.1 Úrokové forwardy
„Úrokový forward (interest rate forward) je forward na výměnu pevné částky
v hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně dluhový
cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně.“42 Tento typ forwardu na sebe
bere nejčastěji podobu dohody o forwardové úrokové míře, může se však také jednat
i o forwardový termínový vklad, půjčku nebo úvěr či o forwardovou koupi či prodej
dluhových cenných papírů.
Nejrozšířenějším druhem úrokového forvardu je dohoda o forwardové úrokové
míře neboli FRA (forward rate agreement), jež představuje zvláštní typ forwardového
kontraktu, který je možno považovat za jakýsi přechod mezi forwardy a swapy;
představuje tedy jakýsi smíšený finanční derivát. Dohoda o forwardové úrokové míře je
finanční derivát spočívající ve výměně pevné úrokové sazby za pohyblivou úrokovou
sazbu. Kupující FRA si prostřednictvím koupě tohoto forwardového kontraktu pro své
budoucí závazky úročené původně pohyblivou úrokovou sazbou zajišťuje úročení fixní
úrokovou sazbu. Prodávající si naopak prostřednictvím FRA zajišťuje fixní úrokovou

42

JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 177

19

sazbu pro své budoucí pohledávky namísto pohyblivé úrokové sazby. 43 Kupující se tak
zajišťuje proti vzrůstu pohyblivé úrokové sazby, tedy proti prodražení svých závazků.
Prodávající naopak spekuluje na pokles pohyblivé úrokové sazby a zajišťuje pro své
budoucí příjmy ze svých pohledávek fixní úrokovou sazbu, o které předpokládá, že
bude vyšší než pohyblivá.
Počátek běhu tohoto typu forwardového kontraktu bývá označován nejčastěji
jako 3 v 9, může být však také označován 3 versus 9, 3 x 9, 3 na 9 či 3 proti 9,44 což
znamená, že kontrakt vstupuje v platnost třetí měsíc po jeho uzavření a zaniká devátý
měsíc po jeho uzavření. V případě tohoto typu derivátu však nejde o směnu jistin mezi
účastníky dohody o forwardové úrokové míře. Mezi účastníky FRA probíhá pouze
úhrada rozdílu úrokových plateb plynoucí z rozdílu mezi výší pohyblivé a fixní úrokové
sazby. Za uzavření FRA se platí jednorázová platba, a to při jeho uzavření.
Z výše uvedeného plyne, že při uzavírání dohody o forwardové úrokové míře
musí mezi účastníky této dohody dojít ke shodě o úrokovém období, jehož se sazba
sjednaná v dohodě týká, o datu, jímž počíná platnost kontraktu, tj. o datu počátku
úrokového období, a o délce tohoto období. Dalšími náležitostmi dohody je stanovení
měny, ve které je dohoda sjednaná a určité výše částky (nominální výše částky), z níž se
následné plnění určuje.45
Dalším typem úrokových forwardů je forwardový termínový vklad, který oproti
dohodě o forwardové úrokové míře, jež spočívá v úhradě úrokových rozdílů, spočívá ve
výměně sjednané částky v hotovosti za termínovaný vklad, úvěr či půjčku46; výše tohoto
vkladu, úvěru či půjčky ovšem opět spočívá v dosud neznámé částce v hotovosti.
Fakticky tento kontrakt probíhá tak, že jedna strana nabízí uzavření termínovaného
vkladu, poskytnutí půjčky či úvěru na určité období v budoucnosti druhé straně
kontraktu za nyní sjednanou úrokovou sazbu.47
Posledním typem úrokového forwardu je forwardová koupě či prodej dluhového
cenného papíru (forward purchase or sale of debt security). Forwardová koupě či prodej
43

BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 432
44
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 432
45
Více k dohodě o forwardové úrokové míře CHISHOLM, Andrew M. Derivatives Demystified. John
Willey & Sons, 2004, str. 23 - 29
46
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s, 2002, str. 178
47
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s, 2002, str. 178
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dluhového cenného papíru je kontrakt, při kterém jedna strana kontraktu za pevnou
částku v hotovosti od druhé strany kontraktu v dohodnutém okamžiku v budoucnosti
dluhový cenný papír denominovaný v téže měně.

2.2.2 Měnový forward
Dalším druhem forwardového kontraktu je forvard měnový. Měnový forward je
finanční derivát, jehož prostřednictvím se jedna strana kontraktu zavazuje dodat druhé
straně kontraktu za peněžní prostředky v jedné měně poskytnuté první stranou peněžní
prostředky v jiné měně, a to k určitému okamžiku v budoucnosti. Přitom platí, že
směnný kurz mezi těmito měnami je dohodnut v okamžiku sjednání kontraktu.
Sjednaný směnný kurz se nazývá forwardový měnový kurz.48 Tento typ forwardu je
využíván zejména v zahraničním platebním styku. Jelikož se však jedná o výměnu
hotovosti denominované v jedné měně za hotovost denominovanou v cizí měně, je celý
obchod ovlivněn pohybem směnných kurzů, jejichž vývoj jedním směrem může
znamenat pro jednu stranu kontraktu obrovský zisk a pro druhou stranu naopak značnou
ztrátu. Základním a nejdůležitějším předpokladem pro uzavření měnového forwardu je
pak dohoda účastníků kontraktu na měnovém páru.
Určitou modifikaci měnového forwardu představuje americký forward, jenž je
na českém finančním trhu nabízen Komerční bankou.49 Modifikace měnového forwardu
spočívá ve skutečnosti, že v americkém forwardu jsou obsaženy prvky měnové opce,
a to opce amerického typu. Forward je modifikován v té části, že kupující amerického
forwardu má kdykoli v průběhu trvání kontraktu až do data jeho splatnosti právo
částečně forward uplatnit. Jestliže není do data splatnosti směněna celá v kontraktu
dohodnutá částka, dojde v den splatnosti k vypořádání.
Dalším „zvláštním“ druhem měnového forwardu je nedodatelný forward
(non-deliverable forward), jehož zvláštností je vypořádání kontraktu ve třetí měně.
Tento druh měnového forwardu se využívá v případě, že nelze kontrakt vypořádat
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JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s.,
2010, str. 184
49
Získáno dne 30. 3. 2012 z: http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/americkyforward.shtml

21

v jedné z měn, na které měnový forward zní, a to z důvodů omezení převodu kapitálu,
omezení směnitelnosti měny či jiné regulace.50

2.2.3 Akciový a úvěrový forward
Akciový forward (equity forward) je finanční derivát, jehož podstatou je dodání
akciových nástrojů v budoucnosti za pevně stanovenou částku. Akciový forward je
svým účelem dohodou o budoucí ceně podkladového aktiva, tedy daného akciového
nástroje. Cena, za niž bude akciový nástroj v budoucnosti dodán, je označována jako
forwardová cena. Za zmínění stojí také skutečnost, že bázickým instrumentem nemusí
být pouze jednotlivé akcie, ale např. i akciové indexy.
Úvěrovým forwardem (credit forward) je pak takový forward, jehož podstata
tkví ve výměně pevné částky hotovosti za hotovost v dosud neznámé výši, jež je
odvozena od rizikové úrokové míry určitého referenčního subjektu, který si strany
zvolí.51

2.3

Futures
Dalším typickým finančním derivátem, jenž je přímo jmenován v ustanovení § 3

ZPKT, jsou futures. Futures, jejichž podkladovým aktivem jsou finanční aktiva, jsou
označovány jako financial futures.52 Futures představují kontrakt, jenž je velmi
podobný forwardu. Tento typ derivátu se ve skutečnosti z forwardů vyvinul, když
podstatou futures je dohoda na dodání bázického instrumentu v určitém okamžiku
v budoucnosti za cenu určenou v současnosti. Definice futures je tedy shodná
s definicí forwardového kontraktu; shodně též futures vymezuje i John C. Hull v knize
Options, futures and other derivatives, když uvádí: „Podobně jako forwardový kontrakt
je futures kontrakt dohoda mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji aktiva k určitému
okamžiku v budoucnosti za stanovenou cenu.“53 Z definice futures dále vyplývá
skutečnost, že se opět shodně jako v případě forwardů jedná o kontrakty podmíněné.
50

JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s.,
2010, str. 184
51
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 179
52
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 429
53
„Like a forvard contract, a futures contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset
at a certain time in the future for the certain price.“ HULL, John C. Options, futures and other
derivatives. Seventh Edition, Prentice Hall, 2009, str. 6
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V čem se tedy tyto dva finanční deriváty navzájem odlišují? Jak je uvedeno výše
v oddíle 2.2 obchodování s forwardovými kontrakty probíhá na trzích OTC, což dává
možnost účastníkům těchto kontraktů sjednat si mezi sebou individuální podmínky.
Oproti tomu futures představují typ finančních derivátů, s nímž se obchoduje na
burzách. K rozdílu mezi futures a forwardem autoři Kolb a Overdahl uvádějí: „Futures
je v podstatě forwardový kontrakt, který je obchodovaný na burze….“ 54 Z toho, že se
s kontrakty typu futures obchoduje na burze, plyne, že musí být jistým způsobem
standardizované. Podstatou burzovních obchodů totiž je, že na burze obchodované
jednotlivé investiční nástroje musí být vzájemně zastupitelné. Standardizaci podléhá
zejména množství, kvalita, čas dodání podkladového aktiva a splatnost kontraktu.55
Podmínky standardizace jsou zpravidla upraveny v burzovních pravidlech jednotlivých
burz.56 Obchody s futures probíhají ve stanoveném množství, tj. v lotech, nebo v jejich
násobcích. Standardizace futures kontraktů přináší těmto derivátům velkou výhodu
spočívající v jejich vysoké likviditě, jež je forwardovým kontraktům cizí.
Z toho, že obchod s futures probíhá prostřednictvím burz, tedy na
organizovaných trzích, lze dospět k závěru, že riziko nesplnění závazku jedním
z účastníků kontraktu odpadá, neboť mezi účastníky kontraktu probíhá
vypořádání prostřednictvím clearingového centra; naopak účastníci forwardových
kontraktů s rizikem nesplnění závazku druhým účastníkem kontraktu musí
počítat. Clearingové centrum představuje prostředníka mezi účastníky kontraktu. Je to
jakýsi třetí účastník kontraktu, jehož úloha spočívá ve vypořádávání futures mezi
zbylými dvěma účastníky. Vypořádáváním kontraktu prostřednictvím clearingového
centra je účastníkům takového kontraktu též zajištěna anonymita.57 Účastník kontraktu
má u clearingového centra otevřen tzv. marginový účet (margin account), na který je
povinen složit určitý zlomek hodnoty nakupovaných futures, tzv. marži.58 Každý den
54

„A futures contract is essentially a forward contract that is traded on organized financial exchange…“
KOLB, Robert. W., OVERDAHL, James A. Financial derivatives. Third Edition, John Willey & Sons,
2010, str. 4
55
Více ke standardizaci futures kontraktů např. PARAMESWARAN, Sunil. Fundamentals of Financial
Instruments. John Willey & Sons, 2011, str. 286 – 292
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Např. burzovní pravidla XXIII. Standardizace futures kontraktů vydaných Burzou cenných papírů
Praha, a.s. Získáno dne 4. 2. 2012 z: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Legislativa
57
BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I., Opce, swapy, futures deriváty finančního trhu. 2. rozšířené
vydání, Management Press, 1997, str. 24
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Ustanovení § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb., o pravidlech
obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodník s cennými papíry, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví o marži toto: „Pro účely této vyhlášky se dále rozumí marží hodnota
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platnosti futures je pak prováděno tržní přeceňování hodnoty daného futures. Podle něj
jsou prostředky na marginový účet účastníka kontraktu také přičítány či odečítány. Pro
každý kontrakt je dále stanovena určitá minimální částka, která se musí na marginovém
účtu nacházet (maintenance margin). Tato částka obvykle představuje asi 75 % původně
složené částky. V případě poklesu prostředků na marginovém účtu pod minimální
částku následuje výzva (margin call) clearingového centra účastníkovi kontraktu, aby
doplnil peněžní prostředky na svůj marginový účet. V případě, že peněžní prostředky
nebudou na marginový účet doplněny, clearingové centrum vypořádá futures tohoto
účastníka a dojde k zániku tohoto kontraktu.59
Kontrakty futures můžeme rozdělit na futures s devizami, futures se
zúročitelnými finančními nástroji, dále na kontrakty s majetkovými cennými papíry
a s indexy kurzů cenných papírů.60 V případě futures nedochází ve většině případů
k dodání podkladového aktiva, v případě futures s indexy kurzů cenných papírů je toto
i fakticky vyloučeno.
Futures s devizami představuje měnový futures (currency futures), který lze
vymezit jako futures na výměnu pevně stanovených částek hotovosti, a to částky
v jedné měně za částku v cizí měně. Tento typ kontraktu futures je finanční derivát, jež
lze podřadit do devizových hodnot uvedených v ustanovení § 1 písm. d) zákona
č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Futures se
zúročitelnými cennými papíry pak spočívají v dohodě stran na výměně pevné částky
hotovosti za zúročitelné cenné papíry, především pak půjde o dluhopisy, za předem
stanovenou cenu k určitému okamžiku v budoucnosti. Další druh futures představují
futures na majetkové cenné papíry, mezi jejichž zástupce lze zařadit zejména akciový
futures (equity futures). Tento typ futures spočívá v dodání podkladového aktiva, jímž
je v tomto případě akcie, v budoucnosti za pevně stanovenou částku hotovosti.
Posledním typem futures jsou futures s indexy kurzů cenných papírů, jejichž podstatou
je dodání bazického instrumentu, kterým je index kurzu cenných papírů, k určitému
okamžiku v budoucnosti za předem stanovenou cenu. Jelikož index kurzu cenného

finančních nástrojů stanovená clearingovým centrem, kterou je osoba povinna převést na účet
clearingového centra jako kolaterál po dobu trvání burzovních derivátů, “
59
Více k roli clearingového centra při vypořádávání futures kontraktů KOLB, Robert. W., OVERDAHL,
James A. Financial derivatives. Third Edition, John Willey & Sons, 2010, str. 26 – 31
60
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 429

24

papíru

není

obchodovatelným

nástrojem,

nemůže

dojít

k fyzickému

dodání

podkladového aktiva a je nutno kontrakt vypořádat v hotovosti. Toto vypořádání
spočívá v úhradě rozdílu mezi v kontraktu stanoveným kurzem a kurzem skutečným.

2.4

Swapy
Swapy představují jak nejmodernější, tak i nejmladší typ finančních derivátů.

Tyto deriváty vznikly prakticky až koncem osmdesátých let 20. století. Samotné slovo
swap znamená v anglickém jazyce výměna, záměna či prohození.61 Z toho lze dovodit,
že v tom bude též spočívat podstata tohoto nejmladšího derivátu. Swapový kontrakt
představuje smlouvu mezi dvěma subjekty, ve které se tyto subjekty zavazují jeden
druhému k výměně dvou různých peněžních toků na určité období v budoucnosti.62
Podobně definují swapy i autoři Kolb s Overdahlem, když stanoví že: „Swapový
kontrakt je dohoda, ve které se dvě strany zavázaly provádět opakované platby, které se
od sebe liší ve svém základu, a to až do určitého okamžiku v budoucnosti.“63 Subjektů
swapu může být i více, tak se však děje pouze ve výjimečných případech. Strany tohoto
finančního derivátu se označují jako swapoví partneři. Peněžní toky, k jejichž výměně
se swapoví partneři prostřednictvím swapu zavázali, mohou být toky plynoucí z úroků
úvěrů, jež swapoví partneři poskytli třetím subjektům, či naopak z jejich půjček nebo
dluhopisů. Swapoví partneři prostřednictvím uzavření swapu mezi sebou směňují
ekonomický dopad jejich předchozího jednání.64 Podle toho, zda se jedná o peněžní
toky spočívající v pohledávkách k platbám či k inkasu, dělíme swapy na pasivní
v případě plateb a aktivní v případě inkasa.
Za podkladové aktivum mají swapy zpravidla cizí měnu. Bázickým
instrumentem však mohou být též dluhopisy, pokladniční poukázky či jiné dlužnické
61

BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
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srov. OHEROVÁ, J., SVOBODA, M., KALINA, M., a kol. Anglicko-český právnický slovník.
4. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha, 2010, str. 501
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době.“ HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání, C.H.Beck, 2009, str. 1015
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cenné papíry. Nezřídka bývají bázickým instrumentem také akcie. Swapy jsou ze všech
čtyř nejrozšířenějších derivátů nejméně standardizovatelné, a tím i současně nejméně
zastupitelné. To je dáno častou nezastupitelností konkrétního bázického instrumentu
daného swapu. Z uvedeného lze dovodit, že si swapoví partneři většinou mezi sebou
sjednávají individuální podmínky. Z toho je zřejmé, že swapy musí nutně být
derivátem, s nímž se obchoduje na OTC trzích, a nikoliv na trzích burzovních. Na
swapových trzích kromě swapových partnerů působí také zprostředkovatelé či
obstaravatelé, jejichž role spočívá ve vyhledávání swapů pro zájemce o swapový
kontrakt.65 Tito obstaravatelé pro zájemce o swap hledají druhého swapového partnera,
přičemž do té doby než jej naleznou, plní zpravidla jeho funkci. Výše bylo sice
uvedeno, že swapy jsou nejméně standardizovatelnými finančními deriváty, ale
v poslední době lze však i v oblasti swapů sledovat snahy tyto derivátové kontrakty
nějakým způsobem upravit, kdy lze zejména pozorovat snahy o standardizaci
podmínek. Mezi nejvýznamnější instituce, jež se zabývají standardizací podmínek
swapových kontraktů, patří Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (ISDA)66 a dále
Britská bankovní asociace (BBA).67
Swapové kontrakty lze rozdělit na jednotlivé typy v závislosti na jejich
bazických instrumentech. Swapy tak dělíme především na swapy úrokové a měnové.
Kolb s Overdahlem k dělení swapů uvádějí: „Existuje pět základních druhů swapů:
úrokové swapy, měnové swapy, akciové swapy, komoditní swapy a úrokové swapy.“68

2.4.1 Úrokové swapy
Úrokové swapy jsou druhem swapů, kde finanční toky, jež si mezi sebou
swapoví partneři vyměňují, jsou představovány úrokovými platbami, a to buď
úrokovými platbami z jimi poskytnutých úvěrů, nebo úrokovými platbami z jimi
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„Swapovými prostředníky jsou makléři a dealeři. Makléři vyhledávají strany se zrcadlovými potřebami
a potom s oběma stranami vyjednávají ve jménu druhé strany. Během takového procesu makléř zajišťuje
anonymitu druhé potencionální strany. Makléř se nevystavuje žádnému riziku, neboť nezaujímá žádnou
pozici. Působí pouze jako vyjednávač. Naopak swapový dealer je vždy schopen uzavřít s klientem swap
dle přání klienta, tj. nabízí se jako druhá strana swapu.“ LIŠKA, Václav, GAZDA, Jan. Kapitálové trhy
a kolektivní investování. Professional Publishing, 2004, str. 59
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přijatých půjček.69 V prvém případě se tak jedná o aktivní úrokový swap, v druhém
jmenovaném případě pak o úrokový swap pasivní. Úvěry či půjčky jsou přitom
denominovány ve stejné měně. Nedochází však ke směně jistin, ale pouze k úhradě
úrokových rozdílů. Úrokový swap tak ve skutečnosti představuje smlouvu, ve které se
swapoví partneři zavazují na určité období v budoucnosti k vzájemné výměně
úrokových příjmů z jimi poskytnutých úvěrů nebo k výměně úrokových plateb z jimi
přijatých půjček. Je tak zřejmé, že rozdíly na úrokových platbách swapových partnerů
musí spočívat v rozdílné výši úrokové sazby, kdy jeden swapový partner má sjednanou
fixní úrokovou sazbu a druhý pohyblivou úrokovou sazbu. Hodnotový rozdíl v úrocích
však také může být způsoben rozdílným způsobem výpočtu úroků. U aktivního
úrokového swapu subjekt, který má sjednanou fixní úrokovou sazbu, spekuluje na
vzrůst pohyblivé úrokové sazby nad sazbu fixní. Druhý subjekt, jež má naopak úroky
úročené na základě pohyblivé úrokové sazby, se potom zajišťuje proti poklesu této
pohyblivé úrokové sazby pod sazbu fixní. Pohyblivá úroková sazba bývá odvozena od
určité referenční sazby, kterou opět může být již dříve uvedený LIBOR. Z již
uvedeného je zřejmé, že v případě pasivního úrokového swapu se swapoví partneři
zajišťují proti opačné situaci a spekulují na ni. Platí tedy, že subjekt s fixní úrokovou
sazbou spekuluje na pokles pohyblivé úrokové sazby pod sazbu fixní a subjekt
s pohyblivou úrokovou sazbou se zajišťuje proti růstu této sazby nad sazbu fixní.
Mezi úrokové swapy jsou řazeny také swapy bázické a kupónové. Bázické
swapy spočívají ve směně úrokových plateb, přičemž výše těchto úrokových plateb je
odvozena od pohyblivých úrokových sazeb, které však nemají stejnou bázi.70 Kupónové
swapy jsou oproti tomu swapy, kdy úrokové platby jednoho swapového partnera jsou
odvozeny od pevně stanovené úrokové sazby, zatímco úrokové platby druhého
swapového partnera jsou odvozeny od pohyblivé úrokové sazby.

2.4.2 Měnové swapy
Měnové swapy představují typ swapových kontraktů, při kterých na rozdíl od
swapů úrokových dochází ke směně jistin. Tato směna jistin je ovšem pouze dočasná.
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Podstatou těchto kontraktů je výměna jistin swapových partnerů. Tyto jistiny jsou
ovšem denominovány v různých měnách. Jistina se pak označuje jako tzv. nominální
částka swapu.71 Po uzavření swapové smlouvy dojde nejprve mezi stranami ke směně
jistin. V dalším průběhu trvání kontraktu si swapoví partneři vyměňují úrokové platby
z těchto jistin. Úrokové platby jsou odvozeny od úrokových sazeb daných pro měnu
jistiny, kterou obdrželi jeden od druhého.72 Nakonec dojde ke zpětné směně původní
jistiny, a to opět ve stejném kurzu jako v případě prvotní směny. Z toho plyne, že
ekonomický dopad transakce spočívá pouze v rozdílu hodnot úrokových plateb
spočívající v rozdílných úrokových sazbách. Tento rozdíl může být způsoben tím, že
jedna jistina je úročena pomocí pohyblivé úrokové sazby a druhá naopak pomocí sazby
fixní. Je ovšem také možné, že rozdílná hodnota úrokových plateb je zcela zapříčiněna
kurzovými rozdíly.73 Dále může jít o rozdíl zapříčiněný skutečností, že sice obě jistiny
jsou úročeny pomocí pohyblivé úrokové sazby, avšak o nestejné bázi. V neposlední
řadě je možné, aby tento rozdíl byl způsoben rozdílným vývojem srovnatelné úrokové
sazby pro každou z měn.

2.4.3 Jiné typy swapů
Dalšími typy swapů jsou tzv. swapy koktejlové, swapy akciové a swapy
komoditní. Koktejlové swapy ve skutečnosti představují různé kombinace několika
úrokových či měnových swapů, z toho plyne jejich označení za koktejlové. Právě
v případě těchto swapů se objevuje více subjektů. Z toho důvodu, že se v tomto případě
swapové transakce či spíše transakcí účastní více subjektů, je zřejmé, že v tomto případě
bude zpravidla využíváno služeb zprostředkovatelů, kteří dají různé zájemce o uzavření
swapu dohromady.
Akciový swap (equity swap) nebývá většinou řazen mezi finanční deriváty74,
aniž by bylo zřejmé z jakého důvodu. Pro jeho zařazení mezi finanční deriváty svědčí
skutečnost, že jeho hodnota je odvozena od finančního nástroje, když podstatou
71

BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 436
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BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 436
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BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 434
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BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 437
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akciového swapu je směna úrokové platby z určité jistiny za výnos z určité akcie či
akciového indexu. Výnos z akcie může být jak pouze kapitálový, tak i kapitálový
a dividendový.75 Výnos z akcie i úrokové platby jsou za předem určené období, které je
pro každou z těchto plateb stejné.
Komoditní swap je potom, jak je již z jeho názvu zřejmé, řazen do derivátů
komoditních. Jedná se o kontrakt spočívající ve směně plateb určených jako pevné ceny
určeného množství dané komodity za platby určené tržní cenou stejného množství stejné
komodity.76
V poslední době často zmiňovaným swapem je swap úvěrového selhání neboli
CDS,77 který již je mezi finanční deriváty možné zařadit. Chisholm vymezuje CDS
takto: „Konkrétně, swap úvěrového selhání (CDS) je forma pojištění proti selhání
splacení půjčky nebo dluhopisu.“78 Podstatou tohoto swapového kontraktu je přenos
úvěrového rizika jednoho swapového partnera na druhého. Jedna strana kontraktu se
prostřednictvím CDS zajišťuje proti riziku úvěrového selhání bazického instrumentu
a platí druhé straně za takto poskytnutou ochranu určitou prémii. Zajímavostí je, že
strana, jež se zajišťuje proti úvěrovému selhání určitého podkladového aktiva, toto
aktivum ani nemusí vlastnit.79
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BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 437
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BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené
vydání, C. H. BECK, 2009, str. 437
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CDS neboli Credit Default Swap. V článku „CDS na odpis“ jsou CDS charakterizována takto:
„Kreditní deriváty nazvané credit default swapy vznikly za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho
subjektu na druhý. Koupí dluhopisu věřitel podstupuje kreditní riziko emitenta, což znamená, že v případě
jeho bankrotu, nebo neplnění závazků z jiného důvodu, nedostane své peníze. Nákupem CDS pak toto
riziko přenáší na prodejce CDS. Tomu platí pravidelné splátky, přičemž prodejce CDS se zaváže v
případě bankrotu emitenta dluhopisu zaplatit sumu, kterou dorovná případnou ztrátu majitele
dluhopisu.“ KUCHTA, Daniel. CDS na odpis. Získáno dne 3. 3. 2012 z: http://www.investujeme.cz/cdsna-odpis/
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„Specifically, a credit default swap (CDS) is a form of insurance against default on a loan or a bond.“
CHISHOLM, Andrew M. Derivatives Demystified. John Willey & Sons, 2004, str. 64
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V této souvislosti je nutno zmínit, že Evropská komise (konkrétně má věc na starosti komisař pro
vnitřní trh Michel Barnier) se toto snaží změnit, a do budoucna lze počítat s takovou úpravou, která
stanoví minimální hranici množství podkladového aktiva, které musí subjekt vlastnit, aby se mohl proti
selhání tohoto aktiva zajistit prostřednictvím swapu úvěrového selhání.

29

3

Právní úprava finančních derivátů
Finanční deriváty patří mezi nejrychleji rozvíjející se instrumenty finančního

trhu, když objem obchodu s těmito nástroji nepřetržitě narůstá. Spolu s narůstajícím
objemem obchodu s těmito investičními nástroji roste i jejich význam. Je proto nutností,
aby na tuto skutečnost určitým způsobem reagoval i právní řád. Prvotní právní úprava,
resp. definice finančních derivátů byla obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, ve znění účinném do 30. dubna 2004, který definoval finanční deriváty
v ustanovení § 8a odst. 5, jež stanovilo následující: „Deriváty se rozumí penězi
ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je
odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr,
kurzových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke
smlouvám nebo ze smluv o nich.“
Výše uvedené ustanovení zákona o cenných papírech však bylo zrušeno v roce
2004 v souvislosti s nově přijímaným právním předpisem, kterým byl ZPKT.80 Základy
právní úpravy finančních derivátů jsou tak od té doby položeny v tomto zákoně, který
finanční deriváty vyjmenovává v ustanovení § 3. Uvedený paragraf představuje jediné
ustanovení ZPKT, které deriváty vymezuje, a to nejen deriváty finanční, ale i deriváty
komoditní a exotické. Při následujícím bližším vymezení právní úpravy finančních
derivátů se z důvodu jejich blízké příbuznosti s deriváty komoditními nelze
vyhnout bližšímu přiblížení si právní úpravy komoditních derivátů, neboť když
odhlédneme od jejich odlišností, liší se ve skutečnosti pouze v podkladových
aktivech81, od nichž je jejich hodnota odvozena. Z toho důvodu se nelze zabývat
právní úpravou finančních derivátů odděleně, ale je nutné se právní úpravou
derivátů zabývat jako celkem. Jelikož jsou finanční deriváty zařazeny v ustanovení
§ 3 ZPKT mezi investiční nástroje, použijí se na ně obecná ustanovení ZPKT upravující
náležitosti investičních nástrojů a podmínky obchodování s nimi. Touto úpravou se však
zabývat nebudeme, když v následující kapitole bude kladen důraz zejména na vymezení
finančních derivátů v ZPKT. Než si však blíže přiblížíme současnou právní úpravu
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Ustanovení § 8a odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech bylo zrušeno zákonem č. 257/2004
Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
81
Finanční nástroje na straně jedné a komodity na straně druhé.
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finančních derivátů a derivátů obecně, je třeba se nejprve blíže zaměřit na úpravu
předchozí, a to z toho důvodu, aby bylo možné lépe určit směr, kterým se právní úprava
těchto investičních nástrojů ubírá.

3.1

Dřívější právní úprava v ZPKT
Jak již bylo shora naznačeno, základ právní úpravy finančních derivátů je

obsažen v ZPKT. Tento zákon byl parlamentem České republiky schválen dne
14. dubna 2004; ve sbírce zákonů pak byl vyhlášen dne 30. dubna 2004.82 V původním
znění zákona bylo klíčovým ustanovením § 3 odst. 1 a 3 ZPKT, které stanovilo
následující:
(1) Investičními nástroji jsou
a) investiční cenné papíry,
b) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování,
c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje
peněžního trhu),
d) deriváty.
(3) Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí
a) opce na investiční nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c),
b) finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiční
nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c),
c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového
rizika,
d) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž
hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu,
úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.
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Sněmovní tisk 522, k nalezení na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=522&o=4
K tomu Hart a Pihera uvádějí toto: „Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu měl být vládě
předložen do 30. 9. 2002, ve skutečnosti však byl vládě předložen až v polovině roku 2003.“ HART, JAN
PIHERA, Vlastimil. Nová právní úprava kapitálového trhu. Právní rozhledy, 2004, číslo 11, str. 409
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Z výše uvedených ustanovení ZPKT je zřejmé, že deriváty byly v odst. 1
zařazeny mezi investiční nástroje a v odst. 3 pak byla obsažena definice derivátů pro
účely zákona, tj. v tomto odstavci byly vymezeny ty investiční nástroje, jež ZPKT tehdy
za deriváty považoval. Z ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT v původním znění lze na první
pohled vysledovat, že toto ustanovení zákona nikterak nerozlišovalo mezi různými
druhy derivátů. Je nutno dodat, že upravovalo pouze deriváty finanční a komoditní;
zcela absentuje úprava exotických derivátů, které navzdory skutečnosti, že v roce 2004,
kdy byl ZPKT přijat, nebyly ještě tak hojně využívány, nepředstavovaly neznámé
nástroje. Z ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT v původním znění je zřejmé, že mezi deriváty
zákon řadil opce a finanční termínové smlouvy. Finančními termínovými smlouvami se
rozuměly zejména futures, forvardy a swapy na investiční nástroje, kterými mohly být
cenné papíry, papíry vydané fondem kolektivního investování nebo nástroje, se kterými
se obvykle obchoduje na peněžním trhu. Dále se za deriváty dle citovaného ustanovení
rozuměly rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového
rizika a nástroje umožňující přenos úvěrového rizika. Ustanovení § 3 odst. 3 písm. e)
ZPKT v původním znění poté rozšiřovalo pojem deriváty i na deriváty v ustanovení § 3
odst. 3 ZPKT nevyjmenované, když stanovilo charakteristické znaky dalších nástrojů,
které byly pro účely zákona považovány za deriváty. K tomu, aby byly tyto nástroje
považovány za deriváty, však stačilo, aby naplnily následující dva znaky:
a) z těchto nástrojů vyplývalo právo na vypořádání v penězích, a
b) hodnota těchto nástrojů musela být odvozena zejména od kurzu investičního
cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.
Když se pozorněji zaměříme na znění ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT v původním
znění, zjistíme, že zákon nerozlišoval mezi jednotlivými druhy derivátů. Jak je
z citovaného § 3 odst. 3 ZPKT v původním znění zřetelné, zákon sice vymezil, že
deriváty se rozumí opce, futures, forvardy a swapy, nikterak však tyto pojmy
nedefinoval a jejich úpravu ponechal na ekonomické vědě, což nebylo zcela vhodné
řešení. Vymezení těchto nástrojů pro účely ekonomické vědy se totiž může
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podstatně lišit od jejich vymezení právního, a to zejména z toho důvodu, že
ekonomie a právo sledují různé cíle.83
Dalším problémem byla skutečnost, že v ustanovení § 3 odst. 3 písm. d) ZPKT
v původním znění zákonodárce stanovil, že deriváty se rozumí nástroje umožňující
přenos úvěrového rizika, tento pojem ovšem nikde nebyl upřesněn. Vzhledem k tomu,
že tento pojem je poměrně vágní, když pod něj lze podřadit i některé druhy pojištění či
záruky84, je zřejmé, že i v tomto měl zákon vážné nedostatky, neboť pojištění či záruku
nelze za derivát označit.85 Citované ustanovení bylo proto nutno považovat za velmi
nepřesné a za ustanovení, jež umožňovalo příliš extenzivní výklad pojmu derivát.
V ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) ZPKT v původním znění pak byly uvedeny
znaky dalších nástrojů, které se dle tehdy platného znění ZPKT považovaly za deriváty.
Vzhledem ke znění uvedeného písm. e) stačilo k označení investičního nástroje za
derivát naplnit pouze dva znaky, které toto písm. e) stanovilo. Z toho lze dospět
k závěru, že definici derivátů, jež byla uvedená v písm. e) bylo nutno považovat za
poměrně neurčitou, když opět shodně jako § 3 odst. 3 písm. d) ZPKT v původním
znění umožňovala velmi extenzivní výklad pojmu derivát. Vzhledem k tomu, že
definice uvedené v písm. d) a e) citovaného ustanovení ZPKT byly velmi široké,
snižovaly tím význam výčtu derivátů uvedených v písm. a) a b) uvedeného
ustanovení ZPKT v původním znění. Největší nedostatek tehdejší právní úpravy
finančních derivátů a derivátů obecně tak spočíval v nepřesnosti pojmů použitých
v § 3 odst. 3 ZPKT v původním znění k definování derivátů a v rezignaci na pokus
definovat jednotlivé vyjmenované deriváty, tj. opce, futures, forwardy a swapy.
Definování těchto pojmů tak bylo přenecháno praxi.
Další velký nedostatek tehdejší první úpravy spočíval v jejím nesouladu
s evropským právem. Tento nedostatek byl poněkud paradoxní, neboť jak naznačuje
datum přijetí ZPKT,86 byl tento právní předpis přijat v době, kdy již byly známy
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Zatímco cíle ekonomie by se daly vymezit jako cíle směřující k zajištění ekonomického rozvoje
a k poznání toho, jak ekonomika funguje, cílem práva je zajistit dostatečnou míru právní jistoty.
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Vzhledem k uvedenému by pod nástroje umožňující přenos úvěrového rizika šlo zařadit pojištění
vývozních úvěrových rizik poskytované Exportním garanční a pojišťovací společností, a.s. Přenos
úvěrového rizika dále také umožňuje podpora ve formě úhrady úrokových rozdílů, kterou poskytuje
Česká exportní banka, a. s.
85
Je však třeba uvést, že existují názory, které řadí derivátovou smlouvu pod smlouvu pojistnou viz. oddíl
3.5.
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ZPKT byl přijat dne 14. dubna 2004. Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=522&o=4
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výsledky referenda o smlouvě o přijetí České republiky do Evropské unie.87 Proto je
s podivem, že se zákon neinspiroval souběžně přijímanou směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID)88 ze dne 21. dubna
2004 a nebral na znění této směrnice ohled. Uvedený nedostatek je paradoxní zejména
vzhledem ke skutečnosti, že v tomto období, tj. v době vstupu ČR do EU, docházelo ke
slaďování - harmonizaci české a evropské legislativy ve všech oblastech. Je proto
nepochopitelné, že zákon, který byl přijímán jako zcela nový předpis nikoliv jako
„pouhá“ novela předpisu stávajícího, nebral na paralelně přijímanou evropskou směrnici
v oblasti derivátů ohled. ZPKT byl přitom předložen vládě dne 13. listopadu 2003,89
přičemž práce na směrnici MiFID započaly již dne 19. listopadu 2002.90 Uvedená
směrnice definuje deriváty v příloze č. 1 oddílu C nazvaném Finanční nástroje. Mezi
nejvýznamnější rozdíly oproti definici derivátů uvedené v ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT
v původním znění patřila skutečnost, že příloha č. I. oddíl C směrnice MiFID důsledně
rozlišovala mezi deriváty finančními91 a deriváty komoditními.92 MiFID též upravuje
deriváty exotické93, které ZPKT v tehdejším znění zcela opomíjel a nebral na jejich
existenci zřetel.
Výše byly uvedeny důvody, proč je třeba považovat ustanovení ZPKT
v původním znění, které definuje deriváty i jako nástroje umožňující přenos úvěrového
rizika, za nepřesné a rozšiřující. K tomu je třeba dodat, že směrnice MiFID vůči těmto
námitkám obstojí, když zatímco zákon považoval nástroje umožňující přenos úvěrového
rizika za deriváty, směrnice MiFID je za deriváty nepovažuje. Směrnice MiFID naopak
za deriváty považuje derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika.94 Rozdíl je tedy
87

Referendum proběhlo dne 13. - 14. 6. 2003. Dne 1. května 2004 pak smlouva o přijetí ČR do EU
vstoupila v platnost.
88
The Markets in Financial Instruments Directive. Dne 20. října 2011 zveřejnila Evropská komise návrh
nové směrnice o trzích finančních nástrojů MiFiD II, která má původní směrnici nahradit; současně s tím
byl zveřejněn i návrh nařízení, která ji bude provádět tzv. MiFIR Markets in Financial Instruments
Directive.
Získáno
dne
15.
2.
2012
z:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_kt_investicni_sluzby.html
89
Sněmovní tisk 522, k nalezení na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=522&o=4
90
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2002/0269(COD)
91
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MIFID) příloha č. I.
oddíl C odst. 4
92
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MIFID) příloha č. I.
oddíl C odst. 5, 6 a 7
93
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MIFID) příloha č. I.
oddíl C odst. 10,
94
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID) příloha č. I.
oddíl C odst. 8
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v tom, že směrnice za deriváty považuje pouze derivátové nástroje umožňující přenos
úvěrového rizika a nepřipouští tak jako ZPKT možnost příliš extenzivního výkladu
tohoto pojmu.
Další nesrovnalostí, která mohla působit problémy, je skutečnost, že směrnice
MiFID zcela zřetelně v příloze č. 1 oddílu C stanoví právo na vypořádání derivátového
kontraktu v hotovosti nebo fyzicky, tj. dodáním podkladového aktiva, zatímco
ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT o právu na fyzické vypořádání kontraktu nepojednává.
Přitom je očividné, že i k tomuto občas v případě derivátových kontraktů dochází či si
účastníci derivátového kontraktu fyzické vypořádání dokonce přejí. Na druhou stranu je
nutno uvést, že v případě některých derivátových kontraktů je dodání podkladového
aktiva zcela vyloučeno.95 Dokonce i dnes, kdy je za primární způsob vypořádání
považováno vypořádání peněžní a fyzické vypořádání lze označit za okrajové, lze se
s fyzickým vypořádáním stále setkat Z obsahu ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT v původním
znění však na první pohled právo na fyzické vypořádání derivátu nevyplývá a zákon jej
zdánlivě vylučuje. Při bližším pohledu na jednotlivá písmena tohoto ustanovení ZPKT
v původním znění se dozvíme, že deriváty se rozumí opce, finanční termínové smlouvy
(zejména futures, forwardy a swapy), rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos
úrokového nebo kurzového rizika, nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, a dále
jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se
odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu
měny nebo ceny komodity. Je tedy zřejmé, že naznačený problém bylo možné
překlenout pomocí výkladu ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) ZPKT v původním znění.
Toto ustanovení totiž, jak bylo již výše uvedeno, vymezilo jakési obecné znaky
derivátů, neboť stanovilo, jaké další nástroje se považují za deriváty. Tato definice
nepochybně musela vycházet z derivátů již zavedených a v zákoně vyjmenovaných.
Jelikož byly v tomto ustanovení stanoveny dvě vlastnosti, které musí nástroj splňovat,
aby byl považován za derivát (odvozenost od hodnoty podkladového nástroje a právo na
vypořádání v hotovosti), je zřejmé, že i v případě opcí, futures, forwardů a swapů tomu
muselo být stejně a i tyto nástroje musely mít nutně svoji hodnotu odvozenou od
hodnoty podkladového aktiva a muselo z nich vyplývat právo na vypořádání
v hotovosti. Když se však blíže zaměříme na samotné znění ustanovení § 3 odst. 3
95

Např. u derivátů na akciový index.

35

písm. e) ZPKT v původním znění, zjistíme, že v tomto ustanovení bylo při definici
dalších derivátových nástrojů uvedeno, že z nich vyplývá právo na vypořádání
v penězích, nikoliv povinnost. Při bližším pohledu tak ZPKT fyzické vypořádání
derivátového kontraktu nevylučoval, neboť jej bylo možno dovodit výkladem.
Zůstává otázkou, proč nebylo právo na fyzické vypořádání uvedeno přímo v textu
uvedeného ustanovení § 3 odst. 3 ZPKT v původním znění, když o jiném způsobu
vypořádání, než v hotovosti či dodáním podkladového aktiva, nelze ani uvažovat.
Ze znění ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) ZPKT v původním znění však vyplývalo, že
existuje nespočet možností vypořádání derivátového kontraktu. Uvedení možnosti
fyzického vypořádání by nepochybně napomohlo k větší srozumitelnosti zákona
a nebylo by nutno toto právo dovozovat výkladem. Oproti tomu směrnice MiFID
zcela jasně a srozumitelně stanoví možnost vypořádání derivátových kontraktů
v hotovosti či dodáním podkladového aktiva a je záhadou proč ZPKT tuto možnost
explicitně neuváděl. V tomto opomenutí lze spatřovat další ze slabin tehdy platné
úpravy nejen finančních derivátů, ale i derivátů celkově.
Rozdíl mezi definicemi derivátů obsaženými ve směrnici MiFID a ZPKT
v původním znění, které se překrývaly pouze částečně, přičemž ZPKT navíc jednotlivé
druhy derivátů neodlišoval a exotické deriváty pak neupravoval vůbec, působil řadu
problémů, které se projevovaly zejména při udílení licencí pro organizování obchodu
s jednotlivými typy derivátů.96 Další problém způsoboval tento nesoulad při závěrečném
vyrovnání,97 tj. při závěrečném vypořádání vzájemných práv a závazků. Tento problém
spočíval ve skutečnosti, že dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, později
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, je stav pohledávek a jejich
výše uzavřena ke dni prohlášení konkurzu, zatímco závěrečné vyrovnání probíhá
v okamžiku, kdy nastane událost definovaná pro jeho uplatnění. Podstatou závěrečného
vyrovnání je převedení všech pohledávek a závazků (lhostejno zda splatných nebo
nesplatných) vůči druhé straně na jednu celkovou částku a k jejich vypořádání, a to
96

Burza cenných papírů Praha, a.s. získala licenci na organizování trhu s některými finančními deriváty
dne 2. srpna 2001. Dne 18. července 2006 pak byla licence rozšířena o další nástroje řadící se mezi
finanční deriváty. Výroční zpráva Burzy cenných papírů Praha 2001; Výroční zpráva Burzy cenných
papírů Praha 2006. K nalezení na: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Vyrocni-Zpravy
97
Tzv. close-out netting je upraven v českém právním řádu v ustanovení § 193 ZPKT, předchůdcem
závěrečného vyrovnání byl institut závěrečného vyrovnání zisků a ztrát. Více k tomuto institutu JÍLEK,
Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s., 2010,
str. 589 - 610
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v situaci, kdy nastane událost podmiňující naplnění tohoto institutu.98 Vzhledem ke
skutečnosti, že se právní úprava v MiFID a ZPKT nekryla, nemusely některé nástroje
patřící mezi finanční deriváty podle evropského práva spadat pod nástroje řazené mezi
finanční deriváty dle českého právního řádu, což mohlo působit problémy při uplatnění
uvedeného právního institutu.

3.2

Současná právní úprava v ZPKT
Úprava

ZPKT v jejím původním znění přetrvala

přes její nesoulad

s evropským právem až do dne 1. července 2008, kdy nabyl účinnosti zákon
č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který mimo jiné
novelizoval dosavadní znění ustanovení § 3 ZPKT, které definovalo pojem derivát.
Tento zákon byl přijat za účelem harmonizace ZPKT s evropskou úpravou.99 Ode dne
1. července 2008 tak nadále není úprava finančních derivátů rozdělena do dvou
odstavců ustanovení § 3 ZPKT, jimiž byly odst. 1, který stanovil, že deriváty se
považují za investiční nástroje, a odst. 3, jenž obsahoval definici derivátů, ale je
soustředěna pouze do jednoho odstavce. Deriváty jsou tak nadále upraveny pouze
v ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT, které stanoví následující:
§3
Investiční nástroje
(1) Investičními nástroji jsou
a) investiční cenné papíry,
b) cenné papíry kolektivního investování,
c) nástroje peněžního trhu,
d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo
úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním
kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na
98

Typicky se bude jednat o úpadek či likvidaci.
„Návrh zákona transponuje některé směrnice Evropských společenství v oblasti finančního trhu, a to
konkrétně 1) směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů …“ Důvodová zpráva k návrhu zákona o změně zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů v oblasti
poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů, I. Obecná část, odst. 1. Získáno dne
30. 1. 2012 z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Duvodova_zprava_MF_256_2004_vlada.pdf
99
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vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se
jejich hodnota vztahuje,
e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
f) finanční rozdílové smlouvy,
g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo
alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití
tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti
plnění,
h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se
obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném
obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě
Evropské unie,
i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou
uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných
derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a
vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí
dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke
klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře
inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální
statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo
alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití
tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti
plnění,
k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům,
závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou
uvedené v písmenu j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů;
zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem
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v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím
vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění
zajištění.
Z citovaného ustanovení ZPKT je zřejmé, že finanční deriváty jsou i po uvedené
novele nadále řazeny mezi investiční nástroje. V tomto ohledu se tedy nic podstatného
nezměnilo. Zatímco v písm. a), b) a c) ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT jsou uvedeny běžné
investiční nástroje, nástroje uvedené v písm. d), e) a f) citovaného ustanovení již
představují finanční deriváty. Investičními nástroji uvedenými v písm. g), h) a i) se pak
rozumí deriváty komoditní a nástroje vyjmenované v písm. j) a k) představují deriváty
exotické.
Jak již bylo zmíněno, důvodem pro novelizaci ZPKT byl nesoulad původního
znění ZPKT se směrnicí MiFID. Tento nesoulad měl být odstraněn právě zákonem
č. 230/2008 Sb., který byl transpozicí této směrnice. Z výše citovaného ustanovení § 3
odst. 1 ZPKT je na první pohled zřejmé, že úprava finančních derivátů, jakož i derivátů
obecně, doznala značných změn. Tyto investiční nástroje by měly být nově upraveny
v souladu se směrnici MiFID. Podle nového znění ustanovení § 3 ZPKT se finančními
deriváty rozumí nástroje uvedené pod písm. d), e) a f). Finančními deriváty se tedy ve
smyslu uvedeného zákona rozumí opce, futures, forvardy a swapy. Dále se však mezi
finanční deriváty řadí i jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě
cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož
i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným
ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání
majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje. Dále jsou výčtem uvedeným
v ustanovení § 3 ZPKT mezi finanční deriváty řazeny nástroje umožňující přenos
úvěrového rizika100 a finanční rozdílové smlouvy101.
Ze znění ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT lze dovodit, že výčet finančních
derivátů, jež je v zákoně uveden nelze považovat za konečný, když písm. d) tohoto
ustanovení vyjmenovává čtyři nejčastější finanční deriváty, tj. opce, futures, forvardy
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§ 3 odst. 1 písm. e) ZPKT.
§ 3 odst. 1 písm. f) ZPKT. Finanční rozdílové smlouvy (Contract for Diference neboli CFD)
představují kontrakty spočívající ve výměně rozdílů mezí otevírací a zavírací cenou určitého finančního
nástroje.
101
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a swapy. Dále je v tomto ustanovení ZPKT učiněn pokus o vystižení charakteristických
rysů dalších nástrojů, jež jsou zákonem považovány za finanční deriváty. Těmito
charakteristickými rysy jsou:
1) odvozenost finančního derivátu od hodnoty podkladového aktiva, a
2) právo na vypořádání derivátového kontraktu v penězích či fyzicky, tj.
dodáním podkladového aktiva, od něhož je hodnota derivátu odvozena.
Znak uvedený pod bodem 1) je dále v § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT rozvinut tím
způsobem, že zákon stanoví, které instrumenty mohou být použity jako podkladové
aktivum finančních derivátů. Dle tohoto ustanovení mohou být jako bázický instrument
finančních derivátů použity kurzy cenných papírů či jejich hodnoty, dále měnové kurzy,
úrokové míry nebo výnosy, finanční indexy či finanční kvantitativně vyjádřené
ukazatele. Stejně tak, vedle již uvedených, mohou za podkladové aktivum posloužit
i jiné deriváty. Výčet podkladových aktiv uvedený ve shora uvedeném ustanovení je
sice uzavřený, s ohledem na skutečnost, že podkladovým aktivem mohou být též
finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele, nelze však bazické instrumenty finančních
derivátů považovat za omezené pouze na ty, s kterými se dnes na trhu obchoduje. Pojem
finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele je totiž poměrně široký a umožňuje vznik
finančních derivátů s doposud nepoužívanými či dokonce neznámými bázickými
instrumenty. Pro tyto další bázické instrumenty je však stanovena podmínka, která
plyne již ze samotného pojmu finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele, a to sice, že
hodnotu těchto bázických instrumentů lze kvantitativně vyjádřit. Ze shora uvedeného je
zřejmé, že ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT je s menšími úpravami přejato ze
směrnice MiFID, když zákon vymezuje finančních deriváty velmi podobně, jako je
vymezuje tato směrnice.102
Je třeba uvést, že zákon č. 230/2008 Sb. sice na odlišnou úpravu ve směrnici
MiFID reaguje v případě finančních derivátů uvedených ve shora citovaném písm.
d) správným způsobem, avšak nereaguje na odlišné znění ustanovení odst. 8 oddílu
C přílohy č. I. této evropské směrnice. ZPKT v původním znění totiž definoval
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Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID) příloha č. I
oddíl C odst. 3 zní: „Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné
derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové
nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti.“
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další finanční deriváty v ustanovení § 3 odst. 3 písm. d) tohoto zákona, které znělo
takto: „Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí nástroje umožňující přenos
úvěrového rizika.“103 Nesoulad tohoto ustanovení s evropskou směrnicí je zřejmý,
když tato směrnice řadí mezi finanční deriváty pouze derivátové nástroje
k převodu úvěrového rizika.104 Rozdíl mezi ZPKT v původním znění a zněním
tohoto bodu evropské směrnice byl, stejně jako problémy, jež tento rozdíl mohl
působit, zřejmý, když ustanovení směrnice MiFID bylo značně užší než příslušné
ustanovení ZPKT. Zákonodárce však na tuto skutečnost nikterak nezareagoval,
když toto ustanovení ponechal ve stejném znění.105 Tento zákon tak v platném
znění stále mezi finanční deriváty zařazuje nástroje umožňující přenos úvěrového
rizika.
Zákonodárce tedy v reakci na skutečnost, že ustanovení § 3 ZPKT v původním
znění nebylo zcela v souladu se směrnicí MiFID, tento nesoulad pouze částečně
odstranil, když ve výčtu obsaženém v ustanovení § 3 ZPKT ponechal nástroje
umožňující přenos úvěrového rizika namísto toho, aby do výčtu dle vzoru směrnice
MiFID zařadil derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika. Před slovo nástroje tak
postačilo dodat pouze slovo „derivátové“, ovšem tak nebylo učiněno. Vnucuje se proto
otázka,

zda

ponechání

nástrojů

umožňujících

přenos

úvěrového

rizika

ve

výčtu ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT bylo záměrem zákonodárce či nikoliv. Než se však
přikloníme k jednomu či druhému závěru, je nutné nejprve zkoumat důvody, proč se
zákonodárce rozhodl nezařadit výraz „derivátové“ do ustanovení § 3 odst. 3 písm. e)
ZPKT. Důvodová zpráva k zákonu č. 230/2008 Sb., k tomuto bodu nic neuvádí. Lze se
domnívat, že výraz „derivátové“ před slova nástroje umožňující převod úvěrového
rizika nebyl zařazen proto, že dříve byly deriváty definovány v ustanovení § 3 odst. 3
ZPKT v původním znění. V písm. d) tohoto ustanovení pak bylo stanoveno následující:
„Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí nástroje umožňující přenos úvěrového
rizika.“106 Po novele zákonem č. 230/2008 Sb. však ZPKT žádnou takovouto definici
neobsahuje, když jsou deriváty přímo upraveny v odst. 1 ustanovení § 3 ZPKT. Nástroje
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§ 3 odst. 3 písm. d) ZPKT ve znění účinném do 30. června 2008.
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID) příloha č. I.
oddíl C odst. 8.
105
Zákonem č. 230/2008 Sb. bylo toto ustanovení pouze přesunuto do ustanovení § 3 odst. 1 písm. e)
ZPKT.
106
§ 3 odst. 3 písm. d) ZPKT v původním znění.
104
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umožňující přenos úvěrového rizika jsou zařazeny do § 3 odst. 1 písm. e) ZPKT, které
zní takto: „Investiční nástroje jsou nástroje umožňující přenos úvěrového rizika.“107 Je
tak více než zřejmé, že zákonem č. 230/2008 Sb. bylo ustanovení § 3 významným
způsobem pozměněno. Zatímco dříve byly nástroje umožňující přenos úvěrového rizika
řazeny mezi deriváty, po účinnosti novely jsou tyto nástroje umožňující přenos
úvěrového rizika řazeny mezi investiční nástroje, a nemuselo by tak jít pouze o deriváty
jako dříve. Za použití jazykového výkladu by tento závěr byl možný, a tudíž by
nezařazení slova „derivátový“ před slova nástroje umožňující přenos úvěrového rizika
dávalo smysl. Při hlubším pohledu je ale zřejmé, že nadále platí námitka, jež byla
uvedena již výše, totiž, že pojem nástroje umožňující přenos úvěrového rizika je příliš
široký a do tohoto pojmu tak lze řadit i některé druhy pojištění. Díky skutečnosti, že
nástroje umožňující přenos úvěrového rizika již nadále nejsou explicitně považovány za
deriváty, odpadá sice druhá námitka, že pojištění nelze pokládat za finanční derivát,
zároveň je ale třeba si položit otázku, zda se jedná alespoň o investiční nástroj. Ačkoliv
je dnes často pojištění108 nesprávně vnímáno jako investiční nástroj, za investiční
nástroj jej označit nelze, neboť pojišťovací činnost dle profesorky Karfíkové spočívá
v následujícím: „Základním úkolem a účelem pojišťovnictví je prostřednictvím
pojišťovací činnosti vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a fondy a v rámci
stanovených pravidel je užívat k uhrazování pojistných potřeb vznikajících z nahodilých
událostí v závislosti na působení pojištěného rizika.“109 Lze tak uzavřít, že pojištění
slouží k eliminaci rizika nahodilé události, která může mít pro pojistitele fatální
důsledky, kdy mu je v případě vzniku této nahodilé události vyplaceno plnění na
základě uzavřené pojistné smlouvy.110 Je tak zřejmé, že pojištění nelze zahrnout mezi
investiční nástroje, když pojištění slouží k zajištění proti riziku vzniku v pojistné
smlouvě definované události. Zákonodárce vágní definici obsaženou v § 3 odst. 3 písm.
d) ZPKT v původním znění pozměnil tak, že tyto nástroje ZPKT po novele provedeném
zákonem č. 230/20008 Sb. v § 3 odst. 1 písm. e) již řadí pouze mezi investiční nástroje.
107

§ 3 odst. 1 písm. e) ZPKT v platném znění; do těchto nástrojů lze zařadit např. swapy úvěrového
selhání neboli CDS, které lze v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 ZPKT podřadit též i pod ustanovení § 3
odst. 1 písm. d) ZPKT.
108
„Pojištění jako pojem je v právním řádu používáno, avšak také není v právních předpisech vymezeno.“
KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V. a kolektiv. Pojišťovací právo. 1. vydání, Leges, 2010, str. 12
109
KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V. a kolektiv. Pojišťovací právo. 1. vydání, Leges, s.r.o., 2010, str. 11
110
Kdo to je pojistitel, co se rozumí nahodilou skutečností a další pojmy jsou definovány v ustanovení § 3
zákona č. 37/2004 Sb., zákon o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.
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Z důvodové zprávy k zákonu č. 230/2008 Sb. však vyplývá, že investičními nástroji
uvedenými v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d), e) a f) ZPKT se rozumí finanční
deriváty.111 Na první pohled tak došlo k vyřazení nástrojů umožňující přenos úvěrového
rizika z užšího pojmu deriváty mezi širší pojem investiční nástroje, avšak ve skutečnosti
se dle důvodové zprávy rozumí nástroji umožňující přenos úvěrového rizika i nadále
finanční deriváty. Ačkoliv tedy došlo k jisté změně v případě těchto derivátových
nástrojů, význam a smysl zůstal stejný a s ohledem na výše uvedené nelze stávající
úpravu hodnotit jinak než kriticky, neboť jí lze označit přinejmenším za nepřesnou
a neurčitou.
Zákon č. 230/2008 Sb. tedy v oblasti finančních derivátů reaguje na směrnici
MiFID pouze částečně. Mnohem více pak na ni reaguje v oblasti derivátů komoditních
a derivátů exotických. Jak je výše uvedeno nově jsou komoditní deriváty upraveny
v ustanovení § 3 odst. 1 písm. g), h) a i) ZPKT, exotické deriváty jsou potom upraveny
v písm. j) a k) citovaného ustanovení. ZPKT v platném znění tedy již bere v potaz
existenci exotických derivátů, které dříve zcela opomíjel, a také dává větší prostor
derivátům komoditním, které (přestože představují předchůdce derivátů finančních a lze
je přeci jen označit za jednodušší) byly v ZPKT v původním zněním pouze jakýmsi
doplňkovým typem derivátů vedle derivátů finančních. Zákon již ve znění po novele
též, jak v případě komoditních derivátů, tak v případě finančních derivátů, explicitně
stanoví právo na vypořádání dodáním podkladového aktiva.
Zde je na místě shrnout právní úpravu finančních derivátů uvedenou
v ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT. Deriváty jako celek jsou po novele provedené zákonem
č. 230/2008 Sb. v souladu se směrnicí MiFID zřetelně rozděleny na deriváty finanční,
komoditní a exotické, a to v uvedeném pořadí. Všechny typy derivátů jsou pak
ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT zařazeny mezi investiční nástroje. Toto ustanovení
představuje hlavní zákonné vymezení finančních derivátů v českém právním řádu.
ZPKT již po provedené novele upravuje finanční deriváty s drobnými odchylkami
v souladu se směrnicí MiFID. Základním ustanovením jmenujícím jednotlivé nejčastější
typy finančních derivátů je nyní ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT. Taktéž byly

111

Důvodová zpráva k návrhu zákona o změně zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů v oblasti poskytování investičních
služeb a organizování regulovaných trhů, Zvláštní část, Část I., K bodům 146 až 16 (§ 3). Získáno dne 30.
1. 2012 z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Duvodova_zprava_MF_256_2004_vlada.pdf
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uvedeným písm. d) na roveň postaveny opce na jedné straně a swapy, futures
a forwardy na straně druhé. V původním znění ZPKT opce byly naproti tomu od
zbývajících tří uvedených finančních derivátů odděleny, a to patrně z toho důvodu, aby
se zdůraznilo, že v případě opcí jde o kontrakty podmíněné, zatímco v případě futures,
forwardů a swapů jde o pevné termínové kontrakty.112 Zákonem č. 230/2008 Sb. dále
byla odstraněna definice derivátů, jež byla dříve obsažena v § 3 odst. 3 ZPKT
v původním znění. ZPKT v platném znění sice již neobsahuje definici finančních
derivátů, jakož ani definici derivátů jako celku, přesto obsahuje výčet znaků
derivátových nástrojů, který můžeme dovodit z ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) věty
druhé ZPKT. Z této věty je možné dospět k závěru, že finančními deriváty jsou ty
investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k finančnímu podkladovému
aktivu, a z kterých plyne právo na vypořádání v penězích či dodáním finančního
podkladového aktiva, k jejichž hodnotě se tyto nástroje vztahují. Tato ze zákona
dovozená definice platí jak pro opce, swapy, futures a forwardy, tak i pro finanční
deriváty uvedené dále v ustanovení § 3 ZPKT, tj. pro nástroje umožňující přenos
úvěrového rizika a pro finanční rozdílové smlouvy. Přes skutečnost, že ZPKT
v platném znění již harmonizuje českou právní úpravu s úpravou evropskou, nebylo
doposud napraveno podle mě nepřesné znění ustanovení § 3 odst. 1 písm. e), tj. nástroje
umožňující přenos uvěrového rizika. Pod tyto nástroje tak lze stále zařadit i jiné
produkty než finanční deriváty, což nelze označit za žádoucí stav.
V případě finančních rozdílových smluv pak nedošlo k žádné podstatné změně
kromě toho, že jsou tyto nyní upraveny v ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) ZPKT namísto
v ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) ZPKT v původním znění.
Za největší slabinu právního vymezení derivátů v ZPKT lze považovat
následující aspekty. Předně ZPKT neobsahuje legální definici pojmu derivát.
Definice jak finančních, tak komoditních či exotických derivátů je nutno dovozovat
z jednotlivých ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT, když obecnou definici derivátů je
112

V obou případech se však jedná o termínové operace, tj. doba mezi uzavřením a vypořádáním
derivátového kontraktu je delší než v případě operací spotových, zpravidla tedy delší než 3 dny. Např.
vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodník s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení
§ 2 odst. 5 písm. b) stanoví o spotových operacích následující: „Pro účely této vyhlášky se dále rozumí
spotovou transakcí nákup nebo prodej finančních nástrojů nebo komodit s takovým termínem dodání, kdy
období od sjednání obchodu do jeho vypořádání není delší než 2 dny, případně delší než jiné období
podle zvyklostí příslušného trhu.“
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možné dovodit z jednotlivých zbytkových ustanovení

příslušných písmen

ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT. Z těchto zbytkových ustanovení musíme dále
dovozovat, co zákonodárce rozuměl pojmem opce, futures, forward a swap a jaká
je jejich podstata. Z dovozené definice finančních derivátů se dozvíme alespoň
skutečnost, že tyto finanční deriváty musí nutně být nástroji, jejichž hodnota je
odvozená od jistého finančního podkladového aktiva a z kterých plyne právo na
vypořádání v penězích či právo na dodání finančního podkladového aktiva, k jejichž
hodnotě se tyto nástroje vztahují. O těchto nejčastějších typech finančních derivátů,
jakož i derivátů obecně, se v ZPKT nic bližšího nedozvíme; jejich definice je zcela
ponechána praxi. Tento nedostatek by bylo možné přehlédnout v případě, že by šlo
o nově vzniklé typy derivátů, které musí zákonitě spadat pod zbytková ustanovení
jednotlivých písmen ustanovení § 3 odst. 1 ZPKT. Nikoli však v případě základních
derivátových nástrojů. Tento nedostatek působí o to hůře, když si připomeneme
následující skutečnosti:
a)

předchůdce dnešních opcí se objevil již v období kolem roku 3800 př. n. l.,

b) první forwardy se objevily již v období antického Říma,
c)

futures představují v podstatě pouze standardizované forwardy, a

d) swapy jako nejmladší deriváty existují již více jak tři desetiletí.
Jistě je možné namítat, že tehdy se jednalo o opce, forwardy, futures a swapy na
komodity. Uvědomíme-li si však, že jejich podstata je zcela shodná s finančními
opcemi, forwardy, futures a swapy, je zřejmé, že tyto pro deriváty tak důležité pojmy by
měly být v zákoně definovány. Navíc je nutno dodat, že ZPKT byl přijat v roce 2004
a jde tedy o relativně moderní předpis. Přesto potřebu definice opcí, futures,
forwardů a swapů zcela opomíjí. Potřeba této definice vyvstává s ohledem na
skutečnost, že zmíněných nástrojů se dotýká celá řada právních norem.113 Je tak
nutné považovat za nežádoucí stav, kdy tyto pojmy nejsou nikde v zákoně
definovány.

113

Deriváty se kromě již v této práci uvedených předpisů zabývá např. i zákon č. 426/2011 Sb., o
důchodovém spoření, vyhláška České národní banky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti
penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu či vyhláška České národní banky č.
194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.
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3.3

Finanční deriváty a devizový zákon
Další pramen, který se zabývá vymezením pojmu finanční deriváty, představuje

zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„DevZ“). V ustanovení § 1 písm. d) DevZ je stanoveno následující: „Pro účely tohoto
zákona se rozumí: d) devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční
cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (dále jen
"finanční deriváty").“ Z toho je zřejmé, že pro účely tohoto zákona jsou finanční
deriváty považovány za devizové hodnoty, přičemž je zde uvedena definice finančních
derivátů pro účely devizového zákona. Tato definice uvádí, že finančními deriváty se
rozumí penězi ocenitelná práva a závazky odvozená od peněžních prostředků v cizí
měně nebo zahraničních cenných papírů.114
Výše uvedenou definici finančních derivátů obsaženou v DevZ lze označit za
velmi širokou, a devizový zákon nenabízí žádné její upřesnění. Pod tuto definici je
tak možno zahrnout i vztahy z finančního zajištění, pokud by se týkalo finančních
derivátů dle DevZ.115 Nabízí se tak dvě možnosti řešení této situace, a to buď
pomocí odkazu na ZPKT, kdy budou v DevZ pouze vypočteny ty deriváty, jež
z derivátů uvedených v ZPKT mezi devizové hodnoty náleží nebo naopak cestou
vlastní definice derivátů pro účely DevZ. Je nutné dodat, že do problematiky
finančních derivátů jako devizových hodnot podle DevZ vstupuje také směrnice MiFiD,
která stanovila, že provádění devizových operací, které souvisejí s investičními
službami, spadá do okruhu činností, jež jsou touto evropskou směrnicí regulovány. Na
toto reagoval již zmíněný zákon č. 230/2008 Sb., který představuje téměř doslovnou
transpozici této směrnice do českého právního řádu, když nově obchod s devizovou
hodnotou, konkrétně s cizí měnou, spadá do působnosti ZPKT, a to tehdy jde-li
o bezhotovostní obchod a současně se jedná o obchod s investičním nástrojem. Úprava

114

Poměrně zarážející je pak slovní spojení obsažené v uvedeném ustanovení DevZ v závorce „(dále jen
„finanční deriváty“)“. Díky tomu se sice dozvíme, že penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými
od peněžních prostředků v cizí měně nebo zahraničních cenných papírů se rozumí finanční deriváty, slovo
dále ale naznačuje, že v DevZ budou v dalších ustanoveních finanční deriváty upraveny. Tak tomu ale
není, když spojení v závorce, tam bylo pro účely původního znění zákona, které v ustanovení § 12
upravovalo operace s finančními deriváty. Zákonem č. 482/2001 Sb., kterým byl DevZ novelizován, bylo
však ustanovení § 12 zrušeno, slovní spojení „(dále jen „finanční deriváty“)“ však patrně nedopatřením
nebylo z ustanovení § 1 písm. d) DevZ odstraněno.
115
Finanční zajištění je upraveno zákonem č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších
předpisů.
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definice devizových hodnot však byla při transpozici směrnice opomenuta. DevZ tak
obsahuje příliš širokou definici devizových hodnot ve vztahu k finančním
derivátům. Mnohé deriváty spadající pod tuto definici do působnosti DevZ přitom
již nepatří. Tuto nesrovnalost by jistě bylo vhodné odstranit.

3.4

Deriváty a účetní standardy
Kromě výše uvedených ZPKT a DevZ jsou třetím důležitým pramenem právní

úpravy finančních derivátů, jakož i obchodování s nimi účetní standardy, které jsou
vydávány na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.116 Tyto účetní standardy stanoví zejména pravidla pro oceňování hodnoty
derivátů a jejich zahrnutí do účetní rozvahy společnosti, přičemž jsou ovlivněny
zejména Mezinárodními účetními standardy, konkrétně standardem IAS 39.117 Za další
důležitý pramen českých účetních standardů lze pak považovat americké účetní
standardy.118
Nejdůležitější účetním standardem pro oceňování derivátů je Český účetní
standard pro finanční instituce č. 110. Derivátem se podle bodu 1. těchto účetních
standardů rozumí finanční nástroj, který současně splňuje taxativně vymezené znaky,
které musí být splněny kumulativně.119 Těmito znaky podle účetních standardů jsou:
1) závislost reálné hodnoty finančního nástroje na hodnotě podkladového
aktiva,
2) požadavek na nepatrnou či žádnou počáteční investici, a

116

Zmocnění k vydávání standardů je obsaženo v ustanovení § 36 zákona š. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Účetní standardy vydává Ministerstvo financí České republiky a oznamuje
jejich vydání ve Finančním zpravodaji.
117
IAS International accountig standards. Standardy IAS jsou v současnosti nahrazovány Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví (IFRS International Financial Reporting Standards)
118
US GAAP US Generally accepted accounting principles. Americké účetní standardy se vymezení
derivátů pro účely účetnictví zabývají ve standardu FAS 133 (Financial Accounting Standards No. 133).
119
Bod 1 Českých účetních standardů 110: „Derivátem se pro účely účetnictví rozumí finanční nástroj
(finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum
jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu) současně splňující tyto
podmínky: a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru,
ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp.
v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladovém aktivu), b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v
nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou
počáteční investici, c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho
vypořádání je u něho delší než u spotové operace.“
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3) okamžik vypořádání probíhá v budoucnosti a doba mezi sjednáním
a vypořádáním kontraktu je delší, než je tomu u spotových operací.
Srovnatelně s tím lze uvést, že dle IAS 39 se za deriváty považují finanční
nástroje splňující stejné tři podmínky jako Český účetní standard č 110. Mezi zněním
příslušných ustanovení vymezujících deriváty v Českém účetním standardu č. 110
a v IAS 39 lze nalézt pouze nepatrné rozdíly.120 Americké účetní standardy vymezují
deriváty ve standardu FAS 133, jejich vymezení je podobné definici v IAS 39
a v Českém účetním standardu č. 110, je však třeba jej označit za propracovanější, což
lze přikládat zejména dlouhé historii obchodu s deriváty a pádům několika velkých
společností, které jsou přičítány právě nezodpovědnému používání derivátových
nástrojů.
Důležitým ustanovením Českého účetního standardu pro finanční instituce
č. 110 je pak bod č. 2., který obsahuje negativní vymezení derivátů a odpovídá tak na
otázku, které nástroje se za deriváty nepovažují.121 Podle tohoto ustanovení se za
deriváty nepovažují např. repo obchody nebo smlouvy o prodeji či nákupu vlastních
akcií, které budou vypořádány dodáním vlastních akcií. V účetních standardech
nalezneme také rozdělení derivátů na několik druhů. Zmínit lze např. dělení derivátů na
pevné termínové a opční, na deriváty zajišťovací nebo deriváty k obchodování122 či
dělení podle bázického instrumentu. Z hlediska bázického instrumentu rozlišuje tento
účetní standard deriváty úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové. Pevnými
termínovými nástroji jsou, jak je již shora v příslušných oddílech uvedeno, forwardy,
120

IAS 39 byl nahrazen standardem IFRS 9 – Finanční nástroje vydaným Radou pro mezinárodní účetní
standardy standardy (IASB – International Accounting Standards Board) dne 12. listopadu 2009. Tyto
standardy měly být povinně dodržovány od 1. ledna 2013, účinnost však byla posunuta na 1. ledna 2015.
Toto je však pouze datum účinnosti dle Rady pro mezinárodní účetní standardy, EU tyto standardy dosud
nepřejala.
121
„Za deriváty se nepovažují: a) repo obchody, b) smlouvy o nákupu, nájmu (pronájmu) nebo prodeji
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se obchoduje nebo
může obchodovat na sekundárním trhu, jako jsou např. zemědělské produkty, nerostné produkty (včetně
ropy), drahé kovy a energie, kdy jedna ze smluvních stran je oprávněna finančně se vypořádat. Výjimka
se nevztahuje na smlouvy o komoditách uzavřené za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity, u
nichž se očekává, že budou vypořádány dodáním komodity, c) smlouvy o nákupu nebo prodeji vlastních
akcií, které budou vypořádány dodáním vlastních akcií, d) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s
klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, pokud jsou považovány za pojistky. Splatná
částka v případech pojistek vychází z výše ztráty vzniklé v účetní jednotce, e) finanční záruky včetně
akreditivů, které zajistí zaplacení dluhu v případě, že dlužník jej k datu splatnosti neuhradí.“
122
K tomu je třeba zmínit, že hlavní rozdíl mezi deriváty zajišťovacími a deriváty určenými
k obchodování spočívá ve způsobu jejich použití, jinak však jde o stejné nástroje, tj. jeden a ten samý
derivát může podle okolností sloužit jak k zajištění, tak k obchodování.
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futures a swapy. Členění derivátů na deriváty zajišťovací a deriváty k obchodování
hrálo dříve důležitou roli, neboť podle zákona č. 589/1992 Sb., zákon o daních z příjmů,
ve znění účinném do 31. prosince 2005, bylo možné do nákladů vynaložených na
dosažení zajištění a udržení příjmů zahrnout pouze náklady vynaložené na zajišťovací
deriváty.123 Náklady na ostatní deriváty oproti tomu daňově uznatelné nebyly.
Zajišťovací deriváty byly tímto odděleny od ostatních derivátů, ale na rozdíl od stavu do
31. prosince 2003, bylo již možné případnou ztrátu z těchto ostatních derivátů daňově
uplatnit, a to do výše dosaženého zisku z derivátů pro tři následující zdaňovací období
nebo období, za nějž je podáváno daňové přiznání.124 Stále však nebyly náklady na
ostatní deriváty daňově uznatelné.125 Toto bylo zrušeno, když nyní dle současného znění
zákona o daních z příjmů lze do nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení
příjmů zahrnout náklady vynaložené na jakékoliv deriváty. V ustanovení § 23 odst. 9
písm. b) zákona o daních z příjmů je pak stanoveno, že výsledek hospodaření se
neupravuje o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty derivátů. Z toho plyne závěr, že
jakékoliv případné ztráty a zisky z derivátů lze daňově uznat. S tímto lze souhlasit,
neboť lze jen stěží nalézt důvody, proč by náklady na různé typy derivátů měly být
buď daňově uplatnitelné, či nikoliv, a to s ohledem na skutečnost, že v případě
vytvoření zisku z derivátů zajišťovacích i určených k obchodování byly zdaňovány
obě skupiny derivátů, avšak daňově uplatnit šlo pouze deriváty zajišťovací.

3.5 Derivátová smlouva
Dosud tato práce pojednávala především o vymezení pojmu „finanční derivát“
v jednotlivých předpisech. Předmětem této části práce je vymezení obsahu tohoto
pojmu.

123

Požadavky na zajišťovací deriváty stanoví v ustanovení § 52 odst. 3 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
124
Uvedené upravovalo ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění účinném do 31. prosince 2005. Je třeba dodat, že derivát může být současně zajišťovací a současně
spekulační, v takovém případě se museli být odděleně od sebe náklady připadající na zajišťovací část
derivátu a náklady připadající na spekulační část derivátu.
125
K tématu blíže NESROVNAL, Jiří. Zdaňování derivátů ve zdaňovacích obdobích započatých v roce
2005. Právní zpravodaj, 2006. číslo 11, str. 7,
srov. JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené vydání, GRADA Publishing a. s.,
2010, str. 623 – 626
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Finanční deriváty je třeba zařadit mezi vztahy závazkové, které vznikají většinou
ze smluv126 mezi dvěma či více stranami.127 Náhled na právní povahu těchto smluv se
v odborné literatuře značně liší, když lze vysledovat tři hlavní proudy. Zatímco někteří
autoři považují smlouvy o těchto investičních nástrojích za sázku a hru,128 jiní pak za
typ pojistné smlouvy.129 Třetí názorový proud podřazuje derivátové smlouvy pod
smlouvy inominátní, přičemž někteří autoři se přiklánějí k názoru, že se jedná o různé
typy kupní smlouvy.130 Podřazením derivátové smlouvy pod určitý smluvní typ se
věnuje celá řada autorů. Problém lze ale spatřovat v tom, že odborná literatura se
převážné zabývá ekonomickou stránkou věci, zatímco právní stránka derivátů je
ponechána na okraj či je často posuzována autory, kteří za sebou nemají právní
vzdělání. Z toho pak plyne závěr, že derivátová smlouva je podřazována pod
jednotlivé smluvní typy spíše na základě své ekonomické podstaty a nikoli právní.
Případně se taková literatura nezabývá důsledky přiklonění se k jednomu či
druhému podřazení derivátové smlouvy pod určitý smluvní typ.
Jak bylo naznačeno, prvý názorový proud řadí derivátové smlouvy mezi sázky
a hry. Tento názor lze považovat za historicky nejstarší. Mezi hlavní zastánce řazení
derivátů mezi sázky a hry patří v České republice profesor Jílek, který v knize Finanční
a komoditní deriváty uvádí následující: „Hned na začátku právního rozboru je třeba
uvést, že veškeré deriváty spolu s loteriemi a jinými podobnými hrami jsou v České
republice součástí sázek a her, tj. hazardních her (gambling, gaming) podle zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Tím jsou deriváty právně i ekonomicky
126

„Smlouva je dvoustranný, resp. vícestranný právní úkon, k jehož vzniku je třeba shodného projevu
vůle (dohody – konsenzu) dvou, resp. více smluvních stran ohledně celého obsahu smlouvy.“ ŠVESTKA,
Jiří, DVOŘÁK, Jan, a kolektiv. Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, Wolters
Kluwer ČR a. s., 2009, str. 27
127
Někdy však vznikají i z cenných papírů. V této souvislosti lze zmínit opční listy.
128
Profesor Jílek k tomu uvádí: „Deriváty jsou pochopitelně součástí sázek a her a vztahují se na ně §
845 a 846 občanského zákoníku.“ JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vydání, GRADA
Publishing a. s., 2009, str. 91
srovnatelně k tomu je v publikaci Bankovní obchody uvedeno: „V minulosti v některých zemích vznikaly
pochybnosti a diskuse o tom, jestli lze závazky z derivátů vymáhat, protože jsou ve své podstatě sázkou.“
PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K., Bankovní obchody. Aspi, 2009, str. 150
129
Tento názor pravděpodobně pramení z toho, že když jsou deriváty použity k zajištění, jsou pojištění
podobné. K tomu srovnatelně profesor Hull uvádí: „Když jsou derivátové kontrakty použity k účelům
zajištění, mají mnoho stejných znaků jako pojišťovací smlouvy.“ V originále: „When derivative contracts
are used for hedging purposes, they have many of the same characteristics as insurance contracts.“
HULL, John C. Fundamentals of futures and option markets. Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, 2002,
str. 418
130
Např. DĚDIČ, J. a kol. Právo v podnikání 5. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Prospektrum,
2000, str. 216

50

hazardními hrami. O sázkách a hrách pojednává občanský zákoník v § 845 a § 846.
Ustanovení občanského zákoníků však nejsou důležitá pro deriváty, tj. pro kontrakty
mající charakter derivátů a sjednané alespoň jedním partnerem v rámci podnikání, pro
loterie a jiné podobné hry, protože podle § 846 občanského zákoníku se v těchto
případech jedná o výherní podniky, které byly úředně povoleny a které jsou silně
regulovány jinými zákony.“131 S ohledem na skutečnost, že dle ustanovení § 845 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze pohledávky ze
sázek a her vymáhat, byly by i pohledávky z finančních derivátů právně nevymahatelné.
Bylo by proto nutné na ně nahlížet jako na pouhé naturální obligace. Z toho plyne, že na
kontrakty, které bychom běžně označili za deriváty, by v případě, že by nebyly
uzavřeny alespoň jedním subjektem v rámci jeho podnikání, bychom nemohli hledět
jako na deriváty, neboť by se jednalo z hlediska práva o kontrakty nevymahatelné.
K tomu profesor Jílek dále dodává: „Tyto kontrakty nelze nazývat deriváty, neboť
nesplňují definici finančního nástroje jako právně závazného kontraktu.“ 132 Tento názor
je však třeba odmítnout ze dvou důvodů. Jednak by zařazení derivátů pod hry a sázky
odporovalo důvodu vzniku derivátů, kterým bylo a je zajištění, nikoli spekulace na
výhru či zisk. Za druhé, nelze přisvědčit tomuto závěru z toho důvodu, že i takové
deriváty jsou uzavírány a jsou plněny. Nehledě na skutečnost, že plnění z těchto
kontraktů může být s úspěchem právně vymáháno. Nelze proto přistoupit k závěru, že
finanční deriváty spadají do sázek a her, když strany derivátových kontraktů tyto
kontrakty dobrovolně plní, zatímco by pro ně bylo výhodnější tyto kontrakty nedodržet.
Nehledě na skutečnost, že závěr řadící derivátovou smlouvu mezi sázky a hry lze
označit za diskriminující vůči těm subjektům, kterým nebyla udělena licence
a odpírala by jimi sjednaným derivátům právo na právní ochranu.
Když odhlédneme od právní roviny věci, lze si stěží představit, že deriváty
spadají pod sázky a hry a představují pouze tip na budoucí vývoj podkladového aktiva.
Kdybychom vzali toto tvrzení za pravdivé, tak by musela být za sázky a hry posuzována
i podkladová aktiva finančních derivátů, tj. např. samotné akcie či dluhopisy.133 Přesto
tyto nikdo mezi sázky a hry neřadí. Další skutečností je, že hodnota derivátů i jejich

131

JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2009, str. 423
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2009, str. 423
133
Stejný závěr uvádí i Dvořák. DVOŘÁK, Petr. Deriváty. 2. přepracované vydání, Oeconomia, 2008,
str. 25
132
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bázických instrumentů se odvíjí od různých ukazatelů, z nichž lze budoucí vývoj
předpovídat.134 I profesor Jílek vymezuje v několika svých publikacích způsoby
oceňování derivátů a způsoby, jakými reaguje cena derivátů na vývoj podkladového
aktiva a jak lze vývoj ceny předpovídat. Dalším důležitým bodem je skutečnost, že
v případě sázky a hry je možná výhra předem stanovená a známá, zatímco
v případě derivátů tomu tak není.135 Nehledě na skutečnost, že v případě derivátů
závisí případný zisk či ztráty na vývoji podkladového aktiva. Pohledu na deriváty
jako na sázku a hru lze vzhledem k uvedenému vytknouti to, že toto podřazení
derivátů pod sázku a hru by mělo nepředstavitelné dopady, pokud by tytéž
kontrakty byly posuzovány rozdílně podle toho, zda je jedna strana kontraktu
nadána licencí či nikoli.
Druhý názorový proud posuzuje derivátovou smlouvu jako smlouvu pojistnou.
Tento názor je povaze derivátové smlouvy bližší. Podstatou pojistné smlouvy je
eliminace nežádoucích účinků vzniku pojistné události a jedním z důvodů pro
uzavírání derivátových smluv je právě zajištění, jejich účel je tedy obdobný.
Některé deriváty, např. swap úvěrového selhání, by pak za pojištění bylo nepochybně
možné označit. Nicméně smyslem pojištění je eliminace rizika, kdy má být nahrazena
škoda vzniklá výskytem nahodilé události, nikoliv více. Naproti tomu smysl derivátů se
na toto neomezuje. Jejich účelem je vedle toho i dosažení zisku. Ekonomický účel
derivátů je tedy širší. Za základní rozdíl je nutné označit skutečnost, že pojistník
musí utrpět vznikem události škodu a musí mít pojistný zájem, zatímco u derivátů
tomu tak není.
Třetí

názorový

směr

vymezuje

derivátové

smlouvy

jako

smlouvy

nepojmenované, když se objevuje názor, že jde o inominátní smlouvu s prvky smlouvy
kupní.136 K tomu uvádí Tereza Krupová v článku Právní aspekty derivátů následující:
„S tím lze souhlasit pouze částečně. Je nutné totiž upozornit, že formu kupní smlouvy
mohou mít jen nástroje, jejichž bazickým instrumentem je nějaké aktivum. Pokud
zvažujeme deriváty na nějaké skutečnosti, například počasí, těžko se pak může jednat

134

Problém spočívá dle mého názoru ve skutečnosti, že ukazatelů, dle nichž lze budoucí vývoj
předpovídat, je příliš mnoho, mají různou relevanci a každý jim přikládá rozdílný význam.
135
To platí pro většinu derivátů. V případě některých derivátů však lze minimálně dojít k závěru
o přibližném rozpětí případného zisku např. u cap, floor a collar, lze toto spolehlivě určit.
136
DĚDIČ, J. a kol. Právo v podnikání 5. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Prospektrum, 2000,
str. 216
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o kupní smlouvu.“137 S tímto názorem se lze ztotožnit. Nasnadě je označit derivátovou
smlouvu za smlouvu nepojmenovanou s prvky různých smluv, často smlouvy kupní.
Některé derivátové smlouvy však obsahují i prvky směnné smlouvy.138 Tento názor by
se s jistými výhradami uplatnil např. v případě úrokového swapu, kdy si strany mezi
sebou směňují úrokové platby. Zastávám tak názor, že derivátová smlouva je nutno
považovat za smlouvu nepojmenovanou obsahující prvky konkrétních smluvních
typů, přičemž tyto prvky se budou měnit v závislosti na druhu obchodovaného
finančního derivátu. Lze předpokládat, že s tím, jak se bude obchod s deriváty dále
rozvíjet, dojde k větší standardizaci náležitostí derivátových smluv, a bude je tak
možno lépe podřadit pod jednotlivé smluvní typy či lépe v nich vysledovat prvky
jednotlivých smluvních typů.
S klasifikací derivátové smlouvy jako smlouvy inominání se pojí otázka, zda se
tato inominátní derivátová smlouva bude řídit předpisy práva občanského či práva
obchodního.139 K tomu je třeba připomenout, že dle ustanovení § 8a zákona č. 591/1992
Sb., zákon o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podléhají deriváty též
právní úpravě části druhé zákona o cenných papírech, které se na ně použije přiměřeně,
nevyplyne-li z povahy věci něco jiného.140 Ustanovení části druhé citovaného zákona
pak upravuje zejména smlouvy o cenných papírech, ani tato ustanovení nám však
nedávají odpověď na to, kterým ze dvou zákonných předpisů by se derivátová smlouva
měla řídit. Mám za to, že tuto otázku nelze v současné době uspokojivě vyřešit, neboť
pro toto posouzení bude zásadní vymezení jednotlivých prvků takovéto inominátní
smlouvy a postavení smluvních stran. Vzhledem ke skutečnosti, že derivátová smlouva
je velmi často uzavírána mezi stranami, které mají sídlo (či bydliště) v různých státech,
komplikuje tuto otázku nutnost vzít v potaz i použití předpisů mezinárodního práva
soukromého a práva mezinárodního obchodu a dále též mezinárodní smlouvy. Ze všech
těchto důvodů je nesnadné určit, zda bude inominátní smlouva podléhat úpravě práva
občanského či obchodního. Mám za to, že pro posouzení nastolené otázky, je
potřeba se nejprve shodnout na hlavních znacích derivátových smluv, podrobně
137

KRUPOVÁ, Tereza. Právní aspekty derivátů. Všehrd, 2012, číslo 3
§ 611 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve změně pozdějších předpisů.
139
Vzhledem k přijetí zákona č. 89/2012, občanský zákoník, se tato otázka stane brzy bezpředmětnou,
neboť závazkové vztahy jsou upraveny jednotně v tomto právním předpisu.
140
§ 8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů: „Ustanovení části
druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů než cenné papíry, pokud
z povahy věci neplyne jinak.“
138
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prozkoumat, jaké prvky smluv pojmenovaných se v derivátových smlouvách
objevují a důkladně zvážit případný dopad jednoho či druhého závěru. Vzhledem
k tomu, že v současnosti není ani uspokojivě vyřešeno, co se pojmem deriváty
rozumí, stejně tak prvky jednotlivých derivátových smluv se liší a nepanuje o nich
shoda, je tento úkol velmi nesnadný.

3.6

Trh s finančními deriváty
Finanční deriváty jsou ustanovením § 3 odst. 1 ZPKT zařazeny mezi investiční

nástroje. Některé finanční deriváty jsou pak ustanovením § 3 odst. 2 písm. e) ZPKT
řazeny mezi investiční cenné papíry, neboť definice investiční cenných papírů uvedená
v tomto písmenu spadá pod definici derivátů uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1. Platí
proto, že všechny investiční cenné papíry uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 písm. e)
ZPKT jsou vždy deriváty, opačně však toto již neplatí. Je třeba uvést, že ustanovení § 3
odst. 4 ZPKT připouští situaci, kdy jeden investiční nástroj může být zařazen pod více
druhů investičních nástrojů.
Jelikož jsou finanční deriváty investičními nástroji, dopadají na ně příslušná
ustanovení ZPKT a dalších právních předpisů upravujících obchodování s investičními
nástroji.141 Předně je třeba uvést, že nejdůležitější operace s finančními deriváty jako
investičními nástroji jsou ustanovením § 4 odst. 2 ZPKT řazeny mezi hlavní investiční
služby, ostatní operace s těmito nástroji pak představují služby doplňkové.
S investičními nástroji se obchoduje na trhu investičních nástrojů, který spadá do
finančního trhu, a to do obou jeho částí, tj. jak do trhu kapitálového, tak i do trhu
peněžního. Obchodování s finančními deriváty probíhá jak na regulovaných tak i na
neregulovaných trzích.142 Regulovaný trh má samostatnou úpravu v ZPKT, když
regulovaným trhem se dle ustanovení § 55 odst. 1 ZPKT rozumí trh s investičními
nástroji, který je organizován organizátorem na základě povolení České národní banky
a v souladu s ním. Tento trh musí mít přitom přijatá pravidla pro přijímání investičních
nástrojů k obchodování a pro obchod s nimi, stejně tak i pravidla pro přístup na trh.

141

Např. dle ustanovení § 8a zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů,
se na deriváty přiměřeně použijí ustanovení části druhé tohoto zákona, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
142
Trhy se dělí na regulované a neregulované „…podle stupně jeho vázanosti určitými stanovenými
pravidly a podle toho, zda a jakým způsobem je institucionalizován….“ BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M.,
Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání, C. H. BECK, 2009, str. 437
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Regulovaný trh s deriváty představuje v České republice především Burza
cenných papírů Praha a.s., kde se s deriváty na volném trhu. Ten stojí vedle oficiálního
trhu.143 Na tomto trhu se odehrává obchod s futures, ke kterému získala Burza cenných
papírů Praha, a.s. licenci dne 2. srpna 2001, dne 18. července 2006 pak byla licence
rozšířena o další nástroje řadící se mezi finanční deriváty.144 S deriváty se dále na Burze
cenných papírů Praha, a.s. obchoduje i na trhu MTF, který představuje trh
neregulovaný.145 Druhým organizátorem regulovaného trhu je v České republice RMSystém česká burza cenných papírů, a.s., který provozuje regulovaný trh, jenž je
označován za trh oficiální, a trh volný, kterým je mnohostranný obchodní systém.146
I v oblasti trhu s finančními deriváty se uplatní již zmíněná evropská směrnice
MiFID, která stanoví základní podmínky pro přijetí investičních nástrojů, a tedy
i finančních derivátů, k obchodování na regulovaných trzích. Tyto podmínky jsou však
poměrně přísné, což lze označit za hlavní důvod, proč se obchod s deriváty v Evropě
odehrává především na neregulovaných trzích. Tyto deriváty jsou souhrnně označovány
jako OTC deriváty. Do budoucna lze však počítat s velkým omezením OTC derivátů,
když Evropská komise dne 17. září 2010 předložila návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodní
údajů (dále jen „EMIR“),147 bylo tak učiněno v reakci na finanční krizi.148 Toto nařízení
navazuje na regulaci OTC derivátů v USA, kde byla regulace zpřísněna tzv.
Dodd-Frank Act.149 Jednání mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem

143

Burza cenných papírů Praha provozuje dva regulované trhy, a to trh hlavní a volný, a jeden trh
neregulovaný, kterým je mnohostranný obchodní systém.
144
Výroční zpráva Burzy cenných papírů Praha 2001; Výroční zpráva Burzy cenných papírů Praha 2006.
K nalezení na: http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Vyrocni-Zpravy
145
MTF Multilateral trading facility, česky pak mnohostranný obchodní systém, který je upraven
v ustanovení § 69 – 73 ZPKT.
146
Kromě mnohostranného obchodního systému představuje další tržní platformu pro obchod
s investičními nástroji systematická internalizace, kterou zavedla směrnice MiFiD, a jež je upraven
v ustanovení § 17a až 17d ZPKT.
147
EMIR European Market Infrastructure Regulation.
Srov. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2010, str. 18. Získáno dne 15. dubna 2012
z:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_
trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2010_cz.pdf
148
V důvodové zprávě k návrhu nařízení v oddílu 1. Souvislosti návrhu se uvádí, že tímto EU reaguje na
situaci, kdy zkrachovala společnost Lehman Brothers, pojišťovací společnosti AIG byla poskytnuta
finanční pomoc a na pokraji bankrotu se též ocitla Bear Sterns.
149
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. 111-203, H. R. 4173

55

o podobě tohoto nařízení byla dokončena v únoru 2012, nyní se čeká na schválení
Radou a Evropským parlamentem.150
Mezi nejvýznamnější změny, jež by měl EMIR na trh s OTC deriváty zavést,
patří zavedení ústředních protistran,151 povinnost hlásit uzavřené derivátové obchody do
registrů obchodních údajů,152 zavedení těchto registrů obchodních údajů a stanovení
dohledového orgánu nad trhem s OTC deriváty, kterým se má dle návrhu nařízení stát
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).153 Prostřednictvím tohoto nařízení se
EU snaží docílit větší transparentnosti finančního trhu a zajistit větší finanční
stabilitu.154 Důležitým bodem je, že nařízení nebude platit jen pro finanční instituce, ale
i pro instituce nefinanční, pokud objem jejich obchodu s daným OTC derivátem
přesáhne určitou prahovou hodnotu. Tato hodnota nebyla dosud stanovena, což
kritizoval i Senát Parlamentu České republiky.155 Dle posledního stavu textu uvedeného
návrhu nařízení by tuto hodnotu měla stanovit sama ESMA, což tento orgán vybavuje
(dle mého názoru) příliš širokými pravomocemi, když o takové zásadní otázce bude
moci rozhodovat sama ESMA.
Nejdůležitějším bodem nařízení EMIR je zavedení ústředních protistran, jejichž
účelem bude vypořádávání určitých druhů OTC derivátů.156 Stranám OTC derivátových
kontraktů oproti tomu bude uložena povinnost služby ústředních protistran využívat. Od

150

Jak Dodd-Frank Act, tak i připravovaná nařízení Evropské unie navazují na dohodu ze summitu G20
v Pittsburghu, jenž se konal roku 2009.
151
Článek II odst. 1) stanoví: „Ústřední protistranou“ se rozumí subjekt, který se v souladu s právními
předpisy vloží mezi protistrany kontraktů obchodovaných na jednom či na několika finančních trzích a
stane se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího a který je
zodpovědný za provoz systému zúčtování.“
152
„Tato povinnost by se týkala všech OTC derivátových kontraktů bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
vypořádávány přes centrální protistrany.“ DOLEŽALOVÁ, Daniela. K návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.
Obchodněprávní revue, 2010, číslo 12, str. 365
153
ESMA European Securities Market Authority. Tento orgán byl zřízen nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1095/2010 o zřízení o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.
154
MIŠÚR, Peter. Evropská komise předložila ambiciózní legislativní plán na rok 2012. Obchodněprávní
revue, 2012, číslo 12, str. 53
155
Senát Parlamentu České republiky, 8. funkční období, 77. usnesení senátu ze 4. schůze, konané dne
26.
ledna
2011.
Získáno
dne
15.
1.
2012
z:
http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=58639
156
Návrh nařízení zavádí dva přístupy, kterými se urči, které OTC deriváty budou zúčtovány
prostřednictvím ústředních protistran. Přístup „zdola nahoru“ znamená, že ústřední protistrana sama se
souhlasem národního dohledového orgánu stanoví, které OTC deriváty bude zúčtovat. ESMA poté může
povinnost zúčtovat dané OTC deriváty rozšířit na celé území EU. Přístup „shora dolů“ je pak přístupem
opačným, kdy ESMA spolu s Evropskou radou pro systémová rizika stanoví, které OTC deriváty se
budou zúčtovat pomocí ústředních protistran.
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zavedení této povinnosti si EU slibuje snížení rizika nedodržení závazku a tím i snížení
systémových selhání na trhu s OTC deriváty. Toto se sebou však přináší dva velké
problémy. Za prvé je třeba uvést, že stanovením těchto povinností bude výrazně
omezen trh s OTC deriváty.157 Stranám vzniknou dodatečné transakční náklady
a také budou muset otevřít u ústředních protistran marginové účty, což se sebou
ponese další náklady. Za druhé povinnosti vypořádávat OTC deriváty podléhají
i deriváty, které jsou poměrně nevýznamné a na finanční stabilitu nemají zásadní
vliv. Je třeba dodat, že dle návrhu MiFID II, která má nahradit MiFID, má být
ESMA nadána oprávněním vyzvat subjekt ke snížení objemu svých derivátových
závazků a stanovit limit takto držených pozic při naplnění podmínek stanovených
v návrhu směrnice.158 Vedlejším efektem navrhovaného nařízení je pak vznik
dalších regulatorních opatření. Tato opatření však nebudou omezovat jen finanční
instituce, v jejichž případě by se dalo argumentovat skutečností, že tyto instituce
jsou pro globální ekonomiku a ekonomiku jednotlivých států (jakož i pro jejich
občany) příliš důležité a panuje proto zájem nad dohledem nad jejich podnikání,
ale i soukromé nefinanční subjekty. V případě těchto subjektů je dle mého názoru
toto nutné označit za přílišnou regulaci a za omezování podnikání. Je třeba také
zmínit, že EMIR nerozlišuje mezi různými typy finančních institucí a jejich
velikostí, což do značné míry popírá smysl tohoto nařízení, když jeho hlavním
účelem má být předejití systémovému selhání. Malé instituce však systémové
selhání nejsou schopny způsobit.
Jednou z dalších nově zaváděných povinností, již je třeba zmínit, je povinnost
uložena stranám těch dvoustranných OTC derivátů, u kterých nebude stanovena
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Z celkového objemu derivátů připadá na OTC deriváty cca 80 %. KLEČKA, Ondřej. OTC deriváty.
Získáno dne 15. 12. 2011 z: http://www.investujeme.cz/turbulence-zvane-otc-derivaty/
Srovnatelně též Tisková zpráva ze dne 15. 9. 2010 „Více bezpečnosti a transparentnosti pro trhy
s deriváty
v Evropě.“
Získáno
dne
30.
1.
2012
z:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1125_cs.htm
158
Se směrnicí MiFID II je současně přijímáno nařízení, které směrnici o trzích s finančními nástroji
provádí (MiFIR IIThe Markets in Financial Instruments Regulation II). Uvedené se ovšem týká pouze
komoditních derivátů, lze však předpokládat, že toto oprávnění bude do budoucna platit i pro deriváty
finanční a exotické. Nová pravidla pro efektivnější, odolnější a transparentnější finanční trhy v Evropě tisková
zpráva
ze
dne
20.
10.
2011.
Získáno
dne
1.
3.
2012
z:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1219&format=PDF&aged=0&language=
CS&guiLanguage=en%20
srov. též SUCHÁ, Anna. Návrh nové evropské legislativy o trzích finančních nástrojů. Získáno dne 10. 2.
2012 z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-evropske-legislativy-o-trzich-financnich-nastroju79554.html
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povinnost je povinně vypořádávat prostřednictvím služeb ústřední protistrany.
V takovém případě budou muset strany poskytnout dostatečný finanční kolaterál
k zajištění závazků z daného derivátu, což povede k dalšímu omezení trhu s OTC
deriváty a významně tak zvýší náklady na obchodování s deriváty. Tato povinnost je
stranám těchto bilaterálních OTC derivátů uložena za účelem snížení a omezení rizika
nesplnění závazků z těchto derivátových smluv.
Další novinkou, kterou EMIR zavádí, jsou ústřední protistrany, které k tomu,
aby mohly vykonávat svou činnost, musí získat povolení k výkonu činnosti centrální
protistrany. Toto povolení bude udělovat orgán dohledu členského státu,159 a to poté, co
obdrží kladné stanovisko kolegia složeného ze zástupců dohledového orgánu členského
státu a zástupců ESMA a splní kapitálové požadavky. Tato licence bude udělovaná na
principu jednotné licence, takže po obdržení povolení, bude centrální protistrana
oprávněna vykonávat činnost ve všech členských státech Evropské unie.
Největší problém navrhovaného nařízení však spočívá v jeho značně
exteritorionálních ustanovení, kdy nařízení má ve stanovených případech platit i pro
ústřední protistrany se sídlem ve třetích státech. Tak tou bude zejména v situaci, kdy
služby ústřední protistrany z třetího státu budou použity k vypořádání derivátového
kontraktu, jehož alespoň jedna jeho strana bude sídlit v členském státě. Nařízení klade
na tyto ústřední protistrany ze třetích zemí povinnost, aby se nechaly uznat za ústřední
protistrany dle EMIR od ESMA, přičemž podmínky lze označit za celkem striktní.160
Požadována je také reciprocita uznání ústředních protistran z EU. Jak uvádí Doležalová:
„Je skutečně velkou otázkou, jak tento právní rámec bude fungovat zejména s ohledem
na to, že žádné CCP, vypořádávající transakce uzavřené na lokálním trhu v třetí zemi
nemá povinnost (a nemusí mít ani zájem) nechat se uznat ESMA a umožnit tak svým
účastníkům usazeným v EU dál využívat jeho služby.“161 Nařízení tak ukládá
povinnosti subjektům ze třetích zemí, které právu EU nepodléhají, a vyvolává tak
závažné otázky ohledně jeho vynutitelnosti a vykonatelnosti případných sankcí
vůči těmto subjektům. Mám za to, že takto ukládat povinnosti subjektům ze
třetích států nelze.
159

U nás zřejmě bude touto pravomocí vybavena ČNB.
Podmínky uznání ústředních protistran ze třetích zemí stanoví zejména článek 23 návrhu nařízení
EMIR.
161
DOLEŽALOVÁ, Daniela. K návrhu nového nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údaj. Obchodněprávní revue, 2012, číslo 4, str. 113
160
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Zbývá dodat, že strany OTC derivátů se sídlem ve třetích zemích nemusí mít
zájem na vypořádání derivátového kontraktu uzavřeného se subjektem se sídlem
v členském státu prostřednictvím ústřední protistrany, a mohou se proto rozhodnout
neuzavírat derivátové kontrakty s těmito subjekty, čímž dojde k omezení trhu s OTC
deriváty. Dalším velmi problematickým ustanovením je ustanovení, které stanoví
finančním institucím ze třetích států povinnost vypořádat OTC deriváty prostřednictvím
ústředních protistran, a to v těchto třech případech:
a) alespoň jedna strana OTC derivátu bude z některého z členských států EU,
nebo
b) obchod s daným derivátem by mohl zásadně ovlivnit situaci v EU, či
c) OTC derivát byl uzavřen za účelem obejití povinností uložených v EMIR.162
EMIR dále zavádí nové instituce, kterými jsou registry obchodních údajů.
Obdobné registry existují již nyní, v EMIR je však stanovena povinnost všem stranám
derivátových kontraktů hlásit všechny uzavřené deriváty do registrů obchodních údajů.
Tato povinnost by měla platit pro úplně všechny subjekty, tj. netýká se pouze finančních
institucí. Registrům obchodních údajů bude licence udělována ESMA, která bude také
pověřena dohledem nad těmito institucemi.
Z výše uvedeného je na první pohled zřejmé, že EMIR obsahuje značně
exteritoritoriální ustanovení, která však budou problematicky vymahatelná
a která budou dle mého názoru působit četné problémy. Zastávám názor, že
stanovení četných podmínek a omezení nakonec povede ke snížení a omezení trhu
s OTC deriváty, k přesunu trhu s OTC deriváty do zahraničí a k obcházení tohoto
nařízení. Samostatnou otázkou je pak vynutitelnost stanovených povinností vůči
subjektům ze třetích zemí.
S výše uvedeným návrhem nařízení EMIR souvisí i jiné nařízení Evropské unie,
a to nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko
a některých aspektech swapů úvěrového selhání.163 Toto nařízení se zabývá dvěma
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DOLEŽALOVÁ, Daniela, K návrhu nového nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů. Obchodněprávní revue, 2012, číslo 4, str. 113
163
Nařízení bylo přijato dne 14. března 2012.
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oblastmi regulace, a to regulací prodeje na krátko (short-selling)164 a regulací swapů
úvěrového selhání (CDS).165 Jádrem tohoto nařízení je pak regulace obou uvedených
oblastí v souvislosti se státními dluhopisy, a tím i financování státního dluhu. CDS je
v tomto nařízení vymezeno takto: „Pro účely tohoto nařízení se rozumí: „swapem
úvěrového selhání“ (credit default swap – CDS) derivátová smlouva, podle níž jedna
strana platí druhé straně poplatek výměnou za platbu nebo jiný prospěch v případě, že
nastane úvěrová událost referenčního subjektu nebo v případě, že dojde k jakémukoliv
jinému selhání vztahujícímu se k uvedené derivátové smlouvě, která má obdobný
ekonomický účinek.“166 Nařízení dále stanoví zákaz držet nekryté pozice ve swapech
úvěrového selhání na státní dluhopisy. Nekrytou pozicí se dle tohoto nařízení rozumí
následující situace, kdy swap úvěrového selhání neslouží k zajištění proti těmto
situacím:
a) „riziku selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo právnická osoba dlouhou
pozici ve státních dluhopisech tohoto emitenta, jehož se swap úvěrového
selhání na státní dluh týká, nebo
b) riziku poklesu hodnoty státních dluhopisů, pokud fyzická nebo právnická
osoba drží aktiva nebo má pohledávky, včetně mimo jiné smluv
o financování, portfolií aktiv nebo finančních závazků, jejichž cena je
v korelaci s hodnotou státních dluhopisů.“167
Ze shora uvedeného je zřejmé, že účelem nařízení je omezit spekulaci v oblasti
CDS na státní dluhopisy. Nařízení opět pověřuje určitými dohledovými pravomocemi
ESMA a rozšiřuje tak pravomoci tohoto orgánu. Je třeba zmínit, že v případě státních
dluhopisů je ESMA oprávněná přijímat opatření pouze v nouzových situacích, jež se
týkají státních dluhopisů nebo swapů úvěrového selhání na tyto dluhopisy. Toto
nařízení zcela otevřeně reaguje na ekonomickou krizi Řecka, když klade derivátům
164

Jelikož tato práce pojednává o finančních derivátech, regulací short-sellingu se zde nebudu zabývat,
a zaměřím se pouze na druhou část Nařízení o krátkých prodejích a swapech úvěrového selhání týkající se
regulace CDS.
165
„Nařízení v sobě spojuje úpravu dvou v zásadě právně nesourodých institutů, tj. regulaci
short-sellingu a regulaci CDS.“ HOLEŠ, Stanislav. Nařízení o krátkých prodejích a swapech úvěrového
selhání. Obchodněprávní revue, 2012, číslo 1, str. 21
166
Článek 2 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko
a některých aspektech swapů úvěrového selhání
167
Článek 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých
aspektech swapů úvěrového selhání
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(zejména swapům úvěrového selhání) za vinu ovlivňování ceny státních dluhopisů této
země. Ačkoliv lze s tímto nařízením v zásadě souhlasit, když regulace spekulativních
derivátů na státní dluhopisy se v současné době zdá být potřebná. Nelze ale přehlédnout,
že toto nařízení léčí následek, a nikoli příčinu ekonomických problémů některých států.
Jako hlavní příčinu ekonomické krize lze dle mého označit zejména dlouhodobé deficity
veřejných financí, a nikoli deriváty. Otázkou je opět také vynutitelnost nařízení ve
vztahu k subjektům ze třetích států, které takové spekulativní deriváty na státní
dluhopisy uzavřou.
Na závěr této kapitoly je na místě uvést shrnutí uvedených skutečností.
Obchodování s finančními deriváty probíhá na regulovaných i na neregulovaných
neboli tzv. OTC trzích, přičemž objem obchodu s OTC deriváty je mnohem větší než
s deriváty burzovními. Trh s finančními deriváty je upraven v obecných ustanoveních
ZPKT, jež stanoví podmínky pro obchodování s investičními nástroji, a to v souladu se
směrnicí MiFID. S ohledem na finanční krizi je pak trh s finančními deriváty podroben
regulatorním snahám, když je připravováno Nařízení o OTC derivátech, ústředních
protistranách a registrech obchodní údajů a Nařízení o krátkém prodeji a swapech
úvěrového selhání je pak již přijato. První ze jmenovaných nařízení zakládá tyto
povinnosti: a) registraci ústředních protistran, b) zavedení registrů obchodních údajů,
c) povinnost vypořádávat OTC deriváty prostřednictvím ústředních protistran,
d) ohlašovací povinnost informovat o uzavřených derivátech registry obchodních údajů,
e) pravomoci ESMA v oblasti OTC derivátů. Druhé uvedené nařízení pak v oblasti trhů
s finančními deriváty stanoví zákaz držet nekryté pozice ve swapech úvěrového selhání
na státní dluhopisy, a to za podmínky, že se nejedná o výjimky v nařízení uvedené,
a pravomoci ESMA v této oblasti. Je zřejmé, že i do budoucna lze počítat s tlakem
na zvýšení regulace derivátových trhů, a to minimálně až do odeznění celosvětové
finanční krize. Jelikož je většina těchto připravovaných omezení schopna
významným způsobem omezit trh s deriváty, lze očekávat odliv obchodu s těmito
nástroji do zemí mimo Evropskou unii. Největší otázkou zůstává právní
vynutitelnost těchto opatření vůči subjektům ze třetích zemí, která bude
přinejmenším problematická. Můj názor na v současné době přijímanou právní
úpravu obchodování s OTC deriváty je takový, že je této regulace příliš mnoho a je
přijímána příliš rychle. Jako potřebnější vnímám nutnost právního zakotvení
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základních práv a povinností jednotlivých stran derivátových kontraktů než
stanovení překážek derivátové smlouvy sjednávat.
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4

Finanční deriváty de lege ferenda
Jak bylo uvedeno výše, finanční deriváty jsou vymezeny v ustanovení § 3

ZPKT, který provádí evropskou směrnici MiFID. Zatímco předchozí kapitola se
soustředila na vymezení právní úpravy finančních derivátů z hlediska platného práva, tj.
de lega lata, tato kapitola se zaměří na právní úpravu finančních derivátů de lege
ferenda.

4.1

Definice finančních derivátů
Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí kapitola byla ke stávající právní úpravě

finančních derivátů převážně kritická, bude při formulaci návrhu právní úpravy de lege
ferenda vycházeno z jednotlivých námitek, jež byly vůči nedostatkům současné právní
úpravy finančních derivátů vzneseny. Tyto námitky lze shrnout následovně:
1) absence legální definice derivátů,
2) absence zřetelného odlišení derivátů finančních, komoditních a exotických,
3) absence legální definice opcí, futures, forwardů a swapů,
4) používání příliš širokých pojmů, a
5) absence definice derivátů v DevZ.
Předně je nutno uvést, že nejlepší řešením problematiky derivátů by bylo
přijetí zvláštního právního předpisu věnovaného pouze právní úpravě derivátů168
a to bez rozdílu jak finančním, tak i komoditním a exotickým. Takový právní
předpis by se měl zaměřit zejména na vymezení definice derivátů a jejich právní
povahy, upravit pojmy jako opce, futures, forwardy a swapy, vymezit jednotlivé
typy derivátů, případně způsob jejich využití, a to vše s ohledem na zajištění
dostatečné právní jistoty stranám derivátových smluv. Za vhodné lze považovat
upravit obecně náležitosti derivátových smluv. V tomto případě by si taková
norma mohla vzít příklad z ISDA Master Agreement 1992.169 Přijetí samostatné
168

K tomu srov. profesor Jílek uvádí: „Deriváty neexistují a ani nemohou existovat v právním
vzduchoprázdnu. Avšak v žádné zemi neexistuje speciální zákon o derivátech.“ JÍLEK, Josef. Finanční a
komoditní deriváty. 1. vydání, GRADA Publishing a. s., 2002, str. 422
169
ISDA Master Agreement z roku 2002 vydaná Mezinárodní organizací pro swapy a deriváty je
smlouvou rámcovou. Ačkoli představuje nejnovější verzi rámcové derivátové smlouvy, v praxi není tolik
používána.
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právní úpravy se však v dnešních podmínkách nejeví jako reálné. Zvláště pak, pokud by
takový právní předpis měl upravovat problematiku derivátů komplexně. V současnosti
přijímané právní předpisy se totiž zaměřují pouze na otázky regulace a dohledu nad
obchodováním s těmito nástroji.170 Z toho důvodu se jeví jako reálnější, aby byla přijata
alespoň zákonná definice pojmu deriváty. Tato definice je nutná z těchto dvou důvodů:
a) jednotlivé právní předpisy obsahují rozdílné vymezení derivátů, a je proto
nejasné, co se pod tímto pojmem rozumí,171 a
b) obecnými požadavky kladenými na právní normy jsou jejich určitost,
srozumitelnost, jasnost a přesnost, tak, aby bylo každému zřejmé, co je
záměrem a obsahem dané normy.
Vzhledem k tomu, že současná právní úprava vymezuje deriváty nejednotně a za
určitou, přesnou, srozumitelnou a jasnou ji označit nelze, je nutností pojem derivátů
v zákoně definovat. Za vhodnou definici bylo možné považovat definici derivátů
obsaženou do 30. dubna 2004 v ustanovení § 8a odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech, jež vymezovala deriváty takto: „Deriváty se rozumí penězi
ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je
odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr,
kurzových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke
smlouvám nebo ze smluv o nich.“ Tato právní úpravu se vyvarovala chyb pozdější
právní úpravy ZPKT, která obsahuje pojmy, které nejsou v zákoně definované, tj. opce,
swapy, futures a forwardy, a zároveň obsahuje obecné vymezení znaků dalších
derivátových nástrojů, z čehož není zcela zřejmé, jestli prvně uvedené nástroje pod toto
vymezení spadají nebo stojí vedle něj. Vzhledem k tomu, že český právní řád musí
K tomu se srovnatelně v publikaci Bankovní obchody uvádí: „V praxi se stále používárámcová smlouva
z roku 1992(smlouva z roku 2002 se zatím v praxi příliš neprosadila).“ PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P.,
MAREK, K., Bankovní obchody. Aspi, 2009, str. 161
Svoboda k tomu dále uvádí: „ISDA Master Agreement (Multi-Currency, Cross-Border) je úplný název
smlouvy, která hraje základní roli ve světě mezinárodních swapových obchodů uzavřených „přes
přepážku“ neboli mimo organizovaný trh.“ SVOBODA, Marek. Mezinárodní swapové obchody: úvod do
vzorové smlouvy ISDA Master Agreement (Multi-Currency, Cross-Border), z roku 1992. Právní rozhledy,
1997, číslo 5, str. 274
Více k tématu ISDA Master Agreement např. HARDING, Paul. Mastering the ISDA Master Agreements.
3rd Edition, Pearson Education Limited, 2010
170
Předpokladem regulace je důsledné vymezení jejího předmětu, tj. toho co se reguluje. Tak tomu ovšem
v případě regulace derivátů není.
171
Rozdílné definice derivátů v různých předpisech způsobují, že každý pod těmito nástroji rozumí něco
jiného.
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deriváty upravovat v souladu s evropským právem, lze si těžko představit tak
jednoduchou definici jako výše uvedenou; nehledě na to, že Evropská unie připravuje či
již vydala další právní předpisy týkající se derivátů.172
Dle mého názoru by definice derivátů mohla znít například takto:
„Odst. 1
Deriváty se rozumí investiční nástroje, jejichž hodnota je odvozená od hodnoty
podkladového aktiva a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo na
dodání podkladového aktiva, od něhož je hodnota těchto investičních nástrojů
odvozena.

Odst. 2
Písm. a)
Deriváty komoditními se rozumí ty nástroje uvedené v odst. 1, které mají jako
podkladové aktivum komodity.
Písm. b)
Deriváty finančními se rozumí ty nástroje uvedené v odst. 1, které mají jako
podkladové aktivum kurz nebo hodnotu cenných papírů, měnový kurz, úrokovou
míru nebo výnos, jakož i jiný derivát, finanční index či finanční kvantitativně
vyjádřený ukazatelů Finančními deriváty se dále rozumí finanční rozdílové
smlouvy a derivátové nástroje umožňující přenos úvěrového rizika.
Písm. c)
Deriváty exotickými se rozumí ty nástroje uvedené v odst. 1, které mají jako
podkladové aktivum jiná aktiva než deriváty finanční a komoditní, a kterými se
rozumí zejména klimatické ukazatele, přepravní tarify, emisní povolenky, míra
inflace a další ekonomické ukazatele uveřejněné na úseku oficiální statistiky.“
Samotné deriváty by pak byly samozřejmě nadále řazeny mezi investiční nástroje, tak
jako tomu je i nyní. Navrhované řešení je nutné považovat za minimální právní úpravu
vymezení derivátů. Je na jednu stranu mnohem jednodušší než současné vymezení
derivátů uvedené v ustanovení § 3 ZPKT, na druhou stranu nezabíhá do zbytečných
podrobností. Potřeba definice finančních derivátů a derivátů obecně bude s tím, jak
172

Viz oddíl 3.6
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roste objem obchodu na derivátových trzích a vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti
derivátových trhů jsou vydávány nové právní předpisy, stále naléhavější. Srovnáme-li
navrženou definici derivátů a v předchozím textu této práce uvedené námitky, je zřejmé,
že vůči námitce absence definice derivátů tento návrh obstojí. Druhé námitce
spočívající v absenci definice použitých pojmů, tj. v absenci definice opcí, forwardů,
futures a swapů, se tato navrhovaná definice vyhýbá tak, že tyto pojmy nepoužívá. Tím
potřeba jejich vymezení odpadla.173 Opce, forwardy, futures a swapy by pak logicky
byly pojmy, které by zcela spadaly pod výše navrženou definici derivátů. Absence
definice těchto pojmů by pak byla v souladu s touto minimalistickou právní úpravu,
ačkoliv je nutné považovat za vhodnější právní úpravu, která tyto pojmy definuje,
a kterou navrhuji níže.
V souladu s výše uvedeným, by byla upravena definice devizových hodnot
obsažená v ustanovení § 1 písm. d) DevZ, které zní následovně: „Pro účely tohoto
zákona se rozumí: d) devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční
cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (dále jen
"finanční deriváty").“ Toto ustanovení by de lege ferenda mohlo být upraveno dvěma
způsoby. Za prvé je možné lépe definovat finanční deriváty v DevZ pro účely tohoto
zákona, když současná právní úprava finančních derivátů jako devizových hodnot je
příliš široká. Druhou možností je potom řešit vymezení finančních derivátů jako
devizových hodnot pomocí odkazu na jiný předpis, ideálně na ZPKT. Je ale zbytečné,
aby DevZ obsahoval vlastní úpravu finančních derivátů, nehledě na skutečnost, že by
různé definice obsažené v různých předpisech mohly působit problémy. Proto je třeba
přiklonit se k druhému řešení. V takovém případě by pak ustanovení § 1 písm. d) DevZ
stanovilo, které finanční deriváty se považují za devizové hodnoty. Znění ustanovení
§ 1 písm. d) DevZ by s ohledem na uvedené mohlo znít kuúříkladu takto: „Pro účely
tohoto zákona se rozumí: d) devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně,
zahraniční cenné papíry a dále finanční deriváty, jejichž hodnota je odvozena od
peněžních prostředků v cizí měně nebo zahraničních cenných papírů.“ Přičemž
devizový zákon by jinak v definici derivátů odkazoval na ZPKT. Tímto by bylo zřejmé,
jaké typy derivátů, je nutno pro účely DevZ nutno považovat za devizové hodnoty
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Naopak úprava zabývající se i definicí těchto nejčastějších typů derivátů je navržena níže.
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a současně by deriváty uvedené v DevZ spadaly pod obecnou definici derivátů
uvedenou v ZPKT.
Druhý možný budoucí způsob právní úpravy, který vychází z toho předchozího,
by pak mohl vypadat následovně:
„Odst. 1
Deriváty se rozumí nástroje, jejichž hodnota je odvozená od hodnoty
podkladového aktiva a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo
na dodání podkladového aktiva, od něhož je hodnota těchto nástrojů odvozena.
Těmito nástroji se rozumí zejména opce, futures, forwardy a swapy. Dále se
deriváty rozumí finanční rozdílové smlouvy a derivátové nástroje umožňující
přenos úvěrového rizika.“
V tomto druhém řešení byl do navrhovaného odstavce obsahujícího definici
derivátů zařazen též demonstrativní výčet derivátů. Na rozdíl tedy od právní úpravy de
lege lata se tato navrhovaná právní úprava nedopouští toho pochybení, že obsahuje
pojmy, které nedefinuje (opce, futures, forwardy a swapy) a dále uvádí znaky dalších
derivátových nástrojů, z čehož není zřejmé, jestli uvedené pojmy obecné znaky dalších
derivátových nástrojů splňují či nikoli Naopak tato úprava nejdříve deriváty definuje
a poté nejčastější deriváty demonstrativně vyjmenovává. Z toho je zřejmé, že opce,
futures, forwardy a swapy musí dané definici derivátů nutně vyhovovat.
V druhém odstavci navrhované úpravy by byly v jednotlivých písmenech
vymezeny pojmy opce, futures, forward a swap tak, aby výklad těchto pojmů nebyl
ponechán na ekonomii a aby bylo každému zřejmé, co se pod těmito pojmy rozumí. Při
vymezení těchto pojmů se přitom musí brát ohled na to, aby toto vymezení vyhovovalo
navržené obecné definici derivátů obsažené v odstavci 1. Při vymezení jednotlivých
pojmů bylo vycházeno z toho, jak v současné době vymezuje tyto derivátové nástroje
ekonomie. Druhý odstavec by pak stanovil následující:
„Odst. 2
Písm. a)
Opcemi se pro účely tohoto zákona rozumí právo jedné strany požadovat po
druhé straně dodání podkladového aktiva v určitém čase v budoucnosti za cenu
stanovenou při uzavření opce.
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Písm. b)
Futures se pro účely tohoto zákona rozumí ty investiční nástroje spočívající
v dohodě stran na dodání podkladového aktiva k určitému okamžiku
v budoucnosti, přičemž obchod s futures probíhá na regulovaných trzích.
Písm. c)
Forwardy se pro účely tohoto zákona rozumí ty investiční nástroje spočívající
v dohodě stran na dodání podkladového aktiva k určitému okamžiku
v budoucnosti.
Písm. d)
Swapy se pro účely tohoto zákona rozumí ty investiční nástroje spočívající
v dohodě stran na výměně dvou rozdílných peněžních toků alespoň mezi dvěma
subjekty ve smluveném období.“174
Třetí odstavec navrhované úpravy by dělil deriváty na deriváty komoditní,
finanční a exotické. Toto pořadí bylo zvoleno vzhledem k jejich vývojové posloupnosti.
Inspirací pro tento odstavec bylo převážně současné znění § 3 odst. 1 ZPKT, jak je
z níže uvedeného zřejmé.
„Odst. 3
Písm. a)
Deriváty komoditními se rozumí ty nástroje uvedené v odst. 1, jejichž hodnota se
vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se
kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném
obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské
unie
Písm. b)
Deriváty finančními se rozumí ty nástroje uvedené v odst. 1, jejichž hodnota se
vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře
nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či
finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům. Finančními deriváty se dále
174

Při vymezení swapů jsem vycházel z charakterizace swapů uvedené v publikaci Finanční právo:
„Swapy (anglicky „swap“ = výměna, záměna, prohození) lze stručně charakterizovat jako výměnu dvou
rozdílných peněžních toků mezi dvěma (výjimečně i více) subjekty (nazývanými swapoví partneři) ve
smluveném období.“ BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., Kotáb, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo.
5. upravené vydání, C. H. BECK, 2009, str. 434
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rozumí finanční rozdílové smlouvy a derivátové nástroje umožňující přenos
úvěrového rizika.
Písm. c)
Deriváty exotickými se rozumí ty nástroje uvedené v odst. 1, jejichž hodnota se
vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám
nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku
oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo
alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití
tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti
plnění.“
Problém s definicí finančních derivátů uvedených ve výčtu devizových hodnot
v ustanovení § 1 písm. d) DevZ bych pak řešil stejným způsobem jako v případě řešení
prvého.

4.2

Regulace finančních derivátů
Výše byl uveden pohled na to, jak by de lege ferenda mohla vypadat definice

finančních derivátů v ZPKT a v návaznosti na to v DevZ. Nyní se zaměřím na otázku
regulace těchto investičních nástrojů. V oddíle 3.6 této práce nazvaném „Trh
s finančními deriváty“, jsem se zabýval připravovaným nařízením o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodní údajů, a dále již schváleným nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech
swapů úvěrového selhání. Z těchto nařízení bude při pohledu na to, jak by právní úprava
regulace finančních derivátů měla vypadat, vycházeno.
Hlavním cílem právní úpravy by mělo být především zajištění větší
transparentnosti derivátových trhů. Když přistoupíme na skutečnost, že regulace
finančních institucí je v současné době obecným trendem, bude hlavním tématem
budoucí právní úpravy derivátů především regulace obchodu s nimi. S ohledem na nové
předpisy Evropské unie regulující finanční deriváty by de lege ferenda měla být tato
nařízení upravena tak, že nebudou tolik svazovat a omezovat trh s deriváty. Z nařízení
EMIR by de lege ferenda měla být vypuštěna v prvé řadě v současnosti navrhovaná
exteritoriální ustanovení, která stanoví povinnosti subjektům, které evropskému právu
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nepodléhají, a jejichž vynutitelnost bude problematická. Současně by toto nařízení de
lege ferenda nemělo nefinančním subjektům ukládat povinnost vypořádávat OTC
deriváty prostřednictvím ústředních protistran, a to ani, když přesáhnou určitý
stanovený objem. Budoucí právní úprava by těmto subjektům měla ponechat možnost
vypořádávat závazky z derivátů dle jejich volby. Současně by neměla být stanovena
povinnost vypořádávat OTC deriváty prostřednictvím ústředních protistran ani všem
subjektům finančním. Spíše by měla být tato povinnost stanovena pouze v případě, že
obchod s OTC deriváty přesáhne u těchto subjektů určitý stanovený objem. Současně by
mělo být stanoveno, na které typy derivátů by se tato povinnost vztahovala. Toto
opatření by také nemělo do budoucna být stanoveno např. speciálním fondům a dalším
obdobným subjektům, ve kterých působí profesionální investoři. Naopak je patrně
nevyhnutelné stanovení této povinnosti u bankovních a pojišťovacích institucí.
Za další by dle mého názoru neměly být zaváděny registry obchodních údajů, do
kterých by dle navrhovaného nařízení EMIR měly subjekty hlásit veškeré uzavřené
OTC deriváty. Tyto instituce jsou zaváděny z toho důvodu, aby dohledové orgány měly
přehled o celkovém množství derivátových kontraktů, představu o závazcích z nich
vyplývajících a mohly tak lépe předvídat možná rizika systémového selhání.
I v současné době se deriváty v účetnictví společností vykazují a jsou dohledatelné.
Finanční instituce pak o své situaci pravidelně podávají zprávy dohledovým orgánům,
ze kterých jsou tyto skutečnosti také lehce zjistitelné. Lze proto přinejmenším
pochybovat o správnosti zavádění těchto institucí. De lege ferenda by spíše měly být
lépe upraveny účetní předpisy v oblasti vykazování derivátů, tak aby byl lépe zřejmý
celkový objem derivátových kontraktů u jednotlivých společností. Toto zpřísnění by se
však mělo týkat pouze finančních institucí175 a společností obchodovaných na burze.
Co se týče druhé oblasti právní úpravy, která je v evropském právu nyní
zaváděna, tedy regulace swapů úvěrového selhání, kterou zavádí nařízení o prodeji na
krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, lze s nařízením v regulaci této
oblasti v zásadě souhlasit.176

175

Např. by bylo možné lépe upravit vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která stanoví povinnosti bankám
a dalším subjektům při vykazování derivátů tak, aby bylo možno snadněji zjistit, objem závazků
z derivátových kontraktů, jejich rizikovost, a další potřebné údaje.
176
Týká se však pouze oblasti regulace swapů úvěrového selhání. Druhou oblastí regulace, kterou
nařízení zavádí, se tato práce nezabývá.
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Do budoucna lze také předpokládat, a to i v souvislosti s oběma nařízeními,
tlaky na přílišnou standardizaci derivátových kontraktů, čehož by se měla budoucí
právní úprava, pokud možno vyvarovat. Budoucí právní úprava po mém soudu by sice
jistým způsobem standardizovat derivátové kontrakty měla, ale pouze minimálně,
s důrazem na skutečnost, že většina derivátových kontraktů se od sebe liší, neboť strany
si mezi sebou často sjednávají individuální podmínky. Přílišná standardizace
derivátových kontraktů by tak vedla k popření důvodů, pro které jsou derivátové
smlouvy sjednávány, a stejně jako nadbytečná regulace by výrazně omezila obchod
s těmito nástroji.
Závěrem této kapitoly je namístě uvést směr, jímž se právní úprava finančních
derivátů a stejně tak derivátů obecně zřejmě bude ubírat. Vzhledem k současné finanční
krizi, jejíž vznik je přičítán nezodpovědnému uzavírání derivátových kontraktů, a to
zejména swapů úvěrového selhání, je pravděpodobné, že budou panovat tlaky na
zpřísnění regulace obchodování s těmito investičními nástroji. Je otázkou, nakolik tyto
snahy omezit derivátové kontrakty budou úspěšné a zda budou přínosné či nikoliv.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená dvě nařízení byla přijata, resp. jsou přijímána
poměrně v krátkém čase, jsem toho názoru, že nebyl dostatečně zvážen jejich dopad na
finanční trh. Vývoj právní úpravy v blízké budoucnosti tak bude záviset především na
tom, jak se bude vyvíjet současná hospodářská krize a na tom, jak rychle bude
překonána.
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Závěr
Záměrem této práce, který jsem si stanovil, bylo poukázat na právní
problematiku finančních derivátů. Zaměřil jsem se zejména na kritické vymezení
současné právní úpravy a pokusil jsem se vymezit svůj vlastní pohled na to, jak by
právní úprava těchto investičních nástrojů měla vypadat. S ohledem na to, že finanční
deriváty představují pro mnoho lidí zcela neznámé instrumenty, je důležitou součástí
této práce i pojmové vymezení těchto nástrojů, kdy mojí snahou bylo srozumitelným
způsobem vymezit jednotlivé hlavní finanční deriváty, mezi které řadíme opce, futures,
forvardy a swapy, a dále poukázat na některé jejich speciální podtypy, které lze
považovat zajímavé.
Jádro této práce spočívá v podrobném vymezení současné právní úpravy
finančních derivátů, které se věnuje třetí kapitola. Zabýval jsem se zde zejména otázkou
souladu vymezení derivátů v ZPKT s evropským právem, jakož i absencí zákonné
definice derivátů v českém právním řádu. Taktéž jsem se snažil poukázat na právní
problematiku derivátových smluv, kdy tyto smlouvy jsou řazeny do různých smluvních
typů. Posouzení právní povahy derivátových smluv a jejich podřazení pod jednotlivé
smluvní typy má velký dopad na obchod s těmito nástroji. Přesto se odborná literatura
tomuto tématu prakticky nevěnuje. Lze vysledovat tři hlavní názorové proudy na tuto pro deriváty - tak důležitou otázku. První a nejstarší z těchto názorových proudů
zařazuje deriváty pod smlouvu o hře a sázce, zastánci druhého proudu jsou pak toho
názoru, že derivátová smlouva představuje zvláštní typ smlouvy pojistné. Druhý názor
lze označit za přeci jenom bližší skutečné právní povaze derivátové smlouvy, když účel
derivátů je v mnoha znacích podobný účelu pojištění. V případě derivátových smluv
však absentují dva důležité prvky každého pojištění, a to pojistný zájem a vznik škody.
Posledním je názor, který řadí smlouvy o derivátových nástrojích mezi smlouvy
nepojmenované, když se objevují různé pohledy na to, které prvky smluv
pojmenovaných jsou obsahem těchto smluv. Často jsou uváděny, že takové inominátní
smlouvy obsahují různé prvky smlouvy kupní. Osobně jsem toho názoru, že se jedná
o smlouvu inominátní, která obsahuje různé prvky smluv pojmenovaných, přičemž tyto
prvky se liší v závislosti na typu uzavíraného derivátu a na podkladovém aktivu daného
derivátu.
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Jako největší obtíž se ukázal nedostatek odborné literatury k tomuto tématu, kdy
odborná literatura se věnuje tématu zejména z hlediska ekonomické podstaty derivátů.
Okrajově se pak objevuje i právní hodnocení derivátů, jakož i povahy derivátových
smluv. Toto hodnocení je však velmi ovlivněno tím, že převážná část odborné literatury
se zaměřuje na otázku ekonomické povahy derivátů nikoli na jejich povahu právní.
Proto bylo mým cílem zabývat se právními aspekty finančních derivátů, když toto téma
je v odborné literatuře opomíjeno, a to navzdory skutečnosti, že právní hodnocení
povahy těchto investičních nástrojů a smluv o nich má pro obchodování s těmito
nástroji obrovský význam. Samotné hodnocení současné právní úpravy, jakož
i připravované regulace, je ovlivněno tím, že osobně zastávám ten názor, že stanovení
přílišných podmínek a nepotřebných regulací vede k neopatrnému a nezodpovědnému
nakládání s finančními deriváty neboť subjekty, aby dosáhly zisku, jsou nuceny
podstupovat větší riziko. Závěrečná část této práce se věnuje tomu, na co by se právní
úprava měla soustředit v prvé řadě, a to totiž právnímu vymezení finančních derivátů
a stanovení toho, co se pod těmito nástroji rozumí. Hlavním obsahem této části práce je
návrh toho, jak by budoucí legální definice derivátů mohla vypadat. Inspirací pro tuto
část byla zejména definice, jež byla kdysi obsažena v zákoně o cenných papírech,
a směrnice MiFID.
Samotné téma jsem si vybral z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že se trh
s finančními deriváty bude i navzdory současným regulatorním snahám nadále rozvíjet
a s těmito nástroji se budeme v běžném životě setkávat stále častěji. Hlavním cílem této
práce je, jak bylo ostatně naznačeno již v předchozích odstavcích, zejména poukázání
na nedostatky současné právní úpravy finančních derivátů, představit různá pojetí
smlouvy o derivátech a problémů s tím spojených, jakož i návrh možné budoucí právní
úpravy finančních derivátů. Vzhledem k tomu, že derivátové nástroje představují jeden
z nejrychleji rostoucích trhů s investičními nástroji, nutnost jejich základní právní
úpravy a právní definice těchto nástrojů bude stále naléhavější. Stejně tak lze očekávat
stále častěji se vyskytující otázky ohledně právní povahy derivátových smluv. V blízké
budoucnosti tak lze očekávat rozsáhlou právní diskuzi nad těmito tématy, kterou bude
nepochybně velice zajímavé sledovat.
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Seznam zkratek
BBA

British Bankers Association

CDS

Credit default swap

CFD

Contract for difference

DevZ

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon

FAS 133

Financial Accounting Standard No. 133

FRA

Forward rate agreement

EMIR

Návrh nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech
obchodních údajů

ESMA

European Securities Market Authority

IAS

International Accounting Standards

IASB

International Accounting Standards Board

IFRS

International Financial Reporting Standards

ISDA

International Swap and Derivative Association

LIBOR

London InterBank Offered Rate

MiFID

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích
s finančními nástroji

MiFID II

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních
nástrojů, kterou se zrušuje směrnice 2004/39/ES Evropského parlamentu
a Rady

MiFIR

Markets in Financial Instruments Directive

MTF

Multilateral trading facility

OTC

Over the counter

PRIBOR

Prague InterBank Offered Rate

US GAAP

US Generally accepted accounting principles

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
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Abstrakt/ Finanční deriváty
Účelem této diplomové práce je poskytnout úvod do finančních derivátů, které
představují z hlediska práva neuspokojivě popsanou oblast, když právní literatury
k tomuto tématu lze najít poskrovnu. Cíle této práce jsou vymezit pojem finanční
deriváty a jednotlivé typy těchto investičních nástrojů a analyzovat právní úpravu těchto
finančních nástrojů. Posledním cílem je pokusit se navrhnout budoucí právní úpravu
finančních derivátů a určit směr, kterým se tato právní úprava bude ubírat.
Práce samotná je členěna do čtyř kapitol, když po krátkém úvodu následuje
kapitola pojednávající o vzniku finančních derivátů. V této kapitole se dozvídáme, že
finanční deriváty vznikly z derivátů komoditních, jejichž počátky sahají až do období
před naším letopočtem.
Kapitola druhá se zabývá nejprve vymezením pojmu derivát a dále uvádí
důvody, pro které jsou derivátové smlouvy uzavírány. Těmito důvody jsou zajištění,
spekulace a arbitráž. Následně jsou v této kapitole vymezeny čtyři nejznámější typy
finančních derivátů, a to opce, futures, forwardy a swapy.
Kapitola třetí nazvaná „Právní úprava finančních derivátů“ je věnována
vymezení současné právní úpravy finančních derivátů. První část této kapitoly se
zabývá tím, které právní předpisy představují hlavní prameny právní úpravy finančních
derivátů, a poukazuje na rozdílná pojetí těchto finančních nástrojů v těchto předpisech.
Důležitou částí této kapitoly je část zabývající se povahou derivátových smluv, když
jsou zde popsány tři názory na povahu těchto smluv. Závěru této části práce je věnován
trhu s finančními deriváty. Vzhledem k rozsáhlosti toho, co by bylo možno o trhu
uvedených investičních nástrojů napsat, byla uvedená pasáž omezena na uvedení
základních informací a především na v současnosti Evropskou unií zaváděnou regulaci
trhu s finančními deriváty.
Závěrečná čtvrtá kapitola se soustředí na to, jak by právní úprava finančních
derivátů měla vypadat. Při návrhu takové právní úpravy je vycházeno z kapitoly třetí
a tam uvedeným nedostatkům současné právní úpravy. Dále se tato kapitola soustředí
na otázku, jak by měla vypadat v současnosti přijímaná regulace derivátů zaváděná
Evropskou unií.
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Abstract/ Financial derivatives
The purpose of this thesis is to provide an introduction to financial derivatives
which has been, from the legal perspective, described in a not satisfactory manner as
quite little literature that can be found about this topic. The main objectives of this
thesis are to define the term “financial derivatives” and its particular types and to
analyse legal nature of these financial instruments. The last objective is to try to draft
future law regulation of financial derivatives and to determine the guidelines that future
legislation will follow.
The thesis is divided into four chapters; a short introduction is followed by a
chapter concerning the origin of financial derivatives. In this chapter we learn that
financial derivatives originate from commodity derivatives, which have their origins in
a period ages before Christ.
The second chapter is firstly concerned with determination of the term
“derivative” and it further states the main reasons for which derivatives agreement are
concluded. The reasons are hedging, speculation and arbitrage. Afterwards, four wellknown types of derivatives, i.e. options, futures, forwards and swaps are defined in this
chapter.
The third chapter, named “Financial derivatives legislation”, is dedicated to
definition of current legislation of financial derivatives. At first, this chapter deals with
enactments that represent main sources of regulation of financial derivatives and with
the distinct approaches to these financial instruments in these enactments. An important
part of the third chapter is a part concerned with derivative agreements and their law
nature, as three different opinions about the nature of these agreements are described
here. The end of this chapter is dedicated to the market with financial derivatives. With
regards to a fact that there is a wide range of issues that can be written about this
market, this part was restricted to fundamental facts and particularly to the financial
derivatives markets legislation which is currently being introduced by the European
Union.
The last fourth chapter is focused on what the financial derivatives legislation
should be. Proposals of such legislation are based on the third chapter, including
deficiencies of current legislation mentioned there. The second part of this chapter is

83

focused on how financial derivatives legislation on the EU level, which is currently
being introduced by the EU, should look.
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