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Před mlu va

K niha Mezinárodní finance a devizový trh je určena širokému okruhu studen-
tů vyšších ročníků bakalářského studia a magisterského studia na oborech 
ekonomického a manažerského zaměření. Výklad zkoumané problematiky 

se opírá o teoretické vymezení a ukotvení problematiky mezinárodních financí 
a devizového trhu, přináší však také řadu řešených příkladů, číselných grafů 
a tabulek a je tak přizpůsoben potřebám nejen prezenčního, ale i kombinovaného 
a distančního studia. Kniha obsahuje řadu praktických doporučení z oblasti mezi-
národního investování a řízení měnového rizika. Proto může být využita jako 
základní učební text v rámci studijních programů MBA.

Ve výkladu postupujeme od základní charakteristiky mezinárodních ekono-
mických transakcí, popisu fungování devizového trhu a analýzy pohybu měno-
vých kursů ke složitější problematice konkrétních forem devizových operací 
a významu přímých a portfoliových investic v globalizované světové ekonomice. 
Velký důraz je kladen na analýzu otevřené devizové pozice, devizové expozice 
a měnového tržního rizika a na možnosti hedgingu prostřednictvím měnových 
(devizových) forwardů, opcí a swapů. 

Celkové tematické zaměření knihy je orientováno na podnikový a bankovní 
sektor, zároveň však respektuje skutečnost vzájemného propojení mikroekono-
mického a makroekonomického pohledu v oblasti mezinárodních finančních 
vztahů. Čtenář může získat poznatky nejenom o současných systémech měno-
vých kursů, ale i o možnostech prognózování budoucího pohybu kursu pomocí 
fundamentální, technické a forwardové analýzy. V makroekonomických částech 
jsou vysvětleny základní souvislosti fungování malé otevřené ekonomiky 
z pohledu potřeb finančního analytika. Důraz je kladen na interakci pohybu 
měnového kursu, úrokové míry, cenové hladiny a platební bilance. Závěrečná 
část informuje čtenáře i o problematice kursové politiky centrálních bank, jakož 
i o roli mezinárodních měnových a finančních institucí. Ve snaze zachovat při-
měřený rozsah knihy nebyly nakonec zařazeny kapitoly věnované problematice 
mezinárodního platebního styku. 

Autoři vyjadřují poděkování svým kolegům za četné diskuse, připomínky 
a postřehy, které byly zohledněny při psaní této publikace, zejména pak (v abe-
cedním pořadí) prof. Josefu Arltovi,  doc. Karlu Brůnovi, prof. Janu Koderovi, 
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doc. Jiřímu Málkovi, doc. Janě Markové, prof. Vladimíru Tomšíkovi, Ing. Janu 
Vejmělkovi a v neposlední řadě doc. J. Witzanymu. Za nemalou technickou po-
moc pak děkují Daniele Čermákové, Samymu Metrahovi, Ondřeji Šímovi, 
Salome Lekishvili a Tomáši Kunzovi. Tento text byl zpracován v rámci institu-
cionální podpory výzkumu na FFÚ VŠE v Praze č. IP 100040. 

Autoři
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Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   10Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   10 4.1.2016   12:16:294.1.2016   12:16:29



ČÁST 1

PLATEBNÍ BILANCE 
A DEVIZOVÝ TRH

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   11Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   11 4.1.2016   12:16:294.1.2016   12:16:29



Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   12Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   12 4.1.2016   12:16:294.1.2016   12:16:29



13  |

M ezinárodní finance se zabývají problematikou peněžních a kapitálových 
toků mezi domácí ekonomikou a zahraničím (tj. makro pohled), resp. 
mezi domácími a zahraničními subjekty (tj. mikro pohled). Řada těchto 

toků, které probíhají mezi domácími a zahraničními subjekty, resp. mezi devi-
zovými tuzemci a devizovými cizozemci, je spojena s konverzí jedné měny do 
jiné měny. Středobodem mezinárodních financí je tedy devizový a valutový 
trh. Klíčovou cenou na tomto trhu je měnový kurs, resp. devizový a valutový 
kurs jako jeho konkrétní formy.1 Problematika mezinárodních financí nezačíná 
a nekončí s existencí národních měn, tj. s existencí devizového a valutového 
trhu. Řada problémů, které spadají do oblasti zájmu mezinárodních financí, lze 
pozorovat i v rámci fungování měnové unie, pokud jednotlivé státy jsou suve-
rénními subjekty, jak je tomu např. v eurozóně. Nerovnováha národních plateb-
ních bilancí, výše zahraničního zadlužení zemí, mezinárodní pohyby přímých 
a portfoliových investic mezi členskými zeměmi eurozóny sice nemají bezpro-
střední spojení s devizovým a valutovým trhem, avšak řada problémů zůstává 
v platnosti. Skrytě probíhající nerovnovážné procesy, které by v podmínkách 
národních měn vedly k jejich depreciaci nebo k devalvaci, v rámci měnové unie 
však ohrožují její další fungování a existenci. Bez znalosti problematiky vnější 
rovnováhy, která úzce souvisí se saldy platební bilance a s čistou investiční pozi-
cí země vůči zahraničí, bez znalosti fungování devizového trhu a role devizového 
kursu, nemůžeme pochopit ani problémy a možnosti řešení nerovnováhy v pří-
padě Řecka, ani zásadní ekonomické a politické rozpory mezi severním a jižním 
křídlem eurozóny.

V první kapitole se nejprve seznámíme s významem platební bilance, která 
z jednoho pohledu zachycuje toky zboží, služeb, peněz a kapitálu mezi devizo-
vými tuzemci a devizovými cizozemci, z druhého pohledu pak zachycuje otisk 
těchto toků ve změně aktiv a pasiv domácí ekonomiky vůči zahraničí. Vysvětlíme 
si, že tyto toky motivují vznik devizové poptávky a devizové nabídky na devizo-
vém trhu, určují hodnotu devizového kursu a jeho případné změny. Ukážeme si 
také, že devizový kurs a jeho „výše“ má zpětný dopad na chování exportérů 
a importérů jak v případě zboží a služeb, tak i kapitálu (resp. investic). Rovněž 

1 Za chybný považujeme termín „směnný kurs“, který vznikl nesprávným (částečným) překladem 
anglického pojmu „foreign exchange rate“. V dalším textu budeme používat termín „devizový kurs“ 
v konkrétních případech analýzy fungování devizového trhu. V abstraktní rovině systémové analýzy pak 
budeme používat termín „měnový kurs“.
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se poprvé seznámíme s rolí centrální banky, která v České republice má nejenom 
na starost statistiku v oblasti platební bilance, ale má na starost i správu devizo-
vých rezerv země a svými nástroji (devizovými intervencemi) může působit na 
devizovou poptávku, devizovou nabídku a tedy může ovlivňovat i úroveň devi-
zového (resp. měnového) kursu. 

Ve druhé kapitole se seznámíme se základními charakteristikami devizového 
trhu, s jeho organizací i s vývojem a strukturou devizového obratu. Poznáme, že 
fungují dvě základní formy devizového trhu, devizový trh spotový (promptní) 
a devizový trh termínový. Budeme věnovat pozornost nejen termínovým opera-
cím typu forward, ale v závěru této části se budeme zabývat rovněž trhy měno-
vých (devizových) futures a opcí. Vysvětlíme si, jak se kótují různé specifické 
formy devizového kursu související s těmito operacemi. Ukážeme si, že i v ČR 
je úspěšnost podniku ve vnějších vztazích ovlivněna nejen cenami, které podnik 
dosahuje při exportu nebo importu v zahraničí, a úroky, za které si půjčuje 
potřebné zdroje, ale do značné míry také úrovní a vývojem devizových kursů. Ve 
finančním řízení podniku mají proto otázky devizových kursů a devizového trhu 
své nezastupitelné místo.
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15  |

KAPI TO LA 1

PLATEBNÍ BILANCE

V eškeré vnější vztahy, které nabývají podoby toků zboží, služeb, kapitálu 
a peněz mezi domácí ekonomikou a zahraničím procházejí platební bilancí. 
Vývoj platební bilance země působí na ostatní klíčové makroekonomic-

ké veličiny, jako jsou hrubý domácí produkt, zaměstnanost, úroveň cen zboží 
a služeb, úroková míra a měnový kurs. Současně je platební bilance také zpětně 
těmito makroekonomickými veličinami ovlivňována. Dílčí a kumulativní salda 
platební bilance poskytují důležité informace pro rozhodování finančních mana-
žerů a investorů. Je tomu tak zejména proto, že:

a) salda platební bilance poskytují základní informace o vnější (ne)rovnováze 
ekonomiky z tokového pohledu; 

b) jsou důležitým indikátorem vývoje měnového kursu, resp. tržních tlaků, které 
mohou vést ke zhodnocení nebo ke znehodnocení domácí měny (viz funda-
mentální analýza měnového kursu);

c) dlouhodobý deficit platební bilance může vést k omezení směnitelnosti 
domácí měny, např. vyústit do zavedení devizové kontroly plateb spojených 
s exportem kapitálu a s převodem zisků a dividend, licenčních poplatků do 
zahraničí;

d) vývoj salda obchodní bilance umožňuje předvídat kapacitu trhu příslušné 
země (např. země, která se potýká s deficitem obchodní bilance, nebude mít 
schopnost zvyšovat svůj import z ostatních zemí);

e) vývoj salda běžného účtu ovlivňuje měnově politická rozhodnutí centrální 
banky zejména v oblasti měnového kursu;

f) vývoj sald platební bilance (výkonové bilance a běžného účtu) v poměru 
k HDP poskytuje důležitou informaci při stanovení ratingu země;

g) deficitní nerovnováha běžného účtu akumulovaná v nárůstu zahraničního 
zadlužení země může být příčinou budoucího prudkého propadu HDP země, 
neboť předchozí hospodářský růst byl strukturálně nerovnovážný (podobná 
situace jako při deficitu státního rozpočtu a nárůstu vládního dluhu).
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1.1 Vnější ekonomické vztahy z pohledu platební bilance

Platební bilanci budeme chápat jako systematický statistický výkaz z oblasti 
národního účetnictví, který souhrnně zachycuje veškeré ekonomické transakce 
mezi rezidenty domácí země a rezidenty ostatních zemí (tedy mezi devizovými 
tuzemci a cizozemci), které se uskutečnily za určité období. Tyto ekonomické trans-
akce jsou spojeny s toky zboží, služeb, peněz a kapitálu mezi domácí ekonomikou 
a zahraničím a zpravidla vedou ke změně zahraničních aktiv a zahraničních pasiv. 
Jak si později ukážeme, platební bilance je rovněž spojena s utvářením devizové 
poptávky a devizové nabídky na  devizovém trhu. Platební bilance má silně sezón-
ní charakter, proto při její analýze klademe důraz na roční data, i když je možno 
pracovat se čtvrtletní frekvencí a výběrově i s měsíční frekvencí časové řady.

Platební bilance je sestavena na principu podvojného účetnictví. Z účetního 
hlediska „v celkovém součtu všech podvojně zachycených operací“ proto musí 
být platební bilance vždy formálně (účetně) vyrovnaná. Kreditní operace, které 
podporují devizovou nabídku, tvoří export zboží a služeb, import důchodů 
(důchody obdržené), snížení zahraničních aktiv nebo zvýšení zahraničních pasiv. 
Debetní operace, které podporují devizovou poptávku, tvoří import zboží a slu-
žeb, export důchodů (důchody placené), zvýšení zahraničních aktiv nebo snížení 
zahraničních pasiv. 

Přestože platební bilance nese ve svém názvu slovo „platební“, zachycuje 
nejen peněžní a finanční transakce, ale i transakce spojené s nepeněžními toky 
(např. věcné dary). Jednotlivé položky mají v platební bilanci přesně stanovené 
pořadí – od autonomních položek postupuje záznam transakcí k položkám indu-
kovaným (financujícím). Platební bilance jako toková bilance má bezprostřední 
vazbu na národohospodářskou stavovou bilanci investiční pozice země vůči 
zahraničí. Právě tento vztah je akcentován v poslední schválené metodice 
Mezinárodního měnového fondu pro sestavování platební bilance s označením 
BPM6.

 BOX 1.1 „Dřívější“ metodika platební bilance v rámci BPM5 

Struktura platební bilance se řídí metodikou doporučenou Mezinárodním měno-
vým fondem (MMF), vyjádřenou v tzv. Manuálu platební bilance. Do roku 2014 
vycházela struktura platební bilance z The Balance of Payments Manual No. 5 
(BPM5) z roku 1993. Její identitu tvořily:

 ● Běžný účet 
 ● Kapitálový účet 
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 ● Finanční účet 
 ● Chyby a opomenutí 
 ● Změna devizových rezerv, 

přičemž z hlediska základní identity platilo, že

 Běžný účet + Kapitálový účet + Finanční účet + Chyby a opomenutí = 
= – (Změna devizových rezerv)

Změna devizových rezerv byla „vyrovnávací“ položkou platební bilance. 
Přebytek platební bilance (levá strana identity) vyrovnávalo zvýšení devizových 
rezerv (pravá strana identity) označené znaménkem „minus“. Naopak deficit 
platební bilance vyrovnávalo snížení devizových rezerv označované znaménkem 
„plus“.  
V roce 2009 Mezinárodní měnový fond vydal v pořadí šestý nový manuál pla-
tební bilance s názvem „The Balance of payments and international investment 
position manual“. Reagoval tak po více než patnácti letech na nové jevy 
v mezinárodním ekonomickém prostředí, zejména na rozvoj globalizace, ale 
i podrobnější zpracování rozvah (investiční pozice vůči zahraničí) a finanční 
inovace (početnější a složitější finanční nástroje). Manuál známý pod zkratkou 
BPM6 klade stejný důraz jak na transakce (toky) zachycené platební bilancí, tak 
na pozice (stavy) prezentované v investiční pozici země vůči zahraničí. Manuál 
byl revidován zároveň se zavedením systému národních účtů 2008 (2008 SNA) 
a Evropského systému národních účtů 2010 (ESA 2010), aby byl zajištěn soulad 
mezi mezinárodní a domácí makroekonomickou statistikou. 

Základní účty platební bilance podle Manuálu BPM6 tvoří:

 ● Běžný účet
 ● Kapitálový účet
 ● Finanční účet
 ● Chyby a opomenutí,

přičemž platí základní identita:

Běžný účet + Kapitálový účet + Chyby a opomenutí = Finanční účet

Změna devizových rezerv je pod názvem „rezervní aktiva“ začleněna do finanč-
ního účtu. Při počátečním zjednodušení můžeme podvojné účetnictví v platební 
bilanci chápat tak, že hmotné (zboží), nehmotné (služby), kapitálové a peněžní 
toky mezi devizovými tuzemci a devizovými cizozemci zaznamenané na levé 
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straně základní identity se otiskují do změny zahraničních aktiv a zahraničních 
pasiv na pravé straně základní identity. „Vyrovnávací“ položkou je pak zvýšení 
(snížení) zahraničních aktiv nebo zvýšení (snížení) zahraničních pasiv v rámci 
finančního účtu. Při podrobnější analýze však zjistíme, že je řada operací, které 
se podvojně účtují pouze na levé straně základní identity (např. hmotná pomoc 
do zahraničí) nebo naopak pouze na pravé straně základní identity (např. většina 
finančních investic a devizové intervence centrální banky). K tomuto problému 
se podrobně vrátíme později. 

1.2 Základní pojmy a salda platební bilance

Z hlediska významu platební bilance pro formování poptávky a nabídky deviz 
na devizovém trhu nás bude nejprve zajímat, co jsou a jak vznikají kreditní 
a debetní položky (resp. operace) platební bilance v souvislosti s transakcemi na 
běžném účtu, kapitálovém účtu a účtu chyb a opomenutí (tj. levá strana základní 
identity). Názorně tyto souvislosti ukazuje tabulka 1.1.

Tabulka 1.1  Kreditní a debetní položky na levé straně základní identity 
platební bilance

Kredit (+) Debet (–)
Běžný účet
● Zboží Export Import
● Služby Export Import
● Prvotní důchody Import (příjmy) Export (výdaje)
● Druhotné důchody Import (příjmy) Export (výdaje)
Kapitálový účet
● Kapitálové transfery Import Export
Chyby a opomenutí Dopočet (+/–)

Běžný účet platební bilance

Běžný účet platební bilance (viz tabulku 1.1) zahrnuje zboží a služby, prvotní 
důchody (výnosy a náklady) spojené s mezinárodním pohybem kapitálu a pra-
covních sil a dále pak druhotné důchody (jednostranné běžné převody, tj. neka-
pitálové transfery). V agregované teritoriální struktuře (obrázek 1.1) MMF člení 
běžný účet na podskupiny pro vyspělé země (advanced economies) a pro rozví-
jející se a rozvojové země (emerging and developing countries). Překvapivý 
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přebytek běžných účtů rozvíjejících se a rozvojových zemí lze vysvětlit intertem-
porálně, kdy po období dovozu přímých, portfoliových a ostatních investic 
z vyspělých zemí následuje fáze zvýšeného exportu (fáze splácení závazků) jako 
výsledku nově vytvořených výrobních kapacit. Na deficitu běžných účtů vyspě-
lých zemí se významně podílí deficit běžného účtu USA, který je zdrojem emise 
dolaru jako mezinárodní obchodní a rezervní měny. V rozporu s pravidlem nulo-
vého součtu vykazuje celý svět (všechny země a mezinárodní organizace) kladné 
saldo běžného účtu. Zde lze formulovat hypotézu, že část importů ve výkaznictví 
není přiznána, neboť je zde snaha se vyhnout importním clům.

Obrázek 1.1 Teritoriální struktura běžného účtu platební bilance 

v rozdělení na vyspělé a rozvíjející se a rozvojové země (v USD)

Pramen: IMF, IFS, BOP 2015.

V ČR jsou základem pro sestavení běžného účtu údaje ČSÚ o vývozu a dovo-
zu zboží, služeb a vybraných položek prvotních a druhotných důchodů, údaje 
obchodních bank, přímý reporting údajů vybraných podniků, vlastní propočty 
a expertní odhady ČNB. 

Významnou součástí běžného účtu platební bilance je obchodní bilance, která 
zahrnuje export zboží (kredit) a import zboží (debet). Podle klasifikace OSN SITC 
(Standard International Trade Classification) je export a import zboží komoditně 
členěn do následujících skupin: potraviny, nápoje a tabák, suroviny, paliva, tuky 
a oleje, chemikálie, tržní výrobky, stroje a dopravní prostředky, průmyslové výrob-
ky a nezařazené zboží. V teritoriální struktuře ČR je export a import sledován 
v rozdělení na svět celkem, eurozónu, ostatní evropské země, země Ameriky, 
Afriky a Asie. Dále je evidován export a import do/z Austrálie a Nového Zélandu. 

Statistika platební bilance nově zahrnuje kromě exportu a importu zboží do 
obchodní bilance i re-export (dovoz zboží rezidentem domácí ekonomiky ze 
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zahraničí s následným vývozem) a merchantingové obchody (nákup zboží rezi-
dentem domácí ekonomiky v zahraničí od nerezidenta s následným prodejem 
jinému nerezidentovi bez uskutečnění dovozu zboží do domácí ekonomiky).

Pohyb služeb v rámci běžného účtu zachycuje bilance služeb. Mezi nejvý-
znamnější položky patří mezinárodní doprava, zahraniční cestovní ruch a mezi-
národní pojištění. Mezi služby se řadí rovněž diplomatické, obchodní a vojenské 
zastoupení, spoje, informační služby, filmové poplatky a další. V některých 
zemích jsou právě služby velmi dynamickou složkou platební bilance a výrazně 
ovlivňují výsledné saldo běžného účtu (např. u Španělska nebo Řecka).

Bilance prvotních důchodů zahrnuje náhrady zaměstnancům (příjmy z práce 
v zahraničí, výdaje na platy nerezidentů zaměstnaných v domácí ekonomice) 
a výnosy a náklady spojené s předchozím investováním rezidentů v zahraničí 
nebo nerezidentů v domácí ekonomice. Na straně kreditních položek jde zejména 
o výnosy z finančních aktiv a investování v zahraničí, ale i o příjmy rezidentů ze 
zaměstnání v cizině. Nejčastěji jde o zisky, úroky, dividendy a renty. Na straně 
debetních položek v případě ČR zaujímají důležité místo zejména reinvestované 
zisky zahraničních firem v ČR a vyplácené dividendy zahraničním investorům. 
Dále jde o úroky placené domácími podniky do zahraničí z úvěrů přijatých od 
zahraničních bank a úroky, které platí komerční banky z přijatých depozit a úvě-
rů ze zahraničí. Bilance prvotních důchodů nahrazuje původní bilanci výnosů 
a tvoří ji příjmy z výrobních faktorů.

Bilance druhotných důchodů zachycuje jednostranné platby ze zahraničí (kre-
ditní položky) nebo do zahraničí (debetní položky), které nevedou ke vzniku 
zahraničních pohledávek nebo zahraničních závazků země. Bilanci druhotných 
důchodů, která je nově součástí běžného účtu platební balance namísto dřívější 
bilance běžných převodů, tvoří: daně z příjmu, bohatství atd., čisté prémie 
z neživotního pojištění, pojistné plnění z neživotního pojištění, mezinárodní spo-
lupráce, ostatní běžné transfery, korekce související s penzemi a další. 

Schéma dílčích a kumulativních sald platební bilance v rámci běžného účtu 
ukazuje tabulka 1.2. Mezi dílčí salda platební bilance patří: saldo obchodní 
bilance, saldo bilance služeb, saldo bilance prvotních důchodů a saldo bilance 
druhotných důchodů. Dále pak budeme věnovat pozornost kumulativním saldům 
platební bilance: saldu výkonové bilance, které zahrnuje bilanci zboží a služeb, 
a saldu bilance běžného účtu, které zahrnuje saldo výkonové bilance a salda 
bilancí prvotních a druhotných důchodů.
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Tabulka 1.2  Dílčí a kumulativní salda platební bilance v rámci běžného 
účtu platební bilance

Kredit 
(+)

Debet 
(–)

Saldo

dílčí kumulativní
Vývoz zboží 120
Dovoz zboží 200
 Obchodní bilance –80
Příjmy za služby 230
Výdaje za služby  50
 Bilance služeb 180
Výkonová bilance 100
Prvotní důchody – příjmy 30
Prvotní důchody – výdaje 20
 Bilance prvotních důchodů 10
Druhotné důchody – příjmy 20
Druhotné důchody – výdaje 10
 Bilance druhotných důchodů 10
 Bilance běžného účtu 120

Pro ekonomickou praxi mají význam zejména následující typy kumulativních 
sald platební bilance:

 ● Saldo výkonové bilance zahrnuje salda bilance obchodu a bilance služeb. 
Výsledné saldo výkonové bilance, zejména v případě malé otevřené ekono-
miky, může významně ovlivňovat výši hrubého domácího produktu. Tuto 
skutečnost odráží výdajový přístup k výpočtu hrubého domácího produktu, 
kdy vedle spotřeby, investic a vládních výdajů výši hrubého domácího pro-
duktu ovlivňuje i čistý export zboží a služeb – tedy výsledné saldo výkonové 
bilance. V rámci cenových indexů je statisticky dlouhodobě sledován vývoj 
indexů exportních a importních cen dosahovaných v zahraničním obchodě. 
Podíl těchto dvou cenových indexů je známý jako ukazatel zahraničních 
směnných relací a vyjadřuje efektivnost zahraničního obchodu. Index zahra-
ničních směnných relací se v praxi celosvětového inflačního vývoje zlepšuje, 
pokud exportní ceny dané země rostou rychleji než její importní ceny. Tento 
pozitivní vývoj efektivnosti zahraničního obchodu znamená, že daná země 
zajišťuje stejný objem reálného dovozu se stále menším objemem reálného 
vývozu, resp. se stejným objemem reálného vývozu může zajišťovat vyšší 
reálný dovoz. Země tak může zvyšovat svoji spotřebu, aniž by zvyšovala 
objem výroby. 
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 ● Saldo běžného účtu jako saldo tokové platební bilance má úzkou návaznost na 
klíčovou stavovou bilanci čistá investiční pozice země vůči zahraničí,2 která 
zachycuje celkovou finanční pozici země vůči zahraničí. Pro období t až t+1 
platí vztah:

Investiční pozice (v t+1) = Saldo běžného a kapitálového účtu 
(za období t až t+1) + Investiční pozice (v t)

Na straně aktiv v této stavové bilanci vystupují pohledávky za zahraničními 
subjekty a držba zahraničního majetku domácími subjekty. Na straně pasiv 
pak závazky domácích subjektů vůči zahraničním subjektům a držba majetku 
v domácí ekonomice zahraničními subjekty. Kladné saldo běžného účtu může 
vést ke zvýšení zahraničních pohledávek, ke snížení zahraničních závazků, nebo 
se může akumulovat v podobě držby zahraničního majetku (např. akcií zahranič-
ních firem). Rovněž může vést ke zvýšení devizových rezerv. Opak nastává při 
deficitu běžného účtu. Při nulovém saldu běžného účtu se nemění celková inves-
tiční pozice země. Proto vyrovnanost běžného účtu je nejčastěji považována za 
ekonomickou rovnováhu platební bilance. Relativně dlouhodobě udržitelná však 
může být i situace, kdy deficit běžného účtu je financován přílivem nedluhového 
kapitálu (zejména přímých zahraničních investic). Kombinace tokového pohledu 
přes saldo běžného účtu a stavového přístupu přes čistou investiční pozici země 
(resp. přes bilance zahraničního zadlužení země) je základem jednoho z přístupů 
k fundamentální analýze vývoje měnového kursu.

Kapitálový účet platební bilance

Kapitálový účet nezobrazuje toky kapitálu v tradičním pojetí ekonomické teorie, 
ale pouze tzv. kapitálové transfery. Do transferů kapitálového charakteru spadají 
kapitálové transfery související s čerpáním zdrojů z Evropské unie, s převody 
majetku migrujícího obyvatelstva, s promíjením dluhů i s vlastnickými právy 
k základním prostředkům. Spadají sem však i převody nevýrobních nefinanč-
ních hmotných aktiv a nehmotných práv, jako jsou patenty, autorská práva apod. 
Ostatní kapitálové transakce, spojené především s mezinárodním investováním, 
jsou zachyceny na finančním účtu platební bilance. 

Finanční účet platební bilance

Finanční účet platební bilance zachycuje mezinárodní pohyby finančního kapitá-
lu v členění na přímé investice, portfoliové investice, ostatní investice, finanční 

2 Samozřejmě je nutné uvažovat i saldo kapitálového účtu. Ten je však ve většině zemí relativně 
nevýznamným faktorem.
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deriváty a rezervní aktiva. Kreditní operace zahrnují snížení zahraničních aktiv 
nebo zvýšení zahraničních pasiv. Debetní operace zahrnují zvýšení zahraničních 
aktiv nebo snížení zahraničních pasiv. Kreditní operace představují import kapi-
tálu do domácí ekonomiky. Debetní operace představují naopak export kapitálu 
z domácí ekonomiky. 

Kritériem pro začlenění kapitálového toku do přímých investic je stupeň kon-
troly zahraničního podniku. V dnešní praxi sestavování platební bilance se již 
10% podíl na základním kapitálu (resp. hlasovacích právech) podniku považuje 
za dostatečně významný na to, aby zahraniční investor mohl ovlivňovat řízení 
firmy a podílet se na její kontrole. Z této skutečnosti vychází i devizový zákon 
a metodika platební bilance uplatňovaná v ČR. Podle devizového zákona z roku 
1995 se přímou investicí rozumí vynaložení peněžních prostředků (nebo jiných 
ocenitelných majetkových hodnot či práv), jejichž účelem je vytvoření „trva-
lých“ ekonomických vztahů investujícího devizového tuzemce v zahraničí nebo 
cizozemce podnikajícího v tuzemsku. Může jít o takovou formu investice, která 
vede k získání nejméně 10% podílu investora na základním nebo obchodním 
jmění nebo nejméně 10% podílu hlasovacích práv. Přímé investice mohou být 
spojeny s nákupem akcií, může však jít i o reálné investování nebo reinvestování 
zahraničního zisku. Mezi přímé investice zahrnujeme i dlouhodobé úvěry, které 
poskytují mateřské společnosti svým zahraničním pobočkám a dceřiným společ-
nostem.

Portfoliové investice (nepřímé investice) představují prodeje a nákupy akcií 
nebo jiných majetkových cenných papírů a účastí, pokud není splněna 10% pod-
mínka kontroly podniku. Dále zahrnují i prodeje a nákupy dluhopisů a ostatních 
dlouhodobých dluhových cenných papírů. Do roku 2000 byly v ČR součástí 
portfoliových investic i tzv. finanční deriváty, kam patří termínové obchody, 
jako jsou např. forwardy, swapy, futures a opce. Od roku 2001 tvoří finanční 
deriváty samostatnou část finančního účtu platební bilance. Tyto operace, které 
jsou spojovány s různými podkladovými aktivy (např. měny a akcie), jsou hojně 
využívané jak k zajištění rizik, tak i ke spekulačním operacím. V této knize se 
budeme systematicky věnovat finančním derivátům, u nichž jako podkladová 
aktiva vystupují jednotlivé měny. 

Ostatní investice pak zahrnují poskytnuté a přijaté dlouhodobé úvěry podni-
ků, obchodních bank, vlády, centrální banky a pohyby krátkodobého kapitálu 
(tvorba krátkodobých termínových depozit, poskytování krátkodobých úvěrů, 
nákupy a prodeje pokladničních poukázek, komerčních papírů atd.).

V dalším textu budeme věnovat pozornost souvislostem jednotlivých transak-
cí evidovaných na finančním účtu ve vztahu ke zvýšení/snížení zahraničních 
aktiv a zahraničních pasiv. 
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  BOX 1.2 „Stará“ metodika finančního účtu platební bilance 
a devizových rezerv v rámci BPM5 

V tabulce 1.3 je zachyceno standardní účetní, tj. kreditní a debetní, pojetí zázna-
mu platební bilance v oblasti finančního účtu a devizových rezerv, které manuály 
platební bilance respektovaly desítky let (naposledy v rámci BPM5). Kreditní 
operace představovaly skutečné nebo potenciální zvýšení devizové nabídky 
a debetní operace skutečné nebo potenciální zvýšení devizové poptávky.

Tabulka 1.3  Operace na finančním účtu a v devizových rezervách 
akcentující pohled kredit a debet 

 Kredit (+) Debet (–)
Finanční účet

● přímé investice
● portfoliové investice
● finanční deriváty
● ostatní investice

Zvýšení zahraničních 
pasiv
Snížení zahraničních 
aktiv 
(import kapitálu)

Zvýšení zahraničních 
aktiv
Snížení zahraničních 
pasiv
(export kapitálu)

Devizové rezervy 
(změna)

Snížení zahraničních 
aktiv

Zvýšení zahraničních 
aktiv

Tento přístup užívaný po řadu desetiletí byl však v rámci nové metodiky BPM6 
„upozaděn“ ve snaze zdůraznit návaznost na „čistou investiční pozici země vůči 
zahraničí“. Tato metodologická změna má jeden zcela zásadní obsahový dopad. 
V současném pojetí již nelze postupnými horizontálními řezy platební bilan-
ce posloupně vymezovat jednotlivá kumulativní salda platební bilance (např. 
Bakule, 1984; Durčáková a Mandel, 2010) v pořadí saldo výkonové bilance, 
saldo běžného účtu, saldo základní bilance a saldo celkové platební bilance (tj. 
změna devizových rezerv). 
V tabulce 1.4 je zachyceno současné pojetí finančního účtu v rámci BPM6. 
Devizové rezervy s novým názvem „rezervní aktiva“ ztratily samostatnost a jsou 
vykazovány v rámci finančního účtu platební bilance. Čtenář s delší historickou 
pamětí proto bude překvapen, že např. růst devizových rezerv (resp. rezervních 
aktiv) je nyní označen „plus“, neboť je akcentována skutečnost, že dochází ke 
zvýšení zahraničních aktiv. Příliv (import) zahraničního kapitálu cestou prode-
je domácích cenných papírů devizovému cizozemci je nyní výsledně označen 
„minus“, neboť je akcentována skutečnost, že dochází ke zvýšení čistých zahra-
ničních finančních pasiv.
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Tabulka 1.4 Operace na finančním účtu v současném pojetí platební bilance 

 Čistá změna 
zahraničních finančních 

aktiv (+)

Čistá změna 
zahraničních finančních 

pasiv (–)
Finanční účet

● přímé investice
● portfoliové investice
● finanční deriváty
● ostatní investice

Zvýšení zahraničních 
aktiv (+)
Snížení zahraničních 
aktiv (–)

Zvýšení zahraničních 
pasiv (+)
Snížení zahraničních 
pasiv (–)

●  rezervní aktiva
(devizové rezervy)

Zvýšení zahraničních 
aktiv (+)
Snížení zahraničních 
aktiv (–)

Jak již bylo naznačeno, smyslem této metodologické úpravy je bližší „tabulko-
vé“ propojení tokové platební bilance, resp. jejího finančního účtu, se stavovou 
bilancí čisté investiční pozice země vůči zahraničí. Tato úprava je vyjádřením 
převahy formalistického pohledu národohospodářské statistické evidence nad 
ekonomickou analýzou vnější rovnováhy využívající systému sald platební 
bilance v souladu s pojetím kreditních a debetních operací. Způsob účtování 
jednotlivých operací platební bilance přibližuje příklad 1.1.

Příklad 1.1

Do vybraných položek platební bilance zapracujte následující operace ve vzta-
hu k  zahraničí a  spočítejte saldo běžného a  finančního účtu platební bilance. 
Abstrahujte od kapitálového účtu a chyb a opomenutí. 

1.  Domácí firma realizovala vývoz automobilů v celkové hodnotě 1000 tis. USD 
a zahraničnímu odběrateli poskytla krátkodobý obchodní úvěr splatný v dal-
ším roce. 

2.  Vláda prodala v  rámci privatizace 49%  akciový podíl v  domácí společnosti 
v hodnotě 2000 tis. USD zahraničnímu subjektu. Zaplaceno bylo na účet vlády 
u České národní banky.

3. Domácí investiční fond nakoupil dluhopisy americké vlády za 3000 tis. USD.
4.  Domácí vláda poskytla finanční pomoc do zahraničí v  celkové výši 4000 tis. 

USD.
5.  Zahraniční vlastník firmy v ČR si vyplatil dividendy 5000 tis. USD.
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Tabulka 1.5 Operace a jejich záznam v platební bilanci

Běžný účet Kredit (+) Debet (–)

● Zboží   1 000 tis. USD
● Služby

● Prvotní důchody  5 000 tis. USD
●  Druhotné důchody  4 000 tis. USD
Finanční účet Čistá změna 

zahraničních finančních 

aktiv (+)

Čistá změna 

zahraničních finančních 

pasiv (–)

● Přímé investice  +2 000 tis. USD
● Portfoliové investice  +3 000 tis. USD
● Finanční deriváty

● Ostatní investice +1 000 tis. USD
–3 000 tis. USD
–5 000 tis. USD

● Rezervní aktiva +2 000 tis. USD
–4 000 tis. USD 

Z pohledu „ účetní matematiky“ v tis. USD je možno psát:

+ 1 000 – (5 000 + 4 000) = + (3 000 + 1 000 – 3 000 – 5 000 + 2 000 – 4 000) – (+ 2 000) 
–8 000 = –8 000 

Na základě zjednodušené základní identity platební bilance jsme spočítali, že 
běžný účet (levá strana identity) a  finanční účet (pravá strana identity) vykazují 
záporné saldo –8 000 tis. USD.

1.3   Empirická analýza platební bilance na příkladu 
České republiky

Způsob zobrazení jednotlivých položek a jejich začlenění do jednotlivých částí 
platební bilance se může v jednotlivých zemích a v různých obdobích lišit. Země, 
které jsou členy Mezinárodního měnového fondu, respektují metodiku dopo-
ručenou Fondem (Balance of Payments Manual and International Investment 
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Position, 2009). Konkrétní strukturu platební bilance podle BPM6 a základní 
trendy jejího vývoje v období 1993–2014 si názorně ukážeme na příkladu pla-
tební bilance ČR (tabulka 1.6).

Tabulka 1.6 Platební bilance ČR v období 1993–2014 (v mld. CZK)

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Běžný účet +13,3 –111,9 –50,6 –136,4 –30,8 –75,3 –89,2 –141,8 –84,8 –63,3 –21,8 +26, 1 

Zboží –36,8 –170,3 –154,3 –173,9 +19,7 –4,4 +65,0 +40,4 +75,5 +123,8 +167,0 +239,0 

Služby +50,9 +67,6 +130,0 +124,4 +66,8 +89,3 +81,9 +78,5 +81,3 +77,6 +70,4 +55,9 

Prvotní 
důchody

–3,4 –19,6 –46,7 –115,6 –128,3 –147,7 –216,7 –249,9 –223,3 –237,5 –249,0 –259,0 

Druhotné 
důchody

+2,6 +10,4 +20,4 +28,7 +11,0 –12,4 –19,4 –10,7 –18,2 –27,2 –10,1 –9,7 

Kapitálový 
účet 

–16,2 0 –0,1 –0,1 +5,5 +6,0 +51,3 +37,6 +12,7 +53,0 +82,4 +32,2 

Chyby 
a opomenutí 

+3,0 –24,2 +1,2 +5,6 –41,8 +6,0 –34,4 –18,2 –2,7 +22,0 +7,7 –10,3 

Finanční 
účet 

+0,1 –136,1 –49,4 –130,9 –67,1 –43,2 –72,3 –122,3 –74,8 +11,7 +68,3 +48,0 

Přímé 
investice

–16,4 –34,6 –215,7 –271,0 –279,6 –36,3 –37,7 –95,0 –46,8 –121,3 +7,4 –133,6 

Portfoliové 
investice

–46,7 –19,7 +48,3 +46,7 +81,2 +9,1 –158,7 –150,4 –5,8 –54,8 –92,8 +90,2 

Finanční 
deriváty

0 0 0 +4,3 –0,2 +2,6 +1,3 +4,7 +3,7 –8,6 –4,7 –6,0 

Ostatní 
investice

–25,1 –59,3 +60,9 –127,8 +38,6 –58,8 +62,1 +76,8 –8,6 +115,9 –29,7 +24,3 

Rezervní 
aktiva

+88,3 –22,5 +57,1 +216,9 +92,9 +40,1 +60,6 +41,4 –17,2 +80,4 +188,2 +73,1 

Pramen: Statistika platební bilance on-line. ČNB, 2015.

Pro platební bilanci ČR jsou v období 1993–2014 charakteristické následující 
základní vývojové trendy:

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   27Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   27 4.1.2016   12:16:304.1.2016   12:16:30



|  28

Část 1  Mezinárodní finance a devizový trh

Běžný účet platební bilance (obrázek 1.2 a 1.3) vykazoval dlouhodobě deficit. 
V roce 2007 (začátek světové hospodářské krize a vysoký deficit státního roz-
počtu) dosáhl v absolutním vyjádření hodnoty –64 485,1 mil. CZK. Chronický 
deficit běžného účtu byl překonán až v roce 2014, kdy jeho přebytek dosáhl 
26 099,5 mil. CZK. V relativním poměru k HDP dosáhl deficit běžného účtu 
nejvyšší hodnoty v roce 1996 a to –6,2 % HDP. Po měnové krizi české koruny 
a restriktivních opatřeních v měnové a fiskální politice v letech 1998 a 1999 došlo 
k podstatnému snížení deficitu běžného účtu přibližně na –2 % HDP. V dalších 
letech 2000–2003 v období prudkého posílení koruny a uvolněné fiskální poli-
tiky dochází k opětovnému zvýšení deficitu běžného účtu až na –5,9 % HDP. 
Pozitivní efekt přílivu přímých zahraničních investic v oblasti obchodní bilance 
vedl k postupnému zlepšování běžného účtu. V roce 2014 (rok oživení světové 
ekonomiky při nízkých světových cenách surovin) bylo dosaženo kladného sal-
da běžného účtu, které činilo +0,6 % HDP. Nesporný pozitivní efekt z pohledu 
výkonové bilance mělo i postupné oslabování koruny v letech 2011–2013, které 
bylo završeno devizovou intervencí ČNB v listopadu 2013 a stanovením kurso-
vého závazku ČNB 27 CZK/EUR.

Obrázek 1.2 Vývoj položek běžného účtu platební bilance ČR 

v letech 1993–2014 (v mil. CZK) 

Pramen: Statistika platební bilance, ARAD ČNB, 2015.
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Obrázek 1.3 Vývoj poměru salda běžného účtu k HDP v letech 1993–2014 (v %)

Pramen: Statistika platební bilance, ARAD ČNB, 2015.

Zatímco bilance druhotných důchodů je při utváření salda běžného účtu ČR 
relativně nevýznamnou položkou, bilance prvotních důchodů je naopak určující 
determinantou našeho běžného účtu (viz obrázek1.2). Po celé sledované období 
se její saldo meziročně výrazně zhoršovalo (mírné zpomalení tohoto negativní-
ho trendu v období 2012–2013). V roce 2014 dosáhl deficit bilance prvotních 
důchodů hodnoty –259 mld. CZK, což je v přepočtu na HDP jedna z „nejhor-
ších“ hodnot v rámci zemí OECD. Dlouhodobě rostoucí deficit bilance prvot-
ních důchodů je způsoben zejména odlivem dividend a reinvestovaným ziskem 
v rámci přímých zahraničních investic. Je ovlivněn rovněž výdaji na zahraniční 
pracovníky v ČR. Zaměstnávání zahraničních pracovníků se stalo významným 
jevem na českém trhu práce. 

Důležitým pozitivním trendem bylo ve sledovaném období zlepšování vývoje 
salda obchodní bilance. Do roku 2004 se její deficit postupně snižoval. Po roce 
2004 vykazuje obchodní bilance stále narůstající přebytek. Zlepšování obchodní 
bilance se prosazovalo i přesto, že dopad pozitivních efektů byl v některých 
letech tlumen nepříznivým vývojem cen (zejména ropy a zemního plynu) i dlou-
hodobou apreciací kursu české koruny. Podstatné zvýšení přebytku obchodní 
bilance v letech 2013 a 2014 bylo ovlivněno zejména pozitivním vývojem zahra-
ničních směnných relací (v roce 2014 se zlepšily o 4,5 %). Obrázek 1.4 ukazuje 
vývoj cen vývozu zboží, dovozu zboží a zahraničních směnných relací v období 
1996–2014. Ke zvýšení pozitivního salda obchodní bilance přispělo rovněž zlep-
šení věcné i teritoriální struktury vývozu a dovozu (např. snížením schodku 
nerostných paliv, zvýšením vývozu v položce stroje).
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Obrázek 1.4 Zahraniční směnné relace ČR 1996–2014 (v %)

 

Pramen: ČSÚ, 2014.

Bilance služeb sice vykazovala po celé období 1993–2014 přebytek, jeho objem 
se však v posledních deseti letech meziročně snižoval. Zhoršující se trend vývoje 
bilance služeb je spojen s méně příznivým vývojem jak v dopravních službách, 
tak v cestovním ruchu i v ostatních podnikatelských službách. To je patrné 
zejména po roce 2008.3 

V případě kapitálového účtu (z předchozího výkladu víme, že jde vlastně 
o převody kapitálové povahy) lze ve sledovaném období rozlišit dvě etapy vývo-
je. Do roku 2004 vykazuje kapitálový účet permanentní deficit. Jeho pozitivní 
význam vzrostl po přistoupení ČR do EU. Po roce 2004 vykazuje kapitálový účet 
postupně narůstající přebytek, což odpovídá podstatně vyššímu čerpání prostřed-
ků ze zdrojů EU. V roce 2013 dosáhl přebytek kapitálového účtu v rámci sledo-
vaného období svého maxima a činil 82,4 mld. CZK. V roce 2014 došlo k razant-
nímu poklesu přebytku kapitálového účtu o 50 mld. CZK.  

Finanční účet je po celé sledované období determinován zejména vývojem 
přímých zahraničních investic (obrázek 1.5). První etapa sledovaného období (do 
roku 2004) byla charakteristická narůstajícím přílivem přímých zahraničních 
investic. Jak už jsme si vysvětlili, podle metodiky BPM6 se tento příliv zahranič-
ního kapitálu odráží ve zvýšení zahraničních závazků, účtovaných se znaménkem 

3 Při srovnání roků 2008 a 2014 zjistíme, že čisté příjmy z cestovního ruchu poklesly z 56,6 mld. CZK 
na 35,1 mld. CZK, v dopravních službách poklesly z 24,4 mld. CZK na 11,1 mld. CZK a v ostatních 
podnikatelských službách z 9,8 mld. CZK na –8,1 mld. CZK.
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„minus“. Proto také finanční účet vykazuje po převážnou část sledovaného obdo-
bí záporné saldo, které v roce 2004 dosahuje svého maxima –175 mld. CZK. Po 
roce 2004 dochází k postupnému poklesu přílivu přímých zahraničních investic 
v důsledku dokončení privatizačních procesů. Příliv zahraničního kapitálu se sni-
žoval i v důsledku globální finanční krize. Po roce 2004 se začínají objevovat 
i první významnější investice devizových tuzemců v zahraničí.

Obrázek 1.5 Vývoj finančního účtu ČR a přímých zahraničních investic 1993–2014 (mil. CZK) 

Pramen: Statistika platební bilance, ARAD ČNB, 2015. 

Po roce 2012 vykazuje finanční účet přebytek zejména díky vlivu růstu rezerv-
ních aktiv (devizových rezerv ČNB), které podle metodiky BPM6 jsou nově 
součástí finančního účtu. Položka rezervní aktiva v platební bilanci představuje 
zvýšení nebo snížení zahraničních aktiv. Jde o tokovou veličinu a nesmíme ji 
proto zaměňovat se stavem devizových rezerv vykazovaných k příslušnému 
datu. Rezervní aktiva v našem případě mohou růst z několika důvodů. V listo-
padu 2013 to byly devizové intervence ČNB (oslabující kurs české koruny) při-
bližně v rozsahu 7,5 mld. EUR.4 Další možností jsou odkupy deviz, které ČNB 
provádí pro své klienty (např. pro vládu v případě přílivu finančních prostředků 
z evropských fondů). V neposlední řadě je to pak inkaso úrokových výnosů 

4 Vysoký přírůstek rezervních aktiv v roce 2002 byl způsoben rovněž devizovými intervencemi proti 
apreciaci koruny, naopak pokles rezervních aktiv v roce 1997 souvisel s měnovou krizí koruny a s inter-
vencemi proti jejímu oslabování.
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z devizových rezerv, které je významné zejména v období vysokých úrokových 
sazeb. Jednorázově rezervní aktiva vzrostla rozhodnutím MMF v roce 2009 
o všeobecné a speciální alokaci SDR určené k navýšení mezinárodní likvidity 
členských zemí MMF.5

Obrázek 1.6 názorně ukazuje, že rezervní aktiva vykazovala po celé sledova-
né období (s výjimkou let 1996, 1997 a 2011) kladné přírůstky.

Obrázek 1.6 Vývoj finančního účtu ČR a rezervních aktiv (devizových rezerv ČNB) 

1993–2014 (mil. CZK) 

Pramen: Statistika platební bilance, ARAD ČNB, 2015. 

5 Rada guvernérů MMF rozhodla o alokaci SDR pro 186 členských zemí v srpnu 2009. Byla usku-
tečněna tzv. všeobecná alokace SDR v ekvivalentu 250 mld. USD a speciální jednorázová alokace 
v ekvivalentu 33 mld. USD. Obě alokace SDR byly spojeny se záměrem dodání likvidity do světového 
ekonomického systému formou dodatku k devizovým rezervám členských zemí. ČR obdržela z všeo-
becné alokace 607 355 119 SDR dne 28. 8. 2009 a ze speciální jednorázové alokace 172 845 891 SDR 
dne 9. 9. 2009. V souladu se statistickými standardy MMF byly alokované prostředky zahrnuty do devi-
zových rezerv ČNB do položky SDR. (Pramen: Marek Petruš, mluvčí ČNB, 2009.)
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1.4  Platební bilance a investiční pozice země 
vůči zahraničí 

Vysvětlili jsme si, že na platební bilanci, která zachycuje mezinárodní toky zbo-
ží, služeb, peněz a kapitálu, navazuje investiční pozice země vůči zahraničí, která 
poskytuje další pohled na postavení země ve vnějších vztazích. Investiční pozice 
země je sledována jak za celé národní hospodářství, tak i za jednotlivé sektory 
(vládní instituce, centrální banka, finanční a podnikový sektor). Důležité je i čle-
nění v návaznosti na položky ve finančním účtu platební bilance (obrázek 1.7). 
Z hlediska analýzy vnější rovnováhy země považujeme za důležité mít schopnost 
dezagregovat investiční pozici země na věřitelskou (resp. dlužnickou) pozici 
a na majetkovou (rozuměj vlastnickou) pozici.6 Investiční pozice země na straně 
aktiv zachycuje pohledávky za zahraničními subjekty a vlastnictví zahraničního 
majetku domácími subjekty. Na straně pasiv jsou evidovány závazky domácích 
subjektů vůči zahraničním subjektům a vlastnictví majetku na domácím území 
zahraničními subjekty. Následující tabulka 1.7 názorně ukazuje, že čistá investič-
ní pozice země vůči zahraničí je součtem věřitelské pozice země vůči zahraničí 
a majetkové (vlastnické) pozice země vůči zahraničí.

Tabulka 1.7 Investiční pozice země vůči zahraničí

Složky investiční pozice 
země vůči zahraničí

Aktiva Pasiva

Věřitelská (dlužnická) 
pozice země

Pohledávky za 
zahraničními subjekty

Závazky vůči zahraničním 
subjektům 
(Hrubý „brutto“ dluh)

Majetková (vlastnická) 
pozice země

Majetkové (vlastnické) 
investice v zahraničí 
uskutečněné domácími 
subjekty 

Majetkové (vlastnické) 
investice v domácí eko-
nomice uskutečněné 
zahraničními subjekty

Protože jde o stavovou bilanci, získáme informaci o finanční situaci domácí 
ekonomiky ve vztahu k zahraničí k určitému datu. Ve vztahu k platební bilanci 
platí účetní identita: 

Investiční pozice země (v čase t+1) – Investiční pozice země (v čase t) = 
= Saldo běžného a kapitálového účtu (za období t až t+1)

6 Majetek chápeme v užším slova smyslu, a to výhradně ve spojení s vlastnickým právem, a nezahr-
nujeme do něj tu formu finančního majetku, která je založena na vztahu věřitele a dlužníka.

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   33Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   33 4.1.2016   12:16:334.1.2016   12:16:33



|  34

Část 1  Mezinárodní finance a devizový trh

Vývoj investiční pozice ČR a její struktury v období 1993–2014 zachycuje 
obrázek 1.7.

Obrázek 1.7 Investiční pozice ČR vůči zahraničí 1993–2014 (v mil. CZK)

Pramen: Statistika platební bilance, ARAD ČNB, 2015.

Je zřejmé, že celková investiční pozice ČR vůči zahraničí se dlouhodobě až do 
roku 2012 zhoršovala. Tento nepříznivý vývoj byl „zlomen“ až v posledních 
dvou analyzovaných letech, kdy došlo ke zlepšení běžného účtu platební bilance. 
Pozorovaný vývoj je pouze potvrzením skutečností, že deficity běžného účtu se 
sčítají v podobě negativního vývoje investiční pozice země. Z hlediska ČR je 
však důležité, že ve struktuře jasně převažují přímé zahraniční investice, které 
zpravidla nemívají dluhový charakter.7 Výhodám přímých zahraničních investic 
oproti portfoliovým investicím a ostatním dluhovým investicím se podrobně 
budeme věnovat v kapitole 9. 

Důležitou kladnou položkou v investiční pozici ČR jsou rezervní aktiva 
(devizové rezervy ČNB). V roce 2014 dosáhly devizové rezervy v korunovém 
vyjádření maximální výše 1244,3 mld. CZK. Ve struktuře devizových rezerv 
ČNB mají rozhodující podíl směnitelné měny, zejména euro, americký dolar, 
kanadský dolar, australský dolar, švédská koruna, japonský jen a britská libra. 
Může např. jít o běžná a termínovaná depozita nebo dluhové cenné papíry zahra-
ničních vlád. Součást devizových rezerv dále představují pohledávky vůči 
Mezinárodnímu měnovému fondu v měně SDR a zlato.

7 Přímá zahraniční investice dluhové povahy je např. dlouhodobá půjčka mateřské společnosti své 
zahraniční pobočce.
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  BOX 1.3 Vnější nerovnováha členských zemí eurozóny 
(problém jih – sever)

Často diskutovaný problém eurozóny s řeckou finanční krizí se zpravidla nesprávně 
zjednodušuje na otázku řeckého rozpočtu a vládního dluhu. Ve skutečnosti příčiny 
krize eurozóny jsou daleko hlubší jak z pohledu věcného, tak i z pohledu počtu 
finančně nestabilních zemí. V agregované rovině je možno problémy eurozóny nej-
lépe pozorovat na úrovni investičních pozicí národních ekonomik a vývoji jejich běž-
ných účtů (obrázek 1.8). Disproporce růstu nominálních mezd a produktivity práce 
doplněná nezodpovědným fiskálním hospodařením zemí na jižním křídle eurozóny 
(včetně Itálie a Francie), resp. jejich neschopnost udržet konkurenceschopnost ve 
vztahu k severnímu křídlu, měla v podmínkách společné měny za následek opakova-
né deficity běžných účtů a neutěšený vývoj investičních pozicí zemí vůči zahraničí. 

a) investiční pozice v poměru k HDP (rok 2014, v %)

b) saldo běžného účtu v poměru k HDP (roky 2008 a 2014, v %)

Obrázek 1.8  Investiční pozice a salda běžných účtů členských zemí eurozóny 
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1.5  Platební bilance jako faktor devizové 
poptávky a nabídky

Kreditní a debetní položky a podvojné účetnictví jsou metodologickým zákla-
dem platební bilance. Vzniká otázka, do jaké míry je možno kreditní a debetní 
operace propojit s utvářením devizové nabídky a devizové poptávky. Jinými slo-
vy, do jaké míry je platební bilance propojena s devizovým trhem. V tabulce 1.8 
máme konkrétní příklady operací, kdy kreditní operace vedou ke vzniku nabídky 
deviz a debetní operace vedou ke vzniku poptávky po devizách (viz tabulku 1.8).

Tabulka 1.8  Kreditní a debetní operace platební bilance a utváření devizo-
vé nabídky a poptávky

Kreditní operace
(devizová nabídka)

Debetní operace
(devizová poptávka)

Současná devizová 
nabídka a poptávka

Export zboží a služeb
placený promptně

Import zboží a služeb
placený promptně

Import výnosů a transferů 
ze zahraničí v peněžní 
formě

Export výnosů a transferů
do zahraničí v peněžní 
formě 

Spotový prodej 
domácích cenných papírů 
zahraničním subjektům

Spotový nákup 
zahraničních cenných 
papírů domácími subjekty

Devizová intervence proti 
depreciaci domácí měny

Devizová intervence proti 
apreciaci domácí měny 

Budoucí devizová 
nabídka a poptávka

Export zboží a služeb
na obchodní úvěr 

Import zboží a služeb
na obchodní úvěr 

Termínovaný prodej 
domácích cenných papírů 
zahraničním subjektům

Termínovaný nákup 
zahraničních cenných 
papírů domácími subjekty

Operace neovlivňující 
devizovou nabídku 
a poptávku

Přijatá hmotná 
hospodářská pomoc ze 
zahraničí

Poskytnutá hmotná 
hospodářská pomoc do 
zahraničí

Přesun výrobního zařízení 
ze zahraničí 

Přesun výrobního zařízení 
do zahraničí 

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   36Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   36 4.1.2016   12:16:344.1.2016   12:16:34



37  |

Platební bilance Kapi to la 1 

Mezinárodní toky zboží a služeb jako faktor devizové poptávky 
a devizové nabídky

Podívejme se nejprve, jak situaci na devizovém trhu ovlivňuje export a import 
zboží (stejně tak i služeb, tzv. „neviditelné“ zboží). Prostudujme nejprve křivku 
poptávky po devizách. Předpokládejme, že v ČR vzniká poptávka po librách 
v souvislosti s importem zboží z Velké Británie. Pokud budeme abstrahovat od 
barterových (vazbových) obchodů a využívání mezinárodní obchodní a rezervní 
měny, pak čeští importéři musí zaplatit za dovoz v librách a budou proto na 
devizovém trhu nakupovat libry za české koruny. Jejich zájem dovážet zboží 
z Británie na český trh bude záviset na:

a) výši zahraničních cen v Británii,
b) výši cen v ČR a 
c) ceně libry sterlingů (GBP) v českých korunách (CZK).

Čím bude kurs libry (tj. devizy) pro české importéry příznivější, tj. čím bude libra 
pro ně lacinější, tím bude také zahraniční cena dováženého zboží vyjádřená v čes-
kých korunách nižší a zájem o import vyšší. Platí samozřejmě i opačné tvrzení.

Křivka poptávky po devizách (D) vyjadřuje vztah mezi množstvím poptá-
vaných deviz a jejich cenou za daný časový okamžik. Poptávka po librách ze 
strany českých importérů se bude zvyšovat, jestliže cena libry v českých koru-
nách bude klesat. Naopak poptávka po librách se bude snižovat, bude-li cena 
libry v českých korunách růst. Křivka poptávky po devizách je proto klesající 
zleva doprava (viz obrázek 1.9a). Při kursu 50 CZK/GBP činí poptávka po lib-
rách pouze 100 mil. GBP. Při kursu 45 CZK/GBP se zvyšuje na 150 mil. GBP. 
Při kursu 40 CZK/GBP je nákup českých importérů na britském trhu ještě výhod-
nější, proto dále roste i ochota nakupovat na devizovém trhu libry na 200 mil. 
GBP. Čím je libra lacinější, tím více roste poptávka po librách.

Obdobně se utváří křivka devizové nabídky. Jestliže budou české firmy 
exportovat své výrobky na britský trh, budou vytvářet nabídku liber. Křivka 
devizové nabídky (S) vyjadřuje vztah mezi množstvím nabízených deviz a jejich 
cenou za dané období. Zájem českých exportních firem o prodej výrobků 
v Británii poroste, pokud se cena libry v korunách bude zvyšovat. Platí opět 
i obrácené tvrzení. Křivka devizové nabídky je tedy rostoucí zleva doprava (viz 
obrázek 1.9b). Obrázek ukazuje, že při kursu 40 CZK/GBP je na devizovém trhu 
nabízeno pouze 100 mil. GBP. Při kursu 45 CZK/GBP se nabídka zvyšuje na 150 
mil. GBP, při relativně nejvyšším kursu libry v korunách, tj. 50 CZK/GBP, dosa-
huje nabídka deviz také nejvyššího objemu 200 mil. GBP.

Obrázek 1.9c zobrazuje rovnovážnou situaci na devizovém trhu. Celkové 
množství poptávaných deviz je v rovnováze s celkovým množstvím nabízených 
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Obrá zek 1.9 Křiv ka devizové poptáv ky (D ) a devizové nabíd ky (S ) 

a rov no vá ha na devi zo vém trhu
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deviz v bodě E při kursu 45 CZK/GBP. Tento kurs označujeme z pohledu mode-
lu devizové poptávky a nabídky jako kurs rovnovážný. Dodejme však, že tato 
rovnováha je sice bezprostřední rovnováhou devizového trhu, neříká však mnoho 
o ekonomické rovnováze platební bilance a o dlouhodobé udržitelnosti takto 
utvořeného rovnovážného devizového kursu.

Posuny křivek devizové nabídky a poptávky

Jestliže v následujícím období (t + 1) dojde k autonomnímu zvýšení poptávky po 
dovozu zboží a služeb (např. v důsledku oživení domácí ekonomiky), zvýší se 
i poptávka po devizách a poptávková křivka se na obrázku 1.10a posune směrem 
doprava z D1 na D2. Při původní hodnotě devizového kursu ER1 vznikne na devi-
zovém trhu deficitní nerovnováha v rozsahu Q1Q3. V důsledku vyšší poptávky po 
zahraniční měně má domácí měna tendenci k depreciaci (resp. zahraniční měna 
má tendenci k apreciaci). Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou je obnovena 
při kursu ER2. Při depreciaci (oslabení) domácí měny se zahraniční měna stává 
dražší. Cena deviz vyjádřená v domácí měně roste, naopak cena domácí měny 
vyjádřená v zahraniční měně klesá. V důsledku toho roste i domácí export zboží 
a devizová nabídka se zvyšuje až na novou rovnovážnou úroveň.

K depreciaci domácí měny může dojít nejen v důsledku vyšší poptávky po 
devizách, ale i v důsledku nižší nabídky deviz ve srovnání s rovnováhou před-
chozího období – např. při poklesu exportu zboží a služeb v důsledku hospodář-
ské stagnace v zahraničí (viz obrázek 1.10b). Funkce devizové nabídky se posu-
nula z S1 do S2 a domácí měna depreciovala z ER1 do ER2. 

K apreciaci (posílení) domácí měny dochází tehdy, když devizová nabídka se 
ve srovnání s minulou rovnováhou zvýší – např. v důsledku růstu exportu zboží 
a služeb. Takovou situaci zachycuje obrázek 1.11a. V období t + 1 došlo ke zvý-
šení nabídky deviz v souvislosti se zvýšením exportu zboží a služeb a nabídková 
křivka se proto posunula směrem doprava z S1 do S2. Při původní hodnotě devi-
zového kursu ER1 vznikne na devizovém trhu přebytková nerovnováha v rozsa-
hu Q1Q3. V důsledku vyšší nabídky deviz má domácí měna tendenci k apreciaci. 
Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou deviz je obnovena při nové úrovni rov-
novážného kursu ER2. Domácí měna se stává dražší, její cena vyjádřená v zahra-
ničních měnových jednotkách roste, naopak cena deviz vyjádřená v jednotkách 
domácí měny klesá.

Apreciace domácí měny může být vyvolána i omezením poptávky po devi-
zách – např. v důsledku zavedení domácí výroby dříve importovaného výrobku 
(viz obrázek 1.11b). Funkce poptávky se posunula z D1 do D2 a domácí měna 
apreciovala z ER1 do ER2.

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   39Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   39 4.1.2016   12:16:344.1.2016   12:16:34



|  40

Část 1  Mezinárodní finance a devizový trh

Mezinárodní toky kapitálu jako faktor devizové poptávky 
a nabídky

Zatím jsme vzali v úvahu, že poptávka a nabídka na devizovém trhu jsou motivo-
vány pouze mezinárodními toky zboží a služeb. Sledujme nyní, jak budou vývoj 
na devizovém trhu ovlivňovat mezinárodní toky kapitálu, jak budou působit na 
devizový kurs a jak změny devizového kursu budou zpětně ovlivňovat vývoj 
exportu a importu zboží a služeb. Význam exportu kapitálu pro situaci na devi-
zovém trhu zobrazuje obrázek 1.12.

Obrá zek 1.10 Zvý še ní poptáv ky, pokles nabíd ky a obno ve ní rov no vá hy 

na devi zo vém trhu
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V důsledku exportu kapitálu se posunula křivka devizové poptávky z D1 do 
D2. Při původní hodnotě kursu ER1 vzniklo pasivum platební bilance v rozsahu 
E1B spojené se vznikem dodatečné poptávky po devizách v rozsahu Q2Q4. Jak 
reaguje na novou situaci devizový trh? Dochází k obnovení rovnováhy v bodě 
E2 při kursu ER2, který vyjadřuje depreciaci domácí měny. Nový rovnovážný 
kurs bude zpětně působit na exportéry a importéry zboží. Bude způsobovat ome-
zení poptávky ze strany importérů zboží v rozsahu Q1Q2, na druhé straně povede 
ke zvýšení nabídky deviz ze strany exportérů zboží v rozsahu Q2Q3. Dodatečná 
poptávka po devizách vyvolaná exportem kapitálu tak bude uspokojena při nové 
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a) S1

S2
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ER
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Obrá zek 1.11 Zvý še ní nabíd ky, pokles poptáv ky a obno ve ní rov no vá hy 

na devi zo vém trhu 
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Spekulační kapitál

Ke spekulaci dochází v případech, jestliže spekulant očekává změnu devi-
zového kursu nebo úrokové míry. Pokud bude očekávat zhodnocení domácí 
měny, bude si např. půjčovat zahraniční měnu, následně ji na devizovém trhu 
prodá za domácí měnu, kterou pak uloží. Spekulant očekává, že po zhodnocení 
domácí měny bude hodnota jeho devizových závazků (včetně úroků) vyjádřená 
v domácí měně nižší než hodnota jeho aktiv v domácí měně (včetně úroků). 
Spekulace na zhodnocení domácí měny bude tedy sama o sobě vyvolávat posí-
lení kursu domácí měny, neboť dochází ke zvýšení devizové nabídky. Zároveň 
však realizace spekulačních zisků v pozdějším období může vést ke zpětné (tzv. 
technické) korekci kursu, neboť spekulant si zpětně nakupuje zahraniční měnu, 
aby uhradil své devizové závazky. Opačné procesy nastávají při spekulaci na 
znehodnocení domácí měny.

Podobné dopady na devizový trh může mít i spekulace na očekávaný růst 
domácí úrokové míry. Spekulanti mohou počítat s tím, že růst domácích úroko-
vých měr bude v budoucnu spojen s posílením kursu domácí měny, a proto se ji 
budou snažit nakoupit ještě „za levné peníze“ před skutečným růstem sazeb. 
Podobně se budou chovat i zahraniční investoři, kteří investují do domácích 

úrovni rovnovážného kursu za cenu omezení devizové poptávky z titulu dovozu 
zboží a zvýšení nabídky deviz z titulu exportu zboží. Na tomto místě můžeme 
identifikovat rozdíl mezi rovnováhou devizového trhu a rovnováhou platební 
bilance. Zatímco devizový trh obnovuje svoji rovnováhu při kursu ER2, platební 
bilance z pohledu běžného účtu je v přebytku (export zboží a služeb je větší než 
jejich import).

Obrá zek 1.12 Vznik doda teč né poptáv ky na devi zo vém trhu v důsled ku expor tu kapi tá lu 

               Q1         Q2        Q3        Q4                  Q

S

B

D1

E1

E2

D2

ER

ER2

ER1

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   42Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   42 4.1.2016   12:16:344.1.2016   12:16:34

creo




43  |

Platební bilance Kapi to la 1 

cenných papírů a vědí, že růst úrokových sazeb je spojen s poklesem cen cen-
ných papírů, avšak maximalizace spekulačního zisku předpokládá včasné nakou-
pení domácí měny před její apreciací. Analogicky lze odvodit chování spekulan-
tů při očekávaných pohybech zahraniční úrokové míry. 

Vliv spekulace na devizovou poptávku a nabídku zachycuje tabulka 1.9.

Druh spekulace                                     Devizová poptávka     Devizová nabídka
Spekulace na zhodnocení
domácí měny
Spekulace na znehodnocení
domácí měny
Spekulace na vzestup
domácí úrokové míry
Spekulace na pokles domácí 
úrokové míry

Tabulka 1.9 Spekulace jako faktor devizové poptávky a devizové nabídky

V současné době ovlivňují kapitálové toky poptávku a nabídku na devizovém 
trhu s podstatně vyšší intenzitou, než tomu bylo např. v šedesátých a sedmdesá-
tých letech minulého století, kdy mnohé země uplatňovaly na kapitálových (resp. 
finančních) účtech svých platebních bilancí různá omezení. V osmdesátých 
letech byla prakticky ve všech vyspělých zemích dokončena liberalizace pohybu 
kapitálu a v devadesátých letech došlo rovněž k výraznému pokroku i v rozvo-
jových zemích a transformujících se ekonomikách. Tyto tendence našly svůj 
odraz i v Deklaraci o liberalizaci pohybu kapitálu, která byla přijata na výročním 
zasedání MMF v Hongkongu v roce 1997.

Spekulativní toky krátkodobého kapitálu (tzv. hot money – horké peníze) 
vedou často k uspíšení nebo prohloubení depreciace měny. V některých přípa-
dech může náhlý odliv spekulativního kapitálu podstatně přispět k měnovým 
krizím, jak napovídají zkušenosti z devadesátých let v Mexiku, v zemích jihový-
chodní Asie i v Rusku. Na druhé straně spekulace může urychlovat návrat kursu 
k jeho rovnovážné hodnotě, pokud byl dlouhodobě udržován na nerovnovážné 
(např. nadhodnocené) úrovni prostřednictvím nástrojů hospodářské politiky. 
Podle toho, zda spekulace kurs stabilizuje (tj. kurs navrací k jeho rovnovážné 
úrovni) nebo naopak destabilizuje (tj. kurs odkloňuje od jeho rovnovážné úrov-
ně), rozlišujeme spekulaci na stabilizující a destabilizující. 
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Devizové intervence

Jen málo zemí ponechává vývoj kursu své měny zcela přirozenému tržnímu 
vývoji. Měnový (devizový) kurs je často považován za tak významný faktor 
ovlivňující hospodářský vývoj, že centrální banky a vlády mnoha zemí zasahují 
do jeho přirozeného vývoje. Jejich zásahy mají charakter buď: 

a)  přímých intervencí, kdy přímo ovlivňují kurs prostřednictvím prodejů 
a nákupů deviz na devizovém trhu, tzn. na vrub nebo ve prospěch svých devi-
zových rezerv, nebo

b)  nepřímých intervencí, při kterých nepřímo ovlivňují cenu deviz svou úroko-
vou, daňovou, celní a dotační politikou.

Přímé devizové intervence provádějí zpravidla centrální banky, popř. stabi-
lizační devizové fondy. Intervenují na devizových trzích tak, že za devizy 
nakupují nebo prodávají svou vlastní měnu při současném snížení nebo zvý-
šení svých devizových rezerv. Zpravidla cílem těchto intervencí je zabránit 
nepřiměřené nestabilitě kursového vývoje a vytvářet tak stabilnější ekono-
mické prostředí pro rozvoj obchodu i investování. Může však jít i o záměrné 
udržování „silné“ nebo naopak „slabé“ měny. Devizové intervence mohou 
být fakultativní, kdy centrální banka intervenuje příležitostně dle vlastního 
uvážení, podle vývoje určitých měnově ekonomických ukazatelů nebo cílů 
monetární politiky. Mohou však být rovněž povinné, tj. obligatorní, striktně 
vázané na povolené rozpětí pohybu kursu, v některých případech vyplývající 
i z mezivládních dohod.

Obrázek 1.13 ukazuje vliv devizových intervencí na kurs, a to jak formou 
přímé devizové intervence na straně devizové nabídky, tak i formou nepřímého 
omezení devizové poptávky. Předpokládejme, že devizový kurs má podle zámě-
rů hospodářské politiky vlády dosahovat výše ER2. To znamená, že představitelé 
hospodářské politiky požadují apreciaci domácí měny oproti skutečné situaci na 
devizovém trhu, kde se křivka devizové poptávky (D1) a křivka devizové nabíd-
ky (S1) protínají v bodě E1 při kursu ER1. Centrální banka, resp. vláda, může 
zvolit dvě alternativy, jak dosáhnout požadované ceny deviz:

a)   pomocí přímých intervencí přímo zvýšit nabídku deviz na devizovém trhu 
intervenováním na vrub svých devizových rezerv. To znamená, že centrální 
banka bude na devizovém trhu prodávat devizy a nakupovat vlastní měnu. 
Křivka devizové nabídky se v důsledku toho posune doprava z S1 do S2 
a nový intervenovaný kurs bude odpovídat požadované úrovni ER2;

b)   nepřímo působit na snížení poptávky po devizách např. restrikcí agregátní 
poptávky pomocí zvýšení úrokových sazeb, snížením vládních výdajů za 
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Kontrolní otázky

1.    Vysvětlete, proč definice platební bilance dostupná na Wikipedii „Balance of pay-
ments accounts are an accounting record of all monetary transactions between 
a country and the rest of the world“ je značně nepřesná a odpovídá spíše pojetí 
v devatenáctém století.

2.  Vymezte pojmy kreditní a debetní položky platební bilance a na základě tohoto 
kritéria zařaďte na stranu kreditní nebo na stranu debetní následující operace:

 a)  snížení devizových rezerv v důsledku intervenování ČNB proti znehodnocení 
kursu domácí měny,

 b) český občan pracující v zahraničí posílá část své mzdy domů,
 c) domácí podnik prodal zboží do zahraničí,
 d) domácí podnik přijal dlouhodobý zahraniční úvěr.

nákup zahraničního zboží, zvýšením importních cel atd. Poptávková křivka 
se tak posune doleva z D1 do D2 a kurs dosáhne požadované úrovně ER2.

Vyrovnání poptávky a nabídky deviz na úrovni, která odpovídá záměrům kur-
sové politiky centrální banky, prostřednictvím změny jejích devizových rezerv 
je primárním efektem přímých devizových intervencí. Intervence centrální banky 
mají vedle tohoto primárního efektu na stabilizaci devizového kursu i sekun-
dární efekty, které jsou spojeny s působením devizových intervencí na změnu 
měnové báze, peněžní zásoby, úrokových sazeb a s vlivem na psychologii trhu. 
S touto problematikou se podrobněji seznámíme v kapitole o systémech měno-
vých kursů.

               Q1         Q2       Q3                              Q

S1
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D1

E1

D2

ER

ER1

ER2

Obrázek 1.13 Přímé a nepřímé intervence na devizovém trhu jako faktor 

apreciace kusu domácí měny
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3.   Jaká dílčí a kumulativní salda platební bilance znáte? Jakým způsobem tato salda 
vymezíte?

4. Do schématu platební bilance zapracujte tyto operace:
 a)  český devizový tuzemec nakoupil vládní dluhopisy americké vlády v celkové 

hodnotě 30 mil. USD (devizové prostředky byly nakoupeny u ČSOB),
 b)  česká vláda poskytla materiální pomoc zemi postižené zemětřesením v celko-

vé hodnotě 2 mil. USD,
 c)  zahraniční automobilový koncern nakoupil akcie blíže nespecifikované české 

automobilky v celkové hodnotě 300 mil. USD (tj. 49% kapitálový podíl),
 d)  český filmový podnik nakoupil zahraniční filmy v celkové hodnotě 10 mil. USD 

(devizové prostředky byly čerpány z devizového účtu příslušného podniku),
 e)  český podnik exportoval zboží v celkové hodnotě 40 mil. USD na krátkodobý 

obchodní úvěr,
 f)  ČNB emitovala vlastní dluhopisy na světovém finančním trhu v  celkové výši 

500 mil. USD.
5.  Spočítejte salda obchodní bilance, výkonové bilance, běžného a finančního účtu 

platební bilance v předchozím příkladě.
6.  Co vám mohou signalizovat z  hlediska budoucího vývoje domácí ekonomiky 

následující situace:
 a) běžný účet je deficitní a je financován přílivem přímých investic,
 b)  běžný účet je deficitní a  centrální banka intervenuje proti depreciaci kursu 

domácí měny. 
7. Který konkrétní typ kumulativního salda je vhodné využít při analýze:

 a) dopadu salda platební bilance na hrubý domácí produkt a domácí spotřebu,
 b) dopadu salda platební bilance na změnu investiční pozice země vůči zahraničí,
 c) dopadu salda platební bilance na změnu měnového kursu.

8.  Co je to podle vás (ne)rovnováha platební bilance, resp. vnější (ne)rovnováha 
ekonomiky?

9.  Pomocí modelu devizové nabídky a poptávky vysvětlete účinky „šokového“ spe-
kulačního přílivu kapitálu (tzv. hot money) na:

 a) měnový (devizový) kurs,
 b) na export a import zboží (služeb) a na saldo výkonové bilance.
10.  Na základě předchozího příkladu rozhodněte o  optimální intervenční politice 

centrální banky. Jak se změní v souvislosti s touto devizovou intervencí devizové 
rezervy? 
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ORGANIZACE DEVIZOVÉHO TRHU 
A STRUKTURA DEVIZOVÉHO OBRATU

V  kapitole o platební bilanci jsme poznali, že mezinárodní toky zboží, slu-
žeb, peněz a kapitálu zpravidla mají i svoji devizovou stránku. Veškeré 
transakce, které zachycuje platební bilance se zahraničím, jsou tak spojeny 

s poptávkou po devizách nebo s nabídkou deviz. Vztah mezi devizovou poptáv-
kou a devizovou nabídkou rozhoduje o ceně deviz, která se vytváří na devizovém 
trhu. Platební bilance, její saldo ale i její struktura jsou tak úzce spojeny s devizo-
vým trhem. V této kapitole se seznámíme s fungováním devizového trhu podrob-
něji. Poznáme, že trh, na kterém se obchoduje s devizami, je důležitý nejen pro 
exportéry a importéry zboží. Z pohledu exportujících a importujících firem plní 
devizový trh dvě hlavní úlohy: realizaci transferu kupní síly jedné měny do druhé 
a zajištění proti měnovému (resp. kursovému) riziku. Importéři nakupují devizy 
za účelem úhrady svých závazků do zahraničí. Exportéři naopak prodávají na 
devizovém trhu devizy při konverzi svých devizových inkas do domácí měny. 
Některé operace na devizovém trhu jim umožňují rovněž zajištění pohledávek 
a závazků proti tržnímu měnovému (kursovému) riziku, které vyplývá z pohybu 
kursů. Seznámíme se i s dalšími subjekty, které vstupují na devizový trh např. 
s motivací provádět devizovou arbitráž nebo devizovou spekulaci. Rozlišíme si 
pojmy deviza a valuta a pozornost budeme věnovat tomu, jak probíhá kótování 
devizového a valutového kursu. V neposlední řadě nás bude zajímat, jak se vyvíjí 
velikost a struktura obratu na devizovém trhu v globálním měřítku i v některých 
vybraných zemích.

V posledních letech dochází k určitému neporozumění, pokud jde o základní 
terminologii a zejména obsah anglického termínu foreign exchange market (FX 
market, FOREX trh atd.). Základní charakteristikou „foreign exchange market“ 
je, že aktivní obchodování na devizovém trhu musí bezprostředně působit na 
kótování devizového kursu a zpravidla je spojeno i s možností (ne nutností) sku-
tečné dodávky deviz či s provedením devizové platby. Obchodování na devizo-
vém trhu je primárně institucionálně spojeno s obchodními bankami, které tvoří 
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„nervovou soustavu“ devizového trhu. Pouze některé typy devizových operací 
(futures a options ) jsou obchodovány na burzovním trhu. Význam burzovního 
trhu – měřeno devizovým obratem – je však sekundární. Základní charakteristiky 
devizového trhu nesplňuje velká část tzv. „maloobchodního FOREX trhu“ zajiš-
ťovaného tzv. „forexovými brokery“, pokud jsou obchody uzavírány mimo trh 
na základě přejatých kotací z OTC trhu. Ve skutečnosti v tomto případě jde 
o hazardní hru na kursové rozdíly sledující exogenní kursové kotace.  
 

2.1 Základní pojmy a charakteristika devizového trhu

Na trh, kde se obchoduje se zahraničními měnami, se můžeme dívat z pohledu 
několika základních kritérií. Z hlediska druhu obchodovaných peněz budeme 
rozlišovat trh valut a trh deviz. Z hlediska charakteru obchodování s devizami 
budeme rozlišovat trh burzovní a neburzovní. Budeme-li však posuzovat devizo-
vý trh s ohledem na subjekty, které na devizový trh vstupují a účastní se obcho-
dování devizami, zjistíme, že existuje devizový trh mezibankovní a klientský.1 
Jestliže nakonec přihlédneme k technice provádění devizových operací, pozná-
me, že vedle spotového trhu, který je někdy též nazýván promptním, existuje 
i trh termínový. V této publikaci budeme pak rozlišovat termínový trh forwardo-
vý, opční a trh  futures. Schematicky zobrazuje tyto charakteristiky devizového 
trhu obrázek 2.1.

Trh valut a deviz

Na valutovém trhu se obchoduje s hotovostní formou zahraničních měn, které 
mají podobu bankovek nebo mincí. Směňujeme zde národní měnu za zahraniční 
měnu např. v souvislosti s turistikou. Protože obchodování s hotovostními peně-
zi je spojeno s relativně vysokými jednotkovými náklady (náklady obchodní, 
manipulační a z ušlé příležitosti v podobě ušlých úroků) i riziky (např. krádeže, 
padělky atd.), jsou valuty „dražší“ než devizy. Přesněji řečeno, kursy valut (valu-
tový kurs) mají širší kursové rozpětí (tzv. spread) mezi prodejním a nákupním 
kursem než kursy deviz. Na směnárnách tento „spread“ činí minimálně 4–5 %. 
U „exotických“ měn však může být i významně vyšší než 10 % a v některých 
případech může být „spread“ dokonce odlišný pro bankovky a mince (zde širší).

1 Klientský devizový trh je však možno dále členit na velkoobchodní a maloobchodní, což je zřejmé 
podle značně rozdílných spreadů (viz kursovní lístky). 
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Obrázek 2.1 Devizový trh a jeho klasifikace

Devizový trh je trhem se zahraničními měnami, které mají formu deviz, tj. 
vystupují v bezhotovostní formě, převážně v podobě zápisů na bankovních 
účtech nebo elektronických zápisů na obrazovkách terminálů. Můžeme se 
však setkat i s jinou formou deviz, např. se směnkami nebo šeky. Na základě 
poptávky a nabídky deviz na devizovém trhu se vytváří devizový kurs. Rozpětí 
mezi nákupním a prodejním kursem je na mezibankovním trhu s devizami max. 
0,1 % a na klientském maloobchodním trhu se blíží až k valutovému spreadu.

Devizový trh umožňuje nakupovat a prodávat devizy – tj. pohledávky znějící na 
zahraniční měny – jak jednotlivcům, tak i podnikům a bankám. Devizový trh zahr-
nuje všechna místa, kde se příslušná zahraniční měna obchoduje. Za nejvýznamnější 
jsou považovány tyto devizové trhy: Londýn, New York, Tokio, Frank furt, 
Amsterdam, Paříž, Curych, Brusel, Nové Hebridy, Hongkong, Singa pur a Bahrajn. 
Poslední čtyři jmenované trhy jsou hlavními představiteli tzv. off-shore center, 
jejichž poválečný rozvoj je spojen s daňovými výhodami (tzv. daňové ráje) a výhod-
nou územní polohou mezi tradičními trhy. Podle údajů Banky pro mezinárodní 
platby v Basileji (BIS) se na tradičních devizových trzích (tzv. on-shore centra) 
v Londýně, New Yorku, Tokiu a Singapuru v roce 2013 uskutečnilo 71 % všech 
obchodů; v roce 2010 proběhlo na těchto trzích cca 66 % všech devizových obchodů. 

Na světovém devizovém trhu se obchoduje 24 hodin denně. Časově se obcho-
dování v jednotlivých světových centrech překrývá. Zatímco v Tokiu obchodo-
vání na devizovém trhu končí, v Hongkongu ještě trvá, ve Frankfurtu a Curychu 
je poledne, v Londýně dopoledne a v New Yorku se teprve za několik hodin 
začne obchodovat.
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Devizový trh burzovní a neburzovní (OTC)

Devizový trh má v současném světě převážně charakter „neburzovního trhu“, 
který je v anglické terminologii označován jako „over the counter market“. 
V české bankovní terminologii se vžilo označení OTC trh. Historický způsob 
uzavírání devizových obchodů probíhající telefonicky na základě ústní komu-
nikace market makerů, brokerů a dealerů s následnou písemnou konfirmací je 
nahrazován automatizovaným obchodním systémem, který je založen na využití 
terminálové sítě. 

Dealeři bank, kteří se účastní obchodování na devizovém trhu, uskutečňují 
své obchody na speciálních pracovištích, v tzv. dealing roomech, které jsou 
vybaveny elektronickými obchodními platformami. Tyto platformy zajišťují 
přístup mezi komunitu obchodníků, přístup k informacím v reálném čase 
a poskytují technické (resp. softwarové) vybavení pro obchodování a uskutečňo-
vání obchodů. Každý dealer kdekoli ve světě může uskutečnit devizový obchod 
během několika sekund pouze tak, že „stiskne dvě klávesy“ počítače. Na světo-
vém technologickém rozvoji obchodních platforem se dlouhodobě podílela agen-
tura Reuters (Reuters 2000, Reuters 3000 XTRA a současná verze Thomson 
Reuters Dealing XTRA od roku 2014). Elektronické obchodní platformy jsou 
dlouhodobě rozvíjeny i firmou Bloomberg, která společně s Thomson Reuters 
ovládá přibližně 70 % trhu. Významné postavení má i britská společnost ICAP, 
která v roce 2006 koupila dalšího historicky významného hráče v oblasti elektro-
nických obchodních platforem EBS (Electronic Broking Service). Konkurenční 
boj v této oblasti vedl k zániku nebo k převzetí některých tradičních firem (např. 
Telerate a Quotron). 

Nejdůležitějším systémem pro uskutečňování mezinárodních plateb a zúčto-
vání operací je tzv. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communications). Tato síť s organizačním sídlem v Belgii funguje od roku 1977 
a elektronicky spojuje jednotlivé banky (a některé další finanční instituce), které 
mají označení kódem BIC. Prostřednictvím systému SWIFT je možné realizovat 
zprávy o provedení a obdržení plateb v reálném čase během několika sekund. Do 
SWIFTu je zapojeno více než 200 zemí a více než 10 000 institucí. 

Strukturu globálního devizového obratu z pohledu metod realizace devizo-
vých obchodů v roce 2013 uvádí tabulka 2.1.

Obchodování s devizami formou over the counter má na devizovém trhu 
jednoznačně převahu. Pouze u některých termínových devizových obchodů, 
především u futures a částečně u opcí, hrají svoji úlohu také devizové burzy (viz 
kapitolu 7). Jinak je však význam burzy jako místa, kde se střetává devizová 
poptávka s devizovou nabídkou, minimální.

Devizový trh je dnes nejvíce „globalizovanou“ formou mezinárodního trhu. 
Ve vyspělých tržních ekonomikách bychom už stěží hledali oddělené jednotlivé 
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národní trhy, kde by se samostatně tvořil kurs jejich národních měn. Z předcho-
zího výkladu je zřejmé, že k této globalizaci podstatným způsobem přispívá 
rozvoj moderních technologií. Viděli jsme, že nové systémy umožňují nejen 
okamžitý přenos informací, ale i rychlou, nenákladnou a technicky jednoduchou 
realizaci obchodů.

Druhým významným faktorem globalizace trhu je rozvoj vnější směnitelnos-
ti měn. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu dosáhlo k 31. 12. 2013 
sta tusu vnější směnitelnosti téměř 90 % členských zemí (168 zemí ze 188). 
Směnitelnost ve smyslu „Článku VIII“ Dohod MMF předpokládá neomezený 
po hyb měn v rámci běžného účtu platební bilance. V současné době však více 
než polovina zemí s takto definovanou směnitelností neomezuje ani pohyb měn 
v rámci kapitálového účtu. Obrázek 2.2 zobrazuje pohled na směnitelnost jak 
s ohledem na charakter plateb, ve kterých je měna používána bez devizových 
omezení, tak i z hlediska subjektu, který má přístup na devizový trh. Podrobněji 
se budeme směnitelností zabývat v kapitole 13 v souvislosti se studiem systémů 
měnových kursů.

Tabulka 2.1  Globální devizový obrat na OTC trhu podle metod vypořádání
(duben 2013, v mld. USD na bázi net-net)

Devizové 
operace

Hlasová 
komunikace

Elektronická komunikace Neroz-
dělená

Přímá Nepřímá Přímá Nepřímá 
V rámci 

jedné 
banky

Ostat-
ní

Reuters/
Matching 

EBS

Ostatní
elektron. 
komunik.

sítě

Ostat-
ní

Spot 517 188 282 481 313 168 62 35
Forward 215 91 88 127 33 73 32 22
FX swap 578 435 271 256 360 189 79 58
Měnový 
swap 

18 9 4 10 3 4 4 4

FX opce 147 62 21 50 15 32 2 8
Celkem 2 475 785 666 924 725 466 178 125

Pramen: Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013, BIS, 2014 .
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Obrázek 2.2 Charakter směnitelnosti měny

Subjekty devizového trhu (mezibankovní a klientský 
devizový trh)

Výrobní podniky, pojišťovny, investiční fondy, malé banky a jednotlivé fyzické 
osoby vstupují na devizový trh zpravidla jako klienti obchodních bank. Účast 
výrobních podniků na devizovém trhu je motivována nejčastěji potřebou devizy 
nakoupit či prodat v souvislosti s exportem a importem zboží a služeb nebo zajiš-
těním proti kursovému riziku. Devizové operace pojišťoven a investičních fondů 
souvisejí zejména s diverzifikací jejich aktiv v mezinárodním měřítku. Jednotlivé 
fyzické osoby nakupují devizy na devizovém trhu (či spíše na valutovém trhu) 
hlavně v souvislosti s mezinárodním cestovním ruchem.

Z hlediska subjektů – účastníků devizového trhu – je devizový trh organizován 
jako mezibankovní a klientský. Pro mezibankovní devizový trh OTC je typický 
vztah banka – banka. Jeho základní strukturu tvoří dealeři (resp. market makeři) 
obchodních bank, dealeři centrálních bank a „velkoobchodní“ brokeři (fyzičtí nebo 
elektroničtí). Pro klientský devizový trh je typický vztah obchodní banka – klient, 
případně obchodní banka – autorizovaný a regulovaný maloobchodní broker – kli-
ent. V pozici klientů mohou být nejenom výrobní podniky, pojišťovny, fondy, 
privátní investoři, ale i menší obchodní banky. Mezibankovní a klientský okruh 
devizového trhu propojují dealingová oddělení obchodních bank, kde jsou deale-
ři specializováni na obchodování v jednom nebo druhém okruhu.

Devizový trh a jeho fungování si nelze spojovat s tzv. maloobchodním fore-
xovým trhem, pokud se tento segment vyznačuje uzavřeným okruhem 

pro běžné platby

pro kapitálové platby

pro běžné a kapitálové platby

pro rezidenty (vnitřní)

pro nerezidenty (vnější)

pro rezidenty a nerezidenty

z hlediska objektu plateb

z hlediska subjektu plateb

Směnitelnost

Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   54Mezinarodni finance 2015 bezpatkove titulky.indd   54 4.1.2016   12:16:354.1.2016   12:16:35



55  |

Organizace devizového trhu a struktura devizového obratu Kapi to la 2 

obchodování okolo tzv. FOREX brokera a bezprecedentně vysokým „pákovým 
efektem“ v řádu set procent. Přestože tento fiktivní „maloobchodní trh“ pracuje 
se standardními pojmy devizového trhu, devizových obchodů a technické analý-
zy, vlastní obchodování je založeno na pasivně přejatých kursech z devizového 
OTC trhu bez možnosti efektivního dodání deviz. Obchodování na tomto fiktiv-
ním trhu, který je ve své podstatě sofistikovanou spekulační hrou na kursové 
rozdíly při využití vysokého „pákového efektu“, spadá spíše do oblasti hazard-
ních her, a proto mu nebudeme věnovat pozornost.2 

Hlavními subjekty OTC devizového trhu jsou obchodní banky, které tvoří 
páteř devizového trhu, centrální banky, zprostředkovatelské instituce (brokeři) 
a ostatní finanční a nefinanční instituce. Při přímém obchodování na devizovém 
trhu obchodují banky prostřednictvím svých dealerů. V některých případech ban-
ky dávají přednost zprostředkovanému obchodování prostřednictvím brokerů.

Dealeři obchodních bank nakupují a prodávají devizy na svůj účet (rozuměj 
na účet své banky). Při konverzi jedné měny do druhé dosahují zisku z rozdílu 
kursu nákup a prodej deviz. Někteří dealeři obchodních bank na mezibankovním 
trhu mají postavení tzv. market makerů, tedy těch, kteří na trhu vytvářejí cenu 
deviz – devizový kurs. Nepřetržitě nakupují a současně také prodávají devizy, 
které mají v mezinárodních platebních instrumentech rozhodující význam. Tím, 
že na principu dvoucestné kotace stanoví „kurs nákup“ (tzv. bid), za který jsou 
příslušnou devizu ochotni koupit, a současně i „kurs prodej“ (tzv. ask nebo též 
offer), za který jsou ochotni devizu prodat, ovlivňují rozhodující měrou utváření 
devizových kursů.

Další skupinou účastníků devizového trhu jsou brokeři, kteří zprostředková-
vají obchody na devizovém trhu za brokerský poplatek. Subjekty dávají přednost 
nepřímým obchodům přes brokery, pokud hledají anonymní dojednání obchodu. 
Mohou se obávat např. toho, že už samo jejich jméno ve spojení s časem prová-
děného obchodu by mohlo být signálem o tom, zda půjde o nákup nebo prodej 
deviz. Brokerů však využívají také tehdy, když samy nemají dostatek potřebných 
informací a zkušeností k obchodování na devizovém trhu. Takzvaní fyzičtí bro-
keři na telefonu jsou v kontaktu s bankami a hledají pro své klienty protistranu, 
která splňuje požadavky klienta na prodej nebo nákup příslušné měny. Příkazy 
ze strany klientů mohou znít „nakup (prodej) co nejlíp“ nebo „nakup (prodej) za 
určitý kurs“. V posledních letech jsou však fyzičtí brokeři postupně vytlačováni 
elektronickými brokery. 

2 V případě měnových derivátů definice pákového efektu přímo nesouvisí s poměrem objemu zapůj-
čeného a vlastního kapitálu, který používáme při nákupu finančních aktiv (viz tradiční definice pákového 
efektu). Jde o poměr hodnoty nakoupených derivátů (notional value) k likvidním prostředkům, které 
bezprostředně potřebujeme na uhrazení margin (záloh). Pokud by margin činila 1 % z kontraktu, bude 
mít „páka“ hodnotu sto. 
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Informaci o subjektech globálního devizového trhu doplňuje Triennial central 
bank survey, když uvádí strukturu devizového trhu z hlediska protistrany. 

Tabulka 2.2  Průměrný jednodenní obrat na globálním devizovém trhu 
1998–2013  z hlediska protistrany (v %)

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
S dealery reportujících 
bank

63,0 58,1 52,6 41.9 38,9 38,7

S ostatním finančními 
institucemi

19,6 27,9 32,6 40,3 47,7 52,6

S nefinančními klienty 17,4 14,0 14,3 17,8 13,4 8,7
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lokálně 45,7 42,4 38,4 38,3 35,1 42,3
Přeshraničně 54,2 57,5 61,2 61,7 64,9 57,7
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pramen: Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. BIS, 2014.

Obrat podle protistrany neustále rostl zejména díky zvýšení aktivit ostatních 
finančních institucí. Patří mezi ně non-reporting banky, hedgové fondy, penzijní 
fondy, investiční fondy, pojišťovny a centrální banky. Jejich obrat činil v roce 
2010 1,9 trilionu, tj. 47,7 %. V roce 2013 dosáhl obrat 2,8 trilionu USD, činil tak 
52,6 % celkového obratu. Klientský trh vykazoval nejvyšší nárůst v roce 2007, 
kdy dosahoval 17,8 % celkového globálního devizového obratu. Finanční krize 
v Evropě a USA vedla po roce 2008 k omezení aktivit na klientských trzích 
a v roce 2013 tyto aktivity poklesly na nejnižší dosavadní podíl – na 8,7 % cel-
kového obratu.

Motivace subjektů pro vstup na devizový trh

Devizové obchody uskutečněné prostřednictvím devizového trhu jsou součástí 
většiny finančních a obchodních operací, které probíhají mezi domácími a zahra-
ničními subjekty. Vedle exportních a importních firem mají zájem devizu „dobře“ 
nakoupit nebo prodat i firmy, které realizují přímé nebo portfoliové zahraniční 
investice. Tyto podnikové motivace pro vstup na devizový trh jsou širokou veřej-
ností tradičně hodnoceny jako „zdravé“, „přirozené“ apod. Výrobní podniky prefe-
rují zpravidla nespekulativní devizovou pozici, neboť jejich analytické schopnosti 
a možnosti v oblasti měnových kursů jsou horší než u specializovaných institucí. 
Usilují tedy zpravidla o to, aby se jejich pohledávky a závazky v jednotlivých 
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měnách shodovaly – a to nejen co do kvantity aktiv a pasiv v příslušné měně, ale 
i co do jejich časové disponibility a způsobu úročení. V takovém případě podniky 
nejsou v daném časovém okamžiku vystaveny rizikům vyplývajících z pohybu 
spotových kursů na devizovém trhu. Pokud je jejich devizová pozice spekulační, 
mohou využít finanční (devizové) operace (např. měnový forward, futures, opci 
nebo kombinaci úvěru a spotové operace) k „uzavření“ devizové pozice. V tomto 
případě hovoříme o finančním hedgingu. Problematice hedgingu se v této knize 
budeme systematicky věnovat v dalších kapitolách.

Významnou úlohu na mezibankovním devizovém trhu mají centrální banky. 
Dealeři v centrálních bankách sami nekótují kursy na principu dvoucestné kota-
ce. Nehrají tedy roli market makerů.3 Obchodují za kursy, které jim na požádání 
kótují market makeři v obchodních bankách. Nakupují a prodávají zahraniční 
měny s cílem buď stabilizovat kurs domácí měny, nebo zabezpečit takový vývoj 
kursu své měny, který odpovídá přijatým úkolům v měnové politice. Hovoříme 
o tzv. devizových intervencích, kterým se podrobně budeme věnovat v kapitole 
o systémech měnového kursu. Existuje však i další motivace centrálních bank 
pro vstup na devizový trh a tou je správa devizových rezerv. Při správě devizo-
vých rezerv jde o portfoliové rozhodování, kdy centrální banka sleduje kritéria 
jistoty, likvidity a výnosnosti (s akcentem na první dvě kritéria).

Účastníci devizových obchodů mohou za určitých okolností vstupovat na 
devizový trh s motivací devizové arbitráže. Takzvaní arbitražéři dosahují zisku 
z předem známé rozdílné úrovně kursu (případně i úrokových sazeb) na různých 
místech devizového trhu. Arbitražéři na rozdíl od spekulantů nepracují s kurso-
vým nebo s úrokovým rizikem, protože všechny ceny jsou v době uzavírání 
obchodů předem známy. Arbitražéři zajišťují homogenitu kursového systému 
a funkční propojení spotového a termínového trhu na základě arbitrážních pravi-
del, které můžeme chápat jako podmínky rovnováhy arbitražéra. Podmínka rov-
nováhy je splněna, pokud všechny alternativní varianty obchodování jsou z pohle-
du arbitražéra stejně výhodné. V tomto případě říkáme, že trh je „dvoucestný“, 
a nabízí se tedy minimálně dvě varianty obchodů se stejným konečným výsled-
kem. Pokud je trh nerovnovážný, hovoříme o „jednocestném“ trhu. To znamená, 
že jedna varianta obchodování je výhodnější než druhá alternativní varianta. Mezi 
základní arbitrážní pravidla, která si vysvětlíme v této kapitole později, patří 
„princip jediné ceny“ na všech trzích a „platnost křížového kursu“. Jedním z arbi-
trážních pravidel je i tzv. krytá úroková parita, o které budeme podrobně hovořit 
v kapitole věnované fundamentální analýze a forwardovým operacím. 

3 Dealeři centrálních bank by teoreticky mohli hrát roli market makerů, avšak většina centrálních 
bank raději volí systém obchodování, kde se devizový kurs utváří na mezibankovním trhu na základě 
přirozených tržních faktorů. Kotace kursu prováděná market makerem v centrální bance by mohla po 
dlouhé období kurs odklánět od jeho přirozené tržní rovnováhy, což by mělo za následek častější výskyt 
kursových „skoků“.
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Vedle devizové arbitráže je důležitou motivací vstupu na devizový trh také 
devizová spekulace. Spekulant chce dosáhnout kursového zisku na základě oče-
kávaného zhodnocení (apreciace) nebo znehodnocení (depreciace) měny při 
současném zohlednění výše úrokových sazeb. Zisk spekulantů tedy vyplývá ze 
změny úrovně kursu v čase. Jelikož spekulanti pracují s očekávaným vývojem 
kursu, musí brát ohled na měnové (kursové) riziko, jehož ocenění v podobě tzv. 
rizikové prémie závisí na řadě objektivních faktorů (zejména očekávané volatili-
tě kursu) a subjektivních faktorů (stupni averze k riziku). Požadovaná riziková 
prémie je oceněním nákladů vyplývajících z rizika, které spekulant podstupuje. 
Očekávaný výnos ze spekulace musí být vždy vyšší než požadovaná riziková 
prémie, jinak by spekulant svoji spekulaci nezahájil.

Devizový trh spotový, termínový a swapový

S ohledem na techniku prováděných operací na devizovém trhu se směna deviz 
uskutečňuje na základě spotových (promptních) operací a termínových operací. 
Podle toho pak také rozlišujeme devizový trh spotový a trh termínový.

Na spotovém trhu se uskutečňují spotové obchody, u kterých se předpokládá 
plnění ze strany banky nejpozději do dvou po sobě následujících obchodních 
dnů. Zatížení účtu klienta však banky provádějí okamžitě, což z pohledu banky 
je úrokově výhodné. Spotové obchody se uskutečňují za dohodnutý spotový 
kurs. Základem obchodování na mezibankovním trhu je dvoucestná kotace, kdy 
market maker kótuje současně nákupní a prodejní kurs.4 Na klientském trhu, 
který je zajišťován obchodními bankami, vedle dvoucestné kotace nelze vyloučit 
pro klienta nevýhodnou jednocestnou kotaci, kdy klient musí dopředu před kota-
cí oznámit, zda devizu bude nakupovat nebo prodávat. Další možností je tzv. 
„limit order“, kdy klient určuje spotový kurs a limitní čas, do kdy je objednávka 
na nákup nebo prodej devizy platná (dealer v bance má právo obchod uskutečnit 
nebo neuskutečnit v limitovaném čase).5 

Na termínovém trhu se uskutečňují termínové obchody, při kterých se naku-
pují anebo prodávají devizy k budoucímu sjednanému termínu na základě předem 
dohodnutého termínového kursu. Termínové obchody mají různý charakter. 
Budeme rozlišovat tři základní druhy termínových obchodů: termínové obchody 
typu forward, futures a opce. O forwardech, které se výhradně realizují na trzích 
OTC, se říká, že jsou tzv. šité na míru. Klient si může nakoupit nebo prodat na 

4 Protistrana neoznamuje dopředu market makerovi, zda má zájem o nákup nebo prodej devizy, pouze 
uvádí velikost obchodované částky.
5 Tradiční pojetí „limit order“, které se týká např. klientů operujících v zahraničním obchodě. Při 
spekulativním obchodování „na páku“ prostřednictvím maloobchodních FOREX brokerů tento pojem 
má „posunutý“ obsah.
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devizovém trhu devizy v libovolném množství a k libovolnému budoucímu termí-
nu podle termínového forwardového kursu. Ve skutečnosti však zde existují urči-
tá „zvyklostní“ omezení v podobě technického kvantitativního minima (tzn. 
minimální obchodované částky) i maximálních – nejdelších termínů splatnosti (na 
českém trhu 1 rok). Měnové futures a měnové opce se sjednávají rovněž k budou-
címu termínu. Jde však o jiný typ termínových obchodů. V případě opce, která 
může být jak burzovní, tak i OTC, si jedna ze stran (tzv. holder – držitel opce) 
kupuje pouze právo devizu v budoucím termínu podle předem dohodnutého kursu 
(tzv. realizační cena – strike price) koupit či prodat. Toto právo pak může, ale 
i nemusí, využít. Držitel se bude v době splatnosti opčního kontraktu rozhodovat 
podle momentální situace na spotovém trhu. Jestliže si např. koupil právo devizu 
v budoucím termínu prodat a v době dospělosti opce bude aktuální kurs na spoto-
vém trhu z jeho pohledu výhodnější, pak opci nevyužije a devizy prodá za výhod-
nější kurs na spotovém trhu. Pochopitelně za takovou možnost, která minimalizu-
je jeho kursovou ztrátu a současně nechává otevřenou možnost maximalizace 
zisku, musí zaplatit (často vysokou) opční prémii. Operace futures jsou výhradně 
burzovní a proto je pro ně typická standardizace obchodovaných částek (tzv. loty) 
a standardizace času (zpravidla pouze čtyři termíny v roce, případně plus dva 
nejbližší měsíce). Jejich výhodou jsou nízké náklady na provedení operace (malý 
brokerský poplatek) a možnost okamžitého vypořádání zisku či ztráty po uzavře-
ní protioperace u clearingové ústředny na burze.

Swapové obchody nejčastěji vznikají kombinací spotových a forwardových 
obchodů. V širším slova smyslu tedy spadají do skupiny termínových operací. 
Klasická forma devizového swapu umožňuje např. nakoupit příslušnou devizu 
promptně (dle spotového kursu) a současně uzavřít dohodu o jejím zpětném pro-
deji k budoucímu termínu na základě forwardového kursu, známého v okamžiku 
uzavření obchodu (tedy „dnes“). Swapy mohou vznikat také kombinací dvou 
forwardových operací o nestejné době splatnosti. 

  

Devizová pozice a spekulace

Jednotlivé subjekty mají rozdílnou motivaci ke vstupu na devizový trh. Mají 
proto i rozdílné preference, pokud jde o vývoj jejich devizové pozice. Devizová 
pozice vyjadřuje kvantitativní a kvalitativní vztah devizových aktiv a pasiv. Pro 
posouzení devizové pozice je proto potřeba vzít v úvahu nejen hledisko měnové 
a kvantitativní, ale i časovou disponibilitu a úrokovou strukturu devizových aktiv 
a pasiv u příslušného subjektu. 

Uzavřená devizová pozice se vyznačuje tím, že pohledávky a závazky v jed-
notlivých zahraničních měnách se shodují – a to nejen co do kvantity aktiv 
a pasiv v příslušné měně, ale i co do jejich časové disponibility a způsobu a výše 
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úročení. Otevřená devizová pozice je spojena s kursovým rizikem a je vlastní 
spekulujícím subjektům. Dlouhá devizová pozice vzniká, pokud pohledávky 
v příslušné zahraniční měně přesahují závazky v této měně. Spekulant v tomto 
případě očekává zhodnocení dané zahraniční měny. Otevřená devizová pozice je 
krátká, pokud závazky v dané zahraniční měně přesahují pohledávky v této 
měně. Spekulant v tomto případě očekává znehodnocení dané zahraniční měny. 
Jestliže se náhle na devizovém trhu změní kurs, může se podstatně změnit i hod-
nota vytvořených pohledávek a závazků v domácí měně. Otevřená devizová 
pozice představuje pro každý subjekt značné riziko. Z tohoto důvodu obchodní 
banky obvykle limitují otevřenost devizových pozic dealerů a stanoví maximální 
možnou čistou devizovou pozici, kterou může dealer mít v kterémkoli okamžiku 
obchodování. Banka tak limituje míru, ve které může být dealerova devizová 
pozice vystavena riziku z titulu volatility devizových kursů. V některých přípa-
dech mohou tyto limity obchodním bankám předepisovat i samy centrální banky 
v rámci pravidel devizové likvidity. Tak tomu ještě nedávno bylo i v případě ČR, 
kdy ČNB nepovolovala komerčním bankám větší otevření devizové pozice 
(dlouhé nebo krátké) ve směnitelných měnách než 15 % ve vztahu ke kapitálu 
banky. Toto pravidlo platilo jak pro jednotlivé směnitelné měny, tak i pro celko-
vou devizovou (resp. korunovou) pozici za všechny směnitelné měny celkem.

Otevřené spekulační devizové pozice vyhledávají zejména tzv. hedgové fondy 
(čtenář se v tomto případě nesmí nechat splést zavádějícím názvem), které jsou 
typickým institucionálním představitelem spekulanta na devizovém trhu. Jejich 
cílem je dosažení maximální rentability ve vztahu k základnímu kapitálu, čehož 
dosahují tím, že při spekulaci pracují zejména s úvěrovými zdroji a s termínový-
mi derivátovými operacemi. Je odhadováno, že na světě je přibližně 3000 hed-
gových fondů. Mezi nejznámější patří společnosti, jejichž hlavními vlastníky 
jsou George Soros, Julian Robertson a Paul Tudor Jones. Jednu z možností spe-
kulace (tzv. short selling) na znehodnocení určité měny uvádí příklad 2.1.

Příklad 2.1

Hedgový fond očekává, že během 30 dnů dojde ke zhodnocení amerického 
dolaru vůči britské libře z 1,7335 USD/GBP na 1,7265 USD/GBP (abstrahujeme od 
transakčních nákladů v  podobě spreadu BID - ASK). Má úvěrovou linku a  může 
si vypůjčit od bank až 30 mil. GBP. Měsíční úrokové sazby (p. a.) jsou následující:

Měna Sazba z depozit Sazba z úvěrů

GBP 6,72 % 7,20 %
USD 6,48 % 6,96 %
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Strategie fondu při spekulaci a jeho kalkulace jsou následující:

a)  vypůjčí si na jeden měsíc 30 mil. GBP při úrokové sazbě 7,20 % p.a., tj. 0,6 % za 
1 měsíc,

b)  konvertuje 30 mil. GBP do amerických dolarů při spotovému kursu 1,7335 
USD/GBP a získá tak 52 005 000 USD,

c) deponuje americké dolary za 6,48 % p. a., tj. 0,54 % za 1 měsíc,
d) po 30 dnech získá 52 285 827 USD (tj. 52 005 000 USD . 1,0054),
e)  očekává, že zpětně konvertuje dolary do liber při spotovém kursu 1,7265 USD/

GBP a tak získá 30 284 290 GBP,
d)  očekává, že po splacení půjčky 30 180 000 GBP (tj. 30 000 000 GBP . 1,006) bude 

realizovat spekulační zisk ve výši 104 290 GBP. 

Za předpokladu, že kurs na spotovém trhu po 30 dnech bude odpovídat oče-
kávanému zhodnocení USD, dosáhne hedgový fond zisku ze spekulace ve výši 
104 290 GBP.  

2.2 Velikost a struktura devizového trhu

Devizový trh je největším mezinárodním finančním trhem. Podle údajů Bank of 
International Settlements (BIS) činil v dubnu 2013 (tj. při posledním průzkumu) 
průměrný denní obrat na všech devizových trzích 5344 mld. USD. Vývoj prů-
měrného denního obratu na devizových trzích v nejvýznamnějších finančních 
centrech od roku 1995 ukazuje tabulka 2.3. O procentním podílu finančních 
center na globálním devizovém obratu v roce 2013 informuje obrázek 2.3. Údaje 
svědčí o tom, že Velká Británie si udržuje dlouhodobě postavení nejvýznamněj-
šího prvořadého finančního centra. 

Pokud budeme analyzovat strukturu devizového trhu z pohledu zastoupení 
jednotlivých měn v globálním devizovém obratu (tabulka 2.4 a obrázky 2.4 
a 2.5), zjistíme, že nejvíce obchodovanou měnou je dlouhodobě americký dolar 
a nejvíce obchodovaným měnovým párem USD/EUR. Sledované údaje poskytují 
důležitou informaci o likviditě devizového trhu z hlediska jednotlivých národ-
ních měn a eura (resp. z hlediska konkrétních měnových párů). Pro zajímavost si 
uveďme, že nejčastěji obchodovaným měnovým párem před vznikem eura byl 
americký dolar s německou markou (více než 20 % devizových obchodů). Cel-
kový obrat amerického dolaru proti měnám zemí, které v současné době již 
tvoří Evropskou měnovou unii, dosahoval v roce 1998 (tj. před vznikem eurozó-
ny) 36 %. V roce 2013 dosahoval obrat amerického dolaru ve vztahu ke společné 
měně euru (měnový pár USD/EUR) pouze 24,1 % celkového světového obratu. 
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Tabulka 2.3  Průměrný denní devizový obrat v největších finančních centrech 
a ve vybraných tranzitivních ekonomikách (v mld. USD) 

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Velká Británie 479 685 542 835 1 483 1 854 2 726
USA 266 383 273 499 745 904 1 263
Japonsko 168 146 153 207 250 312 374
Singapur 197 145 104 134 242 266 383
Hongkong 91 80 68 106 181 238 274

Rusko 7 10 30 50 42 61
Polsko 3 5 7 9 8 8
Česká republika 5 2 2 5 5 5
Maďarsko 1 1 3 7 4 4
Slovensko 0 1 2 3 0 1

Pramen: Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. BIS, 2014. 

Obrázek 2.3 Podíl nejvýznamnějších finančních center na průměrném globálním denním 

devizovém obratu v roce 2013 (v %, celkem 100 %)

   
Pramen:  Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. BIS, 2014 

(vlastní zpracování).
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Tabulka 2.4  Procentní podíly národních měn na světovém devizovém obratu 
1998–2013 (celkem 200 %, na bázi net – net) 

Měna 1998 2001 2004 2007 2010 2013
USD 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9 87,0
EUR 37,9 37,4 37,0 39,1 33,4
JPY 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0 23,0
GBP 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9 11,8
AUD 3,0 4,3 6,0 6,6 7,6 8,6
CHF 7,1 6,0 6,0 6,8 6,3 5,2

RUB 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,6
BRL 0,2 0,5 0,3 0,4 0,7 1,1
PLN 0,1 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7
CZK 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
HUF 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4

Pramen: Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. BIS, 2014.

Obrázek 2.4 Podíl jednotlivých národních měn na globálním devizovém obratu v roce 2013 

(v %, celkem 100 %)

Pramen:  Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013, BIS, 2014 
(vlastní zpracování).
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Obrázek 2.5 Hlavní měnové páry na globálním devizovém trhu v roce 2013 

(v %, celkem 200 %)

Pramen: Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013, BIS, 2014.

Pro srovnání uvádíme i vývoj devizového obratu ve vybraných tranzitivních 
ekonomikách (tabulka 2.3). Je patrné, že devizový obrat na národních devizo-
vých trzích tranzitivních ekonomik je ve srovnání s rozvinutými ekonomikami 
nesrovnatelně nižší. Významnější objem devizových obchodů v mezinárodním 
kontextu se uskutečňuje v Rusku (viz Box 2.1). Devizové trhy v Polsku, ČR 
a Maďarsku mají lokální charakter a devizový obrat odpovídá velikosti zemí 
a jejich přirozené otevřenosti z pohledu mezinárodního obchodu a pohybu zahra-
ničních investic. Lokální význam potvrzuje i podíl národních tranzitivních měn 
na celkovém světovém devizovém obratu (tabulka 2.4). 

Další důležitý pohled na strukturu devizového trhu nám poskytne hledisko 
obchodovaných produktů – tedy realizovaných devizových operací. Obrázek 2.6 
poskytuje informaci o historickém vývoji struktury průměrného denního obratu 
podle podílu devizových operací spotových, forwardových, swapových i devizo-
vých opcí. Přestože devizový obrat historicky roste, struktura devizových opera-
cí zůstává přibližně stejná. Relativně vysoký podíl termínových operací a swapů 
ve srovnání s operacemi spotovými (překvapivě nízký podíl na celkovém obratu 
devizového trhu mají však měnové opce). To odpovídá do jisté míry i rostoucí 
rizikovosti devizových obchodů a potřebě zajištění kursových rizik. Ze struktury 
devizového obratu podle druhu devizových operací můžeme do jisté míry usuzo-
vat na volatilitu či stabilitu měnových kursů, resp. na kursové systémy, ve kte-
rých obchody probíhají. Je historicky známo, že v systémech pevného kursu 
dominují spotové operace. V roce 2013 byl na globálním devizovém trhu podíl 
jednotlivých devizových operací následující: spoty 38 %, forwardy 13 %, devi-
zové swapy 42 %, měnové swapy 1 % a opce 6 %. 
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Obrázek 2.6 Struktura devizového obratu na globálním devizovém trhu podle druhu 

devizové operace 1995–2013 (v mld. USD)  
Pramen: Triennial Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. BIS, 2014. 

Struktura devizového obratu v České republice

Mezibankovní a klientský devizový trh se začal v bývalém Československu 
rozvíjet od roku 1991 v souvislosti se zavedením systému vnitřní směnitelnosti 
koruny. Tento systém na jedné straně vyžadoval od devizových tuzemců, práv-
nických a fyzických osob – podnikatelů – prodej jejich devizových inkas devi-
zové bance, na druhé straně jim poskytoval právo nakoupit od devizové banky 
devizy potřebné k úhradě jejich devizových závazků.

Významnou změnou pro mezibankovní devizový trh v ČR bylo zavedení 
vnější směnitelnosti české koruny od roku 1995 a rozšíření pásma pro pohyb 
kursu koruny v roce 1996 z +/– 0,5 % na +/– 7,5 %. Obchodování na devizovém 
trhu se tak stalo aktivnějším (viz obrázek 2.7). To se projevilo v růstu denních 
obratů devizových operací. Koncem roku 1996 činil průměrný denní obrat na 
českém devizovém trhu téměř 3,5 mld. USD. Zavedení vnější směnitelnosti 
koruny se odrazilo rovněž v růstu podílu zahraničních finančních institucí na 
celkovém obratu operací českého devizového trhu. Svědčí to o rozvoji obchodo-
vání nerezidentů s českou korunou i o jejím širším využívání nerezidenty (rozdě-
lení z roku 2015 zachycuje obrázek 2.8). Dlouhodobější pohled na vývoj objemu 
obchodů na devizovém trhu v ČR ukazuje, že prudký nárůst je zaznamenám 
v období měnové krize české koruny v roce 1997 a v období světové finanční 
a hospodářské krize v roce 2008. Od roku 2008 se jednodenní průměrný devizo-
vý obrat neustále snižuje. V dubnu 2015 se přibližoval již zmiňované úrovni 
z roku 1996 a dosahoval výše 3,6 mld. USD.
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Měnová krize, která vyvrcholila v květnu 1997 opuštěním systému pevného 
kursu a přechodem na řízený floating s orientací koruny na německou marku, 
vyvolala na devizovém trhu zásadní změny ve struktuře devizových operací. Na 
obrázku 2.7 můžeme pozorovat, že v ČR měl spotový trh rozhodující význam 
přibližně do konce roku 1997. V následujících letech (tj. po měnové krizi a zave-
dení floatingu) však většinový podíl získaly forwardové a swapové operace. 
Důvodem může být větší péče devizových subjektů o měnové (kursové) riziko, 
neboť právě tyto operace slouží často k jeho zajištění. Od roku 1997 můžeme 
rovněž pozorovat „nesmělý“ rozvoj měnových opcí. K jejich největšímu využí-
vání došlo v období nastupující globální finanční krize (okolo roku 2008). 
V následujícím období však dochází ke ztrátě zájmu tržních subjektů o tento 
instrument na domácím trhu. V roce 2015 (duben) činil podíl spotů 18,5 %, podíl 
forwardů a swapů 81,2 % a podíl měnových opcí pouze 0,3 %. Měnové futures 
na domácím burzovním trhu obchodovány nejsou, i když koruna je kótována na 
zahraničních trzích (viz kapitolu 7). Rozhodující podíly obchodů na českém 
devizovém trhu se dle informací ČNB z dubna 2015 uskutečňují v měnových 
párech EUR/CZK (47,7 %), USD/CZK (28,5%) a USD/EUR (12,5 %).

Obrázek 2.7 Rozdělení obratu na českém devizovém trhu podle devizových operací 

1995–2015 (duben; mil. USD/den )

Pramen: ČNB, devizový trh, obraty na FX trhu; on-line1995–2015. 
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Obrázek 2.8 Rozdělení obratu na českém devizovém trhu podle charakteru 

protistrany (duben 2015)

Pramen: ČNB, devizový trh, obraty na FX trhu; on-line, 2015.

 Box 2.1 Země BRICS – vývoj devizového obratu a jeho struktura

V souvislosti s finanční krizí v Evropě a v USA se po roce 2008 dostaly do 
popředí zájmu ekonomů rychle se rozvíjející ekonomiky známé ve zkratce jako 
země BRICS: Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Průměrný jednodenní 
devizový obrat těchto zemí se v období 1998–2013 dramaticky zvýšil z 23 mld. 
USD v roce 1998 na174 mld. USD v roce 2013. Největší dynamiku růstu prů-
měrného jednodenního obratu dosahuje Rusko (více než jedenáctinásobek v roce 
2013 proti roku 1998).

Obrázky 2.9 názorně ukazují, že rozdílná je nejen dynamika rozvoje národ-
ních devizových trhů těchto zemí. Odlišná je i jejich struktura z pohledu charak-
teru uskutečňovaných devizových obchodů. Lze se domnívat, že struktura devi-
zového obratu koresponduje do značné míry s mírou rozvinutosti devizového 
trhu i s potřebou či požadavky podnikatelských subjektů na minimalizaci měno-
vého (kursového) rizika. Tak např. v Číně a Jižní Africe dlouhodobě výrazně 
převládají devizové swapy. Naopak Brazílie preferuje zcela netypicky outright 
forwardy. Pro ruský národní devizový trh bylo typické, že ještě v roce 2007 
představovaly devizové spoty více než 70 % celkového obratu. Situace se změ-
nila až v roce 2013, kdy se podíl spotových operací výrazně snížil ve prospěch 
devizových swapů. Některé studie potvrzují rovněž hypotézu, že struktura devi-
zového obratu koresponduje rovněž s uplatňovaným systémem měnového kursu 
a s mírou jeho pružnosti. 
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Obrázky 2.9 Struktura devizového obratu zemí BRICS 

podle typu devizových operací (mld. USD)
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2.3 Konkrétní formy měnového kursu a jejich kótování

Měnový kurs je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednot-
kách jiné země, popř. v souboru měn (v měnovém koši). Měnový kurs nabývá 
mnoha konkrétních forem, jako jsou např. devizový kurs, valutový kurs, spotový 
kurs, forwardový kurs, cena futures, kurs nákup, kurs prodej, kurs střed atd. 
V této kapitole se zejména zaměříme na způsob kótování jednotlivých forem 
měnového kursu v kontextu základních devizových operací. Podrobnější výklad 
využití kursů v souvislosti s devizovými operacemi, systémy měnových kursů 
a faktory ovlivňujícími jejich pohyb bude proveden v dalších kapitolách.

Kotace spotového kursu

Spotový kurs je cena, za kterou se obchodují devizy s termínem dodání (maxi-
málně) do dvou obchodních dnů. Pokud na termín dodání připadá volný den, 
dodání probíhá následující pracovní den. Na trhu založeném na market makero-
vi (OTC mezibankovní devizový trh) je základem tzv. dvoucestná kotace, kdy 
market maker kótuje nákupní a prodejní kurs na požádání protistrany, přičemž 
protistrana dopředu neuvádí, zda chce devizu nakupovat nebo prodávat. Kotace 
je platná pouze po dobu několika vteřin, neboť devizový trh je velice dynamický 
s rychle se měnící poptávkou a nabídkou.

Podle konvence používané na devizových trzích (viz např. kursy měn uvádě-
né ČNB) se na prvním místě kursového záznamu uvádí tzv. denominátor (též 
base currency, bazická měna), tj. měna, jejíž hodnotu vyjadřujeme. Na druhém 
místě kursového zápisu je pak tzv. numerátor, tj. měna, jejíž pomocí vyjadřuje-
me hodnotu denominátoru. Na devizovém trhu používaná symbolika při zápisu 
měnových párů (např. EUR/CZK, USD/CZK a GBP/CZK) je však z matematic-
kého pohledu nesprávná, což je zjevné při početních operacích s kursem, kde 
budeme používat zápis CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP:

1 mil. USD . 25,0000 CZK/USD = 25 mil. CZK

Na domácích klientských trzích se obvykle spotový kurs kótuje přímým kurso-
vým záznamem, který vyjadřuje kurs měny počtem jednotek domácí měny za 
příslušnou jednotku měny zahraniční.  Z pohledu české koruny je to např.:

Měnový pár EUR/CZK 27,3110 CZK/EUR  
Měnový pár USD/CZK 25,3485 CZK/USD  
Měnový pár GBP/CZK 40,3649 CZK/GBP
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Tento zápis říká, že spotový kurs je 27,3110 českých korun za 1 euro, 25,3485 
českých korun za 1 americký dolar a 40,3649 českých korun za 1 britskou libru.

Nepřímý kursový záznam naopak uvádí, kolik jednotek zahraniční měny 
odpovídá jednotce měny domácí. Jde o kotaci, která je typická pro klientský trh 
ve Velké Británii a v některých dalších zemích, které mají historické vazby prá-
vě na Británii. Ve Velké Británii tedy např. jde o nepřímý kursový záznam:

Měnový pár GBP/USD 1,55687 USD/GBP  
Měnový pár GBP/EUR 1,42598 EUR/GBP

Na globálním mezibankovním devizovém trhu se však v termínech přímé 
a nepřímé kotace již tolik nehovoří. Rozlišuje se bazická měna, která je v měno-
vém páru zapsána jako prvá a v kursovém zápisu jako druhá. Kótovaná měna je 
v opačném postavení. Dále se hovoří o tzv. majors, tj. o hlavních obchodovaných 
měnách, jejichž kombinace pak tvoří nejvíce obchodované měnové páry. Jak 
jsme si ukázali, nejvíce obchodovaným měnovým párem je EUR/USD. Dalším 
termínem jsou křížové měnové páry (cross currency pairs), které mohou být 
chápány jako měnové páry, které neobsahují domácí měnu, a počítáme je pomocí 
pravidla křížového kursu. Existuje však i jiné možné pojetí křížového měnového 
páru. Jde o výpočet na základě kombinace tzv. hlavního měnového páru v dané 
zemi (vztah domácí kótované měny a zvolené bazické světové měny) a spoto-
vých kursů zvolené bazické světové měny k ostatním obchodovaným měnám. 
Základem pro výpočet je opět pravidlo křížového kursu, kterému se budeme 
věnovat později.6 

Kdo hledá jednotný řád kótování, příliš mu nepomůže ani rozlišení tzv. 
evropské a americké kotace. Evropská kotace představuje kótování množství 
zvolené měny (např. eura) za jeden americký dolar. Americká kotace předsta-
vuje kótování množství amerických dolarů za jednotku zahraniční měny (např. 
eura).7

6 Například hlavním měnovým párem může být EUR/CZK. Počítáme měnový pár USD/CZK při 
využití měnového páru EUR/USD. Z pohledu věcně správného kursového zápisu počítáme CZK/USD 
jako podíl CZK/EUR a USD/EUR.
7 Toto pojetí americké a evropské kotace vychází z amerických zdrojů. Při zobecnění tohoto přístupu 
je americký dolar nahrazen pojmem bazická měna.
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Název Datum a čas Nejlepší
nákup

Nejlepší
prodej

Denní 
min.

Denní 
max.

EUR/CZK 17.7. 23:54:51 27,0174 27,0874 26,9606 27,1646
USD/CZK 19.7. 21:27:32 24,9550 25,0040 24,9795 24,9795
EUR/USD 19.7. 21:47:54 1,08350 1,08406 1,08272 1,08459
GBP/USD 18.7. 1:08:00 1,55966 1,56134 1,55966 1,56134
USD/JPY 19.7. 21:48:28 123,998 124,024 123,953 124,125
USD/CHF 19.7. 21:47:35 0,96054 0,96212 0,96006 0,96313
AUD/USD 19.7. 21:35:19 0,73756 0,73785 0,73681 0,73885
NZD/USD 19.7. 21:43:35 0,65161 0,65239 0,65101 0,65317
USD/CAD 19.7. 21:47:31 1,29706 1,29784 1,29676 1,29910
EUR/GBP 19.7. 21:36:29 0,69372 0,69545 0,69325 0,69563
EUR/JPY 19.7. 21:47:40 134,376 134,419 134,280 134,516
EUR/CHF 19.7. 21:47:31 1,04134 1,04273 1,04091 1,04353
GBP/JPY 18.7. 1:08:00 193,574 193,759 193,574 193,759
GBP/CHF 18.7. 1:08:00 1,49939 1,50215 1,49939 1,50215

Pramen: Patria Forex on line, aktuální kotace 10 největších globálních bank.

Devizy Valuty
Země Jednotka Měna Nákup Prodej Střed Nákup Prodej Střed

Austrálie 1 AUD 17,404 18,296 17,850 17,230 18,470 17,850 
Kanada 1 CAD 18,186 19,118 18,652 18,000 19,300 18,652 
Švýcarsko 1 CHF 24,338 25,586 24,962 24,240 25,690 24,962 
Dánsko 1 DKK 3,531 3,712 3,622 3,490 3,750 3,622 
EU 1 EUR 26,354 27,706 27,030 26,300 27,760 27,030 
V. Británie 1 GBP 37,036 38,935 37,986 36,880 39,090 37,986 
Chorvatsko 1 HRK 3,493 3,672 3,582 3,490 3,690 3,582 
Maďarsko 100 HUF 8,497 8,933 8,715 8,500 8,980 8,715 
Japonsko 100 JPY 19,069 20,047 19,558 18,870 20,240 19,558 
Norsko 1 NOK 2,890 3,038 2,964 2,860 3,070 2,964 
N. Zéland 1 NZD 15,575 16,374 15,974 15,420 16,530 15,974 
Polsko 1 PLN 6,310 6,633 6,471 6,280 6,660 6,471 
Švédsko 1 SEK 2,783 2,925 2,854 2,750 2,950 2,854 
USA 1 USD 23,748 24,966 24,357 23,650 25,060 24,357 

Pramen: ČS a. s.

Obrázek 2.10 Ukázky kursovních lístků v oblasti klientského trhu 
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Na devizovém trhu se pro každou měnu znamenají dva kursy:

a)   kurs nákup (bid) – cena, za kterou banka devizu nakupuje, resp. cena, kterou 
je kótující market maker ochoten při nákupu deviz zaplatit;

b)  kurs prodej (ask, offer) – cena, za kterou banka devizu prodává, tedy cena, 
kterou market maker požaduje při prodeji devizy.

Při přímé kotaci je kurs nákup vždy nižší než kurs prodej (obrázek 2.10). Rozdíl 
(absolutní nebo procentní) mezi kursem prodej a kursem nákup se nazývá kur-
sové rozpětí – tzv. spread. Spread je obchodní marží market makera, která mu 
pokrývá náklady a zisk. Jak již bylo řečeno, spread dosahuje obvykle na mezi-
bankovním okruhu devizového trhu max. 0,1 % střední hodnoty kursu. V klient-
ském okruhu devizového trhu je spread vždy širší. Spread je odlišný u jednotli-
vých měn podle velikosti jejich obratu na devizovém trhu a mění se i v závislosti 
na očekávaném kursovém riziku. Spread se liší i podle velikosti konkrétně 
obchodované částky.8 Na obrázku 2.10 vidíme, že v maloobchodním klientském 
okruhu se spread u deviz blíží ke spreadu u valut. Ve velkoobchodním klient-
ském okruhu se naopak spread u deviz blíží ke spreadu na mezibankovnímu trhu.

V případě valutových spreadů (obrázek 2.10), např. v souvislosti s osobní 
turistikou, je spread minimálně 4–5 %. Kromě toho klient musí bedlivě sledovat 
i výši fixních poplatků za jednu operaci. Výši spreadu u valut ovlivňují zejména 
očekávané náklady spojené s konverzí valut do deviz, náklady z ušlé příležitosti 
(tj. úrokové ztráty) a riziko změny kursu na devizovém trhu během obchodního 
dne (směnárny kursy během dne zpravidla nemění).

Význam dvojstranné (přímé) a trojstranné (nepřímé) arbitráže 
pro kotaci spotového kursu

Dvojstranná (přímá) arbitráž je kombinace devizových operací, která umož-
ňuje dealerovi dosáhnout zisku na základě existujícího dočasného rozdílu mezi 
kótovanými kursy jednoho měnového páru na různých místech devizového 
trhu. Vysvětlili jsme si již, že kurs se tvoří podle vývoje poptávky a nabídky na 
devizovém trhu. V některých okamžicích může nastat situace, že se kurs daného 
měnového páru na různých místech trhu liší. Znamená to, že např. banka „A“ 
kótuje kurs mezi dvěma stejnými měnami odlišně než banka „B“. Vzhledem 
k mezinárodnímu charakteru devizového trhu není důležité, jestli obě banky sídlí 
ve stejném městě nebo jsou na jiných kontinentech. V takovém případě nastává 
možnost realizovat arbitráž (viz příklady 2.2 a 2.3).

8 Zajímavým problémem je, zda spread u forwardových nákupních a prodejních kursů má vedle délky 
splatnosti termínového kontraktu odrážet i bonitu klienta.
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Příklad 2.2

Předpokládejme, že na americkém trhu v bankách Ambank a US Bank budou sou-
časně kótovány následující kursy USD/GBP (matematicky správný zápis): 

Kurs Nákup Prodej

Ambank (USD/GBP) 1,5335 1,5340
US Bank (USD/GBP) 1,5345 1,5350

Jak budeme postupovat, jestliže máme k dispozici 1 534 000 USD? Pokud taková-
to situace v určitém okamžiku na trhu nastane, pak bude výhodné:

a) nakoupit za 1 534 000 USD u Ambank 1 mil. GBP a 
b) současně 1 mil. GBP prodat u US Bank za 1 534 500 USD.

Zisk z této arbitráže činí 500 USD.

Příklad 2.3

Předpokládejme, že na americkém trhu u  Ambank bude uskutečňována stejná 
kotace jako v předchozím případě. Určete rovnovážnou kotaci GBP/USD v evrop-
ské bance Evrobank, která nebude umožňovat arbitráž: 

Kurs Nákup Prodej

Ambank (USD/GBP) 1,5335 1,5340

Využijme následujících arbitrážních pravidel pro kotaci (matematicky správné 
zápisy):
  
 1      =   ASK(GBP / USD) 1 = BID (GBP / USD)
 BID (USD / GBP)  ASK (USD / GBP)

Rovnovážná kotace neumožňující arbitráž je následující:

Kurs Nákup Prodej

Evrobank (GBP/USD) 0,6519 0,6521
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PROSTOR PRO PŘÍMOU KURSOVOU ARBITRÁŽ (příklad 2.2) v dnešních 
podmínkách pružně jednajících market makerů a rychlého přenosu informací je 
minimální. Rovnovážný transmisní mechanismus je následující. U Ambank se 
bude zvyšovat nabídka dolarů, což povede ke kvantitativnímu růstu prodejního 
kursu USD/GBP. V US bank se bude zvyšovat poptávka po dolarech, nákupní 
kurs USD/GBP tedy kvantitativně poklesne a za libry se bude platit méně dolarů. 
V momentě, kdy se kurs prodej u Ambanky vyrovná s kursem nákup u US banky, 
přestanou existovat podmínky pro kursovou arbitráž. Arbitrážní operace tak při-
spívají k tomu, že se na různých místech trhu prosazuje shodná úroveň kursu, tj. 
princip jediné ceny. Arbitráž tak působí ve směru homogenity kursové soustavy.

Trojstranná (nepřímá) arbitráž souvisí s pravidlem křížového kursu. 
Křížový kurs představuje výpočet kursu pro daný měnový pár na základě pomě-
ru kursů těchto dvou měn ke měně třetí. Jestliže je znám např. kurs eura k ame-
rickému dolaru a kurs britské libry k americkému dolaru (resp. amerického 
dolaru k britské libře), pak je možné na základě křížového pravidla určit kurs 
eura k britské libře. Zapišme křížové pravidlo pro kursy MID:

SR(EUR / GBP)MID = SR(EUR / USD)MID  ,
                                                           SR(GBP / USD)MID
resp.

SR(EUR / GBP)MID = SR(EUR / USD)MID  . SR(USD / GBP)MID

Pokud budeme uvažovat skutečnou tržní kotaci se spreadem BID a ASK, pro-
počet křížové kursu se poněkud zkomplikuje. Tento problém si ukážeme na 
příkladě 2.4.

Příklad 2.4

Prověřme, zda kotace spotových kursů publikované agenturou Reuters (17. 7. 2015) 
umožňují trojstrannou arbitráž na základě porušení křížového pravidla:

Currency Last Day High Day Low % Change Bid Ask

GBP/USD ▼ 1.56080 1.5609 1.5608 ▼ –0.01 % 1.5608 1.5613
GBP/EUR ▼ 1.44090 1.4411 1.4409 ▼ –0.03 % 1.4409 1.4420
USD/EUR ▲ 0.92362 0.92362 0.92353 ▲ +0.01 % 0.92362 0.92319
GBP/JPY ▼ 193.530 – – ▼ –0.11 % 193.53 193.66
GBP/CHF ▼ 1.50010 1.5006 1.4999 ▼ – 1.5001 1.5021
GBP/AUD ▲ 2.11530 – – ▲ +0.39 % 2.1153 2.1171
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Tradičně používanou symboliku pro měnové páry si upravíme do věcně správné 
výpočetní formy (např. GBP/USD zapisujeme USD/GBP). Zároveň budeme před-
pokládat, že pro trojstrannou arbitráž máme na začátku k dispozici jednu britskou 
libru:

1 GBP . SR(USD / GBP)BID . SR(EUR / USD)BID   =
SR(EUR / GBP)ASK

=  1 GBP . 1,5608 USD / GBP . 0,92362 EUR / USD = 0,9997 GBP
1,4420 EUR / GBP

          1 GBP . SR(EUR / GBP)BID                        =
SR(EUR / USD)ASK . SR(USD / GBP)ASK

                               =                1 GBP . 1,4409 EUR / GBP               = 0,9997 GBP
    0,92319 EUR / USD . 1,5613 USD / GBP

Z  našich propočtů je patrné, že spotové kursy publikované agenturou Reuters 
splňují křížové pravidlo a trojstranná arbitráž vede ke ztrátě.

NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘÍKLADU můžeme zapsat křížové pravidlo pro 
případy, kdy používáme skutečně kótované kursy BID a ASK. Zvolme příklad 
pro britskou libru, pro kterou je charakteristická nepřímá kotace (počet jednotek 
měny zahraniční za jednotku měny domácí):

V našem případě šlo doposud o čistě arbitrážní pohled na křížový kurs. 
Market makeři však vnímají křížový kurs i v jiném kontextu. Jde o odvození 
kursu „vedlejšího“ měnového páru na základě dvou „hlavních“ měnových párů. 

ASKASKBID GBPUSDSRUSDEURSRGBPEURSR )/()/()/(
 

BIDBIDASK GBPUSDSRUSDEURSRGBPEURSR )/()/()/(
 

 

BID

ASK
BID USDEURSR
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Při odvozování křížového kursu musíme vzít v úvahu charakter kursového 
záznamu měnových párů, z nichž křížový kurs odvozujeme. Mohou nastat tři 
odlišné situace:

a)   obě měny jsou kótovány přímým kursovým záznamem (resp. jde o „evrop-
ský“ kursový záznam), pak kurs „BID“ = BID/ASK a kurs „ASK“ = ASK/
BID;

b)   obě měny jsou kótovány „nepřímo“ (resp. jde o „americký“ kursový záznam), 
pak kurs „BID“ = ASK/BID a kurs „ASK“ = BID/ASK;

c)   měny, z nichž odvozujeme křížové kursy, jsou kótovány rozdílně, pak kurs 
„BID“ = BID . BID a kurs „ASK“ = ASK . ASK.

Kotace forwardového kursu

Forwardový kurs představuje realizační cenu, při které se realizují forwardové 
obchody. Forwardový kontrakt je sekundárně neobchodovatelná dohoda mezi 
dvěma protistranami o směně dvou specifikovaných měn v budoucím termínu 
za předem dohodnutou cenu. Vysvětlíme si zejména, proč se forwardový kurs 
liší od spotového kursu o úrokový diferenciál, tedy o rozdíl úrokové míry na 
domácím a zahraničním trhu. Nejdříve se však podíváme, jak se forwardový kurs 
kótuje. Na mezinárodních devizových trzích se forwardový kurs kótuje dvěma 
způsoby – outright kotací a kotací ve swapových bodech. Svůj význam může mít 
i kotace v procentech.

a)   outright kotace uvádí celé kursové hodnoty pro forwardové kursy střed, 
nákup a prodej. Pro kursy střed (mid) může jít např. o následující hodnoty:
– outright forwardový kurs na jeden měsíc (střed):  27,2430 CZK/EUR
– outright forwardový kurs na tři měsíce (střed):  28,0383 CZK/EUR

b)  Kotace v procentech uvádí termínovou prémii nebo diskont v procentech. 
Výhodou této metody je, že umožňuje přímé porovnání termínové prémie 
(diskontu) s úrokovým diferenciálem. Zpravidla jsou tyto propočty prová-
děny pro spotové a forwardové kursy střed (mid). Technika propočtu se liší 
podle toho, zda je kurs kótován přímo anebo nepřímo. Pokud je kurs domácí 
měny kótován přímo, použijeme pro výpočet termínové prémie nebo diskontu 
(f) na roční bázi (tzn. p.a.) vzorec:

100360
nSR

SRFRf
MID

MIDMID  ,f%
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kde n je počet dnů, na který zní forwardový kontrakt. Prémie (tj. kladný výsle-
dek) signalizuje zhodnocení devizy na forwardovém trhu oproti spotovému trhu. 
Diskont (tj. záporný výsledek) představuje opak.

Při nepřímém kursovém záznamu domácí měny má vzorec pro výpočet forwar-
dové prémie nebo diskontu tento tvar:

Pro větší názornost si propočteme prémii (diskont) v procentech pro kursy střed 
u běžnější přímé kotace (viz příklad 2.5). Využijme spotové a forwardové kotace 
kursu české koruny proti euru. 

Příklad 2.5

Spočítejte forwardovou prémii (diskont) v  procentech pro forwardový kurs se 
splatností 1 měsíc u přímé kotace (mid) české koruny k euru, jestliže platné kotace 
jsou následující:

Kurs Střed

Spot (CZK/EUR) 28,1800 
Forward 1M (CZK/EUR) 28,1311

f% = 
FRMID – SRMID . 360 . 100

    SRMID            n

f% = 
28,1311 CZK / EUR – 28,1800 CZK / EUR . 360 . 100 = –2,08 %

28,1800 CZK / EUR                    30

Záporné znaménko znamená, že z pohledu přímé kotace české koruny se euro na 
forwardovém trhu obchoduje s diskontem (–2,08 %). Jak si v kapitole o devizo-
vých operacích ukážeme, tento diskont by z hlediska rovnováhy arbitražéra mezi 
spotovým a forwardovým trhem měl kompenzovat vyšší úročení eura než koruny 
u jednoměsíčních vkladů právě o rozdíl 2,08 % (p. a.). 

100360
nFR

FRSRf
MID

MIDMID  f%
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DALŠÍ PŘÍKLAD 2.6 UKAZUJE zpětný propočet forwardové outright kotace 
na základě znalosti spotového kursu a prémie (diskontu) v procentech.

Příklad 2.6

Z pohledu českého devizového trhu je euro na forwardovém trhu se splatností tři 
měsíce obchodováno s diskontem –2,12 % (p. a.). Spočítejte, kolik je forwardový 
kurs střed (mid) ve formě outright kotace pro termín dodání 3 měsíce. 
Pro forwardový kurs s  termínem splatnosti tři měsíce musíme kalkulovat pouze 
1/4 z – 2,12 %, tj. diskont ve výši –0,53 %. Konkrétně počítáme podle vzorce:

FRMID = SRMID + (f% .          n           ) . SRMID                        360 . 100

FRMID = 28,1800 CZK / EUR + (–2,12 .          90           ) . 28,1800 CZK / EUR =
                        360 . 100

= 28,0306 CZK / EUR

Outright kotace forwardového kursu střed se splatností 3  měsíce činí 28,0306 

CZK/EUR.

c)  KOTACE VE SWAPOVÝCH BODECH UDÁVÁ v případě přímé kotace 
pouze rozdíl forwardového kursu outright a spotového kursu outright:

Swapové body = (FR – SR) . X,

přičemž násobením číslem X převádíme výsledek na celá čísla (tzv. body). Při 
tradiční kotaci na čtyři desetinná místa bude X mít hodnotu 10 000. Kladná 
hodnota tohoto rozdílu představuje tzv. prémii, zatímco záporná hodnota tzv. 
diskont.
V případě swapové kotace nákupního a prodejního kursu nejsou obvykle zna-
ménka pro diskont nebo prémii uváděna (viz příklad 2.6). Při jejich stanovení 
je pak nutno postupovat podle následujícího pravidla: jestliže první hodnota 
„bodů“ (tzn. nákup) je větší než druhá hodnota „bodů“ (tzn. prodej), pak jde 
o diskont. U prémie platí opak. Pokud chceme na základě swapových bodů 
zpětně spočítat kotaci outright, musíme postupovat následujícím způsobem 
(viz příklad 2.7).
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Příklad 2.7

Spočítejte forward outright kotaci u  kursu CZK/EUR pro přímou kotaci české 
koruny. Předpokládejte, že kotace spotového kursu CZK/EUR (outright) a kotace 
swapových bodů na 1 měsíc jsou následující:

Kurs Nákup Prodej

Spot (CZK/EUR) 28,1499 28,2101
Forward 1M (swap rate)  501/477

FRBID = Swapové bodyBID 
+ SRBID =

     –501    
CZK / EUR + 28,1499 CZK / EUR = 

                                 X                                10 000

= 28,0998 CZK / EUR

FRASK = Swapové bodyASK 
+ SRASK =

     –477    
CZK / EUR + 28,2101 CZK / EUR = 

                                 X                                10 000

= 28,1624 CZK / EUR

Forward outright kotace jsou 28,0998 CZK/EUR pro nákupní kurs (BID) a 28,1624 

CZK/EUR pro prodejní kurs (ASK). 

Kótování měnových futures a opcí

Měnové futures je další formou termínové operace, který je velice podobný for-
wardovému kontraktu. Futures kontrakt je sekundárně obchodovatelná dohoda 
mezi dvěma protistranami o směně dvou specifikovaných měn na stanoveném 
místě, ve standardizovaném množství a čase, za předem dohodnutou cenu (futu-
res price), která je kótována na burze.

Čím se měnové futures liší od termínového obchodu forward?

1.  Zatímco forwardové obchody se obchodují na neburzovním trhu OTC, futu-
res jsou obchodovány pouze na organizovaném trhu – na burze, což umožňuje 
po uzavření pozice prostřednictvím opačné operace ke stejnému datu oka-
mžité konečné vyrovnání zisku (ztráty). Obchodují se na takových burzách, 
jako jsou např. International Monetary Market v Chicagu – CME Group, The 
London International Financial Futures Exchange (LIFFE), Tokyo Financial 
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Exchange, Intercontinental Exchange – NYSE, Eurex Exchange – Deutsche 
Bourse Grup, Singapore International Monetary Exchange.

2.  Množství obchodovaných deviz a termín obchodování jsou standardi-
zovány. Tak např. na IMM(CME) v Chicagu představuje 1 futures kon-
trakt 125 000 CHF, 12 500 000 JPY nebo 62 500 GBP, 250 000 FRF, 
100 000 CAD, 100 000 AUD, 4 000 000 CZK anebo 125 000 EUR. Cena je 
kótována v USD a obchodují se buď uvedená množství deviz, anebo jejich 
celé násobky. Na burze IMM(CME) v Chicagu se futures obchody nevztahují 
pouze k vybraným měnám vyspělých zemí, ale jsou kótovány i měny tranzi-
tivních ekonomik (tzv. emerging markets).

3.  Zatímco forwardové obchody mohou být sjednány s dodáním deviz k libovol-
nému datu, měnový futures se obchoduje s dodáním deviz ke standardizova-
nému termínu. Zpravidla jde o termíny třetí středy v měsících březnu, červnu, 
září a prosinci. U vybraných měn jsou to navíc i první dva nejbližší měsíce.

4.  Kontrakt na měnový futures je garantován clearingovou ústřednou, která pře-
jímá úvěrové riziko. Kupující musí u clearingové ústředny složit zálohu na 
kontrakt (tzv. margin). V případě forwardů zálohy neexistují, i když banky 
u méně bonitních klientů někdy požadují uložení a držení určité částky na 
účtě klienta.

Informace o kotacích měnových futures je možné získat jak na internetu, tak 
i v odborném finančním tisku (obrázek 2.11).

Vysvětlivky:
„Open“ – otevírací kurs dne
„High“ – nejvyšší kurs dne
„Low“ – nejnižší kurs dne
„Latest“ – uzavírací kurs dne
„Est. volume“ – odhad počtu prodaných (= koupených) lotů
„Open interest“ – rozsah otevřených pozic v počtu lotů

Obrázek 2.11 Příklad kotace futures v odborném finančním tisku 

Sloupec „Open“ představuje otevírací kurs dne, „High“ nejvyšší kurs dne, 
„Low“ nejnižší kurs dne a „Latest“ (někdy rovněž „Settle“) uzavírací kurs dne, 
při kterém clearingová ústředna provádí zúčtování zisku či ztráty. „Est. volume“ 
(tj. odhad objemu) je odhadem počtu prodaných (= koupených) lotů během dne 
u jednotlivých termínů splatnosti. Jde tedy o ukazatel obratu. „Open interest“ 

EURO FUTURES (CME) EUR 125,000 (USD PER EUR)

Date Open Latest Change High Low Est. vol. Open interst

Jun 0.9076 0.9108 +0.0033 0.9133 0.9050 14.047 65.712

Sep 0.9135 0.9162 +0.0034 0.9180 0.9135 123 2.192

Dec – 0.9220 +0.0038 0.9235 – 68 233 
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(tj. otevřený zájem) zachycuje rozsah otevřených pozic v počtu lotů pro jednot-
livé termíny splatnosti futures. Jde o stavový ukazatel, který může signalizovat 
„chuť“ trhu ke spekulaci. Systém ukazatelů v této tabulce není náhodný a má 
své uplatnění v rámci tzv. technické analýzy, kterou se budeme zabývat později.

Další formou devizové termínové operace je měnová opce. Měnová opce je 
smlouva, která kupujícímu (držiteli) opce (tzv. holder) zaručuje právo (nikoli 
povinnost) koupit anebo prodat stanovené množství daných deviz za předem 
pevně stanovenou cenu, k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň 
zavazuje protistranu – vypisovatele opce (tzv. writer) – koupit nebo prodat devi-
zy za tuto předem dohodnutou cenu.

Předmětem obchodu je tedy právo devizy koupit nebo prodat. Držitel opce má 
právo devizy za předem stanovenou cenu koupit (prodat), ale nemusí tohoto 
práva využít. Má možnost volby – „option“: využít zakoupené právo anebo od 
něj odstoupit, pokud se situace na devizovém trhu vyvíjí jinak, než očekával, 
a aktuální kurs na spotovém trhu by mu poskytl možnost výhodnějšího obchodu. 
Opce tedy umožňuje minimalizaci kursového rizika, ponechává však „otevřená 
vrátka“ pro maximalizaci zisku z dané operace. Rozlišujeme tzv. americkou 
a evropskou formu opce. Americká opce umožňuje držiteli opce využít opci 
v kterémkoli okamžiku mezi datem nákupu opce a termínem splatnosti opce. 
Evropská opce může být využita pouze v termínu splatnosti, nikoli před tímto 
termínem.

Každá opce obsahuje dva základní prvky:

 ● strike (exercise) price, což je realizační cena opce, při které mohou být devizy 
držitelem opce koupeny nebo prodány;

 ● option premium, což je opční prémie, resp. cena opce placená držitelem vypi-
sovateli opce za získání práva (nikoli povinnosti) při dohodnuté realizační 
ceně koupit nebo prodat dané množství deviz. 

Existují dva základní druhy opcí: kupní opce a prodejní opce. Kupní opce (call 
option) zaručuje právo devizy při stanovených podmínkách koupit. Podnik bude 
využívat kupní opci např. tehdy, jestliže očekává apreciaci zahraniční měny, ve 
které má v budoucnosti uhradit své závazky. Prodejní opce (put option) zaručuje 
držiteli opce právo devizy za stanovených podmínek prodat. Podnik může využít 
prodejní opci např. tehdy, bude-li v budoucím termínu inkasovat od zahraničního 
odběratele v měně, u které očekává depreciaci.

Opce se obchodují jak na neburzovním trhu OTC, kde jsou vypisovány běžně 
bankami, tak i na burzách. Jednou z nejznámějších burz, kde jsou opce obcho-
dovány, je např. Philadelphia Stock Exchange. Oba typy obchodů mají své výho-
dy a nevýhody. Opce obchodované na OTC trhu jsou více „šity na míru“ podni-
ku a lépe vyhovují potřebám klientů, pokud jde o částku a termín splatnosti opce. 
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Opce obchodované na burzách jsou opět standardizovány co do množství (na 
PHLX 10 000 CAD, GBP, EUR, CHF a NWD, resp. 1 mil. JPY) i času (devět 
termínů v roce). O kotaci těchto opcí je možné získat informace na internetu i ve 
finančním tisku. Podívejme se např. na kotaci eura v odborném finančním tisku 
(obrázek 2.12).

Vysvětlivky:
EUR 10 000 – základní obchodované množství
Jun, Jul, Aug – vybrané měsíce z termínů splatnosti opcí
„Strike price“ – realizační cena opce
„Calls“ – prémie pro kupní opce (počet centů USD za 1 EUR)
„Puts“  – prémie pro prodejní opce (počet centů USD za 1 EUR)

Obrázek 2.12 Kotace opce v odborném finančním tisku 

Je samozřejmé, že pokud chce firma nebo banka koupit právo na nákup nebo 
prodej devizy na opčním trhu, musí být k dispozici protistrana, která je povinna 
za každých okolností (z pohledu hodnoty spotového kursu v době plnění čas-
to nevýhodných) příslušné devizy za dohodnutou realizační cenu dodat nebo 
odkoupit. Jako kompenzující faktor nevýhodného postavení vypisovatele vystu-
puje opční prémie, která je v naší tabulce kótována jako počet centů za jedno 
euro. Opční prémie bývají často relativně vysoké. Zkušený manažer bude proto 
pečlivě vážit, jaká je míra pravděpodobnosti očekávané změny kursu a zda by 
vysoká opční prémie nebyla příliš neúměrnou cenou za očekávané riziko.

Philadelphia SE EURO/$ OPTION EUR 10 000 (cents PER EUR)

Strike   CALLS    PUTS

Price  Jun Jul Aug Jun Jul Aug

0,880 2,92 3,48 3,94 0,51 0,85 1,18

0,900 1,65 2,26 2,76 1,10 1,59 1,95

0,920 0,77 1,36 1,84 2,17 2,64 2,98
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Organizace devizového trhu a struktura devizového obratu Kapi to la 2 

Kontrolní otázky

1.   Co je to dvoucestná kotace? Jaké faktory způsobují rozdílný spread mezi nákup-
ním a prodejním kursem u jednotlivých měn a dále mezi valutami a devizami?

2.   Jakou úlohu hrají na devizovém trhu dealeři, market makeři a brokeři. Proč dealer 
v bance v některých případech raději obchoduje přes brokera než přímo s jiným 
dealerem?

3.   S jakou motivací vstupují na devizový trh výrobní podniky, obchodní banky, cen-
trální banky a hedgové fondy?

4.  V čem spočívá odlišnost mezi spekulací a arbitráží a mezi spekulací a hedgingem?
5.   Které devizové operace jsou obchodovány na trhu OTC a  které na burze? 

Vysvětlete pojem trh OTC. 
6.   Uveďte základní odlišné znaky mezi termínovými operacemi typu forward, futures 

a options.
7.   Jaký je rozdíl mezi kotací forwardového kursu v bodech a v procentech? V jakém 

případě mluvíme o prémii a v jakém případě o diskontu?
8.   Jaký je rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou devizovou pozicí? Jakou pozici budete 

volit při spekulaci na zhodnocení kursu domácí měny?
9.   Proveďte devizovou arbitráž a spočítejte možný zisk (ztrátu) při 1 mil. GBP nebo 

1 mil. USD, pokud platí následující kotace USD/GBP: 

Spotový kurs Nákup Prodej

Ambank (USD/GBP) 1,2465 1,2534
US Bank (USD/GBP) 1,2539 1,2601

10.  Vysvětlete pojem křížový devizový kurs. Proveďte nepřímou devizovou arbitráž, 
jestliže máte k dispozici 1 mil. CAD a kursy jsou následující: 0,75 USD/CAD a 3 USD/
GBP v New Yorku a 4 CAD/GBP v Londýně. Abstrahujte od rozdílu mezi nákupním 
a prodejním kursem.

11.  Pokuste se o  trojstrannou arbitráž s  1 mil. USD, pokud platí následující přímé 
(akademické) kotace na českém trhu (ČSOB a ČS) a na trhu v euroměnové oblasti 
(Dbank).

Nákup Prodej

ČSOB (CZK/USD) 25,150 25,250
ČS (CZK/EUR) 28,450 28,600
Dbank (EUR/USD)  0,910  0,920

Můžete dosáhnout zisku z arbitráže? Kolik váš arbitrážní zisk činí?
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M ěnové kursy spojují vnitřní ekonomiku s vnějším okolím a současně zpro-
středkovávají vliv vnějších ekonomických vztahů na domácí ekonomické 
procesy. Svými důsledky se dotýkají nejen finančního hospodaření státu 

a podniků, ale i spotřebitelů. Význam měnového kursu přímo úměrně roste s ote-
vřeností národní ekonomiky. Měnový kurs je vedle úrokové míry nejvýznamněj-
ší národohospodářskou „cenou“. Má svoji makroekonomickou i mikroekonomic-
kou stránku. Ovlivňuje vývoj domácí cenové hladiny a je významným faktorem 
(ne)rovnováhy platební bilance. Významně však ovlivňuje také tržby exportérů 
a náklady importérů zboží, výnosy zahraničního kapitálu, náklady na zahraniční 
půjčky atd. Vliv kursu pociťují i spotřebitelé, kteří nakupují importované zboží 
na domácím trhu, nebo když se rozhodují o své zahraniční dovolené.

První dvě kapitoly v této části vysvětlují hlavní teorie měnových kursů (např. 
teorii parity kupní síly, teorii parity úrokové míry, monetární přístup ke kursu), 
které jsou základem tzv. fundamentální analýzy. Čtenář se seznámí s faktory, 
které ovlivňují rovnovážnou úroveň kursu, i s tím, jak moderní teorie měnových 
kursů vysvětlují jejich změny v krátkém i dlouhém období. Podrobně si vysvět-
líme zejména vliv cen, úrokových sazeb, peněžní zásoby a salda platební bilance 
na měnový kurs.

Závěrečná kapitola v této části pak rozšiřuje znalosti z oblasti prognózování 
měnového kursu o základy tzv. technické analýzy. Technická analýza je založe-
na na myšlence, že na základě minulého vývoje kursu je možno prognózovat 
jeho budoucí pohyb. Položíme si otázku, zda tato teorie je postavena na vědec-
kém základu a jaký je její vztah k fundamentální analýze. Čtenář se v této kapi-
tole může seznámit s některými pojmy, které devizoví dealeři běžně používají při 
hodnocení trhu. Jde např. o konstatování, že trh je „překoupen“ nebo naopak 
„přeprodán“, nebo že měna dosáhla „bodu odporu“, resp. „bodu podpory“. 
Zároveň si ukážeme, že úspěšnost této metody je založena na určitých předpo-
kladech, které v praxi nejsou vždy splněny. 
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KAPI TO LA 3

FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA 
A TRADIČNÍ TOKOVÉ TEORIE 
MĚNOVÉHO KURSU

M ěnový kurs představuje specifickou formu ceny, která se tvoří na devizo-
vém trhu podle vývoje poptávky po devizách a nabídky deviz. Tato cena 
je ovlivněna jak fundamentálními faktory, tak chováním subjektů na devi-

zovém trhu. Mezi fundamentální faktory patří makroekonomické veličiny, které 
společně s uplatňovanou makroekonomickou politikou ovlivňují měnový vývoj. 
Jde zejména o kumulativní a dílčí salda platební bilance, zahraniční zadlužení, 
zlepšování nebo zhoršování zahraničních směnných relací, inflační a úrokový 
diferenciál, vývoj měnových a úvěrových agregátů a tempo růstu hrubého domá-
cího produktu. O vliv jednotlivých fundamentálních faktorů se pak opírají jednot-
livé teorie měnového kursu, které se postupně rozvíjely od konce devatenáctého 
století (např. teorie parity kupní síly, platebně bilanční přístup ke kursu, teorie 
úrokového diferenciálu, monetární přístup ke kursu atd.). Teorie měnového kursu 
by měla představovat určitý ucelený systém, který může vysvětlit chování kursu. 
Jak napovídají názvy jednotlivých teorií, každé teorii je vlastní zdůraznění význa-
mu určitého fundamentálního faktoru jako faktoru rozhodujícího pro vysvětlení 
pohybu měnového kursu. Zvládnutí jednotlivých teorií měnového kursu je tedy 
základem pro pozdější vytvoření ekonometrického modelu prognózování kursu.

Kurs však není vždy určován pouze fundamentálními faktory. O jeho vývoji 
zejména v krátkém období rozhodují očekávání tržních subjektů. Očekávaný 
vývoj fundamentálních faktorů je tržními subjekty „okamžitě“ zapracováván do 
vývoje měnového kursu. V okamžiku, kdy jsou statistickými úřady oznámeny 
oficiální informace o vývoji fundamentálních faktorů, se kursy upravují „sko-
kem“ podle toho, zda skutečný vývoj očekávaného fundamentálního faktoru je 
lepší nebo horší ve srovnání s předchozím očekáváním. Vedle očekávání indivi-
duálních účastníků trhu má velký vliv na pohyb kursu i chování vlád a centrál-
ních bank. Komentáře a prohlášení politiků, devizové intervence centrální ban-
ky, kursové závazky centrální banky ohledně dalšího vývoje kursu mohou 
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rovněž dočasně odchýlit úroveň kursu od té, která by odpovídala fundamentál-
ním faktorům.

Konečným cílem fundamentální analýzy je formulování ekonometrického 
modelu pro prognózování pohybu měnového kursu. Při jeho konstrukci je nutné 
si především uvědomit, že vysvětlující proměnné (fundamentální faktory) je 
nutno volit podle délky prognózovaného období. Zatímco v dlouhém období, kdy 
např. propočítáváme efektivnost přímé zahraniční investice, by nás měl zajímat 
budoucí vývoj agregátních cenových indexů (příp. měnových agregátů), tenden-
ce ke zlepšování nebo zhoršování zahraničních směnných relací hostitelské 
země, salda platební bilance a zahraniční zadlužení hostitelské země, v krátkém 
období při měnové optimalizaci cash flow se spíše budeme zajímat o bezpro-
střední možné změny úrokových sazeb, devizové intervence centrální banky, 
senzitivnost trhu ve vztahu k riziku, změny v ratingu zemí, reakce trhu na nové 
informace a mezinárodní pohyby krátkodobého kapitálu (tzv. hot money).

Při sledování krátkodobého vývoje kursu musíme pečlivě sledovat denní 
kalendář událostí (obrázek 3.1) a frekvenci uveřejňování jednotlivých dat. 
Problémy dlouhodobějších prognóz naopak souvisejí s nutností provádět alterna-
tivní odhady budoucího vývoje vysvětlujících fundamentálních veličin. 

Oblíbenost jednotlivých ekonometrických modelů u fundamentálních analy-
tiků je historicky podmíněná a úzce se váže na činnost centrální banky. Pokud si 
centrální banka stanovuje operativní a zprostředkující cíle měnové politiky 
v podobě kvantitativních monetárních veličin (např. měnová báze a peněžní 
zásoba), budou analytici preferovat modely obsahující monetární proměnné. 
Pokud centrální banka pracuje v režimu cílování inflace, budou analytici přiro-
zeně tíhnout k modelům založeným na teorii parity kupní síly nebo na teorii 
úrokového diferenciálu. Důvodem je, že měnově politická proměnná nebo cílo-
vaná veličina se mohou stát pevným opěrným bodem pro prognózu vývoje kursu 
v dlouhém období.

3.1 Teorie parity kupní síly a inflační diferenciál

V předchozí kapitole jsme si vysvětlili, jak se tvoří měnový kurs na devizovém 
trhu. Poznali jsme, že rovnovážná cena deviz je vlastně cena, která čistí trh, pro-
tože uvádí do rovnováhy poptávku po devizách a nabídku deviz. Měnové, ekono-
mické i politické podmínky, v nichž se utváří a funguje měnový kurs, se neustále 
vyvíjejí. V důsledku toho se mění i objektivní a subjektivní faktory, které na 
kurs v konkrétním čase a prostoru působí. V padesátých až šedesátých letech 
minulého století hrály v mezinárodních platbách významnou úlohu zejména toky 
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