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Abstrakt

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem optimálního zajištění podniku proti kusovým 

rizikům. Metod jak se může podnik zajistit je více např. přirozený hedging, forward, futures, 

swap a opce.

Klíčová slova

kursové riziko, hedging, forward, futures, opce , swap

Abstract

The subject of my bachelor’s thesis is a proposal of ensuring a company against exchange 

rate risk. There are several methods such as natural hedging, forward, futures, swap and put.
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1. ÚVOD

Ve své bakalářské práci se chci zabývat návrhem optimálního zajištění podniku proti 

kursovým rizikům. V dnešní době většina podniků obchoduje se zahraničím a tento 

trend nadále stoupá, což potvrzují i nedávno zveřejněná čísla statistického úřadu. České 

firmy loni vyvezly zboží za více než 2 biliony korun. Přispěly tak k historicky 

největšímu obchodnímu přebytku. Vývoz převážil nad dovozem o 47,3 miliardy korun. 

To je o 8,7 miliardy více než v roce 2005. Z tohoto plynou i různá rizika např. měnové 

riziko.  Podstatou tohoto rizika je časový nesoulad mezi okamžikem realizace obchodu 

a inkasa příslušné částky v cizí měně.

Pokud chce domácí vývozce proniknout na zahraniční trhy, je nucen v důsledku silného 

konkurenčního tlaku na světových trzích, dodávat své zboží na obchodní úvěr. To

znamená, že je zahraničnímu odběrateli zboží a služeb umožněn odklad plateb. 

Domácí vývozce má tedy pohledávku v zahraniční měně, a proto se vystavuje 

měnovému riziku. Jestliže se totiž do doby splatnosti pohledávky změní měnový kurs, 

změní se samozřejmě také korunová cena uvedené pohledávky. Jestliže se domácí měna 

zhodnotí, korunová cena pohledávky klesá, a tak vývozce utrpí kursovou ztrátu. Naopak 

pokud se domácí měna znehodnotí, korunová cena pohledávky roste a vývozce dociluje 

kursového zisku. Domácí exportéři se tedy zpravidla obávají zhodnocení domácí měny.

To se v poslední době děje např. vůči euru a i dolaru. Kurs koruny k americkému dolaru 

byl na začátku roku 2006 asi 24,50 Kč za jeden dolar a na začátku roku 2007 to bylo 

téměř 20,50 Kč za dolar. To znamená, že česká měna posílila o 4 Kč. Pokud domácí 

vývozce uzavřel kontrakt na začátku roku 2006 a počítal, že za tuto zakázku dostane 

50 000 dolarů, a zaplaceno dostal až na začátku roku 2007,  tak jeho kursová ztráta bude 

činit  asi 200 000 Kč, to může lehce udělat ze ziskové zakázky ztrátovou.

Pozice importérů je analogicky opačná.
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2. Teoretická východiska práce

2.1.Vznik současných devizových rizik

Světové finanční vztahy zasáhla v srpnu 1971 výrazná a svými důsledky hluboká 

zásadní změna. Navenek se projevila pouze v totální kvalitativní změně tehdejšího 

platného mezinárodního měnového systému formou zřícení základního pilíře uvedeného 

systému – skončením vyměnitelnosti americké měny ze měnový kov. Tím se však 

současně ve srovnání s předchozím obdobím, změnilo devizové riziko pro všechny 

subjekty účastnící se mezinárodní směny.

Pochopit podstatu změny a řadového vzrůstu vlivu parametru devizového rizika  a jeho 

důsledky na hospodaření a finanční řízení vývozní nebo dovozní firmy, znamená 

z ekonomického pohledu: 

 Uvědomit si rozdíly v působení systému pevných měnových kursů, ve srovnání 

se systémem pohyblivých měnových kursů, na ekonomické řízení firmy

 Pochopit důsledek, který tato změna způsobila a jaké následně vyvolala  změny 

v oblasti finančního řízení firmy

Klasická devizová rizika vznikla po druhé světové válce od začátku 70. let a přímo 

souvisí se zánikem brettonwoodského mezinárodního měnového systému, postaveného 

na standartu dolarové devizy. Zrušením vyměnitelnosti amerického dolaru za zlato pro 

nerezidenty centrálních bank ostatních zemí světa – zaniká v srpnu 1971 základní pilíř 

tehdejšího mezinárodního měnového systému, jehož podstatou byly pevné měnové 

kursy . Od tohoto momentu vzniká ve světě s tržní ekonomikou systém pohyblivých 

měnových kursů a tento trvá dodnes bez jakýchkoliv indicií jeho zániku v příštích 

minimálně 10 letech.       

Kvalitativní změnou, která vyvolala devizová rizika vyplývající z pohybů všech 

měnových kursů jednotlivých tržních ekonomik, a která je od srpna 1971 podstatou 

existence těchto rizik je skutečnost, že do srpna 1971 se každá národní měna a její 

měnový kurs stávají klasickým zbožím podléhajícím v plném rozsahu tržnímu zákonu 
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nabídky a poptávky vůči nim na devizových trzích. Měnový kurs je cena jedné měnové 

jednotky vyjádřena v měnových jednotkách jiných zemí, tento kurs je v plném rozsahu 

vystaven permanentním vlivům nabídky a poptávky po předmětné měně na světových 

devizových trzích a podle jejich výkyvů pak současně dochází i k permanentním 

výkyvům jednotlivých měnových kursů na mezinárodních devizových trzích.  [ 7, s. 16-

19]

2.2.Devizový trh

Devizový trh je místem, kde mohou fyzické osoby , firmy i banky nakupovat a prodávat 

volně směnitelné měny a kde v rámci jednoho systému mohou být částky jedné měny 

převedeny do měny jiné. Devizový trh je nejstarším z finančních trhů na světě. Ten, 

který dnes známe, se začal  utvářet až v průběhu 19. století v rámci měnového systému, 

označovaného jako zlatý standard. Hlavním úkolem je směňovat cizí měny a zajišťovat 

tak dobře fungující mezinárodní obchod, mezinárodní investování (clearing), 

spekulování a také rozvoj cestovního ruchu. Mezi nejvýznamnější devizové trhy v 

současnosti patří Londýn, New York, Paříž, Frankfurt, Tokyo, Curych. Mezi sebou jsou 

pak tato centra propojena telefonní sítí a pomocí terminálů, které jim umožňují být v 

neustálém kontaktu a vytvářet tak jeden globální mezinárodní devizový trh. 

Devizový trh v České republice se postupně měnil zejména od roku 1997 a procházel 

výkyvy. Národní ekonomika se vyvíjela jako otevřená, neizolovaná. Její propojení s 

různými ekonomickými subjekty a jejím rozvojem se intenzita mezinárodních 

ekonomických vazeb postupně prohlubovala. Při pohybu zboží a služeb přes hranice 

byla potřeba existence dalšího zdokonalování systému mezinárodních plateb a tím i 

rozvoj mezinárodního obchodu. Na měnové trhy a devizové kursy má vliv mnoho 

činitelů: 

 kolísavost devizových kursů jednotlivých volně směnitelných měn 

 změny úrokových sazeb 

 zásahy centrální banky 

 ekonomická a politická situace 
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 vojenské konflikty v zahraničí 

 živelné pohromy atd. 

V rámci světové ekonomiky se problematika fungování devizového trhu a zajištění 

devizového rizika stala aktuální až na konci šedesátých let, kdy postupně docházelo k 

rozpadu Brettonwoodského systému pevných devizových kursů. Většina světových měn

v tomto období přešla na systém plovoucích kursů. Tím se analýza devizového rizika a 

jeho zajištění stala aktuální. Finanční analytici vypracovávají analýzy dalšího vývoje

trhů v závislosti na obchodech s finančními deriváty, zahrnujícími forwardy, futures, 

swapy a opce, a dále také vlivem hodnot státních dluhopisů, cenných papírů a aktuální 

situace na trhu. Z výsledku svého šetření poté publikují zprávy - analýzy, které mohou 

ovlivňovat vývoj ekonomiky, devizové kursy, export i import a také postavení České 

republiky na mezinárodních trzích. 

 Tyto finanční analýzy mají nemalý význam i na exportéry a importéry. Firmy, 

zabývající se zejména zahraničním obchodem, mohou informace v nich obsažené dále 

využívat jako užitečný nástroj k řízení svého devizového rizika, což vede ke snižování 

nákladů spojených se zahraničním platebním stykem. Devizové riziko totiž vzniká 

zejména proto, že vlivem času se nabídka a poptávka deviz mění, a to pak vede ke 

změnám devizového kursu.Tyto změny mohou navíc ohrozit všechny, kteří musí v 

budoucím čase přijmout platby ze zahraničí nebo své závazky do zahraničí v budoucnu 

uhradit. 

Navíc, bez možnosti zajištění se proti devizovému riziku, by se objem mezinárodního 

obchodu i kapitálových toků zmenšoval.

Čeští exportéři a importéři se ve většině již naučili využívat prakticky všech možných 

zajišťovacích metod a instrumentů. Největší rozdíl ve srovnání se zahraničními subjekty 

je jen v poměrně nižší míře využívání externího zajištění rizika pohybu devizových 

kursů prostřednictvím umělých zajišťovacích instrumentů, a to hlavně forwardů, swapů 

(pevné termínové obchody) a opcí (podmíněné termínové obchody). K hlavním 

příčinám současného nedostatečného využívání těchto finančních derivátů, patří vysoké 

objemy peněžních prostředků, od kterých jsou dealeři bank ochotni tyto kontrakty 

uzavírat, nákladnost termínových transakcí, zejména pak opčních kontraktů a také nízká 

likvidita termínového obchodu s dobou splatnosti delší než jeden rok. [17]
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„Na devizových trzích se provádějí v současné době v podstatě tři druhy obchodů:

promptní (spotové) obchody - závazná dohoda na základě Rámcové smlouvy nakoupit 

či prodat dohodnuté množství jedné měny za protihodnotu měny druhé při dohodnutém 

kursu s datem vypořádání obvykle za dva pracovní dny od uzavření obchodu s tím, že je 

možné sjednat i termín kratší D+0 a D+1. 

termínové operace (forwardové) - závazná dohoda na základě Rámcové smlouvy 

nakoupit/prodat dohodnuté množství jedné měny za protihodnotu měny druhé při 

dohodnutém kursu s datem vypořádání obvykle déle než za dva pracovní dny od 

uzavření transakce. Forwardové operace se zpravidla vypořádávají za déle než dva 

pracovní dny, ale dříve než za jeden rok. Klient platí dohodnutou částku obchodu až v 

den splatnosti. V den sjednání složí pouze částku jistiny ve výši 10 - 15% z částky na 

základě Dohody o složení jistiny. Zaplacenou jistinu obdrží poté zpět na svůj účet v den 

splatnosti dohodnutého obchodu. Těchto operací se  nejvíce využívá k jištění kursového 

rizika v mezinárodním obchodě. 

termínové operace (swapové) - představují kombinaci promptní a forwardové operace 

na mezibankovním devizovém trhu. Swap je promptní prodej deviz s dohodou, že 

devizy budou odkoupeny zpět k určitému datu v budoucnu. U tohoto typu obchodu je 

důležitý rozdíl mezi cenou prodeje a zpětného odkupu. Tomuto rozdílu se říká swap 

rate. 

Devizový kurs a jeho výkyvy mají silný vliv i na hodnoty platební bilance, přitom na 

druhé straně i on sám je zároveň také ovlivňován. [19]

2.3.Možnosti ČNB ovlivnit kurs

V roce 1997 bylo zaznamenáno negativní saldo platební bilance České republiky. Naše 

ekonomika byla provázena odlivem zahraničního kapitálu. Přiliv kapitálu, který je pro 

naši republiku typický dnes, byl v tomto roce za celé sledované období na nejnižší 

úrovni. V tomto roce tak již nebylo možné měnovou krizi odvrátit a to ani za pomoci 

restrikcí ČNB. V květnu 1997, při intervencích proti znehodnocování koruny, prodala 

ČNB devizy v objemu přes dvě miliardy dolarů. Tento prodej deviz zapříčinil
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bezprostřední stažení korun z oběhu, které se na svoji původní úroveň dostávaly 

postupně během dalších let. Stát tak přišel při intervencích centrální banky v květnu 

1997 o pětinu devizových rezerv a ekonomika o 13% peněžní zásoby. V posledních 

letech se již v České republice daří tyto nedostatky nerovnováhy v ekonomice 

odstraňovat a lze také zaznamenat pozitivní vliv vlády při podpoře přílivu přímých 

zahraničních investic.

Centrální banka používá své vlastní měnové nástroje, kterými může usměrňovat operace 

na volném trhu. Mezi tyto operace patří intervence ČNB, které jsou však nyní 

využívány méně než v minulosti. Tyto operace jsou finančně náročnější. Řízení 

diskontní politiky má vliv na výši úrokových sazeb vyhlašovaných českými bankami.

V porovnání s ostatními zásahy ČNB můžeme konstatovat, že nejlevnější je intervence 

verbální. ČNB tento způsob usměrnění silné koruny často využívá. Tento způsob sebou 

nese jistá rizika. Např. vyjádření guvernéra v médiích se může ihned negativně projevit 

oslabením kursu české koruny. Tento stav však většinou netrvá dlouho, pouze několik 

málo dní. Účinnější a také dražší je už intervence na devizovém trhu. Centrální banka

dá k dispozici na mezibankovní trh určitou částku deviz k nákupu české koruny 

tuzemskými bankami. Pokud poptávka po devizách u komerčních bank v daném čase 

převyšuje částku v držení deviz těmito bankami, komerční banky se obrací na banku 

centrální a kupují u ní za domácí měnu devizy (pokud nemohou změnit kurs). Centrální 

banka by však při intervencích na devizovém trhu měla být obezřetná a mít na vědomí i 

její závažné důsledky. A to hlavně to, že každý prodej české koruny se zpětně odrazí v 

poklesu množství domácí měny v ekonomice. 

Devizový trh je velmi dynamický a i stejně rychle se vyvíjí v oblasti používaných 

nových technologií. V současné době jsou již vytvářeny systémy, které umožňují 

automatické obchody s devizami u bank a velké korporace využívají terminály 

kopírující aktuální stav na devizovém trhu. Do budoucna můžeme tak očekávat, že 

devizový trh bude spíše ještě víc expandovat, v závislosti s potřebou rozvoje 

mezinárodního obchodu a rozvoje našeho podnikání na světových trzích. [17]
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2.4.Identifikace devizových rizik 

V první řadě by měla firma identifikovat devizová rizika. Tato rizika lze získat formou 

provedení analýzy její devizové pozice.

Devizovou pozicí se v této práci rozumí v užším smyslu vztah mezi devizovými 

pohledávkami a devizovými závazky firmy v jednotlivých zahraničních měnách 

k předmětnému časovému okamžiku. V širším smyslu jde o vztah mezi všemi aktivy, 

pasivy a peněžními toky firmy a o jejich citlivost na změny předmětných kursů 

zahraničních měn.

2.5.Druhy devizové pozice

„Tato devizová pozice firmy může být z hlediska uvedené citlivosti na změny 

předmětných devizových kursů:

 Otevřená – u užšího chápání rozdíl mezi jednotlivými pohledávkami a závazky 

není k danému časovému okamžiku nulový, a proto uvedená firma podstupuje 

devizové riziko

 Uzavřená – u užšího chápání je rozdíl mezi devizovými pohledávkami a 

závazky v dané měně k danému časovému okamžiku nulový, a proto tato firma 

v tomto období nepodstupuje žádné devizové riziko

V závislosti na produkční filozofii firmy je pak nezbytné přistoupit k vhodnému řízení 

existující firemní devizové pozice.

Každá domácí vývozní nebo dovozní firma by si z pohledu svého profesionálního 

finančního řízení měla vždy udělat analýzu své otevřené devizové pozice. Tato devizová

pozice může být:

 dlouhá

 krátká
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Dlouhá devizová pozice znamená, že daná firma má přebytek pohledávek dané měny 

ke konkrétnímu datu, např. očekává z ciziny nějaké platby za vývoz svých výrobků 

nebo služeb nebo za poskytnutý vývozní nebo jiný úvěr.

Krátká devizová pozice devizového subjektu ke konkrétnímu časovému termínu 

znamená, že tento subjekt má vůči zahraničí v analyzované měně nějaké devizové 

závazky (různého druhu) přesahující její pohledávky a tyto závazky jsou ke 

stanovenému termínu splatné.

V obou těchto případech musí finanční manager (dealer, apod.) firmy zaujmout k řízení 

rizik vyplývajících z této otevřené devizové pozice nějakou strategii. V podstatě má 

k dispozici dvě hlavní varianty volby:

 Devizovou pozici ponechá otevřenou, pokud vývoj kursu měny kontraktu se má 

vyvíjet ve prospěch směru otevřené devizové pozice.

 Otevřenou devizovou pozici uzavře, pokud na základě analýzy relevantních 

faktorů ovlivňujících měnový kurs domácí nebo zahraniční měny očekává 

k momentu inkasa zpevnění domácí měny.

Existuje ještě i třetí varianta, a sice firma má devizovou pozici uzavřenou, ale rozhodne 

se ji úmyslně otevřít, protože čeká např. znehodnocování vlastní domácí měny a 

z tohoto jejího poklesu se rozhodne na tomto poklesu profitovat. Existuje i jiný pohled a 

zdůvodnění pro tuto její činnost, a sice to, že se tato firma v jejím srovnání se 

zahraničím rozhodne efektivně a aktivně chránit před znehodnocením svých aktiv, resp 

také peněžních toků – a to jejich konverzí do vhodné zahraniční měny (té, která se vůči 

domácí nebude také znehodnocovat). Taková firma vychází z dobré informovanosti 

v určitém segmentu světových devizových trhů a tyto své informace nebo znalosti také 

komerčně realizuje ve formě mimořádných zisků z devizových operací, které nemají 

žádnou materiální oporu v jeho vlastní produkční činnosti. Tato metoda se také někdy 

označuje jako metoda spekulační.

Efektivní rozhodnutí firemního finančního managera pro jednu z uvedených variant 

závisí primárně na skutečnosti, nakolik přesně je schopen určit budoucí vývoj kursu 

předmětných měn.“[7 s. 208 - 209]
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2.6.Možnosti  zajištění

Většina podniků, pokud obchodují ve větší míře se zahraničím, se snaží zajistit proti 

kursovému riziku.

Na přelomu října a listopadu (pokud mají hospodářský rok roven kalendářnímu) je 

nejvhodnější období pro finanční plánování na příští rok. Pokud firma obchoduje se 

zahraničím, je to optimální doba pro rozhodování o zajištění proti kursovým rizikům. 

Hodně firem se však touto problematikou zajištění nezabývá. Jedním z důležitých 

faktorů pro rozhodování o délce měnového zajištění je způsob podnikání. Firma, která

uzavírá jednorázové kontrakty, se zajistí na objemy těchto kontraktů. Pokud však 

uzavírá kontrakty průběžně se zahraničím, musí reagovat na změny trhu, na němž 

působí.

Cenu zajišťovacích instrumentů proti kursovým rizikům nelze srovnávat s poplatkem za 

bankovní operace či pojištění. I přesto, že zajištění těchto rizik je de facto "pojištěním". 

Rozdíl je v tom, že u klasického pojištění klient dostane plnění z pojistné smlouvy, 

zatímco u zajištění proti kursovým rizikům získá měnu v předem daném kurzu.

Zajištění 

Jestli se má firma zajistit a jak, záleží v zásadě na oboru podnikání a způsobu řízení 

firmy. U některých společnosti to lze učinit i na celý rok dopředu. Takové firmy si

zajistí i celé cash flow, tedy veškeré peněžní toky.

Většinou se zajištění rozkládá po částech a to třetinách. Společnost si zajistí třetinu toků 

na delší období dopředu, další třetinu opakovaně během kratších období a třetinu 

ponechá bez pojistky. Takže jednu třetinu zajistí na půl roku nebo rok a další na příklad 

na dva, tři měsíce.

Společnost, která uzavírá jednorázové kontrakty, se zajistí na objemy těchto kontraktů. 

Pokud však průběžně obchoduje se zahraničím, musí reagovat na změny trhu, na němž 

působí. Firma, která obchoduje s  rychloobrátkovým zbožím a kde je velká konkurence 

a kde se často mění ceny,  se nemůže zajišťovat na dlouhou dobu dopředu. Pokud 

nastane vývoj, který začne zvýhodňovat dovozy, tak se dovozce zajištěný na původní 

kurs může najednou potýkat s neschopností snížit cenu. V tomto případě je rozumnější

se zajišťovat jen na krátkou dobu, do dvou či tří měsíců.
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Jako příklad uvádím firmu dovážející počítače, v jejímž oboru se mění ceníky zhruba za 

každých čtrnáct dní. Jestliže by se společnost zajistila na celý rok a výsledek zajištění 

bude negativní, může se stát méně konkurenceschopnou. Jiná společnost, která se 

nezajistila, totiž bude mít výhodu příznivějšího kursu a při nízkých maržích může 

konkurenta vytlačit z trhu. U odvětví s nízkými maržemi a vysokou konkurencí je tedy 

výhodné se zajišťovat na krátkou dobu.

Různé nástroje

Podle charakteru podnikání se potom také vybírají nástroje. Nejjednodušším je 

termínový kurs. Je ideálním zajišťovacím nástrojem v případě, kdy obchodník ví, kdy 

bude zboží vyvážet či dovážet, a podle toho si s bankou dojedná, za jakou cenu získá či 

prodá cizí měnu.

Když se obchodníkovi nelíbí riziko, že by mohl na termínovém kurzu i prodělat (pokud 

by v den nákupu či prodeje zboží byl kurs na trhu pro něj výhodnější než ten, který si 

zajistil), může si koupit opci. Měnová opce je totéž co jakákoliv jiná - právo na obchod 

za předem stanovenou cenu, ovšem nikoliv povinnost jej uzavřít. Protože právo 

neznamená povinnost, nelze prodělat na takovém vývoji, který přinese lepší kurs, než je 

ten zajištěný.

Ještě vyšší formu zajištění pak představují takzvané strukturované forwardy, tedy 

kombinace termínových kurzů. U takovýchto produktů lze zajistit, aby majitel firmy 

profitoval na situaci, kdy je vývoj kursu pozitivní, i na případu, kdy jde kurs proti němu.

SWAP 

Některé firmy na trhu ale fungují tak, že nakupují dodávky na zahraničních trzích a 

následně na ně reexportují svoji produkci. Pohybují se tak na straně nákupu i prodeje ve 

stejné zahraniční měně, u nás většinou v eurech. Přesto u nich vzniká devizové riziko a 

to z důvodu časového nesouladu mezi okamžikem nákupu a prodeje. Mezi těmito 

dvěma okamžiky se totiž kurs může "pohnout".

Pro takové firmy se potom nabízejí jako vhodný instrument měnové swapy. Lze si je při

velkém zjednodušení představit jako balíky peněz, které se přesouvají mezi firmami a 

jejichž hodnota se vlivem kursu nemění. Měnový swap tak zajistí soulad, jako kdyby 

obchodník nakoupil i prodal ve stejný okamžik.
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Základním produktem pro zajištění devizových rizik je devizový forward. Při něm má 

klient garantován nákup měny za předem stanovený kurs, takže dopředu ví, za kolik 

nakoupí či prodá své zboží nebo služby. Účelem forwardu je totiž eliminace rizika z 

pohybu kursů tak, aby klient mohl plánovat své náklady a tržby.

Řada firem se pro zajištění kursových rizik nerozhodne proto, že ho považuje za 

nedostupné. Ve skutečnosti se zajišťují i obchody na úrovni například jednoho sta tisíc 

EUR, tedy v řádu milionů korun. Objemy se navíc v čase kumulují, takže jednotlivé 

transakce mohou být ještě menší, je-li dostatečně velký celkový objem kontraktu. 

Limitem pro zajištění jsou totiž jen transakční náklady.

Zajištění proti kursovému riziku koruna-euro samozřejmě ztratí smysl dnem, kdy Česká 

republika začne jako svoji měnu EURo používat. Podle odhadů České národní banky 

půjde zhruba o rok 2012. Česká republika přijme podle našich analýz EURo v roce 

2013 s konverzním poměrem kolem 25,50 CZK/EUR. Udrží-li se dosavadní trendy, tak 

rovnovážný reálný kurs středoevropských měn posílí o 2 až 4 % ročně. Za tohoto 

předpokladu bude konverzní poměr pro převod měn za jedno EURo následující: 35,60 

slovenské koruny, 3,5 polského zlotého, 223 maďarských forintů a 25,50 české koruny.

[20]

2.7.Přirozený hedging

Mezi nejjednodušší způsoby zajištění patří tzv. přirozený hedging.

Tento způsob spočívá v tom, že exportéři mají vedle pohledávek v cizí měně také určité 

závazky v této měně. Měnovému riziku je pak samozřejmě vystavena pouze hodnota 

čistých pohledávek v cizí měně. Přirozené zajištění tedy neumožňuje úplnou eliminaci 

měnového rizika. K té by došlo pouze tehdy, pokud by se hodnota pohledávek v cizí 

měně přesně rovnala hodnotě závazků v této měně, a to jak z hlediska výše pohledávek 

a závazků, tak i z hlediska jejich splatnosti. Tak přesné spárování finančních toků v cizí 

měně však obvykle nebývá přirozeným důsledkem hospodářské činnosti.
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2.8.Forward

Poměrně vhodným zajištěním měnového rizika je nákup nebo prodej příslušné měny na 

termínovém trhu prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Jde o typický termínový 

kontrakt, jehož všechny podstatné náležitosti jsou sjednány již dnes, vypořádán však 

bude až v budoucnu. 

Dnes se stanoví měna, kterou chceme nakoupit (prodat), částka kontraktu a cena, kterou 

v případě měnových obchodů představuje tzv. forwardový (budoucí) devizový kurs. 

Potom je nutné určit termín, k němuž má být obchod realizován. Z hlediska devizového

rizika je důležité to, že je možné na termínovém trhu fixovat již k dnešnímu datu 

měnový kurs, za nějž budeme v budoucnu prodávat (nakupovat) zahraniční měnu. 

Pokud tedy exportér očekává inkaso jeden milión eur za tři měsíce, může již dnes tyto 

prostředky na termínovém trhu prodat za koruny. Měnové riziko tak zaniká, protože

exportér má již dnes zajištěný kurs, v kterém bude za tři měsíce eura za koruny 

směňovat. Importér může analogicky zajistit svůj závazek v cizí měně proti kursovému 

riziku termínovým nákupem příslušné částky v cizí měně. [7]

Forwardové kursy

Forwardové kursy se zpravidla nerovnají aktuálnímu měnovému kursu. V rozdílech se 

zrcadlí jak očekávání ohledně budoucího vývoje, tak i rozdíly ve výši domácích a 

zahraničních úrokových sazeb. Hodnoty forwardových kursů pravidelně zveřejňuje 

ČNB na svých internetových stránkách.

Forwardové kurzy koruny k EUR a USD zveřejňované ČNB

„Forwardový kurz devizového trhu získáme vydělením forwardových bodů 1 000 a

přičtením k aktuálnímu kursu.

Kotace forwardových bodů přebírá ČNB z trhu prostřednictvím informačních agentur. 

Zveřejněná hodnota je aritmetický průměr z kotací bid a offer. Tyto hodnoty k EUR a 

USD odpovídají tomu, jak se jednotlivé měny, respektive jejich forwardové body, 

obchodovaly na devizovém trhu v 11 hodin místního času. Zveřejňovány jsou každý 

pracovní den.“



- 22 -

Tabulka 2.1 : Forwardové kursy

EUR/CZK

splatnost forwardové body
3M -84,00

6M -179,50

USD/CZK

splatnost forwardové body
3M -147,00

6M -289,50

Tabulka ukazuje jednotlivé forwardové body při splatnosti 3 měsíce nebo 6 měsíců. [21]

Příklad použití forwardu

1.března jsme podepsali smlouvu se svým zahraničním odběratelem o dodání vašich 

produktů nebo služeb a cena byla sjednána na základě současného kursu, který činí 30 

Kč/EUR, ve výši 20 000 EUR. Datum dodání je 1. dubna a splatnost faktury je 

stanovena na 1. června. Předpokládejme pro jednoduchost, že odběratel bude platit až v 

nejpozdější možný termín - tedy 1. června. Vznikla nám tedy tzv. devizová pohledávka. 

Vytvoříme devizový závazek ve stejné zahraniční měně, v jaké je denominována naše

pohledávka, a se stejnou dobou splatnosti, jakou má naše pohledávka. Provádí se to 

následujícím způsobem. Kontaktujeme banku a s ní si domluvíme tzv. devizový 

forward, což zjednodušeně řečeno je kontrakt, ve kterém si s bankou dohodneme, že 1. 

června jí prodáme 20 000 EUR a ona nám za ně zaplatí v Kč - ovšem při současném 

kursu a nikoliv budoucím! Měnový kurs se tedy pro vás po dobu 3 měsíců stává fixní, 

což je přesně to, co jste chtěli.

1.června dostaneme EURA. Kdybychom neuzavřeli forwardový kontrakt, mohlo by nás 

čekat nepříjemné překvapení v podobě kursové ztráty. Řekněme, že by za ony 3 měsíce 

euro oslabilo až na 25 Kč/EUR. Váš zahraniční odběratel by sice řádně a v termínu 

převedl na náš účet 20 000 EUR, ale při konverzi vaší tržby na koruny byste zjistili, že 

jste místo předpokládaných 560 000 Kč (20 000 EUR * 28 Kč/EUR) dostali pouze 500 

000 Kč (20 000 EUR * 25 Kč/EUR). 
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Oněch šedesát tisíc, by dělalo vaši kursovou ztrátu, která by mohla úplně změnit 

výhodnost vašeho obchodu. Ale pokud jsme se proti tomuto riziku zajistili pomocí 

forwardu, potom bude váš výpočet vypadat trochu jinak - pro vás mnohem lépe.

Pokud jsme uzavřeli forward tak 1. června prodáme bance 20 000 EUR a banka nám za 

ně vyplatí  560 000 Kč. Změna měnového kurzu tedy vůbec nijak neovlivnila celkovou 

výhodnost vašeho obchodu, což je přesně to, proč jste uzavírali s bankou forwardový 

kontrakt. Pokud by ale naopak během uvažovaných 3 měsíců česká měna oslabila a 

forward jste neuzavřeli, pak byste dokonce realizovali kursový zisk, a proto by při této 

situaci bylo nevýhodné forward uzavřít. To je sice pravda, ale až při zpětném pohledu. 

Dopředu směr, jakým se bude vyvíjet měnový kurs, určit neumíme a neumí to nikdo. Ve 

skutečnosti je měnový kurs jednou z vůbec nejhůře předpověditelných ekonomických 

veličin, na jejíž vývoj má vliv takové množství faktorů, že snaha o jeho předpovědění je 

snahou o věštění z křišťálové koule. 

Uzavřením forwardu se tedy sice zbavujeme možnosti případného kursového zisku, ale 

také možnosti kursové ztráty. Fixujeme si pro sebe měnový kurs a vlastně si tak 

kupujeme jistotu. Firma se ostatně zřejmě spekulacemi s měnou nezabývá. [22]

2.9.Podmínky forwardu

Každý produkt něco stojí i tento. Banky chtějí za tento produkt samozřejmě poplatek.

Banky volí dvě různé cesty. Volí ze dvou způsobů jak tento poplatek vybrat,  buď se 

jeho výše pohybuje zpravidla do 0,25 % hodnoty kontraktu nebo neúčtují poplatek 

žádný, ale vyberou ho pomocí kursové marže - stanoví klientovi o něco horší kurs. 

V obou případech se výsledné náklady pohybují přibližně ve stejné výši. 

Minimální výše hodnoty kontraktu, při níž jsou banky ochotny s klientem sjednat 

forward, začíná standardně u 20 000 EUR, ale tato hodnota může být i jiná, záleží na 

bance. Vliv hraje také vztah banky ke klientovi a individuální domluva s bankou, při níž 

se za jistých okolností dá dojednat i nižší částka. Pro uzavření kontraktu je nutné mít 

většinou zřízen u dané banky podnikatelský účet. K nákladům je tedy třeba v případě, 

kdy budete chtít uzavřít forward s bankou (u které nemáte účet) pouze jednorázově, 

připočíst částku spojenou s jeho zřízením a vedením. Celkové náklady spojené s 
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kontraktem jsou ovšem  mnohokrát nižší než možné kursové ztráty, které se mohou 

pohybovat i v desítkách procent z hodnoty kontraktu během pár měsíců. [22]

2.10. Průběh forwardu

Klient se obrátí na dealingové oddělení banky, u níž má zřízen běžný účet, uzavře 

rámcovou smlouvu a v případě, že chce uzavřít forward, dá telefonický příkaz 

pracovníkovi dealingového oddělení, který může klient, pokud chce, ještě potvrdit 

korespondenčně nebo faxem. Pro případy nesrovnalostí jsou hovory pracovníků 

dealingu a klientů nahrávány. [22]

Tabulka 2.2 : Přiklad cen zajištění proti kursovému riziku

Příklad cen zajištění proti kurzovému riziku

Banka 
Minimální výše 
kontraktu 

Přibližné 
náklady 

Nutnost běžného účtu 

Komerční banka 20 000 EUR 0,25 % Ano 

ČSOB 20 000 EUR 0,25 % Ano 

Česká spořitelna 20 000 EUR 0,2 - 0,3 % Ano 

Živnostenská 
banka 

50 000 USD 0,2 % 
Ne, ale nutnost složit 
depositum 

Volksbank 1 000 000 Kč N/A Ano 

Raiffeisenbank 10 000 EUR 0,2 % Ano 

HVB Bank 500 000 Kč N/A 
Ne, ale nutnost složit 
depositum 

eBanka 10 000 EUR N/A Ano 

Náklady jsou vyjádřeny procentem z hodnoty kontraktu v případě, že je jeho výše 

sjednána na jeho minimální možné úrovni v dané bance. Podmínky se mohou značně 

lišit podle klienta, a proto je berte jako orientační.
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2.11. Swapová (výměnná) operace

V praxi se dá riziko změny kursu zajistit i prostřednictvím swapové operace. Tato 

operace se skládá z kombinace promptního a termínového obchodu. Swapová sazba je 

určována výlučně různou úrovní úrokových sazeb. Swapová sazba je vyjádřena 

rozdílem promptního a termínového kursu. 

Podstatou swapové operace jsou dvě nedělitelné operace, uzavřené ve stejném 

okamžiku se stejným partnerem a jedna z nich je forwardová. Devizové trhy znají 2 

základní typy swapových operací:

 Spot – forward

 Forward – forward

U operace Spot – forward

1. devizy nakupujeme za promptní kurs a současně ten samý objem deviz 

na termín prodáme      

2. devizy prodáme za promptní kurs a současně ten samý objem v té samé 

měně na termín kupujeme

Zvláštností této operace je, že promptní kurs je zpravidla brán jako střed. Tento typ 

obchodů se ve firmě využívá v případě potřeby např. okamžité platby do ciziny v dané 

měně, inkaso v dané měně však firma obdrží až za nějaký konkrétní čas -  např. za 3 

měsíce. Swapová operace spotforward slouží v firemním finančním řízení především 

k překlenutí přechodné nelikvidity v dané měně.

U druhé operace forward – forward 

U této operace je kurs dán jako dva samostatné forwardové kursy.  [7, s. 42 - 43]
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2.12. Futures

Devizové operace futures měly svou historickou premiéru v roce 1972 v Chicagu, tedy 

okamžitě po vzniku kursových rizik.

Devizové futures mají mnohé shodné znaky s forwardovými operacemi a jsou jejich 

modifikací. Jejich hlavní podstatou je také termínovaný kontrakt na určenou zahraniční 

měnu. Co je od forwardových operací odlišuje je především:

 Devizové futures probíhají zásadně na organizovaných trzích

 Tyto kontrakty jsou standardizovány

Standardizace znamená, že obchody lze vykonávat jen za splnění následujících 

podmínek:

 Je stanoveno obchodovatelné množství 

 Na některých burzách je možné obchodovat jen s některými měnami 

 Standardizovány jsou i dodací lhůty. Konkrétně tyto kontrakty lze dohodnout 

s termínem splatnosti ke každé třetí středě v měsících březnu, červnu, září a 

prosinci.

 Obchody se uzavírají výhradně přes brokery (obchodníky na parketu burzy)

 Obchody se vyrovnávají prostřednictvím tzv. clearingové ústředny. Je tomu tak 

proto, že subjekty, které prostřednictvím brokerů uzavřeli vzájemný obchod, 

nemají mezi sebou žádný právní vztah. Zúčtování vzájemných obchodů probíhá 

přes uvedenou ústřednu, kde všechny zúčastněné subjekty musejí mít složeno 

dostatečné depozitum ke splnění svých závazků.

Hlavní výhodou operací futures je okamžité vyrovnání kursovních zisků nebo ztrát 

s clearingovou ústřednou po uzavření otevřené pozice. Proto se na těchto trzích většina 

obchodů uzavírá jako spekulační a jejich účastníky jsou největší devizoví investoři 

specializující se na realizaci mimořádných devizových zisků jen z čistých devizových 

operací bez jakéhokoli efektivní dodávky příslušné měny k danému datu, který by 

danou devizovou operaci doprovázel. [7, s. 43 - 44]
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2.13. Devizové opce

Tento produkt byl poprvé zaveden v roce 1973 na burze Chicago Board Options 

Exchange, tedy právě v roce plného propuknutí měnového floatingu (enormní pád 

dolaru začal právě v březnu 1973)

Currency option jsou svou podstatou opět termínovou devizovou operací se všemi 

jejími základními znaky. Navíc však mají jednu vlastnost, která je odlišuje od klasické 

forwardové operace.

Touto jejich specifickou vlastností je právo, nikoliv však povinnost nabyvatele opce 

nakoupit ( kupní opce – call option) nebo prodat (prodejní opce put option) stanovený 

objem deviz v rámci sjednaného časového období za dohodnutou cenu (vystupující ve 

formě prémie).

Tento druh devizové operace byl uveden na trh jako klasický produkt k zajišťování 

kursovních rizik vývozců a dovozců. Realizace této operace umožňuje exportérovi i 

importérovi přesně kvantifikovat výši svých nákladů na tuto operaci v rozsahu obvykle 

do výše 3-5%, a tudíž podstatně přesněji plánovat své skutečné náklady a výnosy 

skutečnou neutralizací jeho kursovních rizik.

Od svého vzniku v roce 1973 se však mezičasem opční devizové obchody rozvinuly i 

do klasické spekulativní podoby, kdy je nevyužívají hlavně exportéři a importéři 

k zajištění svých otevřených devizových pozic u vývozu nebo dovozu zboží a služeb,

ale velcí devizoví investoři včetně bank k otevírání a uzavírání svých čistě finančních 

otevřených devizových pozic bez jakéhokoliv jejich materiálního pozadí. Dnes mají tito 

devizoví investoři rozhodující podíl na currency options trzích.

Průběh obchodu s currency option je následující:

Nabyvatel neboli držitel opce (holder) na základě smlouvy mezi ním a vypisovatelem 

opce (seller, writer) má právo od smlouvy a jejího plnění odstoupit, přičemž cenou za 

toto odstoupení je zaplacení peněžní prémie. Současně vypisovatel opce se zavazuje po 

dobu trvání opce splnit svou nabídku. Majitel opce je povinen oznámit vypisovateli 

opce nejpozději 2 pracovní dny před její splatností, jestli opci uplatní a bude tedy na 
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vypisovateli opce vyžadovat její splnění – nebo opci neuplatní (např. z důvodu 

nevýhodného kursovního vývoje) a zaplatí sjednanou peněžní prémii. Pokud majitel 

opce toto své rozhodnutí vypisovateli opce sjednanou formou neoznámí, opce majiteli 

propadá.

Rozeznáváme 2 základní druhy opcí:

 Kupní opce (call option)

 Prodejní opce(put option)

Vypisovatel opce může vypsat i kupní i prodejní opci. U kupní opce se zavazuje, že 

kupci opce umožní koupit od něho za vypsaných podmínek dohodnuté množství deviz 

ve smlouvě sjednaném devizovém kursu. U prodejní opce se vypisovatel opce zavazuje, 

že od kupce put opce je připraven koupit sjednané množství deviz za sjednaný kurs při 

splnění podmínek stanovených v put opčním kontraktu.

Při koupi opce platí kupující prémii, jejíž výši ovlivňují následující faktory:

 Striking price

 Doba splatnosti

 Úroková sazba měny, ve které se platí prémie

 Volatilita

 Druh opce-americká nebo evropská

Prémie je cena, za kterou si kupující kupuje právo od vypisovatele opce od kontraktu 

odstoupit. U devizových opcí typu call je prémie o to vyšší, o co vyšší je strike price

vůči aktuálnímu promptnímu kursu. U devizových opcí typu put je prémie za prodejní 

opci o to nižší, o co nižší je strike price oproti promptnímu aktuálnímu kursu.

Striking price, někdy i strike price (vykonávací cena) je kurs, za který je možno opční 

kontrakt koupit.
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Doba splatnosti přímo úměrně ovlivňuje výši prémie. U kratších splatností je prémie 

nižší a naopak u delších splatností je prémie zpravidla vyšší. Je to z toho důvodu, že 

predikce kursu na kratší období je obvykle lehčí a přesnější než na období delší. Protože 

vypisovatel opce nese větší riziko změn kursů a jeho zisková marže je v důsledku pevně 

stanovené strike price pevně ohraničena, promítá toto riziko do výše ceny prémie a tu 

musí zaplatit kupující. 

Úroková sazba měny, ve které se platí prémie, ovlivňuje výši prémie z titulu různých 

úrokových sazeb jednotlivých měn kontraktu. Úroková sazba způsobuje tím větší výši 

prémie, čím větší je úrokový rozdíl ve prospěch měny, ve které se prémie vyplácí. Je to 

z toho důvodu,že vypisovatel např. call opce musí svá aktiva držet v měně, ve které opci 

vypsal, a kterou bude v budoucnu povinen dodat. 

Volatilita je míra rozkolísanosti kursu jedné měny vůči jiné měně. U měnových opcí je 

v kursu obsažena jednak volatilita kursů příslušných měn minulá a jednak očekávání 

devizových trhů předmětných kursů očekávaných v budoucnu. Větší volatilita kursu u 

předmětné opce má za následek větší výši prémie, kterou musí zaplatit nabyvatel opce 

jejímu vypisovateli.

Druh opce rozeznáváme z hlediska možnosti jejího plnění v čase. Na světových 

finančních trzích se v současnosti vyskytují dva základní druhy:

 Evropská opce

 Americká opce

Rozdíl mezi nimi není regionální, ale v možnosti časové realizace opce. Podstata 

evropské opce tkví v dohodě o její splatnosti k předem pevně stanovenému datu, 

zatímco u amerického typu opce lze opční právo využít kdykoliv v průběhu kontraktu. 

Tzn. od jeho uzavření až do doby splatnosti. Je jisté, že u tohoto druhého způsobu nese 

vypisovatel opce podstatně větší rizika, a proto jsou americké opce ve srovnání 

s evropskými podstatně dražší. 
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Devizové opce z hlediska standardů mohou být:

 Standardizovány

 Over the counter

Standardizované devizové opce mají stanoveny standardní objemy pro jednotlivé měny, 

standardní strike prices a standardní termíny splatnosti. Tyto termíny jsou stanoveny a 

jsou shodné s termíny pro obchody futures.

Over the counter devizové opce je možné dohodnout i mimo existující burzovní 

specializované trhy a za nestandardizovaných podmínek. Vypisovatelem opce je 

v takovém případě zpravidla velká banka, mající značné zkušenosti s tímto typem 

obchodů, která je s to pro svého velkého klienta jako nabyvatele opce stanovit ad hoc 

podmínky.

Závěrem z hlediska existence těchto produktů a jejich objemů obchodů na světových 

devizových trzích lze jednoznačně konstatovat, že podíl těchto derivátových produktů 

neustále rychle stoupá. Pro představu o objemech, které jsou denně na světových 

derivátových trzích obchodovány, uvedu příklad z 31.3.1995. V ten den denní obrat 

pouze burzovních derivátových obchodů činil 1,1 biliónu USD a tedy řádově převyšuje 

objem klasických devizových operací, vyvolaných primárním vyrovnáním závazků 

dlužníka vůči věřiteli vyplývajících z klasických kontraktů na zboží a služby mezi 

dlužníkem a věřitelem. Kromě burzovního trhu současně na světových finančních trzích 

existuje mimoburzovní trh s těmito produkty a jeho objem je cca 3-krát větší.               

[7, s. 44 - 47]



- 31 -

3. Analýza problému a současná situace

3.1.    Základní údaje o firmě

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6.září 1995

Obchodní firma : HESTEGO s.r.o.

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 470/7, PSČ 682 01

Identifikační číslo: 634 75 073

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:  -  zámečnictví

-  velkoobchod

-  specializovaný maloobchod

-  zprostředkování obchodu a služeb

-  činnost technických poradců v oblasti strojírenství

-  povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

- výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

-  výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

-  výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

-  projektování elektrických zařízení

-  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

-  kovoobráběčství

Statutární orgán: jednatel: Ing. Ivo Bezloja, r.č. 600207/0558

Brno, Hrnčířská 8, PSČ 602 00

den vzniku funkce:  6.září 1995

    jednatel: Ing. Miroslav Ostrý, r.č. 610413/0560

Brno, Arménská 505/9, PSČ 625 00

den vzniku funkce:  23.března 2006

Společníci: Ing. Ivo Bezloja, r.č. 600207/0558

Brno, Hrnčířská 8, PSČ 602 00

Vklad: 4 100 000,- Kč

Splaceno: 100 % 



- 32 -

Základní kapitál společnosti: 4 100 000,- Kč

Společnost byla založena v roce 1995 jako podnik vyrábějící ochranné komponenty 

pro pohyblivé součásti obráběcích strojů.

1995

 založení společnosti HENNIG-IDEAL s.r.o. 

 zahájení výroby teleskopických krytů pro český trh 

1997

 zahájení výroby ocelových flexibilních kabelových nosičů, z 95 % určených 

pro vývoz do Německa 

 zahájení exportu teleskopických krytů do Německa 

1999

 podíl na trhu v České Republice v teleskopických krytech činí více než 90 % 

 vývoz dociluje 30–50 % obratu firmy 

2001

 zahájení výroby stěračů vodících ploch obráběcích strojů 

 přestěhování výroby do vlastního nového výrobního závodu o výrobní ploše 

3000 m2. V těchto prostorách může být zvýšena produkce teleskopických krytů 

na 2000 až 2500 krytů měsíčně. Rovněž je zde počítáno s podstatným zvýšením 

produkce stěračů. 

 změna obchodního názvu společnosti na HESTEGO s.r.o. 

2003

 pořízení CNC centra pro opracování plechu Trumatic 6000 L včetně 

multifunkčního ovládacího systému pro automatizaci Sheet Master 1606 

od firmy TRUMPF umožňujícího špičkové technologie děrování, tváření 

a laserového řezání 
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 zavedení systému jakosti ČSN EN ISO 9001 dle certifikace firmy TÜV 

Rheinland 

 zahájení přípravných a projektových prací na rozšíření výrobního závodu 

ve Vyškově o dalších 3200 m2 výrobních ploch 

2005

 dokončení výstavby II.etapy výrobního závodu o 3200 m2 výrobních ploch 

 pořízení CNC centra pro opracování plechu

BYSTRONIC-BYSTAR 3015/4400 W 

 pořízení lakovací linky IDEAL – LINE 

 přemístění sídla společnosti do Vyškova 

 zahájení aktivní účasti na mezinárodních strojírenských veletrzích 

Společnost vlastní velmi výkonný konstrukční software umožňující konstruování v 3D 

prostředí. Firma je díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti konstrukce a vývoje 

teleskopických krytů schopna vyhovět představám a potřebám i těch nejnáročnějších 

zákazníků. Firma úspěšně doplňuje vlastní výrobu kooperačními zakázkami v oblasti 

zpracování plechů.

3.2.  Výrobní sortiment

Teleskopické kryty:

Použití:

Představují tradiční formu krytí vodících drah, vřeten, hřídelí, sloupků a jiných citlivých 

částí obráběcích strojů, které: - chrání vodící plochy strojů proti třískám a řezným 

kapalinám

- zabraňují mechanickým poškozením vodících ploch strojů

- zvyšují životnost strojů

- opticky zaoblují celkový vzhled stroje

- pomáhají zabraňovat úrazům

Vlastnosti

Díky mnohaleté zkušenosti a několika desítkám tisíců již vyrobených krytů se tyto 

vyznačují přizpůsobením pro vysoké rychlosti pojezdu, konstrukcí pro horizontální i 
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vertikální použití špičkovým provedením, originálním konstrukčním řešením 

přizpůsobeným použité pokrokové technologii u zákazníka, vysokou kvalitou 

zpracování a kvalitou použitého materiálu, snadnou údržbou, dlouhou životností.

Obrázek č. 1

Nosiče kabelů:

Jedná se o uzavřený nosič kabelů z pozinkovaného plechu, který se skládá z nosného 

profilu a ocelového vodícího pásu, který je spojen s jednou ze čtyř stran tohoto profilu. 

To umožňuje ohyb pouze v jednom směru, a to na stranu ocelového pásu. V ostatních

směrech je ohyb profilu vyloučen. Zátěžové testy dokazují, že ani po 10 milionech 

cyklů nedochází k poškození kabelů či opotřebení ohebného nosiče.

IDEALFLEX vyhovuje technicko-bezpečnostním předpisům a odpovídá normám DIN 

57113/VDE 0113. Nosič kabelů je také odolný vůči všem chladicím kapalinám a 

mazivům běžně užívaným na obráběcích strojích.

Obrázek č. 2
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Krycí měchy

Krycí měchy jsou jednoduchým a cenově příznivým řešením pro rozmanité použití v 

oblasti uzavřené ochrany pohyblivých částí, především v omezeném prostoru

Obrázek č. 3

Teleskopické pružiny

Mezi rozličnými tvary vřetenových krytů zaujímají teleskopické pružiny i nadále 

důležitou roli. Teleskopické pružiny se vyrábějí na speciálních strojích, které jsou 

neustále přizpůsobovány požadavkům zákazníků. Teleskopické pružiny jsou již dlouhou 

dobu na trhu zavedeny jako ochranné kryty vřeten. Na trhu se úspěšně prezentují jako 

nezničitelné, precizní a v nejrozmanitějších rozměrech. Nový standardní program 

zahrnuje nyní cca 1500 typů pružin v rozměrech od 15 mm až do 230 mm vnitřního 

průměru. Délka roztažení je u vertikálních typů do 4500 mm. Další výrobní variantou 

jsou nerezové pružiny. Teleskopické pružiny se vyrábějí ve standardním provedení z 

modře zabarvené oceli.

Obrázek č. 4
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Roletové kryty

Roletové kryty lze použít jako náhradu za skládané měchy tam, kde nám nedostatek 

prostoru neumožňuje jiné technické řešení a kde není nutné dokonalé utěsnění.

Obrázek č. 5

3.3.  Analýza situace

Jak bude vidět z následujících dat, tak kursové zisky  jsou mnohem menší než kursové 

ztráty a to několikanásobně. Tuto situaci je zapotřebí řešit, protože firmě vznikají 

zbytečné náklady. Uspořené prostředky by mohly být použity někde jinde. 

Firma vyváží své výrobky v současné době především do států Evropské unie a do 

Ruska. Mezi státy EU patří Německo, Itálie, Polsko. Platby probíhají v eurech. 

Zajištění proti kursovému riziku má na starosti finanční oddělení. Společnost využívá 

v současné době zajištění, u některých zakázek, prostřednictvím faktoringové 

společnosti. Hlavně u zakázek s dlouhou dobou od vzniku pohledávky po termín 

zaplacení. Tato doba je nejdelší u odběratelů z Itálie, kde se pohybuje až kolem 7 

měsíců. U  ostatních odběratelů se tato doba pohybuje kolem 4 měsíců. Toto zajištěni 

spočívá v tom že, 
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1.Vývozce uzavře obchodní kontrakt se zahraničním kupujícím, který předpokládá 

poskytnutí vývozního dodavatelského úvěru (faktoringové společnosti  jsou v zásadě 

ochotny odkupovat pohledávky se splatností do cca 180 dnů).

2.Dodávka zboží a odeslání účtu dovozci s informací o prodeji vývozní pohledávky 

faktoringové společnosti. Alternativu představuje doručení účtu prostřednictvím 

faktoringové společnosti.

3.Odprodej pohledávky faktoringové společnosti na základě dlouhodobé faktoringové 

smlouvy, případně rovněž doručení účtu (faktury).

4. Přípis výnosu ze strany faktoringové společnosti ve prospěch běžného účtu vývozce. 

Faktor proplácí zpravidla 80 – 90 % hodnoty pohledávek po srážce diskontu.

5. Faktoringová společnost informuje dovozce o převzetí pohledávky, a pokud tak 

neučinil vývozce, předkládá zahraničnímu kupujícímu účet.

6. Zahraniční kupující splácí v okamžiku splatnosti pohledávku ve prospěch 

faktoringové společnosti. V případě, že se dovozce zpozdí s úhradou, přebírá vymáhání 

pohledávky faktoringová společnost. 

7. Faktoringová společnost proplácí vývozci zbývající výši jeho pohledávky.

Čerpáno z [11]
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Obrázek č. 6

Obrázek převzat z [11] 

Dále společnost využívá také tzv. přirozeného hedgingu. To znamená, že firma má

vedle pohledávek v cizí měně také určité závazky v této měně. Měnovému riziku je pak

vystavena pouze hodnota čistých pohledávek v cizí měně. Přirozené zajištění tedy 

neumožňuje úplnou eliminaci měnového rizika.

Závazky 

Tabulka 3.1 : Závazky

2006 2007

EUR 31% 39%

Kč 69% 61%

Vývozce Zahraniční
kupující

Faktoringová 
společnost 

3

1

7

2

4
5 6
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Graf č. 1
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Z grafu vyplývá, že firma se snaží mít čím dál víc  závazků v cizí měně. Což je 

samozřejmě dobře z pohledu devizového rizika.

Pohledávky

Tabulka 3.2 : Pohledávky

2006 2007

EUR 46 % 50 %

Kč 54 % 50 %
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Graf č.2
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Z grafu vyplývá, že v roce 2006 byly tržby v EURech jen asi 45 % a v korunách 65 %. 

V roce 2007 už je tento poměr 50% EUR na 50 % Kč. Takže je vidět, že firma stále více 

vyváží ven.  

Z výkazu zisku a ztrát jsem zjistil hodnoty kursových zisků a kursových ztrát viz 

následující tabulka.

Tabulka 3.3 : Kursové zisky a ztráty

2003 2004 2005

Kurs. zisk 936 689 765

Kurs. ztráta 840 3608 2827

Hodnoty jsou v tisících Kč
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Graf č.4
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Firma uzavírá zakázky v nejrůznějších hodnotách od několika set EUR až po několik 

desítek tisíc EUR, průměrná výše zakázek činí 68 000 Kč ,což  je asi 2 500 EUR.  

42 % zakázek je vyšších než 10 000 EUR.  Tento údaj je důležitý kvůli volbě zajištění, 

protože se většinou zajišťují zakázky vyšších hodnot. 
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4. Návrh řešení

Moje návrhy na řešení tohoto problému budou vycházet ze zjištěných dat. Tyto návrhy 

musí být uzpůsobeny velikosti této firmy. Jelikož se nejedná o nějakou velkou 

nadnárodní společnost, ale o středně velkou nebo spíše menší českou společnost. Proto 

mé návrhy budou směřovat na ty spíše jednodušší a méně nákladné způsoby. Především 

se bude jednat o přirozený hedging a forward. Z analýzy také vyplývá, že v roce 2003 

byly kursové zisky i ztráty téměř vyrovnané. V roce 2004 výrazně vzrostla kursová 

ztráta. V roce 2005 se výše kursové ztráty mírně zmenšila. Tento trend pokračuje i 

nadále a to používáním zajištění.      

Společnost by se měla ještě více zaměřit na přirozený hedging. Nakupovat co nejvíce 

zboží v EURech, tak aby se pohledávky v této cizí měně co možná nejvíc přiblížily 

závazkům v této cizí měně. 

Další možností je využívání faktoringu u některých zakázek, jak se již v této době děje.

Poslední z reálných možností je použití forwardu. Forwardový obchod představuje 

závazek banky, že vám prodá (resp. od vás koupí) dohodnuté množství peněžních 

prostředků v jedné měně za dohodnutou částku v jiné měně v přesně sjednaném 

budoucím termínu za forwardový (termínový) kurs, platný na finančním trhu v době 

uzavření obchodu. Vy se naopak zavazujete smluvené množství finančních prostředků 

podle podmínek forwardového obchodu od banky odkoupit (resp. jí tyto prostředky 

prodat).

Minimální částka, pro kterou je možné forwardový obchod sjednat, je 10 000 EUR (tato 

částka se liší podle bank) nebo ekvivalent v jiné měně. Vypořádání se uskuteční 

nejdříve po 3 pracovních dnech, nejdéle do 1 roku.

Banky požadují buď zřízený účet nebo složení jistiny.Částka jistiny se pohybuje ve výši 

10 - 15% z částky na základě Dohody o složení jistiny. Zaplacenou jistinu obdrží poté 

zpět na svůj účet v den splatnosti dohodnutého obchodu. 

Zde je tabulka, jaké banky a za jakých podmínek jsou ochotny uzavřít forward.
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Tabulka 4.1 : Ceny

Náklady jsou vyjádřeny procentem z hodnoty kontraktu v případě, že je jeho výše 

sjednána na jeho minimální možné úrovni v dané bance. Podmínky se mohou značně 

lišit podle klienta, a proto je berte jako orientační.

 Čerpáno z [22]

Pro příklad zajištění zakázky ve výši 20 000 EUR na 6 měsíců.

Firma má založen účet u Raiffeisenbank. Pro zajištění si tedy vyberu tuto banku. Pokud 

by koruna změnila za tuto dobu kurs z dnešních 28,25 na 27,10, tak by zajištění 

vypadalo takto.  Ztráta bez zajištění by činila (565 000 – 542 000) 23 000 Kč. Při 

použití forwardu  by náklady činily asi 400 EUR = 11 300 Kč. Tato částka činí u této 

banky asi 0,2 % z hodnoty kontraktu a liší se dle doby a výše kontraktu a také podle 

klienta.  Firma by tedy ušetřila 11 700 Kč. Tato částka není nijak markantní, ale pokud 

by kurs pohnul ještě více byla by tato úspora ještě markantnější. Pokud by podnik 

použil zajištění a kurs se pohnul opačným směrem, tak by měl opět náklady 11 300 Kč a 

ještě by přišel o možnost realizovat kursový zisk.

Příklad cen zajištění proti kurzovému riziku

Banka 
Minimální výše 
kontraktu 

Přibližné 
náklady 

Nutnost běžného účtu 

Komerční banka 20 000 EUR 0,25 % Ano 

ČSOB 20 000 EUR 0,25 % Ano 

Česká spořitelna 20 000 EUR 0,2 - 0,3 % Ano 

Živnostenská 
banka 

50 000 USD 0,2 % 
Ne, ale nutnost složit 
depositum 

Volksbank 1 000 000 Kč Ano 

Raiffeisenbank 10 000 EUR 0,2 % Ano 

HVB Bank 500 000 Kč 
Ne, ale nutnost složit 
depositum 

eBanka 10 000 EUR Ano 
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Pokles kursu z 28,25 na 25,8.  Bez zajištění ztráta asi 49 000 Kč. S zajištěním asi 

11 700 Kč.

Změna kursu z 28,25 na 27,80. Bez zajištění ztráta asi 11 000 Kč. S zajištěním asi 

11 700 Kč.

Změna kursu z 28,25 na 28.  Bez zajištění ztráta asi 5 000 Kč. S zajištěním asi      

11 700 Kč. 

Změna kursu z 28,25 na 29. Bez zajištění zisk asi 15 000 Kč. S zajištěním ztráta asi     

11 700 Kč.

Předpokládané - větší posilování koruny o cca 50 hal a více – využití zajištění pomocí      

     forwardu

                          - stagnování koruny – nevyužívat zajištění

                          - oslabování koruny – nevyužívat zajištění

Jak se kurs bude pohybovat je velmi obtížně až nemožné zjistit, zvláště na více měsíců 

dopředu a navíc ještě o kolik. Obecně se předpovídá a takový je i trend, že koruna bude 

nadále posilovat. 
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5. Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem optimálního zajištění podniku proti 

kursovým rizikům. K tomuto zajištění slouží více metod. Některé jsou jednodušší a jiné 

vyžadují celý tým lidí. Proto je pochopitelné, že menší firmy si mohou dovolit jen ty 

jednodušší. Mezi nejpoužívanější metody určitě patří přirozený hedging . Tento způsob 

spočívá v tom, že podnik má vedle pohledávek v cizí měně také určité závazky v této 

měně. Měnovému riziku je pak samozřejmě vystavena pouze hodnota čistých 

pohledávek v cizí měně. Špatně zvolená forma zajištění může být pro podnik osudná,

pokud se nějak výrazně pohne kurs. Z ziskové zakázky se může stát lehce ztrátová a 

pokud má podnik takových zakázek více, může i zbankrotovat. Proto je důležité 

sledovat kursy a snažit se je předpovídat.  
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