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ZAJIŠTĚNÍ VÝVOZU PROTI KURZOVÉMU 
RIZIKU

www.kurzy.cz



KURZOVÉ RIZIKO

Vlachý definuje obecně řízení rizik následujícím způsobem:

„Řízení rizik není pouhým vyhýbáním se riziku, nýbrž

souhrnem metod, umožňujících riziko ocenit a provést

rozhodnutí, zda se vyplatí nést riziko sám nebo je vhodnější

ho za určitou cenu přenést na někoho jiného.“

VLACHÝ, Jan. Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, ©2006. Eupress. ISBN 80-
86754-56-1. s.10



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

• S jakou zemí obchodujeme? Jakou měnu zvolit?

• Jaká jsou specifika zahraničních obchodních smluv?

• Co mi hrozí a o čem se nemluví?

• Vyplatí se mi tento obchod?



RIZIKA
• Poplatky transakčních bank

• Legislativní aspekty dané země, či obchodní unie – dle 
jakého práva se řeší případné spory

• Lhůty splatnosti 

• Rizika kurzové ztráty a jejich zajištění



MĚŘENÍ/OCENĚNÍ/ODHAD 
RIZIKA



JAK PREDIKOVAT VÝVOJ MĚNOVÝCH 
KURZŮ

• SW simulační nástroje existují de facto pouze pro 
potřeby spekulace s měnami

• řada velkých institucí (korporátní p., banky) mají celá 
oddělení a in-house metodiky a SW)

• pokud existují nástroje predikce, jsou krátkodobé (do 2 
týdnů) a v zásadě lineární

• informovaný odhad je metoda, na kterou nejčastěji SME 
spoléhají

• proto byl vytvořen nový SW nástroj, E-start



DOPAD KURZOVÉHO RIZIKA NA JEDNOTLIVÉ TRANSAKCE

Aplikace má svůj význam tehdy, pokud obchodník ví, že
bude peníze převádět v době splatnosti do jiné měny.

VÝSLEDKŮ JE NĚKOLIK:
1) Co nejhoršího se pohledávce/závazku stalo v minulosti 

(od roku 1999) – Historicky největší ztráta, historická 
ztráta (ve zvoleném % případů)

2) Co by se pohledávce/závazku mohlo stát – Value-at-Risk

APLIKACE E-START



var.ef.jcu.cz



FUNGUJE NÁM TO?
HISTORICKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE



INTERVENCE ČNB

7.11.2013 - udržování kurzu koruny vůči euru poblíž
hladiny 27 CZK/EUR (důvod: setrvalý růst dezinflačních
rizik a snižování inflace pod inflační cíl ČNB).

Během let 2014 až 2016 došlo k ekonomickému oživení
a k postupnému růstu inflace.

Kurzový závazek byl ukončen 6. 4. 2017, tedy v situaci,
kdy byla splněna podmínka udržitelného plnění
inflačního cíle.



2a) INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CZK/EUR)

Nizozemská architektonická kancelář podepisuji smlouvu s
českou projekční kanceláří na přípravu podkladů pro územní
řízení a stavební povolení (bytový dům a kanceláře v centru
Prahy)
Cena z nabídky: 200 000 EUR

Platební podmínky:
1. Platba po schválení územního řízení 

100 000 EUR – 3měsíce
2. Platba po vydání stavebního povolení  

100 000 EUR – 1 rok

Zajištění?
Cashflow?



INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CZK/EUR)



INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CZK/EUR)



2b) PRODEJ CNC STROJŮ (EUR/USD, EUR/JPY)

Český středně velký podnik prodává CNC obráběcí
centrum na zakázku indonéskému klientovi, který je
ochoten platit pouze amerických dolarech případně v
japonských jenech. Pořizovací cena stroje činí 200 000
EUR. Jaké je kurzové riziko?
Cena stroje: 200 000 EUR

Platební podmínky:
1. Zálohová platba - 100 000 EUR - 1 měsíc
2. Platba po obrobě odlitku - 100 000 EUR - 6 měsíců

Cena 
produktu?



DOPORUČENÍ – DOLAR MÍSTO JENU

V případě jara 2017 by zřejmě informovaní manažeři vzhledem k
očekávání volili minimální míru rizika, a tudíž je pravděpodobné,
že by aplikací vypočtená historická ztráta pro danou míru rizika
pokryla skutečně utrpěné ztráty.

Pokud by si analyzovaný podnik prostřednictvím svého manažera
mohl mezi měnami skutečně vybrat, bylo by vhodnější zvolit
americký dolar, kdy metoda historické ztráty dochází k nižším
maximálním ztrátám než v případě japonského jenu.



• při jednání s bankéřem o případném zajištění

• při rozhodování o ceně produktu v cizí měně 

(započtením rezervy na krytí kurzového rizika do ceny 

kontraktu)

• výběr měny (viz příklad JPY nebo USD)

• jako podklad pro predikci cashflow

• urychlení či oddálení úhrad závazků 

Odhadli jsme riziko
A co dál?



ZAJIŠTĚNÍ 
PRÁVNÍ ASPEKTY



NÁSTROJE POUŽÍVANÉ MSP

Kurzová rizika nijak neřeší 36,3 % mikro a malých firem ve
srovnání s 25 % středních a velkých firem ve vzorku.
Přirozené zajištění využívají nejvíce střední firmy (65,2 %),
mikro a malé firmy ze 44 %, velké firmy z 55,6 %.
Dostatečně velkou marži využívají zase nejvíce mikro a malé
firmy (42,9 %), významně méně pak firmy střední (21,7 %) a
firmy velké vůbec.
Finanční nástroje pro zajištění využívají především velké firmy
(55,6 %), částečně střední firmy (34,8 %) a malé a mikro
podniky téměř vůbec (6,6 %).

EF JU - 2017



NÁSTROJE POUŽÍVANÉ MSP

Nástroje používané k ošetření rizik v internacionalizaci strojírenských MSP 

Zdroj: Toulová, dotazníkové šetření (2015), n = 99[1]

applewebdata://4231496B-1D90-448E-98BA-4597D4608E69/#_ftn1


V NOZ VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ KE KUPNÍ SMLOUVĚ:

§2157
„Ujednají-li strany jiné výhrady nebo podmínky připouštějící 
změnu nebo zánik práv a povinností z kupní smlouvy, zaniká 
výhrada nebo podmínka nejpozději do jednoho roku od 
účinnosti kupní smlouvy, pokud ji neuplatnil v této lhůtě ten, 
kdo je z výhrady nebo podmínky oprávněn.“ 

Z hlediska praktické tvorby měnové doložky ovšem nic
nebrání vzhledem k její dispozitivnosti čerpat z již
neplatného obchodního zákoníku, který měnovou doložku
vymezoval v § 744

MĚNOVÁ DOLOŽKA



Nejjednodušší měnová doložka má typicky tuto podobu:
„Stanovená kupní cena je sjednána s kurzem 1 EUR = 25,5 
CZK. V případě, že se kurz změní o více než 2 %, změní se i
kupní cena ve stejném poměru”. 

Je též možné do doložky zahrnout, že se kupní cena mění ve
stejném poměru při jakékoliv změně kurzu

MĚNOVÁ DOLOŽKA



Rozhodný okamžik, při němž může dojít ke změně kupní 
ceny si strany sjednají, nejčastěji to bude doba plnění 
prodávajícího a tomu odpovídající povinnost plnění 
kupujícího jako dlužníka. 

DOPORUČENÍ U DLOUHÝCH KONTRAKTŮ
Je také třeba, aby si strany ujednaly okamžik, do 
kterého je možno právo měnové doložky uplatnit.

JINAK SKONČÍ do jednoho roku od účinnosti kupní smlouvy

MĚNOVÁ DOLOŽKA



Jednostranné možnosti 

Dřívější splacení v případě závazku

Započtení 
- pohledávky ve stejných měnách
- pohledávky v různých měnách - Doporučujeme možnost 
započtení uvést přímo ve smlouvě

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY – SPECIÁLNÍ  FORMA –
FAKTORING, FORFAITING

DALŠÍ PRÁVNÍ MOŽNOSTI, 
JAK VYŘEŠIT KURZOVÉ RIZIKO



VOLBA PRÁVA

Smlouva o koupi zboží se řídí právem země, v níž má
prodávající obvyklé bydliště

Smlouva o poskytování služeb se řídí právem země, v 
níž má poskytovatel služby obvyklé bydliště

Smlouva o dílo, se smlouva řídí právem země, v níž má
strana, která je povinna poskytnout plnění charakteristické
pro smlouvu, své obvyklé bydliště

JAKÝM PRÁVEM SE KONTRAKT ŘÍDÍ



ZAJIŠTĚNÍ 
EXTERNÍ NÁSTROJE



JAK SE (O)CHRÁNIT EXTERNĚ

Externí metody, které spočívají v uzavírání smluv s třetími
stranami. Těmito stranami se rozumí především finanční
instituce v podobě bank (KB, ČSOB …) či jiných finančních
institucí (Akcenta ,Citfin..)

Tyto instituce svým klientům poskytují zajištění 
prostřednictvím finančních derivátů.



EXTERNÍ METODY

Klasické metody 

Hedging kurzového rizika měnovými deriváty

Uzavření devizové pozice s využitím služeb peněžního trhu

Alternativní metody

• Factoring

• Forfaiting 



HEDGING KURZOVÉHO RIZIKA MĚNOVÝMI 
DERIVÁTY

Nejčastěji používaným nástrojem jsou forwardové
obchody.

S forwardem máte možnost zafixovat si svou obchodní marži
proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na
devizovém trhu.

Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny
za pevně stanovený kurz, realizovaný ve stanoveném
datu v budoucnu.





VÝHODY A NEVÝHODY SPOJENÉ S 
FORWARDEM

Výhody
Jednoduchým způsobem proti nepříznivému kurzovému vývoji
v budoucnosti. 
Podmínky a parametry kontraktu jsou pevně dány předem (odstranění 
nejistoty).
Není třeba složit celou zajišťovanou částku, stačí záloha (platí pro forward).

Nevýhody 
Uzavřením forwardu klient ztrácí možnost participovat na příznivém
pohybu kurzu. Forwardový kurz může být méně výhodný než
aktuální kurz v den vypořádání.
Náklady na zjištění (např. poplatek za sjednání transakce..) 



RŮZNÉ VARIANTY FORWARDŮ 

Forward s klouzavou dobou splatnosti

(např. 1 týdne před a 2 týdny po splatnosti)

Amortizační forward

(dohodnutým obdobím pro realizace směny )

Par forward

(Možnost složení série více forwardů s pravidelnými
splatnostmi.



PŘÍKLAD FORWARDU

Export 

30. 6. firma ABC prodá zboží v hodnotě 100 000 EUR do Francie. 
Dodávka a platba budou provedeny až 30.9. (3 měsíce rizika)

K 30. 6. ABC prodá (BANKA nakoupí) 100 000 EUR se splatností 30.9. 

K 30. 6. BANKA prodá 100 000 EUR na mezibankovním trhu valut spot 
za aktuální kurz 24,70 EUR/CZK. 

Prostřednictvím této operace BANKA uzavře svou pozici a pokryje tak své
devizové riziko.

Vypořádání obchodu - 30. 9. splacena eury obdrženými od EXPORTU.



SWAPOVÉ OBCHODY

Měnový swap je kombinací spotového obchodu
a forwardu. 

Dohoda o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se 
současným zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím
stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz.

Swap lze využít také v případě že firma má přebytek 
jedné měny a naopak nedostatek měny druhé, kterou 
potřebuje pro úhradu svých splatných závazků. 



MĚNOVÁ OPCE

Měnová opce umožňuje klientům zajistit si své finanční prostředky
proti nepříznivému pohybu kurzů stejně jako forwardový obchod. 

Klient možnost, v případě z jeho pohledu pozitivního vývoje na
trhu, opci nevyužít a zrealizovat obchod v daný den za výhodnější
spotový kurz, než by byl kurz zajištěný. Klienti tak mohou
participovat na příznivém vývoji kurzů.

Za získání tohoto práva platí kupující opce prodávající straně 
tzv. opční prémii.

https://www.akcentacz.cz/forward.html


ALTERNATIVNÍ METODY
FACTORING

Factoring představuje postoupení obchodních pohledávek na
faktora (faktoringovou společnost) za úplatu, a to obvykle
prostřednictvím rámcové smlouvy.

ČR tuto službu poskytuje například Factoring České 
spořitelny. 



ALTERNATIVNÍ METODY
FACTORING



VÝHODY FACTORINGU

• Okamžitý přístup k finančním prostředkům  - likvidita 
společnosti 

• Klient nemusí vymáhat pohledávky od svých odběratelů 
(bezregresní) a  factor analyzuje bonitu odběratelů

• Prostřednictvím factoringu může klient svým odběratelům 
nabídnout odloženou splatnost standardně až 90 dní

V rámci factoringu je účtován jednorázový factoringový
poplatek a úrok z poskytnutého předfinancování.



ALTERNATIVNÍ METODY
FORFAITING 

Forfaiting znamená odkup střednědobých a dlouhodobých
pohledávek bankou nebo finanční společnosti, aniž by tento
příjemce pohledávky mohl uplatňovat vůči prodejci
pohledávky regres - forfaitingová organizace přebírá veškeré
riziko nesplacení odběratelem i ručitelem.

Umožní dodavateli získat finanční prostředky mnohem dříve, 
než jsou pohledávky vůči kupujícímu splatné. 



PŘÍKLAD FACTORING

Česká projekční kancelář získala zakázku  u nizozemské archi-
tektonické kanceláře   Cena 200 000 EUR, podepsána 
k 16.4.2017

do 3  měsíců 100 000 EUR ;  do 1 roku dalších 100 000 EUR  

Reálná kurzová ztráta

DATUM ZADÁNÍ POHLEDÁVKY DO APLIKACE 16.4.2017   

100 000 EUR/2 670 400 CZK

splatnost 3 měsíce 1 rok

realita -62 900 CZK -143 900 CZK

Historicky největší ztráta (100 %) 255 449 CZK 499 524 CZK

Historická ztráta (70 %) 42 262 CZK 118 322 CZK



DATUM ZADÁNÍ POHLEDÁVKY DO APLIKACE 16.4.2017   

100 000 EUR/2 670 400 CZK

splatnost 3 měsíce 1 rok

realita -62 900 CZK -143 900 CZK

hodnota postoupené pohledávky 2 670 400 CZK 2 670 400 CZK

záloha 80 % 2 136 320 CZK

N/A

roční úroková sazba (2 % + 1M PRIBOR (cca 0,2 %) = 2,2 %)

aktuální úrok= (0,022/365) * 90=0,54 11 589 CZK

odměna faktoringové společnosti (0,6 % regresně) 16 022 CZK

Cena regresního faktoringu (úrok + odměna) 27 611 CZK

Obdržená záloha – regresní faktoring 2 108 709 CZK

Částka vyplacená faktorem po době splatnosti 534 080 CZK

Hodnota pohledávky po době splatnosti – regresní faktoring 2 642 789 CZK

odměna faktoringové společnosti (1,1 % regresně) 29 374 CZK

N/A

Cena bezregresního faktoringu (úrok + odměna) 40 963 CZK

Obdržená záloha – bezregresní faktoring 2 095 357 CZK

Částka vyplacená faktorem po době splatnosti 534 080 CZK

Hodnota pohledávky po době splatnosti – bezregresní faktoring 2 629 437 CZK

Cena forfaitingu včetně rizika nezaplacení (odměna 3 %) 80 112 CZK 80 112 CZK

Hodnota vyplacené pohledávky – forfaiting 2 590 288 CZK 2 590 288 CZK

Reálná hodnota pohledávky po době splatnosti bez zajištění 2 607 500 CZK 2 526 500 CZK



MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE 
PŘI EXTERNÍM ZAJIŠTĚNÍ  

• Predikci při plánování forwardu 

• Při predikci faktoringových  služeb 



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Krásnická a kol.
+420 606 347 210

mkrasnicka@ef.jcu.cz

https://www.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/

