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1 ÚVOD 

 
Současná doba je obrazem neustálého rozvoje a změn v ekonomické i finanční sféře, 

což nutí firmy k neustále reakci na nové informace a uplatňování nových manažerských 

přístupů. Novým přístupem investičního rozhodování a určování hodnoty firmy je aplikace 

metodologie reálných opcí. Tyto opce poskytují příležitost vytvořit a ocenit budoucí hodnoty. 

Firmy mají spoustu reálných možností, které se týkají majetku, investic či projektů. 

Rozpozná-li management společnosti tyto reálné opce, je schopen v budoucnu realizací těchto 

opcí zvýšit hodnotu společnosti.  

 
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o. aplikací metodologie reálných opcí.  

 
Práce je rozdělena do pěti kapitol. 

 
V teoretické části je objasněna základní terminologie týkající se opcí včetně vymezení 

parametrů, typologie opcí a základních faktorů působících na cenu opce. V části věnované 

reálným opcím je krom parametrů a základních typů reálných opcí věnována pozornost 

vlastnímu kapitálu jako reálné kupní opce. Součástí teoretické části je taktéž popis modelů 

oceňování opcí. V závěru kapitoly je uveden samotný postup při ocenění vlastního kapitálu a 

stanovení operativní flexibility. 

 
Třetí kapitola je zaměřena na popis společnosti, jež byla vybrána pro účely ocenění 

pomocí metodologie reálných opcí.  Kromě základní charakteristiky společnosti je zde popsán 

také výrobní proces a významné události uplynulého roku. 

 
Ve čtvrté, stěžejní části práce, je provedeno ocenění vlastního kapitálu firmy jako 

reálné opce. Po vyčíslení vstupních parametrů je stanovena hodnota vlastního kapitálu za 

rizika bez flexibility a následně pomocí aktivní strategie za rizika a flexibility. Hodnota je 

stanovena pomocí diskrétního binomického a trinomického modelu ocenění. Součástí je 

taktéž citlivostní analýza. Druhá část kapitoly je zaměřena na ocenění provozní flexibility 

jako opcí amerického typu. Provedena je rovněž citlivostní analýza. V samotném závěru 

praktické části jsou zhodnoceny dosažené výsledky. 
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2 POPIS METODOLOGIE REÁLNÝCH OPCÍ 

Tato kapitola je zaměřena na základní charakteristiku opčních kontraktů. Je zde 

objasněno primární rozdělení opcí a také základní faktory ovlivňující cenu opce. V 

podkapitole věnované reálným opcím jsou specifikovány typy těchto opcí včetně základních 

parametrů, kterými jsou tyto opce ovlivněny. Charakterizované jsou zde také modely 

oceňování. Významná je část věnována ocenění vlastního kapitálu jako reálné kupní opce. Na 

tuto část navazuje postup při ocenění vlastního kapitálu pomocí aplikace reálných opcí a 

stanovení provozní flexibility, což bude aplikováno v kapitole čtvrté.  

2.1 Základní terminologie opcí 

Opční kontrakty se společně s kontrakty termínovanými řadí mezí finanční deriváty, 

což jsou odvozené finanční instrumenty. U termínových kontraktů jsou subjekty v těsné 

pozici a musí dodržet předem stanovené závazky. Patří zde forvardy, futures, swapy. Naopak 

u opčních kontraktů je kupující ve volné pozici a má tedy možnost volby využít opční právo.  

Prodávající je v těsné pozici a zavazuje se splnit přání kupujícího. Kupující se tedy nachází 

v tzv. dlouhé pozici, zatímco prodávající zaujímá krátkou pozici. Kupující se za toto právo 

zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu opce neboli opční prémii.   

 
Opce je možné dělit na finanční a reálné, přičemž finanční opce je možné chápat jako 

právo na nákup nebo prodej nějakého aktiva v budoucnu. Pod reálnými opcemi se rozumí 

právo na inkasování budoucích peněžních toků, které mohou souviset například s nákupem či 

prodejem aktiv podniku. Opční problematikou se zabývá například Ambrož (2002), 

Dluhošová (2010) a Čulík (2013), a tato podkapitola vychází převážně z jejich poznatků. 

2.1.1 Parametry opcí a dělení opcí 

V době, kdy je opční kontrakt uzavřen, jsou sjednány základní parametry, mezi které 

patří: 

- typ opce (zda se jedná o kupní či prodejní), 

- druh a množství podkladového aktiva, které bude koupeno či prodáno v případě 

uplatnění opce, 

- realizační cena, za kterou bude aktivum nakoupeno či prodáno v případě uplatnění 

opce, 

- datum realizace (uplatnění) opce. 
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Je možné, že uplatnění opce nemusí být pro kupujícího vždy výhodné, a proto se 

rozhoduje, zda právo na nákup či na prodej bude využito, a tedy opce bude uplatněna. Dle 

Čulík (2013) závisí rozhodnutí kupujícího v čase t především na porovnání spotové ceny 

podkladového aktiva St a realizační ceny X. Poté je možné říci, že opce je: 

 
- na penězích (at-the-money) – rovná-li se spotová cena podkladového aktiva realizační 

ceně, tj. St = X, 

- v penězích (in-the-money) – pokud je realizační cena kupní opce nižší než spotová 

cena podkladového aktiva (St > X), nebo pokud je u prodejní opce realizační cena 

vyšší, než je spotová cena podkladového aktiva (St  < X), 

- mimo peníze (out-the-money) – je-li realizační cena pro kupujícího méně výhodná 

než je cena podkladového aktiva (u kupních opcí St < X, u prodejních St  > X).  

 
Kupující má tedy jednotlivé varianty rozhodnutí, kdy je možné: 

1. opci uplatnit, tedy koupit či prodat dané množství podkladového aktiva za realizační 

cenu, přičemž musí zohlednit cenu opce a ostatní transakční náklady, 

2. opci prodat, tzn. uzavřít dlouhou otevřenou pozici, 

3. opci neuplatnit, čili nevyužít práva na nákup nebo prodej určitého podkladového 

aktiva. 

 
Naopak prodávající opce musí koupit nebo prodat podkladové aktivum za realizační 

cenu nebo uzavřít svou krátkou pozici. 

 
TYPY OPCÍ 

Existuje celá řada typů opcí, které mohou být členěny dle různých kritérií. Dle 

Dluhošová (2010) lze opce členit například na základní jednoduché (Plain Vanilla) opce, dále 

dle momentu využití či na složitější druhy finančních opcí, tzv. exotické opce.  

 
a) Plain vanilla 

Jedná se o opce, které se z pohledu práva na nákup či prodej podkladového aktiva dají 

rozdělit na opce kupní a opce prodejní. Liší se především v opčním právu, které má kupující 

opce. V případě call (kupní) opce existuje právo koupit a u put (prodejní) opce je možné 

prodat podkladové aktivum za realizační cenu a v pevně stanovené době. 
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b) Opce dle momentu využití 

Podle momentu využití lze opce členit na evropské a americké. Evropskou opci je 

možné využít pouze v momentu realizace. Americká opce má všechna práva jako evropská 

opce, navíc však může být kdykoliv uplatněna. Mezi opce z hlediska času využití je možné 

zařadit také tzv. bermudské opce, které je možné využít v určitých stanovených momentech či 

intervalech, zobecněním jsou pak swing opce, které lze využít v řadě momentů nebo intervalů. 

 
c) Exotické opce 

Složitější druhy finančních opcí lze souhrnně nazvat jako exotické opce, které lze 

charakterizovat podle typu výplatní funkce, počtu podkladových rizikových aktiv, typu 

podkladového aktiva, typu náhodného procesu a variantnosti volby. 

2.1.2 Základní faktory ovlivňující cenu opce 

Cenu opce ovlivňují tzv. exogenní a endogenní faktory. Mezi exogenní faktory patří 

hodnota podkladového aktiva a sním související volatilita, dále bezriziková sazba a peněžní 

toky, které plynou z podkladového aktiva. Mezi faktory endogenní pak patří realizační cena a 

doba do splatnosti. 

 
• Hodnota podkladového aktiva 

V případě kupní opce se její výplata rovná částce, o kterou hodnota podkladového 

aktiva převyšuje realizační cenu. Platí tedy, že při rostoucí hodnotě podkladového aktiva se 

cena kupní opce zvyšuje a naopak. U opce prodejní se výplata rovná částce, o kterou 

realizační cena převyšuje hodnotu podkladového aktiva. S rostoucí hodnotou podkladového 

aktiva se cena opce snižuje. Jde tedy o opačné chování, než je zaznamenáno u kupní opce. 

 
• Volatilita podkladového aktiva 

Platí zde pravidlo, že čím vyšší volatility je dosaženo, tím je vyšší pravděpodobnost, 

že hodnota podkladového aktiva nabude vyšší hodnoty než realizační cena a kupní opce bude 

uplatněna.  

 
• Bezriziková úroková sazba 

Dojde-li k porovnání nákladů na nákup opce s náklady na nákup podkladového aktiva, 

pak lze říci, že s růstem bezrizikové sazby dochází ke zvýšení ceny kupní opce a ke snížení 

ceny prodejní opce. 

 



9 
 

• Realizační cena 

Velice významnou charakteristikou opce je její realizační cena. Čím je realizační cena 

nižší, tím se zvyšuje pravděpodobnost uplatnění kupní opce a cena opce roste. U prodejní 

opce platí opačný proces, tedy při rostoucí realizační ceně se cena prodejní opce zvyšuje. 

Na obr. 2.1 a 2.2 je zachycen vztah mezi realizační cenou a pravděpodobností uplatnění 

kupní opce a prodejní opce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Doba do splatnosti 

S dobou do splatnosti se cena amerických kupních a prodejních opcí zvyšuje. Je to 

dáno tím, že kupující opce má delší časový okamžik, během něhož může uplatnit opci. U 

amerických opcí s delší dobou do splatnosti se zvyšuje pravděpodobnost uplatnění než je 

v případě opcí s kratší dobou do splatnosti, a proto je jejich cena vyšší.  

Obr. 2.1 Vztah mezi realizační cenou kupní opce a pravděpodobností dosažení zisku 

Obr. 2.2 Vztah mezi realizační cenou prodejní opce a pravděpodobností dosažení zisku 

p-st dosažení zisku s realizační cenou X2 

p-st dosažení zisku s realizační cenou X1 

p-st dosažení zisku s realizační cenou X1 

p-st dosažení zisku s realizační cenou X2 

Zdroj: Čulík (2013) 

Zdroj: Čulík (2013) 
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2.1.3 Vnitřní a časová hodnota opce 

Vnitřní hodnota formálně představuje výši zisku při okamžitém uplatnění opce. Kupní 

opce bude uplatněna v případě, pokud hodnota podkladového aktiva bude vyšší než realizační 

cena. Vnitřní hodnota pro kupní opci odpovídá vztahu: 

 
                                              (2.1) 

kde ST představuje hodnotu podkladového aktiva v době splatnosti a X je realizační cena. 
 

Využít prodejní opci se vyplatí tehdy, pokud je hodnota podkladového aktiva nižší, 

než je realizační cena. Je-li dosaženo nulové hodnoty, opci se nevyplatí využít. Vnitřní 

hodnota pro prodejní opci je v době splatnosti definována následovně: 

 
  (2.2) 

 
Časovou hodnotu opce lze definovat jako rozdíl opční prémie a vnitřní hodnoty 

(Košťál, 2010). Časová hodnota je vždy nezáporná, neboť cena opce je vždy vyšší nebo rovna 

vnitřní hodnotě. Časová hodnota opce klesá s blížícím se datem splatnosti opce a nabytím 

tohoto dne je její hodnota nulová. Cenu evropské kupní i prodejní opce lze zapsat vzorcem: 

 
    (2.3) 

 
kde PK

tC , je cena kupní (prodejní) opce, tVH  je vnitřní hodnota a tČH je časová hodnota. 

2.2 Reálné opce 

Metodologie reálných opcí je novým přístupem k určování hodnoty firmy. Jedná se o 

uplatnění finančních opcí na reálná aktiva podniku a odvětví. Tato podkapitola vychází 

převážně z odborné literatury autorů Dluhošová (2010), Čulík (2013) a Scholleová (2007), jež 

se zabývají reálnými opcemi. 

 
Pojem reálné opce je možné chápat jako flexibilní přístup při finančním rozhodování o 

reálných aktivech, jako jsou dluh, vlastní kapitál, půda, investice, náklady výzkumu, 

komodity, technologie či procesy. Reálnou opci lze přitom chápat jako právo, nikoliv 

povinnost, na budoucí realizaci rozhodnutí týkajících se reálných aktiv podniku 

(Scholleová, 2007). Flexibilitou se přitom rozumí, že oproti pasivním finančním strategiím se 

uvažuje s možností budoucích aktivních zásahů a rozhodnutí manažerů. Aktivními zásahy 

( ),0;max XSVH T
K

−=

( ).0;max T
P SXVH −=

,,
tt

PK
t ČHVHC +=
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jsou právě opce, které mají reálnou hodnotu a lze je ocenit pomocí opční metodologie. 

Hodnotu firmy a investičního projektu lze přitom zapsat jako:  

 
 Rozšířená hodnota = pasivní hodnota + hodnota flexibility, (2.4) 

kde hodnota flexibility představuje hodnotu aktivních manažerských zásahů. 

2.2.1 Základní parametry reálných opcí  

Důležitým předpokladem při aplikaci reálných opcí je definovat základní parametry 

ovlivňující jejich hodnotu. Jednotlivé parametry jsou blíže popsány v následujícím textu. 

 
Podkladové aktivum 

V případě reálných opcí je podkladovým aktivem zpravidla hodnota budoucích cash flow 

projektu. Při ocenění vlastního kapitálu společnosti je podkladovým aktivem tržní hodnota aktiv. 

Stejně jako u finančních opcí platí, že s rostoucí hodnotou podkladového aktiva cena kupní opce 

roste a u ceny prodejní opce dochází k poklesu. 

 
Realizační cena 

Realizační cena se liší dle příslušného typu opce. Při uplatnění kupní opce se jedná o 

investiční výdaj, který je nutno vynaložit. U opce prodejní se jedná o ušetřené investiční 

výdaje. U opce na zúžení projektu je realizační cenou desinvestiční příjem. Při ocenění 

vlastního kapitálu firmy představuje realizační cenu nominální hodnota dluhu. Stejně jako u 

finančních opcí platí, že při růstu realizační ceny se hodnota reálné kupní opce snižuje. U 

prodejních opcí platí proces opačný. 

 
Doba do splatnosti 

Jedná se o časový okamžik, během kterého lze daný typ reálné opce uplatnit. 

Předpokládá-li se, že opce může být uplatněna kdykoliv během životnosti projektu, jedná se o 

americkou opci. Pokud je naopak předpokladem učinit příslušné rozhodnutí pouze v určitém 

okamžiku, pak se jedná o opci evropského typu. 

 
Volatilita podkladového aktiva 

Volatilita představuje riziko podkladového aktiva, přičemž platí, že čím vyšší je toto 

riziko, tím vyšší je hodnota opce a tedy i projektu. Tato vlastnost platí jak pro kupní, tak pro 

prodejní opce, což lze vysvětlit tím, že s růstem volatility se zvyšuje také pravděpodobnost, že 

opce budou v budoucnu uplatněny. 
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Cena opce (opční prémie) 

Tato cena vyjadřuje v případě reálných opcí cenu dané opce, a tedy hodnotu flexibility 

projektu. Počítá-li se současně s více typy možných rozhodnutí, pak vyjadřuje cenu tohoto 

portfolia opcí, čili celkovou flexibilitu projektu. Stejně jako v případě finančních opcí platí i 

zde podmínka nezápornosti. Je-li hodnota reálné opce rovna nule, daná opce nebude 

uplatněna. 

2.2.2 Analogie mezi finančními a reálnými opcemi 

Finanční opce si lze představit jako právo na budoucí nákup či prodej určitého aktiva. 

Reálné opce lze obdobně chápat jako právo na inkasování budoucích peněžních toků, které 

souvisejí např. s koupí či prodejem aktiv podniku. Mezi základní úlohy finančního řízení, u 

nichž lze uplatnit reálné opce, patří také stanovení hodnoty firmy s možností flexibility. 

Jednotlivé parametry, jež charakterizují finanční opci (na akcii) a reálnou opci (ocenění 

vlastního kapitálu firmy), jsou zobrazeny v tab. 2.1. 

 
Tab. 2.1 Srovnání finanční opce na akcii a reálné opce jako hodnoty vlastního kapitálu 

Název parametru   Finanční opce na akcii   
Reálná opce hodnoty 

vlastního kapitálu 

Podkladové aktivum St aktuální tržní cena akcie A aktuální tržní hodnota aktiv 

Realizační cena X dohodnutá cena podkladového aktiva D nominální hodnota dluhu 

Doba splatnosti T doba trvání kontraktu T doba trvání firmy 

Bezriziková úroková sazba RF bezriziková úr. sazba RF bezriziková úroková míra  

Volatilita podkladového aktiva σ volatilita akcie σA volatilita aktiv 

Vnitřní hodnota (výplatní funkce) VH ( )0;max XSVH tt −=  VH ( )0;max DAVH tt −=  

Cena opce (opční prémie) c cena opce VE hodnota vlastního kapitálu 
Zdroj: Dluhošová (2010, s. 173) 

2.2.3 Základní typy provozních reálných opcí 

Mezi základní typy provozních reálných opcí patří opce na rozšíření, zúžení, ukončení 

či dočasné přerušení projektu. Liší se tedy dle druhu možného flexibilního zásahu. 

Podrobnější popis jednotlivých opcí je zachycen v následujícím textu. 

 
Opce na rozšíření projektu 

Tato opce představuje formálně kupní opci, která umožňuje rozšířit původní kapacitu již 

zahájeného projektu o x % v případě, že dochází k příznivějším podmínkám, než se původně 

předpokládalo. Předpokladem však je, že s rozšířením projektu jsou spojeny dodatečné investiční 

výdaje IE, jejichž hodnota je známá. Předpokládá-li se kapacitu projektu rozšířit pouze v určitém 

roce, jedná se o evropskou opci. Pokud se o této možnosti uvažuje kdykoli v průběhu životnosti 
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projektu, pak se jedná o opci americkou. Obecně platí, že opce bude uplatněna v případě, je-li 

přínos rozhodnutí vyšší než jeho náklady. 

 
Opce na zúžení projektu 

U opce na zúžení projektu se jedná formálně o prodejní opci, která umožňuje snížit 

původní kapacitu projektu a ušetřit tak číst investičních výdajů odprodejem těchto kapacit 

zejména v případě, pokud se tržní podmínky pro projekt vyvíjejí méně příznivě, než bylo 

managementem původně plánováno. Společnost tak formálně vlastní opci na určitou část 

výrobních kapacit s realizační cenou, která odpovídá desinvestičním příjmům IC. Opci lze 

uplatnit za předpokladu, že desinvestiční příjmy jsou vyšší než je současná hodnota peněžních 

příjmů ze zrušených výrobních kapacit diskontovaných k okamžiku rozhodnutí. 

 
Opce na ukončení projektu 

Pokud se podmínky pro projekt vyvíjí dlouhodobě nepříznivě, může se 

z ekonomického hlediska jevit výhodněji projekt předčasně ukončit, než jej nadále provozovat 

po dobu zbývající provozní fáze. Jedná se tedy o prodejní opci a peněžní toky generované 

projektem s realizační cenou odpovídající zůstatkové ceně projektu. Firma opci uplatní a 

projekt předčasně ukončí v případě, pokud jeho okamžitým ukončením a odprodejem získá 

více, než je celková hodnota diskontovaných peněžních toků při ponechání projektu 

v provozu. 

 
Opce na dočasné přerušení projektu 

Dojde-li k situaci, kdy ceny v daném roce klesnou pod úroveň variabilních nákladů 

produkce, je pro firmu z ekonomického hlediska výhodnější výrobu dočasně přerušit. Jedná se 

tedy o kupní opci na výrobu a peněžní příjmy v příslušném roce drženou managementem, 

která je uplatněna v případě, pokud jednotková cena produkce v daném období pokrývá 

alespoň variabilní náklady produkce, a tedy marže je kladná. 

2.2.4 Vlastní kapitál společnosti jako reálná kupní opce 

 Metodologii reálných opcí lze využít při ocenění vlastního kapitálu jako reálné kupní 

opce. V tomto případě bere podnik v úvahu riziko a flexibilitu v budoucím rozhodování. Při 

stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti se předpokládá, že vlastní kapitál firmy 

představuje kupní opci vlastněnou akcionáři na aktiva firmy. Akcionáři tak mají nárok na 

koupi aktiv společnosti za realizační cenu, která je dána nominální hodnotou dluhu 

společnosti. Podkladové aktivum je představováno tržní hodnotou aktiv. Pokud v době 
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splatnosti dluhu je tržní hodnota aktiv firmy vyšší než nominální hodnota dluhu, akcionáři 

opci uplatní a věřitelům vyplatí hodnotu dluhu (Čulík, 2013).  

 
Hodnota vlastního kapitálu, tedy tzv. vnitřní hodnota opce, je dána rozdílem mezi tržní 

hodnotou aktiv a hodnotou dluhu. Vnitřní hodnotu opce v době splatnosti dluhu lze stanovit 

následujícím způsobem: 

        (2.5) 

 
kde, TE  je hodnota vlastního kapitálu, tA  představuje tržní hodnotu aktiv a tD  vyjadřuje 

nominální hodnotu dluhu. 

 
Pokud je v době splatnosti hodnota aktiv společnosti nižší než hodnota dluhu, 

akcionáři opci neuplatní a využijí svého práva omezeného ručení. V tomto případě dosahuje 

vnitřní hodnota nulové hodnoty, a tedy i hodnota vlastního kapitálu je nulová. Vlastníky 

společnosti se v tomto případě stávají věřitelé. V tab. 2.2 jsou zachyceny jednotlivé hodnoty 

pozic vlastníků a věřitelů v době splatnosti dluhu. 

 
       Tab. 2.2 Pozice vlastníků a věřitelů v době splatnosti dluhu 

Hodnota pozice 
Hodnota aktiv A a dluhu D v době splatnosti T 

TT DA >  TT DA ≤  

Pozice vlastníků 
(akcionářů) )( TT DA −  0  

Pozice věřitelů 
TD  TA  

Součet pozic ( ) TTTT ADDA =+−  TT AA =+0  

       Zdroj: Čulík (2013) 

 
 Vlastní model ocenění vlastního kapitálu jako americké opce je založen na 

následujících předpokladech: 

 
• hodnota firmy je rozdělena pouze mezi akcionáře a věřitele, přičemž platí, že firma je 

financována pouze vlastním kapitálem a rizikovým dluhem ( )TTT DEV += , 

• dluh společnosti je tvořen nekupónovými obligacemi s nominální hodnotou D a dobou 

splatností T, 

• aktiva firmy umožňují zajistit dluh a věřitelé nemají možnost uplatnit svůj nárok před 

termínem splatnosti, 

• je možné určit tržní hodnotu a rozptyl hodnoty aktiv společnosti, 

• společnost nevyplácí dividendy. 

 

( ),0;max TTTT DAVHE −==
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2.3 Modely oceňování opcí 

Modely oceňování opcí je možné rozdělit dle výpočtu ceny opce buď na analytické 

(Black-Sholesův model) či numerické (např. binomický či trinomický model). Další možností 

je využití modelů na bázi simulace při využití metody Monte Carlo. Modely lze dále členit 

podle předpokladu, který se týká vývoje hodnoty podkladového aktiva. Z tohoto hlediska lze 

modely rozdělit na diskrétní modely a spojité modely. Tato metodologie je v souladu s 

Ambrož (2002), Čulík (2013) a Zmeškal (2013). 

 
U diskrétních modelů se předpokládá, že budoucí náhodný vývoj podkladového aktiva 

lze popsat pomocí konečného počtu hodnot. U spojitých modelů je naopak předpokladem, že 

aktivum může nabývat nekonečného počtu různých hodnot. Vývoj hodnoty podkladového 

aktiva pak lze modelovat spojitým způsobem. Diskrétní modely lze použít při ocenění 

evropských i amerických opcí. Spojité modely lze použít převážně jen u opcí evropských. 

2.3.1 Binomický model 

U diskrétních procesů je předpokladem, že se hodnota aktiva mění pouze v diskrétních 

časových okamžicích. Přitom je zvolen časový interval, který je rozdělen na konečný počet 

diskrétních okamžiků, v jehož průběhu se sleduje vývoj aktiva. Doba mezi dvěma diskrétními 

okamžiky je pak označena jako dt.  Binomický model patří mezi nejjednodušší diskrétní procesy. 

Vychází se z úvahy, že v čase t+dt mohou z jednoho výchozího stavu nastat pouze dvě různé 

diskrétní hodnoty, a to buď růst anebo pokles ceny podkladového aktiva.  

 
Při aplikaci binomického modelu je nutno pracovat s těmito zjednodušenými 

předpoklady: 

 
• neuvažujeme žádné transakční náklady, daně ani poplatky z obchodování, 

• efektivní trh, který okamžitě odstraňuje možnosti arbitráže, 

• neexistují žádná omezení, 

• neexistují žádná časová zpoždění, 

• existence nekonečné dělitelnosti aktiv, 

• existence jediné bezrizikové úrokové míry pro zapůjčování i vypůjčování, 

• nejsou vypláceny dividendy. 

 
Ke stanovení ceny opce se v zásadě rozlišují tyto dva přístupy: 

- replikační strategie, - hedgingová strategie. 
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Replikační strategie  

Při aplikaci replikační strategie pro evropské opce je dle Zmeškal (2013) vytvořeno 

portfolio z podkladového aktiva St a bezrizikového aktiva B tak, aby byla replikována hodnota 

derivátu při jakémkoliv vývoji. To znamená, aby se hodnota portfolia rovnala hodnotě 

derivátu. 

 
Binomický model pro jedno období 

 
Hodnota portfolia na počátku v čase t je dána vztahem: 

        (2.6) 

 
hodnota portfolia na konci v čase t+dt, dojde li k růstu ceny: 

         (2.7) 

 
hodnota portfolia na konci v čase t+dt při poklesu ceny se stanoví jako: 

        (2.8) 

 
kde S vyjadřuje hodnotu podkladového aktiva, a je množství podkladových aktiv, 

B představuje hodnotu bezrizikového aktiva (běžného účtu), C vyjadřuje hodnotu derivátu, 

r je bezriziková sazba, u a d jsou indexy pro růst a pokles cen podkladového aktiva. 

 
Dále platí, že cena opce se v době splatnosti rovná vnitřní hodnotě, což lze v případě 

růstu ceny zapsat jako: 

    (2.9) 

 
v případě poklesu ceny pak: 

             (2.10) 

 
kde X je realizační cena. 

 
Řešením výše uvedených rovnic (2.6), (2.7) a (2.8) pro tři neznámé a, B a Ct získáme 

obecný vztah pro výpočet ceny opce, přičemž prvním krokem je vyjádření a a B z (2.7) a (2.8) 

a dosazením do (2.6) se stanoví: 

 

     (2.11) 
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Výše uvedený vzorec lze zjednodušeně zapsat následovně: 

        (2.12)      

a 
          (2.13) 

 

kde p  je rizikově neutrální pravděpodobnost růstu a ( )p−1  je rizikově neutrální 

pravděpodobnost poklesu. 

 
Cenu opce je možné stanovit jako současnou hodnotu střední hodnoty opce 

v následujícím období na základě rizikově neutrální pravděpodobnosti. V případě platnosti 

multiplikativního procesu pro vývoj hodnoty aktiva, kdy: 

 
        (2.14) 

a 
 

    (2.15) 

pak platí,  

        (2.16)    

 

Jedním ze základních předpokladů modelu je, že musí být splněna podmínka 

nemožnosti arbitráže. To znamená, že pokud má opce hodnotu na začátku období, tak také 

střední hodnota na konci období musí být pozitivní, čili: 

 
             (2.17) 

 
kde [ ]dttCE + je rizikově neutrální střední hodnota, aby bylo možné replikovat cenu opce. 

 
Obecně lze nemožnost arbitráže zapsat pomocí vztahu: 

 
      (2.18) 

 
Při výpočtu ceny americké opce je nutné vzít v úvahu, zda má smysl dřívější uplatnění 

opce. To závisí na vnitřní hodnotě opce a rovnice (2.12) je poté upravena takto: 
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Binomický model pro více období 

Jak již bylo prezentováno výše, cena evropské opce 0C  dle (2.13) se rovná současné 

hodnotě PV střední hodnoty E náhodné vnitřní hodnoty VH opce v době zralosti T: 

 
               (2.20) 

 
Pokud platí, že r je bezriziková sazba za jeden interval, j vyjadřuje počet vzrůstů ceny 

za dobu T, jπ označuje pravděpodobnost stavu j a n je počet diskrétních intervalů, pak: 

 
            (2.21) 
 

 
detailněji pak, 

 

   (2.22)           

 
kde ),( njKo  je j-tá kombinace z n  prvků, p vyjadřuje pravděpodobnost vzrůstu ceny v jednom 

intervalu, d je index růstu v jednom intervalu a d je index poklesu za jeden interval. 

 
Jedním z významných kroků je odhad vstupních parametrů p, u a d. Je-li předpokládán 

spojitý vývoj v rizikově neutrálním prostředí, čili střední hodnota ceny akcie se musí rovnat 

ceně akcie při bezrizikovém výnosu nTdt /= , pak: 

  
             (2.23)    

neboli 
                  (2.24)

           

    
Dále je předpokládáno, že rozptyl proporcionální změny ceny akcie se rovná dt⋅

2σ , 

tedy: 

                        (2.25)    

      

 
Poslední podmínkou je že: 

            (2.26) 
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Řešením výše uvedených rovnic (2.24), (2.25) a (2.26) se získá rizikově neutrální 

pravděpodobnost vzrůstu p, index růstu u a index poklesu d: 

 

       (2.27)     

 

                                           (2.28)                   

 

                                                      .dted ⋅−
=

σ                            (2.29) 

 
V obr. 2.3 je zachycen binomický multiplikativní proces vývoje hodnoty aktiva pro 

více období. 

 

 

Hedgingová strategie 

Cena opce na bázi hedgingové strategie se stanoví na základě hedgingového portfolia 

složeného z podkladového aktiva a krátké pozice v opci na stejné podkladové aktivum. Přitom 

podíl podkladového aktiva je v portfoliu takový, že hodnota portfolia je díky pozice v opci 

zajištěna proti jakékoliv změně v hodnotě podkladového aktiva. Dalším předpokladem je, že 

výnos hedgingového portfolia je bezrizikový. 

 
Hodnota hedgingového portfolia na začátku v čase t je rovna: 

      (2.30) 

 
hodnota portfolia na konci období v čase t+dt při růstu ceny je: 

           (2.31) 
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Obr. 2.3  Binomický proces vývoje hodnoty aktiva 

Zdroj: Čulík (2013) 
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hodnota portfolia na konci období v čase t+dt dojde-li k poklesu ceny: 

 
            (2.32) 

 
kde h je množství podkladových aktiv (zajišťovací poměr) a Π  vyjadřuje hodnotu portfolia. 

 
Dle předpokladu má být hodnota portfolia stejná bez ohledu na vývoj hodnoty 

podkladového aktiva, to znamená, že hodnota portfolia bude stejná na konci období, ať se 

cena pohne směrem nahoru nebo dolů. Musí tedy platit rovnost výše uvedených vztahů (2.31) 

a (2.32) tedy: 

    (2.33) 

 
a úpravou této rovnice je určen příslušný zajišťovací poměr h následovně: 

 

   (2.34)         

 
Má-li být zajišťované portfolio bezrizikové, musí být jeho výnos roven bezrizikové 

sazbě a jeho hodnota v čase t+dt bude stejná při růstu i při poklesu hodnoty podkladového 

aktiva, tedy: 

          (2.35) 

nebo 
          (2.36) 

 

Poté lze stanovit cenu opce dvěma způsoby: 

 
         (2.37) 

nebo 
          (2.38) 

 

2.3.2 Trinomický model 

Trinomický model je alternativní variantou k binomickému modelu při stanovení 

budoucího vývoje hodnoty aktiva. Jeho odlišnost spočítá v tom, že v daném diskrétním 

okamžiku mohou nastat celkem tři různé stavy, a to růst podkladového aktiva, stav beze 

změny či pokles. Jednotlivé vzorce potřebné k vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu s využitím 

trinomického modelu jsou uvedeny v metodickém postupu při stanovení hodnoty vlastního 

kapitálu v podkapitole 2.4.3. 
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     V obr. 2.4 je zachycen trinomický multiplikativní proces vývoje hodnoty aktiva pro 

více období. 

 

2.3.3 Black-Scholesův model 

Model oceňování opcí dle Blacka a Scholese představuje analytický nástroj oceňování 

opcí. Na rozdíl od diskrétních modelů, kde jsou předpokládány diskrétní změny hodnoty 

podkladového aktiva, u Black-Scholesova modelu se vychází ze skutečnosti, že se jeho 

hodnota vyvíjí spojitě. V podstatě jde o limitní případ diskrétního modelu, u kterého se délka 

časového intervalu mezi dvěma diskrétními okamžiky limitně přibližuje nule. Na rozdíl od 

diskrétních modelů lze tento model použít jen pro oceňování evropských opcí. Mezi základní 

předpoklady modelu dle Ambrož (2002) patří tyto: 

 
• ocenění pouze evropských opcí, 

• předpoklad dokonalého kapitálového trhu, 

• konstantní bezriziková sazba a volatilita, 

• předpoklad vývoje cen podkladových faktorů dle geometrického Brownova pohybu 

s logaritmickými cenami, 

• ceny nejsou závislé na očekávaných výnosech, 

• spojitý čas, 

• neuvažuje se s výplatou dividend. 

 
Cena evropské call opce se za daných podmínek určí následovně: 

 
                     (2.39) 

 

muS t ⋅⋅

udSt ⋅⋅

uuS t ⋅⋅

mdS t ⋅⋅
dSt ⋅

mSt ⋅

ddS t ⋅⋅

uSt ⋅

St 

t t+dt t+2

 Obr. 2.4 Trinomický multiplikativní proces pro více období 

( ) ( ).210 dNXedNSc Tr
⋅⋅−⋅=

⋅−

Zdroj: Čulík (2013) 
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Cenu evropské put opce je poté možné určit tímto způsobem: 

 
     (2.40)       

 
Pro výše uvedené vztahy je nutno stanovit parametry 1d a 2d , které jsou totožné pro 

call opce i put opce a tedy: 

  

           

             (2.41) 

 
a 

 
             (2.42) 

 

kde parametry c  a p jsou ceny evropských call a put opcí, 0S  představuje výchozí cenu 

podkladového aktiva, X je realizační cena, r  značí roční bezrizikovou sazbu, T  je doba do 

zralosti opce, σ je volatilita spojitého výnosu podkladového aktiva. Uvedené symboly ( )1dN  

a ( )2dN  představují hodnotu funkce kumulativního normovaného normálního rozdělení a 

Tre ⋅−  je spojitý diskontní faktor.  

 
Vztah mezi cenami evropských put a call opcí se nazývá Put-call parita a určí se takto: 

 
           (2.43) 

 

2.4 Postup při ocenění vlastního kapitálu jako reálné kupní opce 

Tato kapitola je zaměřena na metodický postup při stanovení hodnoty vlastního 

kapitálu jako reálné opce pomocí diskrétního binomického a trinomického modelu. 

2.4.1 Stanovení vstupních údajů 

Pro samotné vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu jako americké call opce je nutné 

stanovit výchozí vstupní údaje. Těmito údaji je hodnota volných peněžních toků, bezrizikové 

úrokové sazby a nákladů kapitálu. 

 
• Stanovení volných peněžních toků společnosti (FCFF) 

Pro vývoj podkladového aktiva je nutné znát hodnotu volných peněžních toků 

společnosti, kterou lze obecně vyčíslit pomocí vzorce: 
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    (2.44) 

 
kde FCFF  představuje hodnotu volných peněžních toků, EAT  je čistý zisk, ODP  jsou 

odpisy, ČPK∆ vyjadřuje změnu čistého pracovního kapitálu, I jsou investice a t  je sazba 

daně. 

 
• Stanovení bezrizikové úrokové sazby 

Pro vyčíslení hodnoty bezrizikové úrokové sazby je možné využít metodu bootstrap. 

Při aplikaci této metody je bezriziková sazba stanovena z průměrného výnosu státních 

dluhopisů s různou dobou splatnosti. Prvním krokem je stanovení tržní ceny dluhopisu kdy: 

 
 

 (2.45) 

 
kde TTC vyjadřuje tržní cenu dluhopisu, tc  je velikost kupónové platby v období t, ty  

představuje výnos do doby splatnosti a NH vyjadřuje nominální hodnotu. 

 
Z výše uvedeného vztahu je možné stanovit spotový výnos se splatností T odpovídající 

výnosu do doby splatnosti, kdy: 

 
    (2.46) 

 
kde 1−TA  představuje současnou hodnotu kupónových plateb až po ,1−T  kterou lze vyjádřit 

pomocí: 

 
                          (2.47)

          
 

Forwardový výnos je následně možné stanovit dle vztahu: 

 
           (2.48) 

 
kde tr  vyjadřuje spotový výnos. 
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,1
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Ú

A

UZ
X

+
⋅=

• Stanovení nákladů kapitálu 

Pro sestavení vývoje podkladového aktiva je nutné znát hodnotu průměrných nákladů 

celkového kapitálu WACC (Weighted Average Capital Cost). K vyčíslení nákladů kapitálu je 

možné využít metodiku Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. U této metodiky je využit 

stavebnicový model, pomocí něhož se náklady kapitálu nezadlužené firmy UWACC  stanoví 

dle: 

   (2.49) 

 
kde FR je bezriziková úroková sazba, PODR  je přirážka za podnikatelské riziko podniku, 

.FINSTABR  je riziková přirážka za finanční stabilitu a LAR
 

je riziková přirážka za velikost 

podniku. 

 
Po vyčíslení nákladů kapitálu nezadlužené firmy je možné stanovit celkové náklady 

zadlužené firmy LWACC  takto: 

           (2.50) 

 
kde A jsou aktiva společnosti, t  je daňová sazba aUZ  jsou úplatné zdroje dané vztahem: 

 
           (2.51) 

 
kde VK  je vlastní kapitál firmy, BU jsou bankovní úvěry a OBL je hodnota obligací. 

 
Ukazatel UWACC  není konstantní vzhledem k faktorům, které ovlivňují propočet 

rizikových přirážek a mění se se změnou jednotlivých rizikových přirážek, jejichž způsob 

výpočtu je popsán v následujícím textu. 

 
Bezriziková úroková sazba (RF) 

Bezriziková úroková sazba odpovídá forwardovému výnosu daného roku 

vypočítaného dle (2.48). 

 
Riziková přirážka za podnikatelské riziko (RPOD) 

Stanovení této rizikové přirážky je závislé na ukazateli produkční síly AEBIT / , který 

je porovnán s ukazatelem X1, jenž je dán vztahem: 

 
 (2.52) 

,LAFINSTABPODFU RRRRWACC +++=

,1 







⋅−⋅= t

A

UZ
WACCWACC UL

,OBLBUVKUZ ++=
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kde UZ  jsou úplatné zdroje, A  jsou aktiva firmy a Ú jsou úroky, BU  jsou bankovní úvěry a 

O  je hodnota obligací. 

 

Pokud X1>
A

EBIT , pak PODR  je rovna minimální hodnotě1 PODR  v odvětví. Je-li 

0<
A

EBIT , pak PODR = 10,00 %. Když  X1<<0
A

EBIT , pak: 

 

          (2.53) 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (RFINSTAB) 

 Riziková přirážka za finanční stabilitu podniku je navázána na ukazatel celkové 

likvidity 3L , který lze stanovit pomocí: 

 KZ

OA
L =3 ,              (2.54) 

kde OA  jsou oběžná aktiva a KZ  představují krátkodobé závazky společnosti. 

 
Pro individuální aplikaci metodiky jsou podle MPO stanoveny mezní hodnoty 

likvidity, kdy dolní hranice je ve výši 0,11 =XL  a horní hranice .,XL 522 =  Platí-li, že: 

,13 XLL ≤ pak %00,10=FINSTABR , 

,23 XLL ≥ pak %00,0=FINSTABR ,  

XL2,<3<1 LXL pak ( )

( )
.1,0

12

32
2

2

⋅
−

−
=

XLXL

LXL
RFINSTAB

                       (2.55) 

 
Riziková přirážka za velikost podniku (RLA) 

Stanovení této rizikové přirážky navazuje na velikost úplatných zdrojů společnosti, 

tedy na součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů společnosti. Platí-li že, 

 
,Kčmil.100≤UZ pak %00,5=LAR , 

,Kčmld3≥UZ pak %00,0=LAR , 

   ,Kčmld3<<Kčmil.100 UZ  pak   (2.56)    
 

                                                 
1 Jako minimální hodnotu lze uvést průměrnou hodnotu PODR co nejpodrobnější agregace odvětví, kterou lze 

nalézt v Benchmarkingu informací na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
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2.4.2 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí binomického modelu 

V této části, navazující na podkapitolu 2.4.1, jsou formulovány vztahy pro stanovení 

hodnoty podkladového aktiva, vnitřní hodnoty a ceny opce pomocí pasivní a aktivní strategie. 

• Stanovení vývoje volných peněžních toků 
 
Je-li znám index růstu u a index poklesu d dle (2.28) a (2.29) je možné stanovit vývoj 

volných peněžních toků následujících let, kdy v případě růstu platí vztah: 

 
 uFCFFFCFF t

u
dtt ⋅=+

,           (2.57) 

a v případě poklesu 

 dFCFFFCFF t
d

dtt ⋅=+
.           (2.58) 

 
• Stanovení hodnoty podkladového aktiva 

Po vyčíslení průměrných nákladů na celkový kapitál zadlužené firmy a stanovení 

volných peněžních toků společnosti je možné stanovit tržní hodnotu aktiv, představující 

hodnotu podkladového aktiva. Za předpokladu, že existence společnosti trvá do nekonečna je 

možné tržní hodnotu aktiv určit jako perpetuitu dle vztahu: 

 
     (2.59)

     

• Stanovení vnitřní hodnoty opce  

Při stanovení vnitřní hodnoty opce je nutno rozlišovat, zda se nacházíme v prostředí za 

rizika avšak bez možnosti flexibilního zásahu nebo se naopak jedná o opci s finančními 

flexibilními zásahy. 

 
Pasivní strategie 

V situaci, kdy by byla hodnota stanovena tradičně pasivním způsobem za rizika bez 

flexibility, pak by se jednalo o forwardový kontrakt s vnitřní hodnotou: 

 
     (2.60) 

 
kde tA  je hodnota podkladového aktiva a tD  vyjadřuje nominální hodnotu dluhu. 

 
Aktivní strategie 

Vnitřní hodnota opce za rizika a možnosti flexibilního zásahu se stanoví na základě 

vztahu: 

.
WACC

FCFF
A =

( ),ttt DAVH −=
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        (2.61) 

 
 

• Stanovení hodnoty vlastního kapitálu 

Princip ocenění opcí pomocí diskrétních modelů spočívá v určení hodnoty 

podkladového aktiva jednotlivých diskrétních okamžiků a následném určení ceny opce pro 

tyto uzly a scénáře. Při ocenění se postupuje od koncových uzlů stromu směrem 

k počátečnímu uzlu, tedy k okamžiku, ke kterému oceňujeme. Předpokladem je, že cena opce 

v koncových uzlech je rovna vnitřní hodnotě. Taktéž jako v případě stanovení vnitřní hodnoty 

opce je nutné rozlišovat, zda je hodnota opce stanovena pasivní strategií za rizika bez 

flexibility či aktivní strategii za rizika s flexibilitou. 

 
Pasivní strategie 

V případě, kdy je hodnota vlastního kapitálu stanovena za rizika bez flexibility, jedná 

se o derivát forwardového typu. Ocenění vlastního kapitálu tV  pomocí replikační strategie se 

v tomto případě stanoví následujícím způsobem: 

 
        (2.62) 

 
kde uV  a dV jsou hodnoty vlastního kapitálu v čase t+dt v případě růstu u či poklesu d, r je 

bezriziková sazba a up  a ( )up−1  jsou rizikově neutrální pravděpodobnosti růstu a poklesu. 

 
Přitom rizikově neutrální pravděpodobnosti růstu up  lze stanovit za podmínky 

,uAA t
u
t ⋅=  dAA t

d
t ⋅=  a 1=+

du pp  na základě vztahu: 

 

 

( )
d
t

u
t

d
ttu

AA

AAr
p

−

−⋅+
=

1
,               (2.63) 

nebo 

 

( )
du

dr
pu

−

−+
=

1
,             (2.64) 

kde uA  a dA představují hodnoty aktiv při růstu u a poklesu d. 

 
Rizikově neutrální pravděpodobnost poklesu dp  lze následně vyjádřit pomocí vztahu: 

 

 
ud pp −= 1 .              (2.65) 

( ).0;max ttt DAVH −=

( )[ ] ( ) ,11 dtud
dtt

uu
dttt rpVpVV −

++
+⋅−⋅+⋅=
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Aktivní strategie 

V situaci, kdy je hodnota vlastního kapitálu stanovena jako americká call opce, kde 

podkladovým aktivem je hodnota aktiv firmy A a realizační cenou je nominální hodnota dluhu 

D, se hodnota této opce Vt  stanoví pomocí: 

      
      (2.66) 

 

2.4.3 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí trinomického modelu 

Ocenění opce pomocí trinomického modelu probíhá analogicky jako při využití 

binomického modelu. Samotnému stanovení ceny opce předchází vyčíslení indexu růstu u, 

stavu beze změny m a indexu poklesu d. Následně je možné sestrojit trinomický strom vývoje 

hodnoty podkladového aktiva pro jednotlivé uzly a scénáře včetně predikce nominální 

hodnoty dluhu.  Poté se určí vnitřní hodnota opce a rizikově neutrální pravděpodobnosti růstu 

pu, stavu beze změny pm a poklesu pd. Při stanovení ceny opce se postupuje opět od 

koncových uzlů trinomického stromu směrem k okamžiku ocenění. Přitom se vychází 

z předpokladu, že cena opce v době realizace je rovna vnitřní hodnotě opce. V níže uvedeném 

textu jsou stanoveny vzorce potřebné k vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu s využitím 

trinomického modelu. 

 
Koeficienty u, m a d jsou indexy koeficientů pro růst, stav beze změny a pokles a lze 

je stanovit dle následujících vztahů: 

       (2.67) 

 
          (2.68) 

 
      (2.69) 

 
Pro náhodný vývoj aktiva pomocí trinomického procesu platí: 

    (2.70) 

     (2.71) 

 
     (2.72) 

 

( )[ ] ( ){ }.;11max VHrpVpVV dtud
dtt

uu
dttt

−

++ +⋅−⋅+⋅=

,2dteu σ
=

,1=m

.2dted σ−
=

,t
u

dtt SuS ⋅=+

,t
m

dtt SmS ⋅=+

,t
d

dtt SdS ⋅=+



29 
 

kde u
dttS +

 je hodnota aktiva v následujícím časovém okamžiku při vzrůstu, m
dttS +

 je hodnota 

podkladového aktiva v čase t+dt při stavu beze změny a d
dttS +

 je hodnota aktiva v případě 

poklesu. 

 
Vnitřní hodnota opce za rizika a bez flexibility se stanoví pomocí: 

   (2.73) 

 
 

Vnitřní hodnota stanovena aktivním způsobem za rizika a finanční flexibility se 

stanoví takto: 

(2.74) 

  

 
Přechodové pravděpodobnosti růstu, poklesu a stavu beze změny se stanoví takto: 

 

         (2.75) 

 
 

    
        (2.76) 

 
            (2.77) 

 

kde r je bezriziková sazba, σ  vyjadřuje volatilitu peněžních toků a dt představuje časový 

interval. 

 
Cena pro americkou opci s možností dřívějšího uplatnění za rizika bez flexibility se 

stanoví pomocí vztahu: 

 
      (2.78) 

 

a cena opce za rizika a finanční flexibility pomocí: 
 

 
(2.79)           
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2.5 Stanovení provozní flexibility 

Pod pojmem flexibilita je vyjádřena možnost aktivních manažerských rozhodnutí a 

zásahů v budoucnosti na základě měnících se ekonomických podmínek či informací. 

Management společnosti se tak může kdykoli v průběhu životnosti rozhodnout výrobu 

rozšířit, zúžit, předčasně ukončit či se rozhodovat mezi kombinacemi daných zásahů. Tato 

podkapitola je převážně v souladu s autory Čulík (2013) a Dluhošová (2006, 2010). Stejně 

jako finanční flexibilita, také provozní (operativní) flexibilita má svou hodnotu. Cena 

flexibilního operativního zásahu se stanoví zpětným postupem od koncových uzlů směrem 

k počátku, přičemž platí, že hodnota v koncových uzlech v době realizace je rovna vnitřní 

hodnotě opce. Hodnota provozního zásahu  VFt v ostatních uzlech se stanoví pomocí vzorce: 

 

 [ ] ( ){ }t
dd

dtt
uu

dttt VHrpVFpVFVF ;1max 1−

++
+⋅⋅+⋅= ,            (2.80) 

Při využití trinomického modelu pak: 

 
(2.81) 

 
kde u

dttVF +
 je flexibilní hodnota v čase t+dt v případě růstu, m

dttVF +  je flexibilní hodnota 

v případě stavu beze změny a d
dttVF +

 je hodnota flexibility v případě poklesu. 

 
Je-li známa hodnota finanční a provozní flexibility, je možné určit tzv. rozšířenou 

hodnotu společnosti pomocí vztahu: 

 
       Rozšířená hodnota = pasivní hodnota + finanční flexibilita + provozní flexibilita    (2.82) 

 
Při stanovení rozšířené hodnoty vlastního kapitálu jako reálné opce s možnostmi řady 

flexibilních zásahů je dle Dluhošové (2006) postup rozdělen do dvou kroků a jedná se o tzv. 

složenou (compound) opci, čili opci na opci.  

 
V prvním kroku se stanoví hodnota vlastního kapitálu společnosti jako americké call 

opce, kdy podkladovým aktivem je tržní hodnota aktiv a realizační ceně odpovídá nominální 

hodnota dluhu. Takto vyčíslenou hodnotu vlastního kapitálu je možné považovat za základní 

hodnotu vlastního kapitálu společnosti.  

 
V druhém kroku se stanoví hodnota jednotlivých flexibiliních zásahů, jako je 

například rozšíření kapacity, zúžení výroby apod. Jedná se v podstatě o stanovení hodnoty 
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dtt
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dtt
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složené opce, kdy podkladovým aktivem je základní hodnota vlastního kapitálu stanovena 

v prvním kroku. Funkce vnitřní hodnoty pro příslušný druh provozní flexibility je popsána 

v následujícím textu.  

 
a) Opce na rozšíření výroby (option to expand) 

Flexibilní provozní zásah spočívající v možnosti rozšíření výroby umožňuje 

managementu společnosti navýšit původní výrobní kapacity o určité procento, a to zejména 

v případě, vyvíjejí-li se podmínky příznivěji, než se původně očekávalo. Podkladovým 

aktivem je v tomto případě rozšířená hodnota vlastního kapitálu ,tVx ⋅  kde x představuje míru 

rozšíření výrobní kapacity a realizační cena je ve výši investičních výdajů EXpI  potřebných na 

rozšíření výrobní kapacity. Funkci vnitřní hodnoty této opce lze zapsat následujícím 

způsobem: 

 )0;max( EXPt
E
t IVxVH −⋅= .              (2.83) 

 
Budou-li přínosy, kterými se rozumí výše diskontovaných peněžních toků plynoucích 

z rozšířené výrobní kapacity vyšší než náklady na realizaci tohoto rozhodnutí, opce bude 

uplatněna. V situaci, kdy u vnitřní hodnoty bude dosaženo nulové hodnoty, opce uplatněna 

nebude.  

 
Rozhodovací funkci lze poté zapsat pomocí tvaru: 

• rozšířit výrobní kapacity, pokud 0 >E
tVH ,  

• pokračovat při stávající kapacitě, pokud 0 =
E
tVH . 

 
b) Opce na zúžení výroby (option to contract) 

Tento typ prodejní opce umožňuje managementu společnosti snížit původní výrobní 

kapacity a jejich odprodejem tak ušetřit část investičních výdajů. Opci lze uplatnit v případě, 

pokud se podmínky vyvíjí méně příznivě, než bylo původně předpokládáno. Podkladovým 

aktivem je zúžená hodnota vlastního kapitálu ,tVy ⋅  kde y je míra zúžení kapacity a realizační 

cenou jsou uspořené investiční výdaje ConI . Opci je možné uplatnit za předpokladu, budou-li 

uspořené investiční výdaje vyšší než diskontované peněžní toky ze zúžené kapacity. Funkce 

vnitřní hodnoty pro tuto opcí se stanoví pomocí: 

 
   (2.84)       

 
).0;max( tCon

C
t VyIVH ⋅−=
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Rozhodovací funkci lze stanovit následujícím způsobem: 

• zúžit výrobní kapacity, pokud 0 >C
tVH , 

• pokračovat v původní výrobě, pokud 0 =
C
tVH . 

 
c) Opce na předčasné ukončení výroby (option to abandon) 

Tento typ opce formálně představuje americkou prodejní opci, která umožňuje 

předčasně ukončit výrobu v případě nepříznivých podmínek a odprodat aktiva za zůstatkovou 

cenu. Společnost opci uplatní v případě, kdy okamžitým ukončením výroby získá více než je 

celková hodnota diskontovaných peněžních toků v případě zachování výroby. Podkladovým 

aktivem je v tomto případě hodnota vlastního kapitálu Vt  a realizační ceně odpovídá 

zůstatková cena.  Vnitřní hodnota má následující tvar: 

 

 )0;max( t
A

t VZCVH −= .             (2.85) 

 
Dle rozhodovací funkce platí, že: 

• předčasně ukončit, je-li 0 >A
tVH , 

• pokračovat, pokud 0 =
A

tVH . 

 
d) Opce na rozšíření a zúžení výroby (option to expand and contract) 

Ocenění provozních reálných opcí nemusí být založeno pouze za podmínky existence 

pouze jednoho typu reálné opce. Většinou je možné, že management společnosti má možnost 

volby z více variant rozhodnutí, kdy existuje více reálných opcí současně. Opce na rozšíření a 

zúžení výroby dává společnosti v případě příznivých podmínek možnost rozšířit výrobní 

kapacitu o x % nebo v případě nepříznivého vývoje zúžit výrobní kapacitu o y %. Vnitřní 

hodnota pro tento typ opce odpovídá vztahu: 

 
  (2.86)        

 
Rozhodovací funkce pro toto portfolio opcí má tvar: 

• rozšířit výrobní kapacitu, pokud E
t

CE
t VHVH =

+ , 

• zúžit výrobní kapacitu, pokud C
t

CE
t VHVH =

+ , 

• pokračovat ve stávající výrobě, pokud 0 =
+CE

tVH . 

 

 

).0;;max( tConEXPt
CE

t VyIIVxVH ⋅−−⋅=
+
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e) Opce na rozšíření a ukončení výroby (option to expand and abandon) 

Tento typ reálné opce představuje možnost volby, zda výrobu za příznivých podmínek 

rozšířit či předčasně ukončit v případě dlouhodobě nepříznivých podmínek. Funkce vnitřní 

hodnoty pro toto portfolio opcí lze zapsat následovně: 

 
  (2.87)  

          
 

Rozhodovací pravidlo této opce je následující: 

• rozšířit výrobní kapacitu, pokud E
t

AE
t VHVH =

+ , 

• předčasně ukončit výrobu, pokud A
tt

AE
t VHVH =

+ , 

• pokračovat ve stávající strategii výroby, pokud 0 =
+ AE

tVH . 

 
f) Opce na zúžení či ukončení výroby (option to contract and abandon) 

V tomto případě volí management společnosti z možnosti výrobu zúžit, nebo naopak 

zcela ukončit. To, který zásah bude zvolen, závisí na výsledku vnitřní hodnoty, jejíž funkce 

má následující tvar: 

 )0;;max( ttCon
AC

t VZCVyIVH −⋅−=
+ .              (2.88) 

 
Výsledek daného rozhodnutí lze zapsat následovně: 

• zúžit výrobu, pokud C
t

AC
t VHVH =

+ , 

• ukončit výrobu, pokud A
t

AC
t VHVH =

+ , 

• pokračovat ve stávající výrobě, pokud 0 =
+ AC

tVH . 

 
g) Opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby (option to expand, contract and 

abandon) 

Tento typ provozní reálné opce představuje pro management společnosti možnost 

volby ze čtyř variant rozhodnutí. Současně nastává možnost výrobu rozšířit, zúžit, předčasně 

ukončit či pokračovat v původní strategii výroby. Vnitřní hodnotu lze stanovit následovně: 

 

 
      (2.89)
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Rozhodovací pravidlo lze stanovit následovně: 

• rozšířit výrobu, pokud E
t

ACE
t VHVH =

++ , 

• zúžit výrobu, pokud C
t

ACE
t VHVH =

++ , 

• předčasně ukončit výrobu, pokud A
t

ACE
t VHVH =

++ , 

• 

pokračovat ve stávajícím způsobu výroby, pokud 0. =
++ ACE

tVH  
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola je zaměřena na představení společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen HMMC), jež byla vybrána pro stanovení hodnoty 

vlastního kapitálu pomocí aplikace reálných opcí. 

 

Společnost byla založena 7. července 2006 a její sídlo se nachází v Průmyslové 

zóně Nošovice. Stoprocentním vlastníkem společnosti HMMC je společnost 

Hyundai Motor Company se sídlem v Soulu v Korejské republice. Hlavní výrobní činností je 

výroba motorových vozidel včetně převodovek. Základní kapitál společnosti činí 

13 901 000 000 Kč. 

 
Za dobu své existence se společnost HMMC stala jedním z nejvýznamnějších výrobců 

automobilů a své výrobky exportuje téměř do 60 zemí světa. Nošovický závod HMMC je 

jediným výrobním závodem Hyundai v zemích Evropské unie a pro mateřskou společnost je 

klíčovým nástrojem umístění na evropském trhu, pro který vyrábí automobily nejvyšší 

kvality. Společnost HMMC patří mezi jeden z dlouhodobých hnacích motorů ekonomiky 

České republiky a to zejména v Moravskoslezském kraji, v němž došlo na konci 90. let 

k náročné restrukturalizaci těžkého průmyslu. Vybudování závodu Hyundai a jeho 

subdodavatelských firem přineslo kraji více než 10 000 nových pracovních míst. 

 

3.1 Výrobní proces 

Společnost HMMC se nezabývá pouze výrobou osobních automobilů, ale je také 

významným producentem převodovek. 

 
Osobní automobily 

V roce 2008 společnost zahájila sériovou výrobu prvního modelu Hyundai i30, jenž 

byl navržen s ohledem na požadavky evropských zákazníků. V únoru roku 2009 následovala 

výroba jeho prodloužené kombi verze i30 cw a ještě téhož roku přibyl třetí model Kia Venga, 

který se v HMMC vyráběl do června 2011. Jeho výroba byla přesunuta do sesterského závodu 

Kia Motors Slovakia v Žilině. V červenci roku 2011 byla spuštěna sériová výroba SUV 

modelu ix35. Výroba vozů i30 skončila v prosinci 2011 a kombi verze v květnu 2012. V roce 

2012 se začaly sériově vyrábět tři verze nové generace i30. V lednu pětidveřová, v červnu 

kombi a třídveřová v listopadu. Na obr. 3.1 je zobrazen poměr vyráběných osobních 

automobilů. 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převodovky 

Kromě osobních automobilů se v HMMC vyrábějí také tři typy 5-ti a 6-ti stupňových 

převodovek. Poté co byla spuštěna sériová výroba v Převodovkárně č. 2, dosahují roční 

kapacity výroby 530 000 ks. Tyto převodovky se využívají nejen pro vozy vyráběné 

v HMMC, ale exportují se také do závodu HMMR v Petrohradě a do sesterského závodu Kia 

Motors Slovakia. 

 
Výrobní proces v HMMC je rozdělen do těchto úseků: 

• lisovna, 

• svařovna, 

• lakovna, 

• převodovkárna, 

• finální montáž, 

• testovací dráha a expedice. 

 

3.2 Rok 2012 

Společnost HMMC vyrobila za rok 2012 celkem 303 035 osobních automobilů a více 

než 442 000 převodovek. Nejvíce bylo vyrobeno vozů ix35, kterých z linky sjelo přes 128 000 

ks. Od roku 2008, kdy byla spuštěna sériová výroba, přesvědčily automobily o své kvalitě 

více než 880 000 zákazníků. Celý rok 2012 byl zaměřen na výrobu modelu Hyundai i30 nové 

generace, jehož pětidveřová verze se začala vyrábět v lednu, kombi verze v červnu a 

třídveřová v listopadu. Nová generace modelu i30 byla evropskými motoristickými novináři 

nominována do finále prestižní ankety Evropské auto roku (COTY) 2013.  

 

Obr. 3.1 Proporční rozdělení modelů dle výroby 

Zdroj: Hyundai Motor Manufacturing Czech 
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Dokončena byla také výstavba druhé haly na výrobu převodovek a v červnu byla 

spuštěna sériová výroba. Vzhledem k tomu, že v září 2011 byl zahájen třísměnný provoz, 

počet pracovníků byl v závodě během roku 2012 stabilizován na přibližný počet 3 400 osob. 

 
Osobní automobily byly exportovány do téměř 60 zemí Evropy, Blízkého východu, 

Afriky, Karibiku a Austrálie. Novými významnými trhy se v roce 2012 staly Austrálie, 

Jihoafrická republika a stálící je Rusko. V České republice se v roce 2012 prodalo téměř 

12 000 vozů z produkce HMMC, které představují téměř 77 % všech vozidel značky 

Hyundai, registrovaných v ČR za předcházející rok. Na obr. 3.2 jsou zachyceni 

nejvýznamnějšími odběratelé roku 2012 dle počtu odebraných automobilů. 

 

 

  

Obr. 3.2 Nejvýznamnější odběratelé roku 2012  (zaokrouhleno na tisíce) 

Zdroj: Hyundai Motor Manufacturing Czech 
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4 OCENĚNÍ PODNIKU A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Tato kapitola je zaměřena na stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

Hyundai Motor Manufacturing Czech pomocí aplikace reálných opcí. Ocenění je provedeno 

k datu 1.1. 2013 s využitím replikační strategie pomocí diskrétního binomického a 

trinomického modelu. Hodnota vlastního kapitálu je zprvu vyčíslena pasivním přístupem, 

tedy za rizika a bez flexibility, kdy je na vlastní kapitál nahlíženo jako na derivát typu 

forward. Následně je stanovena hodnota vlastního kapitálu za rizika a flexibility, kdy je 

vlastní kapitál chápán jako americká call opce na aktiva firmy vlastněna akcionáři. U odhadu 

se vychází z náhodného vývoje pro 5 let. Součástí stanovení hodnoty vlastního kapitálu je 

citlivostní analýza pro aktivní strategii ocenění, aplikovaná u binomického i trinomického 

modelu. 

 
V návaznosti na vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu je stanovena hodnota provozní 

flexibility pro tři možné manažerské zásahy a jejich vzájemné kombinace, s využitím 

binomického a trinomického modelu. Součástí je taktéž analýza citlivosti ceny opce při změně 

volatility volných peněžních toků. V závěru této aplikační části jsou zhodnoceny dosažené 

výsledky. 

 
Při stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí binomického a trinomického modelu 

je využit následující postup: 

1. stanovení vývoje volných peněžních toků (FCFF), 

2. odhad podkladového aktiva, odpovídající tržní hodnotě aktiv firmy, 

3. vyčíslení realizační ceny, odpovídající nominální hodnotě dluhu, 

4. vyčíslení vnitřní hodnoty opce,  

o pomocí pasivní strategie za rizika a bez flexibility, 

o pomocí aktivní strategie za rizika a flexibility, 

5. stanovení hodnoty vlastního kapitálu, 

o pomocí pasivní strategie za rizika a bez flexibility, 

o pomocí aktivní strategie za rizika a flexibility. 

 

4.1 Určení vstupních parametrů 

Pro sestavení binomických a trinomických stromů a následné ocenění vlastního 

kapitálu je nezbytné vyčíslit jednotlivé vstupní parametry, mezi které patří vývoj volných 

peněžních toků, vývoj cizího kapitálu společnosti a stanovení nákladů kapitálu.  
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4.1.1 Vývoj volných peněžních toků společnosti 

Prvním krokem při ocenění podniku pomocí opční metodologie je výpočet volných 

peněžních toků (FCFF), které lze obecně vyčíslit podle (2.44). Jednotlivý vývoj je zachycen 

v tab. 4.1, přičemž významná a k dalším výpočtům potřebná je hodnota za rok 2012, která je 

výchozí hodnotou počátečního uzlu binomického a trinomického stromu vývoje FCFF pro rok 

2013. 

 
Tab. 4.1 Vývoj volných peněžních toků společnosti v letech 2006−2012 (v tis. Kč) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FCFF 822 257 407 095 1 063 285 −1 709 228 −215 220 692 524 3 549 745 

 
 
Pro zachycení vývoje volných peněžních toků v dalších letech je zapotřebí vyčíslit 

indexy růstu a poklesu zvlášť pro binomický a trinomický model. V obou případech je 

k výpočtům nutné stanovit hodnotu volatility FCFF. K dispozici však není dostatečná 

historická datová základna, a proto je směrodatná odchylka určena z volatility FCFF daného 

odvětví. Hodnota volatility je převzata z internetového serveru Damodaran2 a v rámci 

automobilovému průmyslu dosahuje výše 35,40 %. 

4.1.2 Stanovení bezrizikové úrokové míry 

Při výpočtu bezrizikové úrokové sazby je využit postup na bázi bootstrapingu, který 

lze aplikovat u instrumentů, u kterých jsou vypláceny kupónové platby. Prvním krokem 

výpočtů je vyčíslení spotových sazeb dle vzorce (2.46) a následně je možné předejít ke 

stanovení sazeb forwardových podle (2.48). Podkladem pro výpočty jsou údaje o vybraných 

státních dluhopisech, získaných z internetových stránek Burzy cenných papírů Praha3. 

Parametry jednotlivých dluhopisů jsou uvedeny v Příloze 4. Konkrétní vývoj spotových a 

forwardových sazeb je zachycen v tabulce 4.2 a grafu 4.1. 

 
        Tab. 4.2 Vývoj spotových a forwardových sazeb v jednotlivých letech (v %) 

Rok Spotová sazba Forwardová sazba 
2013 2,59 2,59 

2014 3,18 3,78 

2015 2,58 1,41 

2016 4,37 9,92 

2017 4,82 6,64 
2018 5,23 7,29 

           

                                                 
2 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
3 http://www.bcpp.cz/On-Line/Kontinual/ 
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4.1.3 Vývoj cizích zdrojů společnosti 

Pro výpočet vnitřní hodnoty opce je potřeba znát nominální hodnotu dluhu, 

odpovídající realizační ceně americké call opce. Základem predikce je hodnota z konce roku 

2012 a pro vývoj následujících let se předpokládá každoroční pokles cizích zdrojů o 0,5 % za 

předpokladu, že v následujících letech společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech 

neplánuje spuštění nových provozů či výrob. Tato predikce je zachycena v níže uvedené 

tab. 4.3 včetně hodnoty cizích zdrojů z roku 2012, která je zároveň výchozí hodnotou roku 

2013. 

 
Tab. 4.3 Vývoj nominální hodnoty dluhu za období 2013−2018 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Predikce 26 969 063 26 834 218 26 700 047 26 566 546 26 433 714 26 301 545 

 

4.1.4 Vývoj nákladů kapitálu 

Pro stanovení vývoje podkladového aktiva, představující tržní hodnotu aktiv, je nutné 

vyčíslit hodnotu průměrných nákladů na celkový kapitál firmy. Využit je stavebnicový model 

dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky4. V první řadě je nutné určit 

náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU dle vzorce (2.49) a následně je možné 

vyčíslit náklady kapitálu zadlužené firmy WACCL podle (2.50). K výpočtům je nutné stanovit 

jednotlivé rizikové přirážky, které jsou popsány v následujícím textu a k jejichž vyčíslení je 

využita metodika MPO. 

 

 

                                                 
4 http://www.mpo.cz/dokument141226.html 

Graf 4.1 Vývoj spotových a forwardových sazeb (v %) 
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Stanovení bezrizikové úrokové sazby RF 

Bezriziková úroková sazba je ve výši forwardové úrokové sazby pro rok 2013, jejíž 

hodnota činí 2,59 % a postup výpočtů je uveden v podkapitole 4.1.2.  

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku (RPOD) 

Tato přirážka je navázána na ukazatel produkční síly, který je porovnáván 

s ukazatelem X1, vypočítaným dle vzorce (2.52). Údaje potřebné k vyčíslení rizikové přirážky 

jsou zachyceny v tabulce 4.4, ze které vyplývá, že hodnota ukazatele EBIT/A převyšuje 

hodnotu ukazatele X1 a riziková přirážka tedy odpovídá doporučené minimální hodnotě RPOD 

daného odvětví. Tato hodnota byla zjištěna na stránkách MPO a je ve výši 2,5 %.  

 
       Tab. 4.4 Vstupní parametry pro výpočet ukazatele X1 

EBIT/A 0,15205 
UM 0,02713 
Aktiva 48 470 016 000 
UZ/A 0,77969 

X1 0,02116 
        

Riziková přirážka za finanční stabilitu (RFINSTAB) 

Při výpočtu této rizikové přirážky se vychází z ukazatele celkové likvidity podniku L3, 

jež lze vypočíst podle (2.54). Dle tohoto vztahu je dosaženo celkové likvidity ve výši 4,66. Ta 

je posléze porovnána s mezními hodnotami pro individuální aplikaci metodiky dle MPO, a 

tyto hodnoty činí pro XL1 = 1,0 a XL2 = 2,5. Jelikož celková likvidita podniku převyšuje 

hodnotu XL2, činí hodnota rizikové přirážky za finanční stabilitu 0,00 %. 

 

Riziková přirážka za velikost podniku (RLA) 

Tato riziková přirážka je odvozena ze součtu úplatných zdrojů podniku (UZ), jejichž 

konkrétní hodnoty za rok 2012 jsou zachyceny v tabulce 4.5. Úplatné zdroje jsou převzaty 

z rozvahy společnosti (viz Příloha 1).  

 
Tab. 4.5 Úplatné zdroje společnosti za rok 2012 (v tis. Kč) 

Vlastní kapitál 21 370 915 

Bankovní úvěry 6 623 452 

Dluhopisy 9 797 010 

UZ 37 791 377 
 
 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že hodnota úplatných zdrojů dosahuje vyšší 

hodnoty než 3 mld. Kč, a proto je riziková přirážka stanovena ve výši 0,00 %. 
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Po vyčíslení jednotlivých přirážek je možné stanovit výši nákladů celkového kapitálu 

nezadlužené firmy WACCU a následně určit celkové náklady zadlužené firmy WACCL ve výši 

4,34 %. Výsledné hodnoty nákladů zadlužené a nezadlužené firmy včetně jednotlivých 

rizikových přirážek jsou zachyceny v tabulce 4.6. 

 
           Tab. 4.6 Hodnoty rizikových přirážek a nákladů kapitálu (v %) 

RF 2,59 

RPOD 2,50 

RFINSTAB 0,00 

RLA 0,00 

WACCU 5,09 

WACCL 4,34 
           

4.2 Ocenění vlastního kapitálu pomocí diskrétního binomického modelu 

Tato část podkapitoly je věnována stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

pomocí diskrétního binomického modelu na bázi replikační strategie, kdy cena opce je 

stanovena nejdříve pomocí pasivní strategie a následně pomocí strategie aktivní. 

Podkladovým aktivem je tržní hodnota aktiv a realizační cenou je nominální hodnota dluhu. 

Samotnému vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu předchází stanovení vývoje volných 

peněžních toků, podkladového aktiva a vnitřní hodnoty, jejichž vývoj je zachycen 

v následujícím textu. 

4.2.1 Vývoj volných peněžních toků  

Základem pro sestavení binomického stromu, zachycující vývoj volných peněžních 

toků, je výchozí hodnota FCFF pro rok 2012, která činí 3 549 745 tis. Kč. Předpokladem 

 následujících let je vývoj peněžních toků dle geometrického Brownova procesu. Dalšími 

parametry nezbytnými pro výpočet jsou indexy růstu u a poklesu d, stanovené podle (2.28) a 

(2.29). K vyčíslení těchto indexů je zapotřebí stanovit volatilitu volných peněžních toků, jež 

odpovídá volatilitě odvětví automobilového průmyslu. Vývoj FCFF následujících let je 

v případě růstu vypočítán podle (2.57) a v případě poklesu dle (2.58). V níže uvedené tabulce 

4.7 jsou uvedeny vstupní údaje pro sestavení binomického stromu vývoje volných peněžních 

toků, jenž je zachycen v obr. 4.1. 
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                Tab.  4.7 Vstupní údaje potřebné k sestavení binomického stromu vývoje FCFF 

FCFF  (v tis. Kč) 3 549 745  

směrodatná odchylka (σ) v % 35,40 

index růstu (u) 1,424755 

index poklesu (d) 0,701875 
   

 

Obr. 4.1  Vývoj volných peněžních toků za období 2013−2018 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

     
20 840 032 

    
14 627 097 

 
   

10 266 393 
 

10 266 393 

  
7 205 724 

 
7 205 724 

 
 

5 057 518 
 

5 057 518 
 

5 057 518 
3 549 745 

 
3 549 745 

 
3 549 745 

 
 

2 491 477 
 

2 491 477 
 

2 491 477 

  
1 748 705 

 
1 748 705 

 
   

1 227 373 
 

1 227 373 

    
861 462 

 
     

604 639 

4.2.2 Stanovení hodnoty podkladového aktiva 

Podkladovým aktivem se pro účely ocenění pomocí reálných opcí rozumí tržní 

hodnota aktiv, kterou lze za předpokladu nekonečné existence firmy stanovit jako perpetuitu 

dle vztahu (2.59). Předpokladem pro výpočet jsou konstantní náklady kapitálu zadlužené 

firmy stanovené ve výši 4,34 % (viz podkapitola 4.1.4). Výsledné hodnoty aktiv jsou 

zachyceny v obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2 Vývoj hodnoty podkladového aktiva v letech 2013−2018 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
480 185 078 

337 029 886 
 

236 552 840 
 

236 552 840 
166 030 517 

 
166 030 517 

 
116 532 664 

 
116 532 664 

 
116 532 664 

81 791 359 
 

81 791 359 
 

81 791 359 
 

57 407 308 
 

57 407 308 
 

57 407 308 
40 292 752 

 
40 292 752 

 
28 280 474 

 
28 280 474 

19 849 357 
 

13 931 767 

4.2.3 Stanovení vnitřní hodnoty opce 

Poté, co byl stanoven vývoj podkladového aktiva a vývoj cizích zdrojů představujících 

realizační cenu opce (viz 4.1.3), je možné předejít k výpočtu vnitřní hodnoty opce. Jelikož 
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bude dále stanovena hodnota vlastního kapitálu pomocí pasivní i aktivní strategie, je stanoven 

také vývoj vnitřní hodnoty pro oba tyto přístupy. 

 
a) Stanovení vnitřní hodnoty pomocí pasivní strategie 

Binomický strom vývoje vnitřní hodnoty pomocí pasivní strategie je stanoven podle 

vzorce (2.60) a vývoj je zachycen v obr. 4.3. 

 
 

Obr. 4.3 Vývoj vnitřní hodnoty opce pomocí pasivní strategie za období 2013−2018 (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

453 883 532 
310 596 172 

209 986 294 210 251 295 
139 330 470 139 596 803 

89 698 446 89 966 117 90 231 119 
54 822 296 55 091 313 55 357 646 

30 573 090 30 840 761 31 105 763 
13 592 706 13 859 039 

1 713 928 1 978 929 
−6 584 357 

−12 369 778 

 

 
b) Stanovení vnitřní hodnoty pomocí aktivní strategie 

Binomický strom vývoje vnitřní hodnoty opce pomocí aktivní strategie je stanoven 

podle (2.61), přičemž se pomocí funkce max vybere nejvyšší hodnota z množiny hodnot. 

Množinou je rozdíl hodnoty podkladového aktiva a realizační ceny, který je následně 

porovnán s hodnotou 0. Z obr. 4.4 je zřejmé, že v roce 2017 a 2018 hodnota cizích zdrojů 

převyšuje hodnotu aktiv firmy a vnitřní hodnota je tedy nulová. 

 
 

Obr. 4.4 Vývoj vnitřní hodnoty opce pomocí aktivní strategie za období 2013−2018 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
453 883 532 

310 596 172 

209 986 294 210 251 295 

139 330 470 139 596 803 

89 698 446 89 966 117 90 231 119 

54 822 296 55 091 313 55 357 646 

30 573 090 30 840 761 31 105 763 

13 592 706 13 859 039 

1 713 928 1 978 929 

0 

0 
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4.2.4 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu 

Stejně jako v případě vnitřní hodny opce je vlastní kapitál oceněn na bázi pasivního i 

aktivního přístupu. Při výpočtu je postupováno od konce binomického stromu směrem k 

počátku, přičemž platí, že pro oba přístupy se hodnota vlastního kapitálu v koncových uzlech 

rovná vnitřní hodnotě opce v době realizace. Pro ostatní uzly je využit vztah (2.62) v případě 

pasivní strategie a vztah (2.66) pro aktivní strategii. Při výpočtu je nutné stanovit rizikově 

neutrální pravděpodobnosti růstu pu a poklesu pd pomocí vzorců (2.64) a (2.65). Za 

bezrizikové sazby jsou zvoleny hodnoty forwardových sazeb pro příslušná období. Výsledné 

hodnoty jsou zachyceny v tabulce 4.8.  

 
Tab. 4.8 Hodnoty rizikově neutrálních pravděpodobností růstu a poklesu a bezrizikových sazeb (v %) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rf 2,59 3,78 1,41 9,92 6,64 7,29 

p
u
 44,82 46,47 43,19 54,97 50,42 51,33 

p
d
 55,18 53,53 56,81 45,03 49,58 48,67 

 
 

a) Stanovení vlastního kapitálu pomocí pasivní strategie 

Hodnotu vlastního kapitálu, stanovenou pomocí pasivní strategie, je možné považovat za 

derivát typu forward bez možných finančních flexibilních zásahů. Z obr. 4.5 je zřejmé, že hodnota 

vlastního kapitálu za rizika bez flexibility k 1.1. 2013 činí 61 007 151 tis. Kč. 

 
Obr. 4.5 Hodnota vlastního kapitálu stanovena pomocí pasivní strategie (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

453 883 532 

    
312 365 373 

 

   
214 114 807 

 
210 251 295 

  
143 903 653 

 
141 366 004 

 

 
95 211 004 

 
94 094 631 

 
90 231 119 

61 007 151 
 

59 664 496 
 

57 126 847 
 

 
36 085 648 

 
34 969 275 

 
31 105 763 

  
18 165 889 

 
15 628 240 

 

   
5 842 441 

 
1 978 929 

    −4 815 156  

     −12 369 778 
 

b) Stanovení vlastního kapitálu pomocí aktivní strategie 

Při stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí aktivní metody je možné využít 

flexibilních zásahů, které zvyšují hodnotu firmy. Hodnota vlastního kapitálu je stanovena 

pomocí replikační strategie jako call opce amerického typu. Z obr. 4.6 je patrné, že hodnota 

vlastního kapitálu ke dni 1.1 2013 za rizika a flexibility dosahuje výše 61 373 415 tis. Kč. 
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Tato hodnota je složena z pasivní hodnoty VK a finanční flexibility. Právě hodnota finanční 

flexibility, dosahující výše 366 264 tis. Kč, představuje onen rozdíl mezi hodnotou vlastního 

kapitálu určeného aktivní a pasivní strategií. Výsledné hodnoty jsou zachyceny v tab. 4.9.     

       

Obr. 4.6 Hodnota vlastního kapitálu stanovena pomocí aktivní strategie (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

     
453 883 532 

    
312 365 373 

 

   
214 114 807 

 
210 251 295 

  
143 903 653 

 
141 366 004 

 

 
95 211 004 

 
94 094 631 

 
90 231 119 

61 373 415 
 

59 664 496 
 

57 126 847 
 

 
36 766 555 

 
34 969 275 

 
31 105 763 

  
19 485 825 

 
15 628 240 

 

   
8 198 401 

 
1 978 929 

    
935 727 

 

     
0 

 

Tab. 4.9 Aktivní hodnota VK včetně pasivní hodnoty a finanční flexibility (v tis. Kč) 
 

 

 

 

4.3 Ocenění vlastního kapitálu pomocí diskrétního trinomického modelu 

Ocenění vlastního kapitálu pomocí trinomického modelu je alternativou k modelu 

binomickému. Rozdíl je v tom, že v čase t+dt mohou nastat tři různé stavy, a to růst, pokles či 

stav beze změny. Postup výpočtů probíhá analogicky jako v případě binomického modelu. 

Nejdříve je zachycen vývoj volných peněžních toků a hodnoty podkladového aktiva. 

Následuje stanovení vnitřní hodnoty opce pomocí pasivní a aktivní strategie. Hodnota 

vlastního kapitálu je vyčíslena za rizika bez flexibility a v konečné fázi je stanovena také 

hodnota firmy s finanční flexibilitou. 

4.3.1 Vývoj volných peněžních toků 

Pro sestavení vývoje volných peněžních toků je zapotřebí stejně jako u binomického 

modelu stanovit hodnotu pro počáteční uzel trinomického stromu, která odpovídá hodnotě 

FCFF z roku 2012. Pro vývoj FCFF se stanoví index růstu u podle (2.67), index neměnné 

situace m dle (2.68) a indexu poklesu d podle (2.69). Vývoj v následujících letech se následně 

stanoví v případě růstu podle (2.70), stavu beze změny dle (2.71) a v případě poklesu dle 

Pasivní hodnota VK 61 007 151 

Finanční flexibilita 366 264 

Hodnota VK jako reálné opce 61 373 415 
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(2.72). Hodnota volatility (σ) FCFF odpovídá volatilitě FCFF firem v odvětví. Vstupní 

hodnoty jsou zachyceny v tab. 4.10 a samotný vývoj volných peněžních toků je znázorněn 

v obr. 4.7. 

              Tab. 4.10  Vstupní hodnoty pro vývoj FCFF 

FCFF (v tis. Kč) 3 549 745  

σ (v %) 35,40 

u 1,424755 
m 1 
d 0,701875 

 

 
Obr. 4.7 Vývoj FCFF za období 2013−2018 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

43 381 530 
26 295 614 26 295 614 

15 939 026 15 939 026 15 939 026 
9 661 404 9 661 404 9 661 404 9 661 404 

5 856 238 5 856 238 5 856 238 5 856 238 5 856 238 
3 549 745 3 549 745 3 549 745 3 549 745 3 549 745 3 549 745 

2 151 670 2 151 670 2 151 670 2 151 670 2 151 670 
1 304 230 1 304 230 1 304 230 1 304 230 

790 556 790 556 790 556 
479 194 479 194 

290 462 

4.3.2 Stanovení hodnoty podkladového aktiva 

Také při výpočtu hodnoty podkladového aktiva (tržní hodnoty aktiv), je postup totožný 

jako u binomického modelu, a tedy použijeme vzorec pro perpetuitu (2.59) při konstantní výši 

nákladů kapitálu odpovídající hodnotě 4,34 % (viz podkapitola 4.1.4) . Vývoj podkladového 

aktiva je zachycen v obr. 4.8. 

 
Obr. 4.8 Vývoj hodnoty podkladového aktiva za období 2013−2018 (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
999 574 425 

605 889 734 605 889 734 

367 258 666 367 258 666 367 258 666 

222 612 994 222 612 994 222 612 994 222 612 994 

134 936 353 134 936 353 134 936 353 134 936 353 134 936 353 

81 791 359 81 791 359 81 791 359 81 791 359 81 791 359 81 791 359 

49 577 644 49 577 644 49 577 644 49 577 644 49 577 644 

30 051 375 30 051 375 30 051 375 30 051 375 

18 215 571 18 215 571 18 215 571 

11 041 327 11 041 327 

6 692 675 
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4.3.3 Stanovení vnitřní hodnoty opce 

Vnitřní hodnota opce představuje rozdíl mezi hodnotou podkladového aktiva a realizační 

ceny. Predikce cizích zdrojů je zachycena v podkapitole 4.1.3. Vývoj vnitřní hodnoty opce, při 

využití trinomického stromu, je v následujícím textu zachycen pomocí pasivní a aktivní strategie.  

 
a) Stanovení vnitřní hodnoty pomocí pasivní strategie 

Vnitřní hodnota opce pro pasivní strategii je vypočtena podle (2.73) a její vývoj je 

znázorněn v obr. 4.9 

 
Obr. 4.9 Vývoj vnitřní hodnoty opce pomocí pasivní strategie (v tis. Kč) 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
973 272 880 

579 456 020 579 588 189 
340 692 119 340 824 952 340 957 121 

195 912 947 196 046 447 196 179 280 196 311 449 
108 102 135 108 236 307 108 369 807 108 502 639 108 634 808 

54 822 296 54 957 142 55 091 313 55 224 813 55 357 646 55 489 814 
22 743 426 22 877 597 23 011 098 23 143 930 23 276 099 

3 351 328 3 484 828 3 617 661 3 749 830 
−8 350 975 −8 218 142 −8 085 974 

−15 392 387 −15 260 218 
−19 608 870 

 

b) Stanovení vnitřní hodnoty pomocí aktivní strategie 

Vnitřní hodnota opce stanovena pomocí aktivní metody je vypočtena pomocí vztahu 

(2.74), přičemž je využita funkce max. Je-li hodnota cizích zdrojů vyšší než tržní hodnota aktiv, 

bude hodnota pole obsahovat nulu. Trinomický strom vývoje vnitřní hodnoty je zachycen 

v obr. 4.10. 

 
Obr. 4.10 Vývoj vnitřní hodnoty opce pomocí aktivního přístupu (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
973 272 880 

579 456 020 579 588 189 

340 692 119 340 824 952 340 957 121 

195 912 947 196 046 447 196 179 280 196 311 449 

108 102 135 108 236 307 108 369 807 108 502 639 108 634 808 

54 822 296 54 957 142 55 091 313 55 224 813 55 357 646 55 489 814 

22 743 426 22 877 597 23 011 098 23 143 930 23 276 099 

3 351 328 3 484 828 3 617 661 3 749 830 

0 0 0 

0 0 

0 
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4.3.4 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu 

Taktéž jako u binomického modelu je ocenění vlastního kapitálu provedeno za rizika 

bez flexibility a následně se stanoví hodnota vlastního kapitálu za rizika a finanční flexibility. 

Pro sestavení trinomických stromů je nutné vyčíslit hodnoty přechodových pravděpodobností 

růstu pu, stavu beze změny pm a poklesu pd na základně vztahů (2.75), (2.76) a (2.77). 

Jednotlivé hodnoty jsou zachyceny v tab. 4.11. Hodnoty bezrizikových sazeb potřebných 

k výpočtu odpovídají forwardovým sazbám, jimiž se zabývala podkapitola 4.1.2. 

 
 
     Tab. 4.11 Hodnoty přechodových pravděpodobností (v %) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

p
u
 21,48 22,60 20,40 28,98 25,45 26,13 

p
m

 50,88 51,51 50,17 53,50 52,72 52,93 

p
d
 27,64 25,88 29,43 17,52 21,83 20,94 

      

 
a) Stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí pasivní strategie 

Hodnota vlastního kapitálu, stanovena jako derivát typu forward, se určí zpětným 

propočtem od koncových uzlů, které jsou v době realizace rovny vnitřní hodnotě opce. Dále 

se pokračuje směrem k počátku podle (2.78). Z obr. 4.11, uvedeném níže, lze vyčíst, že 

hodnota vlastního kapitálu za rizika bez flexibility k 1.1. 2013 dosahuje částky 

64 711 958 tis. Kč.  

 

Obr. 4.11 Hodnota vlastního kapitálu stanovena pomocí pasivní strategie (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
973 272 880 

588 598 818 579 588 189 

356 068 428 347 063 642 340 957 121 

207 890 824 206 992 786 200 657 652 196 311 449 

119 064 917 117 297 828 116 630 929 111 913 998 108 634 808 

64 711 958 63 773 340 62 385 092 61 858 298 58 122 237 55 489 814 

30 258 478 29 099 863 28 657 994 25 516 485 23 276 099 

8 924 099 8 533 706 5 752 583 3 749 830 

−3 664 585 −6 227 260 −8 085 974 

−13 488 814 −15 260 218 

−19 608 870 
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b) Stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí aktivní strategie 

Hodnota vlastního kapitálu pomocí aktivní strategie se stanoví pomocí vzorce (2.79). 

Z obr. 4.12 je patrné, že hodnota americké call opce, stanovena pomocí trinomického modelu 

za rizika a flexibility, k 1.1. 2013 činí 65 104 124 tis. Kč. Tato hodnota je tvořena pasivní 

hodnotou vlastního kapitálu a hodnotou finanční flexibility, danou rozdílem aktivního a 

pasivního přístupu ocenění. Hodnota flexibility, tedy možnosti likvidace společnosti vlastníky 

v případě, kdy je v době splatnosti hodnota aktiv nižší než hodnota dluhu, dosahuje 

výše 392 166 tis. Kč. Shrnutí jednotlivých výsledků je zachyceno v tab. 4.12. 

 
Obr. 4.12 Hodnota vlastního kapitálu stanovena pomocí aktivní strategie (v tis. Kč) 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      
973 272 880 

     
588 598 818 579 588 189 

    
356 068 428 347 063 642 340 957 121 

   
207 890 824 206 992 786 200 657 652 196 311 449 

  
119 084 018 117 297 828 116 630 929 111 913 998 108 634 808 

 
65 104 124 63 984 418 62 461 677 61 858 298 58 122 237 55 489 814 

  
31 310 480 29 793 739 28 921 877 25 516 485 23 276 099 

   
11 694 145 10 474 723 7 408 191 3 749 830 

    
2 388 373 894 818 0 

     
0 0 

      
0 

 

 
                                Tab. 4.12 Pasivní a aktivní hodnota vlastního kapitálu (v tis. Kč)  

Pasivní hodnota VK 64 711 958 

Finanční flexibilita 392 166 

Hodnota VK jako reálné opce 65 104 124 
     

4.4 Citlivostní analýza vlastního kapitálu 

V této podkapitole je analyzováno, jaký dopad na cenu opce, tedy na hodnotu vlastního 

kapitálu má změna dvou vstupních parametrů. Prvním parametrem je volatilita volných 

peněžních toků (FCFF) a parametrem druhým hodnota průměrných nákladů kapitálu 

(WACC). Citlivostní analýza je provedena pouze pro aktivní přístup jak u binomického 

modelu, tak u modelu trinomického. Je zkoumáno, jak se změní cena opce při 10 %, 20 % a 

30 % růstu či poklesu vstupních parametrů. 
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4.4.1 Citlivostní analýza hodnoty vlastního kapitálu při změně volatility FCFF 

Výchozí hodnota volatility FCFF při stanovení ceny opce u binomického i 

trinomického modelu byla stanovena ve výši 35,40 %.  Předpokladem pro analýzu je 

zachování výchozí hodnoty volných peněžních toků. V níže uvedené tabulce 4.13 je možné 

pozorovat, že se zvyšující se volatilitou volných peněžních toků dochází u obou modelů 

k růstu hodnoty vlastního kapitálu. Dojde-li naopak k poklesu volatility, hodnota opce klesá. 

Z výsledků citlivostní analýzy tedy vyplývá závislost mezi cenou opce a volatilitou FCFF, 

kdy s růstem volatility dochází ke zvýšení ceny opce a naopak. U obou modelů však při 

měnících se hodnotách volatility FCFF dochází pouze k relativně nízkým změnám v hodnotě 

opce.  

 
   Tab. 4.13 Vývoj hodnoty VK při změně volatility FCFF  

∆ (%) 
Volatilita 
FCFF (%) 

Aktivní hodnota VK (tis. Kč) Absolutní změna (tis. Kč) Relativní změna (%) 

binomický trinomický binomický trinomický binomický trinomický 

30 46,02 62 792 725 66 202 522 1 419 310 1 098 398 2,31 1,69 

20 42,48 62 207 063 65 697 615 833 648 593 491 1,36 0,91 

10 38,94 61 639 112 65 302 587 265 697 198 463 0,43 0,30 

0 35,40 61 373 415 65 104 124 0 0 0,00 0,00 

−10 31,86 61 249 804 64 913 191 −123 611 −190 933 −0,20 −0,29 

−20 28,32 61 140 448 64 729 927 −232 967 −374 197 −0,38 −0,57 

−30 24,78 61 049 683 64 594 049 −323 732 −510 075 −0,53 −0,78 
   

4.4.2 Citlivostní analýza hodnoty vlastního kapitálu při změně hodnoty WACC 

V podkapitole 4.1.4 byla hodnota nákladů kapitálu zadlužené firmy vyčíslena ve výši 

4,34 %. V tab. 4.14. lze sledovat analýzu citlivosti hodnoty vlastního kapitálu firmy pro 

vybrané úrovně nákladů kapitálu. 

 
Z tabulky 4.14 je patrné, že při zvyšující se hodnotě nákladů kapitálu dochází ke 

snížení hodnoty vlastního kapitálu a naopak. Zvýší-li se totiž hodnota celkových nákladů 

kapitálu, dojde k poklesu tržní hodnoty aktiv, což způsobí pokles vnitřní hodnoty opce a 

následně dochází k poklesu ceny opce. Z tabulky lze pozorovat, že hodnota vlastního kapitálu 

reaguje na změny WACC mnohem citlivěji, než bylo v případě změny volatility FCFF. Dále 

lze sledovat téměř totožný vývoj v relativních změnách hodnot vlastního kapitálu u 

binomického a trinomického modelu. 

 

 



52 
 

Tab. 4.14 Vývoj hodnoty VK při změně WACC 

∆ (%) 
Hodnota 

WACC (%) 
Aktivní hodnota VK (tis. Kč) Absolutní změna (tis. Kč) Relativní změna (%) 

binomický trinomický binomický trinomický binomický trinomický 

30 5,64 43 244 680 45 856 084 −18 128 735 −19 248 040 −29,54 −29,57 

20 5,21 48 164 258 51 062 658 −13 209 157 −14 041 466 −21,52 −21,57 

10 4,77 54 116 394 57 459 677 −7 257 021 −7 644 447 −11,82 −11,74 

0 4,34 61 373 415 65 104 124 0   0 0,00 0,00 

−10 3,91 70 323 007 74 429 960 8 949 592 9 325 836 14,58 14,32 

−20 3,47 81 776 757 86 365 229 20 403 342 21 261 105 33,24 32,66 

−30 3,04 96 173 597 101 367 298 34 800 182 36 263 174 56,70 55,70 

 
 
V následujících grafech 4.2 a 4.3 lze sledovat vývoj hodnoty vlastního kapitálu při 

měnících se úrovních volatility FCFF a hodnoty WACC zvlášť pro binomický a trinomický 

model ocenění. Platí, že při zvyšujících se hodnotách volatility FCFF cena opce roste a 

naopak. Zvyšuje-li se naopak hodnota nákladů kapitálu, dochází k poklesu ceny opce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2 Citlivostní analýza při využití binomického modelu 
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4.5 Stanovení provozní flexibility 

Tato podkapitola je zaměřena na stanovení hodnoty provozní flexibility pomocí opční 

metodologie. Hlavním předpokladem je, že hodnota vlastního kapitálu firmy je vyjádřena 

cenou call opce vlastníků na aktiva společnosti a na firmu je pohlíženo jako na investiční 

projekt, který generuje určité peněžní toky. Jelikož se předpokládá, že management 

společnosti může dané rozhodnutí realizovat kdykoliv v průběhu životnosti firmy, je na tyto 

příležitosti pohlíženo jako na opce amerického typu. Stanovena je hodnota individuálních 

typů opcí a následně také hodnota portfolia reálných opcí. Jedná se o tyto druhy opcí nebo 

jejich kombinace: 

- opce na rozšíření výroby, 

- opce na zúžení výroby, 

- opce na předčasné ukončení výroby, 

- opce na rozšíření a zúžení výroby, 

- opce na rozšíření a ukončení výroby, 

- opce na zúžení a ukončení výroby, 

- opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby. 

 
U jednotlivých typů opcí lze postup ocenění provozní flexibility popsat do 

následujících kroků: 

1. stanovení podkladového aktiva, 

2. stanovení realizační ceny, 

3. výpočet vnitřní hodnoty opce,  

4. využití opce, 

5. ocenění opce (flexibility).

Graf 4.3 Citlivostní analýza při využití trinomického modelu 
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Při samotném ocenění jednotlivých opcí je postupováno od konce binomického či 

trinomického stromu směrem k počátku, přičemž platí, že pro koncové uzly se cena opce 

rovná vnitřní hodnotě v době realizace. Cenu opce pro ostatní uzly je poté možné stanovit 

pomocí vztahu (2.80). 

4.5.1 Stanovení provozní flexibility pomocí binomického modelu 

V této podkapitole jsou vyčísleny hodnoty jednotlivých flexibilních zásahů, kdy pro 

ocenění je aplikován diskrétní binomický model. Součástí je také vyčíslení rozšířené hodnoty 

vlastního kapitálu podle (2.82). 

 
a) Opce na rozšíření výroby 

Pokud by se společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech rozhodla rozšířit 

výrobní halu pro převodovky nákupem nového strojního vybavení, vyžádalo by si toto 

navýšení výrobních kapacit o 15 % investiční výdaje v hodnotě 3 500 000 tis. Kč. 

 
Podkladovým aktivem v případě opce na rozšíření výroby je tzv. rozšířená hodnota 

vlastního kapitálu tVx ⋅ , která je dána hodnotou vlastního kapitálu určenou pomocí aktivní 

strategie, vynásobenou mírou rozšíření x. Realizační cenou jsou investiční výdaje spojené 

s rozšířením výrobních kapacit IE. Vnitřní hodnota opce se vypočítá dle (2.83) a její vývoj je 

zachycen v obr. 4.13, z kterého je patrné, že rozšířit výrobu o 15 % je možné v optimistických 

scénářích binomického stromu. V této části dosahují investiční výdaje nižší hodnoty než 

rozšířená hodnota vlastního kapitálu, proto je možné projekt realizovat a opci uplatnit. 

Dosahuje-li vnitřní hodnota nulové hodnoty, společnost by měla ve výrobě pokračovat 

stávajícím způsobem a opci nevyužít. Možnost využití opce je zachycena v obr. 4.14. 

 
  Obr. 4.13 Vývoj vnitřní hodnoty opce při rozšíření výroby (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          64 582 530 
  43 354 806   
  28 617 221 28 037 694 
  18 085 548 17 704 901   
  10 781 651 10 614 195 10 034 668 

5 706 012 5 449 674 5 069 027   
  2 014 983 1 745 391 1 165 864 
  0 0   
  0 0 
  0   
          0 
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Obr. 4.14 Využití opce na rozšíření výroby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnota opce v případě rozšíření výrobních kapacit o 15 % činí 6 987 532 tis. Kč. 

Rozšířená hodnota vlastního kapitálu, která je součtem pasivní hodnoty kapitálu a finanční a 

provozní flexibility činí 68 360 946 tis. Kč. Ocenění je zachyceno v obr. 4.15.  

 

Obr. 4.15 Hodnota opce při rozšíření výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

64 582 530 
43 572 649 

29 131 347 28 037 694 
18 641 081 17 922 744 

11 620 655 11 128 320 10 034 668 
6 987 532 6 347 006 5 286 870 

3 551 952 2 869 594 1 165 864 
1 376 541 551 273 

275 670 0 
0 

0 

 

b) Opce na zúžení výroby 

Tento typ opce umožňuje snížit původní kapacitu výroby v případě, že se tržní 

podmínky vyvíjejí méně příznivě. Pokud by se HMMC rozhodla snížit své kapacity o 7 % 

odprodejem nepotřebného strojního vybavení, pak by odhadované desinvestiční příjmy 

dosahovaly hodnoty 3 000 000 tis. Kč.  

 
Podkladovým aktivem je zúžená hodnota vlastního kapitálu tVy ⋅  a realizační cenou 

jsou desinvestiční příjmy IC. Vnitřní hodnota opce je stanovena podle (2.84) a její vývoj je 

zachycen v obr. 4.16. Je-li hodnota pole nulová, je vhodné pokračovat ve výrobě se 

stávajícími kapacitami a opci nevyužít. V případě, dosahuje-li vnitřní hodnota kladných 

hodnot, je možné opci na zúžení výroby využít. Možnost rozhodnutí je zachycena v obr. 4.17.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

     
ROZŠÍŘIT 

    
ROZŠÍŘIT 

 
   

ROZŠÍŘIT 
 

ROZŠÍŘIT 

  
ROZŠÍŘIT 

 
ROZŠÍŘIT 

 
 

ROZŠÍŘIT 
 

ROZŠÍŘIT 
 

ROZŠÍŘIT 
ROZŠÍŘIT 

 
ROZŠÍŘIT 

 
ROZŠÍŘIT 

 
 

ROZŠÍŘIT 
 

ROZŠÍŘIT 
 

ROZŠÍŘIT 

  
POKR. 

 
POKR. 

 
   

POKR. 
 

POKR. 

    
POKR. 

 
     

POKR. 
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Obr. 4.16 Vývoj vnitřní hodnoty opce na zúžení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          0 
  0   
  0 0 
  0 0   
  0 0 0 
0 0 0   
  426 341 552 151 822 597 
  1 635 992 1 906 023   
  2 426 112 2 861 475 
  2 934 499   
          3 000 000 

 

Obr. 4.17 Rozhodnutí v případě zúžení výroby 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          POKR. 
  POKR.   
  POKR. POKR. 
  POKR. POKR.   
  POKR. POKR. POKR. 

POKR. POKR. POKR.   
  ZÚŽIT ZÚŽIT ZÚŽIT 
  ZÚŽIT ZÚŽIT   
  ZÚŽIT ZÚŽIT 
  ZÚŽIT   
          ZÚŽIT 

 

V níže uvedeném obr. 4.18 je zachycena cena opce v případě zúžení výroby, která 

dosahuje výše 794 233 tis. Kč a rozšířená hodnota vlastního kapitálu včetně finanční a 

provozní flexibility činí 62 167 648 tis. Kč. 

 

Obr. 4.18 Cena opce při zúžení výrobní kapacity (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          0 
0   

0 0 
87 776 0   

354 668 156 672 0 
794 233 611 336 382 437   

1 188 467 972 080 822 597 
1 773 227 1 906 023   

2 426 112 2 861 475 
2 934 499   

          3 000 000 
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c) Opce na předčasné ukončení výroby 

Tato opce může být využita při dlouhodobě nepříznivých podmínkách, kdy je 

výhodnější výrobu předčasně ukončit. Podkladovým aktivem této americké opce je tržní 

hodnota aktiv a realizační ceně odpovídá zůstatková cena dlouhodobého majetku společnosti 

roku 2012 v hodnotě 20 625 440 tis. Kč. Vnitřní hodnota opce se stanoví na základě vztahu 

(2.85) a její vývoj je znázorněn v obr. 4.19. 

 

Obr. 4.19 Vývoj vnitřní hodnoty opce na předčasné ukončení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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1 139 615 

 
4 997 200 

 
   

12 427 039 
 

18 646 511 

    
19 689 713 

 
     

20 625 440 

 

Rozhodnutí zda využít tuto opci je zachyceno v binomickém stromě v obr. 4.20. 

Z tohoto vývoje je zřejmé, že opci je možné uplatnit v dolních větvích binomického stromu. 

Okamžitým ukončením výroby by tak firma získala více, než kdyby výrobu nadále zachovala. 

 
Obr. 4.20 Rozhodnutí o využití opce na předčasné ukončení výroby  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          POKR. 

  POKR.   

  POKR. POKR. 

  POKR. POKR.   

  POKR. POKR. POKR. 

POKR. POKR. POKR.   

  POKR. POKR. POKR. 

  UKONČIT UKONČIT   

  UKONČIT UKONČIT 

  UKONČIT   

          UKONČIT 

 

Dle obr. 4.21 je patrné, že je-li zohledněna možnost předčasného ukončení výroby, 

dosahuje hodnota této opce výše 3 279 275 tis. Kč. Rozšířená hodnota vlastního kapitálu 

s možností předčasného ukončení výroby činí 64 652 689 tis. Kč. 
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Obr. 4.21 Cena opce v případě předčasného ukončení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          0 
  0   
  0 0 
  0 0   
  1 026 417 0 0 

3 279 275 1 989 705 0   
  5 262 715 3 551 431 0 
  8 474 778 8 669 023   
  12 427 039 18 646 511 
  19 689 713   
          20 625 440 

 

 

d) Opce na rozšíření a zúžení výroby 

Tento typ opce lze uplatnit, rozhoduje-li se firma současně mezi variantou buď rozšířit 

či naopak zúžit výrobní kapacity. Jedná se tedy o portfolio provozních opcí. Předpokladem je 

opět americký typ opce s uplatněním v jakémkoliv časovém okamžiku. Parametry 

podkladového aktiva a realizační ceny odpovídají individuálním opcím na ,,rozšíření“ a 

,,zúžení“. Modifikovaná je pouze vnitřní hodnota, která je stanovena na základě vzorce (2.86) 

a její vývoj je zobrazen v obr. 4.22. 

 
Rozhodovací strom je zachycen v obr. 4.23, kdy převažuje možnost rozšířit výrobní 

kapacity o 15 %, při investičních výdajích 3 500 000 tis. Kč. Ve spodních větvích 

binomického stromu je naopak možné využít opci ke zúžení výrobní kapacity o 7 %, při 

desinvestičních příjmech 3 000 000 tis. Kč. 

 
Obr. 4.22 Vývoj VH opce na rozšíření a zúžení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          64 582 530 
  43 354 806   
  28 617 221 28 037 694 
  18 085 548 17 704 901   
  10 781 651 10 614 195 10 034 668 

5 706 012 5 449 674 5 069 027   
  2 014 983 1 745 391 1 165 864 
  1 635 992 1 906 023   
  2 426 112 2 861 475 
  2 934 499   
          3 000 000 
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Obr. 4.23 Využití opce na rozšíření a zúžení výroby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          ROZŠÍŘIT 

  ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

  ZÚŽIT ZÚŽIT   

  ZÚŽIT ZÚŽIT 

  ZÚŽIT   

          ZÚŽIT 

 

Zohlední-li společnost možnost rozšířit či zúžit výrobní kapacity, dosahuje opce 

tohoto typu hodnoty 7 532 399 tis. Kč. Rozšířená hodnota vlastního kapitálu včetně této 

flexibility pak činí 68 905 814 tis. Kč.  Vývoj ceny opce je zachycen na obr. 4.24. 

 

Obr. 4.24 Hodnota opce na rozšíření a zúžení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          64 582 530 
  43 572 649   
  29 131 347 28 037 694 
  18 641 081 17 922 744   
  11 781 058 11 128 320 10 034 668 

7 532 399 6 657 947 5 286 870   
  4 434 616 3 424 593 1 165 864 
  2 817 698 1 906 023   
  2 426 112 2 861 475 
  2 934 499   
          3 000 000 

 

e) Opce na rozšíření a ukončení výroby 

Další z portfolia opcí umožňuje společnosti rozšířit výrobu o 15 %, nebo naopak při 

dlouhodobě nepříznivých podmínkách výrobu předčasně ukončit. Možností je také 

pokračovat v původní strategii výroby. 

 
Vnitřní hodnota opce tohoto typu je vyčíslena podle (2.87) a její vývoj je zachycen 

pomocí binomického stromu v obr. 4.25. Rozhodnutí, jaký typ opce je v daném okamžiku 

možné využít je zachyceno v obr. 4.26, kdy převažuje scénář rozšířit výrobní kapacity o 15 %. 
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Obr. 4.25 Vývoj vnitřní hodnoty opce na rozšíření a ukončení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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10 614 195 

 
10 034 668 

5 706 012 
 

5 449 674 
 

5 069 027 
 

 
2 014 983 

 
1 745 391 

 
1 165 864 

  
1 139 615 

 
4 997 200 

 

   
12 427 039 

 
18 646 511 

    
19 689 713 

 

     
20 625 440 

 

 

Obr. 4.26 Využití opce na rozšíření a ukončení výroby  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          ROZŠÍŘIT 

  ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

  UKONČIT UKONČIT   

  UKONČIT UKONČIT 

  UKONČIT   

          UKONČIT 

 

 

Možnost využití tohoto aktivního zásahu je dle obr. 4.27 oceněna hodnotou 

10 262 805 tis. Kč. Rozšířená hodnota vlastního kapitálu dosahuje celkové výše 

71 636 220 tis. Kč. 

 
Obr. 4.27 Cena opce s možností rozšířit či ukončit výrobu (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          64 582 530 

43 572 649   
29 131 347 28 037 694 

18 641 081 17 922 744   
12 647 072 11 128 320 10 034 668 

10 262 805 8 336 711 5 286 870   
8 807 229 6 421 025 1 165 864 

9 836 900 9 220 296   
12 676 972 18 646 511 

19 689 713   
          20 625 440 
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f) Opce na zúžení a ukončení výroby 

V případě tohoto typu opce se management společnosti rozhoduje, zda výrobní 

kapacity zúžit, výrobu ukončit nebo ve výrobě pokračovat stávajícím způsobem. Parametry 

jednotlivých variant odpovídají individuálním opcím popsaných výše a dochází pouze ke 

změně funkce vnitřní hodnoty opce, která se vypočte na základě vztahu (2.88) a její vývoj je 

zachycen v obr. 4.28.  

 
Z rozhodovacího stromu v obr. 4.29 je zjevné, která z opcí se v daném čase jeví jako 

optimální varianta uplatnění. V horní polovině binomického stromu převažuje varianta 

pokračovat ve stávající strategii výroby, ve střední části by společnost měla výrobu zúžit o 

7 % a v pesimistických scénářích je nejlepší variantou výrobu ukončit. 

 

Obr. 4.28 Vývoj vnitřní hodnoty v případě zúžení a ukončení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          0 
  0   
  0 0 
  0 0   
  0 0 0 
0 0 0   
  426 341 552 151 822 597 
  1 635 992 4 997 200   
  12 427 039 18 646 511 
  19 689 713   
          20 625 440 

 

Obr. 4.29 Rozhodnutí o zúžení či ukončení výroby  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Hodnota opce na zúžení a ukončení výroby dosahuje výše 3 486 794 tis. Kč. 

Rozšířená hodnota vlastního kapitálu s možností výrobu kdykoliv zúžit či ukončit činí 

64 860 209 tis. Kč. Binomický strom vývoje ocenění je zachycen v obr. 4.30. 

 
Obr. 4.30 Hodnota opce na zúžení a ukončení výroby (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          0 

0   
0 0 

87 776 0   
1 201 464 156 672 0 

3 486 794 2 252 846 382 437   
5 506 333 3 902 018 822 597 

8 718 637 9 057 984   
12 595 806 18 646 511 

19 689 713   
          20 625 440 

 

g) Opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby 

Tento typ americké opce kombinuje současně tři možnosti provozních zásahů, a to 

možnost rozšířit výrobu o 15 %, zúžit dosavadní výrobní kapacity o 7 %, či výrobu 

v kterémkoliv možném okamžiku ukončit. Vnitřní hodnota této opce je vyčíslena na základě 

vzorce (2.89) a její vývoj je zachycen v obr. 4.31. Je-li vnitřní hodnota rovna nule, uplatněna 

není žádná z opcí a jako optimální se jeví varianta pokračovat ve stávající výrobě. 

 
Převažující variantou je dle obr. 4.32 rozšíření výroby o 15 % při výdajích na danou 

investici ve výši 3 500 000 tis. Kč. Zúžit výrobní kapacity o 7 % je doporučeno v roce 2015 

při desinvestičních příjmech 3 000 000 tis. Kč a ve spodní části binomického stromu je 

doporučeno výrobu ukončit. 

 
Obr. 4.31 Vývoj vnitřní hodnoty opce (v tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          64 582 530 
  43 354 806   
  28 617 221 28 037 694 
  18 085 548 17 704 901   
  10 781 651 10 614 195 10 034 668 

5 706 012 5 449 674 5 069 027   
  2 014 983 1 745 391 1 165 864 
  1 635 992 4 997 200   
  12 427 039 18 646 511 
  19 689 713   
          20 625 440 
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Obr. 4.32 Rozhodnutí o rozšíření, zúžení či ukončení výroby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          ROZŠÍŘIT 

  ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT   

  ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT ROZŠÍŘIT 

  ZÚŽIT UKONČIT   

  UKONČIT UKONČIT 

  UKONČIT   

          UKONČIT 

 

Možnost využít opci na rozšíření, zúžení a ukončení výroby je oceněna ve výši 

10 262 805 tis. Kč, a protože tento typ flexibilního zásahu navyšuje celkovou hodnotu firmy, 

činí rozšířená hodnota vlastního kapitálu 71 636 220 tis. Kč. Vývoj ocenění je zachycen 

v obr. 4.33. 

 

Obr. 4.33 Cena opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          64 582 530 
43 572 649   

29 131 347 28 037 694 
18 641 081 17 922 744   

12 647 072 11 128 320 10 034 668 
10 262 805 8 336 711 5 286 870   

8 807 229 6 421 025 1 165 864 
9 836 900 9 220 296   

12 676 972 18 646 511 
19 689 713   

          20 625 440 

 

V níže uvedené tab. 4.15 jsou zachyceny výsledné hodnoty provozní flexibility 

jednotlivých druhů opcí při výchozí hodnotě vlastního kapitálu ve výši 61 373 415 tis. Kč., 

stanovené pomocí aktivní strategie. Ve čtvrtém sloupci je vyčíslen prostý součet jednotlivých 

typů opcí a je zřejmé, že hodnota flexibility daných opčních kombinací není prostým součtem 

individuálních typů opcí, což vysvětluje existenci korelace mezi danými opcemi. V posledním 

sloupci je pak zachycena rozšířená hodnota vlastního kapitálu, která je dána součtem aktivní 

hodnoty VK a provozní flexibility. 
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   Tab. 4.15 Souhrnné údaje hodnoty provozní flexibility a rozšířené hodnoty VK (v tis. Kč) 

  

Aktivní 
hodnota 

VK 

Operační 
flexibilita 

Prostý 
součet 

Absolutní 
rozdíl 

Rozšířená 
hodnota VK 

Rozšíření 

61 373 415 

6 987 532 
 −  − 

68 360 946 
Zúžení 794 233 62 167 648 
Ukončení 3 279 275 64 652 689 
Rozšíření a zúžení 7 532 399 7 781 765 249 365 68 905 814 
Rozšíření a ukončení 10 262 805 10 266 806 4 001 71 636 220 
Zúžení a ukončení 3 486 794 4 073 508 586 714 64 860 209 
Rozšíření, zúžení a ukončení 10 262 805 11 061 039 798 234 71 636 220 

    

4.5.2 Stanovení provozní flexibility pomocí trinomického modelu 

V této podkapitole jsou pomocí trinomického procesu stanoveny hodnoty jednotlivých 

provozních zásahů, spočívajících v možnosti rozšíření, zúžení či ukončení výroby jako 

americké opce. Dále jsou stanoveny hodnoty jednotlivých kombinací těchto aktivních zásahů. 

Předpokládá se možnost využití opce v kterémkoliv časovém okamžiku.  

 
Postup výpočtů probíhá analogicky jako v případě stanovení provozní flexibility 

pomocí binomického modelu, který byl popsán v podkapitole 4.5.1. Prvním krokem je 

výpočet vnitřní hodnoty opce, na kterou navazuje rozhodnutí, v jakém časovém okamžiku je 

možné daný druh opce využít. Následuje stanovení ceny opce podle (2.81) a vyčíslení 

rozšířené hodnoty vlastního kapitálu podle (2.82).  

 
Trinomické stromy vývoje vnitřní hodnoty, využití opce a hodnoty flexibility pro daný 

druh manažerského zásahu jsou uvedeny v Příloze 5.  

 
a) Opce na rozšíření výroby 

Pokud by se management společnosti rozhodl rozšířit výrobní kapacity o 15 %, musel 

by vynaložit předpokládané investiční výdaje ve výši 3 500 000 tis. Kč. Tato opce bude 

využita v případě kladné vnitřní hodnoty, stanovené dle vzorce (2.83). Dle vývoje vnitřní 

hodnoty (viz Příloha 5) lze opci využít již v prvním roce životnosti firmy. V dolní polovině 

trinomického stromu převažuje zachování výroby při stávajících výrobních kapacitách. 

Hodnota tohoto flexibilního zásahu dosahuje výše 7 421 687 tis. Kč a rozšířená hodnota 

vlastního kapitálu činí 72 525 811 tis. Kč. 

 
b) Opce na zúžení výroby 

Uplatněním tohoto druhu opce je možné snížit výrobní kapacity o 7 % a odprodejem 

těchto nepotřebných kapacit ušetřit zhruba 3 000 000 tis. Kč. Vnitřní hodnota opce se stanoví 
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podle (2.84) a opce bude využita v případě, budou-li desinvestiční příjmy převyšovat hodnotu 

podkladového aktiva. Rozhodne-li se management výrobu zúžit, cena této opce je ve výši 

668 983 tis. Kč. Rozšířená hodnota vlastního kapitálu včetně této flexibility činí 

65 773 108 tis. Kč. 

 
c) Opce na předčasné ukončení výroby 

Uplatněním této americké opce je možné předčasně výrobu ukončit a společnost 

odprodat za zůstatkovou cenu. Vnitřní hodnota opce je stanovena podle vzorce (2.85) a na 

základě její hodnoty lze opci využít a výrobu ukončit již v v roce 2015. Je-li zohledněna 

možnost předčasného ukončení výroby, cena této opce činí 2 574 299 tis. Kč.  Flexibilita 

navyšuje hodnotu vlastního kapitálu, která dosahuje výše 67 678 424 tis Kč.  

 
d) Opce na rozšíření a zúžení výroby 

U tohoto typu opce má management společnosti možnost volby ze dvou variant 

rozhodnutí, a to buď výrobní kapacity rozšířit o 15 % anebo výrobní kapacity zúžit o 7 % a 

ušetřit tak 3 000 000 tis. Kč. To, jaký typ opce bude v daný okamžik uplatněn, závisí na 

vnitřní hodnotě stanovené dle vzorce (2.86). Zúžit výrobu je doporučeno ve spodních větvích 

trinomického stromu, v části horní naopak firma získá více, pokud výrobu rozšíří. Hodnota 

této flexibility činí 8 060 633 tis. Kč a rozšířená hodnota vlastního kapitálu dosahuje výše 

73 164 757 tis. Kč. 

 
e) Opce na rozšíření a ukončení výroby 

V tomto případě se management firmy rozhoduje, zda výrobu rozšířit, či zcela ukončit. 

Vnitřní hodnota se stanoví na základě vzorce (2.87) a dle jejího vývoje je patrné, že o 

možnosti výrobu zcela ukončit je možné uvažovat již v roce 2015 (viz Příloha 5). Jednou 

z variant v roce 2018 je také možnost pokračovat ve výrobě stávajícím způsobem. Cena 

tohoto druhu opce dosahuje hodnoty 9 995 986 tis Kč a hodnota vlastního kapitálu včetně 

finanční a provozní flexibility činí 75 100 110 tis. Kč. 

 
f) Opce na zúžení a ukončení výroby 

Vnitřní hodnota této opce se stanoví pomocí vzorce (2.88) a na základě rozhodovacího 

stromu lze pozorovat, že ve spodních větvích převažuje varianta výrobu zcela ukončit, ve 

střední části výrobu zúžit a ušetřit tak 3 000 000 tis. Kč a v části horní převládá varianta 

pokračovat ve výrobě se stávajícími výrobními kapacitami. Cena opce tohoto typu dosahuje 

hodnoty 2 771 753 tis. Kč a rozšířená hodnota vlastního kapitálu činí 67 875 877 tis. Kč. 
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g) Opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby 

V případě této americké opce se management společnosti rozhoduje, zda v daný 

okamžik výrobu rozšířit o 15 % při investičních výdajích 3 500 000 tis. Kč, zúžit výrobu o 

7 % a ušetřit tak 3 000 000 tis. Kč či výrobu předčasně ukončit. Vnitřní hodnota opce je 

stanovena na základě vztahu (2.89). Dle vývoje vnitřní hodnoty lze pozorovat, jaký druh 

aktivního zásahu je v daný okamžik možné uplatnit. V horních větvích trinomického stromu, 

uvedeného v Příloze 5, převažuje varianta výrobu rozšířit. Ve střední části rozhodovacího 

stromu je možné výrobní kapacity zúžit a ve spodních větvích je doporučeno výrobu 

předčasně ukončit. Hodnota tohoto flexibilního zásahu činí 10 193 439 tis. Kč a rozšířená 

hodnota vlastního kapitálu dosahuje výše 75 297 564 tis. Kč. 

 
V souhrnné tabulce 4.16 jsou vyčísleny hodnoty individuálních opcí a dále také 

hodnoty jejich jednotlivých kombinací. Z výsledků je patrné, že hodnota flexibility daných 

kombinací není prostým součtem jednotlivých aktivních zásahů. To lze vysvětlit tím, že mezi 

jednotlivými opcemi existuje korelace. Výjimkou je hodnota opce na rozšíření a ukončení 

výroby, která je prostým součtem těchto individuálních opcí. Absolutní rozdíl je tedy roven 

nule. To se dá vysvětlit tím, že mezi oběma opcemi neexistuje korelace. 

 
Tab. 4.16 Souhrnné údaje hodnoty provozní flexibility a rozšířené hodnoty VK (v tis. Kč) 

  
Aktivní 

hodnota VK 
Provozní 
flexibilita 

Prostý 
součet 

Absolutní 
rozdíl 

Rozšířená 
hodnota VK 

Rozšíření 

65 104 124 

7 421 687 
− − 

72 525 811 
Zúžení 668 983 65 773 108 
Ukončení 2 574 299 67 678 424 
Rozšíření a zúžení 8 060 633 8 090 670 30 037 73 164 757 
Rozšíření a ukončení 9 995 986 9 995 986 0 75 100 110 
Zúžení a ukončení 2 771 753 3 243 283 471 530 67 875 877 
Rozšíření, zúžení a ukončení 10 193 439 10 664 970 471 530 75 297 564 

 

4.5.3 Citlivostní analýza provozní flexibility 

V této části je provedena citlivostní analýza provozní flexibility při změně volatility 

volných peněžních toků za předpokladu, že ostatní parametry jsou neměnné. Výchozí hodnota 

volatility je stanovena ve výši 35,40 % a bude zkoumáno, jak se mění hodnota jednotlivých 

manažerských zásahů při poklesu či růstu tohoto parametru o 10 %, 20 % a 30 %. Analýza je 

provedena zvlášť pro binomický model ocenění a zvlášť pro model trinomický. 
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a) Citlivostní analýza provozní flexibility při aplikaci binomického modelu  

V níže uvedené tabulce 4.17 je možné pozorovat vývoj ceny opce na rozšíření, zúžení 

a ukončení výroby při měnících se úrovních volatility FCFF o 10 %−30 %.  Dále jsou 

v tabulce uvedeny kombinace těchto individuálních opcí v případě, má-li management 

společnosti možnost současně se rozhodnout mezi více variantami. Z vývoje hodnot je 

zřejmé, že při rostoucích hodnotách volatility FCFF dochází k navýšení hodnoty provozní 

flexibility jak pro individuální opce, tak pro jejich kombinace. Zvyšuje-li se totiž volatilita 

FCFF, dochází ke zvýšení koeficientu růstu u a k navýšení hodnoty podkladového aktiva. To 

vede ke zvýšení celkové hodnoty vlastního kapitálu, tedy ceny americké call opce. Tato 

změna působí na růst hodnoty provozní flexibility. Při snížení volatility FCFF dochází 

k opačnému procesu. 

 
Tab. 4.17 Vývoj hodnoty jednotlivých typů opcí nebo jejich kombinací při změně volatility FCFF (v tis. Kč) 

∆ volatility FCFF Rozšíření Zúžení Ukončení 
Rozšíření, 

zúžení 
Rozšíření, 
ukončení 

Zúžení, 
ukončení 

Rozšíření, 
zúžení, 

ukončení 

30% 46,02 % 7 410 795 1 096 820 4 861 936 8 427 151 12 262 109 5 149 374 12 479 706 

20% 42,48 % 7 267 919 1 005 156 4 438 080 8 119 083 11 685 216 4 691 280 11 805 206 

10% 38,94 % 7 126 441 910 725 4 002 799 7 809 648 11 097 723 4 220 518 11 119 441 

0% 35,40 % 6 987 532 794 233 3 279 275 7 532 399 10 262 805 3 486 794 10 262 805 

−10% 31,86 % 6 852 787 667 722 2 537 424 7 294 452 9 390 210 2 706 883 9 390 210 

−20% 28,32 % 6 724 434 541 282 1 830 072 7 066 365 8 554 506 1 957 142 8 554 506 

−30% 24,78 % 6 605 674 416 271 1 170 924 6 868 505 7 776 598 1 256 047 7 776 598 

 
 

V tabulce 4.18 je uveden relativní nárůst či pokles hodnot jednotlivých operačních 

zásahů, v závislosti na měnících se úrovních volatility FCFF.  Nejcitlivěji na změny reaguje 

opce na předčasné ukončení výroby, kdy při volatilitě FCFF ve výši 46,02 % dochází 

k navýšení hodnoty této opce téměř o 49 %. Při volatilitě FCFF na úrovni 24,78 % dochází 

k poklesu ceny opce na ukončení výroby o 64,29 %. Naopak nejméně na změnu volatility 

reaguje opce na rozšíření výroby. Vývoj jednotlivých variant flexibilních zásahů v závislosti 

na změně volatility FCFF lze pozorovat také v grafech 4.4−4.6, z nichž je patrné, že při 

rostoucích úrovních volatility dochází k růstu ceny opce a naopak.  
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Tab. 4.18 Relativní změna provozní flexibility v závislosti na změně volatility FCFF (v %) 

∆ volatility FCFF Rozšíření Zúžení Ukončení 
Rozšíření, 

zúžení 
Rozšíření, 
ukončení 

Zúžení, 
ukončení 

Rozšíření, 
zúžení, 

ukončení 

30 46,02  6,06 38,10 48,26 11,88 19,48 47,68 21,60 

20 42,48  4,01 26,56 35,34 7,79 13,86 34,54 15,03 

10 38,94  1,99 14,67 22,06 3,68 8,14 21,04 8,35 

0 35,40  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

−10 31,86  −1,93 −15,93 −22,62 −3,16 −8,50 −22,37 −8,50 

−20 28,32  −3,77 −31,85 −44,19 −6,19 −16,65 −43,87 −16,65 

−30 24,78  −5,46 −47,59 −64,29 −8,81 −24,23 −63,98 −24,23 

 

 
         Graf 4.4 Vývoj ceny individuálních typů opcí při změně volatility FCFF  

 

            Graf 4.5 Vývoj ceny jednotlivých kombinací opcí při změně volatility FCFF  
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      Graf 4.6 Vývoj ceny opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby při změně volatility FCFF 

 

 

b) Citlivostní analýza provozní flexibility při aplikaci trinomického stromu  

V tabulce 4.19 jsou uvedeny původní hodnoty jednotlivých variant provozních zásahů 

při výchozí hodnotě volatility FCFF 35,40 %. Stejně jako u citlivostní analýzy binomického 

modelu je dosaženo stejných závěrů, čili při růstu volatility se hodnota flexibility zvyšuje a 

naopak. V tab. 4.20 jsou vyčísleny relativní změny jednotlivých zásahů při daných úrovních 

volatility a lze si povšimnout, že při zvýšení volatility o 30 % dochází u opce na ukončení 

výroby k nárůstu její hodnoty téměř o 90 %, což svědčí o její vysoké citlivosti. 

 
 
Tab. 4.19 Vývoj hodnoty jednotlivých typů opcí nebo jejich kombinací při změně volatility FCFF (v tis. Kč) 

∆ volatility FCFF Rozšíření Zúžení Ukončení 
Rozšíření, 

zúžení 
Rozšíření, 
ukončení 

Zúžení, 
ukončení 

Rozšíření, 
zúžení, 

ukončení 

30% 46,02 % 7 996 649 967 079 4 883 845 8 931 537 12 851 340 4 883 845 12 851 340 

20% 42,48 % 7 802 473 877 743 4 106 510 8 647 810 11 878 714 4 106 510 11 878 714 

10% 38,94 % 7 610 110 780 399 3 264 973 8 357 812 10 853 797 3 475 002 11 085 112 

0% 35,40 % 7 421 687 668 983 2 574 299 8 060 633 9 995 986 2 771 753 10 193 439 

−10% 31,86 % 7 299 248 557 497 1 930 175 7 770 259 9 228 966 2 117 967 9 357 989 

−20% 28,32 % 7 183 971 446 948 1 377 705 7 491 568 8 560 730 1 525 765 8 594 700 

−30% 24,78 % 7 076 435 335 949 831 333 7 273 927 7 906 315 940 280 7 906 315 
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Tab. 4.20 Relativní změna provozní flexibility v závislosti na změně volatility FCFF (v %) 

∆ volatility FCFF Rozšíření Zúžení Ukončení 
Rozšíření, 

zúžení 
Rozšíření, 
ukončení 

Zúžení, 
ukončení 

Rozšíření, 
zúžení, 

ukončení 

30 46,02  7,75 44,56 89,72 10,80 28,57 76,20 26,07 

20 42,48  5,13 31,21 59,52 7,28 18,83 48,16 16,53 

10 38,94  2,54 16,65 26,83 3,69 8,58 25,37 8,75 

0 35,40  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

−10 31,86  −1,65 −16,67 −25,02 −3,60 −7,67 −23,59 −8,20 

−20 28,32  −3,20 −33,19 −46,48 −7,06 −14,36 −44,95 −15,68 

−30 24,78  −4,65 −49,78 −67,71 −9,76 −20,91 −66,08 −22,44 

 

V níže uvedených grafech 4.7−4.9 je zobrazen vývoj citlivostní analýzy opcí při 

změně volatility FCFF. Z grafů je zřejmé, že při rostoucích úrovních volatility FCFF se 

hodnota dané opce zvyšuje a naopak. 

 
Graf 4.7 Vývoj ceny individuálních typů opcí při změně volatility FCFF 

 
 

 

Graf 4.8 Vývoj ceny jednotlivých kombinací opcí při změně volatility FCFF 
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4.6 Zhodnocení výsledků  

V této podkapitole je provedeno zhodnocení výsledků, dosažených pomocí 

metodologie reálných opcí, které bylo využito ke stanovení hodnoty vlastního kapitálu a 

provozní flexibility společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  

 
Samotnému ocenění VK pomocí aplikace diskrétního bionomického a trinomického 

procesu předcházelo stanovení těchto vstupních hodnot. Volatilita volných peněžních toků 

byla stanovena ve výši 35,4 %, předpokladem byl každoroční pokles nominální hodnoty 

dluhu o 0,5 % a náklady kapitálu zadlužené firmy byly vyčísleny na 4,34 %.  

 
Hodnota vlastního kapitálu společnosti byla stanovena pomocí pasivní strategie za 

rizika bez flexibility, kdy je na vlastní kapitál nahlíženo jako na derivát typu forward. 

Následovalo ocenění pomocí aktivní strategie, kdy byl VK společnosti oceněn jako americká 

call opce na aktiva firmy s realizační cenou ve výši nominální hodnoty dluhu. V níže uvedené 

tabulce 4.21 jsou zachyceny souhrnné výsledky, kterých bylo v průběhu ocenění dosaženo. 

Při aplikaci pasivní strategie bylo u binomického modelu dosaženo hodnoty 

61 007 151 tis. Kč a u trinomického modelu částky 64 711 985 tis. Kč.  Hodnota společnosti 

stanovena pomocí aktivní strategie byla v případě binomického modelu vyčíslena na 

63 462 800 tis. Kč, v případě trinomického modelu bylo dosaženo hodnoty 

65 104 124 tis. Kč. Daný rozdíl mezi pasivní a aktivní hodnotou představuje hodnotu finanční 

flexibility, jejíž výše je uvedena v tabulce 4.21. Zohlednění flexibility vede k tomu, že jsou 

podniky oceněny vyšší hodnotou, protože budoucí volby a aktivní zásahy mají také svou 

hodnotu.  

Graf 4.9 Vývoj ceny opce na rozšíření, zúžení a ukončení výroby při změně volatility FCFF 
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Tab. 4.21 Pasivní a aktivní hodnota vlastního kapitálu firmy (v tis. Kč) 

  Binomický model Trinomický model 

Pasivní hodnota VK 61 007 151 64 711 958 

Finanční flexibilita 2 455 650 392 166 

Aktivní hodnota VK 63 462 800 65 104 124 
 

 
V tab. 4.22 jsou zachyceny výsledné hodnoty vlastního kapitálu pro oba modely, při 

aplikaci pasivní a aktivní strategie. Dále je zde zachycena účetní hodnota vlastního kapitálu 

společnosti za rok 2012, dosahující výše 21 370 915 tis. Kč. Z daného rozdílu mezi hodnotou 

vlastního kapitálu stanovenou pomocí reálných opcí a účetní hodnotou podniku je možné říci, 

že společnost HMMC je účetně podhodnocena. 

 
          Tab. 4.22 Hodnota VK stanovena pomocí reálných opcí a účetní hodnota VK (v tis. Kč) 

  
Hodnota bez flexibility Hodnota s flexibilitou 

Binomický Trinomický Binomický  Trinomický 
Ocenění VK 61 007 151 64 711 958 63 462 800 65 104 124 

Účetní hodnota VK 21 370 915 

Rozdíl 39 636 236 43 341 043 42 091 885 43 733 209 
         

Další část práce byla u obou modelů zaměřena na citlivost ceny opce při poklesu či 

růstu volatility FCFF a nákladů kapitálu WACC o 10 %−30 %. Z výsledků vyplynulo, že 

existuje závislost mezi volatilitou FCFF a hodnotou opce, kdy zvýšení volatility a 

koeficientu u vedlo k navýšení hodnoty pokladového aktiva, a následně došlo k růstu ceny 

opce. Opačný proces nastal při poklesu volatility. Relativně nedocházelo k výrazným změnám 

v hodnotě opce při měnící se volatilitě. Například při růstu volatility o 30 % došlo v případě 

binomického modelu k navýšení hodnoty VK o 2,31 %. Při poklesu volatility o stejnou 

hodnotu došlo u trinomického modelu k poklesu ceny opce o 0,78 %. Z výsledků citlivostní 

analýzy je patrné, že v případě reálných opcí jsou potvrzeny závěry opcí finančních, kdy 

s růstem volatility podkladového aktiva se cena opce zvyšuje a naopak.  

 
Opačná reakce nastala v případě změn WACC, kdy při zvyšující se hodnotě nákladů 

kapitálu došlo ke snížení ceny opce a naopak. Byla zaznamenána vyšší citlivost hodnoty 

vlastního kapitálu na změny WACC než v případě změny volatility FCFF. Při nárůstu nákladů 

kapitálu o 30 % došlo v případě binomického modelu k poklesu hodnoty vlastního kapitálu o 

29,54 %. Při poklesu o stejnou hodnotu se hodnota VK navýšila o 56,7 %.  

 
Poslední část práce byla věnována stanovení hodnoty provozní flexibility jako 

americké opce.  Prvním možným flexibilním zásahem při aplikaci binomického modelu bylo 



73 
 

rozšíření výroby o 15 % při investičních výdajích 3 500 000 tis. Kč. Hodnota této opce byla 

vyčíslena na 6 987 532 tis. Kč. Pokud by se management firmy rozhodl výrobu zúžit o 7 % a 

ušetřit tak 3 000 000 tis. Kč, hodnota tohoto zásahu by byla 794 233 tis. Kč. Pokud by se 

společnost rozhodla uplatnit opci na ukončení výroby a prodej podniku za zůstatkovou cenu 

v hodnotě dlouhodobého majetku, hodnota tohoto aktivního zásahu by byla 3 279 275 tis. Kč. 

Dále byly stanoveny kombinace jednotlivých typů opcí, jejichž hodnoty jsou zobrazeny v tab. 

4.23. Bylo zjištěno, že jednotlivé kombinace opcí nejsou prostým součtem individuálních 

typů opci, což svědčí o existenci korelace mezi danými opcemi. V tab. 4.23 je vyčíslena také 

rozšířená hodnota VK, jelikož hodnota provozní flexibility navyšuje hodnotu vlastního 

kapitálu. Stanovení hodnoty provozní flexibility bylo aplikováno také při trinomickém 

procesu ocenění a výsledné hodnoty jednotlivých opcí jsou zachyceny v tab. 4.24. 

 
                 Tab. 4.23 Souhrnné údaje provozní flexibility při aplikaci binomického modelu (v tis. Kč) 

  
Aktivní 

hodnota VK 
Operační 
flexibilita 

Rozšířená 
hodnota VK 

Rozšíření 

65 104 124 

6 987 532 68 360 946 
Zúžení 794 233 62 167 648 
Ukončení 3 279 275 64 652 689 
Rozšíření a zúžení 7 532 399 68 905 814 
Rozšíření a ukončení 10 262 805 71 636 220 
Zúžení a ukončení 3 486 794 64 860 209 
Rozšíření, zúžení a ukončení 10 262 805 71 636 220 

    

  Tab. 4.24 Souhrnné údaje provozní flexibility při aplikaci trinomického modelu (v tis. Kč) 

  
Aktivní hodnota 

VK 
Operační 
flexibilita 

Rozšířená 
hodnota VK 

Rozšíření 

65 104 124 

7 421 687 72 525 811 
Zúžení 668 983 65 773 108 
Ukončení 2 574 299 67 678 424 

Rozšíření a zúžení 8 060 633 73 164 757 
Rozšíření a ukončení 9 995 986 75 100 110 
Zúžení a ukončení 2 771 753 67 875 877 
Rozšíření, zúžení a ukončení 10 193 439 75 297 564 

   

Součástí provozní flexibility byla také citlivostní analýza ceny opce jednotlivých 

aktivních zásahů při měnící se volatilitě FCFF v intervalu hodnot od 10 % do 30 %. U 

binomického i trinomického modelu bylo dosaženo stejných závěrů, čili při rostoucích 

hodnotách volatility došlo ke zvýšení hodnoty možných manažerských zásahů. Naopak pokles 

volatility měl za následek snížení hodnoty provozní flexibility. Nejcitlivěji přitom v případě 

trinomického modelu reagovala opce na ukončení výroby, kdy při navýšení volatility o 30 % 

došlo ke zvýšení její hodnoty téměř o 90 %. Nejmenší citlivost byla naopak zaznamenána u 

opce na rozšíření výroby, kdy při 30 % navýšení volatility vzrostla hodnota této opce o 6 %. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovit hodnotu vlastního kapitálu společnosti Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o., pomocí metodologie reálných opcí, a to k datu 

ocenění 1.1. 2013.  

 
Práce byla rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. 

 
Teoretická část poukázala na základní opční problematiku, přičemž důraz byl kladen 

především na oblast reálných opcí. Popsány byly základní parametry reálných opcí a taktéž 

byly definovány hlavní rozdíly mezi finančními a reálnými opcemi. Dále zde byla uvedena 

klasifikace základních typů provozních reálných opcí a vlastní kapitál firmy byl 

charakterizován jako reálná kupní opce. V podkapitole věnované modelům oceňování byly 

přiblíženy nejen diskrétní modely, ale také spojitý Black-Scholesův model. V závěru 

teoretické části byl vysvětlen postup při stanovení hodnoty vlastního kapitálu a objasněn byl 

princip stanovení provozní flexibility. 

 
Třetí kapitola byla věnována charakteristice vybrané společnosti. 

 
Praktická část diplomové práce již byla zaměřena na konkrétní vyčíslení hodnoty 

vlastního kapitálu jako americké kupní opce pomocí aktivní a pasivní strategie. Využita 

přitom byla replikační strategie diskrétního binomického a trinomického modelu ocenění. 

Výsledky ukázaly, že hodnota vlastního kapitálu, při využití binomického modelu ocenění za 

rizika bez flexibility dosáhla výše 61 007 151 tis. Kč. Naopak hodnota včetně finanční 

flexibility byla ve výši 63 462 800 tis. Kč. Při aplikaci diskrétního trinomického modelu byla 

hodnota vlastního kapitálu pomocí pasivní strategie vyčíslena na 64 711 958 tis. Kč. Při 

stanovení hodnoty za rizika a flexibility bylo dosaženo výše 65 104 124 tis. Kč. S porovnáním 

účetní hodnoty ve výši 21 370 915 tis. Kč lze dojít k závěru, že společnost je účetně 

podhodnocena. 

 
Stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí aktivní strategie bylo doplněno 

citlivostní analýzou. Bylo zkoumáno, jak se změní cena opce v závislosti na změně volatility 

volných peněžních toků a nákladů kapitálu. Z výsledků vyplynulo, že zvýšení volatility vede 

k růstu hodnoty vlastního kapitálu a naopak. Opačný proces byl zaznamenán při měnících se 

nákladech kapitálu. Zvýšení hodnoty nákladů kapitálu vedlo ke snížení ceny opce a naopak. 
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Zaznamenána byla také vyšší citlivost opce na změny nákladů kapitálu. Byly tedy prokázány 

stejné vztahy, které platí rovněž pro finanční opce. 

 

Následně byla stanovena hodnota opce amerického typu na rozšíření, zúžení a 

předčasné ukončení, včetně kombinací těchto individuálních opcí. Při využití binomického 

modelu bylo zjištěno, že jednotlivé opce jsou korelované. U trinomického modelu byl zjištěn 

stejný vztah mezi opcemi, avšak výjimkou je opce na rozšíření a ukončení výroby, mezi nimiž 

nebyla prokázána korelace. Bylo ověřeno, že hodnota operativní flexibility vždy zvyšuje 

hodnotu vlastního kapitálu a je tak důležitou součástí celkové hodnoty společnosti. Součástí 

provozní flexibility byla analýza citlivosti na cenu opce při měnící se volatilitě volných 

peněžních toků. V samotném závěru aplikační části byly shrnuty dosažené výsledky. 

 
Na závěr je potřeba říci, že aplikace reálných opcí nenahrazuje klasické metody 

oceňování. Co však tyto metody opomíjejí je možnost manažerské flexibility. Tato možnost 

zcela evidentně přispívá k hodnotě projektu a může zajistit konkurenční výhodu na trhu, a tím 

i růst hodnoty celé společnosti.  Cenu této možnosti je pak možné vyčíslit právě díky 

metodologie reálných opcí.  
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SEZNAM ZKRATEK 

A hodnota aktiv 

B bezrizikové aktivum 

BU bankovní úvěry 

C cena opce 

COTY car of the year 

ČH časová hodnota 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČR Česká republika 

D hodnota dluhu 

d index poklesu 

dt časový interval 

E střední hodnota 

EAT čistý zisk po zdanění 

EBIT zisk před daněmi a úroky 

FCFF volné peněžní toky 

ft forwardová sazba v čase t 

h zajišťovací poměr 

HMMC Hyundai Motor Manufacturing Czech 

I investice 

IE investiční výdaje 

Kč Koruna česká 

KZ krátkodobé závazky 

m index stavu beze změny 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NH nominální hodnota 

O obligace 

OA oběžná aktiva 

ODP odpisy 

pd rizikově neutrální pravděpodobnost poklesu 

pm rizikově neutrální pravděpodobnost stavu beze změny 

p-st pravděpodobnost 

pu rizikově neutrální pravděpodobnost růstu 
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PV současná hodnota 

r bezriziková úroková sazba 

S hodnota podkladového aktiva 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

t čas 

T doba splatnosti 

TC tržní cena 

tis. tisíc 

u index růstu 

UZ úplatné zdroje 

VF flexibilní hodnota 

VH vnitřní hodnota 

VK vlastní kapitál 

Vt hodnota vlastního kapitálu 

WACC průměrné náklady na kapitál 

X realizační cena 

x míra rozšíření výrobní kapacity 

y míra zúžení výrobní kapacity 

yt spotová sazba 

ZC zůstatková cena 

 σ                                     volatilita      

 Π                                     portfolio      

 ∆                  změna          
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 28 687 328 32 856 408 42 366 711 48 470 016 

Dlouhodobý majetek 20 411 889 19 168 766 20 390 275 20 625 440 

Dlouhodobý nehmotný majetek 408 523 390 038 224 298 585 357 

Zřizovací výdaje 14 748 4 946     

Software 187 203 143 750 103 896 74 892 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 206 572 240 805 115 997 510 465 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 536 4 405 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 20 003 366 18 778 728 20 165 977 20 040 083 

Pozemky 170 678 170 678 170 678 170 678 

Stavby 7 471 062 7 222 814 7 267 989 7 392 570 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 855 859 10 740 826 9 718 482 12 448 422 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 498 925 518 630 1 737 488 13 335 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 842 125 780 1 271 340 15 078 

Oběžná aktiva 8 177 516 13 534 560 21 839 017 27 682 348 

Zásoby 2 096 039 2 207 889 3 074 210 3 894 244 

Materiál 1 072 371 1 205 495 2 151 223 2 473 921 

Nedokončená výroba a polotovary 236 427 414 503 380 816 452 184 

Výrobky 619 843 587 891 542 171 595 901 

Dlouhodobé pohledávky   464 575     

Odložená daňová pohledávka   464 575     

Poskytnuté zálohy na zásoby 167 398 0 0 372 238 

Krátkodobé pohledávky 5 497 868 10 496 707 17 703 894 19 177 446 

Pohledávky z obchodních vztahů 4 717 283 9 164 088 15 463 096 17 280 321 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 588 575 847 434 1 559 337 1 375 353 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 34 181 49 150 31 648 38 467 

Jiné pohledávky 157 829 433 035 649 813 483 305 

Krátkodobý finanční majetek 583 609 368 389 1 060 913 4 610 658 

Peníze 128 115 143 284 

Účty v bankách 583 481 368 274 1 060 770 4 610 374 

Časové rozlišení 97 923 153 082 137 419 162 228 

Náklady příštích období 77 758 123 257 106 219 93 129 

Komplexní náklady příštích období   29 825 31 200 69 099 
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  2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 28 687 328 32 856 408 42 366 711 48 470 016 

Vlastní kapitál 9 404 634 11 447 266 14 360 896 21 370 915 

Základní kapitál 13 901 000 13 901 000 13 901 000 13 901 000 

Základní kapitál 13 901 000 13 901 000 13 901 000 13 901 000 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 0 0 0 145 682 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0 0 145 682 

Výsledek hospodaření minulých let -3 006 314 -4 496 366 -2 453 734 314 214 

Nerozdělený zisk minulých let       314 214 

Neuhrazená ztráta minulých let -3 006 314 -4 496 366 -2 453 734   

Výsledek hospodaření běžného účetního období  -1 490 052 2 042 632 2 913 630 7 010 019 

Cizí zdroje 19 136 170 21 268 067 27 827 551 26 969 063 

Rezervy 363 422 1 215 604 2 832 361 4 613 169 

Ostatní rezervy 363 422 1 215 604 2 832 361 4 613 169 

Dlouhodobé závazky 537 9 393 891 10 198 338 9 797 010 

Závazky z obchodních vztahů 0 18 391 8 353   

Vydané dluhopisy 0 9 375 500 9 970 000 9 527 500 

Odložený daňový závazek 0 0 219 985 269 510 

Jiné závazky 537       

Krátkodobé závazky 5 602 228 4 432 867 8 735 692 5 935 432 

Závazky z obchodních vztahů 4 939 169 4 005 040 7 162 288 4 721 157 

Závazky k zaměstnancům 37 144 44 564 67 411 59 884 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 18 903 24 965 40 326 35 299 

Stát - daňové závazky a dotace 48 136 36 550 44 342 417 264 

Krátkodobé přijaté zálohy 42 481 10 657 623 41 147 

Dohadné účty pasivní 514 448 308 151 1 415 641 655 718 

Jiné závazky 1 947 2 940 5 061 4 963 

Bankovní úvěry a výpomoci 13 169 983 6 225 705 6 061 160 6 623 452 

Bankovní úvěry dlouhodobé 7 939 500 0 0 2 514 000 

Krátkodobé bankovní úvěry 5 230 483 6 225 705 6 061 160 4 109 452 

Časové rozlišení 146 524 141 075 178 264 130 038 

Výdaje příštích období 121 145 100 519 101 588 97 883 

Výnosy příštích období 25 379 40 556 76 676 32 155 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 

Výkony 28 368 896 49 678 383 69 528 382 92 309 606 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 28 137 474 49 544 899 69 580 613 92 212 227 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 231 452 133 484 -52 231 97 379 

Aktivace -30       

Výkonová spotřeba 27 213 701 43 760 320 59 505 935 79 005 893 
Spotřeba materiálu a energie 24 917 580 41 285 275 56 898 218 75 188 078 
Služby 2 296 121 2 475 045 2 607 717 3 817 815 

Přidaná hodnota 1 155 195 5 918 063 10 022 447 13 303 713 

Osobní náklady 763 197 969 277 1 285 495 1 324 842 

Mzdové náklady 519 068 663 721 894 128 919 240 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 168 416 225 750 303 844 310 658 
Sociální náklady 75 713 79 806 87 523 94 944 
Daně a poplatky 7 838 15 050 15 932 10 022 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 454 889 2 348 008 2 386 945 2 146 145 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 731 848 2 891 647 3 228 442 3 222 878 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 18 523 278 360 36 574 

Tržby z prodeje materiálu 1 731 848 2 873 124 2 950 080 3 186 304 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 1 869 741 3 248 936 3 398 998 3 531 851 

Zůstatková cena prodaného DM  0 40 449 278 174 161 920 
Prodaný materiál 1 869 741 3 208 487 3 120 824 3 369 931 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

318 501 859 389 1 753 585 1 725 355 

Ostatní provozní výnosy 2 939 280 2 699 771 1 650 608 6 103 261 

Ostatní provozní náklady 2 453 055 2 751 875 1 891 030 6 522 002 

Provozní výsledek hospodaření -1 040 898 1 316 946 4 169 512 7 369 635 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 364 172 190 832 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0   0 213 310 
Výnosové úroky 94 238 171 276 261 216 372 555 

Nákladové úroky 686 084 682 131 461 867 445 556 

Ostatní finanční výnosy 1 409 368 2 170 988 2 737 774 2 654 554 

Ostatní finanční náklady 1 266 676 1 763 194 3 299 278 2 318 221 

Finanční výsledek hospodaření -449 154 261 111 -571 323 50 022 
Daň z příjmů za běžnou činnost 0 -464 575 684 559 409 638 
 - splatná 0   0 360 113 

 - odložená 0 -464 575 684 559 49 525 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1 490 052 2 042 632 2 913 630 7 010 019 

Výsledek hospodaření za účetní období  -1 490 052 2 042 632 2 913 630 7 010 019 

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 490 052 1 578 057 3 598 189 7 419 657 
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Příloha č. 3: Přehled o peněžních tocích společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech,   

 s.r.o. (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

Počáteční stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů 2 292 837 583 609 368 389 1 060 913 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)         

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -1 490 052 1 578 057 3 598 189 7 419 657 

Úpravy o nepeněžní operace 2 176 763 3 627 057 4 718 852 3 916 386 

Odpisy stálých aktiv 1 454 889 2 348 008 2 386 945 2 146 145 

Změna stavu opravných položek a rezerv 318 501 870 029 1 754 932 1 725 355 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv   21 926 -186 125 346 

Nákladové a výnosové úroky 591 846 510 855 200 651 73 001 

Opravy o ostatní nepeněžní operace -188 473 -123 761 376 510 -153 461 

Čistý provozní peněžní tok před změnami prac. kapitálu 686 711 5 205 114 8 317 041 11 336 043 

Změna stavu pracovního kapitálu -2 409 001 -5 715 539 -4 265 282 -5 320 903 

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -3 132 917 -4 788 876 -6 843 223 -1 951 739 

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv 1 356 148 -827 455 3 591 857 -2 545 616 

Změna stavu zásob -632 232 -99 208 -1 013 916 -823 548 

Čistý provozní pen. tok před zdaněním a mim. položkami -1 722 290 -510 425 4 051 759 6 015 140 

Vyplacené úroky -653 507 -705 127 -460 952 -441 175 

Přijaté úroky 76 867 188 494 272 803 339 167 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -2 298 930 -1 027 058 3 863 610 5 913 132 

Peněžní toky z investiční činnosti         

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -4 633 386 -1 464 148 -3 256 049 -3 042 920 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 18 523 278 360 36 574 

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 80 790       

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -4 552 596 -1 445 625 -2 977 689 -3 006 346 

Peněžní toky z finančních činností         

Změna stavu závazků z financování 3 534 298 2 257 463 -193 397 642 959 

Dopady změn vlastního kapitálu 1 608 000       

Peněžní zvýšení základního kapitálu 1 608 000       

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 5 142 298 2 257 463 -193 397 642 959 

Čistá změna peněžních prostředků a pen. ekvivalentů -1 709 228 -215 220 692 524 3 549 745 

Konečný stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů 583 609 368 389 1 060 913 4 610 658 
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Příloha č. 4: Parametry vybraných státních dluhopisů České republiky 

ISIN 
NH  
(Kč) 

Úroková 
sazba 
 (%) 

Kupon 
(Kč) 

Datum 
emise 

Datum 
splatnosti 

Kurz 
(%) 

Tržní 
hodnota 

(Kč) 

STÁTNÍ DLUHOPIS 
2,75/14 

CZ0001002869 10 000 2,75 275 28.2. 2011 31.3. 2014 100,16% 10 016 

STÁTNÍ DLUHOPIS 
3,40/15 

CZ0001002737 10 000 3,4 340 1.3. 2010 1.9. 2015 100,44% 10 044 

STÁTNÍ DLUHOPIS  
0,56/16 

CZ0001002331 10 000 0,56 56 27.10. 2008 27.10. 2016 94,22% 9 422 

STÁTNÍ DLUHOPIS  
4,00/17 

CZ0001001903 10 000 4 400 30.4. 2007 11.4. 2017 99,00% 9 900 

STÁTNÍ DLUHOPIS 
4,60/18 

CZ0001000822 10 000 4,6 460 18.8. 2003 18.8. 2018 99,60% 9 960 

STÁTNÍ DLUHOPIS 
5,00/19 

CZ0001002471 10 000 5 500 23.3. 2009 11.4. 2019 99,70% 9 970 
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Příloha č. 5: Ocenění provozní flexibility při využití trinomického modelu (v tis. Kč) 
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