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1 Úvod 

Riziko, nejistota, budoucnost. Tyto pojmy, hrají významnou roli nejen v životech 

každého člověka, ale také ve všech podnikatelských aktivitách. Riziko může ovlivnit tržby 

společnosti, její hodnotu, aktuální cash-flow, úrokové míry či měnové kurzy. A to jak záporně, 

tak ale i kladně. Proto je cílem nejen mnoha finančních ředitelů tyto rizika identifikovat a 

kvantifikovat tak, aby mohli kvalitněji a s větší přesností řídit projekty, které určitá rizika 

ovlivňují.  

V posledních letech se stalo v podnikové praxi trendem analyzovat mnohá finanční 

rizika jako např. tržní, měnové, úrokové či ekonomické, které zásadním vlivem ovlivňují 

finanční výsledky společností. Existují však mnohá jiná rizika, která nejen finanční výsledky 

výrobních i nevýrobních společností ovlivňují. Mezi takové se řadí i počasí. Právě počasí a jeho 

vliv na ekonomiku vzbudily v posledních letech vážné obavy, jak tento rizikový faktor přispívá 

k nejistotě, které jsou vystaveny především na počasí citlivé ekonomické sektory (IPCC, 2014). 

Ačkoliv se může zdát, že riziko ve formě počasí podnikatelské subjekty neovlivňuje, ve zprávě 

ministerstva obchodu USA se můžeme dočíst, že objem prodejů a tržeb v USA je závislý na 

počasí u 70% společností a ovlivňuje 22% HDP USA (Ku, 2001). Již v roce 1996 britský 

meteorologický úřad argumentoval, že používáním detailních meteorologických předpovědí 

může britský průmysl ušetřit až 1 miliardu liber (UK Meteorological Office, 1996). Počasí tak 

může změnit načasování či generování tržeb, které by se jinak vůbec neobjevily nebo dokonce 

způsobit permanentní ztrátu tržeb (Linden, 1962). Mezi subjekty, jejichž tržby viditelně a 

dlouhodobě ovlivňuje počasí, můžeme zařadit rychloobrátkové či retailové společnosti. Proto 

není žádným překvapením, že vědecké studie, zabývající se tržbami těchto společnosti 

v závislosti na počasí, nejsou v novodobé historii ničím novým. Např. v USA první studie 

věnující se vztahem počasí a tržeb obchodů byla od autora Steele (1951), který dospěl 

k závěrům, že některé druhy zboží mohou být žádanější, když převažuje určitý typ počasí. Toho 

jsou si dobře vědomi i retailoví obchodníci, kteří ví o sezónnosti určitého typu zboží, které se 

promítá v jejich celkových tržbách za dané období (Agnew, 1998). Ať se již jedná o prodejce 

elektroniky před Vánoci či prodejce zmrzliny během letních měsíců. Počasí je zkrátka 

strategicky relevantní téma v organizaci (Whiteman, 2013).  

Cílem této diplomové práce je tak statisticky analyzovat závislost rizikového faktoru v 

podobě počasí na tržbách z kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR spol. s r. o. a tuto závislost 

finančně kvantifikovat na hodnotu společnosti Unilever ČR spol. s r. o. a také navrhnout to, jak 

případně tento rizikový faktor zajistit finančními nástroji na počasí.  
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Důvody pro vypracování takovéhoto typu práce je několik. Výrobci potravin mohou 

ztrácet miliardy tím, že podcení předpověď počasí. Některým výrobcům může 1 °C zvednout 

tržby až o 10% (Pendrous, 2003). Nejen teplota v daném roce může ovlivnit tržby či zisk 

společnosti, ale také změna celého klimatu, která může značně ovlivnit výkonnost společnosti 

(Mills, 2009). Není tedy vůbec překvapivé, že např. Tesco (největší britský retailový 

obchodník) sestavil svůj 6 členný meteorologický tým, který měl lépe předpovídat počasí a to, 

jak se poptávka spotřebitelů mění v závislosti na počasí. Již po 3 letech sestavili model, který 

umí predikovat chování spotřebitelů se změnou každého stupně či počtu hodin, kdy svítí slunce 

(NyTimes, 2009). V této oblasti nezaostával celosvětově ani Unilever, největší výrobce 

zmrzliny na světě. Např. v Británii poskytuje svůj systém pro predikci počasí výroby a zásob 

také obchodníkům, kteří díky němu mohou lépe optimalizovat tržby (Dairy Foods, 2004). O 

vlivu počasí na prodejnost zmrzliny výrobců nebo prodejců se můžeme dočíst i v českých 

médiích. Např. manažer společnosti Bidvest pro značku Prima Lukáš Dědek uvedl v článku pro 

server aktálně.cz v roce 2014 o poklesu tržeb prodejů zmrzliny v roce 2013 následující: „Není 

to tak, že by lidé přestali jíst zmrzlinu, ale v roce 2013 nebylo tak krásné počasí celé léto. Byly 

povodně v květnu, v dubnu byl ještě sníh.“ V roce 2014 uvedla mluvčí řetězce Tesco Jitka 

Plchová pro server finance.cz následující: „Prodeje zmrzlin v letošním roce jsou především díky 

teplejšímu jaru a pěknému počasí velmi dobré.“ Predikce počasí se tak stává velmi důležitou i 

kvůli hodnotě firmy resp. jejich akcií, protože odchylky v tržbách zapříčiněné počasím 

způsobují výkyvy v hodnotě celé společnosti (Financial Times, 2015).  

Mnoho studií se věnovalo zjištění závislosti počasí a tržeb obchodů nebo oděvních 

společností (Bahng & Kincade, 2012, Brusset, X., Bertrand, J., Fortin, M, 2015) či závislostí 

tržeb a extrémních situací podnebí v daném či daných rocích (Agnew, 1999), ale jen minimum 

se věnovalo závislosti výroby a prodeje zmrzliny a počasí. Zároveň předchozí práce nevěnovaly 

mnoho pozornosti tomu, jaký dopad případné výkyvy počasí mají na tržby nebo na hodnotu 

společnosti či jak nepříznivě ovlivněné tržby způsobené počasím zajistit. Zajištěním proti 

počasí se věnují práce převážně v sektorech jako je zemědělství či energetika, kde je počasí 

jako rizikový faktor sledován a zajišťován prostřednictvím nástrojů na zajištění počasí, 

převážně weather deriváty (Geman, H, 2005; Pirrong, C., Jermakyan, M., 2008).  
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Práce je rozdělena krom úvodu a závěru do třech hlavních částí. První část je věnována 

základním teoretickým východiskům nezbytných pro vypracování této práce. Začátek této části 

bude věnován nezbytným matematicko-statistickým metodám, bez kterých nelze postoupit 

k finanční části této práce. Dále bude představena teorie oceňování podniků a analýzy a řízení 

rizika. Závěr této části bude věnován nástroji na zajištění rizika ve formě počasí, tzv. weather 

derivátu.  

Druhá část je věnována analýze společnosti Unilever ČR spol. s r. o. Tato česká jednotka 

společnosti Unilever bude analyzována z hlediska historie, produktového zaměření nebo 

finančních výsledků. Dále bude v této části podrobnější představena kategorie „Ice“ této 

společnosti. Na představení kategorie „Ice“ bude navazovat analýza českého a evropského trhu 

se zmrzlinou a postavení společnosti Unilever ČR spol. s r. o na tomto trhu. 

Třetí část se bude věnovat aplikaci teoretických poznatků z první části v prostředí trhu 

se zmrzlinou popsané ve druhé části této práce. Začátek této části se bude zabývat predikcí 

budoucí průměrné teploty a následného modelování náhodných teplot. Poté bude provedena 

regresní analýza tržeb společnosti Unilever ČR spol. s r. o a teploty. Následně budou popsány 

způsoby stanovení budoucích tržeb a odchylek pomocí regresních modelů a teploty. Dále bude 

riziko počasí resp. teploty finančně kvantifikováno na hodnotu společnosti  

Unilever ČR spol. s r. o. načež bude provedena analýza a kvantifikace tohoto rizika a výpočet 

možného zajištění ve formě weather derivátu. Na konci této kapitoly bude provedeno také 

zhodnocení výsledků a doporučení.   
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2 Teoretická východiska  

            Tato kapitola se věnuje základním teoretickým východiskům metod, které jsou v této 

práci aplikovaný. Analýza závislosti počasí na tržbách kategorie „Ice“ je zkoumána vybranými 

matematicko-statistickými metodami, které jsou nezbytné pro další postup ve finanční částí, a 

této problematice je věnován úvod této kapitoly v podobě první podkapitoly. Pozornost je dále 

věnována teorii oceňování podniků a analýze a popisu rizika. Poslední část této kapitoly je 

věnována specifickému nástroji pro zajištění rizika ve formě počasí a to weather derivátu.   

2.1 Vybrané matematicko-statistické metody 

 V této podkapitole bude vysvětlena nezbytná teorie věnující se  

matematicko-statistickým metodám, které jsou použity v této práci. Jedná se o analýzu 

časových řad, regresní analýzu, generování náhodných hodnot a testy normality.  

2.1.1 Analýza časových řad 

Cílem analýzy časových řad je v naprosté většině případů analýza vazeb či podmínek 

v časové řadě, jejichž pochopení povede k sestavení vhodného modelu, který bude předpovídat 

budoucí chování dané časové řady. Data ve formě časových řad nalezneme v mnoha vědách 

jako fyzikálních (denní teploty vzduchu), společenských (vývoj počtu obyvatel) či 

ekonomických (poptávka po určitém výrobku).  

Pojmem časová řada se obecně míní jakákoli posloupnost dat y1, …, yn chronologicky 

uspořádaných v čase. Cipra (1986) zdůrazňuje, že časová řada se chápe jako statická náhodná 

řada, která lze zapsat jako: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑡 + 𝜀𝑡,                                                       (2.1) 

kde 𝑦𝑡 označuje náhodnou veličinu, 𝑡 označuje čas, 𝛽0 a 𝛽1 představují parametry lineárního 

trendu a 𝜀𝑡 je náhodná odchylka v čase 𝑡. Chování takovéto časové řady je zatíženo nejistotou, 

na rozdíl např. od deterministické časové řady, jejíž chování lze popsat matematickým vzorcem 

tak, že jde sestrojit její přesná předpověď.  

Mezi elementární charakteristiky časových řad, které slouží k získání rychlého přehledu 

o chování časové řady, patří grafická analýza či charakteristiky polohy nebo variability. Mezi 

základní charakteristiku polohy patří aritmetický průměr, který je definován jako:  

 �̅� =
∑ 𝑦𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
,                                                                (2.2) 



10 

 

kde �̅� je aritmetický průměr a 𝑛 je celkový počet pozorování. Mezi nejvýznamnější míry 

variability ve statistice patří rozptyl a směrodatná odchylka. Rozptyl představuje aritmetický 

průměr kvadrátů odchylek od aritmetické průměru a směrodatná odchylka je odmocninou 

z daného rozptylu. Tyto ukazatele zapíšeme jako: 

𝜎2 =  
1

𝑛−1
∑ (𝑦𝑡−�̅�)2𝑛

𝑡=1 ,                                                   (2.3) 

𝜎 =  √𝑠𝑦
2 = √

1

𝑛−1
∑ (𝑦𝑡−�̅�)2𝑛

𝑡=1 ,                                           (2.4) 

kde 𝜎2 je rozptyl a 𝜎 směrodatná odchylka.  

Krom aritmetického průměru či rozptylu (druhý centrální moment) lze sledovat také 

další momenty, mezi které patří šikmost a špičatost.  

 Šikmost (třetí centrální moment) představuje v teorii pravděpodobnosti a statistiky 

měřítko asymetrie rozdělení náhodné veličiny. Šikmost může být pozitivní nebo negativní nebo 

dokonce nedefinovatelná. Náhodná veličina, která má šikmost rovno nule má hodnoty 

rozloženy relativně na obou stranách střední hodnoty stejně. Negativní hodnota šikmosti 

indikuje rozdělení, kdy konec na levé straně hustoty rozdělení pravděpodobnosti je delší než na 

pravé straně a převážná část hodnot tak leží napravo od střední hodnoty. Kladné zešikmení je 

potom opakem negativního, tedy že většina hodnot leží nalevo od střední hodnoty. Koeficient 

šikmosti je definován jako:  

𝑠 =
1

𝑁
∑ (

𝑦𝑖−�̅�

𝜎
)

3

,                                                          (2.5) 

kde 𝑠 značí šikmost. 

 Špičatost (čtvrtý centrální moment) podobně jako šikmost popisuje tvar rozdělení 

náhodné veličiny. Míra špičatosti charakterizuje koncentraci hodnot v blízkosti střední hodnoty 

a poskytuje představu o tvaru rozdělení do strmosti či plochosti. U normální rozdělení je 

hodnota špičatosti rovna 3. Koeficient špičatosti je definován jako:  

𝑘 =
1

𝑁
∑ (

𝑦𝑖−�̅�

𝜎
)

4
𝑁
𝑖=1 ,                                                          (2.6) 

kde k značí špičatost. 
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2.1.1.1 Základní přístupy k analýze časových řad – dekompozice časových řad 

Faktorů, které ovlivňují výběr vhodné analýzy, existuje celá řada jako např. účel 

analýzy, typ časové řady či zkušenosti analytika (Cipra, 1986). Mezi nejpoužívanější přístup 

ovšem patří dekompozice časových řad.  

Účelem provádění dekompozice časové řady je snaha najít pravidelné chování řady 

v rozložených složkách než v původně nerozložené časové řadě. Některé časové řady tak 

mohou být rozděleny na tyto složky:  

 trend 𝑇𝑟𝑡, 

 sezónní složku 𝑆𝑧𝑡, 

 cyklickou složku 𝐶𝑡, 

 reziduální (náhodnou) odchylku 𝐸𝑡. 

Trend odráží dlouhodobé změny v průměrném chování časové řady (růst či pokles). 

Sezónní složka sleduje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají během 

jednoho kalendářního roku a které se každý rok opakují. Pro zkoumání je vhodné především 

měsíční nebo čtvrtletní měření. 

 Cyklická složka je nejspornější složkou časové řady. Někdy se hovoří pouze o fluktuaci 

kolem trendu, v nichž se střídají fáze růstu a poklesu s délkou vlny delší než jeden rok (Cipra, 

1986). Někdy bývá dokonce cyklická část zahrnována přímo do trendové složky. 

 Reziduální (náhodná) odchylka je veličina, kterou nelze popsat žádnou funkcí času. Je 

to složka, která zbývá po vyloučení trendové, cyklické i sezónní složky.  

 

2.1.1.2 Analýza trendu 

Trend v časových řadách je možné pospat pomocí 2 způsobů. Přímo pomocí 

trendových funkcí nebo si vypomoct klouzavými průměry a na vyhlazenou řadu získanou 

využitím klouzavých průměrů použít trendové funkce. Modelování trendu pomocí trendových 

funkcí se používá v případě, kdy trend odpovídá určité funkci, např. lineární či exponenciální. 

Klouzavé průměry se používají pro modelování trendu v případech, kdy je vývoj časové řady 

v důsledku silného vlivu nesystematické složky nerovnoměrný nebo vykazuje extrémní 

hodnoty. Pro takto zkonstruované trendy lze následně vypočítat její budoucí hodnoty resp. 

konstruovat předpovědi budoucích hodnot trendové složky. 
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Matematické analytické přístupy zahrnují přístupy, pomocí nich se snažíme pospat trend 

některou jednoduchou křivkou a získat tak trendovou funkci. Obvyklý předpoklad pro tyto 

přístupy je ten, že časová řada jde zapsat ve tvaru: 

𝑦𝑡 = 𝑇𝑟𝑡 + 𝐸𝑡,                                                                  (2.7) 

nebo byla na tento tvar převedena, kde 𝑇𝑟𝑡 představuje určitou trendovou funkci a 𝐸𝑡 náhodnou 

veličinu. 

Mezi základní trendové funkce můžeme zařadit konstantní, lineární či exponenciální 

trend. Odhad parametrů těchto trendů se provádí pomocí regresní analýzy. Volba vhodného 

modelu trendu poté závisí např. na velikosti koeficientu determinace 𝑅2.1 

Jinou metodou hledání trendu je vyhlazení původní časové řady pomocí klouzavých 

průměrů. Tato metoda je založena na předpokladu, že náhodná chyba v řadě sledování náhodně 

stoupá či klesá, přičemž tyto chyby nejsou vzájemně korelované. Potom můžeme očekávat, že 

zprůměrováním několika po sobě jdoucích hodnot budou mít chyby tendenci se vyrušit, zatímco 

skutečně sledovaná hodnota procesu tím vynikne. Mezi tyto metody patří např. metoda 

klouzavých průměrů z předchozích hodnot, kdy následující hodnota z pozorování je nahrazena 

aritmetickým průměrem sebe a nejbližších předchozích pozorování resp. nahrazována 

jednoduchým klouzavým průměrem (angl. Simple Moving Average), který se vypočte jako: 

𝑆𝑀𝐴 =  (𝑃1 +  𝑃2 + ⋯ 𝑃𝑛) / 𝑛,                                           (2.8) 

kde 𝑃𝑛 je 𝑛-tá hodnota v časové řadě a 𝑛 je počet hodnot v časové řadě.  

 Následně na vyhlazenou řadu můžeme aplikovat vhodnou trendovou funkci. 

 Základním účelem modelování časových je využití těchto modelů, pokud jsou 

statisticky významné, k předvídání budoucích hodnot např. předpověď extrapolací. 

Extrapolací se rozumí kvantitativní odhady budoucích hodnot dané časové řady, které vznikají 

tak, že se prodlouží vývoj z minulosti a přítomnosti s časových horizontem  

𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 2, … , 𝑇, za předpokladu, že tento vývoj se nezmění (Hančlová; Tvrdý, 2003). 

Extrapolační předpovědi můžeme rozdělit na bodové a intervalové.  

 Bodová předpověď (extrapolace „ex ante“) se určuje v čase 𝑡 = 𝑛 do okamžiku 𝑡 = 𝑇, 

kde 𝑇 značí poslední časový úsek pro předpověď. Takovou extrapolaci označujeme jako 

𝑦�̂�(𝑇 − 𝑛). Horizontem předpovídaní se rozumí počet období (𝑇 − 𝑛) od bodu 𝑡 = 𝑛 do 

                                                 
1 Metodika regresní analýzy je vysvětlena v této práci v podkapitole č. 2.1.2.  
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budoucna. Nevýhoda bodové předpovědi spočívá v tom, že dostaneme pouze odhad 1 hodnoty 

v předem stanovém okamžiku, která nemusí odpovídat skutečnosti. Tuto nevýhodu již nemá 

intervalová předpověď, která určí budoucí hodnoty v daném intervalu pomocí dolní a horní 

meze, ve kterém se budoucí hodnota bude vyskytovat. Čím je horizont předpovědi delší, tím 

větší chybu můžeme očekávat. 

2.1.2 Regresní analýza 

Cílem regresní analýzy je popsat závislost určité kvantitativní (spojité) proměnné na 

jedné nebo více dalších kvantitativních proměnných, tzv. regresorech pomocí vhodného 

matematického modelu. Předem je dáno, která proměnná je nezávislá (vysvětlující) a která je 

závislá (vysvětlovaná). 

Podle počtu nezávisle proměnných rozlišujeme modely jednoduché regrese a 

vícenásobné regrese. Jednoduchá regrese popisuje závislost vysvětlované proměnné pouze na 

jednom regresoru. Naproti tomu vícenásobná regrese řeší situaci, kde závisle proměnná závisí 

na více než jednom regresoru. Podle typu regresní funkce pak lze dále rozlišit modely lineární 

(např. lineární regrese) a nelineární (např. exponenciální regrese). 

Nejjednodušší formou regrese je jednoduchá lineární regrese, která předpokládá 

lineární závislost mezi dvěma veličinami. Její tvar je obdobný rovnici (2.1) tedy: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥 + 𝜀,                                                        (2.9) 

kde 𝑌 je závislá proměnná a 𝑥 nezávislá proměnná (regresor). 𝛽0 a 𝛽1 jsou parametry regresní 

funkce a 𝜀 představuje náhodnou (reziduální) chybu modelu. Odhad parametrů 𝛽0 a 𝛽1 se 

provádí pomocí metody nejmenších čtverců. 

Exponenciální regresní funkce se používá v případech, že závisle proměnná roste 

rychleji, než může být postiženo lineární nebo kvadratickou regresí. Exponenciální regresní 

funkce má tvar:  

𝑌 = 𝛽0 ∙ 𝛽1
𝑥 + 𝜀.                                                         (2.10) 

Koeficienty této funkce získáme opět pomocí metody nejmenších čtverců, musíme 

nejdříve ale celý vztah zlogaritmovat: 

𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝛽0 + 𝑙𝑛𝛽1 ∙ 𝑥.                                                   (2.11) 
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Substitucí logaritmů obou koeficientů a závisle proměnné 𝑌 (𝑙𝑛𝛽0 → a, 𝑙𝑛𝛽1 → b,  

𝑙𝑛𝑌 → W) získáme lineární vztah:    

𝑊 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥,                                                          (2.12) 

a tyto koeficienty již lze pomocí metody nejmenších čtverců dopočítat. 

Odhad parametrů lineární regresní funkce (či ostatních nelineárních, které jsou na 

lineární tvar převedeny) můžeme provést pomocí metody nejmenších čtverců. Přímka nemůže 

procházet všemi body zároveň, chtěli bychom však takové proložení, které nějakým způsobem 

nejlépe prokládá daná data resp. takovou přímku, která bude počítat, jak moc je přímka blízko 

těmto datům. Právě to splňuje metoda nejmenších čtverců, kdy je spočítána taková přímka, 

která má nejmenší součet druhých mocnin z rozdílu předpovědi resp. chyb předpovědi. 

Matematicky: 

∑ (𝑌𝑡 − 𝑦𝑡)𝑖 → min =  ∑ 𝜀𝑡
2 → 𝑚𝑖𝑛,𝑖                                     (2.13) 

kde 𝑌𝑡 představuje hodnotu generovanou modelem v čase 𝑡 a 𝑦𝑡 je skutečně naměřena hodnota 

v čase 𝑡. 

2.1.2.1 Hodnocení výstižnosti regresního modelu  

Výběr vhodné regresní funkce a zhodnocení výsledného regresního modelu jako celku 

můžeme provádět pomocí následujících nástrojů: 

 t-testu nenulovosti (významnosti) jednotlivých regresních koeficientů 𝛽𝑗 , 

 F-testu významnosti modelu jako celku, 

 determinačního koeficientu 𝑅2 jako míra výstižnosti vypočítané regresní funkce. 

t-test se používá pro stanovení statistické významnosti odhadnutých koeficientů 

regresního modelu2 𝛽0̂ a 𝛽1̂. Hypotézy tohoto testu jsou následující: 

 nulová hypotéza: H0 : 𝛽1̂= 0, 

 alternativní hypotéza HA: 𝛽1̂ ≠ 0. 

 

 

 

                                                 
2 Teorie vztahující se t-testu a F-testu vychází z literatury Finanční modely (Zmeškal, Dluhošová, Tichý, 2013). 
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Test je prováděn pomocí t-statistiky, za předpokladu, že tato statistika má Studentovo 

rozdělení pravděpodobnosti s 𝑑𝑓-stupni volnosti (Zmeškal, Dluhošová, Tichý, 2013) jako:  

𝑡𝑑𝑓 =
𝛽�̂�−0

𝑆𝐸𝛽�̂�

,                                                                       (2.14) 

kde 𝑆𝐸𝛽�̂�
 je odhad směrodatné odchylky koeficientu 𝛽�̂�. 

 Vyhodnocovací pravidlo tohoto testu je založeno na porovnání dvou parametrů a to 

tvyp odpovídající dané odhadované hodnotě 𝛽�̂� a tkrit, které určuje percentil t-statistiky na dané 

úrovni významnosti 𝛼. Následující parametry lze matematicky zapsat jako:  

𝑡𝑑𝑓
𝑣𝑦𝑝

=
𝛽�̂�

𝑆𝐸𝛽�̂�

,                                                                      (2.15) 

𝑡𝛼

2
;𝑑𝑓

𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑆𝑇𝑑𝑓
−1 (

𝛼

2
),                                                                (2.16) 

kde 𝑆𝑇 je distribuční funkce Studentova rozdělení a 𝑆𝑇𝛼

2
;𝑑𝑓

−1  představuje inverzní funkci na 

hladivě pravděpodobnosti 
𝛼

2
 a stupňů volnosti 𝑑𝑓. 

 Rozhodovací pravidlo pro oboustranný t-test lze pak formulovat pomocí zamítnutí 

nulové (přijetí alternativní) hypotézy jako |𝑡𝑑𝑓
𝑣𝑦𝑝

| > 𝑡𝛼

2
;𝑑𝑓

𝑘𝑟𝑖𝑡 , pak se H0 zamítá. Zamítnutí nulové 

hypotézy tedy znamená, že propočtený koeficient leží v kritické oblasti, je statisticky významný 

a ze statistického pohledu má být zařazen do odhadovaného modelu. Naopak přijetí nulové 

hypotézy znamená, že propočtený koeficient je statisticky nevýznamný a nemá být do 

odhadovaného modelu zařazen.  

 F-test se používá pro posouzení významnosti modelu jako celku. Jeho hypotézy jsou 

následující:  

 nulová hypotéza: H0 : 𝛽1̂= 𝛽1̂ = 0, 

 alternativní hypotéza HA : : 𝛽1̂ ≠ 0 𝛽1̂ ≠ 0. 

Je konstruován na bázi F-statistiky za předpokladu, že tato statistika má Fisherovo 

rozdělení pravděpodobnosti (Zmeškal, Dluhošová, Tichý, 2013): 

𝐹 =
𝐸𝑆𝑆/𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆

𝑅𝑆𝑆/𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
=

𝑀𝑆𝐸𝑆𝑆

𝑀𝑆𝑅𝑆𝑆
,                                                    (2.17) 
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kde 𝐸𝑆𝑆 značí rozptyl vysvětlený regresí a 𝑅𝑆𝑆 je rozptyl přiřazen reziduálnímu rozptylu 

nevysvětlenému regresí. 𝑀𝑆𝐸𝑆𝑆 je průměrný vysvětlený rozptyl a 𝑀𝑆𝑅𝑆𝑆 je průměrný reziduální 

rozptyl. 𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆 a 𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆 jsou stupně volnosti přirazené uvedeným rozptylům.  

 Vyhodnocovací pravidlo je, podobně jako u t-testu, založeno na porovnání dvou 

parametrů a to vypočtené statistiky Fvyp a kritické Fkrit . Matematicky:  

𝐹𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑣𝑦𝑝

=
𝑀𝑆𝐸𝑆𝑆

𝑀𝑆𝑅𝑆𝑆
,                                                      (2.18) 

𝐹𝛼;𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝐹𝐼𝑆𝐻𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆

−1 ,                                        (2.19) 

kde 𝐹𝐼𝑆𝐻 je distribuční funkce Fisherova rozdělení a 𝐹𝐼𝑆𝐻𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
−1  je inverzní funkce na 

hladině pravděpodobnosti 𝛼.  

 Rozhodovací pravidlo pro jednostranný F-test lze pak formulovat pomocí zamítnutí 

nulového hypotézy jako 𝐹𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑣𝑦𝑝

 > 𝐹𝛼;𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑘𝑟𝑖𝑡 , pak se H0 zamítá. Zamítnutí nulové 

hypotézy v tomto případě znamená, že odhadnutý model je statisticky významný a je potvrzena 

statistická závislost mezi nezávislou a závislou proměnou.  

 Determinační koeficient 𝑹𝟐 vyjadřuje, jakou část celkové variability závislé 

proměněné objasňuje daný regresní model. Výpočet tohoto koeficientu se provede jako 

(Alexander, 2008): 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
= 1 −

𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
,                                                        (2.20) 

kde 𝑇𝑆𝑆 je celková suma rozptylu, která se vypočítá jako 𝑇𝑆𝑆 = 𝐸𝑆𝑆 + 𝑅𝑆𝑆. Koeficient 

regrese se pohybuje v rozmezí od 0 do 1. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím lépe daný regresní 

model určuje vztah mezi závislou (𝑌) a nezávislou proměnnou (𝑥). Opatrní bychom u tohoto 

ukazatele měli být v případech, kdy porovnáme více regresních modelů. Ne vždy model 

s nejvyšší hodnotou determinačního koeficientu musí být ten nejvhodnější. To je způsobeno 

tím, že koeficient determinace vzroste vždy, když přidáme další vysvětlující proměnnou.  

2.1.3 Generování náhodných hodnot 

Metod generování náhodných čísel je celá řada, je ovšem nutné z mnoha možností 

vybrat tu správnou, aby generované hodnoty odpovídaly tomu, co po dané simulaci 

požadujeme. V programu MS Excel můžeme např. najít nástroj Generátor pseudonáhodných 

čísel, pomocí něhož lze generovat náhodné hodnoty, pokud známe rozdělení pravděpodobnosti 

a model, podle kterého náhodnou veličinu generujeme. Generování náhodných čísel pomocí 
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tohoto nástroje bývá označováno také jako metoda Monte Carlo. Pokud není k dispozici 

požadované rozdělení pravděpodobnosti nebo potřebujeme generovat hodnoty z předem 

stanového intervalu bez použití simulačního modelu, který tyto hodnoty generuje, můžeme 

použít např. metodu inverzní transformace.  

Metoda inverzní transformace předpokládá, že existuje distribuční funkce F(x) pro 

náhodnou veličinu X a také funkce k ní inverzní 𝐹−1(𝑥). Tato metoda vychází z předpokladu, 

že mezi distribuční funkcí a hodnotou náhodného čísla z intervalu (0,1) pak existuje vzájemně 

jednoznačné přiřazení. Metody inverzní transformace je obzvláště vhodná pro generování 

náhodných veličin, u kterých umíme inverzní funkci explicitně vyjádřit. Postup je tedy takový, 

že vygenerujeme náhodné číslo z intervalu (0,1) a zjistíme, jaká hodnota z daného rozdělení má 

hodnotu distribuční funkce takovou, která odpovídá vygenerovanému náhodnému číslu. To 

bude hodnota náhodné veličiny z daného rozdělení (Dorda, 2012). Obecně lze tento vztah 

zapsat jako 𝑥 = 𝐹−1(𝑟), kde 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] jsou náhodná čísla z distribuční funkce 𝐹 a 𝑟 je číslo 

z intervalu (0,1).  

2.1.4 Testy normality (parametrické odhady) 

Pokud máme k dispozici určitá data, pokoušíme se odvodit vlastnosti procesu, který data 

vygeneroval. Tedy určit např. to, zda daná data mají např. normální rozdělení či nikoliv. Data, 

která máme k dispozici, však mohou pocházet z různých zdrojů a před aplikací statistických 

metod by se měl hodnotitel zamyslet, zda jsou vůbec historická data relevantní pro odhad 

budoucnosti nebo zda je vybraný vzorek dostatečně reprezentativní pro řešení daného 

problému. Pokud předpokládáme, že analyzovaná data pocházejí z nějakého, předem známého 

rozdělení, resp., že hodnoty faktoru rizika jsou generovaný určitým, předem známým 

stochastickým procesem, používáme k testování naši hypotézy tzv. parametrické metody, kdy 

z historických dat odhadneme určité parametry daného rozdělení. V případě, že bychom data 

používali bez ověření hypotézy, zda data pocházejí z nějakého rozdělení, tj. nebudeme vycházet 

z žádného předpokladu o pravděpodobním rozdělení, pracujeme s tzv. neparametrickými 

metody. I když neexistuje žádná „správná“ metoda, jak k odhadům přistoupit, nejčastějším 

způsobem je vycházet z historických dat (Fotr, Hnilica, 2010). 
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Jak je popsáno výše, v případě parametrických metod se předpokládá, že hodnoty 

náhodné veličiny jsou generovány předem známým stochastickým procesem3, v tomto případě 

pravděpodobnostním rozdělením. Mezi nejpoužívanější rozdělení patří normální, které lze 

testovat testy normality. Testů normalit existuje celá řada. Pro účely této práce bude podrobněji 

vysvětlen pouze jeden test, u druhého testu pouze rozhodovací kritérium. Testy normality jsou 

obecně velmi přísné (mnoho rozdělení jako normální zamítají) a náročné na zpracování, které 

se často dělá pouze přes výpočetní techniku. Jako příklad můžeme uvést test, který používá 

statistický program SPSS a to tzv. Shapiro-Wilkův test. Pracuje s tzv. hladinou signifikance 

neboli alfa – pravděpodobností (v programu SPPS označeno jako „Sig.“), která označuje, že 

jsme chybně zamítli nulovou hypotézu a přijali alternativní, která ve skutečnosti neplatí. 

Hladina je stanovena předem a většinou se pracuje s hodnotou 5 % (0,05). U Shapiro-Wilkova 

testu nulová hypotéza znamená, že soubor má normální rozdělení a alternativní říká, že má jiné. 

Vyjde-li tedy p hodnota („Sig.“) větší než 5 %, naše data mají normální rozdělení, protože jsme 

neprokázali alternativu. 

Existují však i mírnější testy, které normalitu mohou prokázat, když je výše zmíněný 

nebo jiné přísnější testy zamítnou a také daleko lehčí na výpočet. Mezi takové můžeme zařadit 

např. test Jarque-Bera (test nulové šikmosti a nulové špičatosti náhodné veličiny). U tohoto 

testu nulová hypotéza znamená, že výběr je z normálního rozdělení a alternativní tento fakt 

zamítá, tedy (Michalcová, 2015):  

 H0: 𝐴 = 0 a �̃� = 0, 

 H1: 𝐴 ≠ 0 a �̃� ≠ 0. 

Testové kritérium tohoto testu má následující tvar: 

𝐽𝐵 = 𝑛 (
𝐴2

6
+

�̃�2

24
),                                                       (2.21) 

kde 𝐽𝐵 je testové kritérium Jarque-Bera, 𝐴2 značí šikmost rozdělení (lze vypočítat podle vzorce 

(2.5)), �̃�2 značí špičatost rozdělení (lze vypočítat podle vzorce (2.6)) a 𝑛 je počet prvků 

rozdělení. Při platnosti nulové hypotézy má toto kritérium přibližně Pearsonovo rozdělení  

s 2 stupni volnosti 𝜒2(2). Podobně jako 𝜒2-test dobré shody je test Jarque-Bera pravostranný, 

tj. na hladině významnosti 𝛼 zamítneme Ho, pokud hodnota testového kritéria 𝐽𝐵0 >  𝜒𝛼
2(2). 

                                                 
3 V případě vyšší přesnosti modelování náhodných hodnot je vhodné modelovat krom náhodného procesu 

(pravděpodobnostního rozdělení) také parametry rozdělení, které představují znalostní nejistotu v našem odhadu. 
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2.1.4.1 Normální (Gaussovo) rozdělení 

Toto rozdělení pravděpodobnosti je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti 

spojité náhodné veličiny v celé statistice. Distribuční funkce tohoto rozdělení lze zapsat jako 

(Friedrich, 2007):  

𝐹(𝑥) =  ∫
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑡−𝜇)2

2𝜎2 𝑑𝑥.
𝑥

−∞
                                                      (2.22) 

kde 𝐹(𝑥) je distribuční funkce normální rozdělení, 𝜇 střední hodnota a 𝜎2 rozptyl.  

2.2 Teoretická východiska oceňování podniku 

Hodnotě podniku resp. jeho ocenění se věnuje ve financích disciplína oceňování 

podniků. Tato podkapitola se věnuje teorii ocenění podniku resp. získání hodnoty podniku 

v rozsahu, který bude postačovat k naplnění cíle této práce. Krom vymezení základních pojmů 

při oceňování tato podkapitola obsahuje také teoretické vymezení hodnot podniku, postup při 

oceňování, metody oceňování podniků a určení nákladu na kapitál.  

 Pokud určujeme hodnotu podniku, je důležité předem definovat pojem podnik. Definic 

můžeme najít celou řadu. Novým prvkem v právní rovině této oblasti je, že definici podniku již 

od 1. 1. 2014 nenajdeme v Obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), který zanikl a 

nahradil ho zákon o Obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Nově je pojem „podnik“ 

nahrazen pojmem „obchodní závod“ dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 

Zákoníkem je podle § 502 definován jako „organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.“ Závod může mít i pobočku, 

která je definována jako „část závodu a která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, o 

které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou4.“  

 Důvodů ocenění podniku resp. získání jeho hodnoty, může být celá řada. Od odhadů 

cen pro kupující či prodávající až po informační funkci pro vedení společnosti, které vykonává 

operační či strategická rozhodnutí bezprostředně spjatá s daným podnikem. Ať se již jedná o 

ocenění podniku za jakýmkoliv účelem, vždy je třeba mít na paměti fakt, že u každého ocenění 

musí být jasně uvedeno, o jakou kategorii hodnoty se jedná, z jakého podmětu vzešla a k jakému 

oceňovacímu dni má být jaká konkrétní hladina hodnoty podniku určena (Mařík, 2011). 

                                                 
4 Celé znění nového občanského zákoníku lze nalézt na: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
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2.2.1 Hodnota podniku 

 Dle Maříka (2011) můžeme ocenit podnik na různých hladinách a to hodnotě brutto 

nebo hodnotě netto. Brutto hodnota je hodnota podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu jak pro 

vlastníky, tak pro věřitele. Hodnotou netto rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku. 

V principu oceňujeme tedy pouze vlastní kapitál. 

Je třeba také uvést to, že objektivní hodnota neexistuje (Mařík, 2011). Podnik může mít 

řadu objektivních vlastností, ale hodnota mezi ne nepatří. Lze určit, kolik podnik vynášel či 

jaké byly náklady na jeho pořízení v historických cenách, problém je však ten, že tyto náklady 

nebo historické výnosy neurčují hodnotu podniku. Hodnota podniku je tedy dána očekávánými 

budoucími příjmy (buď na úrovni vlastníků, nebo na úrovni všech investorů do podniku) 

převedenými (diskontovanými) na jejich současnou hodnotu. Zde narážíme ovšem na druhý 

podstatný fakt a to ten, že příjmy v dlouhém budoucím časovém horizontu (mnohdy i 

v krátkodobém) lze pouze odhadovat, nikoliv, „objektivně“ určit. Při ocenění jde pak o to, 

kterou prognózu budeme považovat za věrohodnou. Ocenění podniku a určení jeho hodnoty je 

tedy určitá víra v budoucnost podniku, která je vyjádřena v penězích. Z tohoto důvodu, 

jakákoliv hodnota uvedená v této práci bude hodnotou objektivizovanou. 

Jako standardy hodnoty lze uvést základní 4. Tržní hodnota je dle názvu odvozena 

z trhu. Tedy střetem nabídky a poptávky. Tato hodnota tak dává odpověď na otázku, kolik je 

ochoten zaplatit zájemce na trhu. Je ale třeba dodat, že tržní prostředí se neustále mění a proto 

by měla být hodnota uváděna spíše v intervalu než jako konkrétní číslo. Lze tedy očekávat, že 

odhad může být velice široký, a že v praxi můžeme dospět k tak velkým intervalům, kdy přínos 

daného odhadu bude minimální.  Neměli bychom také zapomínat na definici podle 

Mezinárodních oceňovacích standardů, která říká, že „tržní hodnota je odhadnutá částka, za 

kterou by mělo být aktivum nebo závazek směněno mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, 

ve které by obě strany jednaly informovaně, a bez donucení.5“ Na podnik jako celek je třeba 

nahlížet jako na jedinečné a méně likvidní aktivum. To vychází z faktu, že např. koupě či prodej 

specifické společnosti je veskrze jedinečný jev. I kvůli tomu jako další hodnotu lze uvést 

subjektivní (investiční) hodnotu. Ta odpovídá na otázku, jakou má podnik hodnotu z hlediska 

konkrétního subjektu (např. kupujícího či prodávajícího) a subjektivní názory těchto subjektů 

promítnou v ocenění (např. subjektivní názor manažerů ohledně budoucího cash-flow daného 

                                                 
5 International Valuation Standarts Committee 2013, odstavec 29, přeloženo do českého jazyka   
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podniku). Jako další můžeme uvést objektivizovanou hodnotu. Tato hodnota dává odpověď 

na otázku, kterou hodnotu můžeme považovat relativně za nespornou (Mařík, 2011). Proto by 

cíl této metody měl spočívat v co největší reprodukovatelnosti ocenění (dodržení stejných 

postupů v ocenění tak, aby ji jiný oceňovatel byl schopen napodobit bez velkých problému). 

Jako poslední z výše zmíněných 4 metod standardů hodnot lze uvést Kolínskou školu. Podstata 

tohoto ocenění spočívá především v ocenění podniku pomocí subjektivní hodnoty stanovené na 

základě plnění funkcí ocenění pro budoucího uživatele. Mezi tyto funkce patří např. funkce 

poradenská (určení horního limitu pro kupujícího a spodního pro prodávajícího), komunikační 

(pro komunikaci podniku směrem k investorům či bankám) nebo funkce daňová. Východiskem 

této koncepce je předpoklad, že v evropských zemích je trh s podniky nedostatečně rozvinutý 

a skýtá mnohá omezení.  

2.2.2 Postup při oceňování podniku  

Postup ocenění podniku by se měl vždy odvíjet od základní myšlenky ocenění. Tedy 

z jakého důvodu bude ocenění prováděno a jaké hodnoty má být docíleno. Volba technik je 

poté podřízena funkcím, které by ocenění mělo splnit. Nelze tedy stanovit jednoznačný postup 

pro ocenění, lze však doporučit věci, které by oceňovatel při vytváření kvalitního posudku měl 

vzít vždy v potaz. Jedná se především o vytvoření strategické a finanční analýzy6. Strategická 

analýza (Mařík, 2011) určuje výnosový potenciál, který je závislý na vnějším a vnitřním 

potenciálu, který je podniku k dispozici. Tyto dvě analýzy jsou klíčové pro oceňování a slouží 

k posouzení podniku jako celku, postavení na trhu, konkurenceschopnosti a zejména schopnosti 

dlouhodobě přežít a tvořit hodnotu.  

Pokud je pro účely ocenění využita některá z výnosových metod, měl by pro oceňovaný 

podnik být sestaven také finanční plán. Finanční plán vychází z dosavadního vývoje podniku a 

jeho úkolem je především zajistit likviditu a dostatečný zisk před zdaněním. Jedna z mnoha 

položek finančního plánu je provozní zisková marže, která je definovaná jako podíl zisku před 

odečtením úroků a daní (EBIT) a tržeb. Matematicky lze zapsat jako:  

𝑃𝑍𝑀 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
,                                                                  (2.23) 

kde PZM je provozní zisková marže a EBIT výsledek hospodaření před úroky a zdaněním. 

Odhad provozní ziskové marže se nejčastěji provádí na základě historického vývoje tohoto 

ukazatele a slouží k naplánování provozního výsledku hospodaření. 

                                                 
6 Teorie finanční analýzy je popsána v bakalářské práci Finanční analýza vybraného podniku (Páník, 2014). 
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2.2.3 Metody oceňování podniku 

 Metod ocenění podniku existuje celá řada. Volba metody oceňování je ovlivněna 

zejména tím, za jakým účelem se podnik oceňuje a také subjektivním postojem oceňovatele. 

Jednotlivé přístupy ocenění lze obecně členit dle konceptu ocenění a dle způsobu zohlednění 

rizika. Podle konceptu ocenění lze metody rozlišit na výnosové, majetkové, komparativní a 

kombinované metody. V případě oceňování za rizika jsou budoucí hodnoty peněžních toků i 

náklady kapitálu vyjádřeny pomocí rozdělení pravděpodobností, jedná se o tedy o transformaci 

náhodné veličiny (finančních toků) a nákladů na kapitál. Schéma členění oceňovacích metod 

lze graficky znázornit na obrázku 2.1.  

Obr. 2.1 Přehled metod oceňování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.2.3.1 Výnosové metody – Metody diskontovaných peněžních toků 

Z hlediska teorie oceňovací teorie představují tyto metody nejsprávnější výnosy, 

konkrétně skutečné příjmy plynoucí z oceňovaného statku resp. budoucího užitku podniku pro 

majitele podniku. Předpokládáme tedy, že společnost bude fungovat i bezprostředně po datu 

ocenění a bude generovat peněžní toky, případně zisk. Velikost hodnoty podniku pak závisí 

bezprostředně zejména na velikosti budoucích výnosů podniku, nákladech kapitálu a časovém 

horizontu.  
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 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) patří mezi nejčastěji používané typy 

výnosových metod. Nejvíce oblíbené jsou tyto metody zejména v anglosaských zemích. Těchto 

metod je několik a jedno z možných zachycení představuje grafické znázornění na obrázku 2.2. 

Obr. 2.2 Přehled metod DCF 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

V praxi se nejvíce využívá metoda DCF-Entity a metoda DCF-Equity. Využití metody 

DDM je vhodné zejména v zemích s vyspělým kapitálovým trhem a metoda APV v případě 

analýz vlivu zadluženosti na hodnotu podniku. 

Jak lze vypozorovat z obrázku 2.2, celková hodnota pomocí metod DCF je vždy určena 

ve 3 krocích. Jako první se určuje forma peněžních toků, následně náklad kapitálu a třetí krok 

spočívá ve výsledném stanovení hodnoty pomocí ocenění. Z obrázku 2.2 lze rovněž 

vypozorovat, že metody DCF mohou pracovat s různými peněžními toky, které se dělí podle 

toho, komu jsou určeny. FCFF (free cash flow to the firm), který je určen jak pro vlastníky, tak 

věřitele, FCFE (free cash flow to the equity), který je určen pouze pro vlastníky. Zvláštním 

případem peněžního toku mohou být dividendy pro akcionáře či peněžní toky nezadlužené 

firmy FCFEU (free cash flow to the equity - unlevered). 
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Metodou DCF-Entity7 je oceňován celkový kapitál. Volný peněžní tok FCFF je 

diskontován nákladem celkového kapitálu WACC. Vzorec pro výpočet hodnoty jako perpetuity 

je následující: 

𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑊𝐴𝐶𝐶
,                                                                  (2.24) 

kde FCFF je vypočteno jako:  

𝐹𝐶𝐹𝐹 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 ∙ (1 − 𝑡) + 𝑂𝐷𝑃 − ∆Č𝑃𝐾 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒,                      (2.25) 

kde 𝐸𝐵𝐼𝑇 představuje zisk před zdaněním a úroky, 𝑂𝐷𝑃 odpisy, ∆Č𝑃𝐾 změnu čistého pracovního 

kapitálu a 𝑡 daňovou sazbu.  

2.2.3.2 Fázové metody  

V rámci oceňování je předpokládáno, že podnik bude existovat nekonečně dlouho (tzv. 

going koncern). V tomto případě bychom mohli použít jednofázovou metodu pro ocenění, 

která se vypočte jako: 

𝑉 =
𝐹𝐶𝐹

𝑅
,                                                               (2.26) 

kde 𝐹𝐶𝐹 představují volné peněžní toky a 𝑅 náklad kapitálu.  

Pro tak dlouhé období, jakým se vyznačuje tzv. going concern, je ovšem prakticky 

nemožné plánovat peněžní toky pro jednotlivé roky. Proto se většinou volí dvoufázová 

metoda, která je v praxi nejvíce obvyklá. Předpoklad této metody je, že období trvání firmy lze 

rozdělit na dvě fáze. První fáze je obvykle plánovaná na 4 až 6 let, kdy se předpokládá, že 

situaci společnosti lze předvídat a je možné odhadnout a plánovat FCF relativně přesně. Po 

ukončení první fáze následuje bezprostředně fáze druhá, která trvá do nekonečna, kdy lze 

předvídat pouze trend vývoje peněžních toků, nikoliv jejich přesnou hodnotu (Dluhošová, 

2010). Hodnotu firmy za obě fáze pak lze stanovit jako: 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2,                                                          (2.27) 

kde 𝑉1 je hodnota podniku za první fázi a 𝑉2 za druhou fázi. V první fázi, kdy lze peněžní toky 

určit přesně, lze hodnotu první fáze vyčíslit jako 𝑉1 =  ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡 ∙ (1 + 𝑅1)−𝑡𝑇
𝑡=1 , kde 𝑇 je délka 

doby trvání první fáze a 𝑅1 náklady kapitálu první fáze. Jak bylo zmíněno výše, ve druhé fázi 

se pracuje pouze již s trendem FCF, který představuje tzv. pokračující hodnota 𝑃𝐻. Pokračující 

                                                 
7 Vzhledem k náplni práce bude popsána pouze tato metoda.  
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hodnota tak přestavuje hodnotu podniku za druhou fázi k počátku druhé fáze. Vzhledem k 

momentu ocenění je nutné PH diskontovat k danému momentu ocenění, hodnota druhé fáze 

bude tedy 𝑉2 = 𝑃𝐻 ∙ (1 + 𝑅1)−𝑇 , kde pokračující hodnota se vypočte za předpokladu 

konstantních volných peněžních toků jako 𝑃𝐻 =  
𝐹𝐶𝐹𝑇+1

𝑅2
, kde 𝑅2 jsou náklady kapitálu v druhé 

fázi. Výslednou hodnotu pak můžeme zapsat resp. vzorec (2.27) rozšířit jako:  

𝑉 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡 ∙ (1 + 𝑅1)−𝑡𝑇
𝑡=1 +  𝑃𝐻 ∙ (1 + 𝑅1)−𝑇.                             (2.28) 

 Jako zobecnění dvoufázových metod můžeme uvést vícefázové metody. Vývoj FCF je 

u této metody rozdělen do různého počtu fází s různým vývojem a předpokládá se, že poslední 

fáze má nekonečné trvání. Obecný vzorec pro vícefázovou metodu pak lze zapsat jako:  

𝑉 =  𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3+. . . , 𝑉𝑛..                                                   (2.29) 

2.2.4 Náklady kapitálu 

 Pod pojmem náklady kapitálu se rozumí náklady podniku na získávání jednotlivých 

složek podnikového kapitálu. Náklady na kapitál lze chápat z pohledu podniku nebo z pohledu 

investora. Z pohledu podniku jsou náklady kapitálu chápány jako cena za kapitál získaný pro 

další rozvoj činnosti, kdežto z pohledu investora jde o požadavek na výnosnost. Náklad kapitálu 

je tedy takové vnitřní výnosové procento kapitálu, kdy se tržní hodnota daného aktiva rovná 

současné hodnotě finančních toků, které aktivum generuje. Výše nákladů na kapitál by měla 

být závislá na výši rizika spojené s jednotlivými aktivy. Obecně lze náklad kapitálu získat jako 

součet bezrizikové sazby 𝑅𝐹 a rizikové prémie 𝑅𝑝. Náklady kapitálu můžeme rozlišit na celkové 

náklady kapitálu, náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní kapitál. 

2.2.4.1 Náklady celkového kapitálu 

Náklady celkového kapitálu WACC (Weighted Average Cost of Capital) představují 

mimo jiné náklady ušlé příležitosti (oportunitní náklady), kterým podnik čelí tím, že investuje 

peněžní prostředky do daného aktiva místo do jiného aktiva s podobným rizikem (Koller, 

Goedhart, Wessels, 2010). WACC se vypočtou jako:  

𝑊𝐴𝐴𝐶 =  
𝑅𝐷∙(1−𝑡)∙𝐷+𝑅𝐸∙𝐸

𝐶
,                                                 (2.30) 

kde 𝑅𝐷 představují náklady na úročený cizí kapitál, 𝑡 sazba daně z příjmu, 𝐷 je úročený cizí 

kapitál, 𝑅𝐸 náklady na vlastní kapitál, 𝐸 vlastní kapitál a 𝐶 celkový investovaný kapitál, 

přičemž platí 𝐶 = 𝐷 + 𝐸. 
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2.2.4.2 Náklady na cizí kapitál 

 Tyto náklady je možné charakterizovat jako úroky nebo kupónové platby, které je třeba 

platit věřitelům (Dluhošová, 2010). Konkrétní výše úrokové sazby je závislá na několika 

faktorech, jako je např. čas nebo bonita dlužníka. Náklady kapitálu získané firmou ve formě 

dluhu 𝑅𝐷 se vyjadřují v podobě úroku sníženého o daňový štít, tedy o úspory z daní8, které 

plynou v případě použití cizího kapitálu. Matematicky: 

𝑅𝐷 = 𝑖 ∙ (1 − 𝑡),                                                     (2.31) 

kde 𝑖 představuje dluhovou úrokovou sazbu, 𝑡 sazbu daně a (1 − 𝑡) je daňový štít.  

2.2.4.3 Náklady na vlastní kapitál 

 Náklady vlastního kapitálu jsou zpravidla vyšší, než náklady cizího kapitálu. Jak lze 

vidět u nákladů na cizí kapitál, jeden z důvodů je existence daňového štítu. Dle Dluhošové 

(2010) jsou zpravidla náklady na vlastní kapitál pro podnik vyšší, než náklady na cizí kapitál a to 

zejména díky riziku podstupujícím vlastníkem vkládajícího prostředky do podniku, které je vyšší, 

než riziko věřitele. Stanovení nákladů na vlastní kapitál je ovšem složitější, než stanovení nákladů 

na cizí kapitál. Lze uvést několik metod pro určení nákladů na vlastní kapitál 𝑅𝑒, jejichž uplatnění 

závisí především na dostupnosti dat, což je spojeno s rozvinutostí finančních trhů a tržními 

podmínkami podniku. Mezi tyto metody patří9:  

 model oceňování kapitálových aktiv – CAPM, 

 arbitrážní model oceňování – APM, 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicový model.  

2.3 Analýza rizika  

Analýza rizika představuje důležitou roli při řízení rizik každého podniku. Proto je v této 

kapitole věnován prostor nejen riziku, ale také jeho členění, identifikaci, měření a hodnocení a 

také přehled metod pro jeho snižování. Riziko představuje významný faktor, který ovlivňuje 

podnikatelská rozhodnutí. V literatuře bývá často ztotožňován pojem riziko a nejistota. Přitom 

oba pojmy se od sebe liší (Fotr, Hnilica, 2010). Riziko je vždy spojeno s určitou akcí s nejistým 

výsledkem, přičemž tyto výsledky ovlivňují (často finanční) situaci subjektu, který akci učinil. 

                                                 
8 Tato úspora je limitovaná a pro každý podnik existuje jiná optimální míra zadluženosti  

(Dluhošová, s. 119, 2010). 
9 Více k těmto metodám lze najít v publikacích Valuation: measuring and managing the value of companies 

(Koller, Goedhart, Wessels, 2010) nebo Finanční řízení a rozhodování podniku (Dluhošová, 2010). 
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Historicky je riziko chápáno negativně (možnost vzniku ztráty či výskytu událostí, které zabrání 

dosažení cílů subjektu). To ovšem platí pouze u tzv. čistých rizik (angl. Pure risk). 

V hospodářské praxi však existují i tzv. podnikatelská rizika (angl. Business Risk), které mají 

nejen negativní, ale také pozitivní stránku. Nejistota je ovšem spojena především 

s neschopností spolehlivého odhadu budoucího vývoje faktorů rizika ovlivňujících výsledky 

aktivit. Neschopnost spolehlivého odhadu může být způsobena nedostatkem informací či 

poznání procesů nebo použití špatných dat a metod odhadu. Nejistotu lze tedy snížit např. 

použitím lepších informací čí vhodnějších metod odhadu, nelze ji však odstranit vzhledem 

k náhodné povaze procesů generující rizikové faktory (Fotr, Hnilica, 2010). Nejčastěji se 

s riziky v podnicích či firmách pracuje ve fází jejich analýzy a případného snížení či odstranění 

analyzovaných rizik. 

2.3.1 Členění rizika 

 Riziko lze členit z mnoha aspektů. Mezi základní lze uvést systematické a 

nesystematické (jedinečné) riziko. Systematické riziko ovlivňuje všechny subjekty resp. 

všechny oblasti podnikatelské činnosti. Příkladem takového rizika mohou být 

makroekonomická rizika jako např. změna rozpočtové nebo daňové politiky státu. 

Systematické riziko nelze snižovat diverzifikací, a proto se označuje též jako 

nediverzifikovatelné. Nesystematické riziko je riziko specifické pro jednotlivé firmy resp. 

jejich aktivity. Zdrojem takového rizika může být např. odchod klíčových pracovníků či selhání 

výrobního zařízení. Mezi další rizika lze zařadit tržní riziko, které je spojeno s úspěšností 

výrobků či služeb na trhu. Tržní riziko má často podobu prodejního či obchodního rizika, 

které se vztahuje k proměnlivosti prodeje. Zdrojem takovéhoto rizika může být např. cykličnost 

určitého faktoru či intenzita konkurence.  

2.3.2 Identifikace rizik – analýza citlivosti  

 Identifikace rizik patří mezi významné fáze stanovení rizik. Identifikaci rizik můžeme 

rozdělit do tří částí. První je dekompozice objektu analýzy rizika, kdy se snažíme analyzovaný 

objekt rozdělit na menší části, aby jednotlivá rizika ovlivňující daný subjekt lépe vynikla. 

Druhou částí je identifikace těchto rizik. Třetí část představuje stanovení významnosti 

jednotlivých zjištěných rizik. Jeden ze způsobů kvantifikace významnosti rizika je analýza 

citlivosti. Ta je možná v případě kvantifikovatelných rizik, kdy lze modelovat závislost 

finančních kritérií firmy (např. tržby nebo ukazatelé rentability) na faktorech rizika. Základní 

formou analýzy citlivosti představuje jednofaktorová analýza citlivosti, kdy se zjišťují 

dopady izolovaných změn jednotlivých rizikových faktorů na zvolené finanční kritérium. Tedy 
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kdy všechny ostatní faktory zůstávají na svých předpokládaných (plánovaných, 

nejpravděpodobnějších) hodnotách (Fotr, Hnilica, 2010). Změny hodnot rizikových faktorů pak 

mohou mít povahu buď pesimistických či optimistických hodnot nebo odchylek od 

plánovaných hodnot určité velikosti (např. ±15%). 

2.3.3 Měření a hodnocení rizika – Value-at-Risk 

Stanovení velikosti rizika subjektu představuje klíčovou fázi analýzy rizik. Základem 

měření rizika je stanovení jeho číselných charakteristik v podobě míry variability jako je 

rozptyl, směrodatná odchylka či pravděpodobnost ztráty. To však vyžaduje znalost jeho 

rozdělení pravděpodobnosti (Fotr, Hnilica, 2010). V opačném případě totiž není možné 

provádět číselné vyčíslení, pouze kvalitativní (verbální).  

Hodnoty rozptylu či směrodatné odchylky lze vyčíslit podle vzorce (2.3) resp. (2.4). 

Pravděpodobnost ztráty resp. hodnotu kritéria překročeného (nedosaženého) s určitou 

pravděpodobností lze získat pomocí metody Value-at-Risk. Podstatou této metody je stanovení 

hodnoty kritéria, které bude překročeno či nedosaženo s předem danou pravděpodobností. 

Přístup Value-at-Risk 10 se rozšířil počátkem 90. let v bankovnictví a to především z důvodu 

zvýšené volatility měnových kursů, úrokových sazeb a cen komodit (Linsmaier, Pearson, 

2000). Koncept VaR lze uplatnit nejen ve finanční sféře, ale také v nefinační ke kvantitativnímu 

vyjádření rizika podnikatelských aktivit a to např. v podobě zisku v riziku (Profit-at-Risk) či 

tržeb v riziku (Sales-at-Risk). Výpočet VaR lze provést metodou Monte Carlo. Tato metoda 

využívá simulací stochastických diferenciálních rovnic a simuluje se jak vývoj rizikového 

faktoru, tak samotné výnosy. V této práci bude použit jednoduší postup pro znázornění a to tzv. 

historická simulace. Jedná se o přístup, který v nejjednodušší verzi není analytický. Nevolí se 

žádné parametry náhodného rozdělení výnosů a ztrát, proto se také metoda obvykle nazývá jako 

neparametrický VaR. Pro odhad VaR se tedy nepoužívá teoretické rozdělení, nýbrž současné, 

empiricky napozorované rozdělení výnosů. Historická simulace je postavena na předpokladu, 

že budoucnost bude skoro totožná s nedávnou minulostí, a tudíž můžeme použít tato data pro 

předpověď rizika pro blízkou budoucnost. Tato metoda vyobrazí distribuční rozdělení 

potencionálních budoucích zisků či ztrát. Na tomto distribučním rozdělení následně můžeme 

zvolit percentil při uvažované hladině spolehlivosti. Hladina spolehlivosti se obvykle volí 1% 

nebo 5%. Pokud vyjádříme daný percentil absolutně (tedy v našem případě hodnotu v riziku), 

můžeme říct, že daná hodnota bude překročena právě na zvolené hladině spolehlivosti resp., že 

                                                 
10 Volně přeloženo jako hodnota v riziku či riziková hodnota. 
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na dané hladině spolehlivosti bude ztráta vyšší, než hodnota odpovídající hodnotě percentilu na 

zvolené hladině spolehlivosti a to až do dolní meze (krajní hodnoty) daného rozdělení. Výhoda 

této metody je její jednoduchost, nevýhoda spočívá v tom, že pokud máme málo dat, tak VaR 

může být velmi nízký v porovnání s riziky, kterým čelíme. 

2.3.4 Metody snižování rizik 

 Pokud jsou známy rizika a jejich velikosti či další faktory, které s nimi souvisí, dalším, 

logickým, krokem je snaha o jejich snížení či eliminaci. Vhodnost nástrojů řízení rizik určují 

charakteristiky rizika. Některá rizika je tak vhodné pouze zadržet, proti jiným je vhodné se 

pojistit. V této souvislosti je třeba také upozornit na náklady na snížení rizika. Platí zde 

závislost, podle které existuje optimální, vyvážený vztah na snížení rizika a jeho výší, resp. 

škodou které může riziko způsobit (Smejkal, Rais, 2013). Ve sféře podnikaní se nejčastěji 

setkáváme s podnikatelským rizikem a mezi nejčastější metody snižování tohoto rizika patří: 

 retence (podstoupení), 

 transfer (přesun), 

 redukce. 

Retence (podstoupení) rizika patří mezi nejběžnější formy řešení rizik. Spočívá v tom, 

že podnikatel čelí téměř neomezenému počtu rizik. Ve většině případů ale proti nim ale nic 

nedělá. Jako kritérium, zda riziko podstoupit nebo se zajistit, většinou hraje velikost finančních 

rezerv firmy nebo schopnost firmy nést podstupovanou ztrátu.  

 Transfer (přesun) patří mezi metody, pro něž je charakteristický defenzivní přístup 

k riziku. Mezi způsoby transferu rizika patří např. uzavírání dlouhodobých smluv či obchodních 

vztahů nebo franšíza.11  

 Redukci rizika můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina tvoří metody 

odstraňující příčiny vzniku rizika. Řadíme sem metody jako např. vertikální či horizontální 

integraci (tj. rozšíření výroby o navazující či předcházející stupeň resp. rozšíření výrobního 

programu), které mají preventivní charakter, tak aby redukovali nebo eliminovali výskyt 

rizikových situací. Do druhé skupiny patří metody snižující nepříznivý důsledky rizika, tj. 

výskytu nepříznivých situací, kterým se nemůžeme vyhnout. Do této skupiny patří mezi 

                                                 
11 Je systém marketingu produktů, služeb a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a 

finančně odlišnými podniky – franchisorem a franchisantem – v rámci které franchisor poskytuje svým 

franchisantům určitý nárok, ale rovněž je zavazuje k povinnosti provozovat činnost v souladu s koncepcí 

franchisingu. 
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nejčastější nástroje pojištění a hedging. Pojištění patří mezi nejstarší nástroje pro eliminaci 

rizika. Jde o směnu rizika velké ztráty s malou pravděpodobností za jistotu malé ztráty 

(pojistného). Pojištění je využíváno především laickou veřejností pro řešení nahodilých 

životních situací jako např. cestovní či havarijní pojištění. Pojmem hedging se v užším smyslu 

slova rozumí strategie použití derivátů k omezení rizika (popřípadě jeho odstranění), které 

vyplývá z existence rizikové expozice subjektu v souvislosti s určitým podkladovým aktivem 

(instrumentem). Je třeba upozornit na to, že v české literatuře se pojem „hedging12“ díky 

českému překladu běžně používá jako pojem „zajištění,“ již bez dalšího členění, zda se jedná o 

zajištění pojištěním či finančním derivátem.  

2.4 Weather derivát  

 Jak bylo uvedeno výše, deriváty13 představují jednu z forem zajištění. Tato podkapitola 

se bude ovšem věnovat specifické skupině derivátů, konkrétně weather deriváty, jejich indexy, 

konstrukci a ocenění. Weather deriváty, označovány česky jako deriváty na počasí, jsou 

deriváty, jejichž výplatní funkce je závislá na bazickém (podkladovém) instrumentu,14 které je 

počasí (teplota, množství srážek aj.) a které využívají organizace či jednotlivci v rámci řízení 

rizik spojeného s nepříznivým či neočekávaným počasím (Alexandridis, Zapranis, 2013). 

Obecně jsou tak weather deriváty určeny pro zajištění nekatastrofických událostí spojené 

s počasím. Nejvíce se weather deriváty využívají v energetickém průmyslu, využití lze nalét ale 

také v jiných sektorech. Podle studie společnosti Pwc (2011) je tak využíván v energetice (46%, 

např. nižší zisky teplárny kvůli teplé zimě), zemědělství (12%, např. neúroda kvůli horku či 

dešťům) nebo dopravě (5%, např. zrušené lety kvůli počasí). Využití těchto derivátů může být 

různorodé a můžeme je najít všude tam, kde je klíčový ukazatel, který chceme zajistit, ovlivněn 

počasím (většinou tržby) jako např. v nápojovém průmyslu (nižší prodeje díky nižší teplotě) 

nebo lyžařských areálech (nedostatek sněhu). Tyto deriváty jsou ve finančním světě poměrně 

nové. První takový obchod byl uzavřen již v roce 1996 pro americkou energetickou společnost 

Aquila Energy, ačkoliv první obchodovatelný až v roce 1997 a v roce 1999 CME burza 

v Chicagu (Chicago Mercantile Exchange) vytvořila první veřejně obchodovatelné deriváty na 

počasí. Co se ovšem obchodování týče, stále vedou obchody na OTC, kdy obchody nezaštituje 

burza, ale strany se mezi sebou dohodnou. Takových obchodů se v roce 2011 uzavřelo 998 tisíc, 

                                                 
12 V anglické literatuře má pojem „hedging“ nebo „hedge“ obecný význam jako činnost směřující k omezení 

rizika.  
13 Více k teorii derivátů lze dohledat např. v knize JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upravené 

vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 632 s. ISBN: 978-80-247-3696-9. 
14 Někdy nazývané také jako podkladové aktivum. Počasí ovšem definici aktiva nesplňuje, obzvláště pokud se 

s ním neobchoduje na burze. 
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zatímco na CME burze pouze 466 tisíc. Přitom v obou případech se zajišťuje ve větší míře na 

zimní období (Pwc, 2011). S deriváty neobchodují pouze jednotlivci či podniky, ale ve velkém 

také pojišťovací či zajišťovací společnosti, pro které tento nástroj představuje další možnou 

expanzi produktového portfolia nebo banky a jiní obchodníci, kteří tento nástroj mohou 

využívat pro spekulování. 

2.4.1 Indexy 

Bazickými instrumenty (indexy) jsou u weather derivátů nejčastěji uváděny v literatuře 

tzv. degree days. Ty rozlišujeme na 2 typy a to tzv. heating degree days (HDDs) a cooling 

degree days. Tyto dny tak značí v případě heating degree days o kolik (stupňů – degrees) a jak 

dlouho (ve dnech – days) byla venkovní teplota vzduchu pod určitou hranicí. Slovo heating zde 

představuje vazbu na historickou skutečnost z energetického průmyslu, že v chladnějších dnech 

je nutno více topit, heating degree days tedy uvádějí, že je třeba vynaložit marginální náklady 

na vytápění budov. Cooling degree days vyjadřují situaci přesně opačnou. Měří o kolik stupňů 

a po jak dlouhé období byla naměřená teplota nad určitou teplotní hranicí. Slovo cooling je zde 

pro vyjádření toho, že v případě teplejších dnů jsou vynakládány dodatečné náklady na provoz 

klimatizace. Matematicky denní degree days můžeme zapsat jako:  

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝐻𝐷𝐷 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 −
𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑚𝑖𝑛

2
; 0],                           (2.32) 

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝐶𝐷𝐷 = 𝑀𝑎𝑥 [
𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑚𝑖𝑛

2
− 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒; 0],                           (2.33) 

kde 𝑇𝑚𝑎𝑥 představuje maximální denní teplotu, 𝑇𝑚𝑖𝑛 představuje minimální denní teplotu a 

𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 představuje tzv. základní bazickou teplotu. Standardně je tato teplota převzata 

z amerických trhů a udává se jako 65 °F čemuž odpovídá 18,3 °C. Na OTC trzích ovšem není 

vyloučeno volit jinou teplotu. Běžně se ovšem nepracuje s indexy na jednodenní bázi, proto se 

degree days kumulují do různě dlouhých časových úseků, většinou však na období, na které se 

s daným derivátem zajišťujeme. Tuto sumaci a výsledný index pak lze zapsat jako: 

𝐻𝐷𝐷 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  ∑ 𝐻𝐷𝐷𝑖
𝑁𝑑
𝑖=1 ,                                            (2.34) 

𝐶𝐷𝐷 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  ∑ 𝐶𝐷𝐷𝑖
𝑁𝑑
𝑖=1 ,                                            (2.35) 

kde 𝑁𝑑 představuje počet dní za které 𝐻𝐷𝐷 či 𝐶𝐷𝐷 sledujeme.  
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2.4.2 Konstrukce weather derivátů 

 Pro konstrukci weather derivátů je zásadních především následujících 5 údajů, kterými 

lze weather derivát charakterizovat (Brusset, Bertrand, Fortin, 2015). 

Doba splatnosti (doba trvání kontraktu)  

 Všechny kontrakty mají pevně stanoveno období svého trvání. Je proto nutné určit 

počáteční a koncový termín, po kterou derivát smluvně platí. Stanovení období je také důležité 

pro sledování indexu, kterým bude derivát charakterizován.  

 

Geografická oblast a referenční meteorologické stanice  

Všechny weather deriváty jsou závislé na změřeném stavu počasí, a to buď na jednom, 

nebo více konkrétních místech. Nejvíce transakcí se odvíjí od jednoho sledovaného místa, 

ačkoliv jsou i takové transakce, které jsou závislé například na váženém průměru výsledku 

dosažených na více stanicích. 

 

Výplatní formule (angl. Payoff) 

Při provádění derivátových obchodů je nutné mezi stranami sjednat termínovou cenu, 

tedy takzvanou strike price. Pokud podkladový index dosáhne této termínové ceny, je z 

kontraktu vypláceno plnění jeho kupujícímu. Výše výplaty je ale nutno určit přesně. Proto je 

dále třeba sjednat tzv. tick size, tedy výši plnění na jednotkovou změnu v indexu nad termínovou 

hodnotu. Tick size může být určen fixně (určitá částka pokud je teplý, studený, mrazivý den) 

nebo úměrná částka ke změně indexu (např. 100 000,- Kč za změnu o 1°C).  

 

Termínová cena (angl. Strike price) 

Realizační cena, na které se dohodnou prodejce a kupující weather derivátu. Tato 

hodnota poté spouští od dané výše výplatu weather derivátu.  

 

Maximální hodnota výplaty (angl. Maximum Payoff) 

 Maximální hodnota výplaty, kterou můžeme z weather derivátu získat jako kupující či 

maximální ztráta ze strany prodávajícího.  
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2.4.3 Ocenění weather derivátů  

Problematika zvolení „správného“ modelu pro ocenění weather derivátu může být 

mnohdy stále diskutována. Hlavní příčinou je to, že počasí nemůžeme nakupovat či prodávat 

nebo z něj tvořit portfolio tak jako s ostatními nástroji v tradičních financích. Důsledkem tohoto 

faktu je to, že nemůžeme použít tradiční oceňovací metody derivátů jako např. Black-Scholesův 

model oceňování aktiv (Alexandridis, Zapranis, 2013). Proto se nejčastěji používá pro 

oceňování metoda simulace náhodných veličin. Podle způsobu určení řady náhodných veličin 

se rozlišuje: historická simulace vycházející ze skutečných minulých hodnot – Burn analýza, 

a simulace Monte-Carlo založená na generování náhodných procesů (Dluhošová a kol, 2004). 

Pro simulaci Monte-Carlo musí být samozřejmě zvolen vhodný model generující náhodný 

proces (většinou teploty).  

2.4.3.1 Burn analýza 

V této práci bude popsána burn analýza, což je simulace založena na historických 

datech. Burn analýza je průměr všech historických výplat proti historickým datům, která máme 

k dispozici. Burn analýza tak dává odpověď na otázku „Jaká by byla návratnost z derivátu, 

pokud bychom ho kupovali každý rok v minulosti,“ tedy aritmetický průměr výplat je brán jako 

odpověď. Klíčový předpoklad této metody je postaven na tom, že minulost reflektuje 

budoucnost v průměru resp., že historické rozdělení výplat odpovídá budoucímu (London, 

2007) a tedy že burn analýza je očekáváná výplata (angl. expected payouts). Problémem u této 

metody však zůstává vybrat správnou délku řady historických meteorologických dat, aby 

výsledek stanovení hodnoty kontraktu byl reálný. Pohledy odborníků se různí a doporučené 

odhady jsou tak jak krátkodobé (10-20) let, tak dlouhodobé (50 let) nebo dokonce co nejdelší 

řadu, kterou máme k dispozici. Čím delší časovou řadu bereme, tím vyšší cena kontraktu bude 

a rozdíl v datech tak může dělat i několik stovek % (Cao, Wei, Li, 2004). Tato metoda nepatří 

mezi nejpřesnější. Je vhodná tak zejména pro potřeby prvotního odhadu ocenění a to zejména 

z pohledu jednotlivých poskytovatelů. Tato metoda je tak aplikována obzvláště zajišťovnami 

pro ocenění nebo zjištění prvotního ocenění, pokud data podobného produktu nejsou 

k dispozici. Pokud bychom chtěli zjistit tržní cenu, museli bychom aplikovat metodu  

Monte-Carlo. Mezi výhody této metody patří zejména její jednoduchost a pochopitelnost, mezi 

nedostatky pak její nepřesnost.  

Ačkoliv publikace udávají mnohdy jako výslednou cenu pouze Burn analýzu (Jewson, 

Brix, Yehmann, 2005; Alexandridis, Zapranis, 2013), z pohledu zmíněného jednotlivého 

zajišťovatele je třeba započítat také podstupované riziko a náklady kapitálu, které představují 
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prostředky, které uložil jako maximální možnou výplatu (payout) daného derivátu po 

očekávanou dobu splatnosti derivátu. Z pohledu jednotlivého zajišťovatele tak hodnotu weather 

derivátu pomocí burn analýzy můžeme zapsat jako: 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 = 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 (𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡) + 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚, (2.36) 

kde 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 představuje cenu derivátu, 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 (𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡) očekávané plnění 

v historii, tzv. burn analýza, 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 představují náklady na uložený kapitál po dobu 

splatnosti derivátu a 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 je riziko, které zajišťovatel podstupuje. 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 se 

vypočte jako určité % ze směrodatné odchylky burn analýzy, které zajišťovatel bude 

podstupovat.  
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3 Charakteristika společnosti Unilever ČR spol. s r. o 

 V této kapitole bude popsána česká pobočka společnosti Unilever,  

Unilever ČR spol. s r. o. Popis české pobočky Unilever ČR spol. s r. o. bude proveden nejen 

z hlediska historie či produktového zaměření této společnosti, ale také z hlediska analýz tržeb 

a VH před zdaněním. Vzhledem k velké diverzifikaci portfolia této společnosti a cíli této práce 

bude detailně popsána pouze kategorie „Ice“ této společnosti, kterou představují zmrzlinové 

výrobky. U analýzy této kategorie bude také popsán trh se zmrzlinou a postavení společnosti 

Unilever ČR spol. s r. o na tomto trhu.  

 

3.1 Charakteristika společnosti Unilever 

Unilever, je jedna z celosvětově největších rychloobrátkových firem (FMCG) firem na 

světě. Unilever se skládá z 2 společností. „Unilever NV“ se sídlem v holandském Rotterdamu 

a „Unilever PLC“ se sídlem v Londýně. Každá z těchto jednotek si udržuje svou právní identitu 

a jsou listovaný na svých domovských burzách. Dohromady tyto 2 společnosti se svými 

jednotkami ve skupině operují jako jedna funkční jednotka, která je jako „Unilever“ listována 

na burze samostatně. Unilever je společnost se 120 letou historií, ročními tržbami ve výši 53,3 

miliardy euro, která se svými značkami působí ve více než 100 zemí na světě. Misí společnosti 

je vnášet do života vitalitu. Naplňuje každodenní potřeby lidí v oblasti výživy, hygieny a osobní 

péče prostřednictvím značek, které pomáhají lidem dobře se cítit, dobře vypadat a získávat více 

ze života. 

3.2 Charakteristika společnosti Unilever ČR, spol. s r. o. 

Unilever ČR, spol. s r. o. (dále již jako Unilever ČR) byla založena již v roce 1991. Tato 

pobočka má hlavní sídlo v Praze a je součástí regionu Central and Eastern Europe spolu s 

dalšími 17 pobočkami. Celkem má tato pobočka 350 zaměstnanců. Od založení v ČR se na 

místním trhu postupně vypracovala na jednoho z nejvýznamnějšího výrobce a dodavatele 

potravinářského a spotřebního zboží. Společnost měla v ČR v historii i své výrobní závody, 

nicméně nejen díky zvyšující se konkurenci a následnému tlaky na snižování nákladů vznikl 

globální plán „One Unilever“ a společnost tyto závody od roku 2005 postupně uzavírala a 

výrobu centralizovala ve svých evropských pobočkách. Od této doby se tak česká jednotka 

soustřeďovala pouze na distribuci, nákup a prodej rychloobrátkového zboží (v dnešní době již 

vlastní výrobní závod v ČR nemá), což jde vidět např. v rozvaze vysokým podílem 
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krátkodobých pohledávek na celkových aktivech15 společnosti nebo nižšími celkovými aktivy 

oproti jiným rychloobrátkovým společnostem, které mají v ČR výrobní závody. Mezi 

významné události z nedávné historie můžeme zařadit akvizici značky Savo a dalších značek 

od společnosti Bohemie v roce 2013. Později v roce 2014 byla část značek prodána společnosti 

SC Johnson přes dceřinou společnost HomeBrands, a.s. se značkami jako Biolit či Difussil. 

Klesající tržby z prodeje margarínů vedly společnost napříč Evropou a Severní Amerikou 

k vyčlenění margarínů do společnosti „Unilever Baking Cooking and Spreading.“ Takto 

Unilever ČR plánuje, dle výroční zprávy z roku 2014, vyčlenit část svého jmění do společnosti 

Unilever BSC ČR, spol. s.r.o. Krom těchto akvizicí či prodejů přímo v České republice 

společnost pravidelně inovuje své výrobky nebo uvádí na trh značky z globálního portfolia 

značky Unilever, které doposud nebyly na českém trhu. V posledních pár letech mezi takovéto 

značky můžeme uvést např. Toni&Guy či Zendium. 

 

3.2.1 Produktové portfolio společnosti Unilever ČR 

Unilever ČR operuje napříč různými segmenty. Společnost pro své interní účely běžně 

používá anglické ekvivalenty, proto zde budou uvedeny také. Mezi segmenty, kde společnost 

operuje se řadí osobní péče (angl. personal care), potraviny (angl. foods), občerstvení (angl. 

refreshment) a domácnost (angl. home care).  Segment osobní péče zahrnuje produkty s péči o 

kůži, vlasovou kosmetiku, deodoranty a zubní péči. Mezi značky z tohoto segmentu můžeme 

zařadit značky jako Dove, Axe, Signal, Zendium, Dove Men+Care, Rexona, Timotei nebo 

Toni&Guy. Segment potravin zahrnuje prodej polévek, bujónů, omáček, majonéz, salátových 

dresinků nebo margarínů. Mezi tyto značky můžeme zařadit např. Knorr, Rama, Flora, Perla, 

Hera nebo Hellmann's. Segment občerstvení zahrnuje prodej zmrzliny a čajových výrobků. 

Mezi značky tohoto segmentu můžeme zařadit Algidu, oblíbenou českou zmrzlinovou značku 

Míša, Ben & Jerry's, Lipton nebo značku Saga. Do posledního segmentu domácí péče můžeme 

zařadit značky jako Cif, Domestos, Savo nebo Coccolino. Poslední segment představuje 

Unilever Food Solution. Tento segment je partnerem profesionálních kuchařů. Výrobky tohoto 

segmentu (např. značky Knorr, Hellmann's nebo Lipton), jsou speciálně navržené a balené pro 

restaurační a stravovací provozy. Grafické znázornění vybraných značek z produktového 

portfolia společnosti Unilever ČR napříč kategoriemi zachycuje obrázek 3.1. 

 

 

                                                 
15 Rozvahu společnosti můžeme najít v příloze č. 1 této práce. 
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Obr. 3.1 Grafické znázornění vybraných značek z produktového portfolia společnosti 

Unilever ČR 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jelikož má společnost velmi diverzifikované portfolio, nelze říci, kdo je přímo její 

konkurent, vždy musíme blíže specifikovat konkurenci vzhledem ke konkrétní značce. Lze 

ovšem říci, že vzhledem k tržní síle mezi konkurenty můžeme zařadit další velké FMCG 

společnosti, které ovládají přes své velké a diverzifikované portfolio také značnou část trhu jako 

Unilever ČR. Mezi takové konkurenty můžeme řadit společnosti jako Nestlé, Mondelez nebo 

L'Oréal.  

3.2.2 Finanční výsledky společnosti Unilever ČR 2008-2014 

V této části je zachycen vývoj finančních výsledků společnosti ve formě tržeb a VH 

před zdaněním pro lepší pochopení postavení a pozice společnosti na trhu. Vývoj ročních tržeb 

a výsledku hospodaření před zdaněním můžeme vidět v grafech 3.1 resp. 3.2. 

Graf 3.1 Vývoj tržeb společnosti Unilever ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu lze sledovat, že tržby jsou prakticky konstantní za celou dobu sledování a 

neklesly nikdy pod 4 000 000 tis. Kč. Rozdíl mezi nejvyšší a nejmenší hodnotou je maximálně 

400 000 tis. Kč.  

Graf 3.2: Vývoj výsledku hospodaření před zdaněním společnosti Unilever ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jak lze vidět z tohoto grafu, ačkoliv byly tržby relativně konstantní, o výsledku 

hospodaření před zdaněním se toto říct nedá. Krom ztráty v roce 2008 (-2290 tis. Kč), můžeme 

až na rok 2012 sledovat klesající tendenci v tomto ukazateli. To je důsledkem obzvláště 

konkurenčního prostředí jak na poli konkurence společnosti, tak na poli klíčových zákazníků 
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vrcholné pozice tohoto pomyslného žebříčku. To dokazuje i nedávná studie agentury AC 

Nielsen, která probíhala v 17 zemích EU a Turecku v roce 2015 a  porovnváala objem 
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druhé pozici, kdy se zde prodá 52% výrobků ve slevě. První je již jen Slovensko (53%). 

V ostatních zemích navíc tento trend není tak citelný. Např. v Rakousku je to 37%, Polsku 29% 
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mezi výrobci (rychloobrátkové společnosti) a zákazníky výrobců a prodejů (obchodní řetězce) 

uzavírat smlouvy s velkým objemem resp. tržbami, ale díky zmíněnému tlaku na cenu, s 

následným nízkým ziskem, který se promítá do VH před zdaněním. Díky tlaků na cenu vzniklo 
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sekundárně také mnoho privátních značek řetězců, které mnohdy zpravidla nahrazují kvalitu 

výrobků nízkou cenou, kterou konečný spotřebitel vyhledává a tento faktor má na vývoji VH 

této společnosti také nemalý vliv. Např. podle mluvčí společnosti Makro Romana Nýdrle v roce 

2013 společnost Makro prodala 42% všech zmrzlin pod vlastní značkou ARO (Finance.cz, 

2014).  

3.2.3 Popis kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR 

Cílem této práce je ovšem primárně určit závislost tržeb z kategorie „Ice“ na počasí. 

Tato kategorie je podkategorií kategorie občerstvení (refreshment). Proto bude cílem této části 

charakterizovat detailněji tuto podkategorii. Patří zde všechny zmrzlinové značky společnosti 

Unilever ČR, které má svém portfoliu na českém trhu. Jedná se tedy o značky Algida a  

Ben & Jerry's. Značka Ben & Jerry's se řadí do prémiového/luxusního16segmentu zmrzliny a 

konkurenci této značky můžeme vidět např. v značce Häagen-Dazs. Pro lepší pochopení celého 

portfolia značek je však vhodné rozložit značku Algida na jednotlivé značky. Tato značka totiž 

zastřešuje značky jako Magnum, Míša (tato značka patří do obchodního portfolia značky 

Algida, ale jako značka taková je samostatná), Carte D'Or, Big Milk, Ledňáček, Twister, 

Cornetto a další. Do této značky tak patří značky, které můžeme zařadit to hromadného trhu 

(mass-market) a prémiového. Graficky lze zmrzlinové portfolio zachytit na obrázku 3.2, který 

pro zjednodušení nezachycuje všechny značky portfolia. 

Obr. 3.2 Marketingové členění značek portfolia společnosti Unilever ČR spol. s r. o 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Tento pojem je v této práci použit pro odlišení prémiové kategorie, kde lze zařadit značky např. Magnum či 

Carte D'Or. Značku Ben & Jerry's, ačkoliv se řadí do prémiového segmentu, nelze z hlediska marketingové 

komunikace zařadit po bok ostatních prémiových značek z portfolia společnosti Unilever.   
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 Uvedené značky se člení dále dle produktového typu. Toto členění lze využít nejen pro 

pokrytí různých potřeb různým zákazníkům, ale pokrýt diversitou produktového portfolia také 

roční období. Podobné produktové členění se používá napříč trhem se zmrzlinou. Portfolio 

společnosti Unilever ČR tak můžeme členit na zmrzliny kusové (zmrzliny určené pro 

okamžitou spotřebu), které mají označení „Impuls.“ Opakem je pak kategorie „Take-home,“ 

která je určena převážně pro spotřebu doma, resp. není určena pro okamžitou spotřebu. Zde 

můžeme zařadit rodinná balení či multipacky (balení po více kusech). Poslední kategorií je 

distribuce zmrzliny pro segment HORECA. Tento pojem označuje hotelnictví a různé druhy 

gastronomických provozů (restaurace, kavárny, zoologické zahrady aj.). Zde můžeme zařadit 

velká balení zmrzliny, která se dále distribuuje jako kopečková či balení uzpůsobena pro prodej 

točené zmrzliny. Výše zmíněné zachycuje obrázek 3.3. 

Obr. 3.3 Produktové typy zmrzlinového portfolia společnosti Unilever ČR  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3 Trh se zmrzlinou 

Český trh se zmrzlinou můžeme zařadit do evropského trhu se zmrzlinou a v mnoha 

ohledech se tomuto trhu podobá. Evropský trh17, dle průzkumu společnosti MarketLine (2013), 

se skládá ze zmrzliny vyráběného v menších objemech (29,8%, menší lokální výrobci, cukrárny 

atd.), zmrzliny na bázi zmražených jogurtů (0,8%), kategorie impuls (34,6%) a take-home 

(34,8%). Mezi státy s nejvyšším podílem na celkových evropských tržbách (2011) je Itálie 

                                                 
17 Do tohoto trhu jsou zahrnuty země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Finsko, Maďarsko, Německo, 

Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Rusko, Itálie, Irsko, Nizozemí, Norsko, Portuglsko, Švédsko, Turecko a 

Velká Británie. 
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(21,3), Německo (17,7%) a Francie (10,2%). Mezi největší výrobce patří Unilever (19%) a 

druhá společnost Nestle (9%). Vývoj a predikci evropského trhu se zmrzlinou v oblasti tržeb a 

objemu můžeme vidět v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1 Vývoj a predikce evropského trhu se zmrzlinou v oblasti tržeb a objemů 

 

 

 

 

Zdroj: MarketLine (2013) 

Velikost českého trhu je v porovnáním s výše zmíněným evropským zanedbatelný, pro 

místní prodejce a výrobce ovšem důležitý. V roce 2013 byly tržby za prodej zmrzliny na českém 

trhu 2,98 miliardy korun, v objemovém vyjádření 34 miliónů litrů zmrzliny, z toho připadá 13 

miliónů litrů do kategorie impuls a 21 do kategorie take-home (AC Nielsen, 2014). Každý Čech 

tak za rok 2013 zkonzumoval přes 3 litry zmrzliny, což je stále pod evropským průměrem, který 

je 5,7l. Markantnější rozdíl je ještě v porovnání ČR se státy na vedoucích pozicích v žebříčku 

konzumace na jednoho obyvatele, které tvoří, možná překvapivě, Norsko (10,8l/osoba) a 

Švédsko (10,4l/osoba), (EUROGLACES 2013). Trh se zmrzlinou v ČR je rozdělen mezi 2 

největší hráče, Unilever a společnost Bidvest se svou značkou Prima, což potvrzují i data 

společnosti AC Nielsen za rok 2013, kdy byla nejprodávanější zmrzlina značka Míša od 

společnosti Unilever ČR a druhá nejprodávanější značka Mrož, která je pod značkou Prima od 

Bidvestu. To i navzdory tomu, že evropský trh se zmrzlinou roste a přitahuje tak další výrobce, 

český trh je ovšem malý a dominance těchto dvou výrobců lze narušit jen velmi těžce. O čem 

svědčí i fakt, že evropská „dvojka“ na trhu, společnost Nestle, o své místo na českém 

zmrzlinovém trhu v podstatě přišla. Místní trh se dá charakterizovat stále jako silně sezónní, 

kdy nejvíce společnosti prodají pouze během letního období. Během tohoto období silně narůstá 

prodej zmrzlin ve všech kategoriích a to především kategorie impuls či HORECA. Tento růst 

je mimo jiné provázán i s počasím, protože především značná část v letních měsících z kategorií 

impuls či HORECA se prodá v místech jako zoologické zahrady či jiné venkovní prodeje se 

silnou koncentrací lidí, která jsou závislá na pěkném počasí. Po zbytek roku v prodejích 

dominuje především kategorie take-home. K zachování či zvyšování tržního podílu, nejen tyto 

dvě firmy, musí každý rok před začátkem prodejní sezóny inovovat své produktové portfolio, 

Rok mil. € % růst Rok mil. litrů % růst Rok mil. € % růst Rok mil. litrů % růst

2007 14683 2007 3972 2012 17569 3,80% 2012 4512 2,70%

2008 15210 3,6% 2008 4070 2,5% 2013 18257 3,9% 2013 4638 2,8%

2009 15732 3,4% 2009 4138 1,7% 2014 18985 4,0% 2014 4769 2,8%

2010 16306 3,6% 2010 4281 3,5% 2015 19753 4,0% 2015 4906 2,9%

2011 16919 3,8% 2011 4393 2,6% 2016 20477 3,7% 2016 5033 2,6%

Predikce tržního objemu

Vývoj a odhad tržeb a objemu zmrzlinového trhu v Evropě

CAGR 2007-2011: 2,5% CAGR 2007-2011: 3,9% CAGR 2007-2011: 2,5%

*CAGR: Roční složená míra růstu (Compound Annual Growth Rate)

Vývoj tržeb Vývoj tržního objemu

CAGR 2007-2011: 3,6%

Predikce tržeb
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nejčastěji novými příchutěmi. Díky značnému tržnímu podílu těchto dvou společností probíhá 

i v tomto ohledu značná rivalita. 

3.3.1 Postavení společnosti Unilever ČR na trhu se zmrzlinou  

Jak bylo již uvedeno, společnost Unilever ČR je dlouhodobě na českém trhu leader a  

o toto místo bojuje se svým největším konkurentem, společností Bidvest. Vývoj tržeb18 

společnosti z kategorie „Ice“  na celkových tržbách můžeme najít v grafu 3.3, přičemž hodnoty 

kvartálních tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR za období 2008-2014 lze nalézt 

v příloze č. 6 této práce. 

Graf 3.3 Vývoj tržeb kategorie "Ice" na celkových tržbách společnosti Unilever ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tento vývoj je podobný napříč všemi společnostmi, které se pohybují v oblasti 

distribuce či prodeje zmrzliny a je, mimo jiné, ovlivněn počasím. Jak již bylo uvedeno v této 

práci, společnost Unilever ČR nemá v České republice svůj výrobní závod a to včetně 

výrobního závodu, který by produkoval jakýkoliv výrobek z kategorie „Ice.“ Jediná zmrzlina, 

která se dělá v České republice je značka Míša, výroba je ovšem převedena na firmu 

TIPAFROST Třebíč a společnost Unilever ČR vlastní ochranná práva a výrobní postup. Ostatní 

produkty dováží z výrobních závodů, nejen v Evropě, společnosti Unilever. Z tohoto důvodu je 

tedy nutné znát určitou závislost počasí a vývoje tržeb. Pokud totiž bude chladný rok, společnost 

bude mít mnoho zásob na skladě, které neprodá. Pokud bude naopak teplý rok, společnost bude 

                                                 
18 Jelikož je tento údaj interní, v této práci jsou tak použité upravené kvartální agregované tržby kategorie „Ice“  

za posledních 7 let společnosti Unilever ČR, které jsou navíc vynásobeny náhodným koeficientem v rozmezí 
[0; 10]. Výše zobrazené tržby tak v absolutní hodnotě žádným způsobem nereflektují skutečné tržby za 

sledované období společnosti Unilever ČR. Lze tak pouze vypozorovat trend, který byl napříč všemi výrobci 

obdobný.   

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



43 

 

mít nedostatek zásob. Počasí resp. teplota tak ovlivňuje především dodavatelský řetězec 

společnosti samotné a přes tento řetězec jsou ovlivňovány finanční ukazatele společnosti 

v podobě tržeb či hodnoty společnosti. Zjednodušené schéma dodavatelského řetězce zachycuje 

obrázek 3.4. 

Obr. 3.4 Dodavatelský řetězec (Supply chain) společnosti Unilever 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Délka tohoto řetězce může být i několik měsíců. Nelze tedy jednoduše tzv. „ad hoc“ 

vyrobit a dodat další zásoby zmrzliny pokud je po tomto výrobku aktuální poptávka, která 

ovšem není vyrobena nebo není skladem. Průběh roku z hlediska kategorie „Ice“ má společnost 

Unilever ČR podobný jako celý trh. Začátkem roku probíhá slabší prodej převážně kategorie 

takek-home. Na začátku jara společnost přichází s novinkami pro daný rok a předzásobuje 

obchody a další distributory na letní sezónu, kdy prodeje vrcholí. S tímto souvisí i fakt, že větší 

část tržeb za léto tak společnost již inkasuje v jarních měsících19. Pokud je v této fázi 

předzásobeno menším množstvím, než jaká bude poptávka během hlavní sezóny (ať již díky 

špatné předpovědi odbytu nebo nadměrně teplému létu), jen těžko se vyrovná případná nabídka 

v podobě nevyrobených nebo nízkých zásob převisu poptávky. Tento fakt je způsoben danou 

délku výrobního cyklu a může být menší pro českou společnost TIPAFROST, která vyrábí 

                                                 
19 Tento fakt je brán v potaz při úpravě kvartálních historických tržeb společnosti Unilever ČR. Kvartální tržby 

jsou tedy upraveny tak, aby jejich vývoj odpovídal skutečnému prodeji v daném kvartálu konečnému 

spotřebiteli, ne pouze prodeji či předzásobení prodejců. 

Požadavek 
(plánování, 
předpověď 

obytu)

Továrna 
(výroba)

Sklad

Prodejci 
(odbyt)
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značku Míša a je umístěna v České republice, než ostatní výrobní závody koncernu Unilever v 

Evropě. Je to jedna z mála nevýhod centralizace výroby, která je způsobena jak geografickou 

polohou závodu, tak případnou kapacitou dané továrny. Potřeba určení rizika teploty na tržbách 

tímto tak pro společnost ještě vzrůstá.  
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4 Aplikační část  

 Tato kapitola se věnuje aplikací teorie uvedené v druhé kapitole této práce a to 

v prostředí trhu se zmrzlinou, které je uvedeno ve třetí kapitole této práce. Úvod této části bude 

věnován predikci teploty pomocí analýzy časových řad a následného modelování náhodných 

teplot. Poté bude provedena regresní analýza tržeb společnosti Unilever ČR a teploty. Následně 

budou popsány způsoby stanovení budoucích tržeb a odchylek pomocí regresního modelu a 

teploty. Dále bude riziko počasí finančně kvantifikováno na hodnotu společnosti Unilever ČR 

načež bude provedena analýza tohoto rizika a výpočet možného zajištění ve formě weather 

derivátu. Na konci této kapitoly bude provedeno také zhodnocení výsledků a diskuse a 

doporučení.  

4.1 Predikce budoucí teploty  

 Jelikož se v této práci věnujeme závislosti počasí a tržeb kategorie „Ice“ tedy prodejů 

zmrzliny, je dále v této práci používám předpoklad, že právě teplota ovlivňuje tyto tržby. V 

tomto případě tedy dochází k propojení finančního, respektive ekonomického světa, který 

pracuje s tržbami závislými na počasí resp. budoucí teplotě nebo s deriváty na počasí, a světa 

fyzikálního (meteorologicko-matematického), ze kterého se čerpají data k vyhodnocení.   

K predikci teploty existují obecně 2 způsoby. Oba se zakládají na faktu, že vychází 

z historických dat. V tomto případě se za ověřená historická data budou brát data z národních 

hydrometeorologických úřadů, v případě České republiky z Českého hydrometeorologického 

ústavu (dále v této práci již pouze jako ČHMÚ). První způsob je založen na tom, že teplotu, 

jako náhodný jev, je možné modelovat pomocí historické empirické simulace. Předpoklad u 

tohoto způsobu je ten, že historie determinuje určitým způsobem budoucnost resp., že 

budoucnost je obsažený v historických datech. Druhý způsob se snaží najít určitý stochastický 

model, který by předpovídal na základě historických dat teplotu přesněji, než první uvedený 

způsob. V této práci se zaměříme na první uvedený způsob, tedy historickou simulaci. 

4.1.1 Data pro predikci budoucí teploty 

 Hydrometeorologická data pro účely této práce pochází z ČHMÚ. Konkrétně se jedná 

o měsíční data průměrné teploty z ČHMÚ od roku 1961 do roku 2014. Tyto data jsou 

k dispozici jak po jednotlivých krajích, tak průměrově za celou ČR ze všech stanic ČHMÚ. 

Vzhledem k tomu, že tržby společnosti Unilever ČR byly poskytnuty za posledních 7 let po 

čtvrtletích, byla měsíční data průměrné teploty20 za celou ČR a za jednotlivé roky průměrována 

                                                 
20 Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr maximální a minimální denní teploty daného dne. 
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na jednotlivá čtvrtletí. K analýze časové řady vývoje teplot tak vzniklo celkem 216 kvartálních 

pozorování. Pro jednotnost pojmů je třeba dodat, že první čtvrtletí představují měsíce  

leden-březen, druhé duben-červen, třetí červenec-září a čtvrté říjen-prosinec. Pro potřeby 

určení, zda jsou tržby společnosti Unilever ČR více závislé na průměrné teplotě nebo maximální 

teplotě, budou v této práci použita také data denních maximálních teplot za období 2008-2014. 

Data pocházejí ze třech meteorologických stanicích v ČR, letiště Václava Havla v Praze, letiště 

Brno Tuřany a letiště Ostrava Mošnov. Tato data byla opět průměrována na jednotlivá čtvrtletí 

a za všechny pozorované stanice, vzniklo tedy 28 kvartálních pozorování. Kvartální průměrné 

teploty a maximální denní teploty, které byly převedeny na kvartální lze nalézt v příloze č. 3 

resp. 5. této práce. 

4.1.2 Analýza časové řady průměrné teploty 

 Pokud budeme analyzovat vývoj počasí od roku 1961 do roku 2014 se všemi 216 

pozorování, získáme tak vývoj časové řady teplot, který lze pozorovat v grafu 4.1. 

Graf 4.1 Vývoj průměrné teploty vzduchu 1961-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z výsledného pozorování tak na první pohled není patrné, že průměrná teplota jako 

náhodná veličina vykazuje určité prvky opakování či jiných procesů, na kterých bychom mohli 

zakládat úvahy, protože průměrná teplota podléhá významným meziročním změnám. Můžeme 

vidět pozitivní lineární trend, ale predikce teploty pomocí tohoto trendu by byla díky velkým 

odchylkám značně nepřesná, což ukazuje i nízká hodnota koeficientu determinace v pravém 

horním rohu grafu 4.1. Důvodem u této nepřesnosti nemusí být pouze velké odchylky od 

uvedeného lineárního trendu, ale také to, s jakou délkou časové řady pracujeme. Před dalšími 
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úvahami bychom se tak měli zabývat podrobněji co nejdelší analýze časové řady, která je 

k dispozici kvůli lepšímu porozumění trendů či chování této časové řady pro budoucího 

predikce.  

Takovými analýzami se zabývá přímo ČHMÚ či autoři jako např. Střeštík (2004). 

Průměrné teploty jsou navíc historicky nejdelší údaj, který se v meteorologii sleduje, proto jsou 

analýzy a vývoj této veličiny nejčastěji předmětem historických analýz. Nejvíce opakovanou 

věcí ve všech analýzách je trend oteplování a větší četnost extrémních teplot především 

v zimních měsících, kdy rozdíl mezi 2 dny po sobě může být i 30 °C. Globální i lokální klima 

se tak mění, ale pouze pozvolně. Trend oteplování tak může potvrdit měření ČHMU nebo různí 

autoři jako např. Střeštík (2004). Autor analyzoval teploty od roku 1775 v pražském 

Klementinu a zjistil, že všechny teploty nad 36 °C se vyskytli pouze ve 20. a 21. století. 

V kontrastu s tímto se v 18-19. století naopak vyskytovala léta, kdy ani jednou teplota 

nepřesáhla 30°C respektive 28°C. Z historických dat tak lze pozorovat trend, že se zvyšuje 

počet extrémně teplých dnů (letní a  tropické dny, tropické noci a dny s maximálními teplotami 

nad 35 °C) a snižuje se počet extrémně studených dnů (mrazové, ledové a arktické dny). Lze 

také vidět, že nemůžeme jednoznačně určit, pokud máme data pouze za 54 let, zda je tento trend 

skutečný nebo se jedna pouze o růstovou fázi nějakého průměrů, jehož délka může být několik 

století či i tisíců let. Vzhledem k faktu, že lze získat veřejně pouze data za 54 let z ČHMÚ, 

budeme z trendu růstu budoucí průměrné teploty vycházet. S touto predikcí přichází i Pretel 

(2012), který na základě používaných hydrometeorologických modelů ČHMU predikuje 

v dlouhodobém období (během let 1961-2100) pokles mrazových a ledových dnů a nárůst 

letních a tropických dnů.  

4.1.2.1 Dekompozice časové řady průměrných teplot 

 Jelikož analýza počasí při celoroční analýze má slabou vypovídající schopnost, je 

vhodné vytvořit alespoň základní dekompozici řady průměrných teplot. Sezónní složku lze 

v tomto případě v podstatě velmi dobře odhadnou podle kvartálů v roce. Mohli bychom použít 

i letní půlrok (duben-září) a zimní půlrok (říjen-březen), kvartální odhady nám nicméně více 

zpřesní intervaly pro budoucí odhady a pro analýzu sezónnosti jsou navíc vhodnější. Očištění 

sezónní složky na dané kvartály nám tak očistí původní roční časovou řadu. Vzniknou 4 různé 

intervaly podle daných kvartálů, kde se teplota z historického sledování pohybovala. Můžeme 

tak přesněji rozlišit zimní teplotu na kvartál Q4 a Q1 a letní teplotu na kvartál Q2 a Q3.  
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-0,47 11,70 15,37 3,23

Q1 Q2 Q3 Q4

4.1.2.2 Analýza trendu časové řady průměrných teplot 

Z časové řady očištěnou o sezónní složku tak můžeme odhadnout její trend. Vzhledem 

k silnému vlivu nesystematické složky je však na tuto řadu vhodné aplikovat metodu 

klouzavých průměrů pro vyhlazení těchto řad. Klouzavé průměry se používají pro modelování 

trendu v případech, kdy je vývoj časové řady v důsledku silného vlivu nesystematické složky 

nerovnoměrný nebo vykazuje extrémní hodnoty. Proto je na tyto řady aplikována metoda 

klouzavých průměrů z předchozích hodnot, byl tedy použit vzorec (2.8). U některých řad je 

začátek klouzavého průměru posunut, resp. vyloučeny některé počáteční roky, a to především 

kvůli lepší vypovídající schopnosti následující lineární regresní funkce, která by tak byla 

zahrnutím dat od roku 1961 zkreslena. Tento krok je dělán z nedostatku dat resp. dat před rokem 

1961, které by daný klouzavý průměr vyhladily tak, že by vypovídající schopnost následující 

lineární regresní funkce byla lepší nebo min. stejná jako funkce z dat vyloučených po roce 1961. 

Pro první kvartál je tak sledována teplota od roku 1965, pro druhý od roku 1971, pro třetí od 

1964 a po čtvrtý od 1968. Hodnoty těchto teplot pro dané kvartály lze nalézt v příloze č. 4 této 

práce. Přitom ve všech případech byla zachována časová řada alespoň 44 let. Díky klouzavému 

průměru jsme získali vyhlazené časové řady s trendem, na které je již možné aplikovat lineární 

regresní funkce. Pro porovnání, jak se získaný trend vyvíjí v porovnání ze středně dlouhodobou 

historií, použijeme navíc teplotní normál. Za teplotní normál se dá považovat nejméně 30 letá 

časová řada průměrných teplot. Světová meteorologická organizace (WMO) stanovila platné 

teplotní normály pro celý svět, které se mají počítat za období 1961-1990. Aktuálně tak stále 

platí tato časová řada a nový teplotní normál tak bude platit až do roku 2021, kdy bude platit 

nový teplotní normál z let 1991-2020. Teplotní normál tak představuje středně dlouhodobý 

historický vývoj počasí. V našem případě budeme tedy používat jako teplotní normál 

průměrnou kvartální teplotu z let 1961-1990. Hodnoty tohoto normálu zachycuje tabulka 4.1. 

Tab. 4.1 Hodnoty kvartálního teplotního normálu za období 1961-1990 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše zmíněný postup analýzy trendu časové řady průměrných teplot lze zachytit do 

následujících grafů 4.2-4.5, kde každý graf představuje vývoj daného čtvrtletí a zachycení výše 

zmíněného postupu. 
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Graf 4.2 Vývoj teploty kvartálu Q1 v období 1965-2014 

 

 

   

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.3 Vývoj teploty kvartálu Q2 v období 1965-2014 

 

 

   

 

 

 

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 



50 

 

y = 0,015x - 14,469
R² = 0,8425

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

°C

Teplota Jednoduchý klouzavý průměr

Teplotní normál 1961-1990 Lineární (Jednoduchý klouzavý průměr)

y = 0,0104x - 17,636
R² = 0,6946

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

°C

Teplota Jednoduchý klouzavý průměr

Teplotní normál 1961-1990 Lineární (Jednoduchý klouzavý průměr)

Graf 4.4 Vývoj teploty kvartálu Q3 v období 1965-2014 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.5 Vývoj teploty kvartálu Q4 v období 1965-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafech 4.2 - 4.5 můžeme sledovat, že průměrné teploty byly za posledních 15-20 let 

nadprůměrné v porovnání s teplotním normálem, proto tento trend můžeme brát v úvahách pro 

krátkodobou předpověď. V grafech 4.2 - 4.5 v pravém horním rohu je také vždy uvedena 

lineární regresní funkce společně s koeficientem determinace. Tato metoda tak do určité míry 

připomíná technickou analýzu ve financích. Lineární regresní funkce a koeficient determinace 

jsou vypočítány pomocí nástroje Regrese v programu MS Excel resp. pomocí vzorů (2.9), 

(2.13) a (2.20). Koeficient regrese je nejnižší u posledního kvartálu, tedy 0,69, nicméně stále 

s velmi silnou vypovídající schopností. Pro ověření bude použit ještě však t-test a F-test, které 

potvrdí či vyvrátí, zda je vhodné těmito modely extrapolovat časovou řadu. Počítáno je se vzorci 
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(2.14) - (2.20) přitom 𝑡𝑑𝑓
𝑣𝑦𝑝

 je převzato z výstupu regrese jako 𝑡 𝑆𝑡𝑎𝑡 a 𝑡𝛼

2
;𝑑𝑓

𝑘𝑟𝑖𝑡  je vypočítáno 

pomocí funkce TINV programu MS Excel, kde 𝛼 = 5% a stupně volnosti jsou 𝑑𝑓 jsou převzaty 

z výstupu regrese jako rozdíl u reziduí. V případě F-testu je 𝐹𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑣𝑦𝑝

 převzato z výstupu 

regrese jako F a 𝐹𝛼;𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑘𝑟𝑖𝑡  je vypočítáno pomocí funkce FINV programu MS Excel 

s pravděpodobností 𝛼 = 5% ,  𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆 je převzato z výstupu regrese jako rozdíl u hodnoty 

regrese a 𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆 jako rozdíl u reziduí. Výstupy regresí pro všechny kvartály z programu MS 

Excel lze najít v příloze č. 7 této práce. Hodnoty t-testů a F-testů všech čtyř lineárních regresí 

zachycuje tabulka 4.2. 

Tab. 4.2 Vypočítané hodnoty t-testu a F-testu pro lineární regrese z grafů 4.2-4.5: 

 𝑡𝑑𝑓
𝑣𝑦𝑝

 𝛽0 𝑡𝑑𝑓
𝑣𝑦𝑝

 𝛽1 𝑡𝛼
2

;𝑑𝑓

𝑘𝑟𝑖𝑡 𝛽0 𝑡𝛼
2

;𝑑𝑓

𝑘𝑟𝑖𝑡 𝛽1 𝐹𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑣𝑦𝑝

 𝐹𝛼;𝑑𝑓𝐸𝑆𝑆;𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆
𝑘𝑟𝑖𝑡  

Q1 
-11,909 11,763 2,314 2,314 138,368 4,043 

Q2 
-7,072 9,933 2,325 2,325 98,671 4,073 

Q3 
-7,864 16,188 2,312 2,312 262,050 4,038 

Q4 
-8,605 10,117 2,319 2,319 102,359 4,057 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Pokud na výše uvedené hodnoty aplikujeme rozhodovací metody popsané ve druhé 

kapitole, zjistíme, že všechny koeficienty modelů i modely samotné jsou statisticky významné 

na hladině pravděpodobnosti 𝛼 = 5%.  

4.1.2.3 Extrapolace časové řady teploty 

Po ověření statistické významnosti lineárních regresí pro jednotlivé kvartální teploty 

můžeme použít extrapolaci lineárního trendu. Získáme tak budoucí průměrné teploty za 

jednotlivé kvartály. Pokud použijeme tyto lineární regrese pro predikci na dalších 6 let (délka 

období je zvolena díky ocenění, viz dále), získáme hodnoty průměrných teplot pro jednotlivá 

čtvrtletí pro predikované období let 2015-2020. Tyto hodnoty zachycuje tabulka 4.3. 
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Tab. 4.3 Predikované kvartální teploty pro období let 2015-2020 použitím extrapolace 

lineárního trendu průměrných historických kvartálních teplot  

Kvartál Q1 Q2 Q3 Q4 

Rok predikce °C 

2015 0,0735 11,9775 15,7560 3,3200 

2016 0,0978 11,9976 15,7710 3,3304 

2017 0,1221 12,0177 15,7860 3,3408 

2018 0,1464 12,0378 15,8010 3,3512 

2019 0,1707 12,0579 15,8160 3,3616 

2020 0,1950 12,0780 15,8310 3,3720 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Tyto teploty představují bodové odhady budoucí teploty pro jednotlivé kvartály a budou 

sloužit ke stanovení hodnot tržeb (viz podkapitola 4.3), se kterými budeme porovnávat 

modelované hodnoty teplot pomocí postupu, který je rozebrán v následující podkapitole. Resp. 

bude v této práci předpokládáno to, že tyto teploty získané extrapolací časové řady skutečně 

nastanou a modelované teploty budou představovat odchylky od této teploty. Se skutečností, že 

v blízké budoucnosti můžeme čekat mírné oteplování, jak je uvedeno v podkapitole 4.1.2, je 

počítáno díky lineární regresní funkce, která počítá s kladným lineárním trendem a kdy se každý 

následující predikovaný rok lineárně zvyšuje průměrná teplota.  

4.1.3 Modelování náhodné teploty 

Pokud ovšem chceme analyzovat vliv rizika, tedy průměrné teploty, musíme získat 

nejlépe několik tisíc odhadů, které budeme porovnávat s hodnotami získané pomocí 

extrapolace časové řady teploty, které by nám lépe ukázaly, jakému riziku a s jakou 

pravděpodobností čelí společnost. Jde nám tedy o to, získat určitý interval hodnot, kde by se 

teplota v budoucnu mohla pohybovat a náhodně vygenerované teploty (scénáře) v tomto 

rozmezí. Ačkoliv v dnešní době lze meteorologickými modely předpovědět počasí s velkou 

pravděpodobností, s téměř naprostou přesností tyto modely, i v dnešní době, fungují maximálně 

pro horizont 10 dnů. Jako příklad můžeme uvést model Aladin, který je používám ČHMÚ ve 

spolupráci s Meteo-France. Z tohoto důvodu bychom tak měli modelovat velký počet 

náhodných scénářů, aby výsledné scénáře obsahovaly co nejvíce možných hodnot, které mohou 

(na základě historického pozorování) nastat. V této práci budou použity 2 různé způsoby, jak 

tyto odhady resp. teplotu modelovat. První způsob bude modelování kvartální průměrné teploty 

z historických dat, tedy použití metody historické simulace přičemž průměrné historické 

kvartální teploty jsou již známy. Druhý způsob bude používat stejnou metodu, modelovány 



53 

 

budou ale odchylky od průměrné teploty vyhlazené klouzavým. Odchylky od průměrné teploty 

vyhlazené klouzavým průměrem dopočítáme jako rozdíl průměrné teploty v daném kvartálu a 

hodnoty průměrné teploty vyhlazené klouzavým průměrem, tedy: 

𝑂𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 = 𝑡𝑖 − 𝑆𝑀𝐸𝑖,                                                   (4.1), 

kde 𝑡𝑖 je průměrná teplota v roce 𝑖 a 𝑆𝑀𝐸𝑖 představuje průměrnou teplotu vyhlazenou 

prostým klouzavým průměrem v roce 𝑖.  

 Na základě historické simulace budeme modelovat náhodné scénáře pomocí metody 

inverzní transformace, jelikož neznáme proces generování průměrné teploty, který bychom 

mohli použít pro generování pomocí metody Monte-Carlo a potřebujeme v této práci modelovat 

hodnoty z předem stanoveného intervalu (dolní a horní meze průměrných kvartálních odchylek 

teplot nebo odchylek průměrné teploty od klouzavého průměru). Dalším krokem po definování 

časové řady pro modelování náhodných scénářů je tak určit rozdělení, které průměrné měsíční 

teploty a odchylky od průměrné teploty vyhlazené klouzavým průměrem mají, abychom mohli 

určit distribuční funkci a k ní funkci inverzní. Bez tohoto určení bychom nemohli použít metodu 

inverzní transformace. Vzhledem ke statickým charakteristikám, které můžeme z historických 

dat snadno spočítat, se nabízí zvážit pro modelování průměrných kvartálních teplot normální 

rozdělení. Jelikož je průměrná měsíční teplota výsledkem mnoha vlivů, které by snad mohly 

být i přibližně nezávislé, tak z centrální limitní věty21 bychom měli mít k dispozici teoretické 

zdůvodnění pro využití normální rozdělení (Fotr, Hnilica, 2009). Nabízí se tedy možnost 

testovat průměrnou teplotu i odchylky od průměrné teploty klouzavým průměrem, které jsou 

odvozené od průměrné teploty, na normální rozdělení a to pomocí Shapiro-Wilkova testu a testu 

Jarque-Bera. U testu Jarque-Bera je použit vzorec (2.21). To, zda zmíněná rozdělení jsou 

normální, zachycuje následující tabulka 4.4. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 S rostoucím 𝑛 se distribuční funkce náhodné veličiny blíží distribuční funkci normálního rozdělení 𝑁(𝜇, 𝜎2). 



54 

 

Tab. 4.4 Test normality průměrné kvartální teploty a odchylek od klouzavého průměru 

průměrných kvartálních teplot za období 1961-2014 

  Sig. JB 𝜒𝛼
2(2) 

Průměrná teplota Q1 0,851 0,848 5,991 

Průměrná teplota Q2 0,952 0,112 5,991 

Průměrná teplota Q3 0,631 1,010 5,991 

Průměrná teplota Q4 0,017 8,819 5,991 

Odchylky od klouzavého průměru Q1 0,332 0,580 5,991 

Odchylky od klouzavého průměru Q2 0,978 0,299 5,991 

Odchylky od klouzavého průměru Q3 0,497 0,538 5,991 

Odchylky od klouzavého průměru Q4 0,010 9,394 5,991 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z tabulky 4.4 jde vidět, že normální rozdělení můžeme vidět u všech výběrů krom 

průměrné teploty Q4 a odchylky průměrné teploty od klouzavého průměru Q4. Po konzultaci 

s odborníky z katedry matematických metod v ekonomice, Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava, tento stav zůstane ponechán a s normálním rozdělením bude počítáno i u průměrné 

teploty Q4 a odchylek průměrné teploty vyhlazené klouzavým průměrem za kvartál Q4. Po 

tomto ověření tak již můžeme pomocí metody inverzní transformace generovat náhodné 

scénáře. Pro generování průměrných kvartálních teplot za každý rok i odchylek od průměrné 

teploty vyhlazené klouzavým průměrem bylo zvoleno 10 000 náhodných scénářů. Postup pro 

generování náhodného scénáře u průměrné teploty je ten, že vygenerujeme pomocí náhodného 

generátorů čísel číslo z intervalu (0;1) a následně pomocí funkce NORM.INV v programu MS 

Excel, kde parametry této funkce je náhodně vygenerované číslo z intervalu (0;1), střední 

hodnota a směrodatná odchylka rozdělení příslušného kvartálu průměrných ročních teplot, 

vygenerujeme náhodnou průměrnou kvartální teplotu nebo odchylku od průměrné teploty 

vyhlazené klouzavým průměrem. U generování odchylek od klouzavého průměru průměrných 

teplot je tento postup stejný s tím rozdílem, že na konci výše zmíněného vzorového postupu 

přičteme navíc predikovanou teplotu pro daný kvartál z tabulky 4.3, která v této práci 

představuje skutečnou hodnotu, která v budoucnu nastane. Takto získáme danou teplotu pro 

příslušný scénář. Pro oba výše zmíněné postupy se takto postupuje od roku 2015-2020 pro 

každý kvartál. Z důvodu velkého počtu dat je postup výpočtu odchylek znázorněn pro vybrané 

hodnoty prvního kvartálu roku 2015 společně s následným výpočtem tržeb v tab. 4.5. 
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4.2 Regresní analýza tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR na 

teplotě 

 Po vytvoření scénářů vývoje průměrné teploty je třeba navíc vytvořit vztah statistické 

závislosti mezi tržbami a průměrnou teplotou, abychom byli následně schopni finančně 

kvantifikovat změny průměrné teploty na tržby společnosti resp. její hodnotu. Pokud máme 

k dispozici tržby a průměrné teploty za určité historické období, nabízí se možnost tyto veličiny 

statisticky kvantifikovat pomocí regresní analýzy. Tržby společnosti Unilever ČR za divizi 

„Ice“ byly poskytnuty čtvrtletně za období let 2008-2014. Vzhledem k tomu, že je tento údaj 

pro společnosti citlivý, byly s těmito údaji provedeny 2 změny tak, aby neodpovídaly skutečné 

realitě společnosti Unilever ČR (a mohly tak být veřejně použity pro tuto práci), ale pouze 

jejímu vývoji. První změna byla provedena díky ročnímu cyklu, který je popsaný ve třetí 

kapitole, kdy obzvláště na letní sezónu probíhá předzásobování již během jarních měsíců. 

Společnost tedy inkasuje peníze již v této době, resp. zaznamenává tržby, a proto by výsledný 

model zachycoval tržby, které vznikají ve druhém kvartálu díky předzásobování, ale skutečná 

koupě spotřebitele probíhá až v následujícím kvartálu. Proto byly mezi kvartály v určitých 

poměrech převedeny určitá %, výsledná roční hodnota tržeb však zůstala stejná. Pro to, aby 

údaje zůstaly interní, byly výsledné poměry za jednotlivé kvartály navíc vynásobeny náhodným 

koeficientem22 v rozmezí (0;10).  

4.2.1 Regresní analýza tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR na 

průměrné teplotě 

 První analýza se věnuje vztahu průměrné teploty a tržeb kategorie „Ice“ společnosti 

Unilever ČR. V tomto případě jde závislost zobrazit v grafu 4.6, kde po vynesení daných bodů 

se po grafické analýze tyto body nabízí proložit exponenciální funkcí.  

 

 

 

 

                                                 
22 Tento koeficient se následně bude používat všude tam, kde se tyto tržby v práci objevují, výsledný přínos 

práce zůstane zachován, pouze s tím rozdílem, že citlivé údaje společnosti Unilever ČR zůstanou utajeny.  
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Graf 4.6. Exponenciální regresní model tržeb společnosti Unilever ČR kategorie „Ice“ a 

průměrných kvartálních teplot za období 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z grafu 4.6 a koeficientu determinace exponenciální regresní funkce, která je uvedena 

v pravém horním rohu grafu 4.6, lze vidět, že závislost tržeb kategorie „Ice“ společnosti 

Unilever ČR a kvartálních průměrných teplot se dá téměř dokonale vysvětlit exponenciální 

regresní funkcí. Výpočet této funkce lze provést v programu MS Excel pomocí trendové funkce 

či pomocí vzorců (2.10) – (2.13) nebo pomocí statistických programů jako např. SPSS. V tomto 

případě program nepočítá podle výše zmíněných vzorů, ale zadají se odhady (např. pomocí 

hodnot z Excelu) 𝛽0 a 𝛽1 exponenciální regresní funkce a program SPSS provádí výpočet 

parametrů regresní funkce následně pomocí iterace. V tomto případě je počítáno s verzí 

z programu Excelu. Jak lze vidět, hodnoty se „shlukují“ do 4 oblastí. První 2 spodní oblasti 

představují tak tržby z kvartálů Q1 a Q4, přičemž tržby jsou vzájemně promíchané, tedy oblasti 

nepředstavují přímo buď kvartál Q1 či Q4. Tyto spodní oblasti jde tak označit za zimní tržby 

(Q1+Q4). Promíchanost tržeb však již neplatí u tržeb z kvartálů Q2 Q3, které představují horní 

2 oblasti, přičemž zcela horní oblast shluku bodů představuje tržby z Q3 a oblast pod ní tržby 

z Q2. Tyto 2 oblasti (Q2+Q3) tak můžeme považovat za letní tržby.  
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4.2.2 Regresní analýza tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR na 

průměrné teplotě vyhlazené klouzavým průměrem 

 Další regresní vztah se věnuje závislosti průměrné kvartální teploty vyhlazenou 

klouzavým průměrem a tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR. Závislost lze vidět na 

grafu 4.7. 

Graf 4.7 Exponenciální regresní model tržeb společnosti Unilever ČR kategorie „Ice“ a 

průměrných kvartálních teplot vyhlazených klouzavým průměrem za období 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V grafu 4.7 můžeme vidět velmi podobnou závislost jako v grafu 4.6. Opět můžeme 

vidět v pravém horním rohu grafu exponenciální regresní funkci a koeficient determinace. Také 

je opět vidět shlukování hodnot do 4 oblastí. Tentokrát díky vyhlazení řady průměrných teplot 

klouzavý průměrem se již nepromíchávají hodnoty z Q1 a Q4 mezi spodní 2 oblasti shluků jako 

tomu bylo v předchozí exponenciální funkci. Nyní můžeme vidět zleva doprava shluky hodnot 

od Q1, Q4, Q2 a Q3, přičemž díky principu metody klouzavého průměru se hodnoty shlukují 

prakticky nad nebo pod sebou. Tato metoda je tak přehlednější a můžeme díky ní zvolit určitou 

střední hodnotu teploty resp. tržeb pro každý kvartál, ovšem méně reflektuje skutečnost 

v porovnání se skutečnými teplotami, které můžeme vidět v grafu 4.6. 
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4.2.3 Regresní analýza tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR na 

maximální teplotě 

 Jelikož je cílem této práce analyzovat závislost tržeb kategorie „Ice“ na počasí resp. 

teplotě, nabízí se také otázka, zda je průměrná teplota vhodná pro analýzu této závislosti. 

Můžete totiž také předpokládat, že prodej zmrzliny bude obecně více závislý na maximální 

denní teplotě, než na průměrné, do které je navíc započítávána nejnižší denní teplota. Po 

vypočtení závislosti průměrných kvartálních teplot a vyhlazených průměrných teplot 

klouzavým průměrem sice můžeme pozorovat, že tyto regresní funkce mají vysoký koeficient 

determinace a můžeme tak použít některou z nich, otázkou však zůstává, zda závislost 

maximálních teplot a tržeb kategorie „Ice“ bude lépe vypovídající. Proto byly také přepočítány 

denní maximální teploty za období 2008-2014 na kvartální průměry a pomocí regrese tyto 

teploty analyzovány s kvartálními tržbami kategorie „Ice“ společnosti Unilever. Tento regresní 

vztah můžeme vidět v grafu č. 4.8  

Graf 4.8 Exponenciální regresní model tržeb společnosti Unilever ČR kategorie „Ice“ a 

kvartálních průměrů maximálních teplot za období 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z grafu 4.8 je opět v pravém horním rohu zaznamenána exponenciální regresní funkce 

a koeficient determinace příslušící této funkci. V grafu 4.8 lze oproti grafu 4.6 sledovat, že se 

k sobě přiblížili spodní oblasti shluků a vytváří již tak jeden shluk zimních teplot a tržeb, tedy 

kvartálů Q4 a Q1. Kvartály Q2 a Q3 si udržují opět svou samostatnost, kdy kvartál Q2 tvoří 

prostřední shluk a Q3 zcela nejvyšší v grafu. Hodnoty v kvartálech Q2 a Q3 jsou ovšem více 

vzdálené od regresní funkce, než v případě grafu 4.6. Vzhledem k faktu, že koeficient 

determinace, tedy vhodnost modelu je prakticky stejná jak výše 2 zmíněné modely a k tomu, že 
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data maximálních denních teplot jde použitelně dohledat pouze za období 21. století, bude dále 

v této práci pracováno pouze z regresí průměrné kvartální teploty a tržeb kategorie „Ice“ a 

průměrné teploty vyhlazené klouzavým průměrem a tržeb kategorie „Ice.“   

4.3 Způsoby stanovení budoucích tržeb a odchylek pomocí regresního 

modelu a teploty 

Díky způsobům modelování průměrných teplot, které jsou uvedené v podkapitole 4.1.3, 

dvou regresním modelům (graf 4.6 a 4.7) a hodnotám tržeb, se kterými budeme počítat, že 

skutečně v budoucnu nastanou a se kterými budeme porovnávat tržby generované náhodnými 

scénáři, budou v této práci popsány 2 různé způsoby stanovení budoucích tržeb a odchylek 

kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR. Oba způsoby mají společné to, že je stanovena jedna 

daná hodnota tržeb, u které je předpoklad, že v dané budoucnosti nastane a s touto hodnotou je 

porovnáváno 10000 náhodných scénářů od námi zvolené hodnoty tržeb. Oba způsoby jsou 

prováděny pro každý kvartál daného roku a to v období predikce 2015-2020. Pro jasnější 

přehled je každý způsob stanovení budoucích tržeb a odchylek vysvětlen níže. 

První způsob stanovení budoucích tržeb a odchylek získáme díky modelování 

průměrných kvartálních teplot a použitím exponenciální regresní funkce z grafu 4.6. Postup je 

takový, že nejprve určíme hodnotu, u které budeme předpokládat, že skutečně nastane a od 

které budeme následně porovnávat náhodné tržby resp. výslednou odchylku. Následně díky 

exponenciální regresní funkci z grafu 4.6, jejíž parametr bude náhodná teplota vygenerovaná 

pomocí metody inverzní transformace, získáme náhodné tržby, které budeme porovnávat 

s hodnotou, kterou jsme stanovili, že nastane. Tímto tak získáme odchylku od námi zvolené 

hodnoty tržeb. Přičemž hodnota tržeb, u které očekáváme, že nastane a se kterou budeme 

náhodné tržby porovnávat je stanovena tak, že do exponenciální regresní funkce z grafu 4.6 

jako parametr dosadíme teplotu pro daný kvartál daného roku z tab. 4.3. Tuto hodnotu tržeb 

označíme v této práci jako 𝑇𝑟ž𝑏𝑦𝐴. 

Druhý způsob stanovení budoucích tržeb a odchylek získáme díky modelování odchylek 

od průměrných kvartálních teplot vyhlazených klouzavým průměrem a použitím exponenciální 

regresní funkce z grafu 4.7. Postup u tohoto postupu je podobný jako u prvního. Odlišnost je 

pouze u stanovení výsledné náhodné teploty. Jelikož modelujeme odchylku od průměrné 

teploty vyhlazené klouzavým průměrem, musíme k této odchylce přičíst navíc průměrnou 

budoucí teplotu vyhlazenou klouzavým průměrem pro daný kvartál daného roku z tabulky 4.3. 

Takto získáme výslednou náhodnou teplotu. Přičemž hodnota, u které očekáváme, že nastane a 



60 

 

se kterou budeme náhodné tržby porovnávat, je stanovena u tohoto způsobu tak, že do 

exponenciální regresní funkce z grafu 4.7 jako parametr dosadíme teplotu pro daný kvartál 

daného roku z tab. 4.3. Tato hodnota tržeb bude označena jako 𝑇𝑟ž𝑏𝑦𝐵. 

Výše uvedený postup pro 1. a 2. způsob prvního kvartálu roku 2015 zachycuje pro 

vybrané hodnoty tabulka 4.5. 

Tab. 4.5 1. a 2. způsob výpočtu budoucích tržeb a odchylek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Finanční kvantifikace závislosti průměrné teploty na hodnotu 

společnosti Unilever ČR 

 Pokud již známe náhodné budoucí tržby kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR, které 

ovlivňuje náhodná budoucí teplota, můžeme určit, jak tyto tržby ovlivní hodnotu společnosti 

Unilever ČR. K určení tohoto vlivu ovšem potřebujeme vypracovat určitou hodnotu, od které 

budeme porovnávat modelované hodnoty společnosti a získávat tak buď kladné či záporné 

odchylky od námi zvolené hodnoty.  

Určením hodnoty společnosti resp. podniků obecně se financích věnuje disciplína 

oceňování podniků. Tato disciplína se snaží co nejvěrněji zachytit všechny vlivy působící na 

podnik a vhodnou oceňovací metodou určit následně hodnotu podniku. Jak je uvedeno ve druhé 

kapitole této práce, hodnot podniku může být několik. Je třeba ovšem zdůraznit, že pro účely 

této práce se nepředpokládá dosažení exaktní hodnoty pomocí metod oceňování podniku 

společnosti Unilever ČR a ani to není cílem této práce. Pro účely této práce budeme 

předpokládat, že jediný vliv na tržby kategorie „Ice“ společnosti Unilever bude mít pouze 

Teplota pro 

Q1 (z tab 4.3)
0,0735

53747*EXP(0,1561*

0,0735) = 54367

Teplota pro Q1 (z 

tab 4.3)
0,0735

58041*EXP(0,16

09*0,0735) = 

54367

Scénář
Náhodné 

číslo r (0;1)

Náhodná 

teplota 

Náhodné 

tržby

Rozdíl (odchylka) 

náhodných tržeb a 

tržeba

Scénář
Náhodné 

číslo r (0;1)

Teplotní 

odchylka

Náhodná 

teplota
Náhodné tržby

Rozdíl 

(odchylka) 

náhodných 

tržeb a tržeba

1. 0,50290 -0,126

53747*EXP

(0,1561*    

(-0,126)) =  

52699,83

52699 - 54367 =            

-1668
1. 0,70555 1,423575

1,423575+0,0735 

= 1,497

58041*EXP(0,1609*

1,497) = 73849,7

73849,7 - 

54367,2 = 

15118,01

2. 0,83764 1,748 44446 -9921 2. 0,53342 0,609558 0,683 64784 10417

… …

10000. 0,49634 -0,158 32954 -21413 10000. 0,40188 0,01695 0,090 58892 4525

1. Způsob 2. Způsob

*tržby v tis. Kč; teploty v °C                                                                               2015 Q1
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teplota a hodnotu společnosti budeme určovat pouze za tuto kategorii, ačkoliv tržby společnosti 

Unilever ČR plynou, jak bylo popsáno ve třetí kapitole, také z mnoha jiných kategorií. De facto 

tak provádíme jednofaktorovou analýzu citlivosti, kdy analyzujeme dopad izolovaných změn 

v podobě změny teploty na námi zvolenou hodnotu společnosti. I přes tento fakt ovšem teorii 

oceňování nepomineme a min. základní metodiky a principy z této disciplíny musíme v této 

práci zahrnout, abychom z teploty resp. z tržeb, odpovídající dané teplotě, získali finanční 

hodnotu společnosti. Jelikož vycházíme z tržeb, jako nejvhodnější metoda pro získání hodnoty 

je metoda diskontovaných peněžních toků, konkrétně dvoufázová metoda DCF-Entity. 

Hodnotu resp. hodnoty podniku budeme tak určovat ve 2 fázích a to konkrétně v první na 5 let 

dopředu, tedy za období 2015-2019 a pokračující hodnotu za období 2020+. Pokud bychom tak 

měli použít terminologii z oceňování, budeme určovat subjektivní hodnotu podniku k  

31. 12. 2014. Tato hodnota resp. hodnoty budou použity pro analýzu rizika, kterou poté využije 

management společnosti k určení významnosti rizika počasí resp. průměrné teploty a následné 

práci s tímto rizikem v rámci řízení rizik.  

Pro výpočet hodnoty pomocí metody DCF-Entity dle vzorce (2.24) potřebujeme určit 

volné peněžní toky pro věřitele i vlastníky (FCFF) a diskontní míru pro první a druhou fázi 

resp. náklady celkového kapitálu WAAC. Prvním krokem je tedy zjistit celkovou hodnotu 

FCFF. Dle vzorce (2.25) je první nutnou položku pro výpočet FCFF položka EBIT. 

   EBIT můžeme získat z tržeb přes provozní ziskovou marži upravením vzorce 

(2.23), kdy EBIT vypočítáme jako 𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑃𝑍𝑀 ∗ 𝑡𝑟ž𝑏𝑦. Hodnotu provozní ziskové marže 

získáme jako průměr obchodní marže23 a tržeb za daný rok, v případě této práce bude hodnota 

provozní ziskové marže stanovena jako průměr za sledované období, tedy 2008-2014: 

𝑃𝑍𝑀𝑖 =
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑚𝑎𝑟ž𝑒𝑖

𝑇𝑟ž𝑏𝑦𝑖
,                                                       (4.2) 

kde index 𝑖 představuje daný rok.  

 K dopočítání FCFF tak zbývá dopočítat odpisy, změnu pracovního kapitálu a investice. 

Po diskusi s finančním oddělením společnosti Unilever ČR, jak s účetní, tak finanční stranou, 

bylo dohodnuto, že od těchto položek má být v této práci abstrahováno z důvodu složitosti 

získání agregovaných dat na celé portfolio kategorie „Ice,“ které se skládá z mnoha značek a 

výrobků.  

                                                 
23 Obchodní marži jakož i celkové tržby společnosti Unilever ČR lze nalézt ve výkazu zisků a ztrát přílohy č. 2 

této práce. 
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Proto v této práci budeme dále uvažovat následující:  

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇.                                                           (4.3) 

 Diskontní míra není v této práci pro kategorii „Ice“ počítána a bude se dále v této práci 

pracovat pro první i pokračující fázi se stejnou diskontní mírou, se kterou pracuje společnost. 

Tato informace je ovšem interní a přesná hodnota nemůže být uvedena v této práci, proto je 

diskontní míra upravena a v této práci se tak bude pracovat s diskontní mírou ve výši 12%. 

 Jelikož je v této práci počítáno s dvoufázovou metodou DCF-Entity pomocí vzorců 

(2.27) a (2.28) musíme určit FCFF, v tomto případě EBIT, pro každý rok disknotování. Tedy 

pro první fázi na období let 2015-2019 a pro pokračující hodnotu v roce 2020. Výsledné FCFF 

za daný rok získáme součtem všech čtvrtletí (Q1-Q4) za příslušný rok. Následně tyto hodnoty 

budeme diskontovat dle vzorce (2.28). Tento postup tak použijeme na všechny tržby resp. 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝐴 - 𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝐵 a k nim příslušícím 10 000 odchylek. U stanovení výsledných hodnot 

společnosti zde platí stejný princip, použit v podkapitole 4.3. Tedy z hodnot 𝑇𝑟ž𝑏𝑦𝐴 a 𝑇𝑟ž𝑏𝑦𝐵 

nám vzniknou po příslušné agregaci hodnot a jejich diskontování 2 hodnoty společnosti. 

Označení těchto hodnot bude na principu, z jakých tržeb vznikly, tedy Hodnota𝐴 a  Hodnota𝐵. 

S těmito hodnotami budeme porovnávat vždy 10000 náhodných hodnot příslušící ke každé 

hodnotě. Vzniknou nám tak 2 různé scénáře odchylek, každý s 10 000 odchylkami. 

Z důvodů velikosti těchto výpočtů jsou v příloze č. 8 této práce zachyceny pouze dílčí 

výpočty vedoucí k výpočtu hodnoty 1. a 2. fáze ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝐴 - ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝐵 v tab. 4.6. Tabulka 4.6 

zachycuje výsledné hodnoty 1. a 2. fáze a konečnou hodnotu společnosti, se kterou počítáme 

v této práci, že v budoucnu nastane. 

Tab 4.6 Hodnoty společnosti Unilever ČR 

tis. Kč Hodnota 1. fáze Hodnota 2. fáze Celkem 

Hodnota𝐴 1 997 986 2 566 368 4 564 355 

Hodnota𝐵 2 228 923 2 949 142 5 178 065 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po zahrnutí těchto hodnot a k nim příslušících 10 000 odchylek od této hodnoty, 

můžeme pozorovat rozložení hodnot společnosti Unilever ČR v závislosti na průměrné teplotě. 

To je zachyceno na níže uvedených grafech 4.9 – 4.10. 
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Graf 4.9 Histogram 𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚𝑨 a k ní příslušících 10 000 odchylek od této hodnoty 

společnosti Unilever ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze z grafu 4.9 vypozorovat 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝐴, se kterou bylo počítáno, jako s hodnotou, 

která nastane, odpovídá téměř střední hodnotě tohoto rozdělení modelovaného na základě 

historické simulace průměrných teplot. Lze tak pozorovat jak kladné, tak záporné odchylky od 

této hodnoty a to s relativně stejnou pravděpodobností výskytu.  

Graf 4.10 Histogram 𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚𝑩 a k ní příslušících 10 000 odchylek od této hodnoty 

společnosti Unilever ČR 
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Jak lze vidět z tohoto grafu, vyskytuje se v tomto pravděpodobnostním rozdělení více 

vyšších hodnot než v grafu 4.9 a to včetně vyšší  𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦𝐵 než v grafu 4.9 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝐴. To je 

způsobeno použitím exponenciální regresní funkce z grafu 4.7, která hodnoty oproti 

exponenciální regresní funkce z grafu 4.6 nadhodnocuje. Modelování odchylek a použití 

regresního exponenciální vztahu z grafu 4.7 má tak menší vypovídající schopnost, než 

modelování průměrné teploty a použití regresního exponenciální vztahu z grafu 4.6, protože 

střední hodnota tohoto rozdělení počítá s daleko vyššími průměrnými teplotami, u kterých se 

ovšem na základě analýzy časových řad průměrné teploty (podkapitola 4.1) nepředpokládá, že 

nastanou.  

Nejlépe vypovídající schopnost má tak první rozdělení pravděpodobnosti v grafu 4.9 

resp. modelování průměrné teploty, použít regresního vztahu z grafu 4.6 a práce s teplotou 

z tab. 4.3, která nám dá téměř střední hodnotu tohoto rozdělení. Po konzultaci se společností 

Unilever ČR tato hodnota zachycuje i skutečnou hodnotu 24 této kategorie, způsob výpočtu tedy 

můžeme brát nejen matematicko-statisticky jako správný, ale i prakticky v porovnání s daty 

společnosti. 

4.5 Analýza rizika  

 Po zjištění závislosti tržeb kategorie „Ice“ a průměrné teploty jakožto systematického 

rizika, které ovlivňuje všechny subjekty na daném trhu, je vhodné z hlediska řízení tohoto rizika 

resp. společnosti, toto riziko číselně kvantifikovat. Riziko ve formě teploty ovlivňuje, jak bylo 

výše popsáno, velikost tržeb. Riziko počasí se promítá především do obchodního rizika 

společnosti ve formě variability prodejů, což je pro obchodní společnost samozřejmě velmi 

významné. Pro tyto účely se mohou zvolit základní přístupy jako rozptyl či směrodatná 

odchylka. Z hlediska manažerské praxe je ovšem lepší riziko vyjádřit pomocí metody  

Value-at-Risk či modifikací této metody nebo obecně pracovat s pravděpodobností s jakou 

riziko či odchylka může nastat.   

 Pro kvantifikaci rizika velikosti tržeb způsobené průměrnou teplotou bude využita 

metoda tzv. historické simulace Sales-at-Risk, tedy upravené metody Value-at-Risk, která 

pracuje s celkovými tržbami. Vyjádření hodnoty pomocí Sales-at-Risk je prováděno dosazením 

historických kvartálních teplot do exponenciálního regresního vztahu z grafu 4.6, získáním 

těchto historických kvartálních tržeb, jejich roční sumace a následné rozdělení 

pravděpodobnosti těchto hodnot, protože se předpokládá, že historie bude predikovat 

                                                 
24 Při použití reálných tržeb a nákladů kapitálu společnosti, které jsou v této práci upraveny. 
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budoucnost. Historická simulace se bude provádět pro hodnoty průměrných teplot z kvartálu 

Q2 a Q3, tedy těch, které mají nejvyšší podíl na tržbách a to za hodnoty, které máme k dispozici, 

tedy 54 pozorování za období 1961-2014. V tomto případě je zvolena hladina spolehlivosti na 

úrovni 𝛼 = 5%. Tu z následného rozdělení můžeme spočítat přes funkci „PERCENTIL“ 

programu MS Excel a která je znázorněna v grafech 4.11 a 4.12 oranžovou úsečkou protínající 

distribuční funkci rozdělení historické simulace Sales-at-Risk. Sales-at-Risk pro Q2 můžeme 

vidět v grafu č. 4.11 a pro Q3 v grafu 4.12. 

Graf 4.11 Historická simulace Sales-at-Risk pro Q2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.12 Historická simulace Sales-at-Risk pro Q3 
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Z grafů lze pozorovat, že s 5% pravděpodobností bude ztráta ve druhém kvartálu vyšší 

než 253683 tis. Kč a ve třetím 473254 tis. Kč resp. že s 95% budou tržby v daném kvartálu 

vyšší než tato 5% hodnota.   

Krom této historické metody analýzy rizika tržeb, resp. prodejů, je vhodné také 

analyzovat velikost rizika, kterou je ovlivněná hodnota společnosti Unilever ČR v závislostí na 

průměrné teplotě. Z grafu 4.9 resp. z 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦𝐴 a 10 000 odchylek, porovnávané s touto 

hodnotou, získáme 10 000 odchylek od této hodnoty. Pokud tedy za střední hodnotu budeme 

považovat 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑢𝐴 o velikosti 4 564 355 tis. Kč, můžeme tyto odchylky od této hodnoty 

znázornit v grafu 4.13. 

Graf 4.13 Histogram odchylek od 𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚𝑨  společnosti Unilever ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 95% (zelená část grafu) hodnot bude mít vyšší 

odchylku, než -490 218 tis. Kč resp. že 5% hodnot bude mít vyšší zápornou odchylku než 

-490 218 tis. Kč. Pokud bychom stejné odchylky vyjádřili relativně, přitom by opět 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝐴 

byla považována za hodnotu, která nastane a se kterou budeme porovnávat odchylky, relativní 

odchylky by byly v rozmezí -13,5% až 18,01%. Relativní četnosti lze zachytit v grafu 4.14. 
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Graf 4.14 Histogram relativních odchylek od 𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚𝑨  společnosti Unilever ČR 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Na grafu 4.14 lze pozorovat, že četnost kladných odchylek je mírně vyšší, než v případě 

záporných, větší tzv. „těžký konec“ rozdělení lze sledovat právě u kladných odchylek. 

4.6 Weather derivát 

 Dříve, než uvedené výsledky budeme analyzovat, je vhodné u rizikového faktoru ve 

formě počasí spočítat, kolik by stálo jeho případné zajištění. V případě zajištění se proti riziku 

ve formě počasí máme v podstatě 2 možnosti. Můžeme využít pojištění, kdy po uzavření 

smlouvy dostaneme v případně nastání předem specifikované události definovanou částku ve 

smlouvě. Tato metoda se ovšem používá většinou k zajištění katastrofických rizik. Druhou 

variantu představuje weather derivát. Tato metoda představuje podobný princip zajištění, jako 

pojištění, tedy že zaplatíme určitou částku a pokud nastane určitá událost, dostaneme 

vyplacenou částku. Zde je ovšem oproti pojištění významný rozdíl a to v tom, že výplata je 

navázána na konkrétní vývoj počasí. Většinou tedy bývá dána určitá teplota, při jejíž překročení 

(ať již dolů nebo nahoru) se spustí určitá, předem definovaná, výplata a to až do určité 

maximální částky. Cílem je tak zjistit, kolik by stál weather derivát pro zajištění určité části 

tržeb a jaké by byly jeho parametry.  

 Budeme předpokládat, že finanční ředitel poptává zajištění ve formě weather derivátu 

pro zajištění tržeb ve druhém (1.4-30.6 2015) a třetím kvartálu (1.7-30.9). Tento derivát bude 

mít formu put opce, derivát bude tedy pro firmu generovat peněžní prostředky, pokud bude 

teplota pod předem stanovenou teplotou resp. tržbami, které této teplotě odpovídají. Index, na 
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který je derivát navázán, je tak průměrná teplota25. Pro každý kvartál se předpokládají 2 scénáře. 

První počítá s tím, že finanční ředitel je ochoten podstoupit riziko ve výši 1 směrodatné 

odchylky průměrných tržeb za období a druhý ve výši 0,3 násobku směrodatné odchylky. 

Takovéto hodnoty budou představovat hodnoty zajištění, od kterých se bude chtít finanční 

ředitel zajistit (strike). Oba tyto scénáře budou počítány za období 54 let a 20 let. Celkem 

vznikne tedy 8 cen derivátů. 4 varianty pro 54 leté období, 2 pro kvartál Q2 a 2 pro Q3 a stejný 

počet pro 20 leté období. Varianta 1 a 3 tedy bude označovat weather derivát s 1 násobkem 

směrodatné odchylky průměrných tržeb, první varianta za kvartál Q2 a třetí za Q3 období 1961-

2014 a varianty 2 a 4 označovat weather derivát s 0,3 násobkem směrodatné odchylky 

průměrných tržeb, druhá varianta za kvartál Q2 a čtvrtá za kvartál Q4. Stejný princip označení 

bude i u variant 4-8 s tím rozdílem, že se bude jednat o 20 leté období. K ocenění weather 

derivátu bude využita burn analýza, která je popsána ve druhé kapitole této práce. Důvod pro 

vybrání této analýzy spočívá v tom, že zajištění se předpokládá na OTC trhu a ne na burze, 

především díky velké specifičnosti kontraktu. Z tohoto důvodu bude zajištění provádět 

jednotlivý subjekt pro parametry derivátu, který není nikde porovnatelný na trhu. Tedy zajištění 

české prodejní společnosti pro 2 různé kvartály v různých hodnotách zajištění. Maximální 

výplata daného derivátu bude poté rozdíl mezi nejnižší teplotou za období resp. k této teplotě 

korespondující tržby a hodnotou striku.  Hodnotu zajištění, resp. částky, od které se bude chtít 

finanční ředitel zajistit (strike), korespondující teplotu k této hodnotě, průměrné tržby za 

období, velikost směrodatných odchylek, minimální teplotu za období a k ní korespondující 

tržby a výslednou maximální výplatu daného derivátu pro 54 leté období i 20 leté období 

najdeme v tabulkách 4.7 resp. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Ačkoliv jsou v odborné literatuře nejvíce zmiňované indexy HDD či CDD, dle analýzy společnosti Pwc 

(2011) se na OTC trzích uzavírá přes 50% weather derivátů na index teploty. Přitom se na OTC trhu, podle 

stejné studie, obchoduje ve vyšší míře, než na burze. 
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Tab. 4.7 Parametry variant 1-4 za období 1961-2014 pro výpočet weather derivátu  

  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Průměrné tržby (tis. Kč) 355024 355024 630707 630707 

Směrodatná odchylka od tržeb (tis. Kč) 58721 17616 97200 29160 

Hodnota zajištění: Strike (tis. Kč) 296303 337408 533507 601547 

Korespondující teplota k hodnotě zajištění 
(°C) 10,94 12,73 14,70 15,47 

Nejnižší teplota (°C) 9,60 9,60 13,67 13,67 

Korespondující tržby k nejnižší teplotě tis. 
Kč 240531 240531 453799 453799 

Max. výplata (tis. Kč) 55772 96877 79708 147748 

     

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.8 Parametry variant 5-8 za období 1995 - 2014 pro výpočet weather derivátu  

  Varianta 5 Varianta 6 Varianta 7 Varianta 8 

Průměrné tržby (tis. Kč) 398104 398104 675227 675227 

Směrodatná odchylka od tržeb (tis. Kč) 55465 16640 75775 22733 

Hodnota zajištění: Strike (tis. Kč) 342639 381465 599452 652494 

Korespondující teplota k hodnotě zajištění 
(°C) 11,87 12,55 15,45 15,99 

Nejnižší teplota (°C) 11,30 11,30 15,50 15,50 

Korespondující tržby k nejnižší teplotě tis. 
Kč 313631 313631 604159 604159 

Max. výplata (tis. Kč) 29008 67833 -4708 48335 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 4.8 je zřejmé, že již v tento moment se vylučuje varianta 7, protože je hodnota, 

při které se chce finanční ředitel zajistit (strike) nižší, než korespondující tržby k nejnižší 

teplotě, maximální výplata by byla tedy záporná. Fakt, že hodnota zajištění je pod hodnotou 
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tržeb korespondující k min. teplotě, znamená, že zajištění v podobě varianty 7 pro nás nemá 

smysl.  

Pro každý rok se výplata derivátu určí porovnáním nulové hodnoty a rozdílu hodnoty 

zajištění a tržeb v daném roce, tedy: 

𝑀𝑎𝑥(𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 − 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖; 0)                                            (4.3) 

kde 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 představují tržby v daném roce a 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 hodnotu zajištění pro danou variantu. Resp. 

pokud jsou tržby vyšší, než hodnota zajištění, výplata derivátu bude nulová.  

            Cenu dané varianty poté získáme dle vzorce (2.36). Očekávanou výplatu (burn analýza) 

získáme jako průměr výplat, které by v historii nastaly, pokud by byly historické tržby nižší, 

než smluvně ujednaná hodnota zajištění (strike) weather derivátu, který se má ocenit a to za 

dané sledované období. Počítáme tedy, jaká by byla návratnost derivátu v minulosti, 

kdybychom ho kupovali každý rok za sledované období, a z případných výplat vytvoříme 

průměr.26 Riziková prémie zajišťovatele je stanovena na 25% z hodnoty směrodatné odchylky 

očekávaných výplat (burn analýza). Kapitál, který zajišťovatel musí po dobu konání uschovat, 

se rovná max. výplatě derivátu. Zajišťovatel tak požaduje za dobu trvání kontraktu (v případu 

této práce 3 měsíce) požadovaný výnos, který bude v tomto případě 7%, který plyne z titulu, že 

danou sumu nemůže zajišťovatel využít v současnosti. Náklady na tento kapitál se poté 

vypočtou jako 𝑚𝑎𝑥. 𝑣ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎 ∙ 0,07 ∙ (
3

12
). Hodnoty dílčích složek a celkovou cenu weather 

derivátu zachycují tabulky 4.9 a 4.10. 

Tab. 4.9 Ocenění variant 1-4 pomocí burn analýzy 

tis. Kč Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Burn analýza (očekávaná výplata) 19206 39579 33610 70015 

Riziková přirážka 4365 6295 5546 9374 

Náklady kapitálu 1115 1938 1594 2955 

Cena celkem 24687 47812 40750 82344 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

                                                 
26 Jednotlivé výplaty jsou uvedeny v příloze č. 9 a 10 této práce. 



71 

 

Tab. 4.10 Ocenění variant 5-8 pomocí burn analýzy 

tis. Kč Varianta 5 Varianta 6 Varianta 7 Varianta 8 

Burn analýza (očekávaná výplata) 3994 37934 x 39569 

Riziková přirážka 5164 4383 x 12790 

Náklady kapitálu 580 1357 x 967 

Cena celkem 9739 43674 x 53326 

Zdroj: Vlastní zpracování 

          Finanční ředitel se tedy může zajistit pomocí výše zmíněných 7 variant proti poklesu 

tržeb v závislosti na průměrné teplotě koupí dané varianty put opce. Každá varianta má celkem 

5 parametrů, podle kterých je derivát charakterizován. Dobu trvání kontraktu, geografickou 

oblast a k ní příslušící meteorologické stanice, výplatní formule (tick size), hodnota zajištění a 

maximální hodnota výplaty. Výplatní formule je stanovena jako částka, která se vyplatí 

kupujícímu za každou jednotkovou změnu 0,0001 °C tedy jako: 

𝑣ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 =
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑣ý𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎

(𝑘𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑛𝑑𝑢𝑗í𝑐í 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑘 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě 𝑧𝑎𝑗íš𝑡ě𝑛í−𝑘𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑑𝑛𝑢𝑗í𝑐í 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě).
.    (4.4) 

         Maximální hodnota pro každou variantu je uvedena v tabulce 4.7 resp. 4.8. Pro všechny 

varianty je společná geografická oblast Česká republika a meteorologické stanice ČHMÚ. 

Výplatní formule jsou uvedeny pro všechny varianty v tabulce č. 4.11. 

Tab. 4.11 Výplatní formule (tick size) variant 1-8 

  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Výplatní formule (Kč/0,0001 °C) 4175 4468 7689 8183 

  Varianta 5 Varianta 6 Varianta 7 Varianta 8 

Výplatní formule (Kč/0,0001 °C) 5119 5408 x 9803 

Zdroj: Vlastní zpracování 

         Parametry pro první variantu by tedy vypadaly následovně: Weather derivát v podobě put 

opce za cenu 24 687 tis. Kč. Délka konání kontraktu od 1.3 2015 do 30.6 2015, geografická 

oblast Česká republika a meteorologické stanice ČHMÚ, výplatní formule (tick size): 

4175Kč/0,0001 °C, strike: průměrná teplota > 10,94 °C a maximální výplata 55772 tis. Kč. 

(9,60°C). 
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4.7 Zhodnocení výsledků a doporučení  

Tato podkapitola se věnuje zhodnocení výsledků této práce resp. analýze výsledků, které 

měla za cíl tato práce a navrhnout doporučení pro společnost Unilever ČR na základě získaných 

výsledků a poznatků.  

První z podcílů této práce bylo statisticky analyzovat závislost tržeb společnosti 

Unilever ČR a počasí. Vzhledem k poskytnutým datům společnosti Unilever ČR byly 

analyzovány čtvrtletní tržby kategorie „Ice“ a následně zprůměrovaná čtvrtletní průměrná 

teplota příslušící období, ze kterého pocházely dané tržby. Jako výsledek analýzy jsme získali 

téměř dokonalou exponenciální závislost v podobě exponenciální regresní funkce  

y = 53747e0,1561x s koeficientem determinace R² = 0,9416. Z této závislosti lze pozorovat, že při 

zimních teplotách v kvartálu Q4 a Q1 se pohybují tržby od 40 000 do 100 000 tis. Kč, přitom 

přírůstek teploty na celkové tržby pro daný kvartál nepředstavuje razantní zvýšení tržeb. Rozdíl 

60 000 tis. Kč představuje rozdíl celých 5 °C v průměrné teplotě. Tento fakt již ovšem 

nepozorujeme u tržeb v Q2 a Q3. Ty se pohybují až na jednu výjimku od 400 000 do 700 000, 

přičemž rozdíl 3°C představuje 300 000 tis. Kč rozdíl v tržbách. Lze tedy sledovat, že obzvláště 

tržby v letních měsících jsou velmi citlivé na jakýkoliv posun průměrné teploty již o 0,1°C. 

Závislost tržeb kategorie „Ice“ byla zkoumána také v porovnání s průměrnými teplotami 

vyhlazených klouzavým průměrem a průměrovaných maximálních denních teplot, výsledná 

závislost je ovšem včetně koeficientů determinace prakticky stejná. Díky této závislosti může 

společnost vytvořit např. interní scénáře, které budou korespondovat s danou průměrnou 

teplotou a mohou sloužit pro operační či strategická rozhodnutí.  

Druhý podcíl této práce se věnoval kvantifikaci finanční závislosti rizika, ve formě 

počasí, na hodnotu společnosti Unilever ČR. Z dvou rozdělení hodnot, která byla v této práci 

vypočítána, se jako lepší jeví rozdělení, kdy je počítáno s regresní exponenciální funkcí 

závislosti průměrné teploty a tržeb kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR, modelováním 

průměrné teploty a porovnáním náhodně namodelovaných hodnot s teplotami získanými 

extrapolací lineární regresní funkce průměrné teploty vyhlazené klouzavým průměrem. Toto 

rozdělení pravděpodobnosti počítá s tím, že hodnota kategorie „Ice“ resp. společnosti  

Unilever ČR získána pomocí průměrných teplot z extrapolace zmíněné lineární regrese je  

4 564 355 tis. Kč přičemž odchylky od této hodnoty se pochybují od -999 671 tis. Kč (-21,9%) 

do 1 757 710 tis. Kč (38,51%) a výskyt kladných odchylek je mírně vyšší, než záporných.  
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Poslední podcíl se věnoval zajištění rizika počasí pomocí nástrojů na zajišťování počasí. 

Z druhé kapitoly bylo potvrzeno, že čím delší časovou řadu u burn analýzy bereme v potaz, tím 

je konečná cena dražší. Tento fakt je způsoben především vyšší hodnotou burn analýzy, která 

nastává v případě, kdy bereme v potaz delší časové období. Během delšího časového období 

zvyšujeme pravděpodobnost výskytu nepříznivých teplot, které zapříčiní nižší tržby, než 

hodnota tržeb, na které se chce společnost zajistit a které spustí výplatu derivátu v minulosti a 

tím vyšší hodnotu burn analýzy. V případě rozhodování pro zajištění weather derivátem je vždy 

nutné porovnat cenu dané varianty weather derivátu a možného zajištění. Pokud bychom např. 

vzali v úvahu variantu 4, kdy max. zajištění tvoří částku téměř 148 000 tis. Kč a porovnali tuto 

hodnotu s max. historickými tržbami daného kvartálu za posledních 20 let, která činí téměř 

800 000 tis. Kč27, varianta č. 4 by mohla zajistit až 18,5% tržeb. Pokud ovšem k této variantě 

přičteme její cenu, kterou musíme zaplatit při uzavření derivátu, měli bychom zajištěno pouze 

8% tržeb. Cena derivátu může být u variant této práce až ½ maximálních hodnot tržeb, které 

chceme proti nepříznivému počasí zajistit. Jelikož je navíc v poslední 10-15 letech tepleji, než 

před 15-30 lety resp. vyšší průměrné teploty se vyskytují stále častěji, je na cíli společnosti, zda 

se roční zajištění při těchto výsledných procentuálních částkách vyplatí či nikoliv. Případ, 

kdyby se takový derivát vyplatil, by mohl být při předpovědi extrémně špatného následujícího 

roku, kdy by mohlo být předpokládáno, že teploty resp. tržby budou nízké také.  

Z uvedených výsledků se tak může společnost zaměřit na několik věcí, se kterými může 

aktivně pracovat. Jako první se může zabývat tím, jak v exponenciální regresní funkci resp. 

aktuální závislosti tržeb a počasí vyrovnat spodní část této křivky na alespoň lineární tvar resp. 

jak zvýšit prodeje zmrzliny v kvartálech Q4 a Q1. To může společnost provést jak větší 

produktovou diverzifikací či marketingovou kampaní na podporu prodejů zmrzliny i při nižší 

teplotě, kdy spotřebitel obecně nemá potřebu vyhledávat tento statek. Stejně může společnost 

postupovat v letních měsících, kdy se může zajistit proti poklesu teplot např. lepší penetrací 

trhu, obzvláště pak vnitřních prodejů, protože venkovní prodeje při špatném letním počasím 

potřebné tržby negenerují. K lepší diverzifikaci a pokrytí trhu navíc může společnost motivovat 

rostoucí evropský trh se zmrzlinou či zlepšující se životní úroveň v ČR, kdy začíná být vyšší 

poptávka po prémiových výrobcích, kde může mít společnost vyšší marži. Management 

společnosti tak nemusí jen čekat na vývoj počasí a sledovat jej a respektovat případné negativní 

následky. U velikosti odchylky vlivu počasí na hodnotu společnosti by měla společnost 

pracovat jak s kladnou, tak zápornou odchylkou. Zápornou se bude především zabývat finanční 

                                                 
27 Viz příloha č. 10 této práce. 
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oddělení, jak případný nedostatek tržeb či likvidity zajistit, nebo prodejní a marketingové 

oddělení, jak tento nedostatek tržeb zajistit prodejem jiných výrobků z kategorie „Ice“ nebo 

jiné kategorie, ve které společnost operuje. V neposlední řadě s negativní odchylkou může 

pracovat také oddělení supply chain (dodavatelský řetězec) a plánovat tak s nižšími zásobami 

na budoucí období či naopak s vyššími v případě kladné odchylky. Kladná odchylka od 

plánované teploty tak může způsobit ztráty také a to především díky nedostatku zásob výrobků, 

které by nebyly vyrobeny a na trhu je po nich díky příznivému počasí poptávka. V případě 

negativní odchylky může finanční oddělení využít hedging pomocí derivátů na počasí pro 

snížení volatility tržeb resp. hodnoty společnosti. V případě variant uvedené v této práci, kdy 

je zajištění prováděno na OTC trhu a kontrakt by tak byl „šit na míru,“ by zajištění po odečtení 

ceny kontraktu odpovídalo pouze jednotkám procent maximálních průměrných tržeb za 

posledních sledovaných 20 let. Společnost by pro pokrytí tohoto rizika měla tak využít např. 

rizikovou přirážku započítanou v každém výrobku. Společnost by tak měla vědět o možnostech 

a velikosti rizika ve formě počasí resp. teploty, aktivně s tímto rizikem pracovat a snažit se ho 

do budoucna co nejvíce eliminovat. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo statisticky analyzovat závislost rizikového faktoru v 

podobě počasí na tržbách  kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR spol. s r. o. a tuto závislost 

finančně kvantifikovat na hodnotu společnosti Unilever ČR spol. s r. o. a také navrhnout to, jak 

případně tento rizikový faktor zajistit finančními nástroji na počasí.  

Diplomová práce byla krom úvodu a závěru rozdělena do třech částí. V první části byla 

popsána základní teoretická východiska, která byla aplikovaná v této práci. Jednalo se o 

vybrané matematicko-statistické metody, které byly pro další finanční postup nezbytné. Dále 

bylo popsáno oceňování podniků, analýza a kvantifikace rizika. Poslední část se věnovala 

nástroji na zajištění rizika ve formě počasí a to weather derivátu.  

Ve druhé části byla představena česká jednotka společnosti Unilever,  

Unilever ČR spol. s r. o. Tato česká jednotka byla analyzována z hlediska historického vývoje, 

produktového portfolia, zaměření a finančních výsledků. Dále zde byla představena podrobně 

kategorie, na jejíž tržby byl v této práci analyzován vliv počasí, a to kategorie „Ice.“ 

V návaznosti na kategorii „Ice“ byl popsán evropský a český trh se zmrzlinou a postavení české 

jednotky Unilever ČR spol. s. r. o. na českém trhu se zmrzlinou.    

Třetí část byla věnována aplikaci teorie uvedené v první části této práce a to v prostředí 

trhu se zmrzlinou popsané ve druhé části této práce. Úvod této části se věnoval predikci budoucí 

teploty. Ta spočívala v analýze časové řady průměrné teploty za období 1961-2014. Pro účely 

lepšího odhadu teplot byla provedena dekompozice a analýza trendu této časové řady. Následně 

byla provedena extrapolace z analyzovaného trendu, která poskytla bodové odhady průměrné 

teploty, se kterými se v této práci počítalo, že skutečně nastanou. Závěr této části patřil 

modelování průměrných teplot na základě historické simulace pomocí metody inverzní 

transformace. Následně byla provedena regresní analýza kvartálních tržeb kategorie „Ice“ 

společnosti Unilever ČR spol. s. r. o. a průměrných kvartálních historických teplot. 

Analyzovány byly také kvartální tržby kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR spol. s. r. o. a 

průměrné kvartální historické teploty vyhlazené klouzavým průměrem a průměrné denní 

maximální historické teploty, které byly také průměrovány na kvartální. Následně byly pomocí 

regresních modelů a namodelovaných teplot stanoveny celkem 2 různé způsoby výpočtu tržeb. 

Poté byly stanoveny 2 pravděpodobností rozdělení hodnot společnosti Unilever ČR spol. s.r.o., 

přičemž z prvního rozdělení hodnot bylo vytvořeno také rozdělení relativních a absolutních 

odchylek hodnot společnosti Unilever ČR spol. s.r.o. Dále byly pomocí metody historické 
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simulace Sales-at-Risk stanoveny hodnoty maximální ztráty budoucích tržeb na úrovni 𝛼 = 5% 

pro kvartál Q2 a Q3. Na závěr této části bylo stanoveno pomocí oceňovací metody burn analýzy 

8 cen weather derivátu pro 8 různých variant zajištění tržeb v kvartálech Q2 a Q3.   

Jako možné náměty pro rozšíření této lze uvést např. rozšíření modelování teplot o 

vhodný stochastický model, analyzování více vlivů na vývoj tržeb kategorie „Ice“ resp. 

zmrzliny, než pouze průměrná teplota. Může se jednat o další klimatické jevy jako srážky či 

slunečný svit nebo o různé behaviorální chování spotřebitelů, mezi něž může patřit, kdy a při 

jaké teplotě kupují zmrzlinu atd. Také lze tuto práci rozšířit či použít na jiné ekonomické 

sektory, než jen trh se zmrzlinou či různé světové regiony. V případě zajištění pomocí weather 

derivátu lze zkoumat sofistikovanější formy ocenění daných variant.  
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Seznam zkratek 

 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

FMCG   Rychloobrátkové zboží (Fast Moving Consumer Goods) 

FCF  Volné hotovostní prostředky (Free Cash Flow) 

FCFF  Volné peněžní prostředky pro společnost (Free Cash Flow For The Firm) 

FCFE  Volné peněžní prostředky pro majitele (Free Cash Flow to the Equity) 

FCFEU  Volné peněžní prostředky pro majitele - nezadluženeé  

(Free Cash Flow to the Equity - Unlevered) 

EAT  Čistý zisk (Earnings after Taxes) 

EBIT   Zisk před zdaněním a úroky (Earnings before Interest and Taxes) 

ICE  Označení zmrzlinové kategorie společnosti Unilever ČR spol. s. r. o 

PH  Pokračující hodnota  

PZM   Provozní zisková marže 

Rf   Bezriziková sazba 

Rd  Náklady na cizí kapitál 

Re   Náklady na vlastní kapitál 

WACC   Průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost Of Capital) 
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Příloha č. 1  

Rozvaha společnosti Unilever ČR spol. s r. o. za období let 2008-2014 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 3390243 2600167 1872023 1384234 1189327 1908757 1962744

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1635576 624531 169454 92424 42656 988638 1256815

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 302652 220850 123931 45330 2906 707 1000339

3. Software 007 45282 69500 32459 16076 2906 707 0

4. Ocenitelná práva 008 209837 149638 89445 29254 0 0 813893

5. Goodwill 009 186446

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 6525 0 2027 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 41008 1712 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 1332824 403581 45423 46994 39650 38413 33252

B. II. 1. Pozemky 014 2031 2031 0 0

2. Stavby 015 488429 97385 5193 3413 1632 0

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 706621 294866 39897 41844 38018 34211 33064

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 135743 9299 333 1737 0 4202 188

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 100 100 100 100 100 949518 223224

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 949418 223124

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 100 100 100 100 100 100 100

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 1718314 1938648 1679632 1278820 1131118 900093 696837

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 24498 30601 349 295 0 0 0

C. I. 1. Materiál 033 24498 30601 349 295 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 3565 0 0 0 10429 8238 0

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 3565 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 047 10429 8238

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 1688684 1906955 1679118 1278321 1120550 891701 696701

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 1206073 1126541 634711 619025 678377 528738 599919

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 179482 191107 912805 435804 361912 284470 26856

6. Stát - daňové pohledávky 054 39951 1973 2138 6399 5978 0 10628

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 35222 28058 14035 14243 13369 27148 19757

8. Dohadné účty aktivní 056 227524 556394 115405 202700 60779 51211 39401

9. Jiné pohledávky 057 432 2882 24 150 135 134 140

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 1567 1092 165 204 139 154 136

C. IV. 1. Peníze 059 1567 1092 165 204 139 154 136

D. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 36353 36988 22937 12990 15553 20026 9092

D. 1. Náklady příštích období 064 36353 36834 22880 12990 13689 16442 7631

3. Příjmy příštích období 066 0 154 57 0 1864 3584 1461

Označení AKTIVA
Číslo 

řádku

Roky (tis. Kč)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067 3390243 2600167 1872023 1384234 1189327 1908757 1962744

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 507895 843476 770858 375461 180167 264574 337451

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 500000 500000 500000 200 200 200 210

A. I. 1. Základní kapitál 070 500000 500000 500000 200 200 200 210

A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 0 0 0 0 0 0 25646

2. Ostatní kapitálové fondy 075 25646

A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  

(ř. 80+81)
079 50000 50000 50000 50000 50000 50000 0

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 50000 50000 50000 50000 50000 50000

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082 141996 -42105 4203 220858 0 129967 254066

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083 141996 0 4203 220858 0 129967 254066

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 -42105 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 -184101 335581 216655 104403 129967 84407 57529

B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 2882348 1756691 1101165 1008773 1009160 1644183 1625293

B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 90107 295757 40183 50836 23493 17839 13307

3. Rezerva na daň z příjmů 090 0 20467 7533 30498 0 984

4. Ostatní rezervy 091 90107 275290 32650 20338 23493 16855 13307

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 46002 96703 76919 26057 0 0 100438

10. Odložený daňový závazek 102 46002 96703 76919 26057 100438

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 2746239 1364231 984063 931880 985667 1626344 1511548

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 1316777 396283 330309 422924 420196 411540 406489

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 173773 0 0 0 601211 682718

5. Závazky k zaměstnancům 108 23342 37257 13499 1838 1119 2790 681

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 22240 16015 6107 0 574 175 238

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 26557 74398 15009 556 3232 3357 284

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 728 0

10. Dohadné účty pasivní 113 1182076 839490 618352 505775 559818 606968 421138

11. Jiné závazky 114 1474 788 787 787 0 303

Označení PASIVA
Číslo 

řádku

Roky (tis. Kč)



 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztrát společnosti Unilever ČR spol. s r. o. za období let 2008-2014 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I. Tržby za prodej zboží 01 4350265 4636027 4304680 4404446 4176533 4258752 4412921

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 2046897 2308025 2161178 2316826 2262630 2345720 2509980

+ Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 2303368 2328002 2143502 2087620 1913903 1913032 1902941

II. Výkony (ř. 05 až 07) 04 4464920 2266246 550193 127914 76205 99151 122551

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4534383 2266246 550193 127914 76205 99151 122551

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -70948 0 0

3. Aktivace 07 1485 0 0

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 5653585 2303956 1906474 1734217 1542962 1596703 1611706

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 3260286 302552 151166 143567 111168 129239 105502

B. 2. Služby 10 2393299 2001404 1755308 1590650 1431794 1467464 1506204

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 1114703 2290292 787221 481317 447146 415480 413786

C. Osobní náklady  (ř. 13 až 16) 12 624358 620346 489910 252517 239243 264135 283116

C. 1. Mzdové náklady 13 454993 456118 364472 181909 171138 192086 188404

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 14358

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 148918 139654 108720 62590 60695 62451 68408

C. 4. Sociální náklady 16 20447 24574 16718 8018 7410 9598 11946

D. Daně a poplatky 17 2352 2333 2050 21834 11918 4645 3007

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 236804 266303 234184 195339 76118 34248 33598

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 302174 161827 229961 56825 12829 320 44

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 119 161624 229729 56626 12829 320 44

III. Tržby z prodeje materiálu 21 302055 203 232 199 0 0 0

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

(ř. 23 + 24)
22 306418 232832 245180 721119 145601 55 -1211

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1438 232832 245180 702037 145601 55 11

F. 2. Prodaný materiál 24 304980 0 0 19082 0 0 -1222

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období
25 199077 809843 -182888 -817453 -146314 -10766 -9425

IV. Ostatní provozní výnosy 26 135212 44402 45828 169281 41636 16399 702

H. Ostatní provozní náklady 27 171367 85118 93805 84389 12269 13692 15055

*
Provozní výsledek hospodaření  [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 

26 - 27 + (-28) - (-29)]
30 11713 479746 180769 249678 162776 126190 90392

X. Výnosové úroky 42 21190 352 4233 2390 1308 0 0

N. Nákladové úroky 43 20475 16160 169 171 133 10631 17698

XI. Ostatní finanční výnosy 44 61120 100168 0 0 912 207 4822

O. Ostatní finanční náklady 45 137611 132543 18324 12630 258 256 5998

*
Finanční výsledek hospodaření  [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 

41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]
48 -75776 -48183 -14260 -10411 1829 -10680 -18874

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 164465 95982 32794 62190 34638 31103 13989

Q. 1.  - splatná 50 143133 45281 52578 113052 71124 28912 14249

Q. 2.  - odložená 51 21332 50701 -19784 -50862 -36486 2191 -260

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 -228528 335581 133715 177077 129967 84407 57529

XIII. Mimořádné výnosy 53 61773 0 103676 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 89721

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 17346 0 20736 -17047 0 0 0

S. 1.  - splatná 56 17346 0 20736 -17047

S. 2.  - odložená 57 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 44427 0 82940 -72674 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 -184101 335581 216655 104403 129967 84407 57529

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 -2290 431563 270185 149546 164605 115510 71518

**

***

****

Označení Text
Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období (tis. Kč)



 

Rok Q1 Q2 Q3 Q4

1988 0,97 12,13 15,77 3,00

1989 2,50 11,80 15,93 3,33

1990 3,10 11,73 15,10 3,60

1991 0,00 9,90 16,63 2,33

1992 1,40 12,70 17,63 2,67

1993 -0,53 13,20 14,90 2,97

1994 1,90 12,07 17,63 4,00

1995 1,07 11,63 16,40 2,53

1996 -3,47 12,03 13,93 2,67

1997 0,17 11,30 15,80 3,03

1998 1,83 13,20 15,60 2,13

1999 0,80 12,47 17,13 3,10

2000 1,10 14,33 15,50 5,60

2001 0,73 11,80 15,83 3,13

2002 2,07 13,53 16,40 2,93

2003 -1,03 14,00 17,33 3,07

2004 -0,37 11,70 15,90 3,83

2005 -1,03 12,67 15,97 3,23

2006 -2,97 12,57 17,33 6,00

2007 3,70 14,27 15,77 2,57

2008 2,20 12,93 15,80 4,53

2009 -0,60 13,40 17,07 3,90

2010 -1,37 12,07 16,10 2,07

2011 0,20 13,57 16,33 4,07

2012 -0,10 13,23 16,57 3,60

2013 -1,30 12,00 16,30 4,77

2014 2,93 12,63 16,33 5,87

Teplota  °C

Příloha č. 3 

Kvartální průměrná teplota vzduchu za období let 1961-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Q1 Q2 Q3 Q4

1961 1,23 12,40 15,37 3,00

1962 -1,40 10,77 14,63 1,50

1963 -4,97 12,10 16,20 2,73

1964 -3,13 12,87 15,20 2,93

1965 -1,57 10,50 14,33 2,33

1966 0,17 12,57 14,57 4,33

1967 0,67 11,37 16,27 3,83

1968 -0,20 12,00 14,80 2,70

1969 -2,07 11,90 15,53 2,23

1970 -2,10 10,90 15,00 3,67

1971 -1,37 11,87 15,60 3,80

1972 0,60 11,27 14,57 2,43

1973 0,37 10,87 15,83 1,90

1974 2,90 10,53 15,17 3,23

1975 1,37 11,23 16,90 2,60

1976 -0,93 11,80 14,90 3,57

1977 1,53 11,13 14,13 3,80

1978 -0,17 10,40 13,67 3,07

1979 -1,47 12,20 14,23 3,90

1980 -0,97 9,60 14,30 2,37

1981 0,07 11,87 15,30 2,60

1982 -1,43 11,37 17,03 4,50

1983 0,80 12,60 17,00 2,63

1984 -0,57 10,53 14,43 3,83

1985 -3,80 11,23 15,53 3,10

1986 -2,43 12,77 14,73 3,70

1987 -4,10 10,93 15,57 4,17

Teplota  °C



 

Příloha č. 4 

Kvartální průměrná teplota vzduchu vyhlazena klouzavým prostým průměrem  

  

 

 

 

 

 

 

 

Rok Q1 Q2 Q3 Q4

1961

1962

1963

1964 15,20

1965 -1,57 14,77

1966 -0,70 14,70

1967 -0,24 15,09

1968 -0,23 15,03 2,70

1969 -0,60 15,12 2,47

1970 -0,85 15,10 2,87

1971 -0,92 11,87 15,16 3,10

1972 -0,73 11,57 15,10 2,97

1973 -0,61 11,33 15,17 2,79

1974 -0,26 11,13 15,17 2,85

1975 -0,11 11,15 15,31 2,82

1976 -0,18 11,26 15,28 2,90

1977 -0,05 11,24 15,20 2,99

1978 -0,06 11,14 15,10 3,00

1979 -0,15 11,26 15,04 3,08

1980 -0,20 11,09 15,00 3,02

1981 -0,19 11,16 15,02 2,99

1982 -0,26 11,18 15,12 3,09

1983 -0,20 11,29 15,22 3,06

1984 -0,22 11,23 15,18 3,11

1985 -0,39 11,23 15,20 3,11

1986 -0,48 11,33 15,18 3,14

1987 -0,64 11,31 15,19 3,19

Teplota °C

Rok Q1 Q2 Q3 Q4

1988 -0,57 11,35 15,21 3,18

1989 -0,45 11,38 15,24 3,19

1990 -0,31 11,39 15,24 3,21

1991 -0,30 11,32 15,29 3,17

1992 -0,24 11,38 15,37 3,15

1993 -0,25 11,46 15,35 3,14

1994 -0,18 11,49 15,43 3,17

1995 -0,14 11,49 15,46 3,15

1996 -0,24 11,52 15,41 3,13

1997 -0,23 11,51 15,42 3,13

1998 -0,17 11,57 15,43 3,10

1999 -0,14 11,60 15,47 3,10

2000 -0,11 11,69 15,47 3,17

2001 -0,08 11,69 15,48 3,17

2002 -0,03 11,75 15,51 3,17

2003 -0,05 11,82 15,55 3,16

2004 -0,06 11,82 15,56 3,18

2005 -0,09 11,84 15,57 3,18

2006 -0,15 11,86 15,61 3,26

2007 -0,06 11,93 15,62 3,24

2008 -0,01 11,95 15,62 3,27

2009 -0,03 11,99 15,65 3,28

2010 -0,06 11,99 15,66 3,26

2011 -0,05 12,03 15,68 3,28

2012 -0,05 12,06 15,69 3,28

2013 -0,08 12,06 15,71 3,31

2014 -0,02 12,07 15,72 3,37

Teplota °C



 

Příloha č. 5  

Maximální denní teploty zprůměrované za kvartály v období 2008-2014 

  

Příloha č. 6 

Kvartální tržby kategorie „Ice“ společnosti Unilever ČR spol. s r. o. za období let 2008-2014 

  

  

 

Rok Kvartál Teplota °C

Q1 6,58

Q2 19,13

Q3 22,22

Q4 8,77

Q1 2,75

Q2 20,05

Q3 24,26

Q4 7,77

Q1 2,49

Q2 17,56

Q3 22,01

Q4 6,03

Q1 4,60

Q2 20,01

Q3 22,98

Q4 8,29

2008

2009

2010

2011

Rok Kvartál Tržby (tis Kč)

Q1 63071

Q2 417031

Q3 687840

Q4 88047

Q1 64036

Q2 479567

Q3 883205

Q4 47252

Q1 67847

Q2 415783

Q3 703813

Q4 93856

Q1 65104

Q2 466483

Q3 710234

Q4 94077

2008

2009

2010

2011

Rok Kvartál Teplota °C

Q1 4,41

Q2 19,94

Q3 24,04

Q4 7,55

Q1 1,63

Q2 17,57

Q3 22,98

Q4 8,71

Q1 7,67

Q2 18,94

Q3 22,56

Q4 9,07

2012

2013

2014

Rok Kvartál Tržby (tis Kč)

Q1 72237

Q2 450425

Q3 696690

Q4 60276

Q1 51909

Q2 409926

Q3 679479

Q4 97707

Q1 84126

Q2 435217

Q3 601931

Q4 74026

2012

2013

2014



 

Příloha č. 7 

Výstup programu MS Excel „Regrese“ průměrné teploty vyhlazené klouzavým prostým 

průměrem za daný kvartál a období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresní statistika průměrné teploty vyhlazené klouzavým prostým průměrem 

Násobné R 0,83751498 pro kvartál Q2 období 1971-2014

Hodnota 

spolehlivosti R 0,70143133

Nastavená 

hodnota 

spolehlivosti R 0,69432256

Chyba stř. 

hodnoty 0,17050654

Pozorování 44

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 2,868615 2,868615 98,67116 1,36949E-12

Rezidua 42 1,221044 0,029072

Celkem 43 4,089659

Koeficienty

Chyba 

stř. 

hodnoty t Stat

Hodnota 

P Dolní 95%

Horní 

95%

Dolní 

95,0% Horní 95,0%

Hranice -28,524094 4,033406 -7,07196 1,15E-08 -36,66383761 -20,3844 -36,6638 -20,3843501

Soubor X 1 0,02010759 0,002024 9,933336 1,37E-12 0,016022478 0,024193 0,016022 0,024192695

Regresní statistika průměrné teploty vyhlazené klouzavým prostým průměrem 

Násobné R 0,86165245 pro kvartál Q1 období 1965-2014

Hodnota 

spolehlivosti R 0,74244494

Nastavená 

hodnota 

spolehlivosti R 0,73707921

Chyba stř. 

hodnoty 0,21055197

Pozorování 50

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 6,134145 6,134145 138,3679 9,58612E-16

Rezidua 48 2,127942 0,044332

Celkem 49 8,262087

Koeficienty

Chyba 

stř. 

hodnoty t Stat

Hodnota 

P Dolní 95%

Horní 

95%

Dolní 

95,0%

Horní 

95,0%

Hranice -48,891111 4,105227 -11,9095 6,14E-16 -57,1452227 -40,637 -57,1452 -40,637

Soubor X 1 0,02427166 0,002063 11,76299 9,59E-16 0,020122933 0,02842 0,020123 0,02842



 

 

 

 

 

 

 

 

Regresní statistika průměrné teploty vyhlazené klouzavým prostým průměrem 

Násobné R 0,91786103 pro kvartál Q3 období 1964-2014

Hodnota 

spolehlivosti R 0,84246888

Nastavená 

hodnota 

spolehlivosti R 0,83925396

Chyba stř. 

hodnoty 0,09723767

Pozorování 51

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 2,477723 2,477723 262,0496 2,66531E-21

Rezidua 49 0,463303 0,009455

Celkem 50 2,941026

Koeficienty

Chyba 

stř. 

hodnoty t Stat

Hodnota 

P Dolní 95%

Horní 

95%

Dolní 

95,0% Horní 95,0%

Hranice -14,468834 1,839925 -7,86382 3,09E-10 -18,1663012 -10,7714 -18,1663 -10,7713662

Soubor X 1 0,01497425 0,000925 16,18795 2,67E-21 0,013115347 0,016833 0,013115 0,016833161

Regresní statistika průměrné teploty vyhlazené klouzavým prostým průměrem 

Násobné R 0,83344063 pro kvartál Q4 období 1968-2014

Hodnota 

spolehlivosti R 0,69462329

Nastavená 

hodnota 

spolehlivosti R 0,68783714

Chyba stř. 

hodnoty 0,0957271

Pozorování 47

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 0,937985 0,937985 102,359 3,60478E-13

Rezidua 45 0,412365 0,009164

Celkem 46 1,35035

Koeficienty

Chyba 

stř. 

hodnoty t Stat

Hodnota 

P Dolní 95%

Horní 

95%

Dolní 

95,0% Horní 95,0%

Hranice -17,63626 2,049549 -8,60495 4,62E-11 -21,76426401 -13,5083 -21,7643 -13,5082554

Soubor X 1 0,01041454 0,001029 10,11726 3,6E-13 0,008341254 0,012488 0,008341 0,012487822



 

Příloha č. 8 

Dílčí výpočty pro získání hodnot 1. a 2. fáze 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦𝐴 a 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦𝐵 za období 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Tržby 1122022 1124945 1127876 1130814 1133761

EBIT=FCFF 535723 537118 538517 539920 541327

Dis. faktor 1,12 1,2544 1,404928 1,573519 1,762342

Hodnota 478324 428187 383306 343129 365041

Hodnota první 

fáze
1997986

2015 2016 2017 2018 2019

Tržby 1288874 1292331 1295798 1299275 1302761

EBIT=FCFF 615388 617039 618694 620354 622018

Dis. faktor 1,12 1,2544 1,404928 1,573519 1,762342

Hodnota 549453 491899 440374 394246 352950

Hodnota první 

fáze
2228923

2020

Tržby 1136716

EBIT=FCFF 542738

R2 0,12

PH 4522818

Úročitel 1,762342

Hodnota 

druhé fáze
2566368

2020

Tržby 1306257

EBIT=FCFF 623688

R2 0,12

PH 5197397

Úročitel 1,762342

Hodnota 

druhé fáze
2949143



 

Příloha č. 9 

Vývoj historická výplaty weather derivátu pro kvartál Q2 a Q3 v případě podstupování rizika 

ve výši jednoho násobku resp. 0,3 násobku směrodatné odchylky z průměru tržeb za období 

1961-2014 

 

 

Kvartál Rok Teplota °C Tržby tis. Kč

Strike-Sales 

1x smodch

Strike-Sales 

0,3x smodch Kvartál Rok Teplota °C Tržby tis. Kč

Strike-

Sales 1x 

smodch

Strike-Sales 

0,3x smodch

Q2 1961 12,40 372385 Q3 1961 15,37 591715 9832

Q2 1962 10,77 288578 7725 48830 Q3 1962 14,63 527712 5795 73834

Q2 1963 12,10 355348 Q3 1963 16,20 673918

Q2 1964 12,87 400524 Q3 1964 15,20 576519 25028

Q2 1965 10,50 276812 19491 60596 Q3 1965 14,33 503569 29938 97978

Q2 1966 12,57 382200 Q3 1966 14,57 522249 11258 79298

Q2 1967 11,37 316912 20496 Q3 1967 16,27 680967

Q2 1968 12,00 349844 Q3 1968 14,80 541622 59925

Q2 1969 11,90 344426 Q3 1969 15,53 607311

Q2 1970 10,90 294647 1656 42761 Q3 1970 15,00 558798 42749

Q2 1971 11,87 342638 Q3 1971 15,60 613664

Q2 1972 11,27 312004 25404 Q3 1972 14,57 522249 11258 79298

Q2 1973 10,87 293118 3185 44290 Q3 1973 15,83 636428

Q2 1974 10,53 278256 18047 59152 Q3 1974 15,17 573527 28020

Q2 1975 11,23 310384 27024 Q3 1975 16,90 751730

Q2 1976 11,80 339091 Q3 1976 14,90 550143 51404

Q2 1977 11,13 305577 31831 Q3 1977 14,13 488091 45416 113456

Q2 1978 10,40 272524 23779 64884 Q3 1978 13,67 453799 79708 147748

Q2 1979 12,20 360939 Q3 1979 14,23 495770 37738 105777

Q2 1980 9,60 240531 55772 96877 Q3 1980 14,30 500956 32551 100591

Q2 1981 11,87 342638 Q3 1981 15,30 585589 15958

Q2 1982 11,37 316912 20496 Q3 1982 17,03 767540

Q2 1983 12,60 384194 Q3 1983 17,00 763557

Q2 1984 10,53 278256 18047 59152 Q3 1984 14,43 511492 22015 90055

Q2 1985 11,23 310384 27024 Q3 1985 15,53 607311

Q2 1986 12,77 394321 Q3 1986 14,73 536014 65532

Q2 1987 10,93 296184 119 41224 Q3 1987 15,57 610479

Q2 1988 12,13 357202 Q3 1988 15,77 629839

Q2 1989 11,80 339091 Q3 1989 15,93 646441

Q2 1990 11,73 335580 1828 Q3 1990 15,10 567589 33958

Q2 1991 9,90 252063 44240 85345 Q3 1991 16,63 721081

Q2 1992 12,70 390238 Q3 1992 17,63 842902

Q2 1993 13,20 421917 Q3 1993 14,90 550143 51404

Q2 1994 12,07 353504 Q3 1994 17,63 842902

Q2 1995 11,63 330383 7025 Q3 1995 16,40 695289

Q2 1996 12,03 351669 Q3 1996 13,93 473088 60419 128459

Q2 1997 11,30 313631 23777 Q3 1997 15,80 633125

Q2 1998 13,20 421917 Q3 1998 15,60 613664

Q2 1999 12,47 376280 Q3 1999 17,13 779616

Q2 2000 14,33 503569 Q3 2000 15,50 604159

Q2 2001 11,80 339091 Q3 2001 15,83 636428

Q2 2002 13,53 444452 Q3 2002 16,40 695289

Q2 2003 14,00 478037 Q3 2003 17,33 804339

Q2 2004 11,70 333839 3569 Q3 2004 15,90 643086

Q2 2005 12,67 388213 Q3 2005 15,97 649813

Q2 2006 12,57 382200 Q3 2006 17,33 804339

Q2 2007 14,27 498356 Q3 2007 15,77 629839

Q2 2008 12,93 404714 Q3 2008 15,80 633125

Q2 2009 13,40 435297 Q3 2009 17,07 771545

Q2 2010 12,07 353504 Q3 2010 16,10 663479

Q2 2011 13,57 446770 Q3 2011 16,33 688091

Q2 2012 13,23 424118 Q3 2012 16,57 713616

Q2 2013 12,00 349844 Q3 2013 16,30 684520

Q2 2014 12,63 386198 Q3 2014 16,33 688091



 

Příloha č. 10 

Vývoj historická výplaty weather derivátu pro kvartál Q2 a Q3 v případě podstupování rizika 

ve výši jednoho násobku resp. 0,3 násobku směrodatné odchylky z průměru tržeb za období 

1995-2014 

 

Kvartál Rok Teplota °C Tržby tis. Kč
Strike-Sales 

1x smodch

Strike-Sales 

0,3x smodch
Kvartál Rok Teplota °C Tržby tis. Kč

Strike-Sales 

1x smodch

Strike-Sales 

0,3x smodch

Q2 1995 11,63 330382,5366 12256 51082 Q3 1995 16,40 695289,1843

Q2 1996 12,03 351669,2787 29795 Q3 1996 13,93 473087,8898 126364 179407

Q2 1997 11,30 313631,2245 29008 67833 Q3 1997 15,80 633124,9851 19369

Q2 1998 13,20 421916,679 Q3 1998 15,60 613664,1868 38830

Q2 1999 12,47 376280,3654 -33641 5184 Q3 1999 17,13 779615,7615

Q2 2000 14,33 503569,2222 Q3 2000 15,50 604159,2677 48335

Q2 2001 11,80 339090,7774 3548 42374 Q3 2001 15,83 636427,9312 16067

Q2 2002 13,53 444451,6099 Q3 2002 16,40 695289,1843

Q2 2003 14,00 478036,8643 Q3 2003 17,33 804339,2918

Q2 2004 11,70 333838,6697 8800 47626 Q3 2004 15,90 643085,6065 9409

Q2 2005 12,67 388213,1398 Q3 2005 15,97 649812,9279 2682

Q2 2006 12,57 382200,1859 Q3 2006 17,33 804339,2918

Q2 2007 14,27 498355,9188 Q3 2007 15,77 629839,1808 22655

Q2 2008 12,93 404714,2186 Q3 2008 15,80 633124,9851 19369

Q2 2009 13,40 435296,693 Q3 2009 17,07 771544,6298

Q2 2010 12,07 353503,9001 27961 Q3 2010 16,10 663479,4303

Q2 2011 13,57 446770,2669 Q3 2011 16,33 688091,0607

Q2 2012 13,23 424117,7737 Q3 2012 16,57 713615,6543

Q2 2013 12,00 349844,1787 31620 Q3 2013 16,30 684519,9923

Q2 2014 12,63 386198,3837 Q3 2014 16,33 688091,0607


