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1 Úvod  

Globalizace, inovace, technologický pokrok, legislativa, politické dění. Toto je 

slabý výčet aspektů ovlivňujících každodenní život nejen každého člověka, ale  

i každého podniku, jakožto uskupení jednotlivců v jeden celek. Jednotlivci s těmito vlivy 

musí bojovat sami, zatímco podniky mají pro svůj boj představitele z řad managerů, 

kteří byli „vycvičeni“, aby dokázali minimalizovat dopady externích vlivů na svůj podnik. 

Jedním z moderních nástrojů pro eliminaci rizik jsou reálné opce, které dávají svým 

držitelům práva, nikoliv povinnosti. Reálné opce jsou schopny zohlednit hodnotu 

flexibility a zahrnout ji do výpočtu budoucí hodnoty podniku. 

Cílem této diplomové práce je aplikovat metodologii reálných opcí při ocenění 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. 

Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. 

V druhé kapitole je popsána metodologie reálných opcí, včetně základní 

terminologie opcí, typů a faktorů ovlivňujících jejich cenu. Dále jsou přiblíženy výchozí 

charakteristiky a typy reálných opcí, jejich vztahu s finančními opcemi a metody jejich 

oceňování. V závěru kapitoly je představen postup výpočtu a stanovení základních 

parametrů pro něj potřebných. 

V kapitole třetí je představen oceňovaný podnik, Karlovarské minerální vody, 

a.s., jsou zde nastíněny základní údaje a historie společnosti. 

Kapitola čtvrtá tvoří stěžejní část této diplomové práce, neboť právě zde je 

aplikována metodologie reálných opcí, která je vysvětlena v kapitole druhé, na ocenění 

podniku Karlovarské minerální vody, a.s. Je zde popsáno stanovení vstupních 

parametrů jako jsou budoucí peněžní toky, náklady na celkový kapitál WACC, dále je 

proveden výpočet podkladového aktiva a objasněna realizační cena opcí, včetně 

určení vnitřní hodnoty opce. Následuje stanovení hodnoty vlastního kapitálu použitím 

pasivní a aktivní strategie. V neposlední řadě je zde vyčíslena operativní flexibilita 

managementu podniku a v závěru jsou zhodnoceny jednotlivé výsledky. 

V poslední páté kapitole jsou shrnuty a okomentovány dosažené výsledky 

z předešlé kapitoly, včetně dosažené oceňovací hodnoty podniku Karlovarské 

minerální vody, a.s. 
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2 Popis metodologie reálných opcí 

Opce nepatří mezi objevy současné moderní doby, ba naopak. Jejich existence 

se táhne již od starověkého Řecka, přes středověkou Florencii, Anglii či Holandsko  

a jeho opce na tulipány, skrze 19. století a první výskyt na území Spojených států až 

po rok 1973 a zahájení opčních obchodů na Chicago Board Options Exchange 

(Ambrož, 2002, s.1). 

Tato kapitola je věnována základním charakteristikám a typům finančních 

derivátů a opcí, možnostem stanovení jejich ceny a faktorům, které ji ovlivňují, popisu 

reálných opcí a modelům jejich ocenění aj. 

2.1 Finanční deriváty 

Finanční deriváty představují jednu ze skupin finančních instrumentů, jejichž 

charakteristickým rysem je způsob výpočtu jejich ceny, která je odvozena od jiného 

podkladového aktiva či náhodného faktoru, na němž je závislý její vývoj. 

V rámci tzv. derivátového obchodu vzniká vztah mezi prodávajícím a kupujícím, 

který představují práva a povinnosti prodat či koupit v budoucnosti podkladové aktivum 

za realizační cenu stanovenou v současnosti. 

Členění finančních derivátů 

Základní dělení finančních derivátů je na termínové a opční kontrakty, které dále 

zahrnují další druhy derivátů. Dělení finančních derivátu je zachyceno v následujícím 

grafu 2.1. 

Graf 2.1 Členění finančních derivátů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, s.194), vlastní zpracování 
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Termínové obchody jsou charakteristické tzv. těsnou pozicí, ve které se nachází 

jak prodávající, tak i kupující. To znamená, že oba účastníci obchodu musí splnit 

předem stanovené podmínky a závazky. 

U opčních kontraktů se kupující nachází v tzv. volné pozici, což představuje 

možnost volby využít opční právo, zatímco prodávající je stále omezován těsnou pozicí 

a s tím spojeným závazkem respektovat právo a splnit přání kupujícího.  

2.2 Opce  

Opce jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena a závislá na podkladovém 

aktivu, a zároveň představují právo na budoucí peněžní tok související s prodejem 

tohoto práva. 

2.2.1 Typy opcí 

Opce lze dělit podle mnoha různých hledisek. V této podkapitole je zaměřeno 

na 4 následující hlediska: 

Dle práva kupujícího 

• Call (kupní) opce – kupující má právo koupit podkladové aktivum za 

realizační cenu, 

• Put (prodejní) opce – kupující má právo prodat podkladové aktivum za 

realizační cenu. 

Dle momentu využití kontraktu 

• Evropská opce – tuto opci je možné uplatnit pouze v době realizace, 

• Americká opce – opce využitelná kdykoliv během celé doby do momentu 

realizace. 

Dle vztahu spotové a realizační ceny 

• Opce mimo peníze – představuje opci, jejíž realizační cena je pro kupujícího 

méně výhodná než cena podkladového aktiva 

o Call opce – cena podkladového aktiva je menší než realizační cena 

XS t  , 

o Put opce – realizační cena je menší než cena podkladového aktiva 

tSX  , 
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• Opce na penězích – situace, kdy se spotová cena rovná realizační ceně 

XS t  , pro call i put opci, 

• Opce v penězích – při uplatnění opce kupující získá vnitřní hodnotu opce  

o Call opce – realizační cena je menší než cena podkladového aktiva 

tSX  , 

o Put opce – cena podkladového aktiva je menší než realizační cena 

XS t  . 

Exotické opce   

• představují takové opce, jejichž výplatní funkce je komplikovanější než  

u jednoduchých opcí, tzv. Plain Vanilla, které jsou reprezentovány put a call 

opcí. 

2.2.2 Vnitřní a časová hodnota opce 

Vnitřní a časová hodnota představují dvě základní složky, ze kterých se skládá 

cena opce, tzv. prémie. 

Vnitřní hodnota opce 

Vnitřní hodnota opce, také nazývaná jako výplatní funkce, představuje částku, 

kterou obdrží kupující v případě, že uplatní svou opci. V době splatnosti se cena opce 

neboli opční prémie, rovná této vnitřní hodnotě. 

Vnitřní hodnota pro kupní (2.1) a prodejní opci (2.2) je definována dle 

následujících vztahů: 

 )0;max( XSVH T

K

T  , (2.1) 

 )0;max( T

P

T SXVH  , (2.2) 

kde 
TS  je hodnota podkladového aktiva v době splatnosti a X  je realizační cena 

opce. 

Z těchto vztahů vyplývá, že uplatnění kupní opce má smysl tehdy, dosahuje-li 

hodnota podkladového aktiva vyšší hodnoty než realizační cena a v případě prodejní 

opce má smysl její uplatnění, pokud je realizační cena vyšší, než je hodnota 

podkladového aktiva. 
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Časová hodnota opce 

Časovou hodnotu opce lze definovat jako rozdíl mezi opční prémií a vnitřní 

hodnotou opce, který dosahuje kladných hodnot, protože cena opce je vždy vyšší nebo 

se rovná vnitřní hodnotě opce. S blížícím se datem splatnosti opce časová hodnota 

klesá a v době splatnosti se rovná nule. 

Zisk plynoucí z uplatnění kupní (2.3) a prodejní opce (2.4) lze definovat 

následovně: 

 );max( K

t

K

tT

K

t

K

T

K

T CCXSCVHzisk  , (2.3) 

 );max( P

t

P

tT

P

t

P

T

P

T CCXSCVHzisk  , (2.4) 

kde 
K

TC  představuje cenu kupní opce neboli opční prémie a 
P

TC  cenu prodejní 

opce. 

2.2.3 Faktory ovlivňující cenu opce 

Tržní cena, za kterou je v době zralosti opce prodávána, se nazývá opční 

prémie. Tato prémie se skládá ze dvou složek: vnitřní a časové hodnoty, které jsou 

blíže popsány v podkapitole 2.2.2. 

Cena opce v době do zralosti je ovlivňována několika faktory. Mezi ty 

nejdůležitější patří: 

• S - cena podkladového aktiva, 

• X - realizační cena, 

• T  - doba do splatnosti, 

• r  - bezriziková sazba, 

•   - volatilita podkladového aktiva. 

Cena podkladového aktiva 

Jak již bylo zmíněno výše, opce je finanční derivát, jehož cena je odvozena od 

podkladového aktiva.  

U kupní opce je peněžní tok plynoucí z jejího uplatnění roven částce, o kterou 

hodnota jejího podkladového aktiva převyšuje realizační cenu, tzn. že s poklesem 



14 
 

hodnoty podkladového aktiva se její cena snižuje a s růstem hodnoty podkladového 

aktiva se zvyšuje.  

U prodejní opce se peněžní tok rovná rozdílu realizační ceny a hodnoty 

podkladového aktiva, tzn. že s poklesem hodnoty podkladového aktiva se její cena 

zvyšuje a s růstem hodnoty podkladového aktiva se snižuje. 

Ceny kupní a prodejní opce se tedy chovají naopak. 

Realizační cena 

Představuje cenu v přítomnosti, ale obchodovanou v budoucnosti, tedy se 

jedná o cenu dohodnutou kupujícím a prodávajícím před okamžikem realizace. 

Pro každého kupujícího je vždy příjemné kupovat za nízkou cenu, proto se 

snaží, aby dohodnutá realizační cena u call opce byla pro něj co nejpříznivější. U call 

opce je vztah mezi její cenou a realizační cenou nepřímý, tzn, že čím je nižší realizační 

cena, tím je cena call opce vyšší, a naopak za jinak neměnných podmínek. 

V případě put opce se záměr prodejce jako jejího držitele liší. Ten naopak 

usiluje o co nejvyšší realizační cenu, a tedy o co nejvyšší prospěch z prodeje této opce. 

Vztah mezi realizační cenou a cenou put opce je přímý, tzn. že čím je realizační cena 

vyšší, tím je vyšší i cena put opce, a naopak za jinak neměnných podmínek. 

Doba do splatnosti 

Představuje obecně čas, který zbývá do okamžiku realizace. V případě 

amerických opcí doba do splatnosti ovlivňuje hodnotu opce. Čím delší je doba do 

splatnosti, tím je cena opce vyšší, protože delší časový úsek dává majiteli opce více 

času, kdy může opci uplatnit v závislosti na dění na trhu. 

Co se týče evropských opcí, tak tento vztah ne vždy musí platit. Ať už kupující 

drží opci se splatností pár týdnů nebo půl roku, musí opci uplatnit v době realizace,  

a to bez ohledu, jak se trh v daném okamžiku vyvíjí. To znamená, že může nastat 

situace, kdy opce se splatností pár týdnů má větší hodnotu než ta s dobou do splatnosti 

půl roku. 
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Bezriziková sazba 

Bezriziková sazba umožňuje investorům zhodnotit své investiční možnosti, a to 

tak, že dojde-li ke zvýšení této sazby, zvýší se i úrokové míry u jiných možných investic 

a tím dojde k jejich zatraktivnění. 

Růst či pokles úrokových sazeb jinak působí na call opci a jinak na put opci. 

Jedná-li se o put opci, tak je žádoucí, aby úrokové sazby byly nižší, neboť put opce 

představuje současnou hodnotu budoucích toků s ní spojených a v případě vyšších 

úrokových sazeb hodnota těchto toků klesá a s nimi i hodnota put opce. 

V případě call opce je tomu naopak. Čím vyšší jsou úrokové sazby, tím vyšší je 

hodnota call opce a vlastník této opce snáze našetří požadovanou částku, neboť mu 

díky rostoucím sazbám bude stačit menší částka na nákup podkladového aktiva. 

To znamená, že s rostoucími úrokovými sazbami roste cena call opce a klesá 

cena put opce. 

Volatilita podkladového aktiva 

Volatilita představuje míru nejistoty v souvislosti s vývojem budoucí hodnoty 

podkladového aktiva.  

Čím vyšší je volatilita, tím je větší pravděpodobnost, že hodnota podkladového 

aktiva bude vyšší než realizační cena a kupní opce bude uplatněna, nebo hodnota 

podkladového aktiva bude nižší než realizační cena a prodejní opce bude uplatněna 

(Čulík, 2013, s.39).  

V případě kupní opce růst volatility způsobuje růst její ceny, zatímco u prodejní 

opce s růstem volatility cena opce klesá. 

2.2.4 Opční pozice 

V případě opčních pozic dochází ke kombinaci již známých call a put opcí se 

dvěma základními pozicemi, a to s krátkou a dlouhou pozicí. Výsledkem jsou čtyři 

následující kombinace: 

• dlouhá kupní pozice – long call pozice, 

• krátká kupní pozice – short call pozice, 

• dlouhá prodejní pozice – long put pozice, 

• krátká prodejní pozice – short put pozice. 
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Dlouhá kupní pozice – long call pozice 

Dlouhá kupní pozice dává kupujícímu právo, které koupil za opční prémii cC , 

prodat podkladové aktivum za realizační cenu X  v době splatnosti T , kdy kupující 

předpokládá růst ceny podkladového aktiva 
TS . 

Vnitřní hodnotu tohoto kupního práva lze vyjádřit pomocí vztahu (2.5) a ziskovou 

funkci pomocí vztahu (2.6): 

 )0;max( XSVH TT  , (2.5) 

 );max( ccTT CCXSzisk  . (2.6) 

Obrázek 2.1 zachycuje long call pozici v grafickém vyjádření, kde na 

horizontální ose X je nanesena spotová cena podkladového aktiva a na vertikální ose 

Y je zobrazena vnitřní hodnota opce společně s možným ziskem/ztrátou majitele opce, 

tedy kupujícího. 

Obrázek 2.1 Long call pozice 

 

Zdroj: Zmeškal, Čulík, Tichý (2013, s.131, 133-134) 

Takto vyjádřenou long call pozici na obrázku 2.1 lze rozdělit do 3 možných 

pásem, kdy v 1. pásmu v případě uplatnění opce vznikne jejímu držiteli ztráta ve výši 

opční prémie. U 2. pásma existuje pravděpodobnost, že kupující opci uplatní a v tom 

3. pásmu majitel opce při uplatnění může získat až neomezený zisk, protože spotová 

cena převyšuje hodnotu realizační ceny společně s opční prémií. 

Maximální možný zisk či ztráta v této pozici dosahuje těchto hodnot: 

• maximální zisk – neomezený, 
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• maximální ztráta – ve výši opční prémie cC . 

Krátká kupní pozice – short call pozice 

V krátké kupní pozici se musí prodávající podřídit rozhodnutí kupujícího, tzn. že 

v případě rozhodnutí kupujícího uplatnit opci, je prodávající povinen prodat podkladové 

aktivum za předem stanovenou realizační cenu X . 

Prodejce opce však očekává, že cena podkladového aktiva 
TS  nepřevýší 

realizační cenu X , kupující opci neuplatní a on jako prodávající z takového obchodu 

dosáhne zisku ve výši opční prémie cC . 

Tato opční pozice představuje hru s nulovým součtem, což znamená, že zisk 

jedné strany představuje ztrátu strany druhé. 

Vnitřní hodnotu této kupní opce a její ziskovou funkci lze vyjádřit pomocí vztahů 

(2.7) a (2.8): 

 
)0;min( TT SXVH  , (2.7) 

 
);min( ccTT CCSXzisk  . (2.8) 

Na obrázku 2.2 je vykreslena funkce vnitřní hodnoty a zisku, pravděpodobnost 

využití opce a dosažení zisku kupujícím. Na horizontální ose X je nanesena spotová 

hodnota podkladového aktiva a na vertikální ose Y je zobrazena vnitřní hodnota opce 

a možný zisk/ztráta majitele opce, tedy kupujícího. 

Obrázek 2.2 Short call pozice 

 

Zdroj: Zmeškal, Čulík, Tichý (2013, s.131, 133-134) 
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I zde lze short call pozici rozdělit do tří pásem. V 1. pásmu kupující svou opci 

neuplatní a prodávající tak dosáhne zisku ve výši opční prémie cC . V 2. pásmu existuje 

pravděpodobnost, že kupující svou opci uplatní a prodávající tak nemá svůj zisk jistý. 

V pásmu 3. kupující opci jednoznačně uplatní a prodávajícímu tak může vzniknout až 

„neomezena“ ztráta, protože spotová cena 
TS  převyšuje realizační cenu X společně 

s opční prémií cC . 

Maximální možný zisk či ztráta v této pozici dosahuje těchto hodnot: 

• maximální zisk – ve výši opční prémie cC , 

• maximální ztráta – neomezená. 

Na obrázku 2.3 jsou společně zachyceny vnitřní funkce zisku z pohledu 

prodávajícího a kupujícího pro kupní opci. 

Obrázek 2.3 Kupní opce z pohledu prodávajícího a kupujícího 

 

Zdroj: Zmeškal, Čulík, Tichý (2013, s.131, 133-134) 

Dlouhá prodejní pozice – long put pozice 

Kupující této prodejní opce má právo, které koupil za opční prémii, prodat 

podkladové aktivum za předem stanovenou realizační cenu X  v době splatnosti, kdy 

kupující předpokládá takový pokles daného podkladového aktiva 
TS , který mu přinese 

zisk z uplatnění této opce. 

Vnitřní hodnotu této prodejní opce a její ziskovou funkci lze vyjádřit pomocí 

vztahů (2.9) a (2.10): 
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 )0;max( TT SXVH  , (2.9) 

 );max( ppTT CCSXzisk  . (2.10) 

Long put pozici lze také graficky vyobrazit, viz. obrázek 2.4, kde je zachycena 

funkce vnitřní hodnoty a zisku, pravděpodobnost uplatnění opce a dosažení zisku 

z pozice kupujícího. Osa X představuje spotovou hodnotu podkladového aktiva a osa 

Y opět vnitřní hodnotu a možný zisk/ztrátu kupujícího. 

Obrázek 2.4 Long put pozice 

 

Zdroj: Zmeškal, Čulík, Tichý (2013, s.131, 133-134) 

Při rozdělení long put pozice, viz. obrázek 2.4, do zmiňovaných pásem je 

zřejmé, že kupující v 1. pásmu svou opci uplatní a dosáhne tak požadovaného zisku, 

neboť cena podkladového aktiva 
TS  bude nižší než realizační cena opce X . Ve 

druhém pásmu existuje opět pravděpodobnost, že kupující svou opci uplatní, zatímco 

v tom 3. pásmu opce uplatněna ze strany kupujícího nebude, protože by tak dosáhl 

ztráty, a to ve výši opční prémie pC . 

Maximální možný zisk či ztráta v této pozici dosahuje těchto hodnot: 

• maximální zisk – ve výši rozdílu mezi realizační cenou X a opční prémií 

pC , 

• maximální ztráta – ve výši opční prémie pC . 

 

 



20 
 

Krátká prodejní pozice – short put pozice 

Při prodeji prodejní opce se prodávající dostává do pozice, kdy je povinen na 

požádání majitele opce odkoupit dané podkladové aktivum za předem stanovenou 

realizační cenu X . Za tuto povinnost prodávající obdrží opční prémii pC . Jedná se  

o hru s nulovým součtem, jak již bylo zmíněno, zisk jednoho přestavuje ztrátu druhého. 

Vnitřní hodnotu této prodejní opce a její ziskovou funkci lze vyjádřit pomocí 

vztahů (2.11) a (2.12): 

 )0;min( XSVH TT  , (2.11) 

 );min( ppTT CCXSzisk  . (2.12) 

Funkce vnitřní hodnoty a zisku, pravděpodobnost uplatnění opce a možného 

zisku v krátké prodejní pozici je graficky zachycen v obrázku 2.5. Na horizontální ose 

je opět nanesena spotová hodnota podkladového aktiva a na ose Y vnitřní hodnota  

a možný zisk/ztráta prodávajícího. 

Obrázek 2.5 Short put pozice 

 

Zdroj: Zmeškal, Čulík, Tichý (2013, s.131, 133-134) 

Při rozdělení této pozice do pásem je z obrázku 2.5 zřejmé, že v 1. pásmu 

majitel opci zřejmě neuplatní, ve druhém pásmu opět existuje pravděpodobnost, že 

opce uplatněna bude a v tom 3. pásmu při jejím uplatnění majiteli poplyne zisk. 

Maximální možný zisk či ztráta v této pozici dosahuje těchto hodnot: 

• maximální zisk – ve výši opční prémie pC , 
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• maximální ztráta – ve výši rozdílu mezi realizační cenou a opční prémií. 

Na obrázku 2.6 jsou společně zachyceny vnitřní funkce zisku z pohledu 

prodávajícího a kupujícího pro prodejní opci. 

Obrázek 2.6 Prodejní opce z pohledu prodávajícího a kupujícího 

 

Zdroj: Zmeškal, Čulík, Tichý (2013, s.131, 133-134) 

2.3 Reálné opce 

Metodologie reálných opcí představuje jeden z nových přístupů v oblasti 

investičního rozhodování o reálných aktivech v korporátní sféře, který umožňuje 

managementu podniku aktivní zásahy v budoucnu. 

Reálnými aktivy se zde myslí aktiva podniku, technologie, dluh, ale i vlastní 

kapitál, investice či náklady na výzkum aj, a aktivní zásahy jsou představovány právě 

reálnými opcemi, které dosahují určité hodnoty a lze pomocí opční metodologie 

stanovit jejich cenu. Tyto aktivní zásahy lze také pojmenovat jednoslovně jako 

flexibilita, nebo opisem jako schopnost firmy reagovat a přizpůsobit se negativním 

externím vlivům a proměnit je ve svůj prospěch. 

2.3.1 Oblasti využití reálných opcí 

Mezi základní oblasti využití opční metodologie patří stanovení hodnoty podniku 

a hodnocení investičních projektů. 

Stanovení hodnoty podniku 

V případě použití metodologie reálných opcí při oceňování podniku tento přístup 

umožňuje nahlížet na vlastní kapitál podniku jako na kupní opci na aktiva dané firmy 

s realizační cenou, která odpovídá nominální hodnotě dluhu v době splatnosti. 
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Použití reálných opcí při ocenění podniku může sloužit jako doplněk ke 

standardním metodám oceňování podniku, mezi které patří výnosové a majetkové 

metody, komparativní a kombinované metody aj. 

Hodnocení investičních projektů 

Mezi standardní metody hodnocení investičních projektů patří metoda čisté 

současné hodnoty, tedy NPV, která je založena na diskontování peněžních toků 

plynoucích z daného projektu. Při použití této metody se vytváří různé scénáře 

možného vývoje daného projektu, od optimistického až po pesimistický, a tak se může 

stát, že v odvětví s vyšší volatilitou budou některé projekty vykazující negativní NPV 

zamítnuty, i když ve skutečnosti by mohly být ziskové a naopak. 

V tomto případě lze opět jako doplněk využít reálně opční metodologii, která 

dokáže zmírnit až odstranit tento negativní jev při hodnocení investičních projektů.  

A to tak, že se do výpočtu k NPV zahrne flexibilita, tedy možnost aktivních zásahů 

v průběhu životnosti investice, viz. vztah (2.13): 

 yflexibilithodnotaNPVklasicképrojektuhodnota  . (2.13) 

 

2.3.2 Parametry reálných opcí 

Stejně jako finanční opce, tak i ty reálné jsou ovlivňovány určitými parametry, 

které mají vliv zejména na hodnotu reálné opce. Těmi parametry jsou: 

• podkladové aktivum,  

• realizační cena, 

• doba do splatnosti, 

• volatilita podkladového aktiva, 

• cena opce (opční prémie). 

Podkladové aktivum 

V případě reálných opcí může být podkladovým aktivem hodnota investičního 

projektu, nebo hodnota aktiv firmy. Stejně jako u finančních opcí, tak i u těch reálných 

platí, že s rostoucí hodnotou podkladového aktiva roste cena kupní opce a klesá cena 

prodejní opce. 
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Realizační cena 

Realizační cena představuje výdaj týkající se daného investičního projektu. 

Tímto výdajem může být výdaj na rozšíření investičního projektu u opce na rozšíření, 

nebo zůstatková cena projektu u opce na ukončení projektu aj. I zde platí, že s rostoucí 

realizační cenou se hodnota reálné kupní opce snižuje a u prodejní opce hodnota 

roste. 

Doba do splatnosti 

Dobou do splatnosti se rozumí časový interval, během kterého je možné opci 

uplatnit. Tento interval začíná uzavřením opčního kontraktu a končí uplatněním opce. 

Volatilita podkladového aktiva 

Hodnota opce a volatilita podkladového aktiva jsou úzce spjaty, neboť volatilita 

ovlivňuje hodnotu opce. To znamená, že čím je volatilita podkladového aktiva vyšší, 

tím vyšší je hodnota kupní i prodejní opce. V případě vysoké volatility je velmi 

pravděpodobné, že během životnosti projektu dojde k uplatnění opce. 

Cena opce (opční prémie) 

Cena opce neboli opční prémie, vyjadřuje hodnotu flexibility daného projektu, 

pro kterou platí podmínka nezápornosti.  V případě, že dosahuje cena opce nulové 

hodnoty, tak i flexibilita je nulová a čistá současná hodnota takového projektu s opcí je 

stejná jako čistá současná hodnota projektu bez opce. 

2.3.3 Vztah reálných a finančních opcí 

Finanční a reálné opce mají určité znaky společné a v některých se naopak liší. 

Mezi ty společné znaky patří flexibilita, nejistota a nevratnost. Flexibilitou, jak již bylo 

zmíněno, se myslí právo zasahovat do investičního projektu během doby jeho 

životnosti. Nejistota představuje vyšší či nižší pravděpodobnost využití opce 

v závislosti na působení exogenních vlivů na hodnotu podkladového aktiva.  

A v neposlední řadě nevratnost znamená ztrátu zbylé časové hodnoty opce po jejím 

uplatnění. 

Znaky, kterými se navzájem odlišují finanční opce od těch reálných, jsou shrnuty 

v následující tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Přehled parametrů finančních a reálných opcí 

Parametr Finanční opce Reálná opce 

Podkladové aktivum Tržní cena aktiva Hodnota projektu (aktiv) 

Realizační cena 
Cena, za kterou bude 
aktivum koupeno 
nebo prodáno 

Investiční výdej dle typu reálné 
opce 

Volatilita podkladového 
aktiva 

Volatilita ceny 
finančního aktiva 

Volatilita hodnoty projektu 
(aktiv) 

Cena opce Opční prémie Hodnota flexibility projektu 

Doba do splatnosti 
Odpovídá době trvání 
kontraktu, je relativně 
kratší 

Odpovídá době životnosti 
projektu, je relativně delší 

Možnost ovlivnit 
hodnotu podkladového 
aktiva, a tím cenu opce 

Nelze, hodnota 
podkladového aktiva 
se vytváří na burze 

Lze, pomocí uplatnění 
jednotlivých opcí 

Obchodovatelnost 
Veřejně 
obchodovatelný 
finanční kontrakt 

Veřejně neobchodovatelný. 
Představuje vlastnictví, na trhu 
neexistuje srovnatelný 
obchodovatelný instrument 

Vliv managementu na 
cenu opce 

Přístupy a rozhodnutí 
managementu nemá 
vliv na cenu opce 

Rozhodnutí managementu mají 
vliv na cenu opce 

Typ opce Evropské i americké Zpravidla americké 
Zdroj: Dluhošová (2010, s.203), Čulík (2013, s.84), Scholleová (2007, s.57), vlastní zpracování 

2.3.4 Typy reálných opcí 

Opce lze dělit na základě mnoha různých hledisek. Například dle strategického 

zaměření (růstové, budoucí investice, desinvestice), nebo dle objektu působení 

(vstupní – volba dodavatelů, vstupních surovin a materiálu, procesní neboli 

technologické – volba výrobních agregátů, výstupní – volba výrobku a jeho struktury, 

objem výroby – vliv náhodné poptávky a nabídky), (Dluhošová, 2010, s.202). 

Dalším dělením může být na opce učení, růstové opce či opce zajištění. Kde 

opce učení (option to learn) představuje dává svému majiteli právo odložit svá 

rozhodnutí do doby, než bude mít k dispozici dostatečné informace o vývoji rizikových 

faktorů ovlivňujících jeho investici. Růstová opce (option to grow) se využívá v průběhu 

investiční a provozní fáze, kdy je hodnota dané investice určována tvorbou nových 

budoucích, a hlavně úspěšných investic, na které je možno navázat. V neposlední 

řadě opce zajištění (option to hedge) umožňuje managementu aktivní zásahy 

v případě negativního vývoje na trhu, aby zmírnil možné negativní vlivy na peněžní 

toky plynoucí z dané investice, (Scholleová, 2007, s.61). 
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Obsáhlejší skupinu reálných opcí tvoří tzv. provozní reálné opce, které lze 

rozdělit do následujících skupin na základě konkrétního využití na: 

• opce na rozšíření projektu, 

• opce na zúžení projektu, 

• opce na ukončení projektu, 

• opce na dočasné přerušení projektu, 

• opce na odložení zahájení projektu, 

• opce na změnu výrobně-provozní technologie. 

Opce na rozšíření projektu 

Opce na rozšíření projektu je představována kupní opcí, která dává právo 

managementu rozšířit původní rozsah či kapacitu investičního projektu o %x , a to za 

podmínky lepšího vývoje na trhu, než se předpokládalo na jeho začátku. Další 

podmínkou je, že dodateční investiční výdaje 
EI na rozšíření této investice jsou nižší 

než předpokládaný peněžní tok plynoucí z tohoto rozšíření kapacity 
E

tV . Podmínky pro 

rozhodnutí, zda projekt rozšířit či nikoliv jsou shrnuty v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2 Podmínky rozhodnutí pro uplatnění opce na rozšíření projektu 

Popis Ne/uplatnění opce Podmínka 

Rozšířit kapacitu Uplatnit opci E

E

t IV   

Pokračovat s původní kapacitou Neuplatňovat opci E

E

t IV   

Zdroj: Čulík (2013, s.85), vlastní zpracování 

Okamžik rozšíření kapacity projektu závisí na typu opce, jedná-li se o evropskou 

opci pak je možné projekt rozšířit pouze v jednom určitém roce, zatímco u americké 

opce je toto právo na rozšíření možné uplatnit během celé doby životnosti daného 

projektu. 

Základní parametry opce na rozšíření projektu jsou zachyceny v následující 

tabulce 2.3. 
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Tabulka 2.3 Základní parametry opce na rozšíření projektu 

Parametr opce Popis 

Podkladové aktivum 

Současná hodnota očekávaných peněžních toků 

z rozšířené části projektu  
T

t

E

t

E

t FCFPVV  k okamžiku 

uplatnění opce 

Realizační cena Investiční výdaj na rozšíření 
EI  

Doba životnosti opce Doba životnosti projektu 

Cena opce NPV projektu s opcí – NPV projektu bez opce 
Zdroj: Čulík (2013, s.86), vlastní zpracování 

Funkci vnitřní hodnoty této opce lze zapsat pomoci vztahu (2.14): 

  0;max E

E

t

E

t IVVH  , (2.14) 

a hodnotu projektu pro daný rok vztahem (2.15): 

  0;max E

E

tt

E

t IVVV  , (2.15) 

kde tV  je hodnota projektu bez opce,  0;max E

E

t IV   je hodnota opce na 

rozšíření projektu. 

Z tabulky 2.3 a vztahů (2.14) a (2.15) vyplývá, že opce na rozšíření projektu 

bude uplatněna za podmínky, že hodnota podkladového aktiva bude vyšší než 

realizační cena. 

Opce na zúžení projektu 

U opce na zúžení projektu se jedná o prodejní opci, která dává právo odprodat 

část kapacity investičního projektu a tím tak ušetřit část investičních výdajů v případě 

negativního vývoje na trhu oproti prvotnímu předpokladu managementu podniku. To 

znamená, že nevyužité prodané výrobní kapacity o rozsahu %y z původní kapacity 

projektu a jejich prodej představují pokles peněžních toků, jejichž současná hodnota 

v sumě představuje celkové náklady, tzv. desinvestice, na jejich prodej 
C

tV . Tyto 

náklady jsou porovnávány s přínosem zúžení investičního projektu CI . Podmínky pro 

rozhodnutí, zda projekt zúžit či nikoliv jsou shrnuty v tabulce 2.4. 
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Tabulka 2.4 Podmínky rozhodnutí pro uplatnění opce na zúžení projektu 

Popis Ne/uplatnění opce Podmínka 

Zúžit kapacitu Uplatnit opci 
C

tC VI   

Pokračovat s původní kapacitou Neuplatňovat opci 
C

tC VI   

Zdroj: Čulík (2013, s.92), vlastní zpracování 

I zde může být opce na zúžení projektu představována jak tou evropskou, tak  

i americkou, a to na základě možnosti jejího uplatnění. 

Základní parametry opce na zúžení projektu jsou zachyceny v následující 

tabulce 2.5. 

Tabulka 2.5 Základní parametry opce na zúžení projektu 

Parametr opce Popis 

Podkladové aktivum 

Současná hodnota očekávaných peněžních toků 

ze zrušených kapacit projektu  
T

t

C

t

C

t FCFPVV  

diskontovaných k okamžiku uplatnění opce 

Realizační cena Investiční výdaj na zúžení CI  

Doba životnosti opce Doba životnosti projektu 

Cena opce NPV projektu s opcí – NPV projektu bez opce 
Zdroj: Čulík (2013, s.92), vlastní zpracování 

Funkci vnitřní hodnoty této opce na zúžení lze zapsat pomoci vztahu (2.16): 

  0;max C

tC

C

t VIVH  , (2.16) 

a hodnotu projektu pro daný rok vztahem (2.17): 

  0;max C

tCt

C

t VIVV  , (2.17) 

kde tV  je hodnota projektu bez opce,  0;max C

tC VI   je hodnota opce na zúžení 

projektu. 

Z tabulky 2.5 a vztahů (2.16) a (2.17) vyplývá, že opce na rozšíření projektu 

bude uplatněna za podmínky, že realizační cena bude vyšší než hodnota 

podkladového aktiva. 

Opce na ukončení projektu 

Opce na ukončení projektu představuje prodejní opci, která dává právo majiteli 

k jejímu uplatnění v případě, že se daný projekt dlouhodobě vyvíjí nepříznivě oproti 
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původním představám o vývoji. V tomto případě může z ekonomického hlediska lépe 

vycházet ukončení tohoto projektu a jeho následný prodej za zůstatkovou cenu, který 

sníží ztrátu z tohoto investičního projektu než pokračovat v jeho provozování po dobu 

životnosti. 

To tedy znamená, že majitel tuto opci uplatní za podmínky, že z ukončení 

projektu a jeho následného prodeje získá více než by činila celková hodnota peněžních 

toků, kdyby v projektu pokračoval. Podmínky pro rozhodnutí, zda projekt rozšířit či 

nikoliv jsou shrnuty v tabulce 2.6. 

Tabulka 2.6 Podmínky rozhodnutí pro uplatnění opce na ukončení projektu 

Popis Ne/uplatnění opce Podmínka 

Ukončit projekt Uplatnit opci t

A

t AV   

Pokračovat v projektu Neuplatňovat opci t

A

t AV   

Zdroj: Čulík (2013, s.97), vlastní zpracování 

Základní parametry opce na ukončení projektu jsou zachyceny v následující 

tabulce 2.7. 

Tabulka 2.7 Základní parametry opce na ukončení projektu 

Parametr opce Popis 

Podkladové aktivum 

Součet očekávaných peněžních toků generovaných 

projektem při pokračování ve výrobě  
T

t

t

A

t FCFPVV  

diskontovaných k okamžiku uplatnění opce 

Realizační cena Prodejní cena projektu tA  

Doba životnosti opce Doba životnosti projektu 

Cena opce NPV projektu s opcí – NPV projektu bez opce 
Zdroj: Čulík (2013, s.98), vlastní zpracování 

Funkci vnitřní hodnoty opce na ukončení projektu lze zapsat vztahem (2.18): 

  0;max A

tt

A

t VAVH  , (2.18) 

a hodnotu projektu pro daný rok s opcí pomocí vztahu (2.19): 

  tA

t

A

t AVV ;max , (2.19) 

kde 
A

t
V  je hodnota projektu s opcí na ukončení projektu a tA  prodejní cena 

projektu. 
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Z tabulky 2.7 a vztahů (2.18) a (2.19) vyplývá, že opce na ukončení projektu 

bude uplatněna za podmínky, že realizační cena bude vyšší než hodnota 

podkladového aktiva. 

Opce na dočasné přerušení projektu 

Majitel opce na dočasné přerušení projektu má ve svém držení kupní opci na 

výrobu a peněžní toky daného roku, která mu dává právo k jejímu uplatnění v případě, 

kdy je z hlediska ekonomického pro firmu výhodnější projekt přerušit. Tento stav 

vzniká, když jednotková cena produkce tP  v daném okamžiku je nižší než variabilní 

náklady na produkci tVN . V této situaci je marže záporná.  

Funkce vnitřní hodnoty opce může být vyjádřena jako hodnota marže 
SD

tM  

s možností přerušení projektu (výroby) následujícím vztahem (2.20): 

  0;max tt

SD

t

SD

t VNPVHM  , (2.20) 

Podmínky pro rozhodnutí, zda projekt rozšířit či nikoliv jsou shrnuty v tabulce 

2.8. 

Tabulka 2.8 Podmínky rozhodnutí pro uplatnění opce na dočasné přerušení projektu 

Popis Ne/uplatnění opce Podmínka 

Dočasně přerušit výrobu Uplatnit opci 0SD

tM  

Pokračovat ve výrobě Neuplatňovat opci 0SD

tM  

Zdroj: Čulík (2013, s.102), vlastní zpracování 

Opcí na dočasné přerušení projektu může být americká opce, u níž je možné 

její uplatnění kdykoliv během doby životnosti projektu. 

Základní parametry opce na ukončení projektu jsou zachyceny v následující 

tabulce 2.9. 

Tabulka 2.9 Základní parametry opce na dočasné přerušení projektu (výroby) 

Parametr opce Popis 

Podkladové aktivum Jednotková cena výroby v daném roce tP  

Realizační cena Jednotkové variabilní náklady tVN  

Doba životnosti opce Doba životnosti projektu 

Cena opce NPV projektu s opcí – NPV projektu bez opce 
Zdroj: Čulík (2013, s.102), vlastní zpracování 
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Z tabulky 2.8 a 2.9 a vztahu (2.20) vyplývá, že opce na dočasné přerušení 

projektu bude uplatněna za podmínky, že realizační cena bude vyšší než hodnota 

podkladového aktiva. 

Opce na odložení zahájení projektu 

V případě opce na odložení zahájení projektu se jedná o kupní opci, která 

svému majiteli dává při svém uplatnění právo na odložení okamžiku zahájení projektu. 

A to za podmínky, že toto odložení zahájení přinese vyšší NPV tohoto projektu, než 

kdyby k němu došlo v současnosti. Důvodem za odložení může být nejistota ohledně 

vývoje některých rizikových faktorů, které by mohly negativně ovlivnit NPV projektu. 

Je-li možné zahájení projektu odložit pouze o jeden rok, jedná se o evropskou 

opci. V případě potenciálního odložení zahájení o více let, jde o opci americkou. 

Obecně pro rozhodnutí o zahájení projektu platí, že NPV projektu musí být větší 

nebo rovno nule. Je-li NPV záporné, projekt se zamítá a realizován není. Tento vztah 

je vyjádřen vzorcem (2.21) a podmínky pro rozhodnutí o zahájení projektu jsou shrnuty 

v tabulce 2.10: 

  0;max 000 IVNPV  , (2.21) 

kde 0V  je současná hodnota peněžních prostředků plynoucí z realizace 

projektu, 0I  jsou celkové investiční výdaje na realizaci projektu. 

Tabulka 2.10 Podmínky rozhodnutí pro realizaci investičního projektu 

Popis Podmínka 

Zahájení projektu 00 NPV  

Zamítnutí projektu 00 NPV  

Zdroj: Čulík (2013, s.107), vlastní zpracování 

V případě projektu, jehož zahájení se odkládá do budoucna, je i zde podmínkou 

kladné očekávané NPV, aby byl projekt schválen a v budoucnu realizován, viz. vztah 

(2.22): 

     0;max ttt IVENPVE  . (2.22) 

A zároveň, aby očekávané NPV projektu s odloženým zahájením bylo větší než 

NPV projektu se začátkem v současnosti, viz. vztah (2.23): 
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   tNPVENPV 0 . (2.23) 

Funkci vnitřní hodnoty projektu s odloženým začátkem je zachycena pomocí 

vztahu (2.24), kdy vnitřní hodnota musí dosahovat kladné hodnoty, aby byla uplatněna 

opce na odložení zahájení projektu: 

    0;max 00 NPVNPVEPVVH t

D  . (2.24) 

Podmínky pro rozhodnutí, zda odložit zahájení projektu či nikoliv jsou shrnuty 

v tabulce 2.11. 

Tabulka 2.11 Podmínky rozhodnutí pro uplatnění opce na odložení zahájení projektu 

Popis Ne/uplatnění opce Podmínka 

Odložit zahájení projektu Uplatnit opci 0>DVH  

Zahájit projekt ihned Neuplatňovat opci 0DVH  
Zdroj: Čulík (2013, s.107), vlastní zpracování 

Opce na změnu výrobně-provozní technologie 

V tomto případě se opět jedná o americkou opci, která umožňuje jejímu držiteli 

uplatnit ji kdykoliv během doby životnosti projektu a přecházet tak mezi několika 

různými výrobně-provozními technologiemi. Z toho vyplývá, že taková technologie 

umožňující přechod musí dosahovat vyšší hodnoty, než které by dosahovala 

technologie bez této možnosti přechodu, viz. vztah (2.25): 

       BAF FCFVFCFVFCFV ;max , (2.25) 

kde  FFCFV  je PV peněžních toků generována flexibilní výrobně-provozní 

technologií,  AFCFV  je PV peněžních toků generována technologií A bez možnosti 

přechodu a  BFCFV  představuje PV peněžních toků generována technologií B bez 

možnosti přechodu. 

 Při takovém přechodu z jedné technologie na jinou však musí být zohledněny 

náklady, které jsou s ním spojeny. Následující vztahy (2.26) a (2.27) zachycují hodnotu 

flexibilní technologie při přechodu z technologie A na technologii B a naopak, avšak 

zde nejsou brány v potaz náklady na přechod: 

      BACAVFV  , (2.26) 
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      ABCBVFV  , (2.27) 

kde  AV  je PV peněžních toků projektu při použití technologie A,  BAC   je 

cena opce na změnu technologie z A na B,  BV  je PV peněžních toků projektu při 

použití technologie B a  ABC   cena opce na změnu technologie z B na A. 

Opce bude uplatněna v případě, že její majitel nebo management podniku dojde 

k závěru, že vnitřní hodnota peněžních toků dosud používané technologie je nižší, než 

by dosahovala jiná alternativní technologie. To znamená, že funkce vnitřní hodnoty 

tohoto přechodu musí dosahovat kladné hodnoty, viz. vzorce (2.28) pro přechod 

z technologie A na B a (2.29) pro přechod z technologie B na A: 

  0;max ,, tAtB

BA

t FCFFCFVH  , (2.28) 

  0;max ,, tBtA

AB

t FCFFCFVH  , (2.29) 

kde tAFCF ,   jsou peněžní toky plynoucí z použití technologie A, tBFCF ,  jsou 

peněžní toky plynoucí z použití technologie B. 

Podmínky pro rozhodnutí, zda změnit výrobně-provozní technologii či nikoliv 

jsou shrnuty v tabulce 2.12. 

Tabulka 2.12 Podmínky rozhodnutí pro uplatnění opce na změnu výrobně-provozní technologie 

Popis Ne/uplatnění opce Podmínka 

Změna technologie A → B Uplatnit opci 0>BA

tVH 
 

Pokračovat s technologií A Neuplatňovat opci 0BA

tVH  

Změna technologie B → A Uplatnit opci 0>AB

tVH 
 

Pokračovat s technologií B Neuplatňovat opci 0AB

tVH  

Zdroj: Čulík (2013, s.113, 114), vlastní zpracování 

Následující vztahy (2.30) a (2.31) zachycují funkci vnitřní hodnoty opce na 

změnu technologie z A na B a naopak, za předpokladu existence nákladů na změnu 

BAN   a ABN  : 

  0;max ,, BAtAtB

BA

t NFCFFCFVH 

  , (2.30) 

  0;max ,, ABtBtA

AB

t NFCFFCFVH 

  . (2.31) 
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2.4 Modely oceňování opcí 

Tato kapitola je věnována modelům používaných pro oceňování opcí, kde jsou 

představeny dvě základní skupiny, a to diskrétní a spojité modely. 

2.4.1 Diskrétní modely 

Základním předpokladem těchto modelů je diskrétní vývoj ceny podkladového 

aktiva. To znamená, že je tento vývoj snímán a promítán v přesně stanovených 

časových intervalech (Zmeškal, 2013). 

Patří zde binomické, trinomické a multinomické modely, které lze použít při 

ocenění jak evropské opce, tak i americké. 

Binomický model 

Předpoklady binomického modelu: 

• „neexistuje možnost arbitráže – tj. nelze dosáhnout bezrizikového zisku, 

• platí zákon jedné ceny – jestliže mají dvě různá aktiva v budoucnu 

stejnou cenu, pak za předpokladu nemožnosti arbitráže musí mít dnes 

stejnou cenu, 

• existují dokonalé trhy – tzn. neexistují transakční náklady a daně, 

neexistuje omezení na krátký prodej, podkladové aktivum je nekonečně 

dělitelné, 

• výnos jakéhokoliv aktiva je roven bezrizikové sazbě“ (Scholleová 2007, 

s.26). 

Tento model patří mezi stochastické diskrétní modely, jejichž podstatou je 

určení hodnoty podkladového aktiva pro jednotlivé diskrétní okamžiky, tedy pro uzly 

jednotlivých scénářů, a následné stanovení ceny opce pro tyto uzly, viz. obrázek 2.1. 

Při určování hodnoty podkladového aktiva pro jednotlivé uzly se vždy postupuje od 

koncových uzlů stromů k tomu počátečnímu. 
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Obrázek 2.1 Předpokládaný vývoj ceny podkladového aktiva pro 3 období 

 

Zdroj: Scholleová (2007, s.27) 

Mezi další předpoklady binomického modelu patří i ten, že cena podkladového 

aktiva může za dobu životnosti opce růst i klesat. To znamená, že v určitém čase 
1T  

může cena dosahovat buď hodnoty 
uS1  v případě růstu, nebo hodnoty 

dS1  pokud cena 

klesla, a to vždy s určitou pravděpodobností p . Suma pravděpodobnosti poklesu  

a růstu musí dosahovat hodnoty 1. 

Index růstu u  a index poklesu d  se vypočítají dle následujících vzorců (2.32)  

a (2.33): 

 teu  
, 

(2.32) 

 ted  
, 

(2.33) 

kde e  představuje hodnotu Eulerova čísla,   směrodatnou odchylku a t  délku 

časového intervalu. 

U těchto dvou indexů musí zároveň platit, že je jejich součin roven 1, tedy (2.34): 

 1 du . (2.3) 

U binomických modelů se pro ocenění opcí využívají dvě základní strategie, 

hedgingová a replikační. 

Hedgingová strategie 

Podstatou hedgingové strategie je vytvoření portfolia z podkladového aktiva  

a opce v krátké pozici. Podkladové aktivum opce je stejné jako u daného portfolia, 

jehož výnos je bezrizikový. 
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Hodnota portfolia na začátku období, tedy v čase t  se stanoví na základě 

vztahu (2.35): 

  
t tt CSh , (2.35) 

kde h  představuje tzv. zajišťovací poměr představující množství podkladových 

aktiv, tS  je hodnota podkladového aktiva a tC  je hodnota derivátu. 

Hodnota portfolia při růstu hodnoty podkladového aktiva v čase dtt   se 

vypočte pomocí vzorce (2.36) a v případě poklesu hodnoty podkladového aktiva dle 

vzorce (2.37): 

    
dtt

u

dtt

u

dtt CSh , (2.36) 

    
dtt

d

dtt

d

dtt CSh , (2.37) 

kde u  je index růstu a d  naopak index poklesu. 

Pod pojmem hedging se má na mysli zajištění se proti pohybu náhodné změny 

ceny podkladového aktiva a jak již bylo zmíněno výše výnos portfolia založeného na 

hedgingové strategii je bezrizikový. Z těchto dvou informací vyplývá, že hodnota 

portfolia na začátku období se musí rovnat jeho hodnotě na koci období bez ohledu na 

to, zda došlo k poklesu či růstu podkladového aktiva, viz. vztah (2.38): 

 d

dtt

d

dtt

u

dtt

u

dtt CShCSh   , (2.38) 

Zajišťovací poměr h  se následně vyjádří použitím vztahu (2.39): 

 

S

C

SS

CC
h

d

dtt

u

dtt

d

dtt

u

dtt













 , 
(2.39) 

kde C  je změna hodnoty derivátu, S je změna hodnoty podkladového 

aktiva. 

U bezrizikového hedgingového portfolia platí, že je jeho výnos bezrizikový  

a hodnota v čase dtt  bude stále stejná bez ohledu na pokles či růst hodnoty 

podkladového aktiva, viz. (2.38), (2.40) a (2.41): 

      u

dtt

u

dttftt CShrCSh   1 , (2.40) 
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      d

dtt

d

dttftt CShrCSh   1 , (2.41) 

kde fr  je bezriziková sazba. 

Nakonec se cena opce v čase t  stanoví pomocí následujících vzorců (2.42) 

v případě růstu hodnoty podkladového aktiva a (2.43) pokud hodnota podkladového 

aktiva poklesne: 

     dt
f

u

dtt

u

dtttt rSCShC


  1
1

, (2.42) 

     dt
f

d

dtt

d

dtttt rSCShC


  1
1

. (2.43) 

Replikační strategie 

Replikační strategie je založena na portfoliu složeného z určitého množství h  

podkladového aktiva tS  a bezrizikového aktiva tB  s bezrizikovou sazbou fr  tak, aby 

hodnota portfolia replikovala hodnotu opce při jakémkoliv vývoji hodnoty podkladového 

aktiva. to znamená, že současná hodnota portfolia je stejná jako současná hodnota 

opce. 

Portfolia založené na replikační strategii dosahuje v čase t  stejné hodnoty jako 

je cena opce tC , viz. (2.44): 

  
t ttt BShC . (2.44) 

V případě růstu nebo poklesu hodnoty podkladového aktiva se v čase dtt   

hodnota replikačního portfolia vypočte dle následujících vztahů (2.45) pro růst a (2.46) 

pro pokles podkladového aktiva: 

  
ft

u

dtt

u

dtt

u

dtt rBShC    1 , (2.45) 

  
ft

d

dtt

d

dtt

d

dtt rBShC    1 . (2.46) 

Vztah pro výpočet ceny evropské opce je pak následně dán vzorcem (2.47): 

 
   

















































 d

dtd

u

dtt

dt

ft

u

dttd

dttd

dtd

u

dtt

d

dtd

dt

ftu

dtt

dt

ft
SS

rSS
C

SS

SrS
CrC

11
1  

(2.47) 
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a ten lze následně upravit do podoby (2.48): 

      dt
f

ud

dtt

uu

dttt rpCpCC


  11 , (2.48) 

kde 
up  je pravděpodobnost růstu hodnoty podkladového aktiva a  up1  

pravděpodobnost poklesu hodnoty podkladového aktiva. 

Cena americké opce se vypočte dle vzorce (2.49) a následně je možné jej 

upravit na (2.50): 

   
 
































































 t

dt

fd

dtd

u

dtt

dt

ft

u

dttd

dttd

dtd

u

dtt

d

dtd

dt

ftu

dttt VHr
SS

rSS
C

SS

SrS
CC ;1

11
max  (2.49) 

       t

dt

f

ud

dtt

uu

dttt VHrpCpCC ;11max


  , (2.50) 

kde tVH  je vnitřní hodnota americké opce v čase t . 

2.4.2 Spojité modely 

Spojité modely jsou založeny na předpokladu, že se cena podkladového aktiva 

vyvíjí spojitě, což znamená, že je vývoj této ceny analyzován nepřetržitě v nekonečně 

malých intervalech (Zmeškal, 2013). 

Black-Scholesův model 

Předpoklady Black-Scholesova spojitého modelu: 

• „model lze použít pouze pro oceňování evropských opcí, 

• existují dokonalé trhy abstrahující od vlivů daní a transakčních nákladů, 

aktiva jsou nekonečně dělitelná a neexistují omezení jejich nákupů  

a prodejů na dokonale konkurenčních trzích, kde nositeli všech 

dostupných informací jsou ceny, 

• středí hodnota výnosů podkladového aktiva a její směrodatná odchylka 

jsou konstantní v čase, 

• nedochází k vyplácení dividend z podkladového aktiva, 

• na trhu lze bez omezení vypůjčovat a zapůjčovat peněžní prostředky, 

• bezriziková úroková míra je konstantní, a navíc stejná pro všechny doby 

splatnosti, 
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• není možná arbitráž, 

• cena podkladového aktiva se řídí náhodným Brownovým pohybem 

založeným na Markovových řetězcích a podléhá Itoově procesu“ 

(Scholleová, 2007, s.35). 

Hodnotu evropské kupní opce lze stanovit použitím vzorce (2.51) a evropské 

prodejní opce pomocí vzorce (2.52): 

      21 dNeXdNSC
tTr

tt
f 


, (2.51) 

      21 dNeXdNSP
tTr

tt
f 


, (2.52) 

kde    21 , dNdN  jsou hodnoty distribuční funkce normálního rozdělení pro 

koeficienty
1d  a 

2d , které se stanoví použitím vztahů (2.53) a (2.54): 
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(2.53) 
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(2.54) 

kde tS  je hodnota podkladového aktiva, X  je realizační cena, fr  představuje 

bezrizikovou sazbu,   je směrodatná odchylka podkladového aktiva,  tT  je doba 

do splatnosti opce. 

Jednou z podmínek tohoto modelu je nemožnost arbitráže a aby tato podmínka 

byla splněna, musí zde platit tzv. put-call parita. Ta představuje rozdíl mezi hodnotou 

prodejní a kupní opce, který se musí rovnat rozdílu současné hodnoty realizační 

hodnoty X  a současné ceny podkladového aktiva tS . Put-call paritu lze vyjádřit 

vztahem (2.55): 

  
t

tTr

tt SeXCP f 


. (2.55) 

Výhodami Black-Scholesova modelu je možnost stanovit hodnotu opce 

v každém okamžiku a zároveň parametry tohoto modelu jsou snadno dostupné. 
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2.5 Postup při ocenění společnosti 

V této kapitole je popsána teorie týkající se jednotlivých kroků stanovení 

vstupních parametrů pro použití metodologie reálných opcí při ocenění podniku.    

2.5.1 Stanovení historických volných peněžních toků podniku FCFF 

Nejprve je důležité stanovit volné peněžní toky plynoucí danému podniku,  

tzv. FCFF (Free Cash Flow to Firm), z historických dat za co nejdelší časové období. 

Jedná se o peněžní toky generované podnikem očištěné o výdaje, zaplacené daně, 

změny v čistém pracovním kapitále a investice.  

FCFF lze tedy do určité míry brát jako ukazatel míry ziskovosti společnosti po 

všech výdajích a reinvesticích, viz. vzorec (2.56) 

  tiINVČPKODPEATFCFF ttttt  1 , (2.56) 

kde tEAT  znamená čistý zisk po zdanění, tODP  představuje odpisy, tČPK  je 

meziroční změna čistého pracovního kapitálu, tINV  jsou investice, i  jsou úroky 

placené z cizího kapitálu a t  představuje daňovou sazbu. 

Z takto vypočtených historických FCFF je možné dále pokračovat s predikcí 

těchto peněžních toků pro následující období. 

2.5.2 Predikce volných peněžních toků podniku FCFF 

Pro predikci volných peněžních toků na bázi simulace lze využít několik modelů. 

Mezi ně patří například aritmetický Brownův pohyb, u něhož se pracuje 

s předpokladem, že náhodná proměnná může nabývat kladných i záporných hodnot. 

Dalším modelem je geometrický Brownův pohyb, který se používá zejména při 

modelování úrokových sazeb a cen a dalších finančních veličin, u nichž se pracuje 

s nezáporností. Dále lze využít i Vašíčkův mean-reversion model, který pracuje 

s návratem k dlouhodobé rovnováze a rychlostí přibližování k této rovnovážné 

hodnotě. Výsledky dosažené jeho použitím mohou dosahovat záporných hodnot.  

V neposlední řadě lze také pro predikci FCFF použit tzv. specifický Wienerův 

proces, který patří do skupiny stochastických spojitých modelů a často bývá 

označován jako spojitý Brownův proces. Vyznačuje se třemi vlastnostmi: rozdělení 

pravděpodobnosti náhodné proměnné v čase tt   je závislé pouze na hodnotě 
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v čase t ; přírůstky dané náhodné proměnné jsou v čase nezávislé a tyto přírůstky mají 

normální rozdělení. Wienerův proces lze definovat vztahem (2.57): 

 tdzxxx ttt   11 , (2.57) 

kde 1tx  zobrazuje hodnotu FCFF v čase t-1,   směrodatnou odchylku 

meziročních změn historických hodnot FCFF, dz  je náhodná veličina a t  je časový 

interval. 

2.5.3 Stanovení průměrných nákladů na celkový kapitál WACC 

WACC (Wighted Average Cost of Capital) neboli průměrné náklady na celkový 

kapitál slouží pro stanovení tržní hodnoty aktiv podniku. Pro výpočet WACC je důležité 

nejprve stanovit náklady na vlastní kapitál a také na kapitál cizí. 

Náklady na vlastní kapitál 

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál lze použít jak data účetní, tak i data tržní, 

která jsou více objektivní a vhodnější pro výpočet.  

Obecně platí, že vlastní kapitál je dražší než cizí kapitál, a to z důvodu vyššího 

rizika z pozice majitele kapitálu, který je vkládá do podniku než z pozice věřitele, jenž 

má ze zapůjčených prostředků pravidelný úrokový výnos bez ohledu na ziskovost 

dlužníka. Věřitel vkládá prostředky do podniku na vymezenou dobu, zatímco majitel 

vkládá prostředky na dobu neomezenou a jeho výnos není dopředu zaručen. Ten 

závisí na hospodářské situaci podniku. Dalším důvodem je působení daňového štítu, 

který představují nákladové úroky, jež jsou daňově uznatelnými náklady snižujícími 

základ pro výpočet daně (Dluhošová, 2010, s.121). 

Mezi základní metody pro stanovení nákladů na vlastní kapitál patří 

stavebnicové metody, dividendový růstový model, arbitrážní model oceňování (APM) 

a model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). 

V této práci je pro stanovení nákladů na vlastní kapitál použit poslední zmíněný 

model oceňování kapitálových aktiv CAPM. 

Model oceňování kapitálových aktiv 

Model CAPM patří mezi přístupy vycházející z tržních dat a je používaný 

zejména v anglosaských zemích. Vychází z předpokladu, že mezní sklon 
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očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. CAPM je 

jednofaktorovým modelem založeným na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem 

daného aktiva a tržního portfolia jako rizikového faktoru, který představuje riziko celého 

trhu. 

Model CAPM je vyjádřen vztahem (2.58): 

     fmEfE rrErrE   , (2.58) 

kde  ErE  je očekávaný výnos vlastního kapitálu, fr  představuje bezrizikovou 

úrokovou sazbu, 
E  je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na 

dodatečný výnos tržního portfolia,  mrE  je očekávaný výnos tržního portfolia  

a   fm rrE   zobrazuje rizikovou prémii kapitálového trhu dané země. 

Koeficient citlivosti beta 
E  je ovlivňován zadlužeností podniku, kdy koeficient 

beta zadluženého podniku se odvodí od bety nezadluženého podniku pomocí přepočtu 

(2.59): 

 
  









VK

CK
tUL 11 , 

(2.59) 

kde 
L  je beta koeficient zadluženého podniku a 

U  beta koeficient 

nezadluženého podniku, t  je daňová sazba, CK  představuje cizí kapitál a VK  vlastní 

kapitál. 

Pro výpočet bety zadluženého podniku existuje mnoho dalších přístupů  

a modelů. V rámci této diplomové práce pro její predikci bude použit tzv. Blumův 

model, který uvádí ve své publikaci Mařík. Vzorec pro výpočet je zachycen vztahem 

(2.60): 

 371,01635,0  SP  , (2.60) 

kde S  je beta statistická z historických dat. 
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Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představují úroky nebo kupónové platby, které náleží 

věřitelům za zapůjčení jejich volných peněžních prostředků. Úroková sazba je 

determinována vývojem na finančním trhu, její konkrétní výše je pak ovlivňována 

dalšími faktory, např. dobou poskytnutí úvěru, bonitou dlužníka, aj. 

Náklady cizího kapitálu lze vyjádřit v podobě úroku sníženého o daňový štít 

neboli úsporu na dani, viz. (2.61): 

  tiRD  1 , (2.61) 

kde i  zachycuje úrokovou míru, kterou lze jednoduše stanovit jako (2.62): 

 

BÚ

Ú
i


 , 

(2.62) 

kde Ú  jsou nákladové úroky a BÚ  je průměrný stav bankovních úvěrů. 

Pro účely této diplomové práce jsou náklady na cizí kapitál vypočteny jako 

vážený průměr hodnot za posledních známých 6 let, tedy za období 2010 až 2015. 

Váhy hodnot jsou tím vyšší, čím „novější“ data jsou. 

Náklady na celkový kapitál 

Jsou-li známy náklady na vlastní a cizí kapitál, je možné stanovit náklady na 

celkový kapitál WACC, také označovány jako vážené průměrné náklady na kapitál, 

které lze vypočítat pomocí vzorce (2.63): 

  
VKCK

VKRCKtR
WACC VKD






1 , (2.63) 

kde 
DR  jsou náklady na úročený cizí kapitál a VKR  náklady na vlastní kapitál, 

CK  představuje úročený cizí kapitál a VK  vlastní kapitál a t  je daňová sazba. 

2.5.4 Výpočet podkladového aktiva pro ocenění vlastního kapitálu 

Jsou-li známy volné peněžní toky plynoucí do firmy a náklady na celkový kapitál 

zadluženého podniku, je možné stanovit hodnotu podkladového aktiva, které 

představuje tržní hodnota aktiv podniku. 
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Tržní hodnotu aktiv pro druhou fázi existence podniku lze stanovit jako 

perpetuitu dle (2.64), a to za předpokladu existence podniku do nekonečna: 

 

t

t

t
WACC

FCFF
A  . 

(2.64) 

2.5.5 Určení realizační ceny pro ocenění vlastního kapitálu 

U aplikace metodologie reálných opcí v rámci oceňování vlastního kapitálu 

podniku se za realizační cenu považuje nominální hodnota dluhu (cizího kapitálu) 

daného podniku. 

Pro účely této práce jsou hodnoty dluhu predikovány v rámci výpočtu WACC, 

kde pro první fázi jsou vyčísleny pomocí klouzavého průměru za posledních 6 let.  

U druhé fáze se předpokládá výraznější nárůst dluhu v důsledku nové investice. 

2.5.6 Stanovení vnitřní hodnoty opce 

Vnitřní hodnotu opce lze určit dvěma způsoby v závislosti na možnosti či 

nemožnosti aktivních zásahů managementu v průběhu životnosti investice. Jedná-li se 

o investici za rizika, kde nejsou umožněny zásahy managementu, hovoří se o tzv. 

pasivní strategii neboli o strategii za rizika bez finanční flexibility. V této situaci lze opci 

chápat jako forward, kde je vnitřní hodnota opce stanovena pomocí vztahu (2.65), který 

oceňuje pouze pasivní hodnotu podniku: 

 
ttt CKAVH  , (2.65) 

kde tA  je hodnota aktiv v čase t a tCK  představuje hodnotu cizího kapitálu 

(dluhu) v čase t. 

V případě použití aktivní strategie, kdy management podniku může zasahovat 

do provozní činnosti podniku, jde o strategii za rizika a finanční flexibility. Zde se jedná 

o evropskou call opci jejíž vnitřní hodnotu lze stanovit následovně: 

  0;max ttt CKAVH  . (2.66) 

Ze vztahů (2.66) a následujícího (2.70) je patrné, že v případě aktivní strategie 

se cena opce v době zralosti rovná své vnitřní hodnotě. 
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2.5.7 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu firmy 

Způsob stanovení hodnoty vlastního kapitálu podniku se liší v závislosti na fázi 

existence, v níž se podnik nachází, a na použité strategii. První fáze má trvání 6 let, 

od roku 2016 do 2021, a druhá fáze od roku 2022 do nekonečna. 

V případě použití pasivní strategie se nejprve stanovují hodnoty pro druhou fázi, 

a to jako rozdíl mezi tržní hodnotou aktiv, kterou jsme dostali použitím vzorce (2.64),  

a dluhu (CK), jehož hodnota byla stanovena při výpočtu WACC, viz. (2.67): 

 
202220222022 CKAVK  . (2.67) 

Hodnoty vlastního kapitálu pro roky 2016-2021, tedy 1.fázi existence podniku, 

se získají pomocí diskontování VK v čase t+1. To znamená, že hodnotu VK pro rok 

2021 se získá diskontováním VK pro rok 2022, viz. vzorec (2.68): 

 
  1
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t VK
f

VK , 
(2.68) 

kde tttf ,  je forwardová sazba a 1tVK  je hodnota vlastního kapitálu v čase t+1. 

Hodnotu forwardové sazby pro příslušný rok lze odvodit od spotové bezrizikové 

sazby státního dluhopisu s dobou splatnosti v příslušném roce, viz. vzorec (2.69): 
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(2.69) 

kde tr  představuje spotovou sazbu v čase t a ttr   je spotová sazba v čase  

t–časový interval (zde 1, jedná se o roční data). 

Při oceňování VK aktivní strategií se oproti pasivní strategie neberou v úvahu 

záporné hodnoty. To znamená, že se v případě, kdy je hodnota cizího kapitálu vyšší 

než aktiva podniku, tato záporná hodnota nahrazuje nulou, viz. (2.70): 

  0;max ttt CKAVK  . (2.70) 

 

2.5.8 Ocenění operativní flexibility 

V rámci této diplomové práce bude operativní (provozní) flexibilita oceněna jako 

evropská call opce, a to za rizika bez flexibility (pasivní strategie) a za rizika a flexibility 
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(aktivní strategie). Aktivní strategie bude zastoupena 3 typy opcí: opcí na rozšíření 

výroby, opcí na zúžení výroby a opcí na ukončení výroby, včetně portfolia složeného 

ze všech těchto opcí. 

Jelikož se jedná o ocenění na bázi simulace, bude se počítat s opcemi 

evropského typu. Evropská opce může být použita pouze v době zralosti a pro účely 

této diplomové práce byl rok 2022 (počátek 2.fáze existence podniku) určen rokem 

zralosti. 

Opce na rozšíření výroby dává jejímu majiteli, zde managementu podniku, 

právo rozšířit výrobní kapacity podniku (vlastní kapitál) o %x  z původní hodnoty 

kapacity v situaci, kdy se podmínky vyvíjí lépe, než se původně předpokládalo. Je zde 

ale nutné počítat s náklady na toto rozšíření. Podkladovým aktivem je rozšířená 

hodnota výrobní kapacity tVKx   a realizační cenou jsou náklady vynaložené na 

rozšíření 
EI . Funkce vnitřní hodnoty této opce je následující: 

 
 0;max Ett IVKxVH  . 

(2.71) 

V případě, že hodnota diskontovaných peněžních toků plynoucí z takto 

rozšířené výrobní kapacity bude převyšovat náklady na toto rozšíření, vnitřní hodnota 

opce bude dosahovat kladných hodnot a opce bude uplatněna. V případě záporné 

vnitřní hodnoty opce, k jejímu uplatnění nedojde. 

Opce na zúžení výroby dává managementu podniku právo snížit výrobní 

kapacitu podniku o %y  v případě, že se situace podniku nevyvíjí tak, jak bylo 

předpokládáno. Snížení výrobní kapacity probíhá jejím vyřazením nebo externím 

prodejem, čímž dojde k úspoře nákladů na výrobu. Podkladovým aktivem této opce je 

hodnota takto zúžené výrobní kapacity (vlastního kapitálu) tVKy   a realizační cenou 

je hodnota úspor spojená s tímto zúžením CI . Funkce vnitřní hodnoty opce na zúžení 

výroby je zachycena vztahem (2.72): 

  0;max tCt VKyIVH  . (2.72) 

V případě, že hodnota diskontovaných peněžních toků plynoucí z takto zúžené 

výrobní kapacity bude nižší než úspory získané tímto zúžením, vnitřní hodnota opce 

bude dosahovat kladných hodnot a opce bude uplatněna. V případě záporné vnitřní 

hodnoty opce, k jejímu uplatnění nedojde. 
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Opce na ukončení výroby dává managementu právo ukončit výrobu podniku 

v případě dlouhodobě negativního vývoje investice a rozprodat majetek podniku za 

likvidační hodnotu. Podkladovým aktivem je současná hodnota peněžních toků 

z ukončené výroby podniku (vlastní kapitál) diskontována k okamžiku uplatnění opce 

TVK  a realizační cenou je likvidační hodnota LH  majetku podniku. Funkce vnitřní 

hodnoty této opce je zachycena pomocí vzorce (2.73): 

  0;max Tt VKLHVH  . (2.73) 

Tato opce bude uplatněna v případě, že likvidační hodnota majetku podniku 

bude vyšší než hodnota než současná hodnota diskontovaných peněžních toků 

plynoucí z ukončené výroby podniku. 

Portfolio opcí je zastoupeno výše zmíněnými opcemi, což znamená, že 

management podniku může na příznivý vývoj reagovat rozšířením výrobní kapacity, 

na negativní vývoj zúžením výrobní kapacity a na dlouhodobě negativní vývoj investice 

ukončením výroby a uzavřením podniku. 

Podmínky pro rozhodování jsou následující: 

1. rozšíření výrobní kapacity: 

    tCtTt VKyIVHzároveňaVKLHVH  >> , 
 

2. zúžení výrobní kapacity: 

    EttTt IVKxVHzároveňaVKLHVH  >> , 
 

3. ukončení výroby: 

    tCtEtt VKyIVHzároveňaIVKxVH  >> , 
 

4. ponechání stávající výrobní kapacity: 

 0tVH . 
 

Funkce vnitřní hodnoty opce v daném portfoliu se následně získá pomocí 

následujícího vztahu (2.74): 

  0;;;max TtCEtt VKLHVKyIIVKxVH  . (2.74) 
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3 Charakteristika oceňované společnosti 

Třetí kapitola je věnována oceňovanému podniku Karlovarské minerální vody, 

a.s. (dále jen KMV). Jsou zde nastíněny základní obchodní údaje podniku, jeho historie 

a souhrnný přehled finančních ukazatelů, který zachycuje finanční situaci za období 

2005-2015. 

Obrázek 3.1 Logo společnosti Karlovarské minerální vody a.s. 

 

Zdroj: www.kmv.cz 

3.1 Základní údaje společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. 

Obchodní firma   Karlovarské minerální vody, a.s. 

Právní firma    Akciová společnost 

Sídlo     Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary 

Identifikační číslo   147 06 725 

Den zápisu do OR   28. března 1991 

Základní kapitál   262 842 000,- Kč 

Statutární ředitel 

     Alessandro Angelo Pasquale 

Správní rada 

Předseda správní rady  Alessandro Angelo Pasquale 

Členka správní rady  Dott. Maria Elena Pasquale 

Člen správní rady   Dott. Antonio Pasquale 

Člen správní rady   Dr. Julius Marshold  

Jediný akcionář 

     Trentop Investments B.V.  

http://www.kmv.cz/
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3.2 Historie společnosti 

1522 V historických pramenech se objevuje vůbec první písemná zmínka o tzv. 

Bukové kyselce. Lidé ale pravděpodobně znali a využívali minerální pramen už  

o mnoho století dříve. 

1693 Do Karlových Varů přijíždí z Itálie jistý Ottavio Mattoni, obchodník 

s citróny. Usazuje se ve městě, později se zde i ožení a založí svůj vlastní obchod. 

1793 Buková kyselka je shledána odborníky vhodnou pro export a první 

kameninové lahve se vyváží do zahraničí. V přilehlé obci Kyselka začíná skromný 

lázeňský provoz.  

1798 Do Vídně a Budapešti, tehdejších dvou hlavních center monarchie, se 

koncem století vyváží už kolem 240 000 džbánků kyselky ročně. 

1829 Wilhelm Von Neuberg, nový Pán nad Kyselkou, podniká první kroky pro 

založení místních lázní. Nechává postavit restauraci, altánek nad pramenem a několik 

promenád. 

1852 Kyselka hostí vzácnou návštěvu – řeckého krále Ottu I. Na jeho 

výslovnou žádost je do Athén odesláno prvních 450 džbánků minerálky a hlavní zřídlo 

od té doby nese královské jméno – Ottův pramen. 

1867 Od pánů z Neubergu si lukrativní pronájem vývozu kyselky pronajímá 

pokračovatel původně italského rodu sídlícího v Karlových Varech, pan Heinrich 

Kaspar Mattoni. 

Obrázek 3.2 Heinrich Kaspar Mattoni 

 

Zdroj: www.mattoni.cz 

http://www.mattoni.cz/
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1870 Heinrich Mattoni se díky vyhlášené kvalitě své kyselky stává dvorním 

dovozcem minerální vody na samotný císařský a královský trůn ve Vídni. Začíná 

nejslavnější éra kyselky. 

1873 je založena společnost Mattoni. Mattoniho kyselka se stala jednou 

z nejslavnějších minerálních vod světa. Její úspěch inspiroval Mattoniho ke koupi celé 

kyselky od Hraběte Černína a k vybudování lázní i místní infrastruktury. 

1874 Jako první novinku zavádí Mattoni skleněné lahve s papírovou etiketou. 

Červený orel na etiketě pochází z rodového znaku Mattoni. Lahve určené do zámoří 

byly zpevněny drátováním. 

Obrázek 3.3 Etiketa Mattoni 

 

Zdroj: www.mattoni.cz 

1880 Po necelých patnácti letech péče o kyselku, díky podnikatelskému duchu 

Heinricha Mattoniho, se Ottův pramen řadí mezi nejznámější léčivá zřídla na světě. 

1889 Za své zásluhy o císařské zdraví a věhlas monarchie po světě byl 

Heinrich Mattoni povýšen do šlechtického stavu a byl mu propůjčen dědičný titul 

„Svobodný Pán Von Mattoni“. 

1894 Kyselku protýká první železnice. Spojuje ji s nejbližší obcí, Vojkovicemi, 

a pokládá tak základ pro největší rozkvět místní lázeňské péče. 

1900 Láme se nové století. Kyselka je napojena na evropskou železniční síť, 

která do lázní sváží množství hostů z domova i ze zahraničí. Na světové výstavě 

v Paříži kyselka získává ocenění Grand Prix. 

1906 Rozvoj podnikatelských aktivit v Kyselce vyžaduje transformaci 

podnikání podle moderního střihu počátku 20. století. Je založena Heinrich Mattoni 

AG, akciová společnost. 

http://www.mattoni.cz/
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1910 14. května tohoto roku umírá Heinrich Mattoni. Během svého života 

dokázal zvýšit export kyselky z 240 000 na 10 miliónů lahví ročně a udělal z ní jednu 

z nejlepších značek tehdejšího světa. 

1914 Krátce po smrti Mattoniho končí i zlaté období lázeňství. Velká válka, 

hospodářská krize a druhá světová válka způsobily, že idyla lázeňské kolonády se už 

nikdy nevrátila v plné síle. 

1945 Ani konec druhé světové války neznamenal konec trápení pro Lázně 

Kyselka. Rozesilatelství minerální vody bylo hned po válce znárodněno a přešlo pod 

podnik Západočeská Zřídla. 

1967 V místní kapli sv. Anny byla objevena kovová schránka s dokumenty 

z roku 1884. Obsahovaly poselství dalším generacím – seznamy lázeňských hostů, 

dobové mince nebo publikace o kyselce. 

1970 Alespoň malé pozitivum – bývalé lázně se stávají léčebným zařízením 

pro děti ze severozápadních Čech se zdravotními problémy způsobenými tamějším 

životním prostředím. 

1989 Po revoluci svítá nová naděje – podnik Západočeská Zřídla s nově 

vybudovanou stáčírnou se mění na Karlovarské minerální vody. Lázeňská péče 

v Kyselce však definitivně zaniká. 

1994 Dochází k privatizaci podniku. Novým majitelem se stává italská 

podnikatelská rodina Pasquale a podnik se vrací k česko-italské tradici. Rodina 

výrazně modernizuje stáčení vod. 

Obrázek 3.4 Antonio & Alessandro Pasquale 

 

Zdroj: byznys.ihned.cz 
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1995 Mattoni se stává oficiální vodou mezinárodního Pražského maratonu. 

Jedná se o jedno z prvních partnerství, kterým se Mattoni znovu snaží přispívat ke 

zdravějšímu životu v Česku. 

1996 Je obnovena anketa Český Slavík. Od roku 1999 jsou jména největších 

českých zpěváků a zpěvaček neodmyslitelně spjata se značkou nového generálního 

partnera Mattoni, 

1998 Koná se 1. ročník soutěže v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni 

Grand Drink. Postupem času se stane oficiálním mistrovstvím světa v dané disciplíně. 

1999 Mattoni uvedla na trh novou řadu ochucených perlivých minerálních vod. 

Prvními příchutěmi byly Mattoni citron a pomeranč. Dnes značka nabízí produkty 

v široké škále příchutí. 

2004 Italské kořeny a důraz na celkový prožitek stojí za novou skleněnou lahví 

Mattoni, kterou vytvořilo italské studio Pininfarina (mimo jiné designér vozů Ferrari). 

2005 Mattoni odstartovalo podporu programu „Návrat orla skalního do ČR“. 

Orel je tradičním symbolem značky už od Heinricha Mattoniho a zároveň symbolem 

snahy o ochranu přírody. 

2013 Značka Mattoni slaví 140 let od doby, kdy Heinrich Mattoni odkoupil 

oblast Kyselky i s populárním Ottovým pramenem – a tím slaví 140 let od svého vzniku. 

2016 V tomto roce bylo otevřeno Muzeum stáčení minerálních vod, které nese 

jméno Dr. Josefa Löschnera, spolupracovníka zakladatele Heinricha Mattoniho při 

propagaci léčivých účinků minerálních vod. 

Obrázek 3.5 Muzeum Mattoni v Kyselce 

 

Zdroj: vary.idnes.cz 
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3.3 Finanční ukazatele společnosti 

Tato podkapitola je zaměřena na krátké finanční zhodnocení KMV za období 

2005-2015. Je zde nastíněna horizontální a vertikální analýza a také jednotlivé skupiny 

poměrových ukazatelů. 

3.3.1 Horizontální a vertikální analýza 

V rámci této analýzy je zvlášť provedena vertikálně-horizontální analýza aktiv  

a pasiv, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. 

Aktiva  

Aktiva společnosti KMV od roku 2005 do 2009 vykazovala rostoucí tendenci,  

a to díky růstu dlouhodobého majetku, zejména pak podílům v ovládaných a řízených 

osobách, kdy za sledované období došlo k jejich nárůstu o téměř 981 mil. Kč. V letech 

2009 až 2011 se výše aktiv pohybovala okolo hodnoty z konce předešlého období  

a nevykazovala větší meziroční změny. 

Za to od roku 2011 do roku 2014 měla aktiva klesající tendenci, která byla 

způsobena prodejem některých pozemků a staveb, podílů v ovládaných a řízených 

osobách, a hlavně výrazným poklesem o víc jak 215 mil. Kč u krátkodobého finančního 

majetku. Za meziroční změnou 2014-2015 o 21 % stojí opět výrazný nárůst hodnoty 

podílů v ovládaných a řízených osobách, které vzrostly o 787 mil. Kč. Další nárůst byl 

sledován u krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a u peněžních prostředků 

na účtech v bankách. Vývoj aktiv za období 2005-2015 je zachycen v grafu 3.1. 

Graf 3.1 Vertikálně-horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pasiva 

Dle pravidel, že aktiva se musí rovnat pasivům a dlouhodobý majetek musí být 

kryty dlouhodobými zdroji je zřejmé, že vývoj pasiv bude kopírovat vývoj aktiv. Proto  

i zde u pasiv je v období 2005-2009 trend rostoucí, za nímž stojí zejména nárůst jak 

dlouhodobých, tak i krátkodobých bankovních úvěrů z celkových 9,5 mil. Kč na  

729 mil. Kč. Dále došlo k růstu výsledku hospodaření a krátkodobých závazků. 

V letech 2009 až 2011 vykazují pasiva stabilní charakter a stejně jako aktiva, 

nevykazují výraznější meziroční změny. 

V období 2011 až 2014 hodnota pasiv postupně klesala se splácením 

bankovních úvěrů až k jejich úplnému splacení. Další položky pasiv tento pokles 

výrazněji neovlivňovaly. Meziroční změna 2014-2015 představující nárůst pasiv  

o 21 % byla způsobena zejména růstem výsledku hospodaření o 193 mil. Kč, růstem 

rezerv o 70 mil. Kč a novými dlouhodobými bankovními úvěry v celkovém objemu  

1 058 mil. Kč. Vývoj pasiv za období 2005-2015 je zachycen v grafu 3.2. 

Graf 3.2 Vertikálně-horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztráty 

Výsledek hospodaření ve sledovaném období hodně kolísal, ale ani v jednom 

roce se nedostal do záporných hodnot. Pohyboval se v rozmezí od 17,6 mil. Kč do  

474 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření byl nejvíce ovlivňován výši tržeb za prodej 

vlastních výrobků, provozními a osobními náklady. 
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Finanční výsledek hospodaření se vyvíjel v závislosti na výši bankovních úvěrů, 

zejména úroků z nich placených, a zápůjček poskytnutých v rámci skupiny, z nichž 

společnosti plynuly výnosové úroky. Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření je 

zachycen v grafu 3.3. 

Graf 3.3 Vertikálně-horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz cash-flow 

V období 2005-2015 byl čistý peněžní tok z provozní činnosti ovlivňován 

především výši krátkodobých pohledávek a závazků z provozní činnosti a změnou 

stavu zásob. Na peněžní toky z investiční činnosti měly největší vliv výdaje na pořízení 

stálých aktiv a také půjčky a úvěry spřízněným osobám. Cash flow z finanční činnosti 

se odvíjel od stavu dlouhodobých i krátkodobých bankovních úvěrů, výplat dividend   

a podílů na vlastním kapitálu. 

Největší výkyvy konečného stavu peněžních prostředků byly zaznamenány 

v období 2006-2010, a to kvůli výrazným meziročním změnám již zmiňovaných faktorů. 

Největší meziroční změna u krátkodobých závazků představuje 312 mil. Kč,  

u pohledávek z provozní činnosti to je 113 mil. Kč, rozdíl u půjček spřízněným osobám 

je 326 mil. Kč, bankovní úvěry představující změnu 529 mil. Kč a vyplacené dividendy 

se dvěma výraznými změnami ve výši 394 mil. Kč a 355 mil. Kč. 

Od roku 2011 do 2014 vývoj konečného stavu peněžních prostředků vykazoval 

klesající tendenci. A to díky neustálým investicím do stálého majetku, snižujícím se 

bankovním závazkům a výplatám dividend. 
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Meziroční růst 2014-2015 byl zapříčiněn nově poskytnutým bankovním úvěrem 

ve výši 1 058 mil. Kč, který se do výše 957 mil. Kč proinvestoval, a proto ta meziroční 

změna není tak významná. Vývoj jednotlivých cash flow a konečného stavu peněžních 

prostředků je zachycen v grafu 3.4. 

Graf 3.4 Vertikálně-horizontální analýza výkazu cash-flow 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2 Poměrové ukazatele 

V rámci poměrových analýzy jsou představeny ukazatele ze skupiny rentability, 

aktivity, likvidity a finanční stability a zadluženosti. Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou 

pro přehlednost shrnuty v tabulce a doplněny grafem. 

Rentabilita  

Ukazatele rentability dokáží dobře vystihnout schopnost podniku dosahovat co 

nejvyšších výnosů a maximalizovat tržní hodnotu podniku. Tyto ukazatele patří díky 

této schopnosti mezi ty nejsledovanější a nejpoužívanější v rámci finanční analýzy. 

Jejich hodnoty a vývoj v čase jsou zachyceny v tabulce 3.1 a grafu 3.5. 

Tabulka 3.1 Ukazatele rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROA 17,23% 13,82% 14,00% 15,18% 7,59% 2,88% 1,56% 4,62% 5,38% 1,86% 6,75%

ROE 13,60% 12,06% 14,33% 14,34% 8,29% 2,60% 1,09% 3,57% 5,05% 0,58% 7,43%

ROS 12,28% 10,43% 11,67% 13,46% 9,19% 2,75% 1,15% 3,60% 5,05% 0,58% 6,46%

ROCE 18,47% 15,92% 17,97% 17,78% 8,75% 3,63% 1,95% 5,65% 7,09% 2,32% 7,92%

RN 13,65% 11,28% 12,42% 14,73% 9,77% 2,71% 1,12% 3,67% 4,95% 0,54% 6,12%
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Graf 3.5 Ukazatele rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv ROA dává do poměru zisk a celková aktiva, která byla 

investována do podniku bez ohledu na zdroj jejich financování. Z tabulky 3.1 a grafu 

3.5 je patrné, že vývoj ukazatelů rentability se vyvíjely velmi podobně. Co se týče 

ukazatele ROA v roce 2005 dosahovala svého maxima 17 %, protože zisk byl druhý 

nejvyšší za sledované období, a to 527 mil. Kč a aktiva byla naopak na svém minimu 

3 060 mil. Kč. Minima 1,56 % ROA dosáhla v roce 2011, kdy byl zisk na své spodní 

hranici 48 mil. Kč a aktiva na hodnotě 4 765 mil. Kč. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu  

a zisk z něj plynoucí. ROE svého maxima 14,34 %, viz. tabulka 3.1 a graf 3.5, 

dosahovala v roce 2008, kdy výsledek hospodaření dosáhl své horní hranice 474 mil. 

Kč stejně jako VK se pohyboval v nejvyšších hodnotách okolo 3 306 mil. Kč. Minimální 

hodnoty 0,58 % tento ukazatel docílil v roce 2014, neboť výsledek hospodaření byl 

historicky na nejnižší úrovni, necelých 18 mil. Kč. VK se pohyboval okolo hodnoty 

3 031 mil. Kč. 

Rentabilita tržeb ROS poměřuje zisk před zdaněním s celkovými tržbami 

z prodeje zboží a vlastních výrobků. V roce 2008 ROS dosáhla nejvyšší hodnoty  

13,46 %, a to díky nejvyšším tržbám i nejvyššímu výsledku hospodaření. Rok 2014 

představoval pro tento ukazatel jeho minimum 0,58 %, neboť tržby i výsledek 

hospodaření vykazovaly nejnižší hodnoty, viz. tabulka 3.1 a graf 3.5. 



57 
 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE analyzuje efektivnost vloženého 

kapitálu do podniku bez ohledu na jeho původ. Rok 2005 byl ve znamení nejvyšší 

hodnoty tohoto ukazatele18,47 %, zejména díky nízkým hodnotám VK a dlouhodobých 

bankovních úvěrů. Ukazatel byl na svém minimu 1,95 % v roce 2011 kvůli nejnižšímu 

výsledku hospodaření a velkým bankovním úvěrům. 

Rentabilita nákladů RN udává, kolik korun ze zisku připadá na jednu korunu 

nákladů vynaložených podnikem. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím lépe se 

vložené náklady zhodnocují v hospodářském procesu. Rentabilita nákladů se 

pohybovala v rozmezí od 14,73 % (2008) do 0,54 % (2014). Maximální i minimální 

hodnota se zde odvíjí zejména od výsledku hospodaření, kdy v roce 2008 byl historicky 

nejvyšší, zatímco v roce 2014 naopak nejnižší. Náklady v čase, až na dvě meziroční 

výjimky (2008-2009, 2011-2012), rostly. 

Aktivita 

Ukazatele aktivity představují úroveň efektivnosti, s jakou podnik hospodaří 

s jeho aktivy. Jejich hodnoty a vývoj jsou zachyceny v tabulce 3.2 a grafu 3.6. 

Tabulka 3.2 Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.6 Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obrátka celkových aktiv 1,02 0,94 0,94 0,89 0,65 0,63 0,65 0,69 0,72 0,77 0,68

Doba obratu aktiv 354,17 384,23 383,58 404,33 554,14 575,38 557,44 518,25 499,60 466,99 532,71

Doba obratu zásob 56,84 59,49 60,74 52,63 68,72 61,57 75,84 55,31 48,62 57,41 51,51

Doba obratu pohledávek 63,95 57,19 56,41 50,87 49,17 49,70 54,90 62,27 63,62 66,68 67,94

Doba obratu závazků 23,76 50,71 84,55 48,80 63,77 78,42 80,95 84,60 64,56 71,08 65,46
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Doba obratu aktiv představuje dobu, za kterou se aktiva přemění na peněžní 

prostředky. Pro každý podnik je žádoucí, aby tato doba byla co nejkratší. Z tabulky 3.2 

je patrné, že hodnota ukazatele od roku 2005 do roku 2010 rostla, což zde není zcela 

žádoucí. Tento jev byl způsoben významným nárůstem aktiv a menším růstem tržeb 

v meziročních porovnáních. V období 2011-2014 naopak doba obratu aktiv klesala 

díky výraznějším poklesům hodnot aktiv oproti těm mírnějším u tržeb. Rok 2015 

zaznamenal opětovné zvýšení hodnoty ukazatele, protože aktiva, respektive podíly 

v ovládaných osobách, zaznamenala meziroční nárůst o 787 mil. Kč. 

Doba obratu zásob představuje, za jak dlouho se zásoby podniku přemění na 

peněžní prostředky. Tato doba by měla být co nejkratší. Z tabulky 3.2 je zřejmé, že 

hodnota tohoto ukazatele za dané období nevykazovala žádnou dlouhodobější 

tendenci. Meziroční růst ukazatele střídal jeho pokles a naopak. Největší proměnlivou 

složkou zde byl materiál, dále pak výrobky a nedokončená výroba. Největší meziroční 

změny byly v období 2008-2009 a 2011-2012. V období 2008-2009 zásoby vzrostly  

o 85 mil. Kč, zatímco tržby klesly o cca 381 mil. Kč, což způsobilo nárůst doby obratu 

zásob o 16 dní. V období 2011-2012 zásoby naopak klesly o 177 mil. Kč a tržby 

zaznamenaly menší pokles o 11,5 mil. Kč. Hodnota ukazatele následně poklesla o 21 

dní. 

Doba obratu pohledávek pomáhá podniku zhodnotit bonitu jeho odběratelů, 

tzn. jak dlouho průměrně trvá odběratelům splatit své závazky, tedy na jaké úrovni je 

strategie řízení pohledávek daného podniku. Jak je možné vidět z tabulky 3.2, od roku 

2005 do roku 2009 doba obratu pohledávek klesala stejně jako hodnota pohledávek, 

zatímco od roku 2010 do roku 2015 meziročně hodnota pohledávek stoupala. Kromě 

pohledávek z obchodních vztahů, tento ukazatel ovlivňovaly zejména daňové 

pohledávky a krátkodobé poskytnuté zálohy. 

Doba obratu závazků představuje platební kázeň analyzovaného podniku, 

tedy kolik dní v průměru trvá, než splatí své závazky dodavatelům. U doby obratu 

závazků nelze jednoznačně popsat trend jeho vývoje, viz. tabulka 3.2, neboť rostoucí 

trend je vždy přerušen jedním meziročním poklesem. V období 2005-2007 doba obratu 

závazků stoupala a v roce 2008 došlo významnému poklesu o 36 dní. Dále od roku 

2009 do roku 2012 ukazatel vzrostl z 64 dní na 85 a v roce 2013 opět klesl na 66 dní. 

Rok 2014 byl ve znamení růstu a rok 2015 naopak poklesu. Největší vliv na vývoj mimo 
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závazků z obchodních vztahů měly i závazky ovládajících a řídících osob společně 

s dohadnými účty pasivními. 

Obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití aktiv daného podniku, tedy 

hodnotí efektivitu využití podnikových aktiv a je žádoucí, aby se jeho hodnota 

pohybovala okolo 1. Tento ukazatel se používá v mezipodnikovém srovnání a je 

žádoucí, aby jeho hodnota byla co nejvyšší. V období 2005 až 2010 obrátka klesala 

z optimální hodnoty 1,02 na 0,63, viz. tabulka 3.2, neboť aktiva meziročně stoupala  

a tržby buď klesaly nebo rostly ne tak intenzivně jako aktiva. Období 2011-2014 

představovalo růst obrátky, protože aktiva naopak klesala a tržby se držely okolo 

hodnoty 3 mld. Kč. nejvýznamnější složkou ovlivňující vývoj aktiv byly podíly 

v ovládaných a řízených osobách. 

Likvidita 

Ukazatele likvidity zachycují míru kvality strategie řízení pohledávek a závazků 

analyzovaného podniku. To znamená, že jsou schopny vypovědět, jak rychle je podnik 

schopen uhradit své závazky v závislosti na rychlosti zinkasování svých pohledávek, 

popřípadě jestli je podnik schopen zareagovat v případě potřeby peněžních prostředků 

prodat své zásoby, nebo zda je vůbec o jeho výrobky zájem a jdou rychle na odbyt. 

Stupeň likvidity je odvislý od těchto faktorů a pro každou společnost je důležité, aby 

dosahoval co nejvyšších hodnot, tedy aby byl podnik co nejlikvidnější. Hodnoty a vývoj 

ukazatelů v daném období jsou zachyceny v tabulce 3.3 a grafu 3.7. 

Tabulka 3.3 Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidita 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Celkvá likvidita 6,81 3,05 1,88 2,23 2,57 1,34 1,58 1,56 1,12 1,38 1,59

Pohotová likvidita 4,42 1,88 1,16 1,33 1,64 0,82 0,91 0,97 0,71 0,76 0,93

Okamžitá likvidita 1,73 0,75 0,50 0,47 0,97 0,40 0,42 0,31 0,19 0,04 0,07

Finanční polštář 0,85 0,67 0,47 0,55 0,61 0,25 0,37 0,36 0,10 0,27 0,37

ČPK 1 193 722 915 243 693 142 708 107 1 006 691 338 482 559 009 447 420 117 128 300 063 419 694
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Graf 3.7 Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková likvidita poměřuje oběžná aktiva s krátkodobým cizím kapitálem  

a jeho hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Tento ukazatel je 

stavový, a proto by měl být jeho vývoj analyzován v čase. Jak je z tabulky 3.3 a grafu 

3.7 patrné, ukazatele likvidity se vyvíjí téměř synchronně až na pár menších výjimek. 

Společně ať už více či méně rostou nebo klesají, protože pracují se stejnými účetními 

složkami. Celková likvidita v daném období dosahuje většinou ideální hodnoty, 

výjimkami jsou roky 2005-2006, kdy je hodnota ukazatele až 2,5krát vyšší, protože 

oběžná aktiva dosahují téměř nejvyšších hodnot za sledované období a krátkodobý 

cizí kapitál dosahuje naopak hodnot nejnižších. Dále roky 2010, 2013 a 2014, kdy 

naopak ukazatel je těsně pod hranicí 1,5. 

Pohotová likvidita pracuje pouze s penězi v pokladně a na bankovních účtech, 

s obchodovatelnými cennými papíry a pohledávkami. To znamená, že se v rámci 

tohoto ukazatele nepočítá se zásobami a pohledávky by měly být očištěny o ty 

nedobytné, popřípadě i o pohledávky po splatnosti. Hodnota pohotové likvidity by se 

měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Ve sledovaném období 2005-2015  

se pohotová likvidita se většinou pohybuje těsně pod nebo nad optimální hranicí, viz. 

tabulka 3.3. 

Okamžitá likvidita je představována pouze nejlikvidnějšími formami oběžného 

majetku, a těmi jsou peníze v pokladně a na bankovním účtu, popřípadě i šeky. Jak je 

zřejmé z tabulky 3.3, hodnota okamžité likvidity je velmi proměnlivá ale většinou má 

klesající charakter. 
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Čistý pracovní kapitál představuje rozdíl mezi hodnotou oběžných aktiv  

a krátkodobého cizího kapitálu. Je-li výsledný rozdíl kladný, tedy oběžná aktiva 

dosahují vyšší hodnoty než cizí krátkodobý kapitál, firma disponuje s tzv. finančním 

polštářem. Z tabulky 3.3 a grafu 3.7 je zřejmé, že hodnota ČPK v období 2005-2015 

dosahuje jen kladných hodnot. To znamená, že firma dokázala proměnit oběžná aktiva 

na peněžní prostředky, ze kterých splatila krátkodobé závazky, a ještě jí část těchto 

prostředků zbylo (finanční polštář), aby je mohla použít pro další investiční záměry. 

Finanční stabilita a zadluženost 

Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji a oběžná aktiva těmi 

krátkodobými. O finanční stabilitě či nestabilitě podniku lze hovořit v závislosti na míře, 

do které je tento vztah krytí aktiv splněn. Ukazatele zadluženosti představují, z jaké 

části je majetek podniku financován cizími zdroji, popřípadě v jakém poměru je vlastní 

kapitál s tím cizím. 

Tabulka 3.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.8 Ukazatele zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zadluženost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Podíl VK na aktivech 91,73% 81,05% 76,46% 83,58% 72,07% 66,29% 67,98% 70,01% 72,13% 76,07% 58,72%

Krytí stálých aktiv 174,58% 147,32% 135,43% 127,92% 133,09% 110,48% 118,07% 115,06% 104,42% 111,01% 112,10%

Celková zadluženost 8,24% 18,95% 23,51% 16,40% 27,91% 33,69% 32,00% 29,98% 27,85% 23,92% 41,27%

Zadluženost VK 8,98% 23,38% 30,75% 19,63% 38,73% 50,82% 47,08% 42,82% 38,61% 31,44% 70,28%

Úrokové krytí 867,63 958,47 268,63 1428,96 27,29 6,56 1,84 8,14 11,83 4,07 24,49

Úrokové zatížení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,54 0,12 0,08 0,25 0,04

Finanční páka 1,09 1,23 1,31 1,20 1,39 1,51 1,47 1,43 1,39 1,31 1,70
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech představuje ukazatel dlouhodobé 

finanční stability podniku, tedy schopnosti podniku krýt svůj majetek vlastními zdroji. 

Čím větších hodnot dosahuje tento ukazatel, tím vyšší je finanční stabilita podniku. 

Z tabulky 3.4 a grafu 3.8 je očividné, že podíl VK na aktivech je proměnlivý, ale 

tendenci lze označit jako klesající, neboť z prvotních 92 % klesl na konečných 59 %. 

Krytí stálých aktiv dává do poměru dlouhodobý (vlastní i cizí) kapitál se stálými 

aktivy (hmotný i nehmotný majetek). Tento ukazatel by měl dosahovat minimálně  

100 %, což by znamenalo, že stálá aktiva jsou zcela kryta dlouhodobými zdroji  

a finanční stabilita podniku je vysoká. Z tabulky 3.4 a grafu 3.8 je jasné, že finanční 

stabilita podniku je vysoká, neboť ve všech letech období 2005-2015 míra krytí stálých 

aktiv dosahuje hodnot vyšších než 100 %. 

Celková zadluženost představuje podíl cizího kapitálu s celkovými aktivy, čímž 

dává najevo do jaké míry jsou aktiva podniku financována cizími zdroji, tedy do jaké 

míry je podnik zadlužen. Čím vyšší je podíl cizího kapitálu, tím vyšší je riziko, které 

věřitelé podstupují při rozhodnutí investovat do daného podniku.  Celková zadluženost 

se vyvíjela zejména v závislosti na krátkodobých závazcích z obchodního vztahu  

a dlouhodobých bankovních úvěrech, které tvořily většinový podíl na cizích zdrojích. 

Zadluženost vlastního kapitálu vypovídá o tom, kolik korun cizího kapitálu 

připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. U stabilních společností by se měl tento 

ukazatel pohybovat v rozmezí od 80 % do 120 %. Zadluženost VK ve sledovaném 

období měla přes menší poklesy tendenci k růstu. Pohybovala se v rozmezí od 8 % do 

41 %, viz. tabulka 3.4 a graf 3.8, což představuje 0,08 – 0,41 Kč cizích zdrojů 

připadajících na 1 korunu vlastního kapitálu. 

Úrokové krytí udává, kolikrát je možné pokrýt nákladové úroky provozním 

ziskem, respektive ziskem před zdaněním a úroky. Hodnota ukazatele by měla být 

vyšší než 100 %. Z tabulky 3.4 a grafu 3.8 je jasné, že úrokové krytí dosahovalo 

minimálně hodnoty 1,84, což znamená, že z provozního zisku bylo možné pokrýt 

nákladové úroky 1,84krát. Nejvyšší hodnoty úrokové krytí dosahovalo v roce 2008, 

a to 1429, protože zisk před zdaněním a úroky dosahoval 600 mil. Kč, zatímco 

nákladové úroky dosahovaly jen 420 tis. Kč. 

Úrokové zatížení představuje část provozního zisku, která připadá na pokrytí 

nákladových úroků. Podniky s nízkým úrokovým zatížením si mohou dovolit zapojit 
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více cizího kapitálu do investování v rámci svého rozvoje. Úrokové zatížení se 

v období 2005-2015 pohybovalo v rozmezí 0,00 – 0,54, viz. tabulka 3.4 a graf 3.8. 

optimální úrokové ztížení by nemělo přesahovat hodnotu 0,4 (40 %). Hodnoty 0,54 

bylo dosaženo v roce 2011, kdy nákladové úroky dosáhly svého maxima 26 mil. Kč, 

neboť firma v daném roce musela doplatit 9 mil. Kč k vypořádání swapového kontraktu. 

Hodnota zisku před zdaněním v tomto roce naopak dosáhla svého minima 48 mil. Kč. 

Finanční páka neboli majetkový koeficient poměřuje celková aktiva s vlastním 

kapitálem. Účelem použití tohoto koeficientu je nalézt optimální stupeň zadluženosti, 

tedy poměru vlastního a cizího kapitálu v kapitálové struktuře daného podniku. V čase 

by měla být hodnota tohoto ukazatele stabilní. V případě analyzovaného podniku se 

hodnota finanční páky pohybuje v rozmezí od 1,09 do 1,70, viz. tabulka 3.4 a graf 3.8. 
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4 Ocenění společnosti a zhodnocení výsledků 

Čtvrtá kapitola představuje stěžejní část této diplomové práce, ve které je 

aplikována teorie oceňování podniku pomocí reálných opcí na společnost Karlovarské 

minerální vody, a.s. 

Ocenění vlastního kapitálu KMV je provedeno za rizika a flexibility ke dni 

1.1.2016 za předpokladu, že jsou hodnoty shodné s auditovanými hodnotami ke dni 

31.12.2015. Nejprve je vypočtena hodnota vlastního kapitálu za rizika a bez flexibility 

(pasivní strategie), následně hodnota za rizika a flexibility (aktivní strategie). Dále je 

oceněna flexibilita provozní při uplatnění opce na rozšíření výroby a zúžení výroby, 

ukončení výroby a jejich vzájemné kombinace. Ocenění je provedeno na bázi simulace 

pro 1000 scénářů, kdy je existence podniku rozdělena do dvou fází. První fáze má 

trvání 6 let, od roku 2016 do roku 2021, a druhá fáze od roku 2022 do nekonečna. 

Jelikož se jedná o oceňování na bázi simulace, jsou všechny opce považovány za 

opce evropského typu. 

4.1 Stanovení vstupních parametrů 

Jak bylo zmíněno, ocenění VK podniku je provedeno na bázi simulace. Aby 

mohl být proveden výpočet hodnoty VK, je nutné stanovit vstupní parametry. 

4.1.1 Stanovení historických FCFF 

Prvním krokem při ocenění je vypočítat historickou řadu volných peněžních toků 

plynoucích do podniku, pomocí níž se získá směrodatná odchylka. Ta následně 

pomůže peněžní toky predikovat pro budoucí období, a nakonec tyto toky poslouží pro 

predikci aktiv podniku. Časová řada zachycuje období pouhých 11 let (2005-2015),  

a to z důvodu nedostatku dostupných informací ze strany KMV. 

Výpočet FCFF je proveden pomocí vzorce (2.56), jeho hodnoty jsou zachyceny 

v tabulce 4.1 a vývoj v grafu 4.1. 

Tabulka 4.1 Historická řada FCFF za období 2005-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EAT 381 825 330 419 389 962 473 957 288 762 82 998 35 331 110 428 151 922 17 662 210 507

ODP 215 377 188 890 178 631 156 641 98 239 112 482 195 195 146 683 149 783 154 696 160 181

∆ČPK 83 557 -278 479 -222 101 114 965 282 584 -415 196 154 327 -298 402 54 670 -98 537 49 966

INV -76 542 -563 671 -192 267 -650 258 -719 417 -589 567 80 938 -30 768 10 447 -106 581 -1 116 468

Úroky · (1-t) 492 394 1 498 340 10 511 14 885 21 110 18 057 14 160 11 820 10 348

FCFF 590 679 1 361 853 984 459 1 166 231 834 345 1 215 128 16 371 604 338 250 748 389 296 1 447 538
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Graf 4.1 Vývoj historické řady FCFF za období 2005-2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 4.1 i grafu 4.1 je patrné, že vývoj FCFF nevykazuje žádnou 

dlouhodobější tendenci a v meziročním srovnání velmi kolísá. Významnou položkou 

ovlivňující výši peněžních toků jsou investice do nových staveb a strojních zařízení. 

Dále úroky z bankovních úvěrů, které zaznamenaly významný růst v roce 2009 kvůli 

přijetí nového dlouhodobého úvěru a v neposlední řadě i změny v ČPK výrazně 

ovlivňovaly peněžní toky. 

4.1.2 Predikce volných peněžních toků FCFF 

Za pomoci historické řady FCFF se stanoví směrodatná odchylka těchto 

peněžních toků, která je zapotřebí pro jejich budoucí odhad. Směrodatná odchylka se 

vypočte pomocí funkce SMODCH v programu Excel, jejíž základnu tvoří spojité 

meziroční výnosy historických FCFF. Kvůli velkým výkyvům byly pro výpočet 

směrodatné odchylky vyloučeny hodnoty větší než 100 %, které významně zkreslovaly 

její hodnotu. 

Dalšími vstupy potřebnými k predikci je časový interval a výchozí stav FCFF. 

Co se týče časového intervalu, tak ten je roven jedné. Za výchozí stav peněžních toků 

se zde považuje poslední známá hodnota FCFF za rok 2015. Vstupní parametry jsou 

zachyceny v tabulce 4.2. 
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Tabulka 4.2 Vstupní parametry pro predikci FCFF 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po stanovení vstupních dat je dalším krokem vygenerování hodnot náhodné 

složky pomocí Generátoru pseudonáhodných čísel v programu Excel. Pro potřeby této 

práce je vygenerováno 1000 scénářů pro první fázi existence podniku trvající 6 let od 

2016 do 2021 a pro druhou fázi zastoupenou jednou hodnotou pro období 2022 až do 

nekonečna, respektive po ukončení existence podniku.  

Jsou-li stanovena vstupní data a vygenerovány hodnoty pro náhodnou složku, 

následujícím krokem je samotná predikce budoucích FCFF. Predikce je provedena 

pomocí specifického Wienerova procesu, neboť historické hodnoty FCFF nevykazují 

žádný trend. Dále hodnoty FCFF mohou nabývat i záporných hodnot a v případě 

použití aritmetického Vašíčkova mean-reversion modelu, který respektuje možnost 

záporných peněžních toků, výsledná regresní analýza vyhodnotila parametry modelu 

za nevýznamné, viz. tabulka 4.3.  

Tabulka 4.3 Výsledný aritmetický Vašíčkův mean-reversion model 

Výpočet vstupních parametrů pro regresní analýzu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr Označení Hodnota

Výchozí stav Xt-1 1 447 537,75

Směrodatná odchylka σ 33,46%

Časový interval ∆t 1

ČAS

FCFF 

HISTORICKÉ 

HODNOTY

NÁHODNÝ 

PŘÍRŮSTEK 

ODHADNUTÝ 

TREND 

MODELU

ROZDÍL

t rt ∆r odhad ∆r

0 590 678,67

1 1 361 853,47 771 174,80 827 754,81 -534 098,66

2 984 458,69 -377 394,78 824 047,94 -160 410,75

3 1 166 231,20 181 772,51 825 862,00 -340 369,20

4 834 344,56 -331 886,64 824 988,26 -9 356,30

5 1 215 127,56 380 783,00 826 583,56 -388 544,00

6 16 371,22 -1 198 756,34 824 753,22 808 382,00

7 604 337,52 587 966,30 830 515,38 226 177,86

8 250 747,61 -353 589,91 827 689,15 576 941,54

9 389 296,33 138 548,72 829 388,78 440 092,45

10 1 447 537,75 1 058 241,42 828 722,81 -618 814,94
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Výsledná regresní analýza: 

 

Stanovení parametrů pro výpočet F-statistiky: 

 

Závěr modelu: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet Wienerova procesu je zachycen vztahem (2.57), a tedy: 

tdzxxx ttt   11 . 

Hodnoty a vývoj prvních 20 scénářů jsou zobrazeny v tabulce 4.4 a grafu 4.2. 

Tabulka 4.4 Výsledek simulace FCFF (2016-2022; prvních 20 scénářů) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Regresní statistika

Násobné R 0,67218

Hodnota spolehlivosti R 0,45182

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,38330

Chyba stř. hodnoty 523 451,39

Pozorování 10

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 1 806 709 043 421,34 1 806 709 043 421,34 6,59380 0,03324

Rezidua 8 2 192 010 888 595,25 274 001 361 074,41

Celkem 9 3 998 719 932 016,58

Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% Dolní 95,0% Horní 95,0%

Hranice 830 594,07 333 995,82 2,49 0,04 60 398,33 1 600 789,81 60 398,33 1 600 789,81

Soubor X 1 -1,00 0,39 -2,57 0,03 -1,91 -0,10 -1,91 -0,10

α 830 594,07

β -1,00

∆t 1,00

a 1,00

b 826 620,69

odhad σ 468 189,16

σ 468 189,16

PARAMETRY

F vypočtené < F kritické

0,004186 0,033239

model se zamítá

Scénáře Výchozí stav 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 1 447 537,75 1 156 424,98 979 328,39 980 118,16 652 518,79 711 597,01 725 675,67 1 063 207,13

2 1 447 537,75 493 089,08 332 159,65 462 781,85 369 783,06 227 802,64 47 017,98 70 219,84

3 1 447 537,75 1 195 710,40 1 454 020,42 1 311 609,75 932 821,79 625 327,37 740 189,94 612 242,79

4 1 447 537,75 1 526 978,59 2 217 127,34 1 490 963,25 2 329 689,10 1 618 233,09 1 621 567,60 1 832 038,11

5 1 447 537,75 2 753 303,14 3 209 447,19 3 513 256,81 4 379 829,30 3 364 935,81 2 830 903,47 1 422 666,59

6 1 447 537,75 319 305,08 402 774,46 449 789,20 307 519,79 463 359,57 209 467,68 199 951,18

7 1 447 537,75 1 659 835,19 1 465 184,34 2 143 736,37 2 466 252,89 2 860 488,21 3 386 849,64 2 722 165,63

8 1 447 537,75 1 695 978,16 1 509 505,09 964 596,64 717 072,50 1 312 197,67 1 409 742,59 1 663 502,96

9 1 447 537,75 1 139 602,06 1 175 899,55 1 019 307,60 544 444,63 648 148,79 851 402,90 734 665,92

10 1 447 537,75 882 337,77 1 042 077,03 1 643 406,83 1 417 802,71 1 850 890,79 2 539 052,28 2 925 506,59

11 1 447 537,75 1 697 543,60 2 388 828,97 1 846 504,00 2 278 651,16 2 872 968,72 3 074 492,39 3 003 966,03

12 1 447 537,75 1 682 798,77 1 853 650,42 2 779 059,80 3 159 946,02 5 407 703,54 5 371 367,81 2 094 242,87

13 1 447 537,75 971 514,90 604 907,76 785 543,16 835 148,20 941 313,77 918 947,72 375 268,84

14 1 447 537,75 1 076 235,28 1 102 110,88 316 793,79 447 865,72 202 638,62 169 564,65 173 845,97

15 1 447 537,75 1 713 513,05 1 957 068,07 2 715 997,17 3 608 927,74 2 371 216,95 1 557 886,21 1 123 291,08

16 1 447 537,75 1 751 402,62 1 015 858,04 1 065 739,29 1 163 730,35 1 087 998,53 2 035 931,46 4 463 426,46

17 1 447 537,75 282 047,08 383 038,68 339 991,01 199 134,07 148 259,91 223 861,83 349 487,78

18 1 447 537,75 2 175 775,60 3 038 216,93 4 445 674,17 1 594 126,23 2 732 409,48 4 203 480,23 7 171 223,79

19 1 447 537,75 1 266 309,19 1 305 698,31 1 167 979,49 1 019 985,85 993 368,24 1 427 173,33 2 486 356,91

20 1 447 537,75 1 947 945,91 2 122 655,85 2 667 567,96 625 686,03 531 996,77 211 221,52 182 636,60

Predikce



68 
 

Graf 4.2 Vývoj výsledné simulace FCFF (2016-2022; prvních 20 scénářů) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Stanovení průměrných celkových nákladů na kapitál WACC 

Výpočet hodnot WACC pro jednotlivá období je stejně jako u teoretické části 

rozdělen do 3 kroků, kdy je nejprve stanoven náklad na vlastní kapitál, poté náklad na 

cizí kapitál a na konec jsou spočteny celkové náklady na kapitál podniku. 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou vyčísleny pomocí modelu CAPM na základě 

vzorce (2.58): 

    fmEfE rrErrE   . 

 Aby mohly být vypočteny, je důležité stanovit tři parametry, a to bezrizikovou 

sazbu, betu zadluženého podniku a rizikovou prémii kapitálového trhu ČR. 

Bezriziková sazba je pro jednotlivé roky obou fází stanovena jako spotová 

hodnota bezrizikové sazby státních dluhopisů se splatností v daném roce, které jsou 

veřejně dostupné z portálu patria.cz. Beta zadluženého podniku je vypočtena 

pomocí Blumova modelu, jehož vztah je zachycen jako (2.60): 

371,01635,0  SP  , 

kde beta statistická představuje vážený průměr bet za období 6 posledních 

známých let (roky 2010-2015). Tato hodnota je předpokládána pro obě fáze existence 

podniku stejná. Riziková prémie kapitálového trhu ČR je pro obě fáze existence 

podniku stejná. Hodnota této prémie je převzata z webu damodaran.com, kde jsou 
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dostupná aktuální data pro jednotlivou zemi. Hodnota rizikové prémie se stejně jako 

beta zadluženého podniku předpokládá stejná pro obě fáze existence podniku. 

Jsou-li k dispozici potřebná data, je možné vypočíst náklady na vlastní kapitál,  

a to za pomocí vztahu (2.58). Hodnoty parametrů a postup výpočtu je shrnut 

v následující tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5 Výpočet nákladů na vlastní kapitál 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na cizí kapitál 

Jak bylo zmíněno ve druhé kapitole, náklady na cizí kapitál jsou pro účely této 

práce vypočteny jako vážený průměr hodnot nákladů cizího kapitálu za posledních 

známých 6 let. Tabulka 4.6 zachycuje jednotlivé hodnoty a váhy příslušných let 

potřebné pro výpočet. 

Tabulka 4.6 Parametry pro výpočet nákladů na cizí kapitál 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zde je samotný výpočet nákladů na cizí kapitál, který je shodný pro obě fáze 

existence společnosti 

%36,2%05,1%57,0%32,0%20,0%14,0%08,0 DR . 

Náklady na celkový kapitál 

Po stanovení nákladů na vlastní a cizí kapitál je možné přejít k dalšímu výpočtu, 

kterým jsou náklady na celkový kapitál. K tomu, aby byl tento výpočet stanoven je ale 

zapotřebí určit ještě několik parametrů. 

Daňová sazba se na základě aktuální situace předpokládá pro obě následující 

fáze ve stejné výši 19 %. Hodnoty Dluhu (cizího kapitálu) pro období první fáze jsou 

vypočteny vždy jako klouzavý průměr posledních známých šesti hodnot za daná léta. 

Pro druhou fázi se předpokládá, že dluh společnosti naroste o hodnotu nové investice 

Parametr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,49% 1,20% 0,85% 1,50% 3,75% 3,85% 4,70%

6,62% 6,62% 6,62% 6,62% 6,62% 6,62% 6,62%

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

6,63% 7,34% 6,99% 7,64% 9,89% 9,99% 10,84%

fr

  fM rRE 
L

VKR

Parametr 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,97% 4,83% 4,08% 3,17% 2,83% 2,10%

váhy 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5

součin 0,08% 0,14% 0,20% 0,32% 0,57% 1,05%

DR
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ve výši necelých 660 miliónů Kč oproti roku 2021. Výše vlastního kapitálu je stejně 

jako u dluhu vypočtena pro první fázi pomocí klouzavého průměru za posledních šest 

let. U druhé fáze se předpokládá pokles vlastního kapitálu oproti roku 2021 o 353 

miliónů Kč v důsledku snížení hodnoty nerozděleného zisku minulých let. 

Po získání potřebných hodnot, které jsou shrnuty v tabulce 4.7, je možné 

vypočíst náklady na celkový kapitál dle vzorce (2.63): 

 
VKCK

VKRCKtR
WACC VKD






1 . 

Tabulka 4.7 Náklady na celkový kapitál 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 Výpočet hodnoty podkladového aktiva 

Za podkladové aktivum se v případě ocenění vlastního kapitálu podniku 

považuje tržní hodnota aktiv společnosti, kterou lze vypočíst jako perpetuitu za 

předpokladu nekonečného trvání existence podniku. 

Tržní hodnota aktiv se stanoví pomocí vztahu (2.64), která je určena pro 

následné ocenění vlastního kapitálu: 

t

t

t
WACC

FCFF
A   

4.1.5 Určení realizační ceny 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.5.5, hodnoty dluhu pro první fázi jsou vypočteny 

pomocí klouzavého průměru 6 posledních hodnot za daná léta a u druhé fáze je 

předpokládána investice do inovace technologií, a tedy nárůst dluhu o necelých  

660 miliónů Kč oproti předcházejícímu roku. 

Nicméně v této práci je nejdůležitější hodnota dluhu pro druhou fázi, neboť dále 

při predikci vlastního kapitálu jsou hodnoty získány pomocí diskontování. Dluh podniku 

k okamžiku uplatnění opce, tedy počátku 2. fáze, dosahuje 2 159 753 tisíc Kč. 

Parametr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

2,36% 2,36% 2,36% 2,36% 2,36% 2,36% 2,36%

t 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

CK 1 429 774 1 397 209 1 375 942 1 384 806 1 421 951 1 500 118 2 159 753

6,63% 7,34% 6,99% 7,64% 9,89% 9,99% 10,84%

VK 3 066 575 3 044 675 3 012 286 2 999 426 2 997 786 2 992 295 2 639 186

WACC 5,13% 5,63% 5,40% 5,83% 7,32% 7,29% 6,82%

DR

VKR
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4.1.6 Výpočet vnitřní hodnoty opce 

Vnitřní hodnota opce je vypočtena pomocí vztahu (2.65) v případě pasivní 

strategie: 

ttt CKAVH  , 

a v případě té aktivní použitím vzorce (2.66): 

 0;max ttt CKAVH  , 

a to pro rok 2022 zastupující počátek druhé fáze, která má trvání do nekonečna. 

4.2 Výpočet finanční flexibility 

Hodnotu vlastního kapitálu lze stanovit pomocí dvou strategií. Jednou z nich je 

pasivní strategie, která neuvažuje zásahy managementu v průběhu životnosti podniku. 

Druhou je aktivní strategie, která naopak se zásahy managementu počítá. 

Finanční flexibilita představuje rozdíl mezi těmito dvěma strategiemi. U použití 

pasivní strategie se hodnota vlastního kapitálu získá rozdílem celkových aktiv  

a celkové výše cizích zdrojů v podniku, kdy tyto hodnoty mohou být i záporné, zatímco 

u té aktivní je snaha maximalizovat hodnotu vlastního kapitálu, a proto se zde berou 

v potaz hodnoty rovny či větší než nula. To znamená, že rozdíl celkových aktiv  

a celkové výše cizích zdrojů v podniku dosahujících záporných hodnot jsou 

nahrazovány hodnotou rovnou nule. 

Postup výpočtu pomocí pasivní a aktivní strategie je následující: 

1. predikce volných peněžních toků plynoucích do podniku pro obě fáze, 

2. výpočet hodnoty WACC pro období druhé fáze, 

3. stanovení hodnoty podkladového aktiva (hodnota aktiv firmy), 

4. výpočet hodnoty VK pro období druhé fáze jako rozdíl mezi celkovými 

aktivy a celkovými cizími zdroji v podniku pro pasivní strategii, (2.67): 

202220222022 CKAVK  . 

U aktivní strategie jsou záporné hodnoty nahrazovány nulovou hodnotou, 

(2.70): 

 0;max 202220222022 CKAVK  . 

5. výpočet hodnoty VK k okamžiku ocenění podniku (rok 2016). 
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Pasivní strategie 

Hodnotu kapitálu pro druhou fázi lze pasivní strategií vyčíslit jako rozdíl mezi 

hodnotou podkladového aktiva a dluhu pomocí vztahu (2.65). To znamená, že se výše 

vlastního kapitálu rovná vnitřní hodnotě opce. Hodnoty pro první fázi se následně 

diskontují použitím vzorce (2.68): 

  1

,1

1







 t

ttt

t VK
f

VK , 

což znamená, že výpočet jednotlivých hodnot „probíhá“ zprava do leva. V tabulce 4.8 

je zachycen vlastní kapitál pro jednotlivá léta prvních 20 scénářů. 

Tabulka 4.8 Výsledná simulace vlastního kapitálu stanoveného pomocí pasivní strategie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Diskontními faktory jsou forwardové sazby odvozené od spotových sazeb 

bezrizikových státních dluhopisů s dobou splatnosti v daném roce. Výpočet 

forwardových sazeb je proveden na základě vztahu (2.69): 

 
 

1
1

1
1, 










 t

tt

t

t
ttt

r

r
f , 

a jejich hodnoty pro obě fáze jsou zobrazeny v tabulce 4.9. 

 

 

 

2. fáze

Scénáře 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 10 660 652,53 10 758 955,16 10 964 990,92 10 981 836,13 11 363 481,79 12 870 273,56 13 430 316,78

2 -897 047,01 -905 318,75 -922 655,75 -924 073,20 -956 187,00 -1 082 976,90 -1 130 102,07

3 5 411 733,06 5 461 635,03 5 566 226,24 5 574 777,48 5 768 514,63 6 533 416,67 6 817 714,87

4 19 609 324,33 19 790 143,28 20 169 127,78 20 200 113,05 20 902 116,37 23 673 726,14 24 703 875,93

5 14 844 517,10 14 981 399,43 15 268 295,69 15 291 751,95 15 823 177,72 17 921 322,86 18 701 159,84

6 612 937,97 618 589,91 630 436,01 631 404,53 653 347,39 739 980,91 772 180,79

7 29 969 805,80 30 246 159,48 30 825 378,40 30 872 734,58 31 945 637,60 36 181 612,53 37 756 036,46

8 17 647 689,34 17 810 419,92 18 151 492,38 18 179 378,02 18 811 155,86 21 305 505,34 22 232 603,25

9 6 836 655,37 6 899 696,65 7 031 826,97 7 042 629,78 7 287 378,38 8 253 680,97 8 612 835,57

10 32 336 556,83 32 634 734,49 33 259 695,01 33 310 790,96 34 468 422,40 39 038 917,29 40 737 675,33

11 33 249 771,64 33 556 370,11 34 198 980,11 34 251 519,05 35 441 843,09 40 141 413,06 41 888 145,63

12 22 661 210,14 22 870 170,74 23 308 138,27 23 343 945,91 24 155 205,12 27 358 172,76 28 548 649,32

13 2 653 516,73 2 677 984,99 2 729 268,85 2 733 461,75 2 828 456,23 3 203 508,05 3 342 907,03

14 309 091,00 311 941,15 317 914,88 318 403,28 329 468,57 373 155,93 389 393,62

15 11 359 988,95 11 464 740,21 11 684 291,86 11 702 242,12 12 108 923,65 13 714 560,62 14 311 342,55

16 50 236 902,49 50 700 140,49 51 671 056,50 51 750 437,32 53 548 891,55 60 649 446,73 63 288 575,65

17 2 353 442,61 2 375 143,87 2 420 628,26 2 424 347,01 2 508 598,99 2 841 237,92 2 964 872,90

18 81 753 829,43 82 507 687,21 84 087 722,97 84 216 904,61 87 143 647,98 98 698 850,39 102 993 679,19

19 27 225 152,03 27 476 197,06 28 002 370,75 28 045 390,01 29 020 035,89 32 868 077,57 34 298 314,75

20 411 407,96 415 201,58 423 152,76 423 802,83 438 531,02 496 680,00 518 292,77

1. fáze
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Tabulka 4.9 Forwardové sazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivní strategie 

U této strategie se pracuje s možností zásahů managementu do provozní 

činnosti podniku. Výpočet vlastního kapitálu probíhá na podobném principu jako u 

strategie pasivní jen s tím rozdílem, že dochází k maximalizaci rozdílů tržních hodnot 

aktiv a dluhů, kdy se eliminují hodnoty menší než 0, viz. vztah (2.66). Vlastní kapitál 

se v roce 2022 rovná vnitřní hodnotě opce, neboť se jedná o dobu její realizace. 

Tabulka 4.10 představuje hodnoty vlastního kapitálu pro prvních 20 scénářů. 

Tabulka 4.10 Výsledná simulace vlastního kapitálu stanoveného pomocí aktivní strategie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následujícím grafu 4.3 jsou zachyceny hustoty pravděpodobnosti hodnot VK 

stanovených pasivní a aktivní strategií. Z grafu není na první pohled zcela patrné, která 

ze strategií vychází lépe, ale při bližším zkoumání je lepší strategie aktivní. Nedosahuje 

totiž záporných hodnot a v horní části křivky těsně nad lemuje křivku pasivní strategie. 

 

 

 

Výchozí stav 2. fáze

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Spotová sazba 0,43% 0,49% 1,20% 0,85% 1,50% 3,75% 3,85% 4,70%

Forwardová sazba 0,92% 1,92% 0,15% 3,48% 13,26% 4,35%

1. fáze

2. fáze

Scénáře 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 10 660 652,53 10 758 955,16 10 964 990,92 10 981 836,13 11 363 481,79 12 870 273,56 13 430 316,78

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 5 411 733,06 5 461 635,03 5 566 226,24 5 574 777,48 5 768 514,63 6 533 416,67 6 817 714,87

4 19 609 324,33 19 790 143,28 20 169 127,78 20 200 113,05 20 902 116,37 23 673 726,14 24 703 875,93

5 14 844 517,10 14 981 399,43 15 268 295,69 15 291 751,95 15 823 177,72 17 921 322,86 18 701 159,84

6 612 937,97 618 589,91 630 436,01 631 404,53 653 347,39 739 980,91 772 180,79

7 29 969 805,80 30 246 159,48 30 825 378,40 30 872 734,58 31 945 637,60 36 181 612,53 37 756 036,46

8 17 647 689,34 17 810 419,92 18 151 492,38 18 179 378,02 18 811 155,86 21 305 505,34 22 232 603,25

9 6 836 655,37 6 899 696,65 7 031 826,97 7 042 629,78 7 287 378,38 8 253 680,97 8 612 835,57

10 32 336 556,83 32 634 734,49 33 259 695,01 33 310 790,96 34 468 422,40 39 038 917,29 40 737 675,33

11 33 249 771,64 33 556 370,11 34 198 980,11 34 251 519,05 35 441 843,09 40 141 413,06 41 888 145,63

12 22 661 210,14 22 870 170,74 23 308 138,27 23 343 945,91 24 155 205,12 27 358 172,76 28 548 649,32

13 2 653 516,73 2 677 984,99 2 729 268,85 2 733 461,75 2 828 456,23 3 203 508,05 3 342 907,03

14 309 091,00 311 941,15 317 914,88 318 403,28 329 468,57 373 155,93 389 393,62

15 11 359 988,95 11 464 740,21 11 684 291,86 11 702 242,12 12 108 923,65 13 714 560,62 14 311 342,55

16 50 236 902,49 50 700 140,49 51 671 056,50 51 750 437,32 53 548 891,55 60 649 446,73 63 288 575,65

17 2 353 442,61 2 375 143,87 2 420 628,26 2 424 347,01 2 508 598,99 2 841 237,92 2 964 872,90

18 81 753 829,43 82 507 687,21 84 087 722,97 84 216 904,61 87 143 647,98 98 698 850,39 102 993 679,19

19 27 225 152,03 27 476 197,06 28 002 370,75 28 045 390,01 29 020 035,89 32 868 077,57 34 298 314,75

20 411 407,96 415 201,58 423 152,76 423 802,83 438 531,02 496 680,00 518 292,77

1. fáze
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Graf 4.3 Hustota pravděpodobnosti hodnot VK stanovených pasivní a aktivní strategií 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Výpočet operativní flexibility 

V této kapitole je provedeno ocenění operativní flexibility, která zvyšuje hodnotu 

vlastního kapitálu, a to jako ocenění evropské call opce. To znamená, že tato opce 

může být použita pouze v době realizace, zde v tomto případě doba realizace nastává 

v roce 2022. Pro ocenění flexibility jsou použity opce na rozšíření výroby, zúžení 

výroby, ukončení výroby a kombinace všech tří v rámci portfolia. 

4.3.1 Opce na rozšíření výrobní kapacity 

Opci na rozšíření výroby může management podniku využít v případě, že by 

poptávka po výrobcích firmy KMV rostla. Toto rozšíření by mohlo být provedeno 

v rozsahu 12 % z původní výrobní kapacity s celkovými náklady ve výši 2,5 miliardy 

Kč. 

Postup výpočtu při využití opce na rozšíření výrobní kapacity: 

1. predikce VK pomocí pasivní strategie pro druhou fázi, 

2. výpočet vnitřní hodnoty opce pomocí vzorce (2.71): 

 0;max Ett IVKxVH  , 

3. výpočet hodnoty VK pro rok 2022 jako součet hodnoty VK pro druhou 

fázi stanovenou pasivní strategií a vnitřní hodnotou opce, 

4. výpočet hodnot VK k okamžiku ocenění podniku (rok 2016). 
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Podkladovým aktivem je očekávaná hodnota peněžních toků z rozšířené části 

výrobní kapacity. Realizační cenu představují dodatečné investiční výdaje spojené 

s rozšířením výrobní kapacity.  

Vnitřní hodnotu této opce lze stanovit na základě vztahu (2.71), kdy v případě 

výsledku většího než 0, je opce uplatněna. V tabulce 4.11 jsou vyobrazeny vnitřní 

hodnoty opce pro prvních 20 scénářů, včetně rozhodnutí o jejím využití či nevyužití  

a následně je predikován i vývoj vlastního kapitálu. Jeho výše pro rok 2022 se stanoví 

jako součet vlastního kapitálu stanoveného pomocí aktivní strategie a vnitřní hodnoty 

opce. Pro rok 2021 až 2016, respektive k okamžiku ocenění podniku, se hodnoty VK 

vypočtou pomocí diskontování, viz. vztah (2.68). 

Tabulka 4.11 Výsledná simulace vlastního kapitálu s použitím opce na rozšíření výrobní kapacity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z teorie reálných opcí vyplývá, že hodnota VK při uplatnění opce na rozšíření 

výroby je vyšší než bez jejího uplatnění. Pro potvrzení tohoto výroku jsou v tabulce 

4.12 srovnány scénáře 4 a 16 s opcí a bez ní (pasivní strategie). 

Tabulka 4.12 Srovnání hodnot VK získaných pasivní a aktivní strategií (s opcí na rozšíření) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2. fáze

Scénáře 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 10 660 652,53 10 758 955,16 10 964 990,92 10 981 836,13 11 363 481,79 12 870 273,56 13 430 316,78 0,00 NE

2 -897 047,01 -905 318,75 -922 655,75 -924 073,20 -956 187,00 -1 082 976,90 -1 130 102,07 0,00 NE

3 5 411 733,06 5 461 635,03 5 566 226,24 5 574 777,48 5 768 514,63 6 533 416,67 6 817 714,87 0,00 NE

4 19 978 005,22 20 162 223,81 20 548 333,71 20 579 901,54 21 295 103,44 24 118 823,09 25 168 341,05 464 465,11 ANO

5 14 844 517,10 14 981 399,43 15 268 295,69 15 291 751,95 15 823 177,72 17 921 322,86 18 701 159,84 0,00 NE

6 612 937,97 618 589,91 630 436,01 631 404,53 653 347,39 739 980,91 772 180,79 0,00 NE

7 31 581 744,47 31 872 961,95 32 483 334,40 32 533 237,65 33 663 847,21 38 127 655,85 39 786 760,83 2 030 724,37 ANO

8 17 780 974,03 17 944 933,64 18 288 582,06 18 316 678,31 18 953 227,66 21 466 415,80 22 400 515,64 167 912,39 ANO

9 6 836 655,37 6 899 696,65 7 031 826,97 7 042 629,78 7 287 378,38 8 253 680,97 8 612 835,57 0,00 NE

10 34 232 505,63 34 548 165,96 35 209 769,01 35 263 860,80 36 489 366,19 41 327 837,18 43 126 196,37 2 388 521,04 ANO

11 35 255 306,21 35 580 397,85 36 261 768,31 36 317 476,27 37 579 597,37 42 562 632,44 44 414 723,11 2 526 577,48 ANO

12 23 396 117,33 23 611 854,56 24 064 025,45 24 100 994,35 24 938 562,84 28 245 403,30 29 474 487,24 925 837,92 ANO

13 2 653 516,73 2 677 984,99 2 729 268,85 2 733 461,75 2 828 456,23 3 203 508,05 3 342 907,03 0,00 NE

14 309 091,00 311 941,15 317 914,88 318 403,28 329 468,57 373 155,93 389 393,62 0,00 NE

15 11 359 988,95 11 464 740,21 11 684 291,86 11 702 242,12 12 108 923,65 13 714 560,62 14 311 342,55 0,00 NE

16 54 280 892,76 54 781 420,67 55 830 493,87 55 916 264,72 57 859 491,65 65 531 630,16 68 383 204,73 5 094 629,08 ANO

17 2 353 442,61 2 375 143,87 2 420 628,26 2 424 347,01 2 508 598,99 2 841 237,92 2 964 872,90 0,00 NE

18 89 579 850,93 90 405 873,01 92 137 160,32 92 278 708,09 95 485 618,84 108 146 962,25 112 852 920,69 9 859 241,50 ANO

19 28 507 732,24 28 770 604,04 29 321 565,83 29 366 611,74 30 387 173,31 34 416 496,69 35 914 112,52 1 615 797,77 ANO

20 411 407,96 415 201,58 423 152,76 423 802,83 438 531,02 496 680,00 518 292,77 0,00 NE

1. fáze
VH opce

Využití 

opce

2.fáze

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

4 / pasivní 19 609 324,33 19 790 143,28 20 169 127,78 20 200 113,05 20 902 116,37 23 673 726,14 24 703 875,93

4 / aktivní 19 978 005,22 20 162 223,81 20 548 333,71 20 579 901,54 21 295 103,44 24 118 823,09 25 168 341,05

16 / pasivní 50 236 902,49 50 700 140,49 51 671 056,50 51 750 437,32 53 548 891,55 60 649 446,73 63 288 575,65

16 / aktivní 54 280 892,76 54 781 420,67 55 830 493,87 55 916 264,72 57 859 491,65 65 531 630,16 68 383 204,73

1.fázeScénář / 

Strategie
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Dále v grafu 4.4 jsou zachyceny hustoty pravděpodobnosti hodnot VK 

stanovených pasivním přístupem a aktivním s opcí na rozšíření výrobní kapacity, kde 

je patrné, že aktivní přístup je pro podnik výhodnější. 

Graf 4.4 Hustota pravděpodobnosti hodnot VK stanovených pasivním vs. aktivním přístupem s opcí na 

rozšíření 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Opce na zúžení výrobní kapacity 

Řídící management KMV využije opci na zúžení výrobní kapacity v případě, že 

reálný vývoj poptávky po jejich výrobcích je menší, než se původně předpokládalo. 

Toto zúžení by bylo provedeno ve výši 24 % z původní výrobní kapacity, a s ním 

spojenými desinvestičními příjmy ve výši 4,25 miliardy Kč. 

Postup výpočtu při využití opce na zúžení výrobní kapacity: 

1. predikce VK pomocí pasivní strategie pro druhou fázi, 

2. výpočet vnitřní hodnoty opce pomocí vztahu (2.72): 

 0;max tCt VKyIVH  , 

3. výpočet hodnoty VK pro rok 2022 jako součet hodnoty VK pro druhou 

fázi stanovenou pasivní strategií a vnitřní hodnotou opce, 

4. výpočet hodnot VK k okamžiku ocenění podniku (rok 2016). 

Podkladové aktivum tvoří zúžená část výrobní kapacity (prodaná část aktiv 

KMV), tedy vlastního kapitálu. Realizační cenou jsou desinvestiční příjmy spojené  

s tímto zúžením VK. 
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Vnitřní hodnota opce na zúžení VK se vypočte použitím vztahu (2.72). Bude-li 

hodnota rozdílu zúžené kapacity a desinvestičních příjmů vyšší než 0, management 

podniku tuto opci využije. V tabulce 4.13 je znázorněno prvních 20 scénářů pro 

výpočet vnitřní hodnoty opce, včetně rozhodnutí o jejím ne/uplatnění a predikce 

vlastního kapitálu. Stejně jako u opce na rozšíření, tak i v tomto případě, se hodnota 

VK pro rok 2022 stanoví jako součet VK stanoveného aktivní strategií a vnitřní hodnoty 

opce na zúžení. VK pro roky 2021 až 2016, respektive k okamžiku ocenění podniku, 

se získají diskontováním předcházejícího roku. 

Tabulka 4.13 Výsledná simulace vlastního kapitálu s použitím opce na zúžení výrobní kapacity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

I zde u opce na zúžení výrobní kapacity platí že hodnota vlastního kapitálu 

s uplatnění opce nabývá vyšších hodnot, než ten, jehož hodnota je stanovena použitím 

pasivní strategie. V tabulce 4.14 jsou opět srovnány dva scénáře – 1. a 20. scénář – 

při použití aktivní a pasivní strategie. 

Tabulka 4.14 Srovnání hodnot VK získaných pasivní a aktivní strategií (s opcí na zúžení) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.5 vykresluje hustoty pravděpodobnosti hodnot VK při použití pasivní 

strategie a aktivní s opcí na zúžení. 

2. fáze

Scénáře 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 11 475 640,57 11 581 458,26 11 803 245,09 11 821 378,08 12 232 199,88 13 854 183,22 14 457 040,75 1 026 723,97 ANO

2 2 691 788,92 2 716 610,09 2 768 633,62 2 772 887,00 2 869 251,60 3 249 712,87 3 391 122,42 4 521 224,50 ANO

3 7 486 461,77 7 555 494,96 7 700 183,93 7 712 013,51 7 980 024,84 9 038 171,98 9 431 463,30 2 613 748,43 ANO

4 19 609 324,33 19 790 143,28 20 169 127,78 20 200 113,05 20 902 116,37 23 673 726,14 24 703 875,93 0,00 NE

5 14 844 517,10 14 981 399,43 15 268 295,69 15 291 751,95 15 823 177,72 17 921 322,86 18 701 159,84 0,00 NE

6 3 839 377,50 3 874 780,67 3 948 983,36 3 955 050,07 4 092 497,73 4 635 160,81 4 836 857,40 4 064 676,61 ANO

7 29 969 805,80 30 246 159,48 30 825 378,40 30 872 734,58 31 945 637,60 36 181 612,53 37 756 036,46 0,00 NE

8 17 647 689,34 17 810 419,92 18 151 492,38 18 179 378,02 18 811 155,86 21 305 505,34 22 232 603,25 0,00 NE

9 8 569 402,73 8 648 421,79 8 814 040,49 8 827 581,26 9 134 361,29 10 345 572,85 10 795 755,03 2 182 919,46 ANO

10 32 336 556,83 32 634 734,49 33 259 695,01 33 310 790,96 34 468 422,40 39 038 917,29 40 737 675,33 0,00 NE

11 33 249 771,64 33 556 370,11 34 198 980,11 34 251 519,05 35 441 843,09 40 141 413,06 41 888 145,63 0,00 NE

12 22 661 210,14 22 870 170,74 23 308 138,27 23 343 945,91 24 155 205,12 27 358 172,76 28 548 649,32 0,00 NE

13 5 390 217,36 5 439 920,93 5 544 096,31 5 552 613,55 5 745 580,45 6 507 441,43 6 790 609,34 3 447 702,31 ANO

14 3 608 453,81 3 641 727,61 3 711 467,29 3 717 169,12 3 846 349,84 4 356 373,82 4 545 939,15 4 156 545,53 ANO

15 12 007 136,25 12 117 854,89 12 349 913,80 12 368 886,64 12 798 735,69 14 495 841,39 15 126 620,34 815 277,79 ANO

16 50 236 902,49 50 700 140,49 51 671 056,50 51 750 437,32 53 548 891,55 60 649 446,73 63 288 575,65 0,00 NE

17 5 162 161,03 5 209 761,68 5 309 529,47 5 317 686,35 5 502 488,96 6 232 116,13 6 503 303,40 3 538 430,50 ANO

18 81 753 829,43 82 507 687,21 84 087 722,97 84 216 904,61 87 143 647,98 98 698 850,39 102 993 679,19 0,00 NE

19 27 225 152,03 27 476 197,06 28 002 370,75 28 045 390,01 29 020 035,89 32 868 077,57 34 298 314,75 0,00 NE

20 3 686 214,69 3 720 205,54 3 791 448,08 3 797 272,78 3 929 237,30 4 450 252,12 4 643 902,51 4 125 609,73 ANO

1. fáze
VH opce

Využití 

opce

2.fáze

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 / pasivní 10 660 652,53 10 758 955,16 10 964 990,92 10 981 836,13 11 363 481,79 12 870 273,56 13 430 316,78

1 / aktivní 11 475 640,57 11 581 458,26 11 803 245,09 11 821 378,08 12 232 199,88 13 854 183,22 14 457 040,75

20 / pasivní 411 407,96 415 201,58 423 152,76 423 802,83 438 531,02 496 680,00 518 292,77

20 / aktivní 3 686 214,69 3 720 205,54 3 791 448,08 3 797 272,78 3 929 237,30 4 450 252,12 4 643 902,51

1.fázeScénář / 

Strategie
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Graf 4.5 Hustota pravděpodobnosti hodnot VK stanovených pasivním vs. aktivní přístupem s opcí na 

zúžení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Opce na ukončení výroby 

Opci na ukončení výroby vedoucí pracovníci KMV využijí v situaci, kdy se 

poptávka po jejich produktech vyvíjí dlouhodobě negativně oproti původním 

očekáváním a pro firmu je v této situaci výhodnější výrobu ukončit a majetek podniku 

prodat za likvidační hodnotu. 

Postup výpočtu při využití opce na ukončení výroby: 

1. predikce VK pomocí pasivní strategie pro druhou fázi, 

2. výpočet vnitřní hodnoty opce pomocí vztahu (2.73): 

 0;max Tt VKLHVH  , 

3. stanovení hodnoty VK pro rok 2022 pomocí maximalizační funkce, kdy 

se vybírá vyšší hodnota mezi likvidační hodnotou a diskontovanými 

peněžními toky podniku (VK stanoven pasivní strategií, viz. bod 1), 

4. výpočet hodnot VK k okamžiku ocenění podniku (rok 2016). 

Podkladové aktivum představuje současná hodnota diskontovaných peněžních 

toků z ukončeného podniku. Realizační cenou je naopak likvidační hodnota majetku 

podniku snížena o náklady na ukončení existence. Tato likvidační hodnota se 

předpokládá ve výši 5,95 miliard Kč. 

Vnitřní hodnota opce na ukončení výroby se vypočte pomocí vzorce (2.73)  

a bude uplatněna v případě, že likvidační hodnota dosahuje vyšší hodnoty než 
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současná hodnota diskontovaných peněžních toků z ukončeného podniku. V tabulce 

4.15 jsou zachyceny vnitřní hodnoty opce pro prvních 20 scénářů, včetně rozhodnutí 

o ne/uplatnění a následné predikce vývoje vlastního kapitálu. Vlastní kapitál se pro rok 

2022 určí jako maximum z hodnot VK stanoveného pasivní strategií a likvidační 

hodnoty. Pro období první fáze, respektive k okamžiku ocenění podniku, se vlastní 

kapitál dopočítá pomocí diskontování, viz. vztah (2.68). 

Tabulka 4.15 Výsledná simulace vlastního kapitálu s použitím opce na ukončení výroby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak bylo výše zmíněno, podmínkou pro uplatnění této opce je vyšší likvidační 

hodnota, než jsou diskontované peněžní toky plynoucí z ukončeného podniku. Pro 

potvrzení této hypotézy jsou v tabulce 4.16 srovnány scénáře 2 a 17 při uplatnění opce 

a použití pasivní strategie. 

Tabulka 4.16 Srovnání hodnot VK získaných pasivní a aktivní strategií (s opcí na ukončení výroby) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.6 srovnává hustoty pravděpodobnosti hodnot VK stanovených pomocí 

pasivní strategie a aktivní strategie s využitím opce na ukončení výroby podniku. 

 

 

 

2. fáze

Scénáře 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 10 660 652,53 10 758 955,16 10 964 990,92 10 981 836,13 11 363 481,79 12 870 273,56 13 430 316,78 0,00 NE

2 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00 7 080 102,07 ANO

3 5 411 733,06 5 461 635,03 5 566 226,24 5 574 777,48 5 768 514,63 6 533 416,67 6 817 714,87 0,00 NE

4 19 609 324,33 19 790 143,28 20 169 127,78 20 200 113,05 20 902 116,37 23 673 726,14 24 703 875,93 0,00 NE

5 14 844 517,10 14 981 399,43 15 268 295,69 15 291 751,95 15 823 177,72 17 921 322,86 18 701 159,84 0,00 NE

6 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00 5 177 819,21 ANO

7 29 969 805,80 30 246 159,48 30 825 378,40 30 872 734,58 31 945 637,60 36 181 612,53 37 756 036,46 0,00 NE

8 17 647 689,34 17 810 419,92 18 151 492,38 18 179 378,02 18 811 155,86 21 305 505,34 22 232 603,25 0,00 NE

9 6 836 655,37 6 899 696,65 7 031 826,97 7 042 629,78 7 287 378,38 8 253 680,97 8 612 835,57 0,00 NE

10 32 336 556,83 32 634 734,49 33 259 695,01 33 310 790,96 34 468 422,40 39 038 917,29 40 737 675,33 0,00 NE

11 33 249 771,64 33 556 370,11 34 198 980,11 34 251 519,05 35 441 843,09 40 141 413,06 41 888 145,63 0,00 NE

12 22 661 210,14 22 870 170,74 23 308 138,27 23 343 945,91 24 155 205,12 27 358 172,76 28 548 649,32 0,00 NE

13 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00 2 607 092,97 ANO

14 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00 5 560 606,38 ANO

15 11 359 988,95 11 464 740,21 11 684 291,86 11 702 242,12 12 108 923,65 13 714 560,62 14 311 342,55 0,00 NE

16 50 236 902,49 50 700 140,49 51 671 056,50 51 750 437,32 53 548 891,55 60 649 446,73 63 288 575,65 0,00 NE

17 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00 2 985 127,10 ANO

18 81 753 829,43 82 507 687,21 84 087 722,97 84 216 904,61 87 143 647,98 98 698 850,39 102 993 679,19 0,00 NE

19 27 225 152,03 27 476 197,06 28 002 370,75 28 045 390,01 29 020 035,89 32 868 077,57 34 298 314,75 0,00 NE

20 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00 5 431 707,23 ANO

1. fáze
VH opce

Využití 

opce

2.fáze

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

2 / pasivní -897 047,01 -905 318,75 -922 655,75 -924 073,20 -956 187,00 -1 082 976,90 -1 130 102,07

2 / aktivní 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00

17 / pasivní 2 353 442,61 2 375 143,87 2 420 628,26 2 424 347,01 2 508 598,99 2 841 237,92 2 964 872,90

17 / aktivní 4 722 962,51 4 766 513,27 4 857 792,78 4 865 255,68 5 034 335,21 5 701 885,44 5 950 000,00

1.fázeScénář / 

Strategie
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Graf 4.6 Hustota pravděpodobnosti hodnot VK stanovených pasivním vs. aktivní přístupem s opcí na 

ukončení výroby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Portfolio opcí 

V tomto případě management podniku vlastní portfolio složené ze tří opcí: opce 

na rozšíření výrobní kapacity, opce na zúžení výrobní kapacity a opce na ukončení 

výroby. Toto portfolio umožňuje vedení podniku efektivně reagovat na vývoj poptávky 

po produktech podniku. 

Postup výpočtu při využití portfolia opcí: 

1. predikce VK pomocí pasivní strategie pro druhou fázi, 

2. výpočet vnitřní hodnoty opce pomocí vztahu (2.74): 

 0;;;max TtCEtt VKLHVKyIIVKxVH  , 

3. stanovení hodnoty VK pro rok 2022, kdy pro druhou fázi platí, že se 

hodnota VK rovná vnitřní hodnotě opce, 

4. výpočet hodnot VK k okamžiku ocenění podniku (rok 2016). 

Rozhodující podmínkou pro využití jedné z opcí je výběr nejvyšší hodnoty 

z vnitřních hodnot jednotlivých opcí. Může také nastat situace, kdy se využití ani 

z jedné opcí nevyplatí a pro podnik je lepší pokračovat při stávající kapacitě beze 

změn. Vnitřní hodnota opce se vypočte použitím vztahu (2.74). 

Pro shrnutí jsou v následující tabulce 4.17 zachyceny vstupní parametry 

potřebné pro výpočet vnitřních hodnot jednotlivých typů opcí. Hodnoty jsou vyjádřeny 

v tisících Kč. 
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Tabulka 4.17 Parametry pro výpočet vnitřní hodnoty opcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.18 je zachyceno 20 prvních scénářů včetně výběru vhodné opce  

a následné predikce vlastního kapitálu. 

Tabulka 4.18 Výsledná simulace vlastního kapitálu s použitím portfolia opcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 4.18 je zřejmé, že u scénáře číslo 5 se využití žádné z opcí nevyplatí, 

a proto by podnik měl pokračovat dále při stávajících výrobních kapacitách.  

Následující graf 4.7 porovnává hustotu pravděpodobnosti hodnot VK při aplikaci 

pasivní strategie predikce vlastního kapitálu a portfolia opcí. 

 

 

 

 

 

Rozšíření aktiv 12%

Náklady na rozšíření 2 500 000

Zúžení aktiv 24%

Desinvestiční příjmy 4 250 000

Ukončení existence 100%

Zůstatková hodnota aktiv 5 950 000

2. fáze

Scénáře 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-∞

1 814 988,04 822 503,10 838 254,17 839 541,96 868 718,09 983 909,66 1 026 723,97 1 026 723,97 ZÚŽENÍ

2 5 620 009,52 5 671 832,02 5 780 448,53 5 789 328,88 5 990 522,21 6 784 862,34 7 080 102,07 7 080 102,07 UKONČENÍ

3 2 074 728,71 2 093 859,93 2 133 957,69 2 137 236,03 2 211 510,21 2 504 755,31 2 613 748,43 2 613 748,43 ZÚŽENÍ

4 368 680,89 372 080,52 379 205,93 379 788,49 392 987,07 445 096,95 464 465,11 464 465,11 ROZŠÍŘENÍ

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4 110 024,53 4 147 923,36 4 227 356,77 4 233 851,14 4 380 987,82 4 961 904,53 5 177 819,21 5 177 819,21 UKONČENÍ

7 1 611 938,67 1 626 802,47 1 657 956,00 1 660 503,07 1 718 209,62 1 946 043,32 2 030 724,37 2 030 724,37 ROZŠÍŘENÍ

8 133 284,69 134 513,72 137 089,68 137 300,29 142 071,81 160 910,46 167 912,39 167 912,39 ROZŠÍŘENÍ

9 1 732 747,36 1 748 725,14 1 782 213,52 1 784 951,48 1 846 982,91 2 091 891,88 2 182 919,46 2 182 919,46 ZÚŽENÍ

10 1 895 948,79 1 913 431,47 1 950 074,00 1 953 069,84 2 020 943,79 2 288 919,89 2 388 521,04 2 388 521,04 ROZŠÍŘENÍ

11 2 005 534,57 2 024 027,74 2 062 788,21 2 065 957,21 2 137 754,28 2 421 219,38 2 526 577,48 2 526 577,48 ROZŠÍŘENÍ

12 734 907,19 741 683,82 755 887,19 757 048,44 783 357,72 887 230,55 925 837,92 925 837,92 ROZŠÍŘENÍ

13 2 736 700,63 2 761 935,94 2 814 827,47 2 819 151,81 2 917 124,23 3 303 933,38 3 447 702,31 3 447 702,31 ZÚŽENÍ

14 4 413 871,50 4 454 572,12 4 539 877,91 4 546 852,40 4 704 866,64 5 328 729,51 5 560 606,38 5 560 606,38 UKONČENÍ

15 647 147,30 653 114,69 665 621,94 666 644,52 689 812,05 781 280,76 815 277,79 815 277,79 ZÚŽENÍ

16 4 043 990,27 4 081 280,19 4 159 437,37 4 165 827,40 4 310 600,09 4 882 183,42 5 094 629,08 5 094 629,08 ROZŠÍŘENÍ

17 2 808 718,42 2 834 617,81 2 888 901,21 2 893 339,35 2 993 889,96 3 390 878,21 3 538 430,50 3 538 430,50 ZÚŽENÍ

18 7 826 021,50 7 898 185,80 8 049 437,35 8 061 803,48 8 341 970,86 9 448 111,86 9 859 241,50 9 859 241,50 ROZŠÍŘENÍ

19 1 282 580,22 1 294 406,98 1 319 195,08 1 321 221,73 1 367 137,41 1 548 419,12 1 615 797,77 1 615 797,77 ROZŠÍŘENÍ

20 4 311 554,55 4 351 311,69 4 434 640,03 4 441 452,84 4 595 804,19 5 205 205,44 5 431 707,23 5 431 707,23 UKONČENÍ

1. fáze
VH opce Typ opce
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Graf 4.7 Hustota pravděpodobnosti hodnot VK stanovených pasivním vs. aktivním přístupem 

s portfoliem opcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Zhodnocení výsledků 

Tato kapitola je věnována zhodnocení výsledného ocenění vlastního kapitálu 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. 

Čtvrtá praktická část představuje stěžejní kapitolu této diplomové práce. Na 

základě druhé teoretické kapitoly je pomocí metodologie reálných opcí oceněn vlastní 

kapitál za rizika a flexibility, společnosti KMV ke dni 1.1.2016 jako evropská call opce 

s dobou realizace v roce 2022 představující počátek druhé fáze existence podniku. 

Nejprve bylo zapotřebí stanovit vstupní údaje, a to na základě historických peněžních 

toků predikovat budoucí peněžní toky, stanovit náklady na vlastní i cizí kapitál včetně 

následného stanovení průměrných nákladů na celkový kapitál. Dále bylo nutné 

stanovit hodnotu podkladového aktiva a realizační cenu, určit vnitřní hodnotu opce a 

následně stanovit hodnotu vlastního kapitálu. To vše zakončené oceněním operativní 

flexibility managementu podniku. 

V průběhu výpočtu jednotlivých kroků ocenění vlastního kapitálu KMV bylo 

prokázáno, že při použití aktivní strategie dosahuje vlastní kapitál vyšších hodnot, a to 

díky flexibilitě, která zvyšuje jeho hodnotu. 

Při použití pasivní strategie byl vlastní kapitál považován za forward 

s podkladovým aktivem představující tržní hodnotu aktiv a realizační cenou v podobě 

nominálního dluhu. U aktivní strategie se postupovalo při výpočtu stejně jako  
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u pasivní strategie jen s tím rozdílem, že se maximalizovaly hodnoty vlastního kapitálu 

pro jednotlivé scénáře, které připouštěly výsledky rovny nebo vetší než 0. To znamená, 

že hodnota rozdílu tržní hodnoty aktiv a nominálního dluhu nesměla jít do záporu, 

neboť z účetního pohledu aktiva nemohou nabývat záporných hodnot. Finanční 

flexibilita následně představuje rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu získanou 

použitím aktivní a pasivní strategie. 

Provozní flexibilita reprezentuje aktivní manažerské zásahy v průběhu 

životnosti investice a zvyšuje tak hodnotu vlastního kapitálu podniku. Toto zvýšení 

hodnoty vlastního kapitálu představuje vnitřní hodnota dané opce, a to ať už se jedná 

o opci na rozšíření výrobní kapacity, nebo na její zúžení či ukončení celé výroby. 

Podkladové aktivum a realizační cena se lišily v souvislosti s použitím určitého typu 

opce, proto se liší i výsledky základních charakteristik, které se získaly výpočtem každé 

z nich. 

Následující tabulka 4.19 shrnuje základní charakteristiky hodnot vlastního 

kapitálu stanovených k 1.1.2016, kterých bylo dosaženo použitím jednotlivých metod, 

tedy pomocí pasivní a aktivní strategie ocenění, včetně aplikace jednotlivých druhů 

opcí a portfolia z nich složeného. Predikce byly vypočteny pro 2 fáze existence podniku 

o 1000 scénářích, kdy první fáze zahrnuje období od roku 2016 do roku 2021 a druhá 

fáze je představena rokem 2022 až nekonečnem. 

Tabulka 4.19 Základní charakteristiky dosažené jednotlivými strategiemi 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, že hodnota vlastního kapitálu k okamžiku ocenění podniku 

dosahuje při aplikaci aktivní strategie minimální hodnoty 0, což znamená, že dluh u 72 

scénářů převyšoval hodnotu aktiv podniku, a proto bylo zapotřebí uplatnit opci. 

Použitím opce na rozšíření výrobní kapacity u 310 scénářů minimálně stejných hodnot 

jako při stanovení pasivním přístupem, ale v maximu naopak hodnot vyšších. U opcí 

na zúžení výrobní kapacity (použitá u 633 scénářů) a ukončení výroby (realizována  

Charakteristika Pasivní přístup Aktivní přístup Opce na rozšíření Opce na zúžení Opce na ukončení Portfolio

Střední hodnota 15 933 705,53 16 019 165,12 16 716 675,40 17 248 802,11 16 902 985,22 2 315 838,76

Směrodatná odchylka 19 603 134,93 19 525 572,49 21 431 314,62 18 770 536,27 18 900 030,13 2 112 160,66

Medián 9 729 001,98 9 729 001,98 9 729 001,98 10 767 586,15 9 729 001,98 1 906 632,20

Minimální hodnota -11 399 502,28 0,00 -11 399 502,28 -5 290 077,08 4 722 962,51 0,00

Maximální hodnota 153 307 841,51 153 307 841,51 169 720 344,47 153 307 841,51 153 307 841,51 16 412 502,95

Kvantil 5% -481 926,86 0,00 -481 926,86 3 007 280,23 4 722 962,51 0,00

Kvantil 95% 56 592 569,28 56 592 569,28 61 399 239,56 56 592 569,28 56 592 569,28 6 207 041,35

Počet scénářů s využitím opce 0 72 310 633 312 943

Provozní flexibilitaFinanční flexibilita
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u 312 scénářů) naopak v minimu dosahují hodnot vyšších oproti pasivnímu přístupu  

a v maximu hodnot stejných.  

U portfolia opcí, kdy má management podniku možnost reagovat a zasáhnout 

proti více možnostem vývoje trhu, nedosahuje vlastní kapitál tak vysokých hodnot. 

Tato situace nastává, neboť jednotlivé opce minimalizují rizika negativního vývoje pro 

podnik, a tím tak dochází ke snížení volatility budoucích peněžních toků. Z tabulky je 

také očividné, že z tisíce scénářů využije jednu ze tří opcí „jen“ 943 scénářů.  

U zbývajících 57 scénářů nastává situace, kdy je pro podnik výhodnější žádnou z opcí 

nevyužít a pokračovat se stávající výrobní kapacitou. 
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5 Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo aplikovat metodologii reálných opcí při ocenění 

vlastního kapitálu na společnost Karlovarské minerální vody, a.s. 

Diplomová práce byla rozdělena do 5 kapitol. Ve druhé kapitole byla popsána 

teorie týkající se metodologie reálných opcí včetně základní terminologie, typů opcí  

a faktorů ovlivňujících jejich cenu. Dále byl objasněn vzájemný vztah mezi reálnými  

a finančními opcemi, popis modelů oceňování opcí a postup výpočtu hodnoty vlastního 

kapitálu společnosti KMV. 

Ve třetí kapitole byl představen oceňovaný podnik Karlovarské minerální vody, 

a.s. včetně nastínění jeho bohaté historie a krátkého finančního zhodnocení za období 

2005-2015. 

Čtvrtá praktická kapitola představuje stěžejní část této diplomové práce. 

Kapitola byla na základě druhé teoretické části rozdělena na 4 části. V první části byly 

stanoveny vstupní parametry – historické i budoucí FCFF, náklady na celkový kapitál 

WACC, hodnota podkladového aktiva a realizační ceny a vnitřní hodnota opce. Druhá 

část zachycovala výpočet hodnoty vlastního kapitálu za rizika bez flexibility (pasivní 

strategie) a za rizika a flexibility (aktivní strategie). Ve třetí části byla oceněna 

operativní flexibilita managmentu podniku pomocí opce na rozšíření výrobní kapacity, 

opce na zúžení výrobní kapacity, opce na ukončení výroby a jejich vzájemnou 

kombinací v případě portfolia z nich složeného. V poslední čtvrté části byly 

zhodnoceny jednotlivé přístupy ocenění vlastního kapitálu oceňovaného podniku.  

Jednotlivé kapitoly byly provázeny přehlednými tabulkami, grafy a výpočty. 

Použití pasivní strategie při oceňování vlastního kapitálu podniku má za 

důsledek podhodnocení tohoto kapitálu, neboť nepracuje s aktivními zásahy 

vedoucího managementu. Z tohoto důvodu hodnoty získané touto metodou 

dosahovaly nižších hodnot než při aplikaci aktivní strategie a realizaci daných opcí. 

Reálné opce umožňují svým majitelů flexibilně reagovat na situaci na daném 

trhu, na vývoj poptávky po výrobcích jejich podniku, s čímž zároveň získávají 

schopnost více konkurovat podnikům na daném trhu.  

V neposlední řadě lze spatřovat pozitivum při pohledu na kapitál podniku, kdy 

vlastní kapitál díky možnosti flexibilního rozhodování nabývá vyšších hodnot. Na 
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základě těchto výhod vyplývá, že reálné opce mají své právoplatné místo mezi 

moderními nástroji řízení společnosti a investičního rozhodování. 
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Seznam zkratek 

A   prodejní cena projektu 

a.s.   akciová společnost 

B   bezrizikové aktivum 

    beta koeficient citlivosti 

BÚ   bankovní úvěr 

C   opční prémie 

CAPM   model oceňování kapitálových aktiv 

CK   cizí kapitál 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

d    index poklesu 

dz    náhodná veličina 

e    Eulerovo číslo 

f    forwardová sazba 

FCF   volné peněžní toky 

FCFF   volné peněžní toky plynoucí do podniku 

h   zajišťovací poměr 

i   úroková sazba 

I   dodatečné investiční výdaje 

INV   investice 

Kč   česká koruna 

KMV   Karlovarské minerální vody, a.s. 

LH   likvidační hodnota 

M   marže 
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max   maximum 

mil.   milión 

mld.   miliarda 

   21 , dNdN   hodnoty distribuční funkce normálního rozdělení 

NPV   čistá současná hodnota 

ODP   odpisy 

P   jednotková cena produkce 

dp    pravděpodobnost poklesu podkladového aktiva 

up    pravděpodobnost růstu podkladového aktiva 

PV   současná hodnota 

r    spotová sazba 

fr    bezriziková sazba 

DR    náklady cizího kapitálu 

VKR    náklady vlastního kapitálu 

ROA   rentabilita aktiv 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů financování 

RN   rentabilita nákladů 

ROS   rentabilita tržeb 

    směrodatná odchylka 

S   podkladové aktivum 

SMODCH  funkce pro výpočet směrodatné odchylky v programu Excel 

t    délka časového intervalu 
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t   daňová sazba 

T   doba splatnosti 

tis.   tisíc 

u    index růstu 

Ú   nákladové úroky 

V   peněžní toky plynoucí z dané investice 

VH   vnitřní hodnota 

VK   vlastní kapitál 
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Příloha č. 1: Rozvaha – Aktiva společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. za období 

2005-2015 

 

AKTIVA

a b 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 3 059 814 3 380 588 3 559 937 3 955 620 4 834 979 4 823 896 4 764 518 4 412 839 4 171 770 3 984 197 4 824 602

B. Dlouhodobý majetek 1 635 038 1 991 872 2 048 582 2 640 227 3 151 047 3 465 533 3 219 378 3 135 461 3 029 335 2 873 550 3 669 406

B.I.            Dlouhodobý nehmotný majetek 42 286 34 335 26 349 19 721 19 293 17 091 26 130 15 877 26 323 56 868 55 896

3. Softw are 13 281 10 439 12 951 6 680 5 959 5 982 4 235 3 150 4 373 4 763 3 930

4. Ocenitelná práva 28 264 23 308 12 180 12 078 10 654 10 494 9 587 9 581 19 030 34 238 23 585

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek
741 588 1 218 952 2 680 615 12 308 3 003 2 920 17 867 28 128

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek
11 143 253

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 444 701 1 354 881 1 336 409 1 492 999 1 763 149 1 852 314 1 702 974 1 758 124 1 719 728 1 666 160 1 682 472

B.II.                1.Pozemky 25 013 25 013 25 013 26 513 30 381 90 734 90 799 90 799 90 799 91 374 92 172

2. Stavby 1 085 168 1 085 511 1 045 007 1 064 604 1 010 597 1 049 651 1 064 054 1 056 134 1 034 018 1 024 589 1 008 379

3.
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí
268 402 219 797 135 164 12 511 140 197 245 506 487 274 560 499 500 321 461 607 410 006

6. Jiní dlouhodobý hmotný majetek 2 201 3 646 3 646 3 690 3 690 3 692 4 072 4 115 4 234 4 338 4 330

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek
53 742 20 162 117 502 61 897 561 847 459 488 50 066 39 119 86 251 76 551 163 441

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek
7 858 752 10 077 110 000 16 437 3 243 6 709 7 458 4 105 7 700 4 144

9.
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku
2 317 113 784

B.III. Dlouhodobý f inanční majetek 148 051 602 656 685 824 1 127 507 1 368 605 1 596 128 1 490 274 1 361 460 1 283 284 1 150 522 1 931 038

B.III.        1.
Podíly v ovládaných a řízených 

osobách
148 051 601 261 561 688 1 022 712 1 128 687 1 113 496 1 121 416 1 148 276 1 074 695 961 783 1 748 677

2.
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem
40 864 21 000 21 000

3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly
49 305

4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv
804 24 795 159 487 346 558 298 459 141 000 116 400 106 500 85 344

5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 82 468 80 000 80 000 135 610 70 399 71 188 71 189 60 978 47 712

6.
Pořizovaný dlouhodobý f inanční 

majetek
1 395 431 464 996 261

C Oběžná aktiva  1 399 021 1 361 373 1 477 819 1 285 577 1 647 106 1 332 924 1 521 686 1 251 825 1 125 165 1 093 954 1 130 381

C.I. Zásoby 491 104 523 387 563 671 514 926 599 621 516 183 648 229 470 968 405 984 489 786 466 501

C.I.                  1.Materiál 343 403 390 609 448 352 425 046 528 540 425 106 518 285 374 778 300 586 391 771 349 616

2. Nedokončená výroba a polotovary 42 829 47 527 56 520 48 903 39 675 41 576 57 320 25 274 31 680 35 464 32 685

3. Výrobky 23 604 26 439 45 436 40 817 31 272 42 161 59 326 48 863 54 725 42 199 53 724

4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny

5. Zboží 160 134 7 340 13 298 20 737 16 552 20 040 24 188

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 81 268 58 812 13 363 1 316 2 441 312 6 288

C. II Dlouhodobé pohledávky 149 333 82 068 55 056 43 865

C. II                 1Pohledávky z obchodních vztahů

C. II                 2
Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba
940 55 056 43 865

7. Jiné pohledávky 143 333 81 128

C.III. Krátkodobé pohledávky 552 511 503 215 523 551 497 683 429 012 416 703 469 213 530 202 531 204 568 884 615 316

C.III.              1.Pohledávky z obchobních vztahů 474 753 385 534 435 594 427 682 287 050 291 248 332 330 425 653 453 478 502 444 545 298

2.
Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba
636 2 675

6. Stát - daňové pohledávky 52 341 59 101 50 556 28 544 103 255 94 205 96 440 49 086 51 661 41 047 27 611

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 416 45 998 35 763 37 449 32 379 27 778 34 348 30 498 22 905 22 904 24 841

8. Dohadné účty aktivní 536 254 92 16 21 509 1 967 49 2 033

9. Jiné pohledávky 4 465 12 582 1 384 3 916 6 328 2 836 3 404 3 456 1 193 2 439 15 533

C.IV. Krátkodobý f inanční majetek 212 073 252 703 390 597 217 912 574 608 400 038 404 244 250 655 187 977 35 284 48 564

C.IV.               1.Peníze 516 1 050 661 600 1 285 1 357 1 272 1 879 1 575 1 314 1 049

2. Účty v bankách 211 557 251 653 389 936 217 312 573 323 398 681 402 972 248 776 186 402 33 970 47 515

D.I. Časové rozlišení  25 755 27 343 33 536 29 816 36 826 25 439 23 454 25 553 17 270 16 693 24 815

D.I.                 1.Náklady příštích období 25 755 27 343 33 536 29 816 36 783 25 409 23 400 25 498 17 219 16 690 24 812

3. Příjmy příštích období 43 30 54 55 51 3 3

Běžné účetní období
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Příloha č. 2: Rozvaha – Pasiva společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. za období 

2005-2015 

 

PASIVA

a b 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVA CELKEM 3 059 814 3 380 588 3 559 937 3 955 620 4 834 979 4 823 896 4 764 518 4 412 839 4 171 770 3 984 197 4 824 602

A. Vlastní kapitál 2 806 881 2 740 015 2 722 003 3 305 914 3 484 481 3 197 972 3 239 011 3 089 447 3 009 263 3 030 733 2 833 021

A.I. Základní kapitál 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842

A.I.    1. Základní kapitál                      262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842 262 842

A.II.  1. Kapitálové fondy -4 801 -7 005 -19 573 91 232 -6 949 79 585 86 275 77 945 107 029 111 621 104 204

2. Ostatní kapitálové fondy 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazku 
-4 801 -7 115 -19 573 91 232 -6 949 -20 415 -13 725 -22 055 7 029 11 621 4 204

A.III.
Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku
55 985 57 277 58 024 59 174 60 345 61 343 60 361 58 925 57 735 56 950 55 670

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568 52 568

2. Statutární a ostatní fondy 3 417 4 709 5 456 6 606 7 777 8 775 7 793 6 357 5 167 4 382 3 102

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 111 030 2 096 592 2 030 748 2 418 709 2 879 481 2 711 204 2 794 202 2 579 307 2 429 735 2 581 658 2 199 798

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2 111 030 2 096 592 2 030 748 2 418 709 2 879 481 2 711 204 2 794 202 2 579 307 2 429 735 2 581 658 2 199 798

A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období ( +/- )
361 825 330 419 389 962 473 957 288 762 82 998 35 331 110 428 151 922 17 662 210 507

B. Cizí zdroje 252 033 640 573 836 995 648 828 1 349 681 1 625 167 1 524 812 1 322 757 1 161 933 952 951 1 991 026

B.I. Rezervy 3 854 4 215 9 157 5 033 10 215 10 030 39 940 38 333 51 507 52 557 122 638

3. Rezerva na daň z příjmů 28 068 30 222 37 702 33 505 90 462

4. Ostatní rezervy 3 854 4 215 9 157 5 033 10 215 10 030 11 872 8 111 13 805 19 052 32 176

B.II. Dlouhodobé závazky 34 250 50 228 43 161 66 325 54 051 59 695 45 195 87 019 102 389 106 504 100 115

B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 11 994 17 522 13 122

10. Odložený daňový závazek 34 250 50 228 43 161 66 325 54 051 59 695 45 195 75 025 84 867 93 392 100 115

B.III. Krátkodobé závazky 205 299 446 130 784 677 477 470 556 415 657 429 691 864 720 405 539 075 606 401 592 862

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 138 289 205 089 205 240 277 026 324 944 358 908 203 756 152 346 132 747 137 392 168 777

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 2 216 2 039 396 274 26 071 60 083

5. Závazky k zaměstnancům 8 776 8 313 9 165 9 625 10 030 10 765 10 075 13 756 12 773 14 144 14 204

6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění
4 774 4 697 5 291 4 814 5 080 5 094 5 946 6 236 7 681 4 999 7 865

7. Stát - daňové závazky 2 576 2 306 2 696 9 532 2 108 2 308 2 014 6 807 7 227 7 969

8. Krátkodobé přijaté zálohy 1 287 62 329 47 770 35 550 72 587 84 327 100 184 107 714 42 189 27 505 2 517

10. Dohadné účty pasivní 46 698 160 673 117 661 113 881 140 655 124 466 348 539 405 887 326 768 411 392 398 231

11. Jiné závazky 883 684 580 971 1 011 11 478 21 350 27 659 9 690 1 268

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 9 530 140 000 100 000 729 000 898 013 747 813 477 000 468 962 187 490 1 175 411

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 9 530 140 000 645 000 561 000 477 000 393 000 1 057 586

2. Krátkodobé bankovní úvěry 100 000 84 000 337 013 270 813 84 000 468 962 187 490 117 825

C.I. Časové rozlišení 939 878 817 757 695 635 574 513 555

2. Výnosy příštích období 939 878 817 757 695 635 574 513 555

Běžné účetní období
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. za 

období 2005-2015 

 

TEXT

a b 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I. Tržby za prodej zboží 5 261 8 783 2 646 2 720 39 215 239 677 278 664 315 180 396 794 336 993

A.
Náklady vynaložené na prodané 

zboží
5 255 8 783 2 646 2 720 24 236 163 254 202 564 239 262 301 051 259 141

+ Obchodní marže 6 14 979 76 423 76 100 75 918 95 743 77 852

II. Výkony 3 105 626 3 178 133 3 386 154 3 522 271 3 122 462 2 994 299 2 876 372 2 754 987 2 702 254 2 674 590 2 937 053

           II.       1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb
3 110 168 3 162 131 3 332 304 3 519 318 3 138 331 2 978 977 2 837 302 2 786 716 2 690 906 2 674 587 2 923 419

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -16 807 15 531 34 269 -7 261 -15 869 15 322 39 070 -31 729 11 348 3 13 634

3. Aktivace 12 265 471 19 581 10 214

B. Výkonová spotřeba 2 083 415 2 215 317 2 496 728 2 550 775 2 408 065 2 363 447 2 421 953 2 195 735 2 111 645 2 125 196 2 258 170

B.    1. Spotřeba materiálu a energie 1 099 525 1 142 674 1 272 919 1 243 330 1 046 735 1 045 278 1 082 826 979 705 1 024 255 1 008 058 1 070 613

B.    2. Služby 983 890 1 072 643 1 223 809 1 307 445 1 361 330 1 318 169 1 339 127 1 216 030 1 087 390 1 117 138 1 187 557

+ Přidaná hodnota 1 022 211 962 822 889 426 971 496 714 397 645 831 530 842 635 352 666 527 645 137 756 735

C. Osobní náklady 184 163 190 496 210 697 209 116 211 498 213 741 208 947 241 949 277 726 307 511 319 343

C.    1. Mzdové náklady 124 921 127 887 140 319 140 973 143 899 145 215 139 344 164 128 184 648 210 578 220 644

C.    2.
Odměny členům orgánů společnosti 

a družstva
15 490 17 879 17 879 17 029 17 529 17 269 18 269 18 449 22 915 21 515 21 056

C.    3.
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění
43 752 44 700 49 072 47 776 46 654 47 816 47 776 55 513 66 372 71 654 73 450

C.    4. Sociální náklady 30 3 427 3 338 3 416 3 441 3 558 3 859 3 791 3 764 4 193

D. Daně a poplatky 1 708 859 1 577 1 653 1 129 1 615 1 797 4 923 2 183 2 673 2 354

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku
218 080 171 409 178 631 156 641 98 239 112 482 195 195 146 683 149 783 154 696 160 181

III.
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu  
28 010 49 696 27 316 30 683 10 154 8 814 23 441 25 712 64 551 131 062 57 617

III.  1.
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
1 990 75 4 190 3 788 1 362 283 1 594 4 303 342 6 905 5 194

III.  2. Tržby z prodeje materiálu 26 020 49 621 23 126 26 895 8 792 8 531 21 847 21 409 64 209 124 157 52 423

F.
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu
33 856 85 043 30 573 26 958 36 164 12 368 30 291 29 713 62 994 124 452 56 693

F.    1.
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
2 571 18 1 566 1 226 537 1 218 529 351 5 972 2 597

F.    2. Prodaný materiál 31 285 85 025 29 007 35 732 35 627 12 368 29 073 29 184 62 643 118 480 54 096

G.

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období

-2 750 -8 242 -10 114 19 537 12 351 122 106 14 727 -43 878 1 275 27 630 26 123

IV. Ostatní provozní výnosy 37 062 22 712 23 210 34 357 14 076 7 280 22 511 25 556 42 078 39 917 45 094

H. Ostatní provozní náklady 111 979 73 723 65 677 58 012 34 181 32 490 42 048 43 923 45 647 29 672 54 112

* Provozní výsledek hospodaření 540 247 511 942 462 911 554 637 345 065 167 123 83 089 263 307 233 548 169 482 240 640

VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů
52 534

J. Prodané cenné papíry a podíly 84 000

VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku
70 000 70 000 70 000 70 000 230 000

VII.  1.

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem

70 000 70 000 70 000 70 000 230 000

IX.
Výnosy z přecenění cenných 

papírů a derivátů
1 617 9 974

L.
Náklady z přecenění cenných 

papírů a derivátů
9 460

M.
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve f inanční oblasti   (+/-)
28 912 29 371 28 763 -442 78 205 16 017 66 990 872 123 723 163 027

X. Výnosové úroky 1 098 6 469 5 733 4 855 7 306 4 565 6 111 9 617 10 791 10 378 11 298

N. Nákladové úroky 607 487 1 849 420 12 976 18 376 26 062 22 292 17 481 14 593 12 775

XI. Ostatní f inanční výnosy 7 388 8 124 9 087 25 956 33 442 18 805 35 489 20 600 24 264 30 096 31 076

O. Ostatní f inanční náklady 21 469 30 362 19 805 26 101 73 224 43 408 25 791 24 415 21 891 12 249 24 311

* Finanční výsledek hospodaření -13 594 -45 168 33 795 45 527 8 990 -46 619 -35 730 -81 863 -26 681 -110 091 72 261

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 144 828 136 355 106 744 126 207 65 293 37 506 12 728 71 016 54 945 41 729 102 394

Q.1.  - splatná 136 564 120 377 113 811 125 799 54 110 31 861 27 228 41 185 45 103 33 215 95 661

Q.2.  - odložená 8 264 15 978 -7 067 408 11 183 5 645 -14 500 29 831 9 842 8 514 6 733

**
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
381 825 330 419 389 962 473 957 288 762 82 998 35 331 110 428 151 922 17 662 210 507

***
Výsledek hospodařeni za účetní 

období  (+/-) 
381 825 330 419 389 962 473 957 288 762 82 998 35 331 110 428 151 922 17 662 210 507

****
Výsledek hospodaření před 

zdaněním           (+/-)
526 653 466 774 496 706 600 164 354 055 120 504 48 059 181 444 206 867 59 391 312 901

Skutečnost v účetním období



1/1 

Příloha č. 4: Výkaz cash flow společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. za období 

2005-2015 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P.
Stav peněžních prostředků na 

začátku úč. období
53 165 212 073 252 703 390 597 217 912 574 608 400 038 404 244 250 655 187 977 35 284

Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním
526 653 466 591 496 706 600 164 354 054 120 503 48 059 181 444 206 867 59 391 312 901

A.    1 Úpravy u nepeněžní operace 219 290 203 591 145 413 161 087 136 717 345 445 249 513 180 314 168 656 313 516 340 794

A.    1    1
Odpisy stálých aktiv bez 

komplex.pronájmu
215 377 188 890 178 631 156 641 98 239 112 482 195 195 146 683 149 783 154 696 160 181

A.    1    2
Změna stavu opravných položek, 

změna stavu rezerv, CR
-2 750 20 370 19 258 48 299 11 909 210 311 44 503 23 113 2 200 150 946 189 150

A.    1    3
Zisk ( ztráta) z prodeje stálých aktiv 7 152 -57 -2 624 -2 562 -825

-283 -376 -3 774 9 -933 -2 597

A.    1    4
Výnosy z dividend a podílů na zisku -70 000 -70 000

A.    1    5
Vyúčtované nákladové úroky a 

výnosové úroky
-489 -5 912 -3 884 -4 435 21 671 22 935 19 951 12 675 6 690 4 215 1 477

A.    1    6
Případné úpravy a ostatní 

nepeněžní operace
24 032 33 144 5 723 -9 460 1 617 9 974 4 592 -7 417

A.    * VH upraven o nepeněžní operace 745 943 670 365 642 119 761 251 490 771 465 948 297 572 361 758 375 523 372 907 653 695

A.    2 Změna potřeby pracovního kapitálu 145 869 315 036 -144 854 40 360 118 523 125 543 142 551 77 609 -130 590 -80 778 -51 812

A. 2 1
Změna stavu pohledávek z provozní 

činnosti
7 966 94 902 -18 459 -44 460 68 732 1 519 -21 652 -59 212 8 396 -47 222 -68 672

A. 2 2
Změna stavu krátkodobých závazku 

z provozní činnosti
21 684 240 937 -71 189 64 555 132 994 40 955 6 139 -26 074 -215 522 51 489 -7 546

A. 2 3 Změna stavu zásob 116 222 -20 803 -55 206 20 265 -83 203 83 068 -127 038 162 895 76 536 -85 045 24 406

A.   **
Čistý pen.tok z provozní činnosti 

před zdaň. a mim. položkami
691 812 985 401 497 265 801 611 609 294 591 490 155 021 439 367 244 933 292 129 601 883

A.    3
Výdaje z plateb úroků - 

zaplacených
-607 -487 -1 849 -420 -28 977 -27 500 -26 652 -22 292 -17 481 -14 593 -12 775

A.    4 Přijaté úroky - zaplacené 3 397 4 855 3 019 2 146 6 139 9 617 746 420 11 298

A.    5
Zaplacená daň z příjmů za bežnou 

činnost 
-191 427 -115 936 -97 399 -103 359 -137 400 -24 110 -127 038 -39 032 -37 623 -37 411 -44 655

A.    7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 70 000 70 000

A.  ***
Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti
599 778 868 978 471 414 772 687 445 936 542 026 134 533 387 660 190 575 240 545 555 751

B.    1
Vydaje spojené s pořízením stálých 

aktiv
-78 626 -569 275 -196 457 -654 046 -720 779 -263 798 -6 735 -190 327 -10 415 -127 378 -956 853

B.    2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 086 6 544 4 190 3 788 1 362 283 1 594 4 303 342 6 905 5 194

B.    3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám -940 -326 052 86 079 155 256 20 520 13 892 -164 809

B.  ***
Čistý peněžní tok vztahující se k 

investiční činnosti
-76 542 -563 671 -192 267 -650 258 -719 417 -589 567 80 938 -30 768 10 447 -106 581 -1 116 468

C.    1
Dopady změn dlouhodobých, resp. 

krátkodobých závazku
-52 239 130 294 -140 000 100 000 629 000 229 011 -210 283 -258 819 -2 510 -285 872 974 799

C.    2    
Dopady změn vlastního jmění na 

peněžní prostředky 
-708 -1 253 -395 114 1 175 -356 040 -982 -251 662 -261 190 -785 -400 802

C. 2 2
Vyplacení podílů na vlastním kapitálu 

společníkům
-410 094 -394 263 -399 522

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -1 055 -1 253 -851 1 175 -1 001 -982 -1 436 -1 190 -785 -1 280

C. 2 6

Vyplacené dividendy nebo podíly na 

zisku včetně zaplacené 

srážkovédaně

-394 263 -355 039 -250 226 -260 000

C.  ***
Čistý peněžní tok vztahující se k 

f inanční činnosti
-463 328 -264 677 -141 253 -295 114 630 175 -127 029 211 265 -510 481 -263 700 -286 657 573 997

F.
Čisté zvýšení resp. snížení 

peněžních prostředků
159 908 40 630 137 894 -172 685 356 694 -174 570 4 206 -153 589 -62 678 -152 693 13 280

R.

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentůna na konci 

účetního období

212 073 252 703 390 597 217 912 574 606 400 038 404 244 250 655 187 977 35 284 48 564

Běžné účetní období


