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1. Úvod 

S podnikovou činností je spjato příliš mnoho rizik. Jelikož Česká republika je označována za 

otevřenou ekonomiku, což znamená, že velká část podniků obchoduje na zahraničním trhu, je 

se zahraničním obchodem spojeno velké množství tržních rizik.  Tržní riziko je riziko ztráty, 

které plyne ze změn podmínek na trhu vedoucí ke změně hodnoty finančního ukazatele. Tato 

rizika musí každá obchodní společnost zohledňovat při svém plánování a rozhodování, jelikož 

ve velké míře ovlivňují hospodářskou výkonnost každé obchodní společnosti.  

 

Cílem této diplomové práce je aplikovat metodologii CorporateMetrics na obuvnický podnik, 

kde bude kvantifikováno a analyzováno riziko změny provozního výsledku hospodaření 

v krátkém a dlouhém období. Měnové riziko zde bude posuzováno bez hedgingových 

instrumentů. 

 
Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitole je 

zaměřena na obecný popis metodologie CorporateMetrics, do čehož patří statistické a 

pravděpodobnostní základy, finanční modelování, kde součástí jsou stochastické modely 

sloužící k predikci změny tržních cen, simulace Monte Carlo a metoda Value at Risk.  

 

Třetí a čtvrtá kapitola patří do aplikační části této práce. Ve třetí kapitole je představena 

společnost a její finanční toky, na které bude aplikována metodologie CorporateMetrics se 

zaměřením na její provozní zisk a jeho rizika. 

 

Ve čtvrté kapitole je provedená analýza rizikových faktorů, na které jsou aplikované příslušné 

stochastické modely a následuje vlastní odhad rizika finančních toků použitím simulační 

metody Monte Carlo pro dané časové období. 

 

Poslední pátá kapitola je věnována zhodnocení potenciálního tržního rizika finančních toků 

společnosti. 
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2. Popis metodologie CorporateMetrics 

Teoretická část diplomové práce je převzata zejména od Lee (1999),  Zmeškal (2004),  Jílek 

(2000). CorporateMetrics je koncepční rámec zaměřený na měření tržního rizika 

v podnikovém prostředí. Metodologie CorporateMetrics je ucelený soubor definic, metodik, 

souborů dat a softwaru, které slouží pro měření tržního rizika v podnikovém prostředí. V 

širším smyslu se CorporateMetrics zaměřuje na dva podnikové finanční ukazatele, které 

ovlivňují a jsou běžně používané ke stanovení hodnoty podniku. Do těchto ukazatelů se řadí 

zisk a cash flow.  

 

CorporateMetrics umožňuje každé společnosti předpovídat zisk a cash flow pro různé 

očekávané hodnoty tržních sazeb. Za tržní sazby se zde považují devizové kurzy, úrokové 

sazby, ceny komodit a ceny vlastního kapitálu. Ze získaných výsledků těchto předpovědí je 

zjištěná míra tržního rizika. Metodologie je navržena tak, aby délka podnikového plánování a 

rozhodování odpovídala předpovídanému horizontu.  

 

Metodologie CorporateMetrics využívá i jiné metody, jako je Value at Risk, jež se používá 

v rizikové analýze portfolia. Kromě VaR pracuje CorporateMetrics i s dalšími všeobecně 

známými metodami. Mezi tyto metody se řadí metodologie RiskMetrics, která je 

přizpůsobena podnikovému prostředí a zabývá se analýzou portfolia. Jak CorporateMetrics 

tak i RiskMetrics slouží k měření tržních rizik, avšak s několika rozdíly. 

 

Metoda RiskMetrics se používá pro předpověď možné změny tržní hodnoty portfolia 

finančních instrumentů, jako jsou například výnosy akcií, měnové kurzy, komodity, obligace, 

vlastní kapitál a jejich deriváty. Časové období je relativně krátké a to od jednoho dne do 

jednoho měsíce.  

 

Oproti tomu CorporateMetrics je více vhodný pro podnikové prostředí, vzhledem k jejímu 

zaměření na podnikové finanční výsledky, které jsou následně porovnávány s plánem na 

stanovené období. Časové rozpětí, ve kterém jsou finanční výsledky efektivní, je delší než u 

RiskMetrics a pohybuje se v rozpětí od dvou měsíců do jednoho roku, nebo déle.  

 

Přestože RiskMetrics a CorporateMetrics se zaměřují na rozdílné měření hodnot, obě tyto 

metody vyžadují rozdělení pravděpodobnosti tržních sazeb pro stanovení hodnot finančních 
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ukazatelů ve zvoleném časovém horizontu. Typickým časovým obdobím pro předpověď je 

doba delší než jeden rok.  

 

Následující tabulka porovnává přístupy řízení rizik používané ve finančním prostředí a 

v podnikovém prostředí. 

 

Rizikové parametry Finanční prostředí Podnikové prostředí 

Metodologie RiskMetrics CorporateMetrics 

Měřená hodnota Hodnota portfolia Zisk, Cash flow 

Účetní zacházení Spravedlivá hodnota Nárůst, spravedlivá hodnota 

Období Den, měsíc Měsíc, čtvrtletí, rok 

Měřítko Tržní index Přesně stanovené cíle (rozpočtový plán) 

Tab.2.1. – Řízení rizik ve finančním a podnikovém prostředí                         Zdroj: Technický dokument  

 

2.1. Měření tržního rizika 

Postup pro měření tržního rizika se dá shrnout do pěti základních kroků.  

� Specifikace finančního ukazatele, 

� mapování rizika společnosti, 

� generování scénářů, 

� ohodnocení, 

� výpočet míry rizika. 

 

2.1.1. Specifikace finančního ukazatele 

V tomto bodě se společnost rozhodne pro konkrétní finanční výsledek, bude jej analyzovat a 

následně odhadne výši rizika. Existuje celá řada finančních ukazatelů, jejichž hodnota může 

být ovlivněna změnami tržních sazeb, jako například tržní kapitalizace, hodnota portfolia, 

návratnost vlastního kapitálu, růst zisku, poměr cizího a vlastního kapitálu atd. 

 

Už výše byly vybrány dva hlavní ukazatele, které jsou zaměřeny na měření rizika v 

metodě CorporateMetrics a to zisk a peněžní toky (cash flow). Důvod, proč byly vybrány tyto 

dva ukazatele je ten, že v podnikovém a investičním prostředí je o ně největší zájem.  
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Zisk přitahuje pozornost zvláště z důvodu všeobecné použitelnosti v metodách určování 

rentability a výkonnosti podniku. Ovlivňuje především tržní hodnotu podniku.  U metody 

CorporateMetrics se setkáme se dvěma možnými formami zisku, a to: 

 

� EaR (Earnings-at-Risk) – vyjadřuje maximální možný pokles zisku v důsledku změny 

tržních faktorů v daném časovém období a při stanovené hladině významnosti, 

� EPSaR (Earnings-per-Share-at-Risk) – je velmi podobný ukazateli EaR, pouze je 

vyjádřen na akciové bázi. 

 

Dalším hlavním ukazatelem, který je v metodologii využíván je cash flow.  Peněžní toky se 

vyčíslují z provozních, investičních a finančních aktivit společnosti a zjišťují zda společnost 

disponuje dostatečným množstvím likvidních finančních prostředků určených k plynulému 

financování každodenních aktivit. Kromě toho se cash flow používá v metodách určování 

hodnoty společnosti. V metodologii CorporateMetrics je cash flow vyjádřen pomocí 

ukazatele: 

 

� CFaR (Cash-Flow-at-Risk) – vyjadřuje maximální možný pád čistých peněžních toků 

v důsledku změny tržních faktorů během specifického období a při stanovené hladině 

významnosti. 

 

Specifikací finančního ukazatele se rozumí přesné stanovení časového horizontu a určení 

hladiny významnosti pro měřené riziko.  

 

2.1.2. Mapování rizika společnosti 

Druhým krokem v procesu měření tržních rizik je mapování rizika neboli odhadování rizika 

společnosti. Již se předpokládá, že podnik má stanovený finanční ukazatel, pro který bude 

odhadovat výši rizika a to buď pomocí EaR, EPSaR nebo CFaR.  

 

Mapování rizika je proces identifikace, jak výkyvy tržních sazeb (náhodných proměnných) 

ovlivňují stanovený finanční ukazatel. Zobrazení rizika může být vyjádřeno pomocí rovnic, 

modelů a očekávaných finančních výkazů.  
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Obecně se dá říci, že mapování rizika je unikátní jak pro každou společnost tak i pro každou 

situaci. Také kvantitativní vztahy mezi tržními proměnnými a finančními ukazateli mohou být 

v různých podobách. Ve většině případů se předpokládá, že vztahy jsou lineární, 

v ekonometrickém modelování může být podoba modelu mnohem složitější.  Jako další 

odlišnost stojí za zmínku účetní zvyky při výpočtech zisku, a to jak v jednotlivých podnicích, 

tak i v jednotlivých státech.   

 

Zisk, stejně jako ostatní finanční výsledky, může být chápán jako funkce, jejichž hodnoty 

se mění současně se změnou tržních sazeb. Následující tabulka uvádí několik příkladů tohoto 

portfolia spolu s typy tržního rizika, které jej ovlivňují.   

 

Složky zisku Tržní riziko 

Tržby mezi podniky a státy Měnové riziko, komoditní riziko 

Náklady vynaložené na prodané zboží mezi 

podniky a státy 
Měnové riziko, komoditní riziko 

Provozní náklady mezi podniky a státy Měnové riziko, komoditní riziko 

Úrokové náklady (výdaje) Úroková sazba (úrokové riziko) 

Zisk a ztráty z finančních kontraktů 
Devizové riziko, úrokové riziko, komoditní 

riziko, riziko vlastního kapitálu 

Tab. 2.2. – Citlivost složek zisku na tržní rizika    Zdroj:CorporateMetrics Technical Document 
 

I Cash flow se dá vyjádřit jako funkce jednotlivých tržních sazeb. V praxi je obtížné 

předpovídat zda se peněžní toky uskuteční či nikoliv, nicméně mapování vlivů působících na 

cash flow je pro společnosti velmi důležité kvůli stanovení potenciálního dopadu změn 

tržních sazeb na podnikové aktivity jako celek. Tabulka uvádí několik příkladů jednotlivých 

složek cash flow a tržního rizika, které jej ovlivňují. 
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Složka cash flow Tržní riziko 

Tržby Měnové kurzy, ceny komodit 

Ceny prodávaného zboží Měnové kurzy, ceny komodit 

Investiční aktivity 
Měnové kurzy, ceny komodit, ceny vlastního 

kapitálu 

Finanční aktivity 
Měnové kurzy, úrokové sazby, cena 

vlastního kapitálu 

Tab.2.3. – Citlivost složek cash flow na tržní rizika    Zdroj: CorporateMetrics Technical Document 
 

2.1.3. Generování scénářů 

Pro podnikové prostředí je velmi důležité předpovědět tržní sazby na dlouhé období, které 

jsou obvykle spojeny s podnikovým plánem. Generováním scénářů se rozumí vytváření 

velkého počtu scénářů, které mapují různé tržní hodnoty a které jsou stanoveny jako soubor 

tržních sazeb v čase. Generováním scénářů tržních sazeb je určeno rozdělení 

pravděpodobnosti tržních sazeb v různých časových období.  

 

V metodologii CorporateMetrics je generování scénářů definováno jako cesta pro jednu nebo 

více tržních proměnných v předem stanoveném časovém horizontu. Jako příklad scénáře tržní 

sazby lze uvést vývoj zahraničních měnových kurzů za více než 3 měsíční období. 

Uskutečněním velkého množství scénářů pro každou tržní proměnou lze získat rozpětí 

možných hodnot, které daná proměnná může nabývat v předpovídaném časovém období. 

Nejznámější používanou metodou pro generování scénářů je simulace Monte Carlo, která 

bude blíže popsána dále. 

 

2.1.4. Ohodnocení  

Ohodnocení znamená vyčíslení budoucích finančních výsledků pro každý scénář tržní sazby.  

Aby bylo dosaženo ohodnocení je nutné použít rovnice k výpočtu zisku nebo cash flow jako 

funkce pro předpověď vývoje tržních sazeb. 

 

Hodnotu budoucího finančního výsledku získáme tehdy, pokud se dosadí získané výsledky ze 

třetího kroku (generování scénářů) do vztahů z druhého kroku (mapování rizika společnosti). 
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Opakuje-li se tento postup pro každý scénář společnost obdrží rozdělení možných budoucích 

finančních výsledků. Příklad tohoto rozdělení je zobrazen v grafu 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Graf: 2.1. Rozdělení budoucích finančních výsledků         Zdroj: CorporateMetrics Technical Document 

 

2.1.5. Výpočet míry rizika 

Využitím výsledného rozdělení finančních výsledků z předchozího bodu může podnik 

vypočítat parametry, které popisují toto rozdělení a charakterizují rizikovost dosažených 

výsledků. K vyjádření rizikovosti finančních výsledků společnost stanoví tyto ukazatele: 

 

� směrodatná odchylka vyjadřuje míru symetrického rozptýlení od očekávané nebo  

střední hodnoty odhadovaného finančního výsledku, 

� interval spolehlivosti vyjadřuje pravděpodobnost, že finanční výsledek nebude nižší 

než tento stanovený interval spolehlivosti, dále se interval spolehlivosti využívá 

v metodologii Value at Risk, která bude popsána dále. 

� maximální ztráta vzhledem ke stanovenému cíli je hodnota měřící maximální částku, 

o kterou může finanční výsledek klesnout v porovnání se stanoveným podnikovým 

plánem na určité hladině významnosti, 

� průměrná ztráta je definována jako očekávaná hodnota, o kterou finanční ukazatel 

může klesnout pod průměrnou ztrátu na dané hladině spolehlivosti. 
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2.2. Modelování tržních cen 

Riziko se často měří v oblasti cenové změny. Tyto změny mohou mít různé formy, a to 

absolutní cenové změny, relativní cenové změny a logaritmické cenové změny. Pokud je 

cenová změna definována relativně k nějaké počáteční hodnotě, je známa jako výnos. 

 

2.2.1. Cenové změny  

Absolutní cenová změna rizikové veličiny Dt mezi časem t a t-1 je definována jako 

1−−= ttt PPD ,           (2.1) 

kde Pt je cena v čase t a Pt-1 je cena v čase t-1. 

 

Relativní cenová změna neboli procentní výnos Rt pro stejné období představuje podíl 

absolutní cenové změny Dt a ceny Pt a je vyjádřen jako 

1

1

−

−−
=

t

tt
t P

PP
R  .          (2.2) 

 

Logaritmická cenová změna neboli spojitý výnos r t je definován jako celkový hrubý výnos se 

rovná výrazu 1+Rt. Matematický zápis spojitého výnosu vypadá následovně, 

1
1

ln)1ln( −
−

−=







=+= tt

t

t
tt pp

P

P
RL ,       (2.3) 

kde pt je přirozený logaritmus ceny Pt. 

 

V praxi se k výpočtům používají výnosy, jelikož mají oproti cenovým rozdílům lepší 

vypovídací statistické vlastnosti. Kromě toho jsou výnosy (relativní a logaritmické cenové 

změny) preferovány před absolutními cenovými změnami, protože nezachycují změnu ve 

smyslu daných cenových úrovní, tedy v měrných jednotkách srovnávané veličiny, ale ve 

smyslu jejich relací. Následující tabulka ukazuje, že se absolutní cenová změna od relativní a 

logaritmické cenové změny značně liší. 
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Datum Cena Pt Absolutní cenová změna Dt Relativní cenová změna Rt Logaritmická cenová změna Lt 

28.11.2008 25,21    
01.12.2008 25,61 40 1,587 0,016 
02.12.2008 25,69 7,5 0,293 0,003 
03.12.2008 25,65 -3,5 -0,136 -0,001 
04.12.2008 25,72 7 0,273 0,003 
05.12.2008 25,77 4,5 0,175 0,002 
08.12.2008 25,71 -5,5 -0,213 -0,002 
09.12.2008 25,75 4 0,156 0,002 
10.12.2008 25,90 15 0,583 0,006 
11.12.2008 25,97 7 0,270 0,003 
12.12.2008 26,00 3 0,116 0,001 
15.12.2008 26,16 15,5 0,596 0,006 
16.12.2008 26,38 22 0,841 0,008 
17.12.2008 26,25 -12,5 -0,474 -0,005 
18.12.2008 26,56 31 1,181 0,012 
19.12.2008 26,30 -26 -0,979 -0,010 
22.12.2008 26,37 7 0,266 0,003 
23.12.2008 26,32 -5,5 -0,209 -0,002 
29.12.2008 26,47 15 0,570 0,006 
Tab. 2.4.Absolutní, relativní a logaritmické cenové změny devizového kurzu CZK/Eur z www.cnb.cz   

2.2.2. Rozdělení pravděpodobnosti 

Každá cenová změna může mít různá pravděpodobnostní rozdělení. Následující tři typy 

rozdělení pravděpodobností jsou zapotřebí při modelování tržních cen. 

 

2.2.2.1. Normální rozdělení pravděpodobností 

Normální rozdělení má mimořádný význam v teorii pravděpodobnosti i v matematické 

statistice. Je použitelné všude tam, kde kolísání náhodné veličiny je způsobeno součtem 

velkého počtu nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů. Klasickým typem veličin, které se 

řídí tímto rozdělením, jsou náhodné chyby. Na tomto rozdělení je také obvykle založen 

přístup VaR v rámci vnitřních bankovních modelů pro výpočet kapitálových požadavků 

k tržnímu riziku. Toto rozdělení se proto někdy nazývá zákon chyb.  

 

Normální rozdělení N(µ, σ2) je charakterizováno dvěmi základními parametry, a to střední 

hodnotou (µ) a rozptylem (σ2 > 0). Normální rozdělení pravděpodobnosti je definovaná pro 

všechna reálná čísla, což znamená, že může nabývat libovolné reálné hodnoty z intervalu (-; 

+). Náhodná veličina Lt má normální rozdělení pravděpodobnosti, jestliže funkce hustoty 

pravděpodobnosti f(Lt) je dána takto: 
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kde exp(x) = ex a e = 2,718, µ je střední hodnota, která určuje umístění vrcholu rozdělení 

neboli maximum funkce, σ2 je rozptyl, který ovlivňuje tvar funkce neboli jeho šířku, π = 3,14 

 

Parametry střední hodnoty a rozptylu 

µ  = E [Lt],           (2.5) 

σ2 = E[(L t – µ)2].          (2.6) 

 

Další parametr, který charakterizuje tento typ rozložení, je koeficient šikmosti, jenž vypovídá 

o symetrickém rozdělení kolem střední hodnoty µ a může být zapsán dle následující rovnice 

( )[ ]
3

3

σ
µγ −

= tLE
,          (2.7) 

pro normální rozdělení by tento koeficient měl nabývat nulové hodnoty. 

 

Koeficient špičatosti měří špičatost nebo plochost pravděpodobnostního rozdělení náhodné 

veličiny, může být zapsán dle následující rovnice 

( )[ ]
4

4

σ
µ−

= tLE
K ,          (2.8) 

pro normální rozdělení by tento koeficient měl nabývat hodnotu 3. 

 

2.2.2.2. Normované – normální rozdělení pravděpodobnosti 

Normované normální rozdělení je zvláštním typem normálního rozdělení, které je označováno 

jako N(0;1) a je charakterizován stejnými dvěma parametry jako u normálního rozdělení µ = 

0 a σ2 = 1.  

 

Jestliže náhodná veličina Lt je normovaná do tvaru 

σ
µ−

= tL
Z ,           (2.9) 

aby měla nulovou střední hodnotu a jednotkový rozptyl, pak rozdělení Z zůstává normální s 

hustotou 
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Lt π

ϕ , kde 〈∞∞〈− z                (2.10) 
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kde exp(x) = ex a e = 2,718, π = 3,14 a distribuční funkcí )()( zZPrt 〈=φ . V tomto případě se 

mluví o standardizovaném normálním rozdělení Z~N(0,1). Kvantily normálního rozdělení se 

obvykle tabelují jen pro tento speciální případ, neboť kvantily obecného normálního rozdělení 

X~N(µ, σ2) se z nich snadno odvodí. 

 

2.2.2.3. Logaritmicko – normální rozdělení pravděpodobnosti 

Logaritmicko – normální rozdělení je další pravděpodobnostní rozdělení oblíbené ve 

financích, a to obzvlášť v situaci, kdy je nutné modelovat kladnou náhodnou veličinu např. 

cenu. 

 

V případě použití logaritmických cenových změn pt, které mají normální rozdělení 

pravděpodobnosti, má náhodná veličina cena Pt logaritmicko – normální rozdělení. Explicitní 

tvar pravděpodobnostní hustoty je vyjádřena jako 
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P
Pf ,   kde Pt > 0.             (2.11) 

Speciálně se tedy jedná o pravděpodobnostní rozdělení na kladné přímce, která je 

jednoznačně určena dvěma parametry µ a σ2. Obvykle se píše jako X~LN(µ, σ2). 

 

Parametry střední hodnoty a rozptylu jsou pro logaritmicko-normální rozdělení 

pravděpodobnosti definovány jako 

[ ]25exp)( ttPE σµ ⋅+= ,                 (2.12) 

[ ])exp()2exp()2exp()( 222
ttttP σσµσ −⋅⋅⋅= .              (2.13) 

 

2.3. Finanční modelování 

Pro tržní ceny a výnosy je charakteristický náhodný vývoj v čase a tento průběh bývá 

označován jako stochastický proces. Tento proces lze popsat diskrétně s aplikacemi při 

simulacích nebo spojitě s využitím při analytickém řešení. Markovův náhodný proces bývá 

využíván především u finančního modelování. Nejčastějším a nejvíce využívaným 

Markovovým procesem je Wienerův proces. 
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Wienerův proces bývá někdy označován jako specifický Wienerův proces a je základním 

prvkem ostatních stochastických procesů. Tento proces vychází ze dvou základních 

předpokladů. 

1. sleduje Markovův proces, což znamená, že predikované ceny jsou ovlivněny pouze 

aktuální cenou a ne cenami historickými, 

2. změny tržních cen jsou v čase nezávislé. 

 

Wienerův proces lze tedy definovat takto: 

dtzzdzzt ⋅=≡− ~~~
0 ,                (2.14) 

kde z~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení N(0;1).  

 

Definice středního hodnoty, rozptylu a směrodatné odchylky pro Wienerův proces: 

0)( =dzE ,                   (2.15) 

tdzdz == )()var( 2σ ,                  (2.16) 

tdz =)(σ .                   (2.17) 

 

Pokud se jedná o vývoj tržní ceny v čase za několik intervalů, pak 

∑
=

⋅=−
n

t
iT dtzzz

1
0

~~                   (2.18) 

a z toho lze odvodit střední hodnotu, rozptyl a směrodatnou odchylku 

0)~( =TzE ,                   (2.19) 

TdtnzT =⋅=)~var( ,                  (2.20) 

TzT =)~(σ .                   (2.21) 

 

V metodologii CorporateMetrics se pro finanční modelování tržních cen využívá několik 

modelů, a to model náhodné procházky a Mean – Reversion model. 

 

2.3.2. Model náhodné procházky 

Riziko, že se hodnota podnikového ukazatele bude v budoucnu vyvíjet nepříznivě, je dáno 

změnami dílčích rizikových faktorů. Je tedy nutné tyto faktory určit a analyzovat jejich 

minulé změny za pomoci časové dynamiky výnosů a jejich rozdělení v čase. Proto se u tohoto 
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modelu vychází z představy, že se výnosy v krátkodobém časovém horizontu chovají podle 

tzv. náhodné procházky.  

 

2.3.2.1. Geometrický Brownův proces 

Zmíněný model patří mezi stochastické procesy a je jedním z modelů, který se ve finančním 

modelování používá nejčastěji. Model se používá pro simulaci náhodného vývoje cen akcií, 

devizových kurzů, cen komodit apod. Je označován jako Brownův geometrický proces, tedy 

že se cena vyvíjí exponenciálním trendem, je určen takto, 

dzPdtPdP ⋅⋅+⋅⋅= σα ,                 (2.22) 

což lze zapsat tak, aby byla patrná interpretace jednotlivých parametrů a celého procesu, 

dzdt
P

dP ⋅+⋅= σα ,                  (2.23) 

kde P je tržní cena, α je trendový koeficient neboli průměrný výnos (zpravidla roční), σ je 

směrodatná odchylka, zd~  je náhodná složka. 

 

2.3.2.2. Geometrický Brownův proces s logaritmickými cenami 

V metodologii CorporateMetrics se pracuje především s logaritmickými cenovými změnami 

Lt, neboli spojitým výnosem. Proto zde bude popsán Geometrický Brownův proces 

s logaritmickými cenami. Předpokládá se, že proměnná (tržní cena) se vyvíjí dle procesu 

popsaného ve vzorci 2.22 a lze ho tedy definovat, 

dzdtPd ⋅+⋅= σαln ,                 (2.24) 

kde α je trendový koeficient, σ je směrodatná odchylka a zd~  je náhodná složka. 

 

Pro predikci tržních cen jen nutné stanovit simulaci tržních cen, střední hodnotu a kvantily 

logaritmicko-normálního rozdělení pravděpodobnosti. Simulace náhodného vývoje tržních 

cen dle Geometrického Brownova modelu  

)exp(1 dzdtPP tt ⋅+⋅⋅= − σα .                 (2.25) 

Střední hodnota tržní ceny: 

)exp()( 1 TPPE tt ⋅⋅= − α                  (2.26) 

Hodnota kvantilu na hladině pravděpodobnosti γ z logaritmicko – normálního rozdělení, 

TTPP tt ⋅⋅+⋅⋅= −
− σλφαλ )(exp( 1
1 ,               (2.27) 
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kde 1−φ  je kvantil z normovaného normálního rozdělení na hladině pravděpodobnosti λ. 

 

2.3.2.3. Parametry modelu náhodné procházky 

Nejvhodnější metodou pro odhad trendového koeficientu α je metoda nejmenších čtverců. 

Podstatou je minimalizace rozdílu mezi skutečnými spojitými výnosy Lt a modelovými 

spojitými výnosy. Modelový spojitý výnos, 

[ ]∑ ∑
= =

→=⋅−
T

t

T

t
ttt PL

1 1

22 min)( εα neboli ( )∑
=

− −⋅=−⋅==
T

t
Ttt pp

T
LL

T 1
01 )(

11µα          (2.28) 

kde εt je reziduum v čase t, který udává rozdíl mezi skutečným spojitým výnosem a 

modelovým výnosem. 

 

Parametr σ, vyjadřující směrodatnou odchylku, který lze vypočítat jako aritmetický klouzavý 

průměr, kdy jsou historickým datům přiřazeny stejné váhy, a to 

∑∑
==

⋅=−⋅=
T

t
t

T

t
t N

L
N 1

2

1

2 1
)(

1 εµσ .               (2.29) 

 

Druhou možností výpočtu směrodatné odchylky je model exponenciálně vážených 

klouzavých průměrů (EWMA). Jedná se o zvláštní případ modelu GARCH, který je 

statisticky a početně náročnější. Pokud je porušen předpoklad homoskedasticity 

logaritmických výnosů v čase je použit tento model. Model EWMA pracuje na předpokladu, 

že novějším údajům jsou přiřazeny větší váhy, než údajům starším a to 

( ) ∑
=

− −⋅⋅−=
T

t
t

t L
1

21 )(1 µλλσ                 (2.30) 

Relativní váhy jsou určeny parametrem λ, který může být označen jako tlumící faktor a 

nabývá hodnoty z intervalu (0,1). Pokud je parametr λ roven 1, jedná se o homoskedasticitu, 

což znamená konstantní rozptyl.  

 

2.3.2. Model Mean Reversion 

V dlouhodobém časovém horizontu neposkytuje model náhodné procházky vždy nejlepší 

vysvětlení dynamiky finančních výnosů. Podstatou Mean Reversion procesů je, že výnosy 

v delším období mají sklon se vracet ke své střední hodnotě. Procesy Mean – Reversion 

obsahují parametr dlouhodobé rovnováhy b a parametr rychlosti přibližování k této 
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dlouhodobé rovnováze a. Tyto skupiny procesů jsou určeny zejména pro úrokové sazby a 

ceny komodit.  

 

Procesy Mean Reversion mohou být rozděleny do dvou základních skupin, a to: 

1. jednofaktorové modely, které berou v úvahu pouze jeden zdroj nejistoty popsaný jednou 

stochastickou diferenciální rovnicí (dále jen SDE).  Jeden zdroj nejistoty může být za 

určitých okolností limitující pro modelování méně obvyklých tvarů výnosových křivek. 

2. dvoufaktorové modely, které pracují již se dvěma zdroji nahodilosti. Důvodem použití 

dvoufaktorových modelů je potřeba modelovat různé nestandardní tvary výnosových 

křivek, které jednofaktorové modely neumožňují zachytit. 

 

V praxi jsou nejčastěji používány tyto jednofaktorové modely 

� Vašíčkův model 

� Cox, Ingersoll, Ross mode (CIR model) 

 

2.3.2.1. Vašíčkův model 

Vašíčkův model je pojmenován po jeho tvůrci Oldřichu Vašíčkovi, který jej publikoval v roce 

1977 v časopise „Journal of Financial Economics“. Model je založen na principu Ornstein-

Uhlenbeckově procesu s konstantními koeficienty. Matematické vyjádření geometrického 

mean-reversion Vašíčkův model, 

zddtPbadP ~)( ⋅+⋅−⋅= σ ,                 (2.31) 

kde a, b jsou odhadované parametry, σ je směrodatná odchylka a zd~  je náhodná složka. 

 

Diskrétní tvar geometrického mean reversion modelu má následující tvar 

tztPbaPPP tt ∆⋅⋅+∆⋅−⋅+=+∆=∆ −−
~)(ˆ

11 σε ,              (2.32) 

kde ∆P je náhodný přírůstek úroků, P̂∆  je odhadnutý trend statistického modelu, ε je 

reziduální odchylka a z~  je náhodná veličina )1,0(Nz∈ . 

 

Základní parametry a a b lze získat převedením Mean - Reversion modelu na jeho lineární 

tvar. Jeho prostřednictvím se určí nezávislé lineární parametry, kterými se pak zpětně vyjádří 

výchozí parametr Mean – Reversion.  Transformace Vašíčkova modelu na lineární tvar 

εβασ +⋅−=⋅+⋅−⋅⋅=∆ tPdzdtadtbaP ˆˆ ,              (2.33) 
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kde α a β jsou nezávislé parametry a jsou stanoveny pomocí metody nejmenších čtverců, jejíž 

podstatou je minimalizace rozdílu čtverců skutečných spojitých výnosu a modelových 

spojitých výnosů, které jsou definovány takto 

[ ]∑ ∑
= =

→=⋅+−∆
T

t

T

t
ttPP

1 1

2 .min)ˆˆ( εβα                (2.34) 

 

Pomocí nezávislých lineárních parametrů α̂  a β̂  jsou dopočteny výchozí parametry Mean-

Reversion modelu,  

t
a

∆
−= β̂

,                   (2.35) 

t
b

∆
= α

α
ˆ

ˆ
,                             (2.36) 

a směrodatná odchylka 

t
N

t

T

t
t

∆
=

∆
=

∑
=1

21
ˆ

ε
σσ .                 (2.37) 

 

Výhodou Vašíčkova modelu je jeho invertibilita neboli autoregresní proces.  Model je také 

velmi tvárný a tudíž existují explicitní analytické formule pro oceňování řady úrokových 

instrumentů. Nevýhodou je, že proces může v reálném čase nabývat i záporných hodnot, což 

je v praxi dost nerealistický předpoklad. 

 

Simulace tržních cen pomocí Vašíčkova modelu
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Graf: 2.3 Simulace tržních cen pomocí Vašíčkova modelu      
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2.3.2.2. Cox, Ingersoll, Ross model (CIR model) 

CIR model byl publikován v roce 1985 v článku „A Tudory of the Term Structure of Interest 

Rates“ v časopise „Ecnomometria“. Na rozdíl od Vašíčkova modelu není volatilita konstantní, 

ale je závislá na druhé odmocnině, což zajišťuje, že simulovaná hodnota nikdy nenabude 

záporných hodnot pokud platí, že σ〉⋅⋅ ba2 . Matematické vyjádření CIR modelu. 

zdPdtPbadP t
~)( ⋅⋅+⋅−⋅= σ ,                (2.38) 

kde P  znamená, že rozptyl se zvyšuje s růstem ukazatele.  

 

Pro predikci tržních cen je nutné stanovit simulaci tržních cen, střední hodnotu  a kvantily 

logaritmicko – normálního rozdělení pravděpodobnosti. Simulace náhodného vývoje tržních 

cen podle Mean – Reversion modelu vypadá následovně 

tzPtPbaPP tttt ∆⋅⋅⋅+∆⋅−⋅+= −−−
~)( 111 σ .              (2.39) 

 

Střední hodnota tržní ceny 

[ ]nabPaPE tT ⋅⋅−⋅−+= − 2exp)()( 1  .               (2.40) 

 

Hodnota kvantilu na hladině pravděpodobnosti γ z logaritmicko – normálního rozdělení 

21 )()( EtT PEP σγφγ ⋅+= − ,                 (2.41) 

kde 1−φ  je kvantil normovaného normálního rozdělení na hladině pravděpodobnosti γ, 2
Eσ  je 

empirický rozptyl, který je stanoven 

[ ])2exp1(
2

2
2 na

aE ⋅⋅−−⋅
⋅

= νσ ,                (2.42) 

kde ν je směrodatná odchylka skutečných tržních cen Pt. 

 

Výhodou CIR modelu je jeho relativní jednoduchost (stejně jako u Vašíčkova modelu) a také, 

že finanční ukazatelé nemohou nabývat záporných hodnot.  
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Simulace tržních cen pomocí CIR modelu
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Graf. 2.4. Simulace tržních cen pomocí CIR modelu      
 

Z grafu je patrné, že tržní ceny simulované pomocí Vašíčkova modelu mohou lehce nabývat 

záporných hodnot, kdežto u CIR modelu tato situace nikdy nenastane. V CIR modelu 

volatilita závisí na dynamice tržních cen. Čím jsou větší přírůstky simulované tržní ceny, tím 

je větší volatilita procesu. 

 

2.4. Statistické testy 

Velmi důležitou součástí finančního modelování jsou statistické testy. Statistické testy slouží 

ke stanovení statistické významnosti modelu jako celku (F-test) nebo k vyjádření statistické 

významnosti jednotlivých parametrů daného modelu (t-test). 

 

2.4.1. Statistická významnost modelu jako celku  

Významnost modelu jako celku lze získat pomocí F-testu. Podstatou testu je stanovení nulové 

a alternativní hypotézy.  

 

U nulové hypotézy se předpokládá, že všechny parametry jsou rovny nule a model je 

nevýznamný. 

0: === γβαOH                   (2.43) 

 

 U alternativní hypotézy se předpokládá, že alespoň jeden z parametrů daného modelu je 

nenulový a model jako celek je významný. 

0: ≠≠≠ γβαAH                   (2.44) 

Tyto hypotézy se následně přijímají nebo zamítají. Pokud je nulová hypotéza zamítnuta, 

přijímá se alternativní hypotéza a naopak. 
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F-test může být vypočten také na základě analýzy ANOVA, což je analýza celkového 

rozptylu, jež se vypočte pomocí programu Excel nebo dle následujícího vztahu 

∑ ∑ ∑
= = =

+=−+−=−=
T

t

T

t

T

t
ttt RSSESSYYYEYYEYTSS

1 1 1

222 )ˆ())(ˆ())(( ,           (2.45) 

 

kde ESS vyjadřuje součet čtverců vysvětlený regresní přímkou, RSS je součet čtverců reziduí, 

tj. odchylek od odhadnuté regresní funkce. V rámci tohoto testu je porovnávána velikost 

statistiky vypočtené Fvyp a statistiky kritické Fkrit. 

 

RSS

ESS

RSS

ESSvyp

MS

MS

df

RSS
df

ESS

F == ,                 (2.46) 

 

)(1
;;; α−=

RSSEssRSSESS dfdf
krit

dfdfa FISHF ,                (2.47) 

 

kde 1
;

−
RSSEss dfdfFISH  je inverzní funkce k distribuční funkci Fischerova rozdělení na hladině 

pravděpodobnosti α, MSESS je průměrný vysvětlený rozptyl, MSRSS průměrný rozptyl reziduí, a 

stupně volnosti 

dfESS = k – 1, 

dfRSS = n – k, 

kde k vyjadřuje počet parametrů daného modelu a n celkový počet pozorování. 

 

Jestliže je krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;; 〉 , pak se nulová hypotéza zamítá a přijímá se alternativní 

hypotéza  a model jako celek je statisticky významný. 

Jestliže je krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;; 〈 , pak se přijímá nulová hypotéza a model jako celek je 

nevýznamný. 

 

2.4.2. Statistická významnost jednotlivých parametrů 

Významnost jednotlivých parametrů daného modelu lze získat pomocí t-testu. Podstatou testu 

je stanovení nulové a alternativní hypotézy.   
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U nulové hypotézy se předpokládá, že jednotlivé parametry modelu jsou rovny nule a model 

je tedy nevýznamný 

0;0;0:0 === γβαH .                 (2.48) 

 

U alternativní hypotézy se předpokládá, že jednotlivé parametry daného modelu jsou 

nenulové a model jako celek je významný 

0;0;0: ≠≠≠ γβαAH .                 (2.49) 

 

Tyto hypotézy se následně přijímají nebo zamítají. Pokud je nulová hypotéza zamítnuta, 

přijímá se alternativní hypotéza a naopak. 

 

V rámci tohoto testu je porovnávána velikost statistiky vypočtené vyp
dft  a statistiky kritické 

krit

df
t

;
2

α . Test je založen na t-statistice, která má Studentovo rozdělení pravděpodobnosti. 

 

γβα

γβα
SE

t
SE

t
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t vyp
df

vyp
df

vyp
df

0
,

0
,

0 −=−=−= ,               (2.50) 








= −

2
1

;
2

α
α df
krit

df
STt ,                  (2.51) 

kde α, β, γ jsou parametry daného modelu, SEα, SEβ, SEγ jsou směrodatné odchylky těchto 

parametrů, 






−

2
1 α

dfST  je inverzní funkce k funkci Studentova rozdělení na hladině 

pravděpodobnosti 
2

α
, df je stupeň volnosti. 

df = n – k, 

kde k vyjadřuje počet parametrů daného modelu a n celkový počet pozorování. 

 

Jestliže je krit

df

vyp
df tt

;
2

α〉  pak se nulová hypotéza zamítá a přijímá se alternativní hypotéza, 

parametry daného modelu jsou statisticky významné. 

Jestliže je krit

df

vyp
df tt

;
2

α≤ , pak se přijímá nulová hypotéza a parametry daného modelu jsou 

nevýznamné. 
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2.5. Value-at-Risk 

Jednou z klíčových úloh finančního řízení a rozhodování je řízení a eliminace finančních 

rizik, vyplývajících ze značné nestability finančních trhů projevující se ve velké volatilitě 

finančních aktiv a portfolií. Z pohledu věcného lze rozlišovat zejména tržní riziko včetně 

opčního rizika, které je tvořeno akciovým, měnovým, úrokovým, opčním a komoditním 

rizikem, a kreditním neboli úvěrovým rizikem, které vyplývá z neschopnosti dlužníka splácet 

své závazky. 

 

2.5.1. Historie Value at Risk 

S metodou Value at Risk (dále jen VaR) začaly v 80 letech pracovat velké americké banky 

tak, jak se rozvíjel derivátový trh. Vznik derivátů znamenal pro řízení rizik nové možnosti. 

Modely VaR počítají ekonomické ztráty na portfoliovém základě, a to bez ohledu na 

rizikovou kategorii, a představují komplexní míru tržního rizika.  

 

Výhodou VaR je její použití v institucích na různých úrovních – od mikroúrovně až po 

makroúroveň. Metoda se dále rozšiřuje i na nefinanční instituce, přičemž bere v úvahu 

speciální podnikové prostředí, ve kterém se společnosti spíše zaměřují na dlouhodobější 

dopady. Výnosy a peněžní toky podniků jsou ovlivněny nejistotou v činnosti podniku, ale 

také finančními riziky, která jsou shodná s riziky finančních institucí. 

 

2.5.2. Specifikace metody VaR 

Metodu VaR specifikují nejméně dva faktory, které musí být předem stanoveny, je to časový 

horizont a spolehlivost. Volba obou těchto faktorů je sice subjektivní, ale v některých 

standardně používaných systémech (např. RiskMetrics) nebo doporučeních dozorových a 

regulatorních orgánů je jejich velikost pevně stanovena. 

2.5.2.1. Časový horizont 

Časový horizont specifikuje, přes jaké období se možná ztráta uvažuje. Volbu ovlivňuje řada 

okolností: 

- likvidita trhu, v jehož rámci se investuje, tj. doba potřebná na likvidaci příslušných pozic 

ve finančních nástrojích v rámci dané investice. Jestliže obchodní portfolio banky je 

tvořena z velké části vysoce likvidními měnami, pak je vhodný denní VaR. Jestliže je 
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investiční portfolio sestaveno z méně likvidních cenných papírů provádí se rebalancování a 

je vhodnější devadesátidenní VaR.  

- neměnnost portfolia, které se často předpokládá při výpočtu hodnoty v riziku. Požadavek 

neměnnosti portfolia mluví ve prospěch kratších časových horizontů, jelikož během 

delších časových horizontů jsou změny ve složení investičního portfolia velmi reálné. 

- ověřitelnost výsledků, které se použitím metody VaR získali. Ověřovací postupy vyžadují 

větší objem skutečně pozorovaných hodnot, proto je vhodnější kratší časový horizont, 

neboť potom počet pozorování přibývá rychleji. 

 

2.5.2.2. Spolehlivost 

Spolehlivost specifikuje, s jakou pravděpodobností nepřevýší skutečná ztráta hodnotu 

v riziku. Samozřejmě, že i zde záleží na okolnostech. Např. pro snazší ověřitelnost výsledků 

je vhodnější nižší spolehlivost, neboť pak by reálně mělo dojít k vyššímu počtu pozorovaných 

překročení hranice VaR. Naopak pro účely vlastní kapitálové přiměřenosti je lepší 

spolehlivost vyšší. 

 

2.5.3. Definice VaR 

VaR je hodnota rizika, která je definována jako nejmenší predikovaná ztráta na zadané 

hladině pravděpodobnosti za určité časové období. Hodnota VaR lze vyjádřit i matematicky, a 

to jako jednostranný kvantil rozdělení zisků a ztrát během určité doby stanovený na základě 

určitého historického období. 

 

Základní úvaha při určení VaR vychází z toho, aby pravděpodobnost, že z portfolia aktiv bude 

zisk ( )Π∆~
 menší než předem stanovená hladina zisku (ZISK), byla rovna stanovené hladině 

pravděpodobnosti (významnosti) α. Hodnota VaR znamená ztrátu a vychází z toho, že zisk se 

dá vyjádřit jako záporná ztráta. Matematicky lze uvedenou myšlenku zapsat takto, viz. 

Zmeškal (2004), 

α=+≤Π∆ )
~

Pr( ZISK .                 (2.52) 

 

Jestliže úroveň rizika je v metodě VaR vyjádřena jako ztráta, představuje VaR hodnotu této 

ztráty. Je-li zisk vyjádřen jako záporná ztráta, může být rovnice vyjádřena takto 
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α−=−≤Π∆ )
~

Pr( VaR ,                 (2.53) 

což je základní rovnice pro odvození hodnoty VaR. Graficky je tento přístup znázorněn 

v grafu 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:2.5. Odvození hodnoty VaR         

 

Výše zmíněná definice VaR představuje absolutní VaR. Kromě toho se ještě používá relativní 

VaR a marginální VaR. Hodnota relativního VaR je rizikem nižším výkonnosti vzhledem 

k určitému standardu. Bývá často vyjádřena v procentech současné hodnoty. Marginální VaR 

je mírou, o kolik vzroste absolutní či relativní VaR portfolia při dodání nebo vynětí 

rizikového faktoru.  

 

2.5.4. Metody modelů VaR 

Pro odhad hodnoty VaR neexistuje žádná standardní metoda výpočtu. Metody VaR se liší 

v metodách simulace změn rizikových faktorů nebo v metodách transformace změn 

rizikových faktorů na změnu hodnoty portfolia. Většina metod, podle kterých se počítá 

hodnota VaR, předpokládá statické portfolio. 

 

K výpočtu VaR existují tři hlavní metody, a to metoda variancí a kovariancí, metoda 

historické simulace a metoda Monte Carlo. 

2.5.4.1. Metoda variancí a kovariancí 

U metody variancí a kovariancí neboli parametrické metody se VaR odvozuje na základě 

rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů a předpokládané korelace mezi nimi. Nejprve 
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se stanoví rozdělení pravděpodobnosti potenciálních změn hodnoty portfolia pro tisíce 

scénářů, vyskytujících se s určitou pravděpodobností. Nejčastější forma parametrické 

simulace předpokládá, že změny rizikových faktorů mají normální rozdělení a že korelace 

změn rizikových faktorů jsou stabilní.  

 

Matematicky je hodnota v riziku VaR podle metody variancí a kovariancí pro různé doby 

držení T, pro n rizikových faktorů a interval spolehlivosti 99% vyjádřen vztahem:  

TxCxVaR T ⋅⋅⋅= ,                 (2.54) 

kde x je vektor změn rizikových faktorů: 

nVaR

VaR

VaR

x
...

2

1

= ,                   (2.55) 

 xT je transponovaný vektor x: 

n
T VaRVaRVaRx ...21= ,                 (2.56) 

a C je korelační matice 

1

1

1

,2,1

,22,1

,12,1

L

LLLL

L

L

nn

n

n

C

ρρ

ρρ
ρρ

= ,                 (2.57) 

 

kde VaR1, VaR2, … VaRn jsou hodnoty v riziku jednotlivých rizikových faktorů v Kč, EUR, 

USD apod. ρi,j jsou korelační koeficienty mezi rizikovými faktory i a j. 

 

Metoda variancí a kovariancí má velké informační požadavky, což je jejím hlavním 

nedostatkem. Kromě toho, využívání pouze historických údajů vylučuje použití důležitých 

dostupných informací, které je možné vzít v úvahu náhodnými korekcemi koeficientů nebo 

používáním náhodných vah při odhadu těchto koeficientů. 

 

2.5.4.2. Metoda historické simulace 

Druhou metodou je metoda historické simulace, kdy se počítají potenciální budoucí ztráty na 

základě údajů o minulých hodnotách rizikových faktorů. Zatímco u metody variancí a 
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kovariancí se interval spolehlivosti počítá statisticky, v případě historické simulace se 

simulují potenciální změny bez zavádění jakýchkoli předpokladů o rozdělení tj. pro určitý 

historický scénář bez ohledu na jeho pravděpodobnost.  

 

Historická simulace počítá změnu hodnoty portfolia na základě skutečných historických 

hodnot rizikových faktorů. Počítá se pro každé období držení v daném historickém období. 

Výstupem této metody je časová řada zisků a ztrát, ke kterým by došlo, kdyby měl výsledný 

ukazatel v budoucnu stejné pravděpodobnostní rozložení, jako měl v minulosti. 

 

Výhodou této metody, je že nečiní žádné předpoklady o rozdělení pravděpodobnosti 

rizikových faktorů, a tedy není třeba stanovit variance a kovariance každého rizikového 

faktoru. Nepředpokládá žádné explicitní či stabilní korelace mezi rizikovými faktory. 

Nevýhodou je, že je potřeba dostatečného počtu historických simulací. 

 

2.5.4.3. Metoda Monte Carlo 

Třetí metodou je metoda Monte Carlo neboli stochastická simulace, kdy se k odhadu hodnoty 

VaR používá velký počet simulací vývoje hodnoty portfolia. Ten je určen velkým počtem 

náhodně generovaných rizikových faktorů, u nichž existují známá rozdělení. Simulace může 

generovat vysoce pravděpodobné odhady VaR z historických údajů jako vstupní data. Metoda 

testuje změnu hodnoty portfolia na základě velkého počtu nahodile zvolených kombinací 

různých situací rizikových faktorů, přičemž pravděpodobnosti jsou založeny na historické 

zkušenosti. Procesy simuluje generováním náhodných čísel. 

 

Simulace Monte Carlo se skládá ze tří základních kroků: 

1. generování scénářů, kde s využitím volatilit a korelací se generuje velké množství 

scénářů budoucích cen, 

2. ocenění, kde jsou vypočteny výsledné hodnoty jednotlivých scénářů, 

3. shrnutí, v němž jsou vyjádřeny výsledky simulací, ať už jako rozdělení 

pravděpodobnosti nebo určitou mírou rizika. 

 

Nyní se výše uvedené poznatky zapíší matematicky. V praxi bývají výnosy tržních sazeb 

často korelovány. Míra těsnosti korelační závislosti mezi dvěma náhodnými proměnnými 

vyjadřuje koeficient korelace ρ1,2 neboli normovaná kovariance, který se stanoví jako 
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, .                  (2.58) 

Hodnoty korelace se pohybují v intervalu (-1, 1), kde hodnoty -1 a 1 značí perfektní závislost 

daných veličin a hodnota 0 nezávislost daných veličin. Parametr 2
, jiσ  vyjadřuje kovarianci a 

může nabývat hodnot ( )∞∞− ;  a je dána vztahem 
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1 µµσ .                (2.59) 

 

U simulace portfolia aktiv je nutné při generování náhodných veličin vzít v úvahu korelace 

mezi náhodnými faktory. Jednou z možností je provést generování závislého náhodného 

vektoru prvotních faktorů ( z~ ) podle Choleského algoritmu takto 

Pez t
T ⋅= rr

,                  (2.60) 

kde e
r

 je vektor nezávislých náhodných proměnných z normovaného normálního rozdělení 

N(0,1), P je horní trojúhelníková matice odvozená z kovarianční matice C. Vztah mezi touto 

maticí a kovarianční maticí vypadá následovně 

TPPC ⋅= ,                   (2.61) 

kde P je horní trojúhelníková matce a matice PT je transponovaná matice P. Obecný tvar 

horní trojúhelníková matice P pro tři proměnné má následující tvar: 

33

2322

131211

00

0

p

pp

ppp

P = .                  (2.62) 

Vektor náhodných proměnných Tz~  z normovaného normálního rozdělení je následně upraven 

tak, aby vyjadřoval korelační závislost mezi proměnnými. Pro lepší srozumitelnost, pokud je 

te~  vektor obsahující nezávislé normálně rozložené hodnoty 1
~e , 2e

r
 a 3e

r
, potom jsou hodnoty 

Tz1

r
, Tz2

r
 a Tz3

r
 vyjádřeny následovně: 

( ) ( ) ( )[ ]1331221211
~~~~ pepepezT ⋅+⋅+⋅= ,              (2.63) 

( ) ( ) ( )[ ]2332222212 pepepezT ⋅+⋅+⋅= rrrr
,                (2.64) 

( ) ( ) ( )[ ]3333223113 pepepezT ⋅+⋅+⋅= rrrr
,                (2.65) 

Jestliže jsou stanoveny logaritmické cenové změny Lt a pokud se ceny náhodných veličin Pt 

chovají podle Geometrického Brownova modelu, je možné vyjádřit simulaci rizikových 

faktorů, které vycházejí ze vztahu 2.25 následovně.  
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[ ]dtzdtPP T
ttt ⋅⋅+⋅⋅= −

~ˆexp1 σα .                          (2.66) 

 

Jestliže jsou stanoveny logaritmické cenové změny Lt a pokud se ceny náhodných veličin Pt 

chovají dle Mean – Reversion modelu, je možné vyjádřit simulaci rizikových faktorů, které 

vycházejí ze vztahu 2.39 následovně, 

( ) 111
~

−−− ⋅⋅⋅+⋅−⋅+= t
T
tttt PdtzdtPbaPP σ .              (2.67)

   

Tato metoda je flexibilní a užitečná především u nástrojů s nelineárním průběhem hodnot. 

Metoda Monte Carlo modeluje stochastické procesy, což znamená, že procesy zahrnující 

lidskou volbu či procesy s neúplnými informacemi. 
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Charakteristika podniku a jeho finančních toků 

 

3.1. Profil společnosti 

Společnost BAŤA, akciová společnost se sídlem ve Zlíně, ve zlínském kraji České republiky, 

vznikla 26. listopadu 1991 a je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Okresním 

soudem Brno venkov. Základním předmětem podnikání je obchodní činnost a výroba obuvi.  

 

Společnost je členěna na dvě divize, obchodní a výrobní. Obchodní divize má sídlo ve Zlíně, 

výrobní divize je umístěna v Dolním Němčí cca 45 km od sídla společnosti. Obě divize mají 

vlastní útvary prodeje, nákupu a účetnictví. Pracovníci centrály zajišťují strategické 

plánování, financování a informační technologie.   

 

3.1.1. Historie společnosti 

Tradice výroby obuvi ve Zlíně sahá až do 19. století. V roce 1894 Tomáš Baťa společně se 

svými sourozenci zakládají obuvnickou živnost. Závod vyráběl od počátku houněnou 

prošívanou obuv, ale obchodní úspěch mu přinášela zejména lehká plátěná obuv nacházející 

odbyt u nemajetných vrstev zákazníků. Důležité podněty a zkušenosti načerpal Tomáš Baťa 

při svém pobytu v USA, kde strávil několik měsíců prací v tamních továrnách. Americká 

inspirace byla pro T. Baťu mimořádně důležitá, nově orientovala směr jeho podnikatelské 

aktivity. Baťova továrna postupně začínala pronikat i na zahraniční trhy. Velký rozmach 

zaznamenal závod za 1. světové války, kde se podílel na vojenských zakázkách. Kromě 

vojenských bot závod vyráběl dřeváky pro venkovský lid. Za necelé desetiletí se Baťovy 

závody rozrostly v mohutný komplex s řadou výrobních objektů a s ucelenou provozní 

činností od nákupu a zpracování surovin, přes výrobu obuvi až její prodej ve vlastní obchodní 

síti. Katastrofální důsledky Mnichova, německé okupace a druhé světové války zastavily 

rozmach Baťových podniků i Zlína. Německá okupace podřídila Baťovy závody válečnému 

režimu. Válečné útrapy skončily osvobozením města. Americké bombardování r. 1944 zničilo 

velkou část zlínských továren, proto se na jejich obnovu soustředila největší pozornost. 

Změny v závodech byly rychlé a hluboké. Znárodňovací prezidentský dekret z října 1945 

zahrnul baťovské závody do sféry zestátněných podniků. V r. 1949 došlo k vytvoření nového 
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organizačního členění Baťových závodů a místo jména Baťa, platil název n.p. Svit. V roce 

1992 se po více než padesáti letech vrátila firma Baťa do nynější České republiky. 

 

3.1.2. Vlastnická struktura 

V roce 1996 byla podepsána smlouva o postupném odkoupení podílu Fondu národního 

majetku společností Interational Footwear, B.V. Tato transakce byla rozdělena do tří etap. 

Odkoupení prvních 80% podílu se uskutečnilo v roce 1996. V průběhu roku 1998 odkoupila 

společnost dalších 10% od Fondu národního majetku a stala se tak 90% vlastníkem. 

Zbývajících 10% bylo odkoupeno v roce 1999. Jediným akcionářem společnosti je tedy firma 

International Footwear Investment, BV. Prins Bemhardplein 200, 1097 JB, 1012 Amsterdam, 

Nizozemí, která vlastní 100% akcií na jméno o nominální hodnotě jedné akcie 1000,- Kč.  

 

3.1.3. Předmět činnosti  

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba, nákup a prodej obuvi, ponožek, 

punčochového zboží, galanterie a doplňků. 

 

3.1.4. Výrobní sortiment 

Pod pojmem obuv je zahrnut široký sortiment výrobků určených k obouvání za účelem 

ochrany lidských nohou proti nepříznivým vlivům okolního prostředí (vlhkosti, chladu apod.) 

a zároveň umožňující zdravotně nezávadnou chůzi. Tyto výrobky kromě této základní 

spotřební funkce vhodně doplňují oděv a reprezentují spotřebitele. Na výrobu obuvi se 

používají usně (přírodní, syntetické), pryž, textilie a plasty. Kromě těchto základních 

materiálů se uplatňují také lepenka (napínací stélky, vyztužení), korek a dřevo (podpatky), 

různé drobné kovové předměty (hřebíky, háčky, přezky, kroužky), nitě (lněné a 

polyamidové), lepidla (přírodní, syntetická), leštidla atd. 

 

Obuv se vyrábí různou technologií z mnoha materiálů odlišného provedení. Přesnější určení 

jednotlivých typů obuvi se provádí podle několika hledisek. Základním hlediskem je druh 

materiálu převládajícího na vrchových dílcích obuvi.  

� Úsňová obuv - Usňová obuv má vrchové dílce nebo jejich převážné části vyrobeny z 

přírodních usní. Tato obuv představuje největší podíl výrobního sortimentu i spotřeby 
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obuvi (40 až 45 % objemu roční výroby). Při výrobě obuvi se používají různé druhy usní 

spodkových, svrškových i podšívkových.  

� Pryžová obuv - Pryžová obuv má vrchové dílce nebo jejich převážné části vyrobeny z 

pryže. Pryž (nesprávně guma) vzniká vulkanizaci kaučuku. Kaučuk je makromolekulami 

látka přírodního původu (kaučuk přírodní) nebo původu syntetického (syntetické kaučuky). 

Přírodní kaučuk se získává ve formě (kaučukového) latexu neboli mléka z tropických 

rostlin - kaučukovníků. V surovém stavu má kaučuk velmi špatné vlastnosti (teplem měkne 

a je lepkavý, naopak chladem tuhne a křehne), které se odstraňují vulkanizaci. Působením 

síry vzniká pružná, pevná a nelepkavá kaučuková pryž (dle obsahu síry měkká až tvrdá - 

tzv. ebonit). Při výrobě obuvi se pryž uplatňuje nejen ve formě konstrukčního materiálu 

celopryžové obuvi (například holínky), ale především při výrobě spodkových částí obuvi - 

pryžových podešví a podpatků. Ve srovnání s usňovými jsou pryžové podešve trvanlivější, 

ohebnější, pružnější, nepromokavé a mají vylisovaný protiskluzný dezén. Jejich předností 

je i to, že umožňují lehkou, tichou a pohodlnou chůzi. Rozšířené je také používání 

pryžových odlehčených podešví a nepórovitých monolitních podešví vylisovaných i s 

podpatkem. Pryžová obuv je nepropustná, ale i neprodyšná. Používá se jako pracovní obuv 

a jako vycházková obuv do deště. 

� Poromerová obuv má vrchové dílce nebo jejich převážné části zhotoveny ze syntetických 

poromerických usní. Syntetické poromerické usně nacházejí postupně široké uplatnění jako 

vhodný obuvnický materiál pro celou řadu druhů obuvi dříve vyráběných z přírodních 

usní. Svými fyzikálními, mechanickými i hygienickými vlastnostmi a vzhledem se 

podobají přírodním vrchovým usním. Některými vlastnostmi, zejména odolností vůči 

atmosférickým vlivům, potu a odolností vůči mikoorganismům přírodní usně dokonce 

převyšují. Většinou však nedosahují některých funkčně důležitých vlastností usní 

(například nasáklivosti).  

� Textilní obuv - Textilní obuv je obuv vyrobená z textilu nebo převážně z textilu. Textil 

(tkaniny, pleteniny, netkané textilie) patří spolu s usněmi mezi tradiční obuvnické 

materiály. Dobré vlastnosti textilních materiálů, zejména vzdušnost, tvarovatelnost a 

tepelná izolačnost zaručují poměrně široké uplatnění při výrobě různých druhů obuvi. Mezi 

jejich technologické přednosti patří také možnost jejich vybarvování a vytváření 

neomezeného počtu různých vzorů. Textilní materiály se používají na svršky, podšívky, 

vyztužovací dílce a například u zimní obuvi jsou pro svoje dobré vlastnosti účelným 

doplňkem usní, pryže a plastů.  
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3.2. Charakteristika finančních toků společnosti 

Společnost Baťa a.s. je rozčleněna na dvě divize, a to na výrobní a obchodní. Výrobní divize 

vyrobí asi 60% své produkce pro tuzemské zákazníky a 40% vyrobí pro zahraniční zákazníky. 

Jedná se především o vývoz do Polska, na Slovensko a v menší části do ostatních zemích EU 

(Švýcarsko, Španělsko). Z toho plyne, že 40% příjmů společnosti je v zahraničních měnách, a 

to především v polských zlotých a eurech a budou podléhat měnovému riziku. Do konce roku 

2008 to bylo také ve slovenských korunách, od 1.1.2009 se však slovenská koruna sjednotila 

na společnou evropskou měnu Euro. 

 

Plán prodeje 2009 
v MJ 
v tis. Ks 

tržby v tis. Kč 
Celkem 

2306 1 996 675,96 
v MJ 
v tis. Ks 

tržby v tis. Kč 
Česká Republika 

1383 1 198 005,58 
v MJ 
v tis. Ks 

tržby v tis. Kč 
Polsko 

544 471 215,53 
v MJ 
v tis. Ks 

tržby v tis. Kč 
Slovensko 

360 311 481,45 
v MJ 
v tis. Ks 

tržby v tis. Kč 
Ostatní 

19 15 973,41 
      Tab.3.1. Plán prodeje     Zdroj: Firemní výkazy 

 

Asi 90% materiálu pro výrobu obuvi je nakupováno ze zahraničí, a to z Latinské Ameriky, 

Východní Asie a ze zemí Evropské Unie. Nabídka na domácím trhu je velmi nízká, aby 

pokryla požadavky výroby. V České republice jsou nakupovány pouze textilie a velmi malá 

část usní. Z toho plyne, že také náklady na prodané zboží budou podléhat měnovému riziku. 

Cena dovážené usně se pohybuje podle druhu usně od 950 Kč/m2 do 2 499 Kč/ m2. Cena je 

dlouhodobě stabilní.  

 

Kromě tržeb z vlastních výrobků a služeb a nákladů vynaložené na prodané zboží, 

nákladovou stranou provozní činnosti dále ovlivňují osobní náklady, daně a poplatky a 

spotřeba energie, na výnosové straně tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu.  
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Hospodářský výsledek společnosti není ovlivněn pouze provozní činností, ale také finanční 

činností. Do provozní činnosti se zahrnují provozní výnosy a náklady, jejíž výše je přímo 

závislá na objemu výroby a na prodejní ceně. Do finanční činnosti se zahrnují především 

deriváty, které se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Následující tabulka 

tab. 3.2 udává počet otevřených finančních derivátů zajišťovacích k 31.12.2008: 

 

  Hodnota Datum splatnosti Tržní hodnota 
FWD 1000 USD 12.1.2009 4 400   
FWD 1000 USD 9.2.2009 888   
FWD 1000 USD 23.2.2009 327   
FWD 1000 USD 2.3.2009 890   
FWD 1000 USD 23.3.2009 294   
Swap  -900 USD 16.1.2009 -144   
Swap 500 USD 7.1.2009 285   
Option DAI 1000 USD 12.1.2009 1 913   
Swap  -350 USD 14.1.2009 -146   
FWD 1000 USD 2.2.2009 2 860   
Option DAI 1000 USD 12.2.2009 1 830   
Option DAI 1000 USD 12.3.2009 1 812   
FWD  -530 USD 28.1.2009 -36   
      15 173   

  Tab. 3.2. Otevřené finanční deriváty   Zdroj: Firemní výkazy 

 

Obuvnický průmysl je typickým cyklickém odvětvím, což se projevuje ve finanční situaci 

podniku. Obecně se jedná o kopírování hospodářského cyklu, to znamená, že v období 

konjunktury průmysl zažívá svůj vzestup, neboť roste poptávka po nové obuvi a v období 

recese průmysl zažívá sestup a poptávka klesá.  Značné kolísání tržních faktorů, mezi něž 

patří především devizové kurzy Kč/Eur, Kč/PLN a dříve Kč/SKK, a také stav nákladových 

položek ovlivňuje ukazatele hospodářských výkonů. Především posilování české koruny 

způsobuje v jednotlivých letech značné výkyvy ve výši čistého zisku. Graf. 3.1. znázorňuje 

jeho úroveň od roku 2004 do 2008. 
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 Graf. 3.1. Čistý zisk        Zdroj: Firemní výkazy 
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3.2.1. Finanční plán podniku 

Snahou podniku je vyrábět výrobky požadované kvality za přiměřenou cenu dostupnou široké 

veřejnosti. Od roku 1992, kdy se společnost stala součástí Baťovy světové organizace (BSO), 

je na mezinárodních trzích v čelním postavení ve výrobě a prodeji obuvi a kožené galanterii. 

Společnost Baťa a.s. sestavuje krátkodobý maximálně roční finanční plán v českých 

korunách. Plán závisí na počasí v předešlém roce. Pokud je dlouhá zima, jarních bot se prodá 

málo, ale zase poptávka po nových zimních botách v dalším roce bude vyšší, jelikož zákazníci 

mají boty více sešlapané. Kromě počasí se na prodeji bot projevila hospodářská krize. 

Podniky zmenšují objednávky, nebo je dokonce ruší. Společnost tedy plánuje, že  

� tržby z jarní kolekce pro rok 2009 budou stejné jako v jarní kolekci roku 2008, což 

znamená, že tržby letní kolekce vzrostou o 2% oproti roku 2008 a tržby podzimní a zimní 

kolekce vzrostou o 3% oproti roku 2008, 

� meziroční růst nákladů je stanoven na úrovni 3,5%., jelikož náklady jsou s 90% 

nakupovány v zahraničí, má na ně velký dopad hospodářská krize, 

� zvýší export vlastních výrobků do Polska a na Slovensko, plánovaná výše je 50% 

z celkové své produkce, 

� bude zajištěna likvidita finančních zdrojů, tak aby společnost byla schopná plnit veškeré 

své závazky a byla zajištěna stabilní finanční situace, 

� ostatní položky se vyvíjí se stejným meziročním tempem jako např. osobní náklady, daně a 

poplatky. 
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Aplikace metodologie CorporateMetrics v obuvnickém odvětví 

 

4.1. Rizikové faktory ovlivňující provozní výsledek hospodaření 

Měnové riziko, které je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy, 

podstupuje společnost Baťa a.s. na základě obchodování na mezinárodních trzích. Jelikož 

firma Baťa obchoduje zejména s Polskem a Slovenskem a v menší míře i se zeměmi Evropské 

unie, které mají společnou měnu Euro, je vystavena tržnímu riziku v podobě měnového kurzu 

CZK/PLN při prodeji do Polska, do konce roku 2008 měnovému kurzu CZK/SKK při prodeji 

na Slovensko, v podobě CZK/EUR při prodeji do evropských zemí a nově i při prodeji na 

Slovensko. Dále je také vystavena měnovém riziku v podobě CZK/USD za nakoupený 

vstupní materiál. 

 

4.1.1. Měnový kurz CZK/PLN 

První významnou rizikovou veličinou je devizový kurz CZK/PLN. Dlouhodobý vývoj kurzu 

je mírně kolísavý, kurz se stabilně pohybuje v intervalu od 6,9 do 7,5. V září 2008 ovšem 

dochází k silnému posílení koruny vůči zlotému, což působí nepříznivě na velikost tržeb 

společnosti. Níže uvedený graf 4.1. znázorňuje vývoj kurzu od roku 2005 až do roku 2008. 

Do budoucna se předpokládá další posílení české koruny. 
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Graf. 4.1. Měnový kurz CZK/PLN        Zdroj: ČNB 
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4.1.2. Měnový kurz CZK/SKK 

Další významnou rizikovou veličinou je devizový kurz CZK/SKK. Od začátku roku 2005 

nastalo oslabování české koruny vůči slovenské koruně, což mělo příznivý vliv na velikost 

výnosů z exportované produkce. Tento náhlý nárůst byl odrazem velkého ekonomického růstu 

Slovenské republiky. Od poloviny roku 2007 do poloviny roku 2008 začalo opětovné 

posilování české koruny až na svoji obvyklou úroveň. Avšak v druhé polovině roku 2008 

došlo k ostrému oslabení české koruny vlivem hospodářské krize. Další vývoj se neočekává, 

jelikož Slovenská republika přešla od roku 2009 na jednotnou měnu Evropské unie, Euro. 
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Graf. 4.2. Měnový kurz CZK/SKK        Zdroj: ČNB 

 

4.1.3. Měnový kurz CZK/EUR 

Další důležitou proměnnou podléhající tržnímu riziku je měnový kurz CZK/EUR. Za 

posilováním koruny stojí dlouhodobé a přetrvávající procesy, jako například příliv investic, 

ekonomický růst a spousta jiných faktoru. Dlouhodobý trend posilování koruny vůči Euru 

působí nepříznivě na velikost tržeb společnosti. Od září 2008 dochází k silnému oslabení 

koruny vlivem hospodářské krize. Momentálně se dá očekávat větší kolísání, na který má 

zhruba z poloviny vliv pád vlády v České republice a také oslabení veškeré regionální měny. 

A do budoucna se dá očekávat opětovné posilování české koruny vůči Euru. 
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Graf. 4.3. Měnový kurz CZK/EUR        Zdroj: ČNB 

 

4.1.4. Měnový kurz CZK/USD 

Čtvrtým a posledním rizikových faktorem ovlivňující hospodářský výsledek společnosti je 

měnový kurz CZK/USD. Jeden z hlavních důvodů proč americký dolar oslaboval byly obavy 

o vývoj americké ekonomiky, které dostaly přibližný obrys v podobě prognózy americké 

centrální banky v roce 2007. Banka snížila odhad dalšího růstu ekonomiky pro následující 

rok. Dlouhodobý trend posilování české koruny vůči dolaru má pozitivní vliv na snižování 

nákladového zatížení výrobního procesu společnosti. V září 2008 dochází k prudkému 

oslabení české koruny vlivem hospodářské krize v USA.  Do budoucna se očekává pomalé 

vrácení na původní hodnotu.  
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Graf. 4.4. Měnový kurz CZK/USD        Zdroj: ČNB 
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4.2. Odhad rizika finančních toků  

Provozní toky společnosti podléhají tržnímu riziku, které se projevuje jako riziko ztráty ze 

změn tržních cen v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek. Podnik musí řešit 

především měnové riziko, které je definováno jako riziko ztráty z cenových změn nástrojů 

citlivých na měnové kurzy. Společnost potřebuje mít zaveden komplexní proces řízení rizik, 

aby mohl účinně řídit riziko svých finančních toků. Analyzováním rizikových změn tržních 

faktorů se stanoví hodnota rizika změny provozního výsledku hospodaření. 

 

Postup při měření tržního rizika pomocí aplikace metodologie CorporateMetrics je 

následující: nejprve je specifikován finanční ukazatel neboli provozní výsledek hospodaření 

dále následuje mapování rizika prostřednictvím analýzy rizikových faktorů. Dalším krokem je 

vygenerování řady scénářů neboli simulace náhodného vývoje tržních cen a ohodnocení. 

Posledním krokem je výpočet míry rizika, což prakticky znamená výpočet hodnoty Earnings 

at Risk.  

 

4.2.1. Provozní výsledek hospodaření  

Zisk přitahuje pozornost zvláště z důvodu všeobecné použitelnosti v metodách určování 

rentability a výkonnosti podniku. Ovlivňuje především tržní hodnotu podniku.  V kapitole 2.1. 

byly popsány různé ukazatele měření tržního rizika v podnikovém prostředí. Pro potřeby 

finančních toků společnosti byl zvolen finanční ukazatel EaR, který vyjadřuje maximální 

možný pokles zisku v důsledku změny tržních faktorů v daném časovém období a při 

stanovené hladině významnosti.  

 

Existence společnosti stojí na myšlence kladného zisku z provozní činnosti, a proto je nutné, 

aby podnik vykazoval vyšší tržby, než jsou výrobní náklady. Tento provozní ukazatel E 

(earnings) vztažený na prostředí podniku, lze zapsat pomocí rovnice 
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kde PLN
iQ  je množství prodaných párů bot v Polsku, CZK

iP označuje jejich cenu v českých 

korunách, PLN
ik

~
představuje simulovaný devizový kurz CZK/PLN, EUR

iQ    je množství 

prodaných párů bot ve Slovenské republice a ve státech Evropské unie, EUR
ik

~
 představuje 

simulovaný devizový kurz CZK/EUR, ∑
=

T

t

CZK
iQ

1

 je množství prodaných párů bot v České 

republice. Celkové provozní výnosy lze zapsat následovně: 

∑ ∑
= =

+⋅=
T

t

T

t

CZK
i

USD
i

USD
i

ovozní
t CkCN

1 1

Pr ~
,       (4.3) 

kde USD
iC  jsou náklady vynaložené na pořízení základního materiálu vyjádřené v dolarech, 

USD
ik

~
 je simulovaný devizový kurz CZK/USD, CZK

iC  jsou náklady vynaložené na pořízení 

základního materiálu vyjádřené v českých korunách. 

 

Do roku 2008 společnost měla uzavřeny odběratelské smlouvy, které ji zajišťovali stabilní 

objem prodeje. Důsledkem hospodářské krize jsou některé objednávky zmenšovány a některé 

i stornovány, avšak podnik věří, že během roku se situace zlepší a společnost dosáhne 

plánovaných objemů prodeje. Výroba a prodej obuvi se řídí ročním plánem, který je 

rozpracován na měsíční plány. Měsíční plány samozřejmě nejsou vždy splněny, ale společnost 

se snaží, aby vzniklé odchylky vyrovnala v horizontu jednoho roku.  

 

4.3. Analýza rizikových faktorů 

V této části kapitoly budou zkoumány hlavní tržní faktory, které se velkou měrou podílejí na 

kolísání provozních finančních toků, a to u všech již dříve zmíněných devizových kurzech. 

Otázkou zde zůstává, zda trend posilování koruny do budoucna bude přetrvávat a vyvíjet se 

tedy podle modelu náhodné procházky a nebo se budou kurzy vracet ke svým rovnovážným 

úrovním a vyvíjet se podle mean reversion modelu. 

 

4.3.1. Měnový kurz CZK/PLN 

4.3.1.1. Model náhodné procházky 

Nejprve se bude předpokládat, že se měnový kurz CZK/PLN bude vyvíjet podle 

Geometrického Brownova procesu neboli podle modelu náhodné procházky. Z měsíčních 
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historických dat za období leden 2005 až prosinec 2008 se vyjádří logaritmické cenové změny 

neboli spojitý výnos dle vzorce 2.3 a následně budou dopočteny parametry α a σ. Parametr α 

byl stanoven jako historický průměr logaritmických výnosů podle vzorce 2.28 a vyjadřuje 

trend pohybu devizového kurzu. Jeho záporná hodnota vypovídá, že měnový kurz by měl 

v budoucnu i nadále klesat, to znamená, že koruna vůči zlotému by měla posilovat.  

 

Parametr σ byl vypočítán jako aritmetický klouzavý průměr, kdy jsou historickým datům 

přiřazeny stejné váhy podle vzorce 2.29. Parametr σ byl ověřen i druhou metodou a to 

exponenciálním váženým klouzavým průměrem EWMA podle vzorce 2.30.  Tlumící faktor λ 

je roven jedné, což značí, že není porušen předpoklad homoskedasticity logaritmických 

výnosů v čase a rozptyl je konstantní. Hodnota parametru je tedy rovna prostému 

aritmetickému průměru. 

 

α σ 
-0,0185200 0,1442734 

         Tab. 4.1. Parametry  

 

Z vypočtených parametrů, střední hodnoty a směrodatné odchylky, se stanoví očekávaná 

hodnota rizikového faktoru a její horní a dolní interval spolehlivost dle vzorce 2.27. Hladina 

spolehlivosti je stanovena jako 5%, což je ve statistické praxi obvyklá hodnota. Všechny 

vypočtené hodnoty jsou v příloze č. 2. 

 

Očekávaná střední hodnota měnového kurzu klesne dle odhadu od poslední známé skutečnosti 

ze 6,125 CZK/PLN v únoru 2009 na hodnotu 5,699 v únoru 2010. Koruna by tedy měla 

posilovat o 0,42 Kč ročně dle modelu náhodné procházky. Toto posilování by mělo snižovat 

také tržby z prodeje společnosti. Tento vývoj je do budoucna reálný, ikdyž nelze vyloučit i 

opačný trend. Tento vývoj je patrný v níže uvedeném grafu 4.5. 
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Graf. 4.5. Náhodná procházka CZK/PLN       

 

4.3.1.2. Mean reversion model 

Předpokládá se, že měnový kurz CZK/PLN se vyvíjí podle reverzního modelu, což znamená, 

že podle tohoto modelu jsou veškeré externí vlivy pouze dočasné a měnový kurz by se měl po 

určité době vracet ke své dlouhodobé rovnováze. Parametry α, β a σ jsou dopočteny pomocí 

metody nejmenších čtverců dle vzorce 2.34. 

parametr hodnota 

α -0,456360 

β -0,003377 

∆t 0,083333 

a 0,040519 

b 1200,00% 

σ^ 1,75% 

σ 6,07% 
        Tab. 4.2. Parametry  

 

Než-li se bude pokračovat dál je nezbytně nutné ověřit statistickou významnost modelu jako 

celku podle F-testu a statistickou významnost jednotlivých koeficientů dle t-testu.  

 

F-test byl vypočten na základě analýzy ANOVA, což je analýza celkového rozptylu, jež se 

vypočte pomocí programu Excel nebo dle vzorce 2.45. Vyhodnocení je založeno na 

porovnání hodnoty vypočtené statistiky, Fvyp, a kritické, Fkrit , dle vzorců 2.46 a 2.47.  Jestliže 

je krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;;; α>  nulová hypotéza se zamítá. Zamítnutí nulové hypotézy znamená, že 

odhadnutý model je statisticky významný a je potvrzena významná statistická závislost. 
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Fvyp. Fkrit.  α Podmínky 
25,42071477 4,047109314 0,05 H0 se zamítá 

      Tab. 4.3. F-test      

 

Dále byl vypočten t-test, který stanový statistickou významnost jednotlivých koeficientů. 

Vyhodnocovací pravidlo je založeno na porovnání dvou parametrů, tvyp, statistice vypočtené a 

tkrit,  statistice kritické, dle vzorců 2.50 a 2.51.  

   Tab. 4.4. t-test           

 

Z výsledků t-testu vyplývá, že parametr β je statisticky nevýznamný. Hodnota tvyp je menší 

než hodnota tkrit  a nulová hypotéza se přijímá. Naopak parametr α je statisticky významný, 

neboť tvyp > tkrit. 

 

Závěr zní, že je nutné vyloučit úrovňovou konstantu β. Nové hodnoty parametrů jsou uvedeny 

v tabulce tab. 4.5. 

 

parametr hodnota 

α -0,456360 

β 0,000000 

∆t 0,083333 

a 0,000000 

b 0,00% 

σ^ 1,75% 

σ 6,07% 
           Tab. 4.5 Nové parametry    

 

Podle nově provedeného F-testu je model statisticky významný a zároveň podle t-testu je i 

parametr α statisticky významný. 

 

Z obrázku je patrné, že obě trajektorie kolísají kolem úrovně 6,1 s tím, že trajektorie 

Vašíčkova modelu je stabilnější a trajektorie CIR modelu je rozkolísanější. Tento výsledek 

popírá uvedené informace v teoretické části v 2. kapitoly. 

 

  Hodnota P df tvyp. tkrit.  α Podmínky 
α 7,30002E-06 47 -5,04189595 2,3139 0,05 H0 se zamítá 

β 0,085552205 47 -1,756296261 2,3139 0,05 H0 se přijímá 
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Graf. 4.6. Mean Reversion CZK/PLN        

 

4.3.2. Měnový kurz CZK/EUR 

 

4.3.2.1. Náhodná procházka 

Opět se bude předpokládat, že se měnový kurz CZK/EUR bude vyvíjet podle Geometrického 

Brownova procesu neboli podle modelu náhodné procházky. Stejně jako u polského zlotého 

se z měsíčních historických dat za období leden 2005 až prosinec 2008 vyjádří logaritmické 

cenové změny neboli spojitý výnos (příloha č. 1) a následně budou dopočteny parametry α a 

σ. Parametr α byl stanoven jako historický průměr logaritmických výnosů a jeho kladná 

hodnota vypovídá, že měnový kurz by měl v budoucnu nadále růst, to znamená, že koruna 

vůči euru by měla nepatrně oslabovat.  

 

Parametr σ byl taktéž vypočítán jako aritmetický klouzavý průměr a také byl ověřen i druhou 

metodou a to exponenciálním váženým klouzavým průměrem EWMA.  Tlumící faktor λ je 

roven jedné, což potvrzuje, že rozptyl je konstantní.  

 

α σ 
0,0009278 0,1153895 

         Tab. 4.6. Parametry   

 

Na základě vypočtených parametrů, střední hodnoty a směrodatné odchylky, se dopočte 

očekávaná střední hodnota a její horní a dolní interval spolehlivost. Hladina spolehlivosti je 

stanovena  opět jako 5%  a všechny vypočtené hodnoty jsou v příloze č. 1. 
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Dle níže uvedeného grafu, očekávaná střední hodnota měnového kurzu klesne z poslední 

známé skutečnosti 28,459 CZK/EUR v únoru 2009 na hodnotu 25,848 v únoru 2010. Koruna 

by tedy měla posilovat o 2,611 Kč ročně dle modelu náhodné procházky, čímž bude  také 

snižovat tržby z prodeje společnosti do zemí Evropské unie.  
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Graf. 4.7. Náhodná procházka CZK/EUR       

 

4.3.2.2. Mean reversion model 

I teď se předpokládá, že se měnový kurz CZK/EUR vyvíjí podle reverzního modelu. Pomocí 

metody nejmenších čtverců byla historická měsíční data vyrovnána charakteristickou přímkou 

a vypočteny parametry α, β a σ.  

 

Parametr Hodnota 

α -0,46442 

β 0,00000 

∆t 0,08333 

a 0,00000 

b 1200,000% 

σ^ 0,01640 

σ 0,05682 
           Tab. 4.7. Parametry  

 

Dále je opět nutné ověřit statistickou významnost modelu jako celku pomocí F-testu a 

statistickou významnost jednotlivých parametrů dle t-testu. 
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Z výsledků F-testu vyplývá, že model jako celek je významný, protože krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;;; α> . 

Nulová hypotéza se zamítá.  

 

Fvyp. Fkrit.  α Podmínka 
11,23941983 4,042647106 0,05 H0 se zamítá 

        Tab. 4.8. T-test             

 

Dalším testem bude t-test, ze kterého vyplývá, že parametr β je nulový. To znamená, že ve 

vývoji logaritmických cen nelze sledovat časový trend. Parametr α je statisticky významný, 

protože tvyp > tkrit a nulová hypotéza se zamítá. 

 

  Hodnota P df tvyp. tkrit.  α Podmínka 
α 0 48 0 2,31390004 0,05 H0 se přijímá 
β -0,46442166 48 -3,40051176 2,31390004 0,05 H0 se zamítá 

       Tab. 4.9. t-test           

 

Na níže uvedeném grafu je vidět, že trajektorie Vašíčkova modelu fluktuují kolem úrovně 

28,4 a trajektorie CIR modelu postupem času roste. Výsledek opět popírá uvedené informace 

v teoretické části v 2. kapitoly. 
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Graf. 4.8. Mean Reversion model        

 

4.3.3. Měnový kurz CZK/USD 

Americký dolar je jeden z rizikových faktorů, který nemá vliv na tržby společnosti, ale na její 

náklady. Společnost 90% všech svých nákladů nakupuje v zahraničí a to především 

v Latinské Americe a Východní Asii.  
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4.3.3.1. Model náhodné procházky 

Předpokládá se, že měnový kurz CZK/USD se bude vyvíjet podle modelu náhodné 

procházky. Stejně jako u předešlých měnových kurzů se z měsíčních historických dat za 

období leden 2005 až prosinec 2008 vyjádří logaritmické cenové výnosy a následně budou 

dopočteny parametry α a σ. Parametr α byl stanoven jako historický průměr logaritmických 

výnosů a jeho kladná hodnota vypovídá, že měnový kurz by měl v budoucnu nadále růst, to 

znamená, že koruna vůči euru by měla oslabovat.  

 

Parametr σ byl taktéž vypočítán jako aritmetický klouzavý průměr a také byl ověřen i druhou 

metodou a to exponenciálním váženým klouzavým průměrem EWMA.  Tlumící faktor λ je 

roven jedné, což potvrzuje, že rozptyl je konstantní.  

 

α σ 
0,0001303 0,2656305 

         Tab. 4.10. Parametry      

 

Porovnají-li se volatility logaritmických výnosů v modelu náhodné procházky u všech 

měnových kurzů bylo zjištěné, že volatilita výnosu měnového kurzu CZK/EUR (11,54%) je 

nejnižší ze všech třech sledovaných kurzů a volatilita výnosy měnového kurzu CZK/USD 

(26,56%) je největší ze všech třech sledovaných kurzů. Větší volatilita měnového kurzu 

znamená větší riziko pro společnost. 

 

Z již vypočtených parametrů, střední hodnoty a směrodatné odchylky, se dopočte očekávaná 

střední hodnota a její horní a dolní interval spolehlivost. Hladina spolehlivosti je stanovena  

na 5%. 

 

Očekávaná střední hodnota měnového kurzu klesne z poslední známé skutečnosti 22,261 

CZK/EUR v únoru 2009 na hodnotu 19,085 v únoru 2010. Koruna by tedy měla posilovat o 

3,176 Kč ročně dle modelu náhodné procházky, čímž bude snižovat náklady na materiál 

společnosti.  
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Graf. 4.9. Náhodná procházka CZK/USD       
 

4.3.3.2. Mean reversion model 

Opět se předpokládá, že se měnový kurz CZK/USD bude vyvíjet jako mean reversion model. 

Pomocí metody nejmenších čtverců byla historická měsíční data vyrovnána charakteristickou 

přímkou a vypočteny parametry α, β a σ.  

 

Parametr Hodnota 

α -0,578405 

β 0,000000 

∆t 0,083333 

a 0,000000 

b 1200,00% 

σ^ 3,48% 

σ 12,05% 
             Tab. 4.11. Parametry   

 

Samozřejmě, že i zde je nutné ověřit statistickou významnost modelu jako celku a statistickou 

významnost jednotlivých parametrů. Tedy z výsledků F-testu vyplývá, že model jako celek je 

významný, protože krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;;; α>  a nulová hypotéza se zamítá.  

 

Fvyp. Fkrit.  α Podmínka 
16,91675804 4,042647106 0,05 H0 se zamítá 

         Tab. 4.12. T-test      

 

Z výsledků t-testu vyplývá, že parametr β je nulový. To znamená, že ve vývoji logaritmických 

cen nelze sledovat časový trend. Parametr α je statisticky významný, protože tvyp > tkrit . 

Nulová hypotéza se zamítá. 
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  Hodnota P df tvyp. tkrit.  α Podmínka 
α -0,57840468 48 -4,124907092 2,31390004 0,05 H0 se zamítá 

β 0 48 0 2,31390004 0,05 H0 se přijímá 
         Tab. 4.13. t-test           

 

V grafu je vidět, že trajektorie Vašíčkova modelu fluktuují kolem úrovně 22,3 a je stabilní a 

trajektorie CIR modelu postupem času roste a je velmi rozkolísaný. Výsledek opět popírá 

uvedené informace v teoretické části v 2. kapitoly. 
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Graf. 4.9. Mean reversion model         

 

Na závěr této kapitoly je možné určit, že se měnové kurzy budou do budoucna vyvíjet dle 

modelu náhodné procházky. 

 

4.3.4. Odhad korelační matice 

V předchozích kapitolách byly zjištěny parametry jednotlivých rizikových faktorů a také 

stochastické procesy, podle kterých se v čase vyvíjí. Na základě těchto informací budou 

pomocí simulační metody Monte Carlo testovány hodnoty ukazatele společnosti neboli bude 

simulován náhodný vývoj spojitých výnosů logaritmických cen. Tato metoda spočívá ve 

vygenerování velkého počtu nahodile zvolených kombinací různých situací rizikových 

faktorů pomocí Generátoru pseudonáhodných čísel z~  z normovaného normálního rozdělení 

Φ(0,1) pro 1000 scénářů.  

 

V praxi bývají výnosy tržních sazeb často korelovány a proto je nutné náhodné nezávislé 

proměnné upravit pomocí korelačního koeficientu do řady náhodných závislých proměnných.  
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 CZK/PLN CZK/EUR CZK/USD 
CZK/PLN 1 0,989287 0,139068 
CZK/EUR 0,989287 1 -0,00698 
CZK/USD 0,139068 -0,00698 1 

        Tab. 4.14 Korelační matice R    

 

Spojitý výnos měnového kurzu CZK/EUR a CZK/USD jsou negativně korelovány. Hodnota 

korelace je velmi blízká 0, což znamená, že mezi měnovými kurzy existuje velmi malá 

závislost. Spojitý výnos měnového kurzu CZK/PLN a CZK/USD jsou pozitivně korelovány, 

jejich hodnota není ani velmi blízká nule, ale není ani velmi blízká 1. Dá se říct, že vliv na 

volatilitu tržeb společnosti bude mít nízký, ale ne zanedbatelný. Opačným případem je 

závislost mezi měnovým kurzem CZK/PLN a měnovým kurzem CZK/EUR. Zde je závislost 

velmi blízká 1, což znamená, že mezi spojitými výnosy měnových kurzů existuje velká 

závislost. Dá se také říct, že pokud koruna posiluje (oslabuje) k euru, bude taktéž posilovat 

(oslabovat) k dolaru. Z toho plyne, že společnosti se budou tržby snižovat (zvyšovat) a 

náklady na materiál jsou levnější (dražší). 

    

Úpravu lze provést pomocí Choleského algoritmu, kde se vychází z vypočteného historického 

korelačního koeficientu. Dále je nutné dopočíst horní trojúhelníkovou matici (62), která je 

odvozena z kovarianční matice C. 

 

  CZK/PLN CZK/EUR CZK/USD 
CZK/PLN 0,194351 0,233985 0,163529 
CZK/EUR 0 0,112594 -0,35708 
CZK/USD 0 0 0,07663 

           Tab. 4.15. Choleského dekompozice   

 

Budoucí očekávané ceny jednotlivých tržních faktorů byly získány dosazením korelovaných 

náhodných proměnných a parametrů do rovnic stochastických modelů.  Jelikož v kapitole 4.3. 

bylo zjištěno, že všechny spojité výnosy měnových kurzů se vyvíjí dle modelu náhodné 

procházky, budou zjištěné hodnoty dosazeny do rovnice 2.66. Po vypočítání všech tří tržních 

faktorů bylo získáno 1000 různých tržních scénářů. 
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4.4. Predikce provozního výsledku na rok 2009 

Vypočtené simulované hodnoty měnových kurzů CZK/PLN, CZK/EUR a nákladů na materiál 

v dolarech jsou na konci každého měsíce, začínající lednem 2009, a pro všechny tři scénáře 

dosazeny do rovnice 4.1., 
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Výsledkem této rovnice je provozní hospodářský výsledek neboli provozní zisk v měsíčních 

intervalech a následně jejich pravděpodobnostní rozdělení. Jelikož byly použity pro výpočet 

hospodářského výsledku tržní scénáře, které byly generovány na základě normálního 

rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých tržních cen, zobrazuje tedy i provozní zisk toto 

pravděpodobnostní rozdělení tržních cen.   

 

Je-li známo pravděpodobnostní rozdělení provozního zisku, může být měřeno riziko změny 

zisku. Riziko změny zisku bude sestaveno na určité hladině pravděpodobnosti. V praxi se 

nejčastěji používají 3 základní, a to 90%, 95% a 99% hladina spolehlivosti.  Ty udávají 

nejhorší možnou ztrátu provozního zisku vlivem změn tržních faktorů za dané období. 

 

Aby bylo možné vypočíst hodnotu očekávaného provozního výsledku hospodaření, který se 

nachází na místě odpovídající hladině významnosti, je nutné seřadit tisíc scénářů možných 

hodnot provozního zisku a přiřadit hladinu pravděpodobnosti. Hodnota 214 166,64 tis. Kč 

vyjadřuje nejhorší možnou hodnotu provozního výsledku hospodaření, která bude dosažena za 

první měsíc v roce 2009 na 5% hladině významnosti. Z těchto informací vyplývá, že z 95% 

bude provozní zisk větší a z 5% menší než zmíněná hodnota. Obdobným způsobem lze 

stanovit hodnotu očekávaného provozního zisku také pro hladiny významnosti 90% a 99%. 

Na hladině spolehlivosti 90% je očekávaný provozní zisk roven hodnotě 200 249,11 tis. Kč  a 

na hladině 99% je očekávaný provozní zisk roven hodnotě 224 899,06 tis. Kč.  Tyto hodnoty, 

které jsou nejhorší možnou ztrátou lze opět znázornit pomocí histogramu provozního zisku, 

graf 4.10. 
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Graf. 4.10. Histogram provozního zisku pro rok 2009 v tis. Kč     

  

Metodologie CorporateMetrics není založena na výpočtu hodnoty EaR, ale na porovnání 

maximální možné ztráty vzhledem k podnikovému plánu. Z toho plyne, že etricsCorporateMEaR  je 

vypočten jako rozdíl měsíčních plánových provozních výsledků hospodaření a provozního 

výsledku na určité hladině spolehlivosti. 

 

V měsíci lednu roku 2009 bude plánovaný provozní výsledek, ve výši 226 740, 24 tis. Kč, 

převyšovat provozní výsledek na 5% hladině spolehlivosti o 12 573,6 tis. Kč. Hodnota EaR 

bude stejným způsobem stanovena také pro další měsíce roku 2009. Protože společnost 

sestavuje roční plán, budou se měsíční hodnoty EaR postupně načítat, aby bylo možné zjistit 

hodnotu EaR v prosinci roku 2009.  

 

α = 1% α = 5% α 10% 2009 
VH kumulativn ě VH kumulativn ě VH kumulativn ě 

únor    179 199           379 448        193 476           407 642        204 865           429 764     
březen      56 098           435 547          72 250           479 892          84 618           514 382     

duben    204 654           640 201        218 038           697 931        228 365           742 747     
květen    166 541           806 742        180 609           878 539        191 439           934 186     
červen      71 467           878 209          87 646           966 185        100 042        1 034 228     
červenec    142 864        1 021 073        157 678        1 123 863        169 067        1 203 295     
srpen      96 966        1 118 038        113 038        1 236 901        125 365        1 328 660     
září    218 814        1 336 852        232 435        1 469 336        242 951        1 571 611     
říjen    168 066        1 504 918        182 378        1 651 715        193 396        1 765 007     
listopad    216 158        1 721 077        230 005        1 881 720        240 677        2 005 683     
prosinec    185 363        1 906 439        199 667        2 081 386        210 687        2 216 370     

  Tab. 4.16. Měsíční hodnoty očekávaného provozního zisku pro rok 2009 v tis. Kč   

  

Na konci roku 2009 na hladině spolehlivosti 1% činí kumulovaná hodnota provozního zisku 

1 906 439, 22 tis. Kč a plánovaný roční provozní zisk je ve výši  2 705 075, 90 tis. Kč. 
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Hodnota EaR neboli hodnota maximálního pádu provozního zisku v důsledku změny tržních 

faktorů se tedy bude rovnat 798 636,68 tis. Kč. Z toho plyne, že na 99% hladině spolehlivosti 

nebude zisk menší než 1 906 439, 22  tis. Kč. 

 

Na hladině významnosti 5% je maximální možná ztráta rovna 2 081 386, 08 tis. Kč, což roční 

hospodářský výsledek hospodaření převyšuje o hodnotu EaR, ve výši 623 689, 82 tis. Kč. A 

také to vypovídá o tom, že na 95% hladině významnosti nebude provozní zisk menší než 

2 081 386, 08  tis. Kč.  

 

Plánovaný provozní zisk převyšuje kumulovaný provozní zisk na konci roku 2009 na hladině 

spolehlivosti 10%, který je ve výši 2 216 370,11 tis Kč o hodnotu EaR 488 705, 79 tis. Kč  

Tato hodnota udává nejhorší možnou ztrátu a tedy na hladině spolehlivosti 90% by zisk měl 

být vyšší než 2 216 370,11 tis. Kč. 

 

Všechny výše uvedené výsledky mohou být shrnuty do níže uvedené tabulky. Z této tabulky 

je patrné, že na 1% hladině spolehlivosti se rovná hodnota nejhorší možné ztrátě 1 906 439,22 

tis. Kč a plánovaný zisk společnosti na rok 2009 je ve výši 2 705 075,90 tis. Kč potom bude 

hodnota EaR rovna 798 636,68 tis. Kč. Je tedy zřejmé, že s pravděpodobností 99% 

nepoklesne skutečný provozní výsledek hospodaření oproti plánovanému provoznímu zisku o 

více než 798 636,68 tis. Kč. Obdobným způsobem jsou vypočteny hodnoty EaR pro 5% a 

10% hladinu významnosti. 

 

Hladina spolehlivosti Očekávaný zisk Plánovaný zisk Hodnota EaRCorporateMetrics 

1%    1 906 439,22        2 705 075,90           798 636,68     
5%    2 081 386,08        2 705 075,90           623 689,82     

10%    2 216 370,11        2 705 075,90           488 705,79     
   Tab. 4.17. Výsledné hodnoty pro rok 2009 v tis. Kč       

 

Na všech hladinách spolehlivosti je hodnota EaR docela vysoká. To vyjadřuje, že společnost 

podstupuje velké riziko v období jednoho roku a není na dobré cestě dosáhnout svého cíle 

v oblasti zisku. Zůstává však otázkou zda byly plánované měnové kurzy zvoleny správně. 

Tyto problémy vznikají kvůli tomu, že společnost při plánování počítá s konstantními 

hodnotami měnových kurzů. Společnost nezahrnula do svého plánu fakt, že by koruna měla 

vůči euru a dolaru posilovat a, že by tržby do budoucna měly klesat, a cena dováženého 
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materiálu by měla taktéž klesat. Tato skutečnost povede k mírnému snižování provozního 

výsledku hospodaření.  

 

4.6. Predikce provozního výsledku na rok 2010 

Jelikož společnost má sestaven podnikový plán jen na jeden rok bude se pro odhad EaR na 

rok 2010 pracovat namísto plánovaného provozního zisku s očekávaným ziskem, ve výši 

3 541 453,37 tis. Kč.  Bude se předpokládat, že provozní tržby i náklady budou konstantní a 

koruna vůči euru, dolaru i zlotému bude posilovat.  

 

Riziko změny provozního výsledku hospodaření bude opět aplikováno na 90%, 95% a 99% 

hladině spolehlivosti. Hodnota očekávaného provozního zisku bude vypočítána stejně jako 

v krátkém období a to tak, že jednotlivé měsíční hodnoty se budou načítat, což vede ke 

stanovení kumulativního provozního zisku ke konci roku 2010. 

 

α = 1% α = 5% α 10% 2010 
VH kumulativn ě VH kumulativn ě VH kumulativn ě 

leden    197 209          197 209        197 936          197 936        198 421          198 421     
únor    229 471           426 680        230 317           428 253        230 881           429 303     

březen    142 101           568 781        142 625           570 877        142 974           572 277     
duben    230 526           799 307        231 376           802 253        231 943           804 220     
květen    167 889           967 196        167 314           969 567        168 070           972 290     
červen    174 137        1 141 333        174 778        1 144 346        175 207        1 147 496     
červenec    325 894        1 467 227        327 096        1 471 442        327 897        1 475 394     
srpen    201 798        1 669 025        202 542        1 673 984        203 038        1 678 432     
září    236 415        1 905 440        237 286        1 911 270        237 868        1 916 300     
říjen    185 292        2 090 732        185 975        2 097 245        186 431        2 102 731     
listopad    253 688        2 344 420        254 623        2 351 868        255 247        2 357 978     
prosinec    211 682        2 556 102        212 462        2 564 330        212 983        2 570 961     

  Tab. 4.18. Měsíční hodnoty očekávaného provozního zisku pro rok 2010 v tis. Kč   

     

Na 1% hladině významnosti bude nejhorší možná ztráta provozního zisku ve výši 

2 556 102,13 tis. Kč, z čehož plyne, že na 99% hladině spolehlivosti nebude zisk menší než 

2 556 102,13   tis. Kč.  

 

Provozní výsledek hospodaření na 5% hladině spolehlivosti, který je ve výši 2 564 330,14 tis. 

Kč je nejhorší možnou hodnotou. Tím se rozumí, že na 95% hladině významnosti bude zisk 

větší než 2 564 330,14  tis. Kč. 
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Na hladině významnosti 10% je maximální ztráta rovna 2 570 961,44 tis. Kč, což znamená, že 

na 90% hladině spolehlivosti bude provozní výsledek hospodaření větší než 2 570 961,44 tis. 

Kč. 

 

Hladina spolehlivosti Očekávaný zisk Plánovaný zisk Hodnota EARCorporateMetrics 

1% 2 556 102,43 3 541 453,37 985 350,94 

5% 2 564 330,14 3 541 453,37 977 123,23 

10% 2 570 961,44 3 541 453,37 970 491,93 
          Tab. 4.19. Výsledné hodnoty pro rok 2010 v tis. Kč       

 

Z výše uvedené tabulky plyne, že na 1% hladině spolehlivosti se rovná hodnota nejhorší 

možné ztrátě 2 556 102,43 tis. Kč a plánovaný zisk společnosti na rok 2010 je ve výši 

3 541 453,37 tis. Kč potom bude hodnota EaR rovna 985 350,94 tis. Kč. Z těchto informací 

vyplývá, že s pravděpodobností 99% nepoklesne skutečný provozní výsledek hospodaření 

oproti plánovanému provoznímu zisku o více než 985 350,94 tis. Kč. Obdobným způsobem 

jsou vypočteny hodnoty EaR pro 5% a 10% hladinu významnosti. 

 

Opět na všech hladinách významnosti je hodnota EaR hodně vysoká, což znamená, že 

společnost podstupuje v roce 2010 velké tržní riziko.   
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4.6. Shrnutí 

Provozní výsledek hospodaření společnosti Baťa a.s. je dosti ovlivňován tržními rizikovými 

faktory. Mezi hlavní rizikové faktory, které ovlivňují převážně provozní tržby, patří měnový 

kurz CZK/EUR a CZK/PLN. Dalším faktorem, který ovlivňuje provozní zisk je nákladový 

rizikový faktor, a to je CZK/USD. Analýzou těchto jednotlivých rizikových faktorů a 

následném vyjádření jejich vlivu na provozní výsledek hospodaření je možné předpovídat 

negativní vývoj společnosti. 

 

Na základě očekávaného vývoje devizových kurzů bylo možné odhadnout riziko změny 

provozního zisku prostřednictvím simulace Monte Carlo. Hodnoty měnových kurzů byly 

simulovány dle odhadnutých stochastických modelů. Následně byl provozní výsledek 

hospodaření přepočten zjištěnými hodnotami a dále byla vyčíslena hodnota očekávaného 

provozního zisku. Z těchto hodnot bylo vyjádřeno riziko změny provozního výsledku 

hospodaření neboli byla vypočtena hodnota EaR.  

 

Riziko změny provozního výsledku hospodaření neboli EaR bylo stanoveno jak pro období 

jednoho roku, pro který má společnost Baťa a.s. stanoven plán provozního zisku ve výši 

2 705 075,90 tis. Kč, tak pro delší období, a to období dvou let, pro který společnost zatím 

nemá sestaven plán. Avšak zde se předpokládalo převzetí plánů z roku 2009 a očekávaný 

provozní zisk byl ve výši 3 541 453,37 tis. Kč. Tento krok si společnost mohla dovolit z toho 

důvodu, že objemy prodejů a ceny materiálu jsou relativně stabilní.    

 

Pro první odhadovaný rok 2009 byly nejprve kumulativně načítány měsíční provozní 

výsledky hospodaření až do prosince 2009. Z těchto simulovaných hodnot provozních zisků 

byly na hladinách spolehlivosti 1%, 5% a 10% stanoveny nejhorší možné výsledky. Na 1% 

hladině spolehlivosti se rovná nejhorší možný provozní výsledek hospodaření hodnotě 

1 906 439,22 tis. Kč, z čehož plyne, že s 99% bude zisk větší než uvedená hodnota. Na 5% 

hladině spolehlivosti činí nejhorší možný provozní výsledek hospodaření 2 081 386,08 tis. Kč 

a tedy s 95% pravděpodobností bude zisk větší než tato hodnota. A na 10% hladině 

spolehlivosti se rovná maximální možná ztráta hodnotě 2 216 370,11 tis. Kč, kde s 90% 

pravděpodobností bude zisk větší než tato hodnota.  Jestliže společnost Baťa a.s. plánuje 

v roce 2009 provozní hospodářský výsledek ve výši 2 705 075, 90 tis. Kč potom bude 

společnost podstupovat riziko změny neboli EaR ve výši 798 636,68 na hladině významnosti 
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1%. Z toho plyne, že s pravděpodobností 99% nebude pokles skutečného provozního zisku 

oproti plánovanému provoznímu zisku vyšší než 798 636,68 tis. Kč.  Hodnota EaR na hladině 

významnosti 5% je ve výši 623 689,82 tis. Kč a na hladině významnosti 10% je ve výši 

488 705,79 tis. Kč.  Na všech hladinách významnosti jsou hodnoty EaR velmi vysoké. Tato 

situace nastala z důvodu nezohlednění tržního rizika v sestaveném ročním plánu společnosti. 

 

Pro rok 2010 neměla společnost sestavený roční plán, ale vycházelo se z toho, že provozní 

tržby i náklady se vyvíjí konstantně a koruna posílí vůči ostatním měnám. Provozní výsledek 

hospodaření je tedy ve výši 3 541 453,37 tis. Kč. Nejhorší možná hodnota provozního zisku 

na 1% hladině spolehlivosti se rovná hodnotě 2 556 102,43 tis. Kč, na hladině spolehlivosti 

5% činí 2 564 330,14 tis. Kč a na hladině spolehlivosti 10% se rovná hodnotě 2 570 961,44 

tis. Kč. Riziko změny neboli hodnota EaR je na hladině spolehlivosti 1% rovna 985 350,94 

tis. Kč, na hladině významnosti 5% činí 977 123,23 tis. Kč a na 10% hladině spolehlivosti se 

rovná 970 491,93 tis. Kč. 

 

Společnost Baťa a.s. bude v roce 2010 vystavena většímu EaR ve srovnání s rokem 2009. 

Tato situace opět nastala z důvodu nezohledněného tržního rizika v sestaveném ročním plánu 

společnosti. Proto by společnost tento laxní přístup k nezohledňování měnového rizika do 

ročního plánu měla přehodnotit, aby se vyhnula dalším propadům mezi plánovanými a 

skutečnými provozními výsledky hospodaření. 
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5. Závěr 

Finanční toky společnosti Baťa a.s. jsou ovlivňovány řadou rizik, z nichž převažuje především 

tržní riziko, a to zejména měnové riziko. Toto riziko má velký vliv na hospodaření společnosti 

a hlavně na provozní výsledek hospodaření. Aby mohla společnost toto měnové riziko účinně 

řídit, je nutné nejprve kvantifikovat jeho výši. Jedním z mnoha způsobů jak lze kvantifikovat 

a analyzovat riziko změny provozního výsledku hospodaření je využití metodologie 

CorporateMetrics. 

 

Metodologie CorporateMetrics je komplexní metoda zaměřená na měření potenciálního vlivu 

změn tržního rizika na finanční toky společnosti.  Riziko vyjadřuje maximální možný pokles 

zisku v důsledku změny tržních faktorů v daném časovém období a při stanovené hladině 

významnosti. Možné změny tržních cen se v metodologii CorporateMetrics předvídali pomocí 

stochastických modelů, a to pomocí modelu náhodné procházky a mean reversion modelu. 

K vlastnímu odhadu rizika změny provozního výsledku hospodaření byla využita simulace 

Monte Carlo, která zkouší hodnoty finančního ukazatele prostřednictvím generování velkého 

počtu scénářů vývoje tržních veličin.  

 

Riziko změny provozního výsledku hospodaření bylo stanoveno a analyzováno na základě 

těchto teoretických poznatků. Ukazatel provozního výsledku hospodaření lze chápat jako 

funkci měnového kurzu CZK/EUR, měnového kurzu CZK/PLN a měnového kurzu 

CZK/USD. Následnou analýzou těchto proměnných byly zjištěny tyto skutečnosti.  

 

Všechny měnové kurzy se vyvíjí dle stochastického modelu náhodné procházky, což 

znamená, že veškeré informace se kumulují a trvale ovlivňují jeho vývoj. Česká koruna by 

měla do budoucna posilovat vůči ostatním světovým měnám (především dolaru, Euru a 

polskému zlotému). Tento vývoj bude mít negativní vliv na provozní tržby, protože se sílící 

korunou budou tržby klesat. Naopak již zmíněný vývoj bude mít pozitivní vliv na provozní 

náklady, protože se sílící korunou budou klesat náklady na pořízení materiálu.  

 

Cílem diplomové práce bylo odhadnout riziko změny provozních výsledků hospodaření na 

základě analýzy jednotlivých rizikových faktorů. Na konci roku 2009 je odhadované riziko 

změny neboli hodnota EaR na 1% hladině spolehlivosti ve výši 798 636,68 tis. Kč. To 

znamená, že maximální pokles skutečného provozního zisku od plánovaného zisku nebude 



 61 

s 99% pravděpodobností větší než 798 636,68 tis. Kč.  Na 5% hladině spolehlivosti je hodnota 

EaR ve výši 623 689,82 tis. Kč, což znamená, že s 95% pravděpodobností nebude pokles 

zisku větší než o 623 689,82 tis. Kč a na 10% hladině významnosti bude EaR ve výši 

488 705,79 tis. Kč.  Očekávaný provozní zisk pro období 2009 činí 2 546 977,71 tis. Kč, a to 

je ve srovnání s plánovaným ziskem, který je ve výši 2 705 075,90 tis. Kč, o 158 098,19 tis. 

Kč méně. Tudíž se podnikový plán jeví jako nadhodnocený. 

 

V období dvou let hodnoty nejhorších možných změn provozních zisků rostou. Hodnota EaR 

na hladině významnosti 1% se rovná 985 350,94 tis. Kč, na hladině významnosti 5% činí 

977 123,23 tis. Kč a na hladině významnosti 10% se rovná 970 491,93 tis. Kč. Tento nárůst 

oproti roku 2009 je vyšší minimální o 50%.  I zde je plánovaný provozní výsledek 

hospodaření nadhodnocený oproti očekávanému provoznímu zisku. Rozdíl činí 951 636,74 

tis. Kč.  

 

Společnost Baťa a.s. by si měla být vědoma možného rizika změny provozního výsledku 

hospodaření způsobeného kolísáním tržních cen. Společnost by především měla přehodnotit 

svůj vztah vůči tvorbě podnikového plánu. Společnost ho tvoří jen z toho důvodu, že ho tvořit 

musí. A proto v něm nepočítá s možností změny tržních cen. Dále by si měla stanovit 

minimální hodnotu zisku v budoucnu, aby bylo možné toto riziko zahrnout do plánování a 

rozhodování, například použitím příslušného predikčního modelu, čímž by se mohla vyhnout 

nadhodnocení či podhodnocení provozního zisku. Výsledky by byly mnohem uspokojivější 

kdyby byly do výpočtů použity také hedgingové instrumenty, avšak tato diplomová práce 

posuzuje měnové riziko bez zajišťovacích derivátů.  
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Seznam zkratek a symbolů 

Zkratky: 

CIR  Cox, Ingersoll, Ross model 

CFaR   Cash Flow at Risk 

CZK   česká koruna 

ČNB   Česká národní banka 

EaR   Earnings at Risk  

EPSaR  Earnings per Share at Risk 

EUR   euro 

EWMA  exponenciálně vážený klouzavý průměr 

GARCH  zobecněný model podmíněného rozptylu 

PLN   polský zlotý 

SDE  stochastické diferenciální rovnice 

SKK   slovenská koruna 

USD   americký dolar 

VaR   Value at Risk 

 

Symboly: 

a  parametr rychlosti přibližování k dlouhodobé rovnováze 

α  trendový koeficient neboli průměrný výnos 

b  parametr dlouhodobé rovnováhy 

β  nezávislý parametr 

C  korelační matice 

Dt  absolutní cenová změna 

dz  specifický Wienerův proces 

dt  délka časového období 

ESS  součet ESS čtverců vysvětlených regresní přímkou 

ε   náhodná hodnota z N(0,1) 

)(⋅E   střední hodnota veličiny 

Fvyp  F-statistika vypočtená 

Fkrit  F-statistika kritická 

FISH  distribuční funkce Fischerova rozdělení pravděpodobností 
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K  koeficient špičatosti 

k  počet parametrů 

Lt  logaritmická cenová změna 

n  celkový počet pozorování 

N(µ,σ2) normální rozdělení se střední hodnotou µ a rozptylem σ2 

N(0,1)  normované – normální rozdělení 

P  horní trojúhelníková matice 

pt  přirozený logaritmus ceny Pt 

Pt  cena v čase t 

Rt  relativní cenová změna 

RSS  součet čtverců reziduí 

t  počáteční čas 

T  konečný čas 

tvyp  t-statistika vypočtená 

tkrit  t-statistika kritická 

SE  směrodatné odchylky 

ST  Studentovo rozdělení 

)var(⋅ )  rozptyl veličiny 

γ  koeficient šikmosti 

X~N(µ,σ2) kvantil obecného normálního rozdělení 

Z~N(0,1) standardizované normální rozdělení 

tz~   náhodná proměnná 

)(⋅σ   směrodatná odchylka veličiny 

)(αφ   distribuční funkce normálního rozdělení pro hodnotu α 

∑   suma 

λ   tlumící faktor 

µ  střední hodnota 

σ2  rozptyl 

σ  směrodatná odchylka 

П  zisk 

ji ,ρ   koeficient korelace 

2
, jiσ   koeficient kovariance 
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