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1  Úvod 
 

Význam devizového kurzu roste s otevřeností ekonomiky. Na ekonomiku působí 

v celé její šíři, ovlivňuje jak makroekonomické, tak mikroekonomické veličiny. Změna 

měnového kurzu vede ke změně hodnoty jednotlivých složek majetku, peněžních toků nebo 

závazků. Takováto neočekávaná změna měnového kurzu je označována jako měnové riziko 

Měnové riziko vyplývá především z podílu podniku na zahraničním obchodu, 

realizace investic v zahraničí nebo ze získávání dluhového financování v cizích měnách.  

Na měnových trzích lze pozorovat vysokou proměnlivost, jež může nepříznivě ovlivnit 

finanční výsledky či konkurenceschopnost firmy. Pokles příjmů z exportu nebo vyšší náklady 

na importované zboží jsou nejčastějšími problémy, ke kterým může vést špatný přístup 

k řízení finančního rizika. Proti měnovému riziku se lze zajistit finančními nástroji. 

Pro vypracování diplomové práce byla vybrána společnost FERRAM STROJÍRNA, 

s.r.o., která se zabývá výrobou a montáží speciálních strojů a dílců dle dokumentace 

zákazníka, výrobou důlních strojů a dopravních a manipulačních zařízení. Společnost 

realizuje více než 50% svého ročního obratu v zahraničí, přičemž platby ze zahraničí jsou 

přijímány v eurech. Proto je pro společnost důležité zohlednit měnové riziko a možnosti jeho 

zajištění.  

Cílem diplomové práce je posoudit možnosti zajištění měnového rizika ve společnosti 

FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Zhodnocena bude jednak stávající metoda zajištění  

a jednak další možnosti zajištění měnového rizika ve společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První a poslední kapitola bude 

věnována úvodu a závěru. Druhá kapitola teoreticky vymezí finanční riziko, podrobněji 

kvantifikuje měnové riziko a možnosti jeho zajištění. Součástí druhé kapitoly bude také popis 

metody odhadu měnového kurzu. 

Třetí kapitola obsahuje základní informace o vybrané společnosti, o její obchodní 

činnosti a používané strategii řízení měnového rizika. 

Čtvrtá kapitola je věnována výpočtu volatility měnového kurzu, simulaci vývoje 

měnového kurzu pomocí metody Monte Carlo a aplikaci zvolených zajišťovacích strategií. 

V této části budou ověřeny a vyhodnoceny tři hedgingové strategie jednak pomocí 

stanovených dílčích kritérií, jednak pomocí souhrnných kritérií. 
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2 Vymezení finančního rizika a způsobů zajištění měnového rizika 
 

Významným atributem velkého množství různých činností, zejména činností 

podnikatelských, je riziko. Riziko bývá spojeno s určitou aktivitou či projektem s nejistými 

výsledky, přičemž tyto výsledky často ovlivňují finanční situaci subjektu realizujícího danou 

akci. Výsledky jednotlivých aktivit se mohou odchylovat od výsledků plánovaných  

či očekávaných, mohou být lepší, ale i horší. 

Riziko lze klasifikovat z mnoha hledisek. Významné je členění rizik podle jejich 

věcné náplně. Z tohoto hlediska se obvykle rozlišují rizika výrobní, ekonomická, finanční, 

technicko-technologická, legislativní, politická, environmentální, kreditní, případně i další. 

 

2.1  Vymezení finančních rizik 
Ve finanční teorii je možné riziko chápat jako volatilitu finanční veličiny kolem 

očekávané hodnoty v důsledku změny určitého parametru. Obecně lze finanční riziko 

definovat jako potenciální finanční ztrátu subjektu neboli ztrátu v budoucnosti vyplývající 

z určitého finančního nebo komoditního nástroje či portfolia. Finanční rizika se dělí do pěti 

hlavních skupin, a to na riziko úvěrové, tržní, operační, obchodní a riziko likvidity. 

Úvěrové (kreditní) riziko představuje možnost ztráty v případě, kdy dlužník nedostojí 

svým závazkům a způsobí tak věřiteli ztrátu. Takovéto závazky vznikají například 

z platebního styku, obchodních, investičních či úvěrových aktivit. Úvěrové riziko lze dále 

členit na přímé úvěrové riziko, riziko úvěrových ekvivalentů, vypořádací riziko a riziko 

úvěrové angažovanosti. 

Možnost vzniku ztráty vlivem změn tržních cen nebo změn hodnot finančních 

instrumentů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek zachycuje tržní riziko. V rámci 

tržního rizika se riziko člení na úrokové, akciové, komoditní a měnové. Jedná se o možnost 

vzniku ztráty způsobenou nepříznivým vývojem úrokových měr, cen akcií, cen komodit nebo 

měnového kurzu. 

Mezi rizika likvidity patří riziko financování, které představuje riziko ztráty v případě 

momentální platební neschopnosti a týká se schopnosti splnit požadavky na investování  

a financování vzhledem k nesouladu v peněžních tocích. Druhou skupinou je riziko tržní 

likvidity, které spočívá v nedostatečné likviditě trhu s finančními instrumenty, což brání 

rychlé likvidaci pozic a tím se omezuje přístup k peněžním prostředkům. 
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Operační riziko obsahuje riziko transakční, systémové a riziko operačního řízení. Tato 

oblast rizika zahrnuje riziko ztráty v důsledku chyb v provedení operací, chyb vyplývajících 

ze složitosti produktu, z chyb ve vypořádání obchodů, dále vlivem chyb v počítačových 

programech, v matematických vztazích modelů, v přenosu dat, neidentifikovatelnými 

obchody, podvodnými operacemi při obchodování apod. 

Právní riziko patří spolu s rizikem reputačním, daňovým, regulačním, rizikem změny 

úvěrového hodnocení, rizikem pohromy a rizikem měnové konvertibility do skupiny 

obchodních rizik. V této skupině rizik se objevuje riziko ztráty z právních požadavků 

partnera, z poklesu reputace na trzích, ze změny daňových zákonů či nepředvídaného zdanění, 

z nemožnosti splnit regulační opatření, ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky  

za přijatelné náklady, z přírodních katastrof, války, krachu finančního systému, z nemožnosti 

konvertovat měnu na jinou měnu vlivem politické či ekonomické situace a další. 

 

2.2 Kvantifikace  měnového rizika 
Největším rizikem při mezinárodních aktivitách podniku je tzv. měnové riziko 

vyplývající z pohybu kurzu zahraniční měny vůči měně domácí. Změny měnových kurzů 

mohou mít kladný nebo záporný vliv na očekávaný výsledek, což znamená, že může 

docházek ke kurzovým ziskům, ale i ke kurzovým ztrátám. 

Měnové riziko spočívá ve změnách směnných kurzů mezi měnami smluvních partnerů 

a vztahuje se na dobu od uzavřením dané smlouvy do doby jejího peněžního plnění. Subjekt 

spolupracující se zahraničím přebírá na sebe riziko v okamžiku podání návrhu smlouvy. 

Předvídání měnového vývoje je velmi náročné a navíc vývoj kurzů není často dán jen 

vývojem ekonomických faktorů, ale i faktorů neekonomických, jejichž působnost 

v budoucnosti se nedá předvídat. Mezi faktory, které ovlivňují kurzy, patří zejména 

hospodářský růst, úrokové sazby, inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance, parita kupní síly 

a stav devizových rezerv. Dalšími faktory, které mohou mít vliv na pohyb kurzů, mohou být 

například politická situace v dané zemi, monetární politika státu nebo spekulace  

na devizovém a peněžním trhu. 

Měnové riziko zasahuje exportéra i importéra, a proto se oba tyto subjekty snaží  

o urychlení nebo zpomalení placení podle toho, jakým směrem se měnové kurzy vyvíjí. Další 

možností je zajištění měnového rizika pomocí různých nástrojů, například formou smluvní 

doložky o zabezpečení kurzu, termínovými obchody, úvěrem v cizí měně, měnovými opcemi. 
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Podnik by měl zjistit, jak velké negativní změny očekává, a proto by měl zkoumat 

rozptyl, resp. směrodatnou odchylku, v možných budoucích hodnotách spotového kurzu,  

tzn. do jaké míry je podnik ohrožen. Podnik musí sledovat vztah jím očekávané hodnoty 

spotového kurzu a forwardového kurzu na trhu.  

 

2.3 Možnosti zajištění měnového rizika 
Devizový trh má dvě hlavní úlohy, a to transfer kupní síly jedné měny do druhé  

a zajištění proti měnovému riziku. Některé operace na devizovém trhu umožňují zajištění 

pohledávek a závazků proti riziku z pohybu devizových kurzů. Devizový kurz bývá 

považován za významný faktor ovlivňující hospodářský vývoj. Jeho vývoj ovlivňuje export  

a import dané ekonomiky. 

Devizové riziko může podnik řídit dvěma způsoby, a to externě a interně. Externí 

řízení transakčního devizového rizika představuje využití zajišťovacích operací typu forward, 

futures, devizových opcí nebo hedging prostřednictvím peněžního trhu. Nejznámějšími 

interními způsoby řízení rizika jsou leading, lagging, netting a matching. Leading využívá 

podnik v případě, že očekává depreciaci kurzu domácí měny a snaží se tedy uhradit své 

závazky v cizí měně co nejdříve, ještě před jejich splatností. Lagging spočívá v úsilí podniku 

o zpoždění úhrad do zahraničí v důsledku možného levnějšího nákupu deviz. Firma musí 

v tomto případě zvážit, jak by zpoždění v úhradách závazků ovlivnilo její pověst, serióznost. 

Netting představuje možnost vzájemného započítávání závazků a pohledávek v jedné měně 

v rámci jedné multinacionální společnosti. Matching spočívá ve vzájemném multilaterálním 

započítávání závazků a pohledávek v jedné měně. 

Riziko tržní, operační, obchodní a riziko likvidity nelze v České republice krýt 

žádným z pojistných produktů. Kurzové riziko lze do určité míry minimalizovat 

prostřednictvím produktů nabízených bankami. Jedná se o spotové, termínové a swapové 

devizové operace. 

Směna deviz se uskutečňuje na základě spotových (promptních) operací a termínových 

operací. Rozlišuje se tedy trh spotový a trh termínový. Na spotovém trhu se uskutečňují 

devizové obchody s okamžitým dodáním deviz, čím se rozumí dodání deviz do dvou po sobě 

následujících pracovních dnů. Spotové obchody se uskutečňují za dohodnutý spotový kurz. 

Na termínovém trhu se uskutečňují obchody, při kterých se nakupují nebo prodávají devizy 

k budoucímu sjednanému termínu na základě termínového kurzu. Termínový kurz je 

dohodnut při uzavírání kontraktu. 



 10

Za termínový obchod se obecně platí až v době jeho splatnosti. Termínové obchody 

patří do skupiny finančních nástrojů označované jako deriváty. Derivát označuje obecně 

finanční produkt, jehož cena se odvíjí od cen podkladových aktiv na promptním trhu. 

Finanční derivát představuje finanční produkt nebo operaci, které umožňují v současnosti 

zafixovat, resp. dohodnout kurz nebo cenu, za kterou může být dané aktivum koupeno  

či prodáno v budoucím dohodnutém termínu. Podkladovým aktivem mohou být komodity 

(ropa, obilí, zlato), cenné papíry, měny, úrokové sazby. Podle podkladových nástrojů lze tedy 

deriváty rozdělit na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové. 

Deriváty jsou nástroje k omezování a řízení rizika. Prodej nebo koupě derivátu jakožto 

transakce s cílem fixace ceny pro budoucí koupi nebo prodej určitého aktiva jsou nazývány 

zajišťováním. Zajišťování (hedging) znamená uzavírání pozic. Devizová pozice firmy je 

uzavřená v případě, kdy rozdíl mezi devizovými pohledávkami a závazky v dané měně  

je k určitému časovému okamžiku nulový a firma tudíž v daném období nepodstupuje žádné 

devizové riziko. Pokud není rozdíl mezi devizovými pohledávkami a závazky v dané měně 

k určitému časovému okamžiku nulový, jedná se o otevřenou devizovou pozici a firma  

je vystavena devizovému riziku. Devizová pozice firmy může být dlouhá nebo krátká. Jestliže 

má firma přebytek pohledávek v určité měně ke konkrétnímu datu, jedná se o dlouhou 

devizovou pozici.  Krátká devizová pozice znamená, že má firma přebytek závazků v určité 

měně splatných ke konkrétnímu datu. 

Hedging představuje ochranu hodnoty určitého nástroje či portfolia nástrojů  

proti nepříznivému vývoji úrokových měr, akciového trhu, měnového kurzu či cen komodit. 

Představuje použití tzv. zajišťovacích derivátů ke snížení tržního či úvěrového rizika daného 

subjektu. Zajišťovateli jsou jednak koneční uživatelé, jednak dealeři. Mezi konečné uživatele 

patří zejména společnosti, finanční instituce, institucionální investoři, vládní orgány. Dealery 

jsou zejména banky, společnosti obchodující s cennými papíry ale i společnosti s vysokým 

ratingem (energetické společnosti). 

Deriváty patří mezi nástroje s nulovým součtem, neboť součet zisků a ztrát obou 

partnerů je nulový. Má-li jeden subjekt z derivátu zisk, potom jeho partner má z daného 

derivátu ztrátu a naopak. Existují tři základní deriváty, a to termínové obchody (forwardy  

a futures), swapové kontrakty a opce. 

2.3.1 Forwardy 
Forward představuje závazek kupujícího koupit určité podkladové aktivum k určitému 

dni za stanovenu cenu a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za stejných podmínek, 
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které jsou podrobně popsány ve smlouvě. Cena, za kterou se výměna uskuteční, dohodnou 

kupující a prodávající mezi sebou předem, kdežto vlastní platba a dodávka aktiva se uskuteční 

později. U těchto kontaktů obvykle dochází k dodávce obou podkladových nástrojů. 

Výplatní funkce, neboli vnitřní hodnota, udává velikost výplaty v momentu realizace. 

Kupující se nachází v dlouhé pozici a pak lze vnitřní hodnotu vyjádřit vztahem 

 XSVH TT −= , (2.1) 

kde TVH je vnitřní hodnota v době realizace forwardu, TS  je cena podkladového 

aktiva v době realizace a X je realizační cena. Naopak prodávající je v krátké pozici a vnitřní 

hodnota je dána vztahem 

 TT SXVH −= . (2.2) 

Funkční závislosti vnitřní hodnoty a zisku na podkladovém aktivu v době realizace 

jsou graficky znázorněny na Obr. 2.1, a to jak z pohledu kupujícího, tak z pohledu 

prodávajícího. 

 

Obr. 2.1 Grafické znázornění výplatních funkcí a zisků pro dlouhou a krátkou 

pozici 

 

 

Zdroj: Dluhošová 2006 

 

Forwardy, jakožto nejstarší druh derivátů, se realizují výhradně na OTC trzích,  

tedy na trzích neburzovního charakteru. Forwardové kontrakty nejsou standardizovány  

co do množství a času. Klient tedy může nakoupit nebo prodat devizy v libovolném množství 

a k libovolnému budoucímu termínu podle termínového forwardového kurzu. Nejčastěji 

využívanými jsou forwardové operace s dobou dospělosti do jednoho roku. Problémem 
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dlouhodobých forwardů je vyšší riziko z těžce odhadnutelného budoucího pohybu spotového 

kurzu, a také méně likvidní trh, na kterém je možné provést zajišťovací protioperaci. 

K převodu těchto kontraktů na jiné partnery obvykle nedochází, jelikož podmínky forwardů 

jsou šity na míru smluvních stran. 

„Měnový forward je forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně  

za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti.“ (Jílek 2009) 

Dohodnutý měnový kurz se označuje jako forwardový měnový kurz a bere v úvahu úrokový 

diferenciál mezi danými měnami. Výhodou měnových forwardových operací je skutečnost,  

že exportér má možnost zajistit svá budoucí inkasa za vývoz a importérovi je umožněno 

předem zafixovat náklady spojené s dovozními kontrakty splatnými v budoucnosti. 

Forwardový kurz je možné určit pomocí tzv. úrokové parity, kdy je očekávaný kurz 

vypočítán dle vztahu 

 ( ) )(
,

tTrr
tTt

ZDeSF −−⋅= , (2.3) 

kde T,tF je forwardový kurz mezi domácí a zahraniční měnou stanovený v čase t  

na dobu realizace T, tS  je spotový kurz mezi domácí a zahraniční měnou v okamžiku t, 

 rD je úroková sazba domácí a rZ je úroková sazba zahraniční. 

 

2.3.2 Futures 
Futures je dohoda mezi dvěma protistranami o směně dvou specifikovaných měn  

na stanoveném místě, ve standardizovaném množství, čase a za předem dohodnutou cenu, 

která je kótována na burze. Jedná se o termínový obchod, kde uzavření kontraktu probíhá 

v současnosti, kdežto plnění se uskutečňuje až v budoucnosti. Futures kontrakty jsou 

sekundárně obchodovatelné. K vypořádání futures dochází postupně, obvykle každý den. 

Futures podléhá každodennímu tržnímu přeceňování. Kontrakty, které dospějí do splatnosti, 

se obvykle vypořádají peněžně, jen některé futures umožňují fyzickou dodávku podkladových 

aktiv. 

Futures se realizují výhradně na burzách, a proto je pro ně typická standardizace 

obchodovaného množství (tzv. loty) a standardizace času. Podmínky kontraktu podrobně 

stanoví burza, na které se s daným kontaktem obchoduje. Výhodou jsou nízké náklady  

na provedení operace a možnost okamžitého vypořádání zisku. Obchody probíhají  

na elektronických burzách nebo metodou veřejné dražby. Je s nimi spojena možnost 

okamžitého vyrovnání zisku či ztráty po uzavření pozice opačnou operací  
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(ke stejnému datu splatnosti a ve stejném množství). Futures kontrakty se uzavírají výhradně 

prostřednictvím brokerů a traderů operujících na parketu, kteří jsou členy burzy. Klienti 

uzavírající kontrakt futures na nákup či prodej deviz prostřednictvím těchto zprostředkovatelů 

nemají po uzavření obchodu bezprostřední právní vztah vůči sobě navzájem,  

ale k tzv. clearingové ústředně na burze. 

Pohyb kurzu futures je ovlivněn hodnotou spotového kurzu, úrovní úrokových sazeb 

pro příslušné dvě měny a zbývající dobou do splatnosti kontraktu. Kurz futures sleduje v čase 

pohyb spotového kurzu. S blížící se dobou splatnosti se hodnoty obou kurzů přibližují  

a v době dospělosti kontraktu jsou oba kurzy totožné. 

Také na trhu futures se obchoduje s cizími měnami, ale jen s těmi nejvýznamnějšími. 

Měnový futures je směna pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti 

v jiné měně. Jejich hlavním centrem je Londýn. Trh s měnovými futures je určen  

pro každého, kdo se chce zajistit nebo postoupit kapitál k spekulaci. 

Trhy futures jsou prostředkem stanovení cen, jsou oblastí pro spekulaci a jsou 

prostředkem pro přenos rizika, tj. pro zajištění. Zajišťovatel vstupuje na trh futures, aby snížil 

existující riziko. Stačí, aby subjekt předpokládal potřebu určitého podkladového nástroje 

v budoucnosti. Pak se jedná o zajišťování předpokládaných operací. Zajišťovatel si vždy musí 

určit časový horizont zajišťování. Na trhu futures se zajišťování využívá jako náhrada  

za budoucí spotovou transakci. 

 

2.3.3 Swapové kontrakty 
Swapy jsou spojením promptní a termínové operace v jednu. Swap zavazuje dvě 

strany k výměnám určitých podkladových aktiv v určitých intervalech v budoucnosti. 

Představuje v podstatě několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. 

Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Běžně se swapy používají k zajišťování úrokové 

míry, měnového kurzu, ceny komodit a výnosnosti cenných papírů. Dále bude popsán pouze 

měnový swap. 

Při swapových operacích s cizími měnami dochází k dočasné přeměně plateb v jedné 

měně do plateb v jiné měně. Swap představuje dohodu dvou stran o vzájemných periodických 

platbách, přičemž dohoda obsahuje měny, ve kterých se platby uskuteční, úrokové míry, 

časový plán plateb a případně další ujednání. V rámci těchto operací se rozlišují tradiční 

swapy dvou různých měn (swaps), měnové devizové swapy (currency swaps) a měnově 
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úrokové swapy (cross currency interest rate swaps), kdy dochází ke kombinaci měnového 

swapu a swapu úrokových sazeb. 

Tradiční swap je tvořen dvěma neoddělitelnými operacemi, které se uzavírají 

v jednom okamžiku se stejným partnerem. Vyskytují se dva typy těchto swapů. Swapy 

s kombinací operací spot a forward, a swapy s kombinací dvou forwardových operací 

s odlišnou dobou dospělosti. V případě swapu, který kombinuje spotovou a forwardovou 

operaci dealer devizu promptně nakupuje a současně ji termínově prodává, nebo opačně.  

U swapů s kombinací dvou forwardových operací dealer devizu na kratší forward nakupuje  

a na delší forward ji současně prodává, či naopak. Tradiční swapy jsou narozdíl od měnových 

a měnově úrokových swapů krátkodobé. 

Měnové swapy umožňují přeměnu pravidelných plateb v jedné měně do pravidelných 

plateb v jiné měně. Může se jednat o výměnu pevných či dosud neznámých částek hotovosti 

v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky hotovosti v jiné měně. Měnové swapy 

obsahují swap jistin i swap opakujících se úrokových plateb. U swapu úrokových plateb  

se může jednat o swap fixované úrokové sazby v jedné měně do fixované úrokové sazby  

ve druhé měně, nebo o swap pohyblivé úrokové sazby v jedné měně do pohyblivé úrokové 

sazby v jiné měně. Důvodem jejich sjednání mohou být komparativní výhody. Podléhající 

částky se vyměňují na začátku platnosti a při splatnosti swapu. 

Měnově úrokové swapy umožňují i přeměnu fixované úrokové sazby v jedné měně  

do pohyblivé úrokové sazby v jiné měně nebo naopak. Měnové a měnově úrokové swapy 

umožňují přeměnu pravidelných plateb vyplývajících z dlouhodobých závazků  

(resp. pohledávek). 

Jiná možnost jak rozdělit swapy, je rozlišování swapu klasického, křížového  

a bazického. Výměna pevných částek hotovosti za pevné částky hotovosti představuje 

klasický měnový swap. V případě výměny pevných částek hotovosti za neznámé částky 

hotovosti se jedná o tzv. křížový měnový swap. Výměna neznámých částek hotovosti  

za neznámé částky hotovost znamená, že se jedná o bazický měnový swap. V širším pojetí  

se jedná o výměnu jistin v rozdílných měnách na začátku operace, poté o výměny úrokových 

plateb v rozdílných měnách a nakonec o zpětnou výměnu jistin. 
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2.3.4 Opce 
Opce patří mezi finanční deriváty a jejich cena je tedy odvozena z hodnoty 

podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být akcie, kontrakty futures, měny nebo 

třeba komodity. Opce představují právo na budoucí nákup nebo prodej nějakého aktiva. Toto 

právo nemusí kupující opce (držitel) využít, v době splatnosti opčního kontraktu se bude 

rozhodovat podle momentální situace na spotovém trhu. Právo volby využít opci má kupující 

a nachází se tedy v tzv. volné pozici. Prodávající je zavázán splnit požadavek kupujícího, 

nachází se v tzv. těsné pozici. 

Držitel opce si právo odstoupit od vypisovatele kupuje za tzv. opční prémii, neboli 

cenu opce. Opční prémie je cena placená držitelem vypisovateli za získání práva koupit nebo 

prodat dané množství deviz při dohodnuté realizační ceně. Opční prémie se skládá z vnitřní 

hodnoty a z časové hodnoty opce. Vnitřní hodnota je rozdílem mezi cenou podkladového 

aktiva a realizační cenou, za kterou lze v budoucnu podkladové aktivum prodat či koupit. 

Rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce se nazývá časová hodnota opce. Vyjadřuje 

množství času (kolik času má opce do expirace). S blížící se expirací se časová hodnota 

snižuje, v době vypršení kontraktu má nulovou hodnotu. 

Devizová opce (měnová opce) je smlouva, která držiteli opce zaručuje právo koupit 

nebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenu cenu, k předem 

vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje vypisovatele opce koupit nebo prodat 

devizy za tuto předem dohodnutou cenu. Předmětem tohoto obchodu je tedy právo devizy 

koupit nebo prodat. Dohodnutý měnový kurz se označuje jako realizační měnový kurz. Opce 

umožňuje minimalizaci kurzového rizika a zároveň nechává prostor pro maximalizaci zisku 

z dané operace. 

Pomocí opcí si exportéři a importéři zajišťují rizika proti fluktuaci měn či komodit, 

s nimiž obchodují. Výhodou opcí je flexibilita, kdy daný subjekt může velmi rychle upravovat 

své pozice a přizpůsobovat se náhlým změnám tržních podmínek. Opčnímu hedgingu se dává 

přednost před forwardovým hedgingem v případě, kdy není předem jisté, že partner dodrží 

svůj závazek v daném termínu. Při zajišťování devizového závazku se volí pozice držitele 

kupní opce, při zajištění devizové pohledávky pozice držitele prodejní opce. 

 

Základní dělení opcí 

Rozlišují se dva druhy opcí, a to kupní opce (call) a prodejní opce (put). Rozdíl mezi 

call a put opcí spočívá v opčním právu. V případě call opce má kupující právo koupit a u put 
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opce má právo prodat podkladové aktivum za realizační cenu. Call opci podnik využije 

v případě, kdy očekává apreciaci zahraniční měny, v níž má v budoucnosti uhradit své 

závazky. Put opci podnik využije, bude-li v budoucím termínu inkasovat od zahraničního 

odběratele v měně, u níž se očekává depreciace. 

Následující vztahy pro výplatní funkce a zisky u jednotlivých typů opcí vychází 

z literatury Dluhošová, 2006. 

Vnitřní hodnota call opce a zisk z této opce z pozice kupujícího jsou stanoveny  

dle vztahů 

 ( )0;XSmaxVH TT −= , (2.4) 

 ( )c;cXSmaxzisk TT −−−= , (2.5) 

kde TVH  je vnitřní hodnota opce, TS  je cena podkladového aktiva v době realizace,  

c je cena opce, neboli opční prémie placená kupujícím za opční právo. 

 

Z pozice prodávajícího jsou vnitřní hodnota a zisk z call opce vyjádřeny vztahy 

 ( )0;SXminVH TT −= , (2.6) 

 ( )c;cSXminzisk TT ++−= , (2.7) 

kde c je cena opce obdržená od kupujícího. 

 

Pro put opci jsou vnitřní hodnota a zisk z pozice kupujícího určeny pomocí vztahů 

 ( )0;SXmaxVH TT −= , (2.8) 

 ( )c;cSXmaxzisk TT −−−= . (2.9) 

 

Vnitřní hodnota a zisk z put opce z pozice prodávajícího se stanoví jako 

 ( )0;XSminVH TT −= , (2.10) 

 ( )c;cXSminzisk tT ++−=  (2.11) 

 

Funkční závislosti vnitřní hodnoty a zisku jednotlivých opcí jsou graficky zachyceny 

na Obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Grafické znázornění výplatních funkcí a zisků  

 

 

Zdroj: Dluhošová, 2006 

 

Podle momentu využití opčního kontraktu se rozlišují opce evropské a americké. 

Evropské opce jsou využitelné pouze v momentu realizace, americké opce jsou využitelné 

kdykoli po dobu do momentu realizace. Podle toho, na jaký pohyb podkladového aktiva  

se sází, se rozlišuje dlouhá a krátká pozice. V případě dlouhé pozice se sází na růst a v případě 

krátké pozice se sází na pokles ceny podkladového aktiva. 

Opce může být jak burzovní, tak i mimoburzovní. Na burzách se obchoduje pouze 

s určitými standardními operacemi, ve smyslu podkladového aktiva, data splatnosti, nebo 

realizační ceny. Opce na trzích OTC vycházejí z požadavků smluvních stran. Nákup a prodej 

téže opce na burze dává nulovou výslednou pozici, kdežto nákup a prodej takové opce  

na OTC trhu znamená obecně zaujmutí dvou opčních pozic, a tedy vystavení se úvěrovému 

riziku v případě nesplnění závazků partnerem. 
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Blackův model oceňování opcí na měnu 

Oceňování opcí lze provést analyticky (např. Black-Scholesův model), numericky 

(např. binomický model) nebo pomocí simulace (metoda Monte Carlo). Při oceňování opcí  

na měnu se využívá Blackův model oceňování evropských opcí. 

Cena evropské call opce je vyjádřena vztahem 

 ( ) ( )2
dtr

10 dNXedNSc ⋅⋅−⋅= ⋅− , (2.12) 

přičemž  
dt
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, (2.13) 

a  dtdd 12 ⋅−= σ , (2.14) 

kde r je bezriziková sazba, N(.) je distribuční funkce normovaného normálního 

rozdělení. 

 

Cena evropské put opce je vypočtena pomocí vztahu 

 ( ) ( )102
dtr dNSdNXep −⋅−−⋅⋅= ⋅−  (2.15) 

Při oceňování opcí pomocí Blackova modelu by měla platit rovnost vyjádřená 

vztahem 

 0
dtr SpXec +=⋅+ ⋅− , (2.16) 

která bývá nazývána jako put-call parita. 

 

2.3.5 Opční strategie 
Opce mohou být vzájemně kombinovány. Kombinace opcí mohou obsahovat kupní  

a prodejní opce s různými realizačními cenami, zakoupené v různých okamžicích  

před splatností opce a s různými okamžiky splatnosti. Tvorba opčních kombinací je snad 

nekonečná. V této podkapitole budou představeny některé z nejčastěji používaných strategií. 

 

Bull call spread 

Zaujmutí pozic ve více než jedné opci stejného typu nebo třídy se obecně nazývá 

spread (rozpětí). Bull spread neboli „býčí rozpětí“ se skládá z prodeje a nákupu kupních opcí 

se stejným podkladovým aktivem, s různými realizačními cenami a stejnými okamžiky 
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splatnosti. Název „býčí spread“ pramení z investorova předpokladu, že existuje vysoká 

pravděpodobnost růstu tržní ceny podkladového aktiva do okamžiku splatnosti obou opcí. 

Investor je optimistický pokud jde o budoucí vývoj ceny podkladového aktiva. 

 

Obr. 2.3 Bull spread s použitím call opcí 

 
Zdroj: Blaha, 1994 

 

Za předpokladu, že se v době splatnosti opcí tržní cena podkladového aktiva nachází 

mezi realizačními cenami X1 a X2, je výnos z long pozice v první opci pozitivní a rovná  

se rozdílu mezi konečnou cenou podkladového aktiva a realizační cenou opce. Opce call,  

ve které má investor short pozici, nemá žádnou vnitřní hodnotu a nebude tedy uplatněna  

a výnos této pozice je tedy nulový. Celkový výnos se rovná výnosu z long pozice v první call 

opci. V případě, že se cena podkladového aktiva v době splatnosti rovná nebo je nižší  

než realizační cena X1, mají obě call opce nulovou vnitřní hodnotu a vyprchávají  

bez uplatnění. Po odečtení počáteční investice utrpí investor ztrátu rovnající se počátečnímu 

nákladu na tuto strategii. 

 

Obr. 2.4 Výsledný bull call spread 

 
Zdroj: www.finance.cz 
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S touto strategii dosáhne investor zisku, pokud cena podkladového aktiva posílí. 

Ziskový potenciál je omezený, takže v případě, že investor očekává výrazné posílení ceny 

podkladového aktiva, je vhodnější zvolit samotnou strategii long call. Ideální využití má 

strategie bull call spread v takových situacích, kdy je očekáván mírný pohyb ceny 

podkladového aktiva směrem vzhůru. 

 

Bull put spread 

Býčí rozpětí může být vytvořeno také za pomocí put opcí a sestává z long pozice v put 

opci a z short pozice v put opci. Obě opce zní na stejné podkladové aktivum a obě mají 

stejnou dobu splatnosti. 

 

Obr. 2.5  Bull spread s použitím put opcí 

 
Zdroj: Blaha, 1994 

 

Ziskové profily jednotlivých put opcí jsou zakresleny přerušovanou čarou a plná čára 

značí výsledný ziskový profil. Investor zaujímá long pozici v put opci s realizační cenou X1  

a zároveň short pozici v put opci s vyšší realizační cenou X2. Cena podkladového aktiva  

se měří na horizontální ose. Mezi přerušovanými čárami a vodorovnou osou je rozdíl, který 

znázorňuje prémii, kterou investor za put opci zaplatil. Na obrázku investor inkasoval vyšší 

prémii, než zaplatil a plyne mu tak předem známý cash flow. 

Býčí spread vytvořený s pomocí call opcí vyžaduje počáteční investici, zatímco býčí 

spread z put opcí počáteční investici nevyžaduje a navíc nabízí investorovi počáteční pozitivní 

cash flow plynoucí z rozdílu opčních prémií. 
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Bear call spread 

Investor, který zaujímá „medvědí“ rozpětí, sází na to, že ceny podkladového aktiva 

klesnou v době splatnosti opcí pod realizační cenu. Obě opce jsou podloženy stejným 

podkladovým aktivem. 

 

Obr. 2.6 Bear spread s použitím call opcí 

 
Zdroj: Blaha, 1994 

 

Na obr. 2.6 investor koupil call opci s vyšší realizační cenou X2 a zároveň prodal call 

opci s nižší realizační cenou X1. Prémie, kterou investor za call opci s realizační cenou X2 

zaplatil, je nižší než prémie, kterou inkasoval za vystavení call opce s realizační cenou X1. 

Tato strategie generuje investorovi určitý, předem kalkulovatelný cash flow. 

Plná čára naznačuje, že jak zisk tak ztráta jsou ohraničené. Potenciální ztráta převyšuje 

potenciální zisk. V případě, že v době splatnosti se cena podkladového aktiva rovná nebo  

je nižší než realizační cena X1, mají obě opce call nulovou vnitřní hodnotu a vyprchávají  

bez uplatnění. 

 

Bear put spread 

Medvědí spread lze konstruovat také s použitím put opcí. Investor zaujímá long pozici 

v put opci s vyšší realizační cenou X2 a zároveň zaujímá short pozici v put opci s nižší 

realizační cenou X1. Obě opce jsou podloženy stejným aktivem. Prémie, kterou investor  

za put opci s realizační cenou X2 zaplatí je vyšší než prémie, kterou inkasoval za put opci 

s realizační cenou X1.  

 

 

 



 22

Obr. 2.7 Bear spread s použitím put opcí 

 
Zdroj: Blaha, 1994 

 

Put opce s vyšší realizační cenou má vyšší hodnotu než put s nižší realizační cenou  

za jinak stejných podmínek. Investor musí učinit počáteční investici. Potenciální zisk a ztráta 

jsou ohraničeny. Maximální zisk převyšuje maximální ztrátu. 

 

2.8. Celkový ziskový profil strategie bear put spread 

 

Zdroj: www.finance.cz 

 

Maximální ztráty bude dosaženo v takové situaci, kdy se cena podkladového aktiva  

v době expirace bude pohybovat nad úrovní nakoupené put opce. Výše maximální ztráty je 

omezena na rozdíl mezi cenou nakoupené put opce a vypsané put opce s nižším strikem. 

Naopak v případě, že se při expiraci opcí bude cena nacházet pod úrovní vypsané put opce, je 

realizován s touto strategií maximální zisk, který je roven rozdílu mezi realizačními cenami 
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long put a short put opcí, od kterého je zapotřebí odečíst rozdíl mezi náklady za nakoupenou 

put opci a prémii za vypsanou put opci. 

 

Straddle 

Strategie straddle se vytvoří zaujmutím dlouhých pozic jak v call opci, tak v put opci. 

Obě opce mají stejnou dobu splatnosti a stejnou realizační cenu. Jedná se o dvě kupované 

opce, proto se nazývá long straddle. Nepříznivý vliv má na tuto strategii volatilita. Strategie  

se používá v případě, že se očekává výrazný pohyb, ale neví se kterým směrem. Zisk přinese 

po větších pohybech podkladového aktiva. Strategie long straddle je obecně graficky 

znázorněna v Obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9 Výsledná pozice long straddle 

 
Zdroj: Košťál, 2009 

 

Maximální ztráta u této strategie je ohraničena částí široce rozevřeného písmene V, 

která se nachází pod horizontální osou. Na druhé straně, potenciální zisk při velké volatilitě 

měnového kurzu je prakticky neohraničen.  

 

Strangle 

Strategie long strangle je velice podobná long straddle, má stejné využití a podobný 

graf, ale liší se v jedné zásadní věci. V případě long strangle se nakupuje call a put opce  

za rozdílné realizační ceny, přičemž strike u call opce se volí vyšší než v případě put opce.  
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Obr. 2.10 Nákupy call a put opcí 

 
Zdroj: www.finance.cz 

 

Na obr. 2.10 jsou zobrazeny nákupy call a put opcí, které tuto strategii tvoří. 

Následující obrázek zobrazuje výslednou pozici strategie long strangle. 

 

Obr. 2.11 Výsledná pozice strategie long strangle 

  

Zdroj: www.finance.cz 

 

Realizační ceny u zaujatých dlouhých pozic nejsou totožné. Realizační cena  

u zakoupené call opce je vyšší než realizační cena u zakoupené put opce. Strangle použije 

investor, který se domnívá že se cena podkladového aktiva v době splatnosti obou opcí bude 

výrazně lišit od momentálního kurzu. Investor se domnívá, že nastane výrazná změna ceny 

podkladového aktiva, ale není si jist, zda nahoru nebo dolů. Maximální ztráta u této strategie 

je ohraničena. Ziskovost, resp. ztrátovost závisí kromě jiného na vzdálenosti mezi dvěma 

realizačními cenami. 
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Prodávající strangle sází na to, že se ceny podkladového aktiva výrazně neodchýlí  

od realizační ceny. Kupující strangle bude mít zisk, jestliže se ceny podkladového aktiva 

v době splatnosti podstatně odchýlí od realizační ceny. 

 

Evropský forward plus 

Evropský Forward Plus (EFP) je produktem OTC trhu a je definován jako 

strukturovaný produkt, který je obdobou forwardu a vanilla opce. Výsledný průběh  

(zda opce nebo forward) závisí na úrovni tržního kurzu (tzv. rozhodný kurz) v den  

pro uplatnění opce. Mohou nastat 2 výsledné situace: 

a) pokud nedojde k dosažení stanoveného kurzu rozhodným kurzem v den  

pro uplatnění opce, EFP se chová stejně, jako kdyby klient vlastnil vanilla opci s předem 

dohodnutým realizačním kurzem; 

b) pokud dojde k dosažení stanoveného kurzu rozhodným kurzem v den pro uplatnění 

opce, EFP se chová jako forward s předem dohodnutým kurzem. 

Výše popsaná strategie bývá označována také jako syntetický prodej podkladového 

aktiva a vzniká prodejem kupní opce a nákupem prodejní opce. Graficky lze tuto strategii 

zachytit jako na obr. 2.12. 

 

Obr. 2.12 Výsledná pozice strategie EFP 

 

 

Tato strategie je vhodná při poklesu ceny podkladového aktiva. V případě zajištění 

měnového kurzu je tedy strategie výhodná při očekávání posilování měnového kurzu. 
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2.4 Predikce vývoje měnového kurzu 
Měnový kurz je veličina velmi nestálá, jelikož v čase dochází ke změnám nabídky  

a poptávky, které ji determinují. Z tohoto důvodu by měly podniky, jejichž obrat a následně 

tržby jsou ovlivněny exportem a vývojem určitého měnového kurzu, věnovat měnovému 

kurzu a řízení měnového rizika velkou pozornost. 

Při sestavování finančního plánu na další období odhaduje podnik mimo jiné obrat  

a tržby. Při odhadu obratu v zahraničních měnách musí brát ohled na očekávaný vývoj daného 

měnového kurzu. Predikce vývoje měnového kurzu je velmi náročná a neexistuje spolehlivá 

metoda, pomocí které by se dala přesně určit velikost kurzu v konkrétním okamžiku 

v budoucnosti. Existuje totiž spousta faktorů, které mají na velikost měnového kurzu vliv  

a jejichž vývoj lze v některých případech jen těžce předvídat. Mezi faktory, které významně 

ovlivňují měnový kurz patří úrokové sazby, míra inflace, peněžní zásoba, ale také očekávání 

jednotlivých subjektů ohledně budoucího vývoje měnových kurzů. 

Podkapitola 2.4.1 a 2.4.2 vychází především z literatury (Zmeškal, 2004). 

2.4.1 Predikce volatility měnového kurzu 
Základním parametrem při řízení finančních rizik je volatilita. Volatilita musí být 

brána v úvahu ale i při oceňování opcí, optimalizaci portfolia nebo při predikci vývoje 

měnového kurzu. Volatilita využívaná při řízení měnového rizika vyjadřuje směrodatnou 

odchylku spojitého výnosu, který je dán vztahem 

 
1t

t
t P

P
lnR

−

= , (2.17) 

kde tR  je spojitý výnos v okamžiku t a P je hodnota kurzu. 

Pro predikci volatility lze využít nepodmíněný historický přístup, který pracuje 

s předpokladem homoskedasticity, neboli konstantního rozptylu. Předpoklad 

homoskedasticity ale v praxi často nebývá splněn, a proto se využívají modely GARCH nebo 

EWMA pracující s podmíněným rozptylem. 

Model GARCH (1;1) (Generalised Autoregresive Conditional Heteroskedastic)  

se využívá pro predikci na jedno období a je definován jako 

 2
1t,t

2
t

2
t,1t −+ ⋅+⋅+= σβεαωσ , (2.18) 
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kde  2
tε  je skutečný rozptyl v čase t, 2

t,1t+σ je predikovaný rozptyl v čase t na t+1, 

2
1t,t −σ je predikovaný rozptyl v čase t–1 na čas t a βαω ,,  jsou odhadované parametry. Zároveň 

musí být splněny podmínky, že 0,, ≥βαω  a  βα + < 1.  

Zvláštním případem GARCH (1;1) modelu je model EWMA (Exponential Weighted 

Moving Average) s jedním parametrem. Tento model pracuje za předpokladu, že 0=ω , 

λα −= 1  a λβ = . Odhad volatility lze následně určit dle vztahu 

 ( ) 2
1t,t

2
t

2
t,1t 1 −+ ⋅+⋅−= σλεασ , (2.19) 

přičemž parametrλ bývá označován jako tlumící faktor. Hodnota parametru λ   

se pohybuje v intervalu [0;1]. Jestliže je 1=λ , jedná se o konstantní rozptyl, neboli 

homoskedasticitu. Čím více se hodnota parametru  λ  blíží k nule, tím více se jedná  

o adaptační proces ovlivněný předchozí dosaženou skutečností. Rozptyl takového procesu  

je podmíněný, závislý na čase. Parametr lze odhadnou pomocí metody minimalizace kritéria 

RMSE (Root Mean Square Error) stanoveného jako 

 ∑⋅=
t

2
tz

T
1RMSE , (2.20) 

kde tz je chyba predikce. Chybu predikce, neboli rozdíl mezi skutečností a predikcí, 

lze vyjádřit vztahem 

 2
1t,t

2
ttz −−= σε . (2.21) 

EWMA model má oproti GARCH modelu výhodu v tom, že není zapotřebí 

shromažďovat řady historických údajů a odhad a predikce rozptylu jsou snadnější. 

 

2.4.2 Predikce  měnového kurzu simulační metodou Monte Carlo 
Monte Carlo je simulační technika sloužící ke generování náhodných pokusů  

a rozdělení pravděpodobnosti jak jednotlivých aktiv, tak portfolia finančních aktiv. Každý 

pokus je nezávislý na ostatních. Čím vyšší je počet pokusů, tím více se simulace podobá 

skutečnému výsledku.  

Pro finanční aktiva je charakteristický náhodný vývoj v čase. Tento náhodný průběh  

se označuje jako stochastický proces. Náhodný proces má vždy dvě základní složky, a to 

jakýsi trend, neboli deterministickou část, a rezidua (odchylky), které představují 
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stochastickou část s určitým rozdělením pravděpodobnosti. Procesy vznikají kombinací 

různých trendů a různých reziduí s různým rozdělením pravděpodobnosti. 

Ceny finančních aktiv se mohou vyvíjet podle Brownova aritmetického  

či geometrického procesu nebo podle Itôova procesu. Základním prvkem těchto procesů  

je Wienerův proces, který vychází z předpokladů, že predikované ceny jsou ovlivněny pouze 

aktuální cenou a nikoli cenami historickými a že změny cen jsou v čase nezávislé. Wienerův 

proces je definován pomocí vztahu 

 dtz~dzzz~ 0t ⋅=≡− , (2.22) 

kde z~ je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení. Střední hodnota 

( )dzE je nulová a směrodatná odchylka ( )dzσ  se rovná t . Tyto dva parametry vyjadřují jak 

se chová přírůstek cen. 

V případě vývoje ceny aktiva za několik časových intervalů je Wienerův proces 

zachycen vztahem 

 dtz~zz~
n

1i
i0T ⋅=− ∑

=

. (2.23) 

Střední hodnota ( )Tz~E  je také rovna nule a směrodatná odchylka ( )Tz~σ  se rovná T . 

V tomto případě vyjadřují parametry jak se chová cena. 

Jako zobecnělý Wienerův proces bývá někdy nazýván Brownův aritmetický proces. 

Tento proces obsahuje také trendovou složku a je zachycen pomocí vztahu 

 dzdtdx ⋅+⋅= σα , (2.24) 

kdy dt⋅α představuje trendovou složku a dz⋅σ složku reziduální. Z toho vyplývá,  

že střední hodnota již nebude rovna nule. Střední hodnota přírůstku bude vyjádřena 

jako ( ) dtdxE ⋅= α , rozptyl přírůstku ceny ( ) dtdxvar 2 ⋅= σ , střední hodnota ceny jako 

( ) TxxE 0T ⋅+= α  a rozptyl ceny bude ( ) Txvar 2
T ⋅= σ . 

U Brownova geometrického procesu se buď cena vyvíjí exponenciálním trendem, 

nebo jde o proces s logaritmickými cenami. Proces, u něhož se cena vyvíjí exponenciálním 

trendem, je definován jako 

 dzxdtxdx ⋅⋅+⋅⋅= σα , (2.25) 

kde se objevuje multiplikační faktor x a rovnici je možné zapsat také jako 

 dzdt
x

dx
⋅+⋅= σα , (2.26) 
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kde 
x

dx vyjadřuje relativní přírůstek neboli výnos, α představuje průměrný roční 

výnos, a σ  pak směrodatnou odchylku za rok. V této verzi se jedná o diskrétní vyjádření 

výnosu a platí, že střední hodnota přírůstku ( ) dtdxE ⋅= α , rozptyl přírůstku 

( ) tdxvar 2 ∆⋅= σ , střední hodnota v čase T je ( ) TxxxE 00T ⋅⋅+= α a rozptyl v čase T 

je ( ) Txxx 2
00T ⋅⋅+= σvar . 

V rámci geometrického Brownova procesu s logaritmickými cenami se předpokládá, 

že proměnná se vyvíjí dle procesu (2.25) a s využitím Itôovy lemy pro funkci xlnG =  lze 

ukázat, že  

 dzdtS ln ddG ⋅+⋅== σα . (2.27) 

V této verzi se jedná o vyjádření spojitého výnosu. Výsledkem je rovnice pro výpočet 

ceny, a to  

 ( )dzdtexpxx 1tt ⋅+⋅⋅= − σα  (2.28) 

Střední hodnota ceny  a rozptyl ceny jsou definovány jako  

 ( ) ( )TexpxxE T ⋅⋅= α , (2.29) 

 ( ) [ ] ( )[ ] 1TexpT2expxxvar 22
T −⋅⋅⋅⋅⋅= σα . (2.30) 

Součástí simulace je spolu s výše uvedenými statistikami náhodného vývoje kurzu 

také výpočet kvantilů. Kvantily, neboli meze, ve kterých by se měly simulované kurzy 

pohybovat, jsou vypočteny dle vztahu 

 ( )( )ntntSST ⋅∆⋅⋅Φ+⋅∆⋅⋅= − σγαγ 1
0 exp ,  (2.31) 

kde ( )γ1−Φ  je kvantil pro zvolených γ %. Při výpočtu kvantilů na úrovni 5% a 95% je 

v programu MS Excel použita funkce „NORMSINV“. 
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3  Charakteristika vybrané společnosti a její finanční situace 
 

V této kapitole budou poskytnuty základní informace o společnosti FERRAM 

STROJÍRNA, s.r.o. Dále bude stručně popsána činnost společnosti, včetně střednědobé 

koncepce a nejvýznamnějších konkurentů na českém i zahraničním trhu. Na konci kapitoly 

bude uveden způsob zajišťování peněžních toků ve společnosti. 

3.1 Základní informace o společnosti 
Společnost FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. byla založena 16. července 2008 a jejím 

stoprocentním vlastníkem je FERRAM, a.s., která byla založena v roce 1991 jako společnost 

s ručením omezeným a v roce 1998 došlo k transformaci na akciovou společnost. Společnost 

FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. sídlí v Opavě a vznikla jako nástupnická organizace 

z FERRAM, a.s. Divize STROJÍRNA, kdy zároveň převzala veškeré obchodní a výrobní 

aktivity, včetně všech zaměstnanců. K 31.12.2009 měla společnost 95 zaměstnanců. 

Od svého vzniku si FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. vydobyla pevnou pozici  

na tuzemském i mezinárodním trhu v oblasti strojírenské výroby. Společnost svým partnerům 

nabízí samostatná technická řešení, výrobu, celkovou montáž a kompletaci dodávaných 

zařízení včetně montáže u konečných odběratelů. 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků je prioritou společnosti být 

kvalitním a spolehlivým partnerem, který splňuje vše co od něj tuzemský i zahraniční trh 

očekává. Proto byla ve společnosti postupně vyhlášena politika kvality a politika 

environmentálního managementu. Společnost ovlivňuje svou činností životní prostředí a bylo 

tedy nezbytné zavést Systém environmentálního managementu. Získáním certifikátu  

dle normy ČSN EN ISO 14001 zajišťuje společnost péči o životní prostředí, vhodně využívá 

zdroje a disponuje tak konkurenční výhodou. Cílem společnosti v rámci environmentální 

politiky je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové úrovně řídící  

a organizační činnosti, která dovolí minimalizovat negativní vliv průmyslové činnosti 

společnosti na životní prostředí a která se kladně projeví v jakosti produkce a úrovni 

bezpečnosti práce. Společnost chce dosáhnout zlepšování životních podmínek v nejbližším 

okolí, kterého se její průmyslová činnost bezprostředně dotýká. 

Prostřednictvím politiky kvality stanovuje vedení společnosti rozhodující zásady  

a záměry, které jsou realizovány pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání 

zákazníků a pro neustálé zlepšování výkonnosti systému managementu kvality. 
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Na vyhlášení politiky kvality a environmentální politiky navázalo v roce 2004 

zavedení Systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, čímž společnost garantuje 

neustálé zlepšování systému jakosti a kladení důrazu na spokojenost zákazníka.  

V neposlední řadě je FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. držitelem osvědčení o kvalifikaci 

ke svařování pro stavby, které je nezbytnou vstupenkou na náročné trhy Evropské unie. 

Společnost disponuje svářečským personálem s kvalifikací Evropský svářečský inženýr. 

 

3.2 Obchodní činnost společnosti 
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o se zabývá výrobou a montáží speciálních strojů a dílců 

dle dokumentace zákazníka, výrobou důlních strojů a dopravních a manipulačních zařízení. 

Již několik let se společnost dynamicky prosazuje v oblasti komplexní výroby 

subdodávek a investičních celků. Pro své obchodní partnery zajišťuje dodávky ekologických 

spaloven, jeřábů, zvedacích plošin, těžních strojů, manipulátorů a jiných speciálních strojů. 

Další oblastí je výroba částí lanových drah a poháněcích stanic pro zahraniční lyžařské areály. 

Společnost dodává do hlubinných dolů na území České republiky hřeblové dopravníky 

a pásové dopravníky. Tyto dopravníky jsou používány na sběr a přepravu uhlí, kamene  

a jiných sypkých hmot. Dále společnost pro stálé odběratele vyrábí a dodává části 

podporubových dopravníků, výztuží a ostatního důlního vybavení. Pro všechny své výrobky 

má společnost certifikáty Státní zkušebny a schválení Českého báňského úřadu. 

FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. obchoduje nejen s tuzemskými, ale i se zahraničními 

subjekty. Odběrateli jsou zejména velké a střední firmy. Nejvýznamnějším odběratelem je 

společnost OKD. Také v zahraničí má společnost vybudovány velmi dobré obchodní vztahy. 

Nejvýznamnějšími exportními teritorii jsou Norsko, Finsko, Německo, Francie a Slovensko. 

Strukturu největších odběratelů společnosti v roce 2009 zachycuje tabulka 3.1. 

Tab. 3.1  Největší odběratelé v roce 2009 z hlediska obratu společnosti 

  v tis. Kč % 
Celkem 189 885 100,0 
Tuzemsko: 87 772 46,2 
   OKD 46 437 24,5 
   Ostatní 41 335 21,8 
Zahraničí: 102 113 53,8 
   Norsko 49 036 25,8 
   Německo 21 736 11,4 
   Francie 20 588 10,8 
   Ostatní 10 753 5,7 
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Tabulka 3.1 zobrazuje, že obrat z exportu společnosti činil v roce 2009 více než 50% 

celkového obratu. V rámci exportu nejvíce přispěly k obratu společnosti norské firmy a dále 

pak firmy německé. Také v roce 2009 byla z hlediska obratu společnosti nejvýznamnějším 

odběratelem společnost OKD. 

Společnost je tedy ovlivněna zejména situací na evropských trzích (severské země, 

Německo) a dále situací v odvětvích svých zákazníků (těžební, důlní, stavební průmysl). Vliv 

na činnost společnosti má také vývoj cen různých komodit, především oceli. 

FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. má v rámci Moravskoslezského kraje silnou 

konkurenci. Přehled významných konkurentů zachycuje tabulka 3.2. V tabulce lze spatřit také 

konkurující zahraniční firmy. 

 

Tab. 3.2   Konkurenční firmy společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. 

Firma Sídlo Oblast konkurence 
Odhad finanční 

ztráty (v Kč) 
Ostroj, a.s. Opava výroba pásových a hřeblových dopravníků 20 mil. 
Karimpex strojírny, s.r.o. Orlová výroba hřeblových dopravníků 10 mil. 
Ferrit, s.r.o. Frýdlant n. Ostr. výroba drtičů, výroba ocelových konstrukcí 8 mil. 
SE-MI service, a.s. Ostrava výroba pásových a hřeblových dopravníků 25 mil. 

Strojferr, s.r.o. Frýdlant n. Ostr. 
výroba pásových dopravníků, manipulační 
zařízení pro důlní průmysl 5 mil. 

TURLA Itálie tvářecí stroje na hliníkové profily 15 mil. 
OMAV Itálie tvářecí stroje na hliníkové profily 15 mil. 
GRANCO CLARK USA tvářecí stroje na hliníkové profily 2 mil. 

ELFE, s.r.o.  Krnov 
ocelové konstrukce, výroba dle norských 
norem NORSK 30 až 50 mil. 

VVM IPSO, s.r.o. Fulnek ocelové konstrukce - rámy strojů 5 mil. 

STROJOSVIT, s.r.o. Krnov 
výroba dle norských norem NORSOK, rámy 
strojů a zařízení 10 mil. 

UNEX (firmy po jeho 
rozpadu) Uničov 

výroba dle norských norem NORSOK, rámy 
strojů a zařízení, těžší a dlouhé svařence nad 
5m délky 20 až 30 mil. 

UMOE-SCHAT-
HARDING, s.r.o. Slaný výroba dle norských norem NORSOK 20 mil. 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Následující tabulka znázorňuje jak se na celkových tržbách společnosti podílela  

v roce 2009 vlastní výroba a poskytované služby. 
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Tab. 3.3 Tržby dle podnikatelských aktivit společnosti k 31.12. 2009 

  v tis. Kč % 
Strojírenská výroba 184 959 97,41
Služby 4 926 2,59

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Tabulka 3.3 dokazuje, že nejdůležitější je pro společnost vlastní výroba, služby mají 

velmi malý podíl na celkových tržbách.  

 

3.3 Střednědobá koncepce společnosti na rok 2010 – 2012 
Střednědobý koncepční návrh vychází ze souboru strategických cílů, které se mají 

postupně naplňovat v období roku 2010 – 2012 a se kterými lze dosáhnout požadovaného 

obchodního a výrobního postavení. Jedním z hlavních cílů je vytvoření podmínek, za kterých 

lze toto požadované postavení dosáhnout. 

Pro společnost jsou stanoveny tyto strategické cíle: 

- souběžně se stávajícím výrobním programem „Důlní SaZ“ (stroje a zařízení)  

a „Nedůlní SaZ“ vybudovat další program „SaZ hliník“, který dosáhne nejpozději 

od roku 2011 roční obrat ve výši minimálně 40 mil. Kč, 

- dosahovat stálý výnos z aktiv ve výši 9%, 

- vytvořit nejpozději do konce roku 2010 podmínky pro manažerský způsob řízení 

společnosti, 

- vytvořit nejpozději do konce roku 2011 podmínky pro založení samostatné 

společnosti s obchodní a projekční náplní, 

- vytvořit a zavést nejpozději do konce roku 2010 kalkulaci nákladů, která bude 

odpovídat vynaloženým a prokazatelným nákladům u konkrétní zakázky 

(výrobku),  

- získat nejpozději do konce roku 2010 certifikát kvality ČSN EN 15085. 

Kromě střednědobé koncepce zpracovává společnost roční plány ve formě výkazů. 

Plnění plánu a jeho srovnání se skutečností se sleduje měsíčně. 
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3.4 Strategie řízení měnového rizika ve společnosti 
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. realizuje více než 50% svého ročního obratu 

v zahraničí. Platby ze zahraničí jsou přijímány v eurech, a proto je pro společnost důležité 

zohlednit měnové riziko a možnosti jeho zajištění. 

Společnost se snaží předcházet měnovému riziku využíváním Evropského Forwardu 

Plus a měnových swapů. Při zajišťování měnového rizika spolupracuje společnost s ČSOB, 

a.s. a s Českou spořitelnou, a.s. 

Společnost využívá zajištění kurzu CZK/EUR ve formě Evropského Forwardu Plus od 

září 2007. Zajištěný kurz se ve společnosti používá pro interní oceňování zakázek. Vývoj 

měnového kurzu CZK/EUR společnost predikuje na základě zpráv, které uvádí jednotlivé 

banky. Při zajišťování kurzu vychází společnost z předpokládaných tržeb v eurech.  

V roce 2009 došlo v závislosti na vývoji kurzu ke kurzové ztrátě ze zajištění, což 

dokazuje tab. 3.4 

Tab. 3.4   Kurzový zisk a kurzová ztráta společnosti v roce 2009 

  v tis. Kč 
Kurzový zisk 1 005 
Kurzová ztráta 4 904 
Celkem kurzová ztráta -3 899 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Společnost využívá zajištění měnového kurzu od července roku 2007. V současnosti je 

měnový kurz zajištěn u společnosti ČSOB, a.s. a u České spořitelny, a.s. ve formě EFP, který 

je popsán v podkapitole 2.3.5. Jedná se o zajištění peněžních prostředků v eurech 

v dlouhodobém časovém horizontu. Finanční ředitel společnosti podá bance návrh o průběhu 

zajištění a banka tento návrh přijme nebo případně navrhne jeho úpravu. Pokud má banka 

zájem transakci uzavřít, zašle společnosti konfirmační dopis, ve kterém potvrdí objem 

zajišťovaných peněžních prostředků, měnu, forwardový a stanovený kurz a termíny 

vyrovnání. Společnost zajišťuje přibližně dvě třetiny plánovaného obratu v eurech pro daný 

rok. V tabulce 3.5 je zachycen průběh zajištění pro rok 2010 a 2011. 
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Tab. 3.5 Průběh zajištění kurzu v jednotlivých čtvrtletích roku 2010 a 2011 

ROK 2010 ROK 2011 
Datum Banka Množství 

EUR 
FWD 
kurz 
(X1) 

Stanovený 
kurz  
(X2) 

Datum Banka Množství 
EUR 

FWD 
kurz 
(X1) 

Stanovený 
kurz 
(X2) 

31.3.2010 ČSOB 550 000 24,15 24,65 31.3.2011 ČSOB 600 000 24,15 24,65
  ČSOB 550 000 24,43 25,53   ČSOB 600 000 24,43 25,53
  ČS 550 000 24,2 25   ČS 550 000 24 25

Celkem   1 650 000     Celkem   1 750 000     
30.6.2010 ČSOB 550 000 24,15 24,65 30.6.2011 ČSOB 600 000 24,15 24,65

  ČSOB 550 000 24,43 25,53   ČSOB 600 000 24,43 25,53
  ČS 550 000 24,2 25   ČS 550 000 24 25

Celkem   1 650 000     Celkem   1 750 000     
30.9.2010 ČSOB 550 000 24,15 24,65 30.9.2011 ČSOB 600 000 24,43 25,53

  ČSOB 550 000 24,43 25,53   ČSOB 600 000 23,9 24,6
  ČS 550 000 24,2 25   ČS 550 000 24 25

Celkem   1 650 000     Celkem   1 750 000     
31.12.2010 ČSOB 550 000 24,15 24,65 31.12.2011 ČSOB 600 000 24,43 25,53

  ČSOB 550 000 24,43 25,53   ČSOB 600 000 23,9 24,6
  ČS 550 000 24,2 25   ČS 550 000 24 25

Celkem   1 650 000     Celkem   1 750 000     
CELKEM 
2010   6 600 000   

Průměr:   
24,26 

CELKEM 
2011   7 000 000   

Průměr: 
24,16 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

Částky v eurech jsou odhadnuty společností na základě předpokládaného vývoje tržeb. 

Krátkodobý nesoulad peněžních toků řeší společnost pomocí měnových swapů teoreticky 

popsaných v podkapitole 2.3.3. 

 

Stávající zajištění končí v roce 2012, kdy společnost uzavře novou smlouvu o zajištění 

na další roky nebo se případně rozhodne využít jiný zajišťovací nástroj. Současné zajištění  

je zachyceno v účetnictví mateřské společnosti v podrozvahové evidenci. Nově sjednané 

zajištění již bude plně pod kontrolou společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. a bude 

zachyceno v účetnictví této společnosti. 
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4  Zhodnocení zvolených hedgingových strategií 
 

Tato kapitola diplomové práce zahrnuje tři podkapitoly. Podkapitola 4.1 obsahuje  

základní informace o současném zajištění měnového rizika ve společnosti, výpočet volatility 

měnového kurzu CZK/EUR a simulaci vývoje tohoto kurzu na sedm čtvrtletí prostřednictvím 

metody simulace Monte Carlo. 

V další podkapitole je společnosti navržena možnost zajištění se proti měnovému 

riziku formou forwardového kontraktu, opční strategie straddle anebo již využívané strategie 

evropského forwardu plus na sedm čtvrtletí následujících po březnu roku 2010. 

V poslední podkapitole budou použité hedgingové strategie hodnoceny podle několika 

dílčích kritérií, kterými jsou střední hodnota, směrodatná odchylka, maximální zisk  

a maximální ztráta. Pro výběr zajišťovací strategie budou jednotlivé možnosti zajištění 

zhodnoceny také dle souhrnných kritérií skládajících se z kombinací míry polohy a rizika. 

 

4.1 Predikce měnového kurzu CZK/EUR 
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. využívá k zajištění měnového rizika produkt 

označovaný bankami jako evropský forward plus. Toto zajištění bylo navrženo v roce 2008. 

Společnost v minulosti realizovala přes 50% svého obratu v měně euro. Při sjednávání 

zajištění vycházela společnost z předpokladu posilování české koruny vůči euru. Krize, která 

se v následujících obdobích dostavila a která výrazně ovlivnila vývoj daného měnového 

kurzu, nebyla při počátku zajištění očekávána. 

Společnost odhaduje vývoj měnového kurzu CZK/EUR na základě zpráv jednotlivých 

bank ohledně očekávaného vývoje daného kurzu. Z takto odhadnutého měnového kurzu 

vychází společnost např. při sestavování plánu peněžních toků na dané čtvrtletí.  

Při zajišťování kurzu sleduje společnost předpokládané tržby na jednotlivá čtvrtletí v eurech. 

Veškeré výpočty vycházejí ze skutečného vývoje měnového kurzu CZK/EUR 

k 31.3.2010. Zajištění formou evropského forwardu plus na jednotlivá čtvrtletí poběží v roce 

2010 i 2011. V této práci navržené kontrakty budou uzavřeny na konci 1. čtvrtletí 2010 

s dobou realizace od prvního do sedmého čtvrtletí vždy na konci daného čtvrtletí. 

Pro predikci měnového kurzu a pro následné ocenění forwardu a opčních strategií  

je vypočten klouzavým způsobem průměrný čtvrtletní měnový kurz na základě 

zjištěných denních kurzů za období od 2.1.2008 do 31.3.2010. 
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Měnový kurz bude pro účely diplomové práce predikován na 7 čtvrtletí, a to  

od 2. čtvrtletí 2010 do 4. čtvrtletí 2011. Pro odhad budoucího měnového kurzu je důležité znát 

volatilitu daného kurzu, jež bude zjištěna pomocí modelu EWMA. Pro predikci vývoje 

měnového kurzu na následujících 7 čtvrtletí bude použita simulační metoda Monte Carlo. 

4.1.1 Stanovení volatility měnového kurzu CZK/EUR 
V této kapitole je popsán postup výpočtu volatility měnového kurzu CZK/EUR 

pomocí modelu EWMA. Pro odhad volatility kurzu je využita historická časová řada, která 

obsahuje denní kurzy za období od 2.1.2008 do 31.3.2010 zjištěné z databáze ARAD. Vývoj 

denních kurzů je zachycen v grafu 4.1. 

 

Graf 4.1 Historický vývoj denních hodnot kurzu CZK/EUR za období od 2.1.2008 
do 31.3.2010 
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Zdroj: vlastní graf z údajů z databáze ARAD 

 

 Z výchozí časové řady o 567 denních kurzech byly vypočteny klouzavým způsobem 

čtvrtletní spojité výnosy podle vztahu (2.17). Střední hodnota těchto výnosů není nulová, 

proto je nutné je upravit. Od jednotlivých výnosů bude odečtena střední hodnota a výsledkem 

budou očištěné spojité výnosy, jejichž střední hodnota se rovná nule. Skutečný čtvrtletní 

rozptyl je vypočten jako druhá mocnina očištěných spojitých výnosů. Predikovaný čtvrtletní 

rozptyl je vypočten dle vztahu (2.19).  

Jednotlivé parametry modelu jsou odhadnuty prostřednictvím minimalizace kritéria 

RMSE, jeho hodnota se vypočte pomocí vztahu (2.20).  
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Tab. 4.1 Výpočet volatility průměrného čtvrtletního měnového kurzu CZK/EUR 

Střední hodnota 0,001508354
σ2 0,00251821
σ 0,050181767

Účelová funkce 0,003842461
λ 1

 

Tab. 4.1 obsahuje konkrétní hodnoty jednotlivých charakteristik, účelovou funkci  

a parametr lambda. Hodnota ukazatele lambda vypovídá v tomto případě o homoskedasticitě, 

tudíž budoucí vývoj měnového kurzu nebude ovlivněn vývojem minulým. 

Vývoj skutečného a predikovaného rozptylu měnového kurzu CZK/EUR dle modelu 

EWMA je zachycen v Grafu 4.2. 

 

Graf 4.2 Vývoj skutečného a predikovaného rozptylu kurzu CZK/EUR 
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4.1.2 Simulace vývoje měnového kurzu prostřednictvím metody Monte Carlo 
Predikce měnového kurzu CZK/EUR je provedena pomocí simulační metody Monte 

Carlo. Základní myšlenkou této metody je určit střední hodnotu veličiny, která je výsledkem 

náhodného děje. Metoda je založena na provedení náhodných pokusů, jejichž výsledkem  

je obvykle aproximace chování určitého jevu. Na základě získané aproximace a známých 

vztahů je následně možné interpretovat potřebné výsledky. 

Simulace kurzu je v diplomové práci provedena pomocí metody Monte Carlo na bázi 

geometrického Brownova procesu s logaritmickými cenami. Predikce měnového kurzu 

CZK/EUR je provedena pro 7 kroků představujících zbývající tři čtvrtletí roku 2010 a čtyři 
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čtvrtletí roku 2011 a pro 1 000 náhodných scénářů. Pro výpočet jednotlivých náhodných 

scénářů je použit vztah (2.28). Náhodné veličiny jsou vygenerovány pomocí analytického 

nástroje Generátor pseudonáhodných čísel v programu MS Excel a pochází z normovaného 

normálního rozdělení, kde střední hodnota je nulová a rozptyl je roven jedné.   

Výsledky simulace vývoje čtvrtletního měnového kurzu CZK/EUR metodou Monte 

Carlo jsou zachyceny v Grafu 4.3.  

 

Graf 4.3  Grafické zpracování výsledků simulace vývoje kurzu CZK/EUR 
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Po provedení simulace je vypočtena hustota rozdělení pravděpodobnosti simulovaného 

kurzu pro poslední predikované období. Graficky je rozdělení pravděpodobnosti měnového 

kurzu znázorněno v Grafu 4.4. 

 
Graf 4.4 Grafické vyjádření rozdělení pravděpodobnosti simulovaného měnového 

kurzu CZK/EUR 
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Graf 4.4 zobrazuje rozdělení pravděpodobnosti 1 000 scénářů simulovaných  

pro 4. čtvrtletí roku 2011. Simulované kurzy byly rozděleny do 21 intervalů o velikosti 0,5123 

CZK/EUR, přičemž spodní hranice 1. intervalu se rovná nejnižšímu simulovanému kurzu  

a horní hranice posledního intervalu se rovná nejvyššímu simulovanému kurzu. Dále byly 

zjištěny četnosti, neboli počet hodnot kurzů vyskytujících se v jednotlivých intervalech. 

Četnosti a jednotlivé intervaly kurzů jsou součástí Tab. 4.2 

 
Tab. 4.2 Rozdělení pravděpodobnosti simulovaného měnového kurzu CZK/EUR 

Kurz Četnost Pravděpodobnost
21,08264067 1 0,1
21,59495097 7 0,7
22,10726127 8 0,8
22,61957157 19 1,9
23,13188187 32 3,2
23,64419217 61 6,1
24,15650248 72 7,2
24,66881278 110 11
25,18112308 118 11,8
25,69343338 122 12,2
26,20574368 117 11,7
26,71805398 92 9,2
27,23036428 78 7,8
27,74267458 65 6,5
28,25498488 35 3,5
28,76729519 25 2,5
29,27960549 12 1,2
29,79191579 13 1,3
30,30422609 5 0,5
30,81653639 4 0,4
31,32884669 2 0,2
31,84115699 2 0,2
SUMA 1000 100

 

Minimální hodnota, které může měnový kurz ve 4. čtvrtletí 2011 dosáhnout, je  

na úrovni 21,082 CZK/EUR s pravděpodobností 0,1%. Maximální hodnota 31,841 CZK/EUR 

bude dosažena s pravděpodobností 0,2%. S nejvyšší pravděpodobností 11% až 12% se bude 

měnový kurz pohybovat v rozmezí od 25,181 CZK/EUR do 26,206 CZK/EUR. 

Součástí simulace je také výpočet jednotlivých statistik náhodného vývoje kurzu. 

Střední hodnota, rozptyl a kvantily jsou vypočteny podle vztahů (2.29) až (2.31). Vývoj 

střední hodnoty a kvantilů v kontextu s náhodnými scénáři v jednotlivých obdobích zachycuje 

Graf 4.5. 
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Graf 4.5 Simulovaný vývoj měnového kurzu, střední hodnoty kurzu a kvantilů 

v jednotlivých čtvrtletích 
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Střední hodnota měnového kurzu (černá křivka) z původní hodnoty 24,445 CZK/EUR 

mírně roste na 25,512 CZK/EUR v posledním simulovaném čtvrtletí. Pohyb jednotlivých 

náhodných scénářů je omezen dvěmi hranicemi, kvantily. Pouze několik málo scénářů 

z celkového počtu 1000 se pohybuje mimo vypočtené meze. Konkrétní hodnoty statistik 

v jednotlivých čtvrtletích jsou uvedeny v Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3 Statistiky simulace vývoje měnového kurzu CZK/EUR 

  II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 III/2011 III/2011 IV/2011 
Střední hodnota 25,4545968 25,4642 25,4738 25,48341 25,49302 25,50264 25,51225
Rozptyl 0,40803843 0,81695 1,226735 1,637397 2,048935 2,461352 2,874649
Kvantil 5% 24,4254475 24,0205 23,71641 23,46444 23,2457 23,05054 22,87321
Kvantil 95% 31,6360369 31,63604 31,63604 31,63604 31,63604 31,63604 31,63604

 

Na základě předchozích zjištění je sestavena souhrnná tabulka Tab. 4.4 s údaji 

týkajícími se posledního, tedy nejvzdálenějšího simulovaného období. 

 

Tab. 4.4 Statistiky simulovaného vývoje měnového kurzu pro 4. čtvrtletí 2011 

Kritérium CZK/EUR
Interval s nejvyšší četností 25,181 až 25,693
Střední hodnota 25,512
Kvantil 5% 22,873
Kvantil 95% 28,456  
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Nejvyšší četnost byla zjištěna v intervalu od 25,181 CZK/EUR do 25,693 CZK/EUR. 

Do tohoto intervalu spadá také střední hodnota predikovaného měnového kurzu. Ani meze 

stanovené dvěma kvantily nebyly překročeny. Společnost může při dalších rozhodnutích 

vycházet ze simulovaného měnového kurzu CZK/EUR na úrovni střední hodnoty. 

 

4.2 Aplikace zajišťovacích strategií 
Společnost FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. se nachází v otevřené devizové pozici, čímž 

je vystavena měnovému riziku. V případě posilování české koruny přichází společnost  

o určitou část tržeb z exportu, kterou by získala, kdyby byl kurz neměnný. Proto se společnost 

zajistila proti posilování měnového kurzu. Jelikož v důsledku krize došlo k oslabení české 

měny, společnost realizovala ztráty z exportu vlivem zajištění formou evropského forwardu 

plus. Neměla možnost prodat eura za aktuální spotový kurz, ale za kurz zajištěný, který byl 

nižší. Proto chce společnost zhodnotit stávající strategii a případně navrhnout jinou možnost 

zajištění se proti měnovému riziku. 

Pro společnost budou posuzovány tři hedgingové strategie: forwardový kontrakt, opční 

strategie straddle a stávající strategie evropský forward plus. V této kapitole budou provedeny 

základní výpočty. Zhodnocení navržených možností zajištění bude provedeno v kapitole 4.3. 

4.2.1 Forwardový kontrakt 
Jednou z hedgingových strategií je nákup forwardového kontraktu. U forwardových 

kontraktů jde o tzv. hru s nulovým součtem. Jedná se o to, že o stejnou částku, kterou jedna 

strana vydělá, druhá přijde. Při posilování koruny bude profitovat společnost, naopak  

při oslabení koruny bude profitovat banka. Pokud česká koruna oslabí, společnost se v rámci 

této transakce dostane do ztráty, protože za 1 euro dostane méně korun než kdyby prodala 

eura na trhu za aktuální kurz. 

Společnost je zavázána prodat bance 1 650 000 eur na konci jednotlivých čtvrtletí roku 

2010 a 1 750 000 eur na konci jednotlivých čtvrtletí roku 2011. Zajišťuje se tudíž  

na 7 následujících čtvrtletí, kdy v jeden okamžik uzavře celkem sedm kontraktů s různou 

dobu do splatnosti. První forwardový kontrakt bude uzavřen na 1. čtvrtletí, druhý  

na 2. čtvrtletí až po kontrakt s dobou realizace v 7. čtvrtletí.  

Koupí forwardového kontraktu si firma zajišťuje budoucí spotový kurz nazývaný jako 

forwardový kurz. Forwardový kurz je vypočítán dle vztahu (2.3). Pro výpočet je nutné znát 

aktuální spotový kurz v době uzavření kontraktu a domácí a zahraniční bezrizikovou sazbu. 
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Za bezrizikové sazby jsou dosazeny očekávané roční sazby Pribor a Euribor, vyhlášené ČNB 

v 1. čtvrtletí roku 2010. 

 

Tab. 4.5 Očekávaná domácí a zahraniční bezriziková sazba 

očekávání 
  pro rok 2010 pro rok 2011 
PRIBOR 0,014 0,025 
EURIBOR 0,011 0,021 

Zdroj: ČNB 

 
Následující tabulka zobrazuje střední hodnotu simulovaných kurzů a vypočtené 

forwardové kurzy (realizační ceny) pro kontrakty s dobou do splatnosti od 1. do 7. čtvrtletí. 

 
Tab. 4.6 Forwardové a spotové kurzy ke konci jednotlivých čtvrtletí 

  30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010  31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011
F0,T v 
CZK/EUR 25,464 25,483 25,502 25,547 25,573 25,598 25,624
E(ST) dle 
simulace MC 25,455 25,464 25,474 25,483 25,493 25,503 25,512
Rozdíl kurzů 0,00949 0,01900 0,02851 0,06357 0,07952 0,09549 0,11149
Objem EUR 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
CF 15 665  31 348  47 048 111 255 139 165 167 113  195 107 

 
Zajištěný objem peněžních prostředků v cizí měně byl vynásoben jak kurzy získanými 

z náhodných pokusů, tak zajištěnými forwardovými kurzy. Na základě těchto výpočtů u 1000 

náhodných pokusů je vytvořen Graf 4.6, který zobrazuje rozložení pravděpodobnosti dosažení 

zisku či ztráty ve společnosti. 

 
Graf. 4.6 Rozdělení pravděpodobnosti dosažení zisku či ztráty při využití 

forwardového kontraktu 
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Maximální ztráta pro společnost při velmi nepříznivém vývoji kurzu CZK/EUR by 

dosáhla výše 5 270 054 Kč s 0,05% pravděpodobností. Naopak nejvyšší očekávaný zisk  

je na úrovni 6 520 842 Kč s pravděpodobností 0,15%. Nejčetnějším výsledkem je zisk okolo 

344 660Kč s pravděpodobností 11,7%. Tyto výsledky představují kurzové zisky a ztráty  

při realizaci forwardového kontraktu. 

 

4.2.2 Straddle 
Další zajišťovací strategií, kterou může společnost FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. 

využít, je straddle. Pro danou společnost je výhodnější využít strategie long straddle neboť 

oblast ztráty je omezena a společnost může dosahovat zisků jak při posilování,  

tak při oslabování měny. Při využití strategie straddle se vychází z Blackova modelu 

oceňování měnových opcí. Konkrétní hodnoty zjištěné při výpočtech jsou uvedeny v Tab. 4.7. 

Výpočty byly provedeny na základě vztahů (2.12) až (2.16). 

 

Tab. 4.7 Stanovení ceny opcí dle Blackova modelu 

Opce PRIBOR S0 dt σ X 
Opce 1 0,014 25,445 0,25 0,050181767 25,45460 
Opce 2 0,014 25,445 0,5 0,050181767 25,46420 
Opce 3 0,014 25,445 0,75 0,050181767 25,47380 
Opce 4 0,011 25,445 1 0,050181767 25,48341 
Opce 5 0,011 25,445 1,25 0,050181767 25,49302 
Opce 6 0,011 25,445 1,5 0,050181767 25,50264 
Opce 7 0,011 25,445 1,75 0,050181767 25,51225 

 

Na základě výpočtů bylo zjištěno, že se bude společnost potýkat se ztrátou, pokud se 

aktuální kurzy ke konci jednotlivých čtvrtletí budou pohybovat v rozmezí uvedeném  

v Tab. 4.8. Podrobnější postup výpočtu je součástí přílohy 1. 

 

Tab. 4.8 Meze oblasti ztráty u jednotlivých opcí 

  Sp Sc 
Opce 1 25,2380 25,7505
Opce 2 25,1788 25,9080
Opce 3 25,1432 26,0416
Opce 4 25,0876 26,1194
Opce 5 25,0644 26,2216
Opce 6 25,0466 26,3181
Opce 7 25,0328 26,4105
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Pokud aktuální kurzy CZK/EUR budou nižší než spodní hranice nebo vyšší než horní 

hranice v jednotlivých čtvrtletích, společnost bude dosahovat zisku. Rozdělení 

pravděpodobnosti dosažení zisku z realizace strategie long straddle je zobrazeno v Grafu 4.7 

v případě zajištění kurzů dle Tab. 4.8 a pro 1 000 náhodných scénářů. 

 

Graf 4.7 Rozdělení pravděpodobnosti zisku a ztráty pro strategii long straddle 
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Nejvyšší ztráty je dosaženo na úrovni -891 155 Kč s pravděpodobností 0,1%. Naopak 

nejvyšší očekávaný zisk se pohybuje na úrovni 4 580 624 Kč také s pravděpodobností 0,1%. 

Při využití strategie long straddle je nejvíce pravděpodobná ztráta v rozmezí -109 742 Kč  

až -370 033 Kč. Pravděpodobnost se pohybuje kolem 13% u obou těchto hodnot. Velký vliv 

na výsledek by měla výše opčních prémií. 

 

4.2.3 Evropský forward plus 
Společnost využívá k zajištění měnového rizika produkt nazvaný „evropský forward 

plus“ (EFP). Tento produkt je opční strategií a skládá se z long put opce a short call opce 

s různými realizačními cenami. 

Ke zhodnocení a jednotlivým výpočtům byly použity vztahy (2.7), (2.9) a (2.12)  

až (2.16). Za realizační cenu byly dosazeny průměrné měnové kurzy dohodnuté  

mezi společností a bankou, přičemž konkrétní hodnoty zachycuje Tab. 4.9. 
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Tab. 4.9 Realizační ceny long put opce a short call opce 

Čtvrtletí X put X call 
1 24,26 25,06
2 24,26 25,06
3 24,26 25,06
4 24,20 25,06
5 24,20 25,06
6 24,11 25,04
7 24,11 25,04

 

Pravděpodobnost dosažení čistého zisku nebo ztráty z realizace zajištění formou EFP 

při využití realizačních cen z Tab. 4.9 a pro 1 000 náhodných scénářů vývoje měnového kurzu 

znázorňuje Graf 4.8. 

 

Graf 4.8 Rozdělení pravděpodobnosti zisku při využití strategie Evropský 

forward plus 
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Pomocí simulace vývoje měnového kurzu v jednotlivých čtvrtletích je zjištěno, že 

největší možná ztráta společnosti se bude pohybovat okolo 3 021 978 Kč s pravděpodobností 

0,1% a nejvyšší možný zisk bude 4 623 124 Kč s pravděpodobností 0,2%. Nejvyšší 

pravděpodobnost je zjištěna v rozmezí od 2 208 880 Kč do 2 611 254 Kč, a to na úrovni 29%. 

 

4.3 Stanovení hodnotících kritérií a výběr nejvhodnější zajišťovací strategie 
Společnost FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. si může na základě jednotlivých 

předchozích výpočtů vybrat ze tří zajišťovacích strategií, a to ze zajištění formou 
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forwardového kontraktu, formou opční strategie straddle anebo prostřednictvím již využívané 

strategie evropského forwardu plus. Použité strategie jsou hodnoceny podle několika dílčích 

kritérií, kterými jsou střední hodnota, směrodatná odchylka, maximální zisk a maximální 

ztráta. Vstupními údaji pro výpočet hodnot těchto kritérií jsou hodnoty rozdělení 

pravděpodobnosti zisků dosažených při využití daných strategií. Tab. 4.10 obsahuje přehled 

hodnot jednotlivých kritérií a zároveň pořadí zajišťovacích strategií v rámci hodnotících 

kritérií. 

 

Tab. 4.10 Hodnotící kritéria zvolených zajišťovacích strategií 

Hodnoty Pořadí 
  Forward Straddle EFP Forward Straddle EFP 
Střední hodnota 309 287 354 572 1 325 986 3 2 1 
Směrodatná odchylka 1 894 622 929 149 1 158 450 3 1 2 
Maximální zisk 6 520 841 4 580 623 4 623 124 1 3 2 
Maximální ztráta - 5 270 054 - 891 155 - 3 021 978 3 1 2 
Průměrná známka - - - 2,5 1,75 1,75 

 

Známkou 1 je označena nejlepší varianta, nejhorší varianta je ohodnocena známkou 3. 

Z výsledků vyplývá, že nejhorších hodnot by bylo dosaženo při realizaci forwardových 

kontraktů. Společnost předpokládala v době zajišťování se proti měnovému riziku posilování 

kurzu CZK/EUR a v případě, že by došlo k oslabení, možná ztráta by byla velmi vysoká. 

V rámci této strategie by sice bylo možné dosáhnout vysokého zisku, ale je zde také vysoké 

riziko při kolísání kurzu. 

Lepšího výsledku by společnost mohla dosáhnout využitím strategie straddle, nebo 

stávající zajišťovací strategie formou EFP. Strategie straddle sice neumožňuje dosažení 

nejvyššího zisku oproti dalším strategiím, ale případné ztráty by nemusely být v tak velkém 

rozsahu. Evropský forward plus je ve většině kritérií ohodnocen známkou 2 a mohl by  

pro společnost být určitou střední cestou. V minulosti ale společnost při využití této strategie 

dosahovala nemalých ztrát. 

Z výsledků vyplývá, že společnost by vždy jako rizikově averzní investor měla využít 

některé z opčních strategií, ať již stávající strategii EFP nebo strategii straddle, u které  

za daných ověřovacích propočtů  bylo dosaženo lepších výsledků v oblasti rizika a maximální 

dosažené ztráty. 
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Zhodnocení je ale možné také provést pomocí souhrnných kritérií. Společnost tak 

může vzít v úvahu i jednotlivé kombinace dílčích kritérií, které mohou mít větší vypovídací 

schopnost při hodnocení hedgingových strategií. Vždy se kombinuje míra polohy a rizika, a to 

odpovídá střední hodnotě funkce užitku. 

Graf 4.9 znázorňuje rozložení jednotlivých strategií zajištění v případě zohlednění 

kritérií výnos a riziko. 

 

Graf 4.9 Kombinace hodnotících kritérií výnos – riziko 
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V případě kombinace kritéria střední hodnoty a směrodatné odchylky by mohla 

společnost zvolit stávající způsob zajištění. Střední hodnota při využití EFP je oproti 

zbývajícím strategiím velmi vysoká. Společnost by ale musela podstoupit v tomto případě 

větší riziko než při využití strategie straddle. Záleží tedy konkrétně na společnosti, zda dá 

přednost strategii s vyšší střední hodnotou výnosu, nebo strategii méně rizikové. Rozhodně by 

společnost neměla volit v takovéto situaci zajištění formou forwardových kontraktů, neboť 

tato strategie je velmi riziková a s nízkou střední hodnotou výnosu. 

 

Další možnou kombinací je zhodnocení pomocí střední hodnoty a maximálního zisku 

zobrazené v Grafu 4.10. 
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Graf 4.10 Kombinace hodnotících kritérií střední hodnota – maximální zisk  
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Se strategií EFP je spojena možnost dosáhnout nejvyšší střední hodnoty výnosu jak již 

bylo zmíněno výše. Maximální zisk z této strategie je obdobný jako u strategie straddle, ta má 

ale výrazně nižší střední hodnotu výnosu. Z hlediska této kombinace by pro společnost bylo 

lepší zvolit i pro následující období již využívanou opční strategii. 

 

Graf 4.11 Kombinace hodnotících kritérií střední hodnota – maximální ztráta 
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V poslední hodnocené kombinaci, kombinaci maximální ztráty a střední hodnoty 

dosahuje opět nejhoršího výsledku zajištění formou forwardů. U forwardových kontraktů je 

maximální ztráta mnohem vyšší než u zbývajících dvou hodnocených možností zajištění. 

Vzhledem k maximální možné ztrátě by měla společnost jednoznačně zvolit strategii straddle. 
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V Grafu 4.11 se projevilo, že se strategií straddle je spojena nejnižší směrodatná odchylka 

z posuzovaných hedgingových strategií a tedy maximální ztráta je svým způsobem omezena. 

 

Pro společnost je důležité zjistit dílčí kritéria, ale větší význam má porovnání dílčích 

kritérií v různých kombinacích. Pro společnost FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. není výhodné 

zajištění měnového kurzu pomocí forwardových kontraktů. S takovýmto zajištěním je sice 

spojena možnost vysokých zisků, ale na druhé straně jsou s touto strategií spojeny také možné 

vysoké ztráty a velké riziko. Zajištění formou opční strategii straddle by mohlo být  

pro společnost zajímavé, protože s touto strategií je spojeno nejnižší riziko z hodnocených 

zajišťovacích strategií a také nejnižší možné ztráty, což odpovídá cílům rizikově averzního 

investora. Nevýhodou strategie straddle může být malá četnost vysokých zisků. V případě, že 

společnost zvolí střední cestu a tedy pokračování v zajištění formou evropského forwardu, 

podstupuje riziko, že se její ztráty ze zajištění prohloubí ještě více, ale naopak je zde také 

prostor pro dosahování vyšších zisků. 
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5  Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo posoudit možnosti zajištění měnového rizika  

ve společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o., přičemž byla jednak zhodnocena stávající 

metoda zajištění a jednak další možnosti zajištění měnového rizika ve společnosti. 

Práce obsahuje část teoretickou týkající se problematiky měnového rizika a možností 

zajištění se proti němu, dále část věnovanou charakteristice vybrané společnosti a její činnosti 

a nakonec část praktickou, ve které jsou zhodnoceny zvolené možnosti zajištění měnového 

rizika dané společnosti. 

V praktické části byly využity zajišťovací strategie ve formě forwardových kontraktů  

a ve formě opční strategie straddle. Zhodnocena byla také strategie evropský forward plus, 

stávající metoda zajištění měnového rizika ve společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.  

Vstupními údaji pro posouzení možností zajištění měnového rizika byla historická 

časová řada denních kurzů CZK/EUR od 1.1. 2008 do 31.3.2010. Pomocí modelu EWMA 

byla zjištěna jejich volatilita. Pro odhad vývoje kurzu do budoucnosti byla využita metoda 

simulace Monte Carlo. Se čtvrtletními kurzy odhadnutými pomocí této simulace se pracovalo 

v případě zajištění formou forwardů a formou strategie straddle. Při zhodnocení evropského 

forwardu plus byly využity zajištěné kurzy u banky pro jednotlivá čtvrtletí. Vývoj v případě 

jednotlivých strategií zajištění měnového kurzu byl porovnán se simulovaným vývojem  

pro 1 000 náhodných scénářů a byly zjištěny možné zisky a ztráty ze zajišťovacích strategií. 

Všechny tři zvolené strategie byly zhodnoceny pomocí čtyř dílčích kritérií, a to střední 

hodnoty, směrodatné odchylky, maximálního očekávaného zisku a maximální možné ztráty. 

Při posuzování možností zajištění měnového rizika ve společnosti FERRAM STROJÍRNA, 

s.r.o. bylo zjištěno, že pro společnost je mnohem výhodnější využít vhodnou opční strategii 

než spoléhat na posilování kurzu a využití forwardových kontraktů. Na základě simulace a 

výpočtů v této diplomové práci je pro společnost nejvýhodnější využít strategii straddle, tedy 

kombinaci long call a long put opce v případě velké volatility kurzu v obou směrech. Strategie 

evropského forwardu plus je opční strategií, která kombinuje long put a short call opci. 

Výhodná bude v případě, že bude docházet k posilování měnového kurzu. V případě oslabení 

vydělá na strategii banka. 
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