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1 Úvod 

Stanovení hodnoty podniku patří mezi důležité manažerské nástroje řízení podniku. 

Dalším důležitým aspektem je výběr metody pro ocenění podniku. Při výběru metody je třeba 

brát v úvahu, že prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, se vyznačuje neustálými změnami, 

což sebou přináší nejistotu budoucího vývoje. A právě schopnost přizpůsobit se měnícím           

se vnějším podmínkám a využít je ve prospěch firmy poskytuje aplikace metodologie 

reálných opcí. Metodologie reálných opcí je novým přístupem při investičním rozhodování             

a určování hodnoty podniku. Na rozdíl od tradičních přístupů založených na diskontování 

peněžních toků, bere v úvahu další možnosti rozhodování a zohledňuje tyto možnosti při 

stanovení hodnoty reálných aktiv a projektů. 

Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu vlastního kapitálu dané firmy pomocí 

metodologie reálných opcí, ocenit hodnoty možností budoucích flexibilních zásahů a určení 

hodnoty vlastního jmění firmy s možností dynamické flexibility na bázi switch reálných opcí. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. Ve druhé části je nejprve popsána základní 

terminologie finančních opcí, je zde uvedena analogie mezi finančními a reálnými opcemi, 

načež je popsána metodologie reálných opcí a jsou charakterizovány jednotlivé typy reálných 

opcí.  

Ve třetí části diplomové práce jsou popsány metody oceňování opcí, a to binomický               

a Black–Scholesův model oceňování. Dále je zde uveden teoreticko–metodologický postup 

pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí metodologie reálných opcí. 

Čtvrtá část je aplikační a spočívá ve stanovení hodnoty vlastního kapitálu firmy 

pomocí metodologie reálných opcí. Nejprve je stanovena hodnota vlastního kapitálu pasivní 

strategií, dále pak aktivní strategií. Jsou oceněny možnosti budoucích flexibilních zásahů. 

Nakonec je stanovena hodnota vlastního jmění s možností dynamické flexibility na bázi 

switch reálných opcí.  
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2 Charakteristika metodologie reálných opcí 

Metodologie reálných opcí spočívá v aplikaci metodiky finančních opcí na reálná 

aktiva podniku a odvětví, proto je třeba nejprve si přiblížit problematiku finančních opcí.  

2.1 Historie opcí 

 Opční obchodování je světu známé několik tisíc let a svůj původ má již ve starověku. 

Za autora opcí je považován řecký filosof Thales, který kupoval opce na olivy. Také 

Holanďané používali opce k zajištění zisků z tulipánových cibulí. Krátce po otevření 

Amsterdamské burzy zde začaly probíhat obchody, které nabývaly charakteru futures a opcí. 

Ve spojených státech se začal utvářet obchod s deriváty až od poloviny 19. století. První 

oficiální burza s futures a opcemi, Chicago Board of Trade, byla otevřena v roce 1848. První 

standardizované opční kontrakty nicméně vznikly až v roce 1973, kdy došlo ke vzniku 

Chicagské opční burzy (Chicago Board of Options Exchange). Chicagská burza byla založena 

Chicagskou obchodní komorou a znamenala vznik prvního centralizovaného trhu pro 

obchodování kupních opcí na kótované akcie. Obrovský úspěch první opční burzy se následně 

projevil ve vzniku celé řady opčních burz po celém světě. K nárůstu derivátových obchodů 

přispěla i další významná událost z roku 1973, byla publikovaná práce Myrona Scholesa                  

a Fischera Blacka o oceňování evropských opcí na akcie. Tento přístup je považován                       

za revoluční, neboť přinesl metodu uplatnění parciálních diferenciálních rovnic v oceňování 

finančních derivátů a stal se tak základem pro oceňování. V roce 1975 začaly nabízet další 

burzy call opce a v roce 1977 bylo zahájeno obchodování prodejními opcemi. 

 Pojem reálné opce a využití tohoto principu pro investiční rozhodování jako první 

zmiňuje Stewart Myers v roce 1977, kdy ve svém článku S. Determinants of Capital 

Borrowing, publikovaném v časopise Journal of Financial Economics namítá, že posuzování 

investičních příležitostí pomocí tradičních přístupů, zanedbává hodnotu volby, která vyplývá 

z nejistých a riskantních investičních projektů. Ve svém článku definuje reálné opce                         

na rozšíření, odložení a opuštění projektu na základě nové budoucí informace. K dalšímu 

rozvoji reálných opcí, vytváření návodů a metodologie pro používání došlo na úrovni 

univerzitní půdy až v 90. letech minulého století. Ke konci 90. let se reálné opce začínají 

uplatňovat i v podnikové praxi velkých firem, zejména takových, jejichž hodnota se odvíjí              

od hodnoty celosvětově obchodované komodity.   
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2.2 Finanční opce 

V kapitole Finanční opce a jejích podkapitolách se vychází hlavně z literatury Ambrož 

(2002), Dluhošová (2006), Hull (2003) a  Pavlát (1994). 

Finanční opce patří spolu s forwardy, swapy a futures do skupiny finančních derivátů, 

což jsou instrumenty, u nichž je cena odvozena z hodnoty podkladového aktiva. Opční 

kontrakt lze charakterizovat jako smlouvu o povinnosti nebo možnosti koupě či prodeje 

podkladového aktiva za realizační cenu v budoucnosti. V kontraktu vystupují dva subjekty, 

kupující (holder) a prodávající (writer). Opce jsou tedy cenné papíry, které dávají kupujícímu 

právo prodat nebo koupit podkladové aktivum v dohodnutém čase za dohodnutou cenu. 

Zásadní rozdíl opcí oproti jiným finančním derivátům spočívá v tom, že strana, která                        

je ve volné pozici (kupující), má možnost volby a v případě nepříznivého vývoje 

podkladového aktiva, se může svého práva vzdát a od kontraktu odstoupit. Ztráta bude jen                 

ve výši opční prémie, kterou za opci kupující zaplatil. Tomuto postavení se říká dlouhá (long) 

pozice. Naopak prodávající se nachází v tzv. těsné (short) pozici, což znamená, že má 

povinnost přizpůsobit se rozhodnutí druhé strany. Kromě pozice, rozlišujeme opce podle typu,                            

a to na opce kupní (call), s nimiž je spojeno právo na budoucí koupi za předem dohodnutou 

cenu. Druhým typem jsou opce prodejní (put), které dávají držiteli opce právo na budoucí 

prodej podkladového aktiva za realizační cenu.  

Na Obr. 2.1 je znázorněn vztah mezi kupujícím a prodávajícím. 

Obr. 2.1 Vztah mezi kupujícím a prodávajícím 

 

Podle momentu uplatnění opce se rozlišují evropské a americké opce. U amerických 

opcí může kupující uplatnit své právo koupit nebo prodat podkladové aktivum kdykoliv 

PRODÁVAJÍCÍ 

Právo koupit / prodat 
(call opce / put opce) 

podkladové aktivum za 
realizační cenu 

získává garantuje 

KUPUJÍCÍ 
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v průběhu životnosti opce, u opcí evropských lze toto právo uplatnit pouze v den splatnosti 

opce. Možnost dřívějšího uplatnění dělá americkou opci hodnotnější než jinak stejnou 

evropskou opci. 

2.2.1 Faktory ovlivňující cenu opcí 

 Faktory ovlivňující cenu opcí můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na faktory 

exogenní a faktory endogenní. Faktory exogenní jsou takové faktory, které působí na cenu 

opce zvenčí. Naopak faktory endogenní vyplývají ze samotné podstaty opcí. Mezi exogenní 

faktory patří cena podložené akcie a očekávaná volatilita podložené akcie, bezriziková 

úroková sazba. Endogenními faktory jsou doba do vypršení opce a realizační cena opce. 

Podkladové aktivum (S) 

 Aktivum, ke kterému se derivát vztahuje, nazýváme podkladové aktivum. Jedná                   

se o hlavní faktor, který ovlivňuje hodnotu opce. Označujeme jej písmenem S. U finančních 

opcí může být podkladovým aktivem cena akcie, burzovní index, cena obligace, úroková 

sazba, měnový kurz, cena komodity nebo finanční derivát, což je vlastně opce na opci.  

Volatilita aktiva ( σ) 

Rizikovost podkladového aktiva je vyjádřena volatilitou. Volatilita vyjadřuje frekvenci 

a velikost výkyvů v pohybu kurzu podkladového aktiva, je tedy měřítkem velikosti kolísání 

ceny podložené akcie za dané období. Obvykle je volatilita označována řeckým písmenem 

sigma (σ). Hodnota opce je tím vyšší, čím vyšší je volatilita podkladového aktiva. To platí jak 

pro kupní, tak pro prodejní opce, neboť se zvyšuje pravděpodobnost jejich uplatnění.  

 

Realizační cena (X) 

  Realizační cena opce je předem sjednaná cena podkladového aktiva, za kterou bude 

v případě uplatnění opce podkladové aktivum vypořádáno. Označujeme ji písmenem X. 

Držitel call opce preferuje nižší realizační cenu před vyšší, neboť je zde větší 

pravděpodobnost dosažení zisku. Platí ale, že s klesající realizační cenou, se tržní cena call 

opce zvyšuje. Naopak put opce s vyšší realizační cenou musí být dražší než put opce s nižší 

realizační cenou, samozřejmě při prodeji téže akcie a při jinak stejných podmínkách.  
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Doba splatnosti nebo také doba realizace (T)  

 Doba splatnosti znázorňuje konec období, na které je derivátový kontrakt uzavřen. 

Mezi dobou splatnosti a hodnotou call i put opce z pohledu kupujícího je přímá úměrnost,     

tzn. s klesající dobou do splatnosti, klesá i hodnota těchto opcí. Je to dáno tím, že delší doba                    

do splatnosti poskytuje více času pro pohyb hodnoty podkladového aktiva.  

Bezriziková úroková míra (r) 

 Vliv bezrizikové úrokové míry můžeme vyjádřit na současné hodnotě realizační ceny. 

Držitel put opce má právo prodat akcie za realizační cenu, obdrží tedy v budoucnu určitou 

potenciální částku. Jestliže roste úroková sazba, současná hodnota této částky se snižuje                   

a dochází tedy i k poklesu hodnoty put opce. Naopak vlastník call opce má právo v budoucnu 

koupit akcie za realizační cenu. Čím vyšší bude sazba, tím snáze si budoucí částku našetří, 

neboť stačí složit částku menší. Hodnota call opce se zvyšující se bezrizikovou úrokovou 

mírou roste. 

Opce se může v průběhu své životnosti v důsledku změny vztahu mezi podkladovým 

aktivem a realizační cenou nacházet ve třech základních stavech. 

Opce v penězích (In the money) - pokud se opce nachází tzv. in the money,                     

pak pro call opci platí, že cena podkladového aktiva je vyšší než realizační cena XT ≥S ,                  

u put opce naopak realizační cena převyšuje cenu podložené akcie XST ≤  tzn. jejich vnitřní 

hodnota je kladná a držitel uplatněním opčního práva na této opci vydělá. 

Opce mimo peníze (Out of the money) - v tomto případě je vztah mezi realizační 

cenou a cenou podkladového aktiva přesně opačný než u opce v penězích. Pro call opci tedy 

platí vztah XST ≤  a pro put opci XST ≥ . Pokud se opce nachází v pozici mimo peníze,                  

pak nemá vnitřní hodnotu. Cena opce je tedy tvořena jen časovou hodnotou. 

Opce na penězích (At the money) je stav, kdy držitel není ani ve ztrátě,                            

ani nedosahuje zisku. Jedná se o speciální případ, kdy se realizační cena opce rovná ceně 

podložené akcie XST =  jak u call opce, tak i u put opce. 
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2.2.2 Parametry charakterizující finanční opci 

Parametry, které charakterizují finanční opci, jsou opční prémie a vnitřní hodnota. 

Opční prémie (c) 

 Opční prémie, nazývaná také jako cena opce nebo cena derivátu, je cenou, kterou platí 

kupující derivátu při uzavření kontraktu za získaná opční práva. V průběhu životnosti opce               

je také cenou, za kterou je možné derivát koupit či prodat zpravidla na sekundárních trzích.  

 Cena finanční opce je tvořena dvěma složkami, a to vnitřní hodnotou a časovou 

hodnotou opce. Zatímco vnitřní hodnota opce je konkrétní číslo a je tedy možné ji určit 

pomocí vzorce, časovou hodnotu můžeme charakterizovat jako určitý obnos, který navyšuje 

hodnotu finanční opce v naději, že se v průběhu času do vypršení opce vyvinou podmínky               

na trhu tak, aby držení a následné uplatnění opce vedlo k zisku. Časová hodnota se s blížící               

se dobou splatnosti T snižuje a v době vypršení kontraktu (T) má nulovou hodnotu, což                  

je možné vidět na Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Vývoj časové hodnoty do doby splatnosti T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovou hodnotu tedy neovlivňuje pohyb kurzu, ale měnící se doba do splatnosti. 

Cenu call opce je tedy možné vyjádřit následovně,  

hodnota časová  0) X;-(Smax opce call Cena t += ,    (2.1) 

kde 0) X;-(Smax t je vyjádření vnitřní hodnoty call opce. 

Tvar hodnoty put opce je následující,   

  hodnota časová  0) ;S-(Xmax opceput  Cena t += ,    (2.2) 

kde 0) ;S-(Xmax t vyjadřuje vnitřní hodnotu put opce. 

 

Časová hodnota 

Doba splatnosti 
0 T 
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Vnit řní hodnota (VH) 

Vnitřní hodnota (nebo také výplatní funkce) udává velikost výplaty v momentě využití 

opce. U evropské opce je tímto okamžikem moment realizace. 

2.2.3 Typy finančních opcí 

Kombinací kupní a prodejní opce s krátkou a dlouhou pozicí lze klasifikovat čtyři 

základní opční typy. 

Call opce z pohledu kupujícího 

 U tohoto opčního typu má kupující právo koupit podkladové aktivum za realizační 

cenu. Kupující call opce předpokládá vzestup cen akcií. Funkce vnitřní hodnoty                                 

má následující tvar  

( )0max - X;SVH TT = ,        (2.3) 

kde VH je vnitřní hodnota opce, ST vyjadřuje hodnotu podkladového aktiva v čase T, X je 

realizační cena.  

Zisková funkce má tento tvar,                               

 ( )-c - X - c; SZ TT max= ,      (2.4) 

kde ZT  je zisk v čase T, c je cena derivátu. 

Obr. 2.3  Call opce z pohledu kupujícího 

 

 

 

 

 

 

 Jestliže se hodnota podkladového aktiva v době uplatnění opce bude nacházet                        

v  I. pásmu, kupující opci nevyužije a vznikne mu ztráta ve výši opční prémie. Jedná se tedy  

o opci mimo peníze. Ve II. pásmu je pravděpodobné, že opce bude uplatněna. Od bodu zvratu 

(III. pásmo) již platí TS ˃ cX +  a držitel opce tedy realizuje ničím neohraničený zisk. Jedná 

se o opci in the money. 

ST 

VHT, ZiskT 
VHT 

ZiskT 

X 
0 

-c 

I. II.  III. 

Bod zvratu (X+c) 
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Call opce z pohledu prodávajícího 

Prodávající je při prodeji kupní opce v opačné situaci než kupující. Očekává, že cena 

akcie nepřevýší realizační cenu, neboť v takovém případě kupující uplatní opci. Jeho role                      

je pasivní, čeká na rozhodnutí kupujícího. V případě, že dojde ze strany kupujícího 

k uplatnění opce, je povinen prodat akcii za realizační cenu. Je tedy zřejmé, že se jedná o hru 

s nulovým součtem. Zisk jedné strany znamená pro druhou stranu ztrátu. Vzhledem k tomu,                                

že matematicky platí ( ) ( )-aa minmax- = , funkce vnitřní hodnoty prodávajícího                           

je min s opačnou hodnotou funkce. Funkce vnitřní hodnoty má pak následující tvar,  

( )0min  ;X - SVH TT = .       (2.5) 

Tvar ziskové funkce vypadá takto, 

( ) c; c- SXZ TT += min .       (2.6) 

Obr. 2. 4  Call opce z pohledu prodávajícího 

 

 Maximální zisk, kterého může prodávající dosáhnout je omezen výší opční prémie, 

tzn. že i silný pokles ceny akcie nepřinese vypisovateli opce větší výhodu. Avšak maximální 

ztráta prodávajícího je teoreticky neomezená. Prodávající dosahuje zisku v I. pásmu, neboť 

kupující opci neuplatnil. Ve III. pásmu, kdy TS ˃ ( )cX + , vzniká prodávajícímu neomezená 

ztráta. 

Put opce z pohledu kupujícího 

Kupující prodejní opce má právo prodat podkladové aktivum za realizační cenu                

až do data vypršení opce. Kupec prodejní opce spekuluje na pokles kurzu, který musí být 

VHT, ZiskT 

St 

X Bod zvratu (X+c) 
0 

c 

I. II.  III. 

VHT 

ZiskT 
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dostatečný, aby vstřebal prémii a vytvořil prostor pro vznik zisku. Tvar výplatní funkce 

můžeme zapsat takto, 

  ( )0max ; S-XVH TT = ,      (2.7) 

zisková funkce vypadá následovně  

 - c; -c)(X - SZ TT max= .      (2.8) 

Obr. 2.5 Put opce z pohledu kupujícího  

 

 

 

 

 

 

 

 Kupující prodejní opce uplatní opci tehdy, když cena podložené akcie bude nižší než 

realizační cena opce  XST ≤ . Naopak opci neuplatní, bude-li se cena podkladového aktiva 

rovnat nebo převyšovat realizační cenu XST ≥ . V takovém případě vzniká kupujícímu ztráta 

ve výši opční prémie. Maximální výhody u put opce z pohledu kupujícího lze dosáhnout                    

za předpokladu, že by se kurz podložené akcie rovnal nule, což je nepravděpodobné.  

Put opce z pohledu prodávajícího 

Profil zisku a ztráty u put opce z pohledu prodávajícího je opět zrcadlovým obratem 

tohoto profilu u put opce z pohledu kupujícího. Prodávající, který prodává prodejní opci, 

obdrží prémii, avšak je povinen zakoupit příslušnou akcii za realizační cenu v případě,                    

že kupující opci uplatní. Tvar výplatní funkce je, 

 ) - X; (SVH TT 0min= .      (2.9) 

Zisková funkce má tvar, 

 c; c) - X(SZ TT += min .                (2.10) 

 

 

 

VHT, ZiskT 

0 

-c 

VHT 

ZiskT 

ST  

X 

Bod zvratu (X-c) 
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Obr. 2.6 Put opce z pohledu prodávajícího 

 

 

 

 

 

 

 Pokud nastane situace, že hodnota podkladového aktiva převyšuje realizační cenu 

XST ≥ , pak prodávající realizuje zisk ve výši opční prémie. V případě, že cena 

podkladového aktiva bude nižší než realizační cena  XST ≤ , pak vznikne prodávajícímu 

ztráta, která je rovna realizační ceně snížené o prémii.  

V Tab. 2.1 je uveden pohyb jednotlivých proměnných a jejich vliv na cenu call opce                  

a put opce. 

Tab.  2.1 Souhrn proměnných ovlivňujících cenu call a put opce 

Faktor Cena long call opce Cena long put opce 

Růst hodnoty podkladového aktiva Roste Klesá 

Růst realizační ceny Klesá Roste 

Růst odchylky podkladového aktiva Roste Roste 

Růst doby do splatnosti Roste Roste 

Růst bezrizikové úrokové míry Roste Klesá 

 

2.2.4 Hranice cen opcí 

Jedním z možných způsobů pro ocenění termínovaných kontraktů, tedy pro určení 

teoreticky správné ceny opce je tzv. vyloučení arbitráže. Arbitráž je možné charakterizovat 

jako jednu z obchodních strategií, při které se využívají cenové rozdíly na trhu k dosažení 

bezrizikového zisku. Pro ceny opcí se tedy stanoví určité hranice, mezi kterými se cena opce 

musí pohybovat, aby nedocházelo k příležitostem k dosažení bezrizikového zisku. 

Předpokladem je, že bezriziková úroková míra je vyšší než nula. 

VHT, ZiskT 

0 
ST 

c 

VHT 

ZiskT 

X 

Bod zvratu (X-c) 
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Hranice ceny call opce 

 Horní hranicí pro kupní opce je cena podložené akcie, neboť cena opce nemůže být 

vyšší než cena podkladového aktiva, jinak by docházelo k možnosti bezrizikového výnosu 

koupením akcie a prodáním call opce. 

Horní hranici prémie kupní opce lze vyjádřit takto, 

   tSct ≤ ,                  (2.11) 

kde ct je cena evropské i americké kupní opce v čase t a St je podkladové aktivum v čase t. 

 Dolní hranice kupní evropské opce je dána rozdílem mezi cenou podložené akcie                      

a současnou hodnotou realizační ceny, matematicky zapsáno takto, 

   );e-X (Sc -r.(T-t)
tt 0max ⋅≥ ,                (2.12) 

kde (T-t)-reX ⋅⋅ je diskontovaná hodnota realizační ceny k aktuálnímu dni, r je bezriziková 

sazba.  

Hranice ceny call opce jsou graficky zobrazeny na Obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7 Hranice ceny call opce 

Hranice ceny put opce 

 Horní hranicí ceny evropské prodejní opce je současná hodnota realizační ceny. 

Kdyby tento vztah neplatil, bylo by možné dosáhnout arbitrážního zisku tak, že opce by byla 

prodána za cenu vyšší, než je realizační cena a výtěžek by byl investován při bezrizikové 

úrokové sazbě.  

 

 

Horní hranice (ct = St) 
Cena call opce 

ct 

St 

Vnitřní hodnota  

Časová hodnota 

0 
Xe-r.(T-t) 

Dolní 

hranice ;0)eX-(Smax c t)--r.(T
tt ⋅=  
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Proto cena prodejní opce musí být takto omezená, 

   (T-t)-r
t eXp ⋅⋅≤ ,                 (2.13) 

kde p je cena put opce, (T-t)-reX ⋅⋅  je diskontovaná hodnota realizační ceny k současnému dni, 

r je bezriziková sazba. 

 Dolní hranice ceny evropské put opce je dána, podobně jako u call opce, její vnitřní 

hodnotou, 

    );-Se(Xp t
-r.(T-t)

t 0max ⋅≥ .                   (2.14) 

Horní a dolní hranice ceny evropské put opce je zobrazena na Obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 Hranice ceny put opce 

 

2.2.5 Put – call parita 

 Put – call paritu můžeme charakterizovat jako vztah mezi cenou call opce a cenou put 

opce vypsaných na stejné podkladové aktivum, se stejnou realizační cenou a shodnou dobou 

splatnosti. Dále se předpokládá dokonalý trh s nulovými transakčními náklady a se stejnou 

úrokovou mírou pro vypůjčovatele i zapůjčovatele. Pro stanovení put – call parity je třeba 

přijmout ještě jeden předpoklad, a to že opce nebudou uplatněny před dobou splatnosti, jedná 

se tedy o evropské opce. Put call parita je založena na úvaze, že to co je možné pořídit 

nákupem call opce, toho je možné dosáhnout i vypsáním put opce. Zachování parity vylučuje 

možnost bezrizikové arbitráže pomocí opčních obchodů. 

 

Xe-r.(T-t) 

Xe-r.(T-t) 

pt 

St 

Horní hranice (pt = t)-T(-reX ⋅⋅ ) 
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Cena put opce 
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Model parity prodejních a kupních opcí lze vyjádřit tímto vzorcem, 

   tSpeXc t
(T-t)-r

t +=⋅+ ⋅ ,                (2.15) 

kde ct je cena evropské opce, (T-t)-reX ⋅⋅  je současná hodnota realizační ceny, pt je cena put 

opce, St je cena podkladového aktiva. 

 Pokud jsou známy údaje o třech z těchto veličin, lze vypočítat čtvrtou z nich. Z tohoto 

poznatku je možné vycházet v praxi při oceňování opcí.  

2.3 Reálné opce 

V této kapitole se vychází hlavně z literatury Amram; Kulatilaka (1999), Dluhošová 

(2006) a Fotr; Souček (2005). 

Prostředí, ve kterém se firmy pohybují, se vyznačuje neustálými změnami                              

a konkurenčními vztahy, což sebou přináší nejistotu budoucího vývoje. A právě možnost 

aktivně reagovat na vývoj situace poskytuje podniku metodologie reálných opcí, neboť 

vychází z předpokladu, že firma je nejen nositelem investičních prostředků, ale zahrnuje také 

pružnost rozhodování, což znamená, že již uskutečněné rozhodnutí o investici může být 

v budoucnu změněno. 

Aplikace metodologie reálných opcí je novým přístupem při investičním rozhodování                      

a určování hodnoty podniku. Je založena na flexibilním přístupu při finančním rozhodování 

nefinančních institucí o reálných aktivech. Za reálná aktiva lze považovat dluh firmy, vlastní 

kapitál, aktiva, investice, půda, komodity, náklady výzkumu atd.  

Metodologie reálných opcí, na rozdíl od tradičních přístupů, bere v úvahu další 

možnosti rozhodování a zohledňuje tyto možnosti při stanovení hodnoty reálných aktiv                       

a projektů. Oproti tradičním přístupům založených na pasivních strategiích se tedy uvažuje 

s aktivními zásahy v budoucnosti při řízení reálných projektů. Těmito aktivními zásahy jsou 

opce, které mají reálnou hodnotu a lze je pomocí opční metodologie ocenit. Pro hodnotu 

firmy a investičního projektu tedy platí, 

  Rozšířená hodnota = pasivní hodnota + hodnota flexibility, 

kde hodnota flexibility představuje hodnotu aktivních zásahů managementu. 

Flexibilitu je tedy možné definovat jako schopnost přizpůsobit se měnícím se vnějším 

podmínkám a využít je ve prospěch firmy. Reálnou opci můžeme definovat jako právo, nikoli 

však povinnost, na budoucí realizaci rozhodnutí, které se týká reálných statků podniku.  
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 Zatímco finanční opce je tedy podmíněna nejistou hodnotou finančního nástroje, 

reálná opce je podmíněna nejistou hodnotou reálného aktiva.  

 K oceňování investičních projektů je v praxi používáno mnoho investičních metod 

založených na diskontování peněžních toků. K nejznámější patří metoda čisté současné 

hodnoty. Tradiční přístup pomocí čisté současné hodnoty může značně podhodnotit investici, 

protože neuvažuje hodnotu flexibility.  

 Rozdíl mezi tradičními metodami a reálnými opcemi je právě v chápání nejistoty 

(rizika). Nejistota představuje u metod založených na diskontování peněžních toků (DCF) 

negativní faktor, neboť vzrůst nejistoty (rizika) se projeví zvýšením diskontní sazby, což vede                

za jinak stejných podmínek k poklesu čisté současné hodnoty projektu stanovené konvenčním 

způsobem. Naopak hodnota reálných opcí se vzrůstem nejistoty také roste. Nejistota je tedy                

u reálných opcí považována za faktor pozitivní, vytvářející situace, kterých lze s výhodou                 

a vysokými ekonomickými efekty využít. Výhodou reálných opcí je tedy schopnost spojit 

rozhodování za nejistoty s finančním ohodnocením. 

Opční metodologie nepopírá užitečnost dosavadních metod, jen zahrnuje do ocenění 

hodnotu flexibility. 

Na Obr. 2. 9 je možné pozorovat, že u tradičních metod vyšší úroveň nejistoty vede 

k jejich nižší hodnotě. Křivka reálných opcí naopak ukazuje, že s vyšším stupněm nejistoty 

může dojít k růstu hodnoty, jestliže manažeři rozpoznají příležitosti a využijí svých možností 

k pružné reakci na ně. Managment má právo se rozhodnout podle změn vnějšího okolí a je 

tedy vlastníkem opce na určitou činnost, což je reálná opce. 

 

Obr. 2. 9 Nejistota u reálných opcí zvyšuje hodnotu 

 
Nejistota 

Metoda reálných opcí 

Tradiční metody 

Hodnota flexibility 

Hodnota 
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Reálné opce je tedy dobré použít, pokud existuje určitý stupeň nejistoty. Stupeň 

nejistoty by měl být dostatečně vysoký, neboť důsledky nejistoty pro některé projekty jsou tak 

malé, že mohou být ignorovány. 

Metoda reálných opcí by měla být použita v následujících situacích. 

• Pokud stupeň nejistoty je dostatečně vysoký na to, že je účelné počkat si na 

více informací a vyvarovat se tak nevratným investicím. 

• Jestliže se v budoucnu očekávají nějaké modernizace nebo aktualizace 

projektu. 

2.3.1 Vztah mezi finanční a reálnou opcí 

Finanční a reálné opce se shodují v těchto znacích: 

• jak u finanční, tak u reálné opce má držitel opce právo, nikoli však povinnost učinit 

určité rozhodnutí, 

• investice za nejistoty, 

• existence tzv. utopených nákladů. 

Přes tyto společné znaky se reálné opce od finančních v určitých hlediskách liší. 

V okamžiku uplatnění opce jsou proměnné určující hodnotu finanční opce známé, v případě 

reálných opcí musí být rozhodnutí učiněno, i když ne všechny parametry jsou známy. 

V případě finanční opce nelze ovlivňovat hodnotu podkladového aktiva a tím tedy ani cenu 

opce, neboť hodnota podkladového aktiva se vytváří na burze. U reálných opcí možnost 

ovlivnit hodnotu podkladového aktiva existuje, majitel reálné opce může snižovat riziko 

nepříznivých výsledků. Z hlediska doby využití je reálná opce většinou amerického typu a lze 

ji proto uplatnit kdykoliv do doby splatnosti. Finanční opce jsou většinou opcemi evropskými, 

mají tedy jednoznačně definovanou dobu do splatnosti. Další odlišnost mezi finanční                         

a reálnou opcí spočívá v obchodovatelnosti podkladového aktiva. Finanční aktiva jsou 

obchodována na centralizovaných trzích s úplnými informacemi, změny jejich cen můžeme 

neustále sledovat. V případě reálných opcí jsou podkladová aktiva zřídka obchodovatelná, 

mají tedy omezenou likviditu a odhad podkladového aktiva není tudíž tak přesný jako                       

u finančních opcí, viz Dluhošová (2006) a Dluhošová et al. (2006). 
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V Tab. 2.2 jsou shrnuty odlišnosti, které se vyskytují mezi finančními a reálnými 

opcemi. 

Tab. 2.2 Rozdíly finančních a reálných opcí 

Finanční opce Reálná opce 

V okamžiku uplatnění opce známe realizační cenu i 

cenu podkladového aktiva 

Rozhodnutí je učiněno, i když neznáme všechny 

parametry 

Nelze ovlivňovat hodnotu podkladového aktiva Lze ovlivnit hodnotu podkladového aktiva 

Jsou většinou evropského typu Jsou většinou amerického typu 

Podkladové aktivum je obchodovatelné na 

centralizovaných trzích 

Podkladové aktivum je zřídka obchodovatelné 

 

2.3.2 Typy reálných opcí 

 Reálné opce je možné klasifikovat dle různých hledisek. Podle zásahu z hlediska 

finančního řízení členíme reálné opce na operační a finanční. U operačních opcí lze rozlišovat 

vstupní (input) opce, kam patří např. volba dodavatelů, vstupních surovin a materiálu, 

procesní (technologické) opce spočívají např. ve volbě výrobních agregátů, příkladem 

výstupní (output) opce je pak volba výrobku. Mezi reálné finanční opce řadíme opce na určení 

struktur kapitálu (zadluženosti), emisi akcií, restrukturalizaci dluhu. Podle vlivu                               

na majetkovou bilanci rozlišujeme opce na straně aktiv a opce na straně pasiv. Dále z hlediska 

vlivu při finančním řízení firmy rozlišujeme opce růstové, učící a zajišťovací, viz Dluhošová 

(2006). 

 Primárně lze reálné opce klasifikovat dle typu možností, které poskytují. Pak 

rozlišujeme následující reálné opce, viz Dluhošová et al. (2006), Fotr; Souček (2005)                          

a Scholleová (2007). 

Opce na opuštění projektu (option to abandon) 

Tento typ opce dává právo na předčasné ukončení projektu v případě nepříznivého 

vývoje. Rozprodáním s projektem souvisejících aktiv lze minimalizovat ztrátu spojenou 

s předčasným ukončením projektu. Tato možnost zvyšuje hodnotu projektu. Formálně                     

se jedná o americkou prodejní opci na současnou hodnotu projektu s následujícími parametry.  

Podkladové aktivum v tomto případě představuje zůstatkovou hodnotu projektu, tedy 

současnou hodnotu peněžních toků diskontovaných k okamžiku uplatnění opce, Vt. 



 

 

19

Realizační cena je definována jako prodejní cena projektu snížená o náklady, které 

jsou spojené s ukončením projektu, jedná se tedy o čisté příjmy z likvidace projektu, At.  

Doba do splatnosti opce je doba, po kterou může být opuštění uplatněno, zpravidla       

se jedná o dobu životnosti projektu.  

Cena opce je rovna NPV projektu s opcí mínus NPV projektu bez opce. 

Funkce vnitřní hodnoty pro tento typ opce je formulovaná následovně, 

   );V (AVH ttt 0max −= .                (2.16) 

 Rozhodnutí, zda pokračovat nebo ukončit projekt předčasně závisí na vnitřní hodnotě. 

Pokud je vnitřní hodnota větší než nula, tzn. prodejní cena převyšuje současnou hodnotu 

peněžních toků, pak se doporučuje nepokračovat v projektu, resp. projekt opustit. V případě, 

že prodejní cena je nižší než současná hodnota peněžních toků, pak je vnitřní hodnota rovna 

nule a je žádoucí v projektu pokračovat. Rozhodovací funkci lze matematicky zapsat 

následovně, 

   F = ukončit projekt pro  tVH  ˃ 0, 

  F = pokračovat v projektu pro 0=tVH .  

Funkce vnitřní hodnoty opce na opuštění projektu je graficky zobrazena na Obr. 2.10. 

 
Obr. 2. 10 Vnitřní hodnota opce na opuštění projektu 

 
Opce na rozšíření projektu (option to expand) 

Jedná se o opci na rozšíření původní velikosti projektu za předpokladu, že se 

podmínky vyvíjejí příznivěji, než se předpokládalo. Firma může rozšířit původní projekt o x% 

původní velikosti, což ale vyžaduje vynaložit investiční výdaje na rozšíření ve výši IE. Jedná 

se o americkou kupní opci, která má následující parametry. 

Podkladové aktivum je hodnota peněžních toků z rozšířené části projektu 

diskontovaných k okamžiku uplatnění opce, VE, t.  

VH t 

 Vt 
At 

Vnitřní hodnota opce 

0 
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Realizační cenu u opce na rozšíření projektu představují dodatečné investiční výdaje 

spojené s rozšířením základního projektu, IE, t. 

Doba do splatnosti opce je doba, po kterou může být rozšíření projektu uplatněno, 

zpravidla se jedná o dobu životnosti projektu.  

Cena opce je NPV projektu s opcí mínus NPV projektu bez opce. 

Funkce vnitřní hodnoty je definována následujícím způsobem, 

  ); I(VVH E,t E,tt 0max −= .                 (2.17) 

 Jestliže hodnota diskontovaných peněžních toků plynoucích z dodatečné rozšířené 

kapacity bude převyšovat vynaložené investiční výdaje, pak vnitřní hodnota bude dosahovat 

kladných hodnot. V takovém případě bude opce na rozšíření uplatněna a projekt bude 

rozšířen. V opačném případě, je vnitřní hodnota rovna nule a opce na rozšíření projektu 

uplatněna nebude. Rozhodovací funkce má tedy tento tvar, 

F = rozšířit projekt pro tVH ˃ 0, 

  F = zachovat původní velikost pro 0  VH t = . 

 Tato opce je vhodná pro odvětví s vysokou proměnlivostí poptávky a cen. 

Výplatní funkce opce na rozšíření projektu je zobrazena na Obr. 2.11. 

Obr. 2. 11 Vnitřní hodnota opce na rozšíření projektu 

Opce na zúžení projektu (option to contract a project) 

 Tato opce umožňuje v případě nepříznivé situace dočasně projekt utlumit a snížit 

produkci. Zrušením plánovaných výrobních kapacit ušetří podnik část investičních výdajů. 

Opce na zúžení projektu je analogií k opci na rozšíření projektu. Je-li možné projekt zúžit 

kdykoliv v průběhu jeho životnosti, pak se jedná o americkou prodejní opci.  

Podkladové aktivum představuje současnou hodnotu peněžních toků likvidované části 

projektu, VC, t.  

VH t 

VE,t IE,t 

Vnitřní hodnota opce 

0 
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Realizační cena této opce je rovna uspořeným investičním výdajům, které vznikly 

v důsledku zúžení projektu, IC, t. 

Doba do splatnosti opce je doba, po kterou může být zúžení projektu uplatněno, 

zpravidla se jedná o dobu životnosti projektu.  

 Cena opce je rovna NPV projektu s opcí mínus NPV projektu bez opce. 

Tvar funkce vnitřní hodnoty je následující, 

  ); V(IVH C,tC,tt 0max −= .                 (2.18) 

 Vnitřní hodnota dosahuje kladných hodnot v případě, že uspořené investiční výdaje 

jsou vyšší než současná hodnota peněžních toků likvidované části projektu. V takové situaci 

je opce využita a dojde k zúžení projektu. Jestliže vnitřní hodnota bude rovna nule, opce 

uplatněna nebude. Rozhodovací funkci lze matematicky zapsat následovně, 

  F = zúžit projekt pro tVH ˃ 0, 

  F = zachovat původní velikost pro 0  VH t = . 

Na Obr. 2. 12 je zobrazena vnitřní hodnota opce na zúžení projektu. 

Obr 2. 12 Vnitřní hodnota opce na zúžení projektu 

 

 

Opce na odložení zahájení projektu (option to wait) 

Tato opce umožňuje managementu dočasně odložit zahájení projektu. Možnost odložit 

investici a rozhodnout o době zahájení později, dává managerům čas zjistit více informací, 

které ovlivňují efektivnost projektu. Opci odložení zahájení projektu je možné využít, pokud 

má firma k dispozici určitý druh aktiva, přičemž může čekat určitou dobu, až bude hodnota 

aktiva na takové úrovni, že zabezpečí ekonomickou efektivnost realizace projektu. Typickou 

vyčkávací opcí je spekulativní nákup patentů či licencí, u kterých není firma přesvědčena,           

IC,t VC,t 

Vnitřní hodnota opce 

0 

VH t 
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že je využije. Opce vyčkávání patří mezi call opce obecně amerického typu, speciálně může 

být  i evropského typu. 

Funkci vnitřní hodnoty můžeme zapsat následovně, 

  ( )
( )








−⋅

+
−= tttt IVE

r
 ; IVVH

1

1
max 00 ,               (2.19) 

kde 00 IV −  je hodnota projektu v případě okamžitého zahájení, 
( )

( )ttt
IVE

r
−⋅

+1

1
 je hodnota 

projektu v případě odložení jeho zahájení. 

Rozhodovací funkce má následující tvar. 

  F = odložit zahájení projektu, jestliže 00 IV − < 
( )

( )ttt
IVE

r
−⋅

+1

1
, 

  F = okamžité zahájení projektu, jestliže 00 IV − ˃ 
( )

( )ttt
IVE

r
−⋅

+1

1
. 

 

Opce na dočasné přerušení výroby (option to temporarily shut down) 

Tato opce umožní podniku dočasně přerušit výrobu v případě, že ceny a příjmy 

v daném roce klesnou pod úroveň variabilních nákladů produkce. Jestliže se nejedná                          

o dlouhodobou záležitost a po určité době dojde k růstu cen a příjmů na minimální 

požadovanou úroveň, lze výrobu opět zahájit. Formálně se jedná o americkou kupní opci.  

 Podkladovým aktivem je v tomto případě peněžní tok v daném roce, CFt. 

Realizační cena je rovna hodnotě variabilních nákladů výroby,VCt. 

Doba do splatnosti opce je rovna době životnosti projektu.  

Tvar výplatní funkce vypadá následovně, 

  ); VC (CFVH ttt 0max −= .                 (2.20) 

Pokud peněžní tok v daném roce přesahuje variabilní náklady, je vnitřní hodnota 

kladná a doporučuje se pokračovat ve výrobě. V opačném případě, kdy variabilní náklady 

produkce přesahují hodnotu cash flow, je dobré opci na dočasné přerušení výroby uplatnit. 

Rozhodovací funkce zapsaná matematicky vypadá takto, 

  F = pokračovat ve výrobě pro tVH ˃ 0, 

  F = dočasně přerušit výrobu pro 0  VH t = . 
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Výplatní funkce opce na dočasné přerušení výroby je zobrazena na Obr. 2. 13. 

Obr. 2.13 Vnitřní hodnota opce na dočasné přerušení výroby 

 

 

2.3.3 Vlastní kapitál firmy jako reálná call opce 

 Jednou z možností využití metodologie reálných opcí ve finančním řízení je stanovení 

hodnoty vlastního kapitálu firmy. Metodologie reálných opcí se od tradičních metod 

oceňování liší tím, že bere v úvahu flexibilitu projektů a práva s nimi spojená. Metodologie 

reálných opcí umožní definovat, kvantifikovat opce a následně hodnotu těchto opcí zahrnout 

do celkové hodnoty firmy. Pak tedy pro hodnotu firmy platí, 

  Rozšířená hodnota firmy = základní hodnota + hodnota flexibility 

Hodnotou flexibility se rozumí hodnota aktivních zásahů managementu. Abychom 

mohli ohodnotit vliv manažerské flexibility na hodnotu podniku, pak musíme předpokládat, 

že hodnota vlastního kapitálu je vyjádřena cenou call opce vlastníků na hodnotu firmy                  

a na firmu je pohlíženo jako na investiční projekt, který generuje určité peněžní toky,                     

viz Dluhošová et al. (2006). 

Při aplikaci opční metodologie pro ocenění firmy jako americké call opce vycházíme 

z následujících podmínek: 

• za podkladové aktivum je považována aktuální tržní hodnota aktiv firmy, 

• realizační cenu tvoří hodnota dluhu firmy, 

• hodnota firmy je rozdělena mezi akcionáře a věřitele. 

 Jestliže jsou akcionáři vlastníky call opce na aktiva firmy, pak mají právo v době 

splatnosti koupit firmu za realizační cenu, tedy za hodnotu dluhu. K uplatnění opce dojde 

pouze v případě, že tržní hodnota aktiv bude vyšší než hodnota dluhu, pak vlastníci vyplatí 

věřitelům dluh.  

 

VH t 

0 
VCt CFt 

Vnitřní hodnota opce 
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Při stanovení hodnoty podniku se tedy vychází z funkce vnitřní hodnoty, kde 

podkladovým aktivem je hodnota aktiv firmy a realizační cenu představuje hodnota dluhu, 

); D(AVH ttt 0max −=                  (2.21) 

Zohlednění flexibility reálných opcí při ocenění podniku zvyšuje jeho hodnotu, neboť 

možnost volby a aktivní zásahy, které mohou být provedeny v budoucnu, mají hodnotu. 

Z čehož vyplývá, že u tradičních metod oceňování může docházet k podhodnocení skutečné 

hodnoty firem a rovněž ke snížení možností a rozsahu portfolia investičních příležitostí.    

V následující tabulce (Tab. 2.3) jsou uvedeny parametry charakterizující reálnou call 

opci v případě ocenění vlastního kapitálu firmy. Pro srovnání jsou uvedeny i parametry 

charakterizující finanční kupní opci na akcii. 

 

Tab. 2. 3 Srovnání finanční opce na akcii a reálné call opce jako hodnoty vlastního kapitálu 

Název parametru  Finanční opce na akcii  
Reálná opce hodnoty vlastního 

kapitálu 

Podkladové aktivum St Aktuální tržní cena akcie At Aktuální tržní hodnota aktiv 

Realizační cena X Dohodnutá cena 

podkladového aktiva 

D Nominální hodnota dluhu 

Doba splatnosti T Doba trvání kontraktu T Doba trvání firmy 

Bezriziková úroková sazba Rf Bezriziková úroková 

sazba 

Rf Bezriziková úroková sazba 

Volatilita podkladového aktiva σ Volatilita akcie σA Volatilita aktiv 

Vnitřní hodnota  VH VHt = max (St – X; 0) VH VHt = max (At – D; 0) 

Cena opce (opční prémie) c Cena opce VE Hodnota vlastního kapitálu 
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3 Metody oceňování opcí 

 Při oceňování reálných opcí využíváme stejných analytických a numerických metod                 

a modelů, které jsou aplikovány při oceňování finančních opcí. Problematika metod 

oceňování opcí je poměrně rozsáhlá a komplikovaná. Nejznámějšími metodami, usilujícími                 

o komplexní přístup, jsou binomický model a Black-Scholesův model. Zásadní odlišnost 

těchto dvou modelů spočívá ve vývoji hodnoty podkladového aktiva. Binomické modely 

předpokládají, že se cena podkladového aktiva mění v průběhu stacionárního binomického 

stochastického procesu diskrétním způsobem. Black-Scholesův model naopak předpokládá 

spojitý vývoj ceny podkladového aktiva. Vhodnost využití jednotlivých metod závisí na typu 

opce. V této kapitole je použita literatura Ambrož (2002) a Zmeškal a kol. (2004). 

3.1 Binomický model oceňování opcí 

 Binomický model je důležitým nástrojem pro zjištění teoretické hodnoty opce. Pomocí 

tohoto modelu je totiž možné porozumět mnoha důležitým aspektům, které s opcemi 

souvisejí. Binomický model pro oceňování opcí byl poprvé publikován v roce 1979 autory                  

J. Cox, S. Ross, a M. Rubinstein. Výhodou binomického modelu je, že se jedná o poměrně 

jednoduchý a pružný nástroj, pomocí kterého lze ocenit množství různých typů call i put opcí. 

 Při aplikaci binomického modelu je třeba vycházet z následujících předpokladů: 

• trh je efektivní, tzn. nelze dosáhnout bezrizikového zisku arbitráží, 

• neuvažujeme žádné transakční náklady a daně, neexistuje omezení na krátký prodej, 

podkladové aktivum je nekonečně dělitelné (tzn. existence dokonalého trhu), 

• existuje jediná bezriziková úroková míra pro zapůjčování i vypůjčování, 

• neuvažuje se s žádnými časovými zpožděními, 

• na podkladovou akcii se nevyplácí žádná dividenda. 

Ke stanovení ceny opcí lze použít v zásadě dva přístupy: 

• replikační strategii, 

• hedgingovou strategii. 

3.1.1 Replikační strategie 

Abychom mohli stanovit cenu evropské opce pomocí replikační strategie, je vytvořeno 

portfolio z podkladového aktiva S a bezrizikového aktiva B tak, aby hodnota portfolia                  

při jakémkoliv vývoji byla rovna hodnotě derivátu. 
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Hodnota portfolia na začátku v čase t je následující, 

  tCBSa tt =+⋅ .        (3.1) 

Na konci daného diskrétního časového intervalu t+dt může cena podkladového aktiva 

nabývat pouze dvou různých hodnot, a to u
dttS +  v případě růstu ceny nebo d

dttS +  v případě 

poklesu ceny. Pokud tedy cena podkladového aktiva roste, hodnota portfolia vypadá takto, 

  u
dtt

dt
t

u
dtt Cr)(BSa ++ =++⋅ 1 ,        (3.2) 

tvar hodnoty portfolia v případě poklesu ceny, 

   d
dtt

dt
t

d
dtt Cr)(BSa ++ =++⋅ 1 ,        (3.3) 

kde S  je hodnota podkladového aktiva, a je množství podkladových aktiv, B je hodnota 

bezrizikového aktiva, C je hodnota derivátu, r značí bezrizikovou sazbu, u (d) jsou indexy  

pro růst (pokles) cen podkladového aktiva, u dttC +  je cena call opce v případě růstu ceny 

podkladového aktiva a d
dttC +  je cena call opce v případě poklesu ceny podkladového aktiva. 

Dále předpokládáme, že se cena opce v době splatnosti rovná vnitřní hodnotě, což pro 

call opci v případě růstu ceny lze vyjádřit následovně, 

  )X;  (SVHC u
dtt

u
dtt

u
dtt 0max −== +++ ,       (3.4) 

a v případě poklesu ceny, 

  )X;  (SVHC d
dtt

d
dtt

d
dtt 0max −== +++ ,       (3.5) 

kde VH je vnitřní hodnota call opce, X je realizační cena. 

Abychom dostali obecný vztah pro výpočet ceny opce, je třeba nejprve vyjádřit 

z rovnice (3.2) a (3.3) neznámé a, B, a následně je dosadit do rovnice (3.1). Pak získáme,  

  
( ) ( )
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+ d
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dtt
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dttd
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u

dtt

d
dttt

dt
u

dtt
dt

t
SS

SrS
C

SS

SSr
Cr)(C

11
1 .  (3.6) 

Hranaté závorky vyjadřují rizikově neutrální pravděpodobnost růstu (p) v případě první 

závorky a neutrální pravděpodobnost poklesu (1-p) v případě druhé závorky. Pak je tedy 

možné cenu opce zapsat následovně, 

  ( ) ( ) ( )[ ]-pCpCrC d
dtt

u
dtt

-dt
t 11 ⋅+⋅⋅+= ++ .      (3.7)  

Riziko není u binomického modelu zohledněno v diskontním faktoru, ale právě 

příslušným pravděpodobnostním rozložením. Na pravděpodobnost p se můžeme dívat jako          

na pravděpodobnost změny hodnoty podkladového aktiva o určité procento v bezrizikovém 

prostředí s konstantní výnosností r. 
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Cenu opce lze stanovit jako současnou hodnotu střední hodnoty opce v následujícím 

období na bázi rizikově neutrální pravděpodobnosti: 

  ( ) [ ]dtt
-dt

t CrC +⋅+= 1 .         (3.8) 

Hodnoty podkladového aktiva na konci období je možné zapsat následovně, 

uSS t
u

dtt ⋅=+ , dSS t
d

dtt ⋅=+ , tzn. na konci období je hodnota podkladového aktiva v případě 

růstu (resp. poklesu) rovna součinu hodnoty podkladového aktiva a indexu růstu                        

(resp. poklesu). Pak můžeme neutrální pravděpodobnost zapsat takto, 

  
( ) ( )








 −+=












⋅−⋅
⋅−⋅+

=
u-d

dr

dSuS

dSSr
p

dt

tt

tt
dt

11
,     (3.9) 

  ( ) ( )







 +=−
u-d

ru-
p

dt1
1 .                 (3.10) 

Jedním z předpokladů pro aplikaci binomického modelu byla neexistence možnosti 

arbitráže, proto je třeba určit, jakých hodnot mohou nabývat parametry bezriziková sazba, 

index růstu, poklesu, aby byla tato podmínka splněna. V případě nemožnosti arbitráže platí,       

že pokud má opce hodnotu na začátku období, pak také střední hodnota opce na konci období 

musí být pozitivní, Ct ˃ [ ] 0 dttC E +⇒ ˃ 0.                   

Jestliže platí, že tC  ˃ 0 a zároveň  Cu
dtt+ < 0, 0=+

d
dttC , pak ze vzorce (3.7) vyplývá,    

že p˃ 0,  a tedy dle vzorce (3.9) dostaneme ( )dtr+1 ˃ d. 

Obdobně pokud platí, že tC  ˃ 0 ˄  0=+
u

dttC  ˄  Cd
dtt+ ˃ 0, pak ze vzorce (3.7) vyplývá,                  

že ( )p−1  ˃ 0, a tedy dle vzorce (3.10) dostaneme ( )dtr+1 ˃ u. 

Obecně nemožnost arbitráže můžeme zapsat takto, 

   d < ( )dtr +1 < u.                 (3.11) 

Na rozdíl od Black-Scholesova modelu lze pomocí binomického modelu stanovit                    

i hodnotu americké opce. U oceňování americké opce je třeba brát v úvahu, že je zde možnost 

uplatnění opce i během doby do splatnosti, což závisí na vnitřní hodnotě opce. Rovnice                     

je tedy modifikována následovně, 

  ( )[ ]p)(CpCr)VH; ( C d
dtt

u
dtt

-dt
t −⋅+⋅⋅+= ++ 11max .              (3.12) 
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Binomický model pro více období 

 Pokud budeme chtít postihnout vývoj podkladového aktiva za více období, je třeba 

brát v úvahu více možností, které mohou nastat. 

Obr 3.1 Předpokládaný vývoj ceny podkladového aktiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak již bylo dokázáno, cena evropské opce C0 je rovna současné hodnotě (PV) střední 

hodnoty (E) náhodné vnitřní hodnoty (VH) opce v době zralosti T, 

   ( )[ ]TVHEPVC =0 .                 (3.13)

 Pokud r je bezriziková sazba za jeden interval, j označuje počet vzrůstů ceny za dobu 

T, πj je pravděpodobnost stavu j a n je počet diskrétních intervalů, pak 

  ( )[ ]∑
=

−

−⋅⋅






 ⋅+=
n

j
T,jj

n

X;Sπ
n

T
rC

0
0 0max1 ,               (3.14) 

což je možné zapsat detailněji, 

  ( ) ( )[ ]∑
=
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 ⋅+=
n

j

n-jjn-jj
(j,n)

n

X;duSppKo
n

T
rC

0
00 0max11 ,         (3.15) 

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

(kroku), u je index růstu v jednom intervalu a d je index poklesu za jeden interval. 
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dS⋅  

uuS ⋅⋅  

duS ⋅⋅  

ddS ⋅⋅  
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 Pokud budeme předpokládat spojitý vývoj v rizikově neutrálním prostředí, kdy platí, 

že střední hodnota ceny akcie se musí rovnat ceně akcie při bezrizikovém výnosu a 
n

T
∆t = , 

pak 

  dS-p)(uSpeS ∆tr ⋅⋅+⋅⋅=⋅ ⋅ 1 ,                (3.16)  

po vykrácení S platí, 

  d-p)(upe ∆tr ⋅+⋅=⋅ 1 .                 (3.17) 

Dále se uvažuje, že rozptyl proporcionální změny ceny akcie se rovná ∆tσ ⋅2 , a tedy 

  ( ) ( )[ ]222 11 d-pupdpup ⋅+⋅−⋅−+⋅ = ∆tσ ⋅2 .              (3.18) 

Poslední podmínkou u binomického modelu je, že 

  1=⋅ du .                   (3.19) 

Řešením rovnic (3.17), (3.18), (3.19) získáme formulace pro pravděpodobnost p, index růstu 

u a index poklesu d, 

  
d-u

de
p

∆tr −=
⋅

,                   (3.20) 

  ∆tσeu ⋅= ,                   (3.21) 

vyjádřením indexu poklesu d ze vzorce (3.19) dostáváme 

  
∆tσeu

d
⋅

== 11
= ∆t-σe ⋅ .                 (3.22) 

3.1.2 Hedgingová strategie 
Při použití hedgingové strategie pro ocenění evropské opce je třeba vytvořit portfolio 

z podkladového aktiva a opce tak, aby jeho výnos byl bezrizikový. 

Následuje rovnice pro hodnotu portfolia na začátku v čase t, 

  ttt CSh −⋅=∏ ,                  (3.23) 

hodnota portfolia na konci období v čase t+dt v případě růstu ceny, 

  u
dtt

u
dtt

u
dtt CSh +++ −⋅=∏ ,                 (3.24) 

hodnota portfolia na konci období v čase t+dt v případě poklesu ceny, 

  d
dtt

d
dtt

d
dtt CSh +++ −⋅=∏ ,                (3.25) 

kde h je množství podkladových aktiv (zajišťovací poměr), ∏ je hodnota portfolia, C je cena 

prodané kupní opce, u (d) je index růstu (poklesu) ceny. 
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Zajišťovací poměr (h) je takový počet akcií, při kterém budou investice u jištěného 

portfolia v případě vzestupu i poklesu ceny podkladového aktiva stejné. Platí tedy, že ať se 

cena pohne nahoru nebo dolů, budou si portfolia rovna, 

 u
dtt

u
dtt CSh ++ −⋅  = d

dtt
d

dtt CSh ++ −⋅ ,                (3.26) 

následně vyjádříme zajišťovací poměr, 

  
∆S

∆C

SS

CC
h

d
dtt

u
dtt

d
dtt

u
dtt =

−
−

=
++

++ .                 (3.27) 

Portfolio z podkladového aktiva a opce bylo vytvořeno tak, aby jeho výnos byl 

bezrizikový, tzn. hodnota portfolia při vzestupu ceny se musí rovnat částce dosažené 

investováním původního nákladu na portfolio, pak tedy platí, 

  ( ) ( ) u
dtt

u
dtt

dt
tt CShrCSh ++ −⋅=+⋅−⋅ 1 ,                (3.28) 

nebo v případě poklesu ceny,  

  ( ) ( ) d
dtt

d
dtt

dt
tt CShrCSh ++ −⋅=+⋅−⋅ 1 ,               (3.29) 

nyní je možné vyjádřit cenu opce,  

  ( ) ( ) dt1 −
++ +⋅−⋅−⋅= rCShShC u

dtt
u

dtttt ,               (3.30) 

  ( ) ( ) dtd
dtt

d
dtttt rCShShC −

++ +⋅−⋅−⋅= 1 .               (3.31) 

3.2 Black–Scholesův model oceňování opcí 

Black-Scholesův model nelze považovat za alternativu binomického modelu, jedná               

se spíše o limitní případ binomického modelu. Binomický model patří mezi diskrétní modely                 

a počítá s časovým intervalem (t) mezi pohyby ceny. Pokud se časové intervaly zkracují, 

limitní případ rozdělení může mít dvě formy. Pokud se časový interval (t) blíží k nule, změny 

ceny se stávají menšími, limitní rozdělení se stává normálním rozdělením a vývoj ceny je pak 

spojitý. Pokud se časový interval blíží k nule, ale změny ceny zůstávají velké, pak se jedná              

o Poissonovo rozdělení a musí se tedy počítat se skoky cen. Black-Scholesův model                         

je založen na předpokladu, že podkladové aktivum se chová jako stochastický spojitý proces, 

proto se zde skoky cen nevyskytují.  

Black–Scholesův model oceňování opcí umožňuje analytické řešení stanovení ceny 

vybraných typů opcí. Cena opce je odvozována z ceny podkladového aktiva. Jak již bylo 

uvedeno výše, Black-Scholesův model je modelem spojitého oceňování opcí a vychází tedy 
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z předpokladu rozdělení doby životnosti opce do nekonečného počtu dílčích období. 

Základním předpokladem je tedy skutečnost, že se cena podkladového aktiva vyvíjí spojitě. 

Pro správné fungování modelu je nutné, aby byly naplněny i následující předpoklady: 

• model pracuje pouze s evropskými opcemi, 

• předpokládá se ideální kapitálový trh, což spočívá v neexistenci transakčních nákladů 

a daní, stejné výpůjční a zápůjční úrokové míře, neomezené dělitelnosti cenných 

papírů, dokonalé konkurenci na kapitálovém trhu, 

• ceny podkladových faktorů se vyvíjejí dle geometrického Brownova pohybu 

s logaritmickými cenami,   

• ceny jsou nezávislé na očekávaných výnosech, 

• bezriziková sazba je konstantní a navíc stejná pro všechny doby splatnosti, za tuto 

bezrizikovou úrokovou míru je možné si vypůjčovat a zapůjčovat peněžní prostředky, 

• předpoklad konstantní volatility, 

• neuvažuje se s výplatou dividend z podkladového aktiva, 

• neexistuje možnost bezrizikové arbitráže, 

• posledním předpokladem je zanedbání kreditního rizika, které hrozí v případě platební 

neschopnosti vypisovatele opce. 

 Jednou z podmínek, které zde byly uvedeny, je pohyb ceny podkladového aktiva                

dle geometrického Brownova pohybu.  Základním prvkem Brownova geometrického pohybu 

je Winerův proces (někdy označovaný také jako specifický Wienerův proces), který vychází 

ze dvou předpokladů, 

• sleduje Markovův proces, predikované ceny jsou tedy ovlivněny pouze aktuální cenou 

a ne cenami historickými, 

• změny cen jsou v čase nezávislé. 

Wienerův proces je definován následovně, 

  dtzdz-zz ⋅=≡ ~~
01 ,                  (3.32) 

kde z~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení, N(0;1), z toho vyplývá,            

že střední hodnota je rovna nule, E(dz)=0 a směrodatná odchylka tσ(dz)= .  

Jedním z obecných typů stochastických procesů, který zahrnuje jako zvláštní případy 

Wienerovy a Brownovy procesy, je Itôův proces, který je definován pro proměnnou                        

x následovně, 
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  dzb(x;t)dta(x;t)dx ⋅+⋅= ,                (3.33) 

kde a, b jsou funkcemi proměnné x a času t, a(x;t) je přírůstek proměnné x a b(x;t)                           

je směrodatná odchylka proměnné x. 

Dále je určen Brownův geometrický proces, u něhož se cena podkladového aktiva 

vyvíjí exponenciálním trendem. 

  dzxσdtxαdx ⋅⋅+⋅⋅= ,                 (3.34) 

kde α  uvádí průměrný výnos, zpravidla za období jednoho roku, a σ  je pak směrodatná 

odchylka za rok. 

Následně bude sestavena stochastická diferenciální rovnice popisující vývoj libovolné 

funkce, G = f(x,t), přitom proměnná (x) je sama o sobě řešením zadané stochastické 

diferenciální rovnice. Jedná se o Itôovu lemu, která je stěžejní při analýzách stochastických 

diferenciálních rovnic. Itôova lema je definována tímto způsobem, 

  dz
x

G
σ(x;t)dt

x

G
(x;t)σ

x

G
α(x;t)

t

G
dG ⋅

∂
∂⋅+⋅









∂
∂⋅⋅+

∂
∂⋅+

∂
∂=

2

2
2

2

1
.                (3.35) 

Dalším významným procesem, který je využíván při analytickém oceňování opcí,                     

je geometrický Brownův proces s logaritmickými cenami. Předpokládá se, že proměnná 

(cena) se vyvíjí dle (3.34) a s využitím Itôovy lemy pro funkci  SG ln= dostaneme, 

  dzσdtα S  d dG ⋅+⋅== ln .                (3.36) 

Jedná se tedy o vyjádření spojitého času, kde 
S

S
,  µ

σ
µ-α Tln

2

2

== , 

kde µ, σ  představují očekávaný přírůstek a volatilitu hodnoty aktiva. 

Abychom eliminovali Wienerův proces (dz), je třeba vytvořit portfolio (∏), které                   

se skládá z prodané call opce (-c) a nakoupeného podkladového aktiva (S), jehož množství 

musí být takové, aby se v krátkém časovém intervalu neměnila hodnota portfolia, 
S

c

∂
∂

. 

  S-c
S

c ⋅
∂
∂=∏                    (3.37) 

Základním předpokladem je, aby výnos portfolia ∏ byl bezrizikový, tedy zajištěný 

proti volatilitě podkladového aktiva, platí tedy 

  dS-dc
S

c
 dtΠ r∆ ⋅

∂
∂=⋅⋅=∏ ,                (3.38) 

kde r je bezriziková úroková sazba, u níž se předpokládá, že bude konstantní. 
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Dosazením rovnice (3.34) a (3.35) do (3.38) a následným upravením získáme                     

Black-Scholesovu parciální diferenciální rovnici, 

  crSσ
S

c
Sr

S

c

t

c ⋅=⋅⋅
∂
∂⋅+⋅⋅

∂
∂+

∂
∂ 22

2

2

2

1
.               (3.39) 

Po dalších úpravách a při respektování okrajové podmínky pro hodnotu call opce 

v době realizace, )X;(Sc TT 0max −= , získáme Black-Scholesovu formuli pro stanovení ceny 

call opce, 

  ( ) ( )210 dNX-edN Sc dt-r ⋅⋅⋅= ⋅ ,                (3.40) 

kde  
dtσ

dt
σ

r
X

S

d
⋅

⋅







++









=
2

ln
2

0

1 ,                 (3.41) 

  dt-σdd ⋅= 12 .                  (3.42) 

Pro cenu put opce platí následující vzorec, 

  ( ) ( )102 -dN-S-dNXep dt-r ⋅⋅⋅= ⋅ ,                (3.43) 

výpočet parametrů d1 a d2 je stejný jako u call opce.  

Přitom c, p jsou ceny evropských call a put opcí, S0 je výchozí cena podkladového aktiva,        

X je realizační cena, r je roční bezriziková sazba, dt je doba do vypršení opce                                          

a platí, že 0T-tdt = , σ je roční volatilita neboli směrodatná odchylka spojitého výnosu 

podkladového aktiva. Symboly N(d1) a N(d2) udávají hodnotu funkce kumulativního 

normovaného normálního rozdělení, dt-re ⋅  je spojitý diskontní faktor. 

 Na začátku této kapitoly byly stanoveny předpoklady, na kterých je Black–Scholesův 

model založen. Pokud chceme tento model použít pro oceňování reálných aktiv, ne vždy              

je možné tyto předpoklady dodržet.  

V následujícím výčtu jsou uvedeny odlišnosti od základních předpokladů B-S modelu, 

ke kterým u reálných opcí dochází: 

• volatilita peněžních toků projektu se v čase mění,  

• dobu splatnosti opce u reálných opcí není vždy možné konkrétně stanovit, 

• jak cena podkladového aktiva, tak i realizační cena reálné opce se chovají 

stochasticky, 

• reálné opce jsou většinou opce amerického typu, 

• náhodný vývoj hodnot reálných aktiv není symetrický, vyskytují se zde skoky. 
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3.3 Možnosti stanovení volatility u reálných opcí 

Jedním ze způsobů kvantifikace nejistoty je stanovení volatility. Volatilitou rozumíme 

nestálost nebo kolísání podkladového aktiva, přesněji můžeme volatilitu definovat jako míru 

průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů a deviz i úrokových sazeb během určitého 

časového období. Volatilita je tedy standardní odchylka od současné ceny akcie. Podkladová 

aktiva reálných opcí nejsou až na výjimky obchodovatelné, proto odhad podkladového aktiva 

není tak přesný jako u finančních opcí. 

 I když pro stanovení volatility existuje řada přístupů, nelze konstatovat, která z těchto 

metod stanovení volatility je nejlepší. Proto se doporučuje doplnit stanovení hodnoty 

flexibility o citlivostní analýzu zaměřenou na citlivost vůči změnám volatility, viz Scholleová 

(2007).  

Určení volatility z historických cen komodit 

 Reálné opce nejsou až na výjimky obchodovatelné, proto není většinou možné použít 

odvození volatility pro určení hodnoty flexibility z historických dat. V případě, že je podnik 

závislý převážně na cenách komodity stabilně obchodované na světových trzích (jako je ropa, 

zlato, bavlna, káva), lze určit volatilitu podkladového aktiva reálné opce z historických cen 

obchodovatelné komodity.  

 Volatilita komodity by měla být dolní hranicí volatility projektů na ní závislých, neboť 

politické, technologické, sociální, legislativní podmínky a jejich předpokládaný vývoj můžou 

být zdrojem dodatečné volatility, tak jako další faktory přímo související s podnikem. 

Volatilita typická pro dané odvětví 

 Každá firma, která působí na trhu v daném odvětví, je ovlivněna pohyby na tomto 

zdroji ekonomické volatility přibližně stejně. Na zavedeném trhu nutí firmy konkurenční 

prostředí k vyrovnávání úrovně vstupů i výstupů. Volatilita odvětví je ovšem zatížena chybou 

z používání pouze historických dat, na druhou stranu jsou tyto hodnoty alespoň statisticky 

podložené větším množství vstupujících subjektů. Mezi podniky s vysokou volatilitou patří 

podniky z odvětví ropného průmyslu, farmacie, polovodičů, elektroniky, počítačů                                 

a komunikace.  

Expertní odhad 

 Na základě empirických zkušeností z minulosti bylo zjištěno, že dlouhodobá odchylka 

trhu se u všech podniků pohybuje nad hranicí 20%, proto by toto číslo mělo být minimální 

hranicí zvažované volatility. Pro klasická odvětví volatilita naopak nepřekračuje hranici 60%.  
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Volatilita ur čená z historie podnikových dat 

 K výpočtu volatility pomocí této metody je zapotřebí v první fázi sběr historických 

dat, což může být u některých podniků problém, neboť nemají k dispozici dostatečnou 

datovou základnu. K výpočtu odchylky je možné použít řadu charakteristik vztahujících                  

se k projektu či podniku. Pro určení volatility je možné sledovat odchylky růstu tržeb, růstu 

peněžních toků, EVA, ROI, ROE, apod.  

3.4 Postup při ocenění vlastního kapitálu firmy pomocí opční metodologie 

 V této kapitole bude popsán postup pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu pomocí 

metodologie reálných opcí. 

3.4.1 Stanovení peněžních toků podniku 

Pro určení podkladového aktiva reálné opce, je potřeba zjistit hodnotu peněžního toku 

podniku v daném roce. Hodnotu peněžního toku získáme pomocí následujícího vzorce, 

 CF = FCFF = EAT + odpisy – ∆ČPK – investice + úroky -t)(1⋅ ,            (3.44) 

kde FCFF je peněžní tok celkového kapitálu, t je sazba daně, 
ČPK je změna čistého 

pracovního kapitálu, kterou určíme jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků 

ttt ykrd.závazkOAČPK −=  a platí, že ∆ČPK = 1t-t ČPKČPK − . 

 Pro vyjádření vývoje peněžních toků použijeme objektivní přístup na základě 

statistického odhadu náhodného procesu peněžního toku, použijeme konkrétně geometrický 

Brownův proces. Nejprve je třeba určit indexy růstu (poklesu). Pokud platí, 

  1=⋅ du ,                   (3.45) 

pak  ∆tσeu ⋅=   a  ∆tσed ⋅−= ,                 (3.46) 

kde σ je symbol pro volatilitu. 

Vývoj peněžních toků se pak určí následovně,  

  uCFCF t
u

t ⋅=+1 ,                  (3.47) 

  dCFCF t
d

t ⋅=+1 ,                  (3.48) 

kde u
tCF 1+  je hodnota peněžního toku v čase t+1 v případě růstu, d

tCF 1+  je hodnota peněžního 

toku v čase t+1 při poklesu. 
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3.4.2 Určení bezrizikové úrokové sazby 

 Abychom mohli stanovit rizikově neutrální pravděpodobnost růstu a poklesu, je třeba 

zjistit hodnotu bezrizikové úrokové sazby. Bezrizikovou úrokovou sazbu zjistíme ze státních 

dluhopisů pomocí metody bootstrap. 

 Obecně při určení tržní ceny kuponového dluhopisu se splatností v roce T vycházíme 

z následující rovnice, 

  ( ) ( ) ( ) T
TT

T

t

t
tT yNHcycTC −

−

=

− +⋅+++⋅=∑ 11
1

1

,              (3.49) 

kde TC je tržní cena obligace, c je hodnota kupónu, NH je nominální hodnota obligace, Ty  je 

výnos do splatnosti. 

Výnos do splatnosti určíme následovně, 

  1

1

1 −








+
−

=
−T

T

T-T
T NHc

ATC
y ,                 (3.50) 

kde AT-1 je současná hodnota kupónových plateb až po T-1.  

Výnos do splatnosti budeme považovat za spotovou bezrizikovou úrokovou sazbu. 

Výpočet forwardové sazby pro jedno období vypadá takto, 

  
( )

( ) 1
1

1
1

1

−
+
+

=
t-

t-

t
t

t
r

r
f ,                  (3.51) 

kde r t  je spotová sazba.  

3.4.3 Stanovení nákladů kapitálu firmy 
 Náklady kapitálu firmy budou stanoveny podle stavebnicového modelu, který využívá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejprve budou vypočteny náklady celkového kapitálu 

nezadlužené firmy WACCU a následně dopočteny celkové náklady zadlužené firmy WACC. 

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy jsou stanoveny takto, 

  LAityfin.stabilsképodnikatelfU RRRRWACC +++= ,              (3.52) 

kde Rf je bezriziková úroková míra, Rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní podnikatelské 

riziko, Rfin.stability je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability, RLA je riziková 

přirážka za velikost podniku. 
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Stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (RLA ) 

• Pokud je hodnota VK > 3 mld. Kč, pak RLA = 0,00%; 

• Pokud je hodnota VK < 100 mil. Kč, pak RLA = 5,00%; 

• Pokud je hodnota VK > 100 mil. Kč a zároveň VK < 3 mld. Kč, použije se následující 

propočet 

  
168,2

) - Kč mld. 3( 2VK
RLA = .                 (3.53) 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující produk ční sílu podniku (Rpodnikatelské) 

 Nejprve stanovíme ukazatel vyjadřující nahrazování úplatného cizího kapitálu 

vlastním kapitálem (X1), 

  
( )

OBU

Ú

A

OBUVK
X

+
⋅++=1 ,                (3.54) 

kde Ú jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, O jsou obligace. 

Dále tento ukazatel porovnáváme s ukazatelem 
A

EBIT
. 

• Pokud 
A

EBIT
 > X1, pak Rpodnikatelské = 0,00%; 

• Pokud 
A

EBIT
 < X1, pak Rpodnikatelské = 10,00%; 

• Pokud 
A

EBIT
 ≥ 0 a zároveň 

A

EBIT
 ≤ X1, pak  

  
2

2

110

1

X

A

EBIT
-X

R sképodnikatel ⋅










=                  (3.55) 

Stanovení rizikové přirážky finan ční stability na bázi likvidity (R fin.stability ) 

 Vychází se z ukazatele celkové likvidity podniku 
ykr. závazk

OA
, přičemž je stanovena 

mezní hodnota likvidity, XL. Je-li průměr průmyslu nižší než 1,25, pak horní hranice XL je 

rovna hodnotě 1,25. Je-li průměr průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu. 

• Pokud je celková likvidita podniku > XL, pak Rfin.stability = 0,00%; 

• Pokud je celková likvidita podniku < 1, pak Rfin.stability = 10,00%; 

• Pokud platí, XL > celková likvidita podniku > 1, pak se Rfin.stability propočte takto, 
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( )

( )2

2

ityfin.stabil
1-XL10

likvidita celková-XL
R

⋅
= ,               (3.56) 

Stanovení WACC 

 Nyní můžeme stanovit celkové náklady zadlužené firmy, 

  






 ⋅−⋅= t
A

UZ
WACCWACC U 1 ,                (3.57) 

kde UZ jsou úplatné zdroje, A jsou aktiva podniku, t je sazba daně. 

3.4.4 Určení podkladového aktiva pro stanovení hodnoty VK firmy 

 Podkladové aktivum je v případě ocenění firmy pomocí opční metodologie 

představováno hodnotou aktiv firmy. U podniku předpokládáme jeho neomezené trvání, proto 

hodnotu aktiv určíme jako perpetuitu. Hodnota aktiv firmy je pak určena takto, 

  
WACC

CF
A t

t =                    (3.58) 

3.4.5 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu firmy reálně opční metodologií 

Stanovení hodnoty VK firmy je provedeno pomocí binomického modelu na bázi 

replikační strategie. Obecným principem u oceňování opční metodologií je skutečnost,                     

že aktuální hodnota veličiny se musí rovnat střední hodnotě dané veličiny v následujícím 

období. Aby tato podmínka byla splněna, je třeba použít rizikově neutrální pravděpodobnost. 

Pokud platí, že podkladové aktivum se vyvíjí takto, dAAuAA t
d
tt

u
t ⋅=⋅= ,  a zároveň 

1=+ qp , pak lze rizikově neutrální pravděpodobnost růstu vyjádřit následovně, 

  
( )

du

dr
p

−
−+= 1

ˆ ,                  (3.59) 

kde u je index růstu, d je index poklesu, r je bezriziková úroková sazba. 

Pro stanovení hodnoty VK firmy reálně opční metodologií se postupuje zpětně                      

od doby realizace k počáteční hodnotě.  

Jelikož platí, že cena opce (hodnota VK firmy) se v době realizace rovná vnitřní 

hodnotě, pak hodnotu VK firmy v době splatnosti t +1 určíme takto,  

u
t

u
t VHV 11 ++ =  a  d

t
d

t VHV 11 ++ = ,                 (3.60) 
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kde u
tVH 1+  je vnitřní hodnota v době splatnosti v případě růstu ceny podkladového aktiva, 

d
tVH 1+  je vnitřní hodnota v případě poklesu ceny, u

tV 1+  je hodnota VK v době splatnosti 

v případě růstu ceny, d
tV 1+  je hodnota VK v případě poklesu ceny. 

Nejprve bude hodnota vlastního kapitálu podniku stanovena pasivní strategií,                        

což znamená, že zde není zohledněn flexibilní zásah v podobě zakoupení firmy za hodnotu 

dluhu. V tomto případě se vnitřní hodnota vypočítá jako u derivátu typu forwardu.  

 ttt DAVH −= ,                  (3.61) 

kde At je podkladové aktivum představováno hodnotou aktiv firmy a Dt je dluh firmy. 

Vzorec pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu, Vt, pasivní strategií vypadá takto, 

  [ ])ˆ1()ˆ()1( 11
1 pVpVrV d

t
u

tt −⋅+⋅⋅+= ++
− ,               (3.62) 

kde p̂  je rizikově neutrální pravděpodobnost růstu, ( )p̂1− je rizikově neutrální 

pravděpodobnost poklesu, r je bezriziková sazba. 

V dalším kroku bude stanovena hodnota vlastního kapitálu firmy aktivní strategií, 

v tomto případě je hodnota vlastního kapitálu firmy pro vlastníky americkou call opcí                           

a hodnotu vlastního kapitálu firmy lze považovat za cenu této call opce. Vnitřní hodnota má 

tvar kupní opce, a lze ji zapsat tímto způsobem, 

 )0;max( ttt DAVH −=                  (3.63)

 Vlastní kapitál je pak určen následovně, 

 ( ) ( ) ( )[ ]{ }pVpVrVHV d
t

u
ttt ˆ1ˆ1;max 11

1 −⋅+⋅⋅+= ++
−               (3.64) 

 Dále bude stanovena hodnota flexibilního zásahu VFt, flexibilním zásahem bude 

možnost rozšíření výroby firmy o x%. Podkladovým aktivem bude tentokrát součin hodnoty 

vlastního kapitálu a míry rozšíření (x), tVx ⋅ , realizační cenou jsou investiční výdaje 

vynaložené na zvýšení kapacity výroby IEXP. Vnitřní hodnotu určíme takto, 

  )0;max( EXPtt IVxVH −⋅= .                 (3.65) 

Dalším možností flexibilního zásahu bude zúžení firmy o y%. Tentokrát se bude 

jednat o put opci s následující vnitřní hodnotou, 

 )max( yVIVH tCONt ⋅−= ,                 (3.66) 

kde y je míra zúžení firmy, ICON je hodnota jednorázových příjmů. 
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Cena opce je pak určena následovně, 

( ) ( ) ( )
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1max . (3.67) 

3.5 Ocenění firmy s možností dynamické flexibility na bázi switch 
reálných opcí 

Dalším krokem bude ocenit vlastní jmění firmy s možností dynamické flexibility na 

bázi switch reálných opcí. 

Stochastické dynamické programování, kde stochastické znamená, že celý proces                   

a rozhodování probíhá v náhodném prostředí, představuje způsob, jak optimalizovat                     

více-etapové rozhodovací procesy. Tento přístup je založený na Bellmanově principu 

optimality, který vychází z tvrzení, že posloupnost následujících rozhodnutí musí tvořit 

optimální strategii vzhledem ke stavu plynoucímu z předešlého rozhodnutí, a to za 

jakéhokoliv počátečního stavu systému. Optimalizovat celý proces znamená, že je možné 

optimalizovat každou etapu zvlášť, ale zároveň optimalizace jednotlivých etap znamená                       

i optimalizace celého procesu. Výsledný stav systému je závislý na všech jeho předchozích 

stavech a tedy rovněž na stavu počátečním. Optimální rozhodnutí je prováděno s ohledem                    

na budoucí možné stavy systému a také budoucí výhledová optimální rozhodnutí. 

Předpoklady pro použití stochastického dynamického programování jsou tyto: 

• proces lze rozdělit na jednotlivé etapy, 

• etapy lze charakterizovat možnými stavy procesu jako stavy náhodného procesu, 

• rozhodnutí v jednotlivých etapách je charakterizováno módem, 

• proměnné charakterizující vývoj procesu se rozlišují na řídící, což jsou proměnné, 

které stanovují mód a řízené, což jsou proměnné popisující stav systému, 

• souhrnná účelová funkce musí být separovatelná, nebo-li vyjádřitelná jako agregace 

dílčích účelových funkcí. 

Základem u stochastického dynamického programování je rozdělení celého procesu                    

na jednotlivé etapy a pro jednotlivou etapu je vyhledáváno optimální řešení. Systém je tedy         

na počátku každé etapy v daném módu a na základě optimalizačního kritéria pro danou etapu 

následuje rozhodnutí o přechodu do jiného nebo zachování původního módu, viz Zmeškal 

(2008). 
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Optimalizační kritérium současné hodnoty splňuje podmínku aditivity, proto je možné 

aplikovat dynamické programování na základě Bellmanova principu optimality.  

Optimalizačním kritériem v případě replikační strategie s rizikově neutrální 

pravděpodobností je střední rizikově neutrální hodnota současné hodnoty. Střední hodnotu 

současné hodnoty lze zapsat takto, 

  ( )t

N

t
t

N

t
ttN xExEV ˆˆ

1

0

1

0

⋅=






 ⋅= ∑∑
−

=

−

=

ββ ,               (3.68) 

kde VN je hodnota s N etapami do konce, ( ) t
t rβ −+= 1  je diskontní faktor, xt je hodnota 

peněžních toků na počátku dané etapy. 

 Střední hodnotu současné hodnoty lze rekurentně rozepsat takto, 

   [ ]10
ˆ

−⋅+= NN VExV β ,                            (3.69) 

kde [ ] ( )t

N

t
tN xExVE ˆˆ

1

2
111 ⋅+= ∑

−

=
−− β , 

tedy hodnotu kterékoliv etapy lze stanovit pomocí následné etapy takto, 

[ ]1
ˆ

−−− ⋅+= kNkkN VExV β ,                (3.70) 

kde ∑
−

+=
+−+−− ⋅+=

1

2
)1(11

N

kt
tktkkN xxV β  pro k = [0;N-1] 

Jelikož se jedná o obecnou deterministickou rekurentní rovnici. Hodnotu poslední etapy lze 

vyjádřit takto, 

   )( 011 VxV N ⋅+= − β .                            (3.71) 

Nyní je přidána možnost rozhodování a výběru módu tak, aby byla nalezena optimální 

trajektorie a hodnota rozhodovacího více-etapového flexibilního náhodného procesu. Budeme 

předpokládat existenci více módů, výchozím je mód m, následným módem je mód q, který je 

vybrán z množiny módů S. Při přepnutí z módu m do módu q je třeba vynaložit investiční 

výdaje ve výši Cm,q. Investiční výdaje Cm,m bývají většinou nulové, neboť se jedná o zachování 

módu, což většinou nepřináší žádné výdaje. Kladné náklady na přepnutí znamenají investiční 

výdaj spojený se změnou módu, záporné pak peněžní příjem. 

 Zpětným rekurentním postupem se pro jednotlivé stavy a mód dané etapy dle 

rozhodnutí určí optimální hodnota dle optimálního rozhodnutí. 

 Pro hodnotu v době splatnosti první fáze, 

[ ]q
sqm

q
sN

Sq

m
s VCxV ,0,,1,1 max ⋅+−= −∈

β .                                                           (3.72) 
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Pro další etapy zpětným rekurentním postupem se určí hodnota takto, 

( )[ ][ ]q
dskN

q
uskNqm

q
sk

Sq

m
skN VpVpCxV −−−+−−∈− ⋅−+⋅⋅+−= ,1,1,,, ˆ1ˆmax β .                 (3.73) 

. Hodnota první etapy první fáze je stanovena takto a je to výsledná hodnota vlastního 

kapitálu určená pomocí dynamické flexibility v podobě změny módů. 

    ( )( )[ ]q
dsN

q
usNqm

q
s

Sq

m
sN VpVpCxV −−+−∈

⋅−+⋅+−= ,1,1,,0, ˆ1ˆmax β ,                           (3.74) 

kde p̂ udává neutrální pravděpodobnost růstu, ( )p̂1− je neutrální pravděpodobnost poklesu,  

s  vyjadřuje stav, q
usNV +− ,1  je hodnota v případě růstu a q

dsNV −− ,1  je hodnota v případě poklesu, 

N-k je počet etap do konce první fáze, Cm,q  jsou přepínací náklady 

Následně je stanoven typ rozhodnutí, Qt,s, zachování nebo přepnutí do jiného módu. 

( )[ ]{ }
q

q
dskN

q
uskNqm

q
sk

q
st VpVpCxQ −−−+−− ⋅−+⋅⋅+−= ,1,1,,, ˆ1ˆmaxarg β .              (3.75) 

Podkladovým aktivem při stanovení hodnoty vlastního kapitálu s možností dynamické 

flexibility je hodnota peněžního toku pro vlastníky FCFE, kterou určíme následovně, 

 FCFE = EAT + odpisy – ∆ČPK – investice + S,                                 (3.76) 

kde S je saldo (rozdíl) čerpání úvěrů v daném roce SC a splátek úvěrů v daném roce SS, 

SC SSS −= . 

 Pro určení druhé fáze, která je nenáhodná a rovná se perpetuitě, je použita sazba 

nákladů na vlastní kapitál, 
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,                         (3.77) 

kde Re jsou náklady na vlastní kapitál, WACCu jsou náklady celkového kapitálu nezadlužené 

firmy, UZ jsou úplatné zdroje ( OBUVKUZ ++= ), Ú jsou úroky, VK je vlastní kapitál, BU 

bankovní úvěry, O jsou obligace. 

 Druhá fáze je rovna perpetuitě, což můžeme zapsat takto, 

  
e

q
s R

FCFE
V =,0 .                    (3.78) 
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4 Aplikace metodologie reálných opcí v rozhodování 
firmy 

 V této části práce bude stanovena hodnota vlastního kapitálu dané firmy jako reálné 

opce. Hodnota vlastního kapitálu bude určena k datu 1. 1. 2009 na základě finančního plánu 

na rok 2009. Ocenění bude provedeno pomocí binomického modelu na bázi replikační 

strategie. Nejprve bude firma oceněna pasivní strategií, v tomto případě má vnitřní hodnota 

tvar forwardu. Následně bude použita aktivní strategie, vlastní kapitál firmy bude mít 

tentokrát podobu americké call opce. Podkladovým aktivem je hodnota aktiv firmy                             

a realizační cenou je hodnota dluhu. Takto stanovená hodnota vlastního kapitálu představuje 

pro vlastníky call opci na hodnotu firmy s realizační cenou ve výši hodnoty dluhu. V dalším 

kroku budou oceněny možné flexibilní zásahy (rozšíření a zúžení kapacity výroby firmy). 

Jedná se tedy o stanovení hodnoty opce na opci, v tomto případě je podkladovým aktivem 

hodnota vlastního kapitálu určena aktivní finanční strategií a realizační cenou jsou výdaje 

(příjmy) spojené s rozšířením (zúžením) kapacity výroby. Dále bude stanovena hodnota firmy 

s možností dynamické flexiblity na bázi switch reálných opcí. Dynamickou flexibilitou 

rozumíme možnost přepínat mezi jednotlivými módy, což vede k nalezení optimální 

trajektorie na bázi optimalizace střední hodnoty současné hodnoty firmy. Podkladovým 

aktivem budou tentokrát peněžní toky pro vlastníky (FCFE). Flexibilním zásahem bude 

možnost rozšířit, zúžit nebo zachovat kapacitu výroby. 

4.1 Charakteristika firmy 

 Firma, jejíž hodnota vlastního kapitálu bude určována, patří mezi výrobce širokého 

sortimentu židlí, barových židlí, křesel, stolů, věšáků a zahradního nábytku. Svou produkcí             

se řadí mezi největší firmy v Evropě. Produkce dosahuje ročně kolem jednoho milionu kusů 

nábytku a podstatná část výrobků směřuje do zemí Evropské unie, Spojených států 

amerických, Japonska a Austrálie. Rozložení trhů Severní Amerika – Evropa – Asie pomáhá 

firmě čelit výkyvům světové ekonomiky. Firma se stále více soustředí na moderní design                  

a přímé individuální dodávky nábytku zhotovovaného především na zakázku. V oblasti 

profesionálního použití jsou to dodávky nábytku pro hotely, restaurace, kavárny, divadla                 

a ostatní veřejné prostory, v oblasti bydlení pak nábytek pro domácnosti zejména náročnějších 

zákazníků. Tyto individuální dodávky znamenají zvýšené nároky na inovace, design a změnu 
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výrobní technologie umožňující malosériovou výrobu, vysokou pružnost a zkracování 

dodacích lhůt 

4.2 Určení vstupních dat 
Abychom mohli stanovit indexy růstu a poklesu potřebné k určení vývoje peněžních 

toků podniku, je nutné stanovit směrodatnou odchylku peněžních toků. Jelikož není 

k dispozici dostatečná datová základna, není možné určit volatilitu z historie podnikových dat. 

Taktéž není podnik závislý na žádné komoditě stabilně obchodované na světových trzích. 

Proto bude směrodatná odchylka peněžních toků určena expertním odhadem s přihlédnutím 

k volatilitě odvětví. Volatilita odvětví byla zjištěna na internetových stránkách 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 

V následující tabulce (Tab. 4.1) je uvedena volatilita, index růstu a poklesu vypočítaný 

dle (3.46). Pro určení náhodného vývoje CF se předpokládá konstantní volatilita. 

Tab. 4.1 Směrodatná odchylka, index růstu a poklesu peněžních toků 

Volatilita ( σ) Index růstu (u) Index poklesu (d) 

29% 1,34 0,75 

 Hodnota vlastního kapitálu firmy bude stanovena k 1. 1. 2009 jako americká opce bez 

výplaty dividend. Bude tedy proveden odhad hodnoty vlastního kapitálu na rok 2009                 

za předpokladu, že tržby (vzhledem k finanční krizi) vzrostou jen o 1%, dlouhodobý majetek                    

o 2%, zásoby o 3%, pohledávky o 4% a krátkodobé závazky o 10%. Dále bude v roce 2009 

splacena část bankovního úvěru, konkrétně 20 mil. Kč.   

Stanovení vývoje peněžních toků  

 Hodnota peněžního toku pro rok 2009 je vypočtena dle vzorce (3.44) z finančního 

plánu na rok 2009 (viz Příloha č. 1). Hodnota FCFF pro rok 2009, jak je možné vidět        

v Tab. 4. 2 je 58 867 tis. Kč. 

 

Tab. 4.2 Přehled hodnot pro stanovení peněžního toku (FCFF) na rok 2009 (v tis. Kč) 

EAT Odpisy ∆ ČPK Investice Úroky.(1-t) FCFF 

+ 63 475 + 27 470 - 1 220 - 34 582 + 3 723 58 867 
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 U peněžních toků předpokládáme, že se jejich hodnota vyvíjí dle geometrického 

Brownova procesu. Index růstu a index poklesu určíme tedy dle vzorce (3.46). Po stanovení 

těchto indexů (viz Tab. 4.1) lze určit vývoj peněžních toků dle (3.47) pro optimistický vývoj  

a (3.48) pro pesimistický vývoj peněžního toku.  

Obr. 4.1 Vývoj FCFF firmy (v tis. K č) 

2009 2010 2011 2012 2013

187 782
140 510

105 139 105 139
78 672 78 672

58 867 58 867 58 867
44 048 44 048

32 960 32 960
24 662

18 454 

Určení bezrizikové úrokové sazby 

 K výpočtu bezrizikové úrokové sazby byla použita metoda Bootstrap.                                   

Na internetových stránkách Pražské burzy cenných papírů byly vybrány státní dluhopisy 

s dobou splatností shodující se s odhadovaným vývojem CF. Dle vzorce (3.50) a (3.51) byly 

vypočteny spotové sazby a forwardové sazby pro jedno období.  

Sazby v jednotlivých letech jsou uvedeny v Tab. 4.3 a jejich vývoj je zobrazen v Grafu 4.1. 

 

Tab 4.3 Hodnoty spotových a forwardových sazeb v jednotl. letech 

Rok Spotová sazba Forwardová sazba (1 období) 

2009 3,25% 3,25% 

2010 4,02% 4,79% 

2011 3,45% 2,31% 

2012 3,55% 3,85% 

2013 3,71% 4,36% 
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Graf 4.1 Vývoj spotových a forwardových sazeb 

Vývoj spotových a forwardových sazeb

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2009 2010 2011 2012 2013

Rok

H
o

dn
o

ta Spotová sazba

Forwardová

 

Náklady kapitálu firmy 

 Pro získání tržní hodnoty aktiv je třeba určit náklady kapitálu. Nejprve budou 

vypočteny náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy dle vzorce (3.52). 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (RLA ) 

 Hodnota vlastního kapitálu v roce 2009 je rovna 506 620 tis. Kč, což přesahuje částku 

100 mil. Kč a zároveň je tato hodnota menší než 3 mld. Kč, proto je riziková přirážka 

charakterizující velikost podniku (RLA) stanovena dle vzorce (3.53), 

  %70,3
168,2

0,506620) - Kč mld. 3(
R

2

LA == . 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující produk ční sílu podniku (Rpodnikatelské) 

 Nejprve je určena hodnota X1 dle (3.54), čímž vyjádříme, jak firma nahrazuje úplatný 

cizí kapitál kapitálem vlastním, 

  
( )

037,0
98719

4713

785906

98719 506620
X1 ≡⋅+= , 

Hodnotu X1 porovnáváme s ukazatelem 
A

EBIT
 = 107,0

785906

84057 ≡ . 

 Z výpočtů vyplývá, že 
A

EBIT
 > X1, proto Rpodnikatelské = 0,00% 
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Stanovení rizikové přirážky finan ční stability na bázi likvidity (R fin.stability ) 

 Vypočteme celkovou likviditu podniku, 
ykr. závazk

OA
 = 893,2

144481

417967≡ , dále je 

zjištěn průměr průmyslu. Od 1. 1. 2008 nahradila klasifikaci OKEČ klasifikace CZ-NACE, 

která je lépe srovnatelná s mezinárodními klasifikacemi. Výroba nábytku je v této klasifikaci 

uvedena pod číslem 31. Průměr průmyslu byl zjištěn na internetové stránce ministerstva 

průmyslu a obchodu. Pro výrobu nábytku je ve výši 1,16, proto za horní hranici budeme 

uvažovat mezní hodnotu likvidity XL = 1,25.  

 Celková likvidita je vyšší než mezní hodnota likvidity, proto Rfin.stability = 0,00%. 

 Po určení jednotlivých přirážek stanovíme náklady celkového kapitálu nezadlužené 

firmy dle (3.52), poté vypočteme celkové náklady zadlužené firmy dle (3.57). Shrnutí 

jednotlivých přirážek a výsledných hodnot nákladů kapitálu je uvedeno v Tab. 4.4.  

Tab.  4.4 Hodnoty bezrizikové sazby, jednotlivých přirážek a celk. nákladů kapitálu 

Rf RLA Rpodnikatelské Rfin.stability WACCU WACC  

3,25% 3,70% 0,00% 0,00% 6,95% 5,88% 

 

Výpočet hodnoty aktiv firmy 

 Podkladové aktivum je v případě ocenění firmy pomocí opční metodologie 

představováno hodnotou aktiv firmy, kterou stanovíme dle vzorce (3.58). Pro výpočet hodnot 

aktiv v jednotlivých letech jsou použity konstantní celkové náklady na kapitál zadlužené 

firmy ve výši 5,88%. Jelikož je pro výpočet hodnot aktiv použita konstantní hodnota 

celkových nákladů, pak je náhodný vývoj aktiv stejný jako u peněžních toků a platí tedy,                  

že uAA t
u
t ⋅= , dAA t

d
t ⋅= .  

Obr. 4.2 Vývoj hodnoty tržních aktiv firmy (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013

3 195 682
2 391 212

1 789 257 1 789 257
1 338 836 1 338 836

1 001 802 1 001 802 1 001 802
749 612 749 612

560 907 560 907
419 707

314 051
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Odhad vývoje dluhu 

 Předpokládáme, že hodnota vlastního kapitálu je vyjádřena cenou call opce vlastníků 

na hodnotu firmy, podkladové aktivum pro určení vnitřní hodnoty call opce jsme již stanovili, 

nyní je třeba určit realizační cenu. Za realizační cenu budeme považovat hodnotu dluhu, resp. 

hodnotu cizího kapitálu v roce 2009, v dalších letech se bude dluh vyvíjet dle následujícího 

plánu. 

Obr 4.3 Vývoj hodnoty dluhu (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013

551 506
459 589

382 990 382 990
319 159 319 159

265 966 265 966 265 966
221 638 221 638

184 698 184 698
153 915

128 263

 

Stanovení rizikově neutrálních pravděpodobností 

 Při určení hodnoty vlastního kapitálu vycházíme z replikační strategie. Aby bylo 

možné replikovat cenu opce, předpokládá se, že cena opce v čase t je rovna současné hodnotě 

rizikově neutrální střední hodnoty ceny opce v čase t+dt, proto je třeba určit rizikově 

neutrální pravděpodobnosti růstu a poklesu. Jelikož platí, že uAA t
u
t ⋅=  a dAA t

d
t ⋅= ,                     

je možné určit rizikově neutrální pravděpodobnost růstu dle vzorce (3.59). Pro určení 

pravděpodobností byla za bezrizikovou úrokovou sazbu dosazena spotová sazba určená               

ze státních dluhopisů. 

Tab. 4.5 Rizikově neutrální pravděpodobnosti růstu (p) a poklesu (1-p) 

2009 2010 2011 2012
Rf 3,25% 4,02% 3,45% 3,55%
p 48,33% 49,63% 48,66% 48,83%
1-p 51,67% 50,37% 51,34% 51,17% 
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4.3 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu pasivní strategií 

 Hodnota vlastního kapitálu bude stanovena nejprve pasivní strategií, v tomto případě 

považujeme hodnotu kapitálu za derivát typu forwardu. Vnitřní hodnota je tedy stanovena 

jako rozdíl podkladového aktiva a realizační ceny, kde podkladovým aktivem je hodnota aktiv 

firmy a realizační cenou je hodnota dluhu (viz vzorec 3.61). 

Obr. 4.4 Vnitřní hodnota (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013

2 644 176
1 931 624

1 406 267 1 406 267
1 019 677 1 019 677

735 836 735 836 735 836
527 974 527 974

376 209 376 209
265 791

185 788 

 Hodnotu vlastního kapitálu určenou pasivní strategií stanovíme dle (3.62). Vlastní 

kapitál považujeme za cenu opce, pro určení této ceny vycházíme z předpokladu, že vnitřní 

hodnota v době realizace je rovna ceně opce (tedy hodnotě vlastního kapitálu) v době 

realizace, u
t

u
t VHV 11 ++ =  a d

t
d

t VHV 11 ++ = . Pro určení hodnoty vlastního kapitálu byly použity 

rizikově neutrální pravděpodobnosti z Tab. 4.5. Za bezrizikovou sazbu ve vzorci (3.62) byla 

dosazena spotová sazba určená ze státních dluhopisů (viz Tab. 4.3).  

Obr. 4.5 Hodnota vlastního kapitálu stanoveného pasivní strategií (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013

2 644 176
1 941 872

1 423 027 1 406 267
1 040 939 1 026 794

758 837 747 476 735 836
542 739 532 916

384 292 376 209
269 223

185 788
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 Z Obr. 4.5 vyplývá, že hodnota vlastního kapitálu v roce 2009 stanoveného pasivní 

strategií je 758 837 tis. Kč.  

4.4 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu aktivní strategií 

 Při stanovení vlastního kapitálu aktivní finanční strategií předpokládáme, že akcionáři 

jsou vlastníky americké call opce na aktiva firmy. Tato call opce jim dává právo koupit                    

si od věřitelů v době splatnosti hodnotu firmy za realizační cenu, tedy za hodnotu dluhu. 

Tohoto práva využijí jen v případě, že hodnota aktiv bude vyšší než hodnota dluhu. 

Stanovením vlastního kapitálu aktivní finanční strategií určíme hodnotu finanční flexibility.  

 Vnitřní hodnota je určena dle (3.63). Jelikož hodnota aktiv je v každém roce vyšší než 

hodnota dluhu, je vnitřní hodnota v každém uzlu různá od nuly a je tedy stejná jako v případě 

určení hodnoty vlastního kapitálu pasivní metodou (viz Obr. 4.4). Hodnota vlastního kapitálu 

je pak určena dle (3.64). Hodnota vlastního jmění určená jako americká call opce                           

je znázorněna na Obr. 4.6. K jejímu určení jsou použity stejné rizikově neutrální 

pravděpodobnosti i bezrizikové úrokové sazby jako u pasivní strategie. 

Obr. 4.6 Hodnota vlastního kapitálu stanoveného aktivní strategií (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013

2 644 176
1 941 872

1 423 027 1 406 267
1 040 939 1 026 794

758 837 747 476 735 836
542 739 532 916

384 292 376 209
269 223

185 788

 

 Jelikož v žádném roce nedošlo k situaci, že by hodnota dluhu převyšovala hodnotu 

aktiv firmy, uplatní akcionáři v každém roce pro všechny scénáře call opci a koupí si                       

od věřitelů hodnotu firmy za realizační cenu, což je hodnota dluhu.  

 Hodnota vlastního kapitálu je rovna 758 837 tis. Kč, což je stejná cena                                

jak u pasivní strategie a hodnota finanční flexibility je tedy rovna 0.  
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4.4.1 Stanovení hodnoty operační flexibility 

 V této kapitole bude stanovena hodnota operační flexibility, konkrétně hodnota 

možnosti rozšíření a zúžení původní kapacity firmy.  

Rozšíření kapacity výroby 

 V případě, že by se zvýšila poptávka ze zahraničí po produktech firmy, je možné 

kdykoliv rozšířit kapacitu výroby o 30%. Rozšíření by si vyžádalo dodatečné investiční 

výdaje ve výši 190 000 tis. Kč.  

V případě rozšíření firmy je podkladovým aktivem hodnota vlastního kapitálu 

stanoveného aktivní strategií vynásobená mírou rozšíření tVx ⋅ , realizační cenu budou 

představovat dodatečné investiční výdaje na rozšíření kapacity výroby. Vnitřní hodnota                    

je určena dle (3.65) a je znázorněna na Obr. 4.7. Na Obr. 4.8 je pak zobrazeno, v kterém uzlu 

bude opce využita. 

Obr. 4.7 Vnitřní hodnota v případě rozšíření kapacity výroby (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013

603 253
392 562

236 908 231 880
122 282 118 038

37 651 34 243 30 751
0 0

0 0
0

0  

Obr. 4.8 Využití opce 

2009 2010 2011 2012 2013

ANO
ANO

ANO ANO
ANO ANO

ANO ANO ANO
NE NE

NE NE
NE

NE  

ANO
 Opce bude využita, firma rozšíří původní kapacitu výroby o 30%. 

NE
 Opce využita nebude, firma zachová původní kapacitu výroby. 
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 Z Obr. 4.8 vyplývá, že rozšířit výrobu a tedy uplatnit opci na rozšíření je možné 

v horní polovině binomického stromu. V tomto stromu jsou shrnuty všechny možnosti,                        

kdy je výhodné výrobu rozšířit. Jestliže ale dojde k rozšíření kapacity výroby např. v roce 

2011 v horním uzlu, nemůže už být opce využita v tom samém roce v dolním uzlu, ani v roce 

2012 a 2013, neboť uplatněním opce tato opce zaniká.  

 Cena opce na rozšíření kapacity výroby o 30% s investičními výdaji ve výši                  

190 000 tis. Kč je stanovena dle (3.67) a je znázorněna na Obr. 4.9.  

Cena opce na rozšíření kapacity výroby je 87 998 tis. Kč. Rozšíření výroby je pro 

firmu investičním projektem, a tedy na hodnotu vlastního kapitálu určeného aktivní strategií 

je nahlíženo jako na čistou současnou hodnotu bez opce, pro určení NPV s opcí přičteme 

získanou cenu opce. NPV s opcí a tedy hodnota vlastního kapitálu se započtenou operativní 

flexibilitou je rovna Kč  tis.84683587998758837 =+ . 

Obr. 4.9 Cena opce (hodnota možnosti rozšířit kapacitu) v tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013

603 253
399 070

249 529 231 880
150 915 124 547

87 998 65 782 30 751
34 691 14 502

6 821 0
0

0  

Citlivostní analýza ceny opce na rozšíření  

 Nyní bude provedena citlivostní analýza, čímž vyjádříme, jak se změní cena opce 

v závislosti na změně míry rozšíření a na změně realizační ceny (dodatečných výdajů                        

na rozšíření). 

 Následující tabulka (Tab. 4.6) ukazuje cenu opce v závislosti na změně míry rozšíření 

za předpokladu, že realizační cena je konstantní ve výši 190 000 tis. Kč.  

Tab. 4.6 Cena opce (v tis. Kč) v závislosti na změně míry rozšíření 

Míra 

rozšíření 
7,5% 15% 22,5% 30% 37,5% 45% 52,5% 

Cena opce 412 14 580 46 282 87 998 137 671 187 345 238 726 
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V Grafu 4.2 je ukázán vývoj ceny opce v závislosti na změně míry rozšíření kapacity. 

Tento vztah můžeme charakterizovat jako přímo úměrný, neboť za předpokladu konstantních 

investičních výdajů cena opce se zvyšující se mírou rozšíření roste. Tempo růstu ceny opce 

ovšem s růstem míry rozšíření klesá. Cena opce při 7,5% rozšíření kapacity výroby je                       

412 tis. Kč, což je nízká hodnota, neboť za vysoký investiční výdaj firma rozšíří kapacitu 

výroby jen o 7,5%. 

Graf 4.2 Vývoj ceny opce v závislosti na změně míry rozšíření kapacity 

Vývoj ceny opce v závislosti na změně míry rozšíření

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

7,5% 15,0% 22,5% 30,0% 37,5% 45,0% 52,5%

Míra rozšíření

C
e

na
 o

pc
e

Míra
rozšíření

 

V Tab. 4.7 je měnící se hodnotou realizační cena a míra rozšíření zůstává konstantní 

(30%). 

Tab. 4.7 Cena opce v závislosti na změně realizační ceny (v tis. Kč) 

Realizační 

cena 
47 500 95 000 142 500 190 000 237 500 285 000 332 500 

Cena opce 186 361 147 405 115 672 87 998 65 777 53 571 41 365 

Cena opce s růstem realizační ceny klesá, tzn. mezi cenou opce a realizační cenou je 

nepřímo úměrný vztah. Jestliže firma při stejné míře rozšíření musí zaplatit stále vyšší 

investiční výdaj, pak už tento flexibilní zásah není pro firmu tak hodnotný. V Grafu 4.3                    

je zobrazen vztah ceny opce v závislosti na změně realizační ceny. 
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Graf 4.3 Vývoj ceny opce v závislosti na změně realizační ceny 

Vývoj ceny opce v závislosti na změně realizační ceny
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50 000

100 000

150 000

200 000

47 500 95 000 142 500 190 000 237 500 285 000 332 500
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Zúžení kapacity výroby 

Další možností flexibilního zásahu, kterého může firma v budoucnu využít, je zúžení 

kapacity výroby kdykoliv během životnosti podniku. Tato možnost je v dnešní době, 

vzhledem k finanční krizi a vzhledem k tomu, že 70% produkce firmy směřuje do zahraničí, 

velice aktuální. V tomto případě se jedná o put opci, kde realizační cenou jsou jednorázové 

investiční příjmy, které firma získá pří zúžení kapacity výroby a podkladové aktivum je 

hodnota vlastního kapitálu násobená mírou zúžení, viz vzorec (3.66). 

  Uvažujeme, že firma může v budoucnu zúžit kapacitu výroby o 30%, což firmě 

přinese desinvestiční příjmy ve výši 156 000 tis. Kč.  

Obr. 4.10 Vnitřní hodnota v případě zúžení kapacity výroby (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013

0
0

0 0
0 0

0 0 0
0 0

43 137 43 137
76 263

100 263 
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Na Obr. 4.10 je uvedena vnitřní hodnota v případě zúžení kapacity výroby o 30%, což 

přinese jednorázové příjmy ve výši 156 000 tis. Kč. Na Obr. 4.11 je pak znázorněno,                     

ve kterém uzlu binomického stromu může být opce na zúžení kapacity výroby využita. 

Obr. 4.11 Využití opce na zúžení kapacity výroby 

2009 2010 2011 2012 2013

NE
NE

NE NE
NE NE

NE NE NE
NE NE

ANO ANO
ANO

ANO  

ANO
 Opce bude využita, firma zúží kapacitu výroby o 30%. 

NE
 Opce využita nebude, firma zachová původní kapacitu výroby 

Zúžení kapacity výroby může být využito pouze ve čtyřech dolních uzlech 

binomického stromu, neboť jednorázové příjmy jsou příliš nízké. 

 Cena opce při zúžení kapacity firmy o 30% a jednorázovému příjmu ve výši                    

156 000 tis. Kč je 16 538 tis. Kč (viz Obr. 4.12). Hodnota vlastního kapitálu po zohlednění 

hodnoty možnosti zúžit kapacitu výroby je 758 837 + 16 538 = 775 375 tis. Kč.  

Obr. 4.12 Cena opce v tis. Kč (hodnota možnosti zúžit kapacity výroby) 

2009 2010 2011 2012 2013

0
0

0 0
5 141 0

16 538 10 569 0
28 332 21 317

47 830 43 137
76 263

100 263 
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Citlivostní analýza ceny opce na zúžení 

 V Tab. 4.8 je zobrazen vliv změny míry zúžení na cenu opce při konstantní realizační 

ceně ve výši 156 000 tis. Kč. S růstem míry zúžení klesá cena opce, jedná se tedy o nepřímo 

úměrný vztah. Cena opce klesá, neboť se stále se zvyšující mírou zúžení, podnik obdrží stejný 

jednorázový příjem, což snižuje hodnotu opce. 

Tab. 4.8 Vliv změny míry zúžení na cenu opce (v tis. Kč) 

Míra 

zúžení 
7,5% 15% 22,5% 30% 37,5% 45% 52,5% 

Cena opce 100 812 51 879 25 921 16 538 9 325 4 380 3 477 

 V Tab. 4.9 je zobrazen vývoj ceny opce v závislosti na změně realizační ceny při 

konstantní míře zúžení. Cena opce s růstem realizační ceny roste, neboť při stejné míře zúžení 

má stále vyšší jednorázový příjem spojený se zúžením kapacity výroby firmy. 

Tab. 4.9 Vývoj ceny opce v závislosti na změně realizační ceny 

Realizační 

cena 
39 000 78 000 117 000 156 000 195 000 234 000 273 000 

Cena opce 0 1 324 5 191 16 538 29 321 49 044 75 712 

 

4.5 Ocenění hodnoty firmy s možností dynamické flexibility 

 V této kapitole bude stanovena hodnota vlastního kapitálu firmy pomocí aplikace 

flexibilního přístupu s možností dynamické volby různých módů. Módy reprezentují různé 

varianty stavu firmy. Mód A představuje normální produkci, mód B rozšířenou produkci                    

a mód C zúženou produkci. Bude aplikován model stochastického dynamického 

programování na bázi binomického modelu jako americké opce bez výplaty dividend.  

 Náhodně se vyvíjejícím podkladovým aktivem jsou peněžní toky pro vlastníky FCFE, 

které se vyvíjí dle geometrického Brownova procesu, volatilita peněžních toků pro vlastníky  

bude stejná jako u stanovení hodnoty vlastního kapitálu aktivní (i pasivní) strategií a tedy 

index růstu i poklesu je také shodný (viz Tab. 4.1).  
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Výpočet FCFE 

 Pro výpočet hodnoty vlastního kapitálu FCFE jsou použity údaje z finančního plánu na 

rok 2009. V roce 2009 byla splacena část bankovního úvěru, konkrétně 20 000 tis. Kč. Firma 

v roce 2009 žádný úvěr nečerpala. Hodnota FCFE je určena dle vzorce (3.76). Jednotlivé 

položky i výsledná hodnota FCFE pro rok 2009 jsou uvedeny v Tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Položky pro výpočet FCFE a výsledná hodnota FCFE pro rok 2009 

EAT + 63 475 

Odpisy + 27 470 

∆ ČPK -1 220 

INVESTICE -34 582 

Splátka úvěru -20 000 

FCFE celkem 35 144 tis. Kč 

 

Hodnota FCFE celkem je hodnota na počátku binomického stromu pro výchozí mód 

A. Pro mód B bude uvažováno, že firma rozšíří výrobu o 30%, proto i hodnota peněžního 

toku pro vlastníky se zvýší o 30%, hodnota FCFE v případě rozšíření produkce o 30% bude 

na počátku ve výši 45 687 tis. Kč. U módu C budeme naopak uvažovat restrikci opět o 30%. 

Hodnota FCFE po zúžení normální produkce o 30% je rovna hodnotě 24 601 tis. Kč. 

 Vycházíme z dvoufázové metody, kdy první fáze je náhodná pro čtyři roky a druhá 

fáze je nenáhodná a rovná se perpetuitě, 
eR

FCFE
, kde Re jsou náklady vlastního kapitálu                        

a jsou určeny dle (3.77). Hodnota nákladů vlastního kapitálu je přibližně 7,56%. 

Nejprve je proveden náhodný vývoj FCFE v jednotlivých módech dle (3.47) v případě 

optimistického vývoje peněžních toků pro vlastníky a dle (3.48) v případě pesimistického 

vývoje FCFE. Následně je určena nenáhodná hodnota druhé fáze dle (3.78). Výsledky vývoje  

FCFE a nenáhodných hodnot druhých fází pro jednotlivé módy jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 Jsou stanoveny přepínací náklady, v případě přechodu z módu A do módu B je třeba 

vynaložit náklady ve výši 190 000 tis. Kč. Za přechod z módu A do módu C firma získá 

jednorázové příjmy ve výší 138 000 tis. Kč. Pokud firma z rozšířené produkce (mód B) bude 

přecházet do normální produkce (mód A), pak získá jednorázový příjem ve výši                         

190 000 tis. Kč. Přechod z módu B do módu C není možný, proto jsou přepínací náklady 

rovny ∞. Z módu C (zúžená produkce) se lze opět navrátit jen do módu A (normální 

produkce) a firma musí zaplatit přepínací výdaj ve výši 138 000 tis. Kč.  
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Přepínací náklady jsou uvedeny v Tab. 4.11. 

Tab. 4.11 Přepínací výdaje (v tis. Kč) 

Výdaje Ci,j A B C
A 0 190 000 -138 000
B -190 000 0 ∞

C 138 000 ∞ 0

Mód následný

Mód výchozí

 

 Pro výpočet hodnoty vlastního kapitálu je použita replikační strategie rizikově 

neutrálního přístupu. Rizikově neutrální pravděpodobnosti byly určeny dle (3.59), neboť platí, 

že dFCFEFCFEuFCFEFCFE t
d
tt

u
t ⋅=⋅= ++ 11 , . Pro výpočet rizikově neutrálních 

pravděpodobností byla použita spotová sazba určená ze státních dluhopisů. 

Jednotlivé parametry pro výpočet hodnoty vlastního kapitálu jsou uvedeny v Tab. 4.12. 

Tab. 4.12 Parametry pro výpočet hodnoty VK 

2009 2010 2011 2012 2013
Rf 3,25% 4,02% 3,45% 3,55% 3,71%

odúročitel 0,9685 0,9614 0,9667 0,9657 0,9642
p 48,33% 49,63% 48,66% 48,83%

(1-p) 51,67% 50,37% 51,34% 51,17%  

Pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu v roce 2009 se postupuje zpětně od roku 

2013. Nejprve je tedy stanovena hodnota poslední etapy první fáze dle (3.72). Dále jsou 

vypočítány hodnoty pro další etapy dle (3.73), kde pro výpočet hodnoty v roce t je třeba znát 

hodnotu v roce t+1. Hodnota na počátku celého období, což je výsledná hodnota vlastního 

kapitálu v roce 2009, je vypočtena dle (3.74). Výsledná hodnota vlastního kapitálu                           

je optimální hodnotou určenou dle optimálního rozhodnutí. (Výpočty jsou uvedeny v Příloze                 

č. 2). 

V případě módu A, kdy se jednalo o normální produkci a hodnota FCFE na počátku 

byla ve výši 35 144 tis. Kč, je pro rok 2009 hodnota vlastního kapitálu s flexibilitou rovna 

výši 687 732 tis. Kč (viz Graf 4 v Příloze č. 2). Pokud by zde nebyla možnost přepínat mezi 

jednotlivými módy, tedy hodnota vlastního kapitálu je stanovena bez flexibility, pak                        

je hodnota vlastního kapitálu rovna 624 229 tis. Kč (viz Graf 7 v Příloze č. 2). Lze tedy říct, 

že možnost přepnout na mód B nebo mód C vynesla firmě flexibilní hodnotu ve výši                   

63 503 tis. Kč. 
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Následující obrázek (Obr. 4.13) ukazuje aktuální mód, který je pro firmu s výchozím 

módem A optimální. 

Obr. 4.13 Aktuální optimální mód pro firmu s výchozím módem A 

2009 2010 2011 2012 2013

B B B B B
B B B B

A A A
C C

C  

Z Obr. 4.13 je zřejmé, že pokud je výchozím módem mód A, je optimální přepnout 

hned na mód B, tedy rozšířit produkci o 30%. V případě nepříznivého vývoje peněžního toku 

pro vlastníky je lepší zanechat normální produkci. V případě nejpesimističtějšího vývoje 

FCFE je dobré zúžit produkci o 30%, tedy přepnout na mód C. 

Mód B počítá s rozšířenou produkcí o 30%. FCFE na počátku v roce 2009 jsou          

45 687 tis. Kč (viz Graf 2 v Příloze č. 2). Z módu B je možné přejít jen do módu A, je tedy 

možné vrátit se z rozšířené produkce na produkci normální, což by přineslo firmě jednorázové 

příjmy ve výši 190 000 tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu s možností přepnout na mód A je 

rovna 877 732 tis. Kč (viz Graf 5 v Příloze č.2). V případě neexistence flexibilního zásahu 

v podobě přepnutí na jiný mód je hodnota vlastního jmění ve výši 811 498 tis. Kč                    

(viz Graf 8 v Příloze č. 2). Hodnota flexibility je tedy rovna 66 234 tis. Kč. 

Na Obr. 4.14 jsou uvedeny aktuální optimální módy v jednotlivých uzlech, výchozím 

módem je mód B. Rozšířená produkce by měla být zachována ve většině uzlů binomického 

stromu. Jen v případě nepříznivého vývoje by měla být rozšířená výroba navrácena                          

na normální výrobu.  

Obr. 4.14 Aktuální optimální mód s výchozím módem B 

2009 2010 2011 2012 2013

B B B B B
B B B B

B B A
A A

A  
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 Třetí mód představuje výrobu zúženou o 30% z původní výroby. Hodnota peněžního 

toku pro vlastníky v roce 2009 pro mód C byla ve výši 24 601 tis. Kč (viz Graf 3 v Příloze                

č. 2). Z tohoto módu je možné přejít jen do normální produkce (mód A) s jednorázovými 

výdaji ve výši 138 000 tis. Kč. Možnost přepnout z módu C do módu A přinesla firmě 

hodnotu flexibility ve výši 108 209 tis. Kč, neboť hodnota vlastního kapitálu pro rok 2009 

s možností dynamické flexibility je rovna 545 169 tis. Kč (viz Graf 6 v Příloze č. 2), hodnota 

VK bez dynamické flexibility je 436 960 tis. Kč (viz Graf 9 v Příloze č. 2). 

 Na Obr. 4.15 vidíme, že je optimální přepnout na mód A téměř ve všech uzlech 

binomického stromu. Pouze za předpokladu nepříznivého vývoje FCFE je žádoucí zanechat 

původní mód C a tedy zůstat u zúžené výroby. 

Obr. 4.15 Aktuální optimální mód firmy s původním módem C 

2009 2010 2011 2012 2013

A A A A A
A A A A

A A A
C C

C

 

4.6 Shrnutí dosažených výsledků 

Nejprve byla stanovena hodnota vlastního kapitálu pasivní strategií, v tomto případě se 

jedná o ocenění derivátu typu forwardu. Hodnota vlastního kapitálu stanoveného pasivní 

strategií, kdy podkladovým aktivem je hodnota aktiv firmy a realizační cenou je hodnota 

cizích zdrojů firmy, je 758 837 tis. Kč.  

Dále byla stanovena hodnota vlastního jmění pomocí aktivní strategie. Zde se 

předpokládá, že akcionáři jsou vlastníky americké call opce na aktiva firmy. Takto stanovená 

hodnota vlastního kapitálu je ve výši 758 837 tis. Kč a je stejná jako hodnota VK určeného 

pasivní strategií, neboť ani v jednom uzlu binomického stromu nepřevyšovala hodnota dluhu 

hodnotu aktiv firmy. Hodnota finanční flexibility je tedy rovna 0.  

Hodnota možnosti flexibilního zásahu v podobě rozšíření kapacity výroby firmy                      

o 30% s investičními výdaji ve výši 190 000 tis. Kč je rovna 87 998 tis. Kč. Zde je 

podkladovým aktivem hodnota vlastního kapitálu určená aktivní strategií a vynásobená mírou 



 

 

61

rozšíření, realizační cenou jsou investiční výdaje na rozšíření. Rozšířená hodnota vlastního 

kapitálu je pak 846 835 tis. Kč.  

Dalším flexibilním zásahem bylo zúžit kapacitu výroby o 30% s jednorázovými 

investičními příjmy ve výši 156 000 tis. Kč. Zde se jedná o put opci, kdy podkladovým 

aktivem je hodnota VK stanovená aktivní strategií a vynásobená mírou zúžení, realizační 

cenou jsou jednorázové příjmy plynoucí ze zúžení kapacity výroby. Cena této opce je 16 538 

tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu s možností zúžení kapacity výroby je 775 375 tis. Kč. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.13.  

Tab. 4.13 Výsledné hodnoty stanovení hodnoty VK firmy reálně opční metodologií  

Položka Hodnota flexibility Hodnota VK celkem 

Hodnota VK pasivní strategií  758 837 tis. Kč 

Hodnota VK aktivní strategií 0 758 837 tis. Kč 

Operační flexibilita (rozšíření) 87 998 tis. Kč 846 835 tis. Kč 

Operační flexibilita (zúžení) 16 538 tis. Kč 775 375 tis. Kč 

  

Dalším krokem bylo určit hodnotu vlastního jmění firmy s možností dynamické volby 

různých módů. Módy reprezentují různé varianty stavu firmy. Mód A představuje normální 

produkci (hodnota FCFE v roce 2009 je 35 144 tis. Kč), pro mód B bude uvažováno, že firma 

rozšíří své aktivity o 30%, proto i hodnota peněžního toku pro vlastníky se zvýší o 30%, 

hodnota FCFE v případě rozšíření produkce o 30% je na počátku ve výši 45 687 tis. Kč.              

U módu C budeme naopak uvažovat restrikci o 30%. Hodnota FCFE v roce 2009 po zúžení 

normální produkce o 30% je rovna hodnotě 24 601 tis. Kč. V případě módu A je pro rok 2009 

hodnota vlastního kapitálu s flexibilitou ve výši 687 732 tis. Kč. Pokud by zde nebyla 

možnost přepínat mezi jednotlivými módy, tedy hodnota vlastního kapitálu je stanovena bez 

flexibility, pak je hodnota vlastního kapitálu rovna 624 229 tis. Kč. Lze tedy říct, že možnost 

přepnout na mód B s přepínacími náklady ve výši 190 000 tis. Kč nebo na mód C 

s přepínacími náklady ve výši -138 000 tis. Kč vynesla firmě flexibilní hodnotu ve výši 

63 503 tis. Kč. 

Z módu B je možné přejít jen do módu A, je tedy možné vrátit se z rozšířené produkce 

na produkci normální s přepínacími náklady ve výši -190 000 tis. Kč. Hodnota vlastního 

kapitálu s možností přepnout na mód A je rovna 877 732 tis. Kč. V případě neexistence 

flexibilního zásahu v podobě přepnutí na jiný mód je hodnota vlastního jmění ve výši 811 498 

tis. Kč. Hodnota flexibility je tedy rovna 66 234 tis. Kč. 
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Ze třetího módu C (zúžená produkce) je možné přejít jen do normální produkce (mód 

A) s přepínacími náklady ve výši 138 000 tis. Kč. Možnost přepnout z módu C do módu A 

přinesla firmě hodnotu flexibility ve výši 108 209 tis. Kč, neboť hodnota vlastního kapitálu 

pro rok 2009 s možností dynamické flexibility je rovna 545 169 tis. Kč, hodnota VK bez 

dynamické flexibility je 436 960 tis. Kč. 

  V Tab. 4.14 jsou shrnuty výsledky v případě určení hodnoty VK firmy 

s možností dynamické volby různých módů. 

Tab. 4. 14 Hodnota VK firmy stanovená na bázi switch reálných opcí 

MÓD MÓD A MÓD B MÓD C 

Hodnota FCFE v roce 

2009 
35 144 tis. Kč 45 867 tis. Kč 24 601 tis. Kč 

Hodnota VK firmy 

s flexibilitou 
687 732 tis. Kč 877 732 tis. Kč 545 169 tis. Kč 

Hodnota VK firmy bez 

flexibility 
624 229 tis. Kč 811 498 tis. Kč 436 960 tis. Kč 

Hodnota flexibility 63 503 tis. Kč 66 234 tis. Kč 108 209 tis. Kč 

  

Výsledné hodnoty VK vypočtené pasivní i aktivní strategií a konečné hodnoty VK 

stanovené s možností dynamické volby různých módů není zcela možné vzájemně 

porovnávat, neboť obě dvě metody vychází z jiného typu podkladového aktiva a liší se                       

i princip výpočtu. Ovšem hodnota vlastního kapitálu stanovená aktivní strategií a navýšená                

o hodnotu možnosti rozšířit výrobu o 30% (846 835 tis. Kč) je podobná jako hodnota VK 

stanovená na bázi switch opcí (877 732 tis. Kč), kdy podkladovým aktivem je rozšířená 

hodnota FCFE (mód B). K tomu dopomohlo i použití stejné míry rozšíření a stejných 

investičních nákladů u obou metod. V případě první metody je podkladovým aktivem hodnota 

VK stanovená aktivní strategií a vynásobená mírou rozšíření, realizační cenou jsou investiční 

výdaje na rozšíření. U druhé metody je podkladovým aktivem rozšířená hodnota FCFE o 30% 

a je zde možnost přepnout na mód A – tedy zpět na normální produkci, s přepínacími náklady 

ve výši 190 000 tis. Kč.  

Hodnota vlastního kapitálu stanovená jakoukoliv použitou metodou založenou                     

na reálných opcích je vyšší než účetní hodnota vlastního kapitálu, která činí 506 620 tis. Kč. 

Lze tedy konstatovat, že zohlednění flexibility reálných opcí při ocenění podniku zvyšuje jeho 

hodnotu.     
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5 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo stanovit hodnotu vlastního kapitálu dané firmy pomocí 

metodologie reálných opcí, ocenění hodnoty možností budoucích flexibilních zásahů a určení 

hodnoty vlastního jmění firmy s možností dynamické flexibility na bázi switch reálných opcí. 

Hodnota vlastního kapitálu firmy byla stanovena k 1. 1. 2009, jedná se tedy o odhad 

hodnoty vlastního kapitálu na rok 2009 za předpokladu, že tržby (vzhledem k finanční krizi) 

vzrostly jen o 1%, dlouhodobý majetek o 2%, zásoby o 3%, pohledávky o 4% a krátkodobé 

závazky o 10%. Dále byla v roce 2009 splacena část bankovního úvěru, konkrétně 20 mil. Kč.  

Úvěr čerpán nebyl. Pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu bylo nejprve potřeba určit 

vstupní údaje. Peněžní tok pro rok 2009 byl stanoven z finančního plánu na rok 2009. Pro 

odhad vývoje peněžního toku bylo potřeba zjistit volatilitu CF, ta byla určena na základě 

expertního odhadu s přihlédnutím k volatilitě daného odvětví. Vývoj hodnoty CF byl určen, 

za předpokladu, že se peněžní toky vyvíjí dle geometrického Brownova pohybu. Pro určení 

podkladového aktiva, čímž je hodnota aktiv firmy, byly vypočteny celkové náklady kapitálu. 

Nejprve byly stanoveny náklady kapitálu nezadlužené firmy pomocí stavebnicové metody. 

Hodnota aktiv firmy byla stanovena jako perpetuita tak, že CF v jednotlivých letech byly 

diskontovány celkovými náklady kapitálu. Realizační cenu představuje hodnota dluhu, resp. 

cizí kapitál v roce 2009, v dalších letech se vyvíjí dle určitého plánu. Výsledné hodnoty VK 

stanovené pasivní a aktivní finanční strategií a oceněné hodnoty možných flexibilních zásahů 

jsou uvedeny v kapitole 4.6, konkrétně v Tab. 4.13. Dále byla provedena citlivostní analýza 

ceny opce na změny míry rozšíření a zúžení za předpokladu konstantní realizační ceny a také 

citlivostní analýza ceny opce na změny realizační ceny za předpokladu konstantní míry 

rozšíření a zúžení. 

Posledním krokem bylo stanovení hodnoty vlastního kapitálu firmy pomocí aplikace 

flexibilního přístupu s možností dynamické volby různých módů. Módy reprezentují různé 

varianty stavu firmy. Mód A představuje normální produkci, mód B rozšířenou produkci                  

a mód C zúženou produkci. Náhodně vyvíjejícím se podkladovým aktivem jsou peněžní toky 

pro vlastníky FCFE, které se vyvíjí dle geometrického Brownova pohybu. Vycházíme 

z dvoufázové metody, kdy první fáze je náhodná pro čtyři roky a druhá fáze je nenáhodná                    

a rovná se perpetuitě. 

Výsledné hodnoty vlastního jmění firmy s možností dynamické flexibility jsou 

uvedeny v Tab. 4.14 v kapitole 4.6. 
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