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1 ÚVOD 

Finanční rizika jsou nedílnou součástí podnikatelské činnosti všech subjektů. Jedná 

se o rizika, která podniku vyplývají z prostředí, v němž uskutečňuje své podnikatelské 

aktivity. Aby mohl podnik těmto rizikům čelit a plně se soustředit na svou podnikatelskou 

činnost, je nezbytou součástí jeho finančního řízení funkční systém řízení finančních rizik. 

V současnosti, s rostoucí mírou globalizace, nabývá na významu řízení měnového 

rizika, které vyplývá z uzavírání obchodních kontraktů se zahraničními subjekty a se 

směnou cizích měn. V důsledku toho dochází k vysokému rozvoji trhů s finančními 

deriváty, které představují jeden z nejvyužívanějších nástrojů k eliminaci nejen měnového 

rizika.  

Jedním ze způsobů úplné nebo částečné eliminace měnového rizika je metoda 

hedgingu neboli zajištění založena na sestavení hedgingového portfolia skládajícího se 

z rizikového aktiva resp. skupiny aktiv a jednoho nebo více finančních derivátů. 

Cílem diplomové práce je zajištění měnového rizika ve zvoleném podniku pomocí 

vybraných hedgingových strategií s využitím finančních derivátů. Efekt plynoucí 

z jednotlivých strategií je nejprve hodnocen dle vybraných kritérií, vztahu výnos-riziko, 

postoje investora k riziku a dle počátečních nákladů a následně je posouzen jeho vliv na 

hodnotu firmy. 

Diplomová práce je rozdělena na tři kapitoly, z nichž první dvě jsou teoretické a 

tvoří podklad pro poslední kapitolu, která obsahuje praktickou část práce. 

V následující kapitole jsou nejprve charakterizovány finanční rizika a jednotlivé 

metody hedgingu a následně jsou popsány základní typy finančních derivátů, konkrétně 

forwardy, futures, swapy a opce. Dále je rozebrán postup simulace náhodného vývoje ceny 

finančních aktiv a v závěru kapitoly jsou popsány modely oceňování opcí.  

V další kapitole jsou přiblíženy motivy, proč subjekty vstupují na finanční trhy a 

s tím spojená charakteristika důvodů hedgingu. Následně jsou popsány přístupy k zajištění 

měnového rizika a hlouběji rozvedeny vybrané metody zajištění měnového rizika, kterými 

jsou forward, plain vanilla put opce, bariérové opce a short range forward. Na závěr 

kapitoly je popsán přístup, jakým lze hodnotit dopad hedgingu na hodnotu firmy. 
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Závěrečná kapitola obsahuje aplikaci teoretických poznatků z druhé a třetí kapitoly 

na vybraném podniku, kterým je společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Po stručném 

představení společnosti je naformulován řešený problém a vstupní údaje. Dále je popsán 

proces hedgingu měnového rizika, který v sobě zahrnuje stanovení vstupních parametrů 

pro simulaci kurzu a následnou simulaci Monte Carlo a ocenění vybraných měnových 

derivátů; přitom veškeré výpočty jsou provedeny v softwaru Mathematica společnosti 

Wolfram Research. V závěru kapitoly je vyhodnocen zajišťovací efekt jednotlivých 

hedgingových strategií podle vybraných kritérií a následně je posouzen jeho dopad na 

hodnotu firmy. 
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2 METODY HEDGINGU 

Hedging neboli zajištění je způsob, jak eliminovat finanční rizika, kterým jsou 

v rámci uskutečňování podnikatelských aktivit vystaveny všechny ekonomické subjekty. 

Tyto subjekty lze rozdělit na dvě skupiny a to na finanční a nefinanční instituce. 

Nefinanční instituce jsou podniky založené za účelem produkování výrobků, prodeje zboží 

nebo poskytování služeb. Při výkonu svých podnikatelských aktivit jsou tyto podniky 

vystaveny nejen rizikům vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti, souhrnně nazvané 

jako obchodní neboli podnikatelská rizika, ale také rizikům finančním. Aby byl naplněn cíl 

podnikání těchto společností, obecně maximalizace tržní hodnoty, je nezbytné eliminovat 

jejich vystavení finančním rizikům na optimální úroveň.  Tato eliminace je prováděna 

převedením rizik na finanční instituce, které lze tedy považovat za redistributory 

finančního rizika. 

V této kapitole budou nejprve popsána finanční rizika a jejich členění a dále 

vysvětlena podstata hedgingu a jeho metody. Následně budou charakterizovány základní 

typy finančních derivátů a to forwardy, futures, swapy a opce. V závěru budou 

interpretovány jednotlivé procesy simulace náhodného vývoje ceny finančních aktiv a 

modely oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model, simulace Monte 

Carlo). 

2.1 ČLENĚNÍ FINANČNÍCH RIZIK 

Finanční rizika patří svou povahou mezi rizika vyplývající z prostředí, v němž 

společnost uskutečňuje své podnikatelské činnosti. Obecně lze riziko definovat jako 

odchylku od očekávaného stavu, které je přiřazena určitá pravděpodobnost. Odchylky 

mohou být jednak negativní, jednak pozitivní. Jednou z metod, jak může firma finančním 

rizikům čelit, je hedging neboli zajištění pomocí finančních derivátů. 

Finanční rizika lze členit dle způsobu jejich eliminace na nesystematická rizika 

(jedinečná neboli specifická) a rizika systematická (tržní neboli faktorová), jak je 

znázorněno na obrázku 1-1. Nesystematická rizika jsou spojena s určitou firmou, resp. její 

činností, nebo nějakým aktivem či finančním instrumentem, a snižují se diverzifikací. 
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Systematická rizika se eliminují pomocí zajištění (hedgingu) a více či méně postihují 

všechny hospodářské jednotky v dané ekonomice. 

 
Obr. 1-1 Celkové, jedinečné, tržní riziko 

Do skupiny finančních rizik patří: 

- kreditní (úvěrové) riziko – jedná se o riziko nedostání závazků protistrany 

z důvodu nevůle nebo platební neschopnosti; 

- tržní riziko – vyjadřuje riziko ztrát ze změny tržních cen finančních aktiv, 

komodit a finančních derivátů způsobené nepříznivým vývojem podmínek na 

trhu, konkrétně: 

o měnové riziko, 

o úrokové riziko, 

o akciové riziko, 

o komoditní riziko, 

o riziko ze změn ceny finančních derivátů; 

- operační riziko – riziko vyplývající z provozních nedostatků a chyb, např. 

selhání lidského faktoru, technických systémů atd.; 

- riziko likvidity – riziko, že firma nebude disponovat dostatečným množstvím 

likvidních prostředků pro zajištění svých splatných závazků. 

2.2 KLASIFIKACE METOD HEDGINGU 

Hedging představuje jeden ze způsobů eliminace rizik. Podstatou hedgingu je 

vytvoření hedgingového portfolia skládajícího se z rizikového aktiva resp. skupiny aktiv a 
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jednoho nebo více finančních derivátů. Cílem je vytvořit hedgingové portfolio co nejvíce 

imunní proti riziku změn cen jednotlivých složek portfolia, resp. aby riziko hedgingového 

portfolia bylo menší než riziko původního podkladového aktiva.  

Obecně lze hodnotu hedgingového portfolia vyjádřit vztahem: 

 · · · , , (2.2-1) 

kde  je hodnota hedgingového portfolia v čase t, Q je množství rizikového aktiva S, St 

označuje hodnotu rizikového aktiva v čase t, h je počet zajišťovacích instrumentů, N 

označuje množství podkladového aktiva na jeden derivát a ,  vyjadřuje cenu derivátu na 

jednu jednotku podkladového aktiva stanovenou v čase t na budoucí okamžik T. 

Existuje mnoho způsobů, jak členit metody hedgingu. Mezi nejčastější členění 

patří: 

- dle revizí v čase: 

o statický hedging – je vytvořeno hedgingové portfolio a to se v čase 

nemění, 

o dynamický hedging – v průběhu trvání zajištění jsou prováděny revize 

hedgingového portfolia; 

- dle frekvence revizí: 

o diskrétní – revize probíhají v pevně stanovených intervalech, 

o spojité – hedgingové portfolio se reviduje v nekonečně malých 

intervalech; 

- dle zajišťovaného rizika: 

o celkové (systematické a jedinečné riziko), 

o pouze systematické, 

o pouze jedinečné; 

- dle hedgingové strategie: 

o faktorově neutrální přístup (delta hedging, gama hedging, delta-gama 

hedging, imunizace portfolia na bázi durace), 
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o minimalizace rozptylu, 

o minimalizace hodnoty Value at Risk (VaR), 

o minimalizace střední hodnoty ztráty, 

o maximalizace střední hodnoty funkce užitku, 

o minimalizace RAROC (risk adjusted return on capital – rizikově 

upravená výnosnost kapitálu); 

- dle typu finančních rizik: 

o kreditní (úvěrové) riziko, 

o tržní riziko, 

o operační riziko, 

o riziko likvidity; 

- dle typu zajišťovaného podkladového aktiva: 

o akcie, 

o obligace, 

o komodity, 

o měny, 

o finanční deriváty. 

2.3 CHARAKTERISTIKA FINANČNÍCH DERIVÁTŮ 

Jedním ze způsobů, jak se firma může zajistit proti rizikům, je využití finančních 

derivátů. Jejich historie sahá do 17. století, kdy vznikaly první trhy s futures (např. trh s 

futures na tulipány v Holandsku) a opcemi (japonský trh s opcemi na rýži). Derivátové trhy 

byly po celá staletí malé a neměly větší ekonomický význam. Toto se změnilo v 70. letech 

20. století, kdy došlo k zásadní změně ekonomických podmínek a klíčovému rozvoji teorie 

oceňování finančních derivátů a tím byl nastartován prudký rozvoj trhů s deriváty, který 

pokračuje dodnes. 

Obecně jsou deriváty charakterizovány jako finanční kontrakty, jejichž hodnota je 

„odvozena od“ nebo „závislá na“ ceně nějakého podkladového aktiva. Mezi základní typy 
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derivátů, tzv. plain vanilla deriváty, patří forwardy futures, swapy a opce. První tři 

jmenované jsou lineární deriváty, což znamená, že práva a povinnosti vyplývající 

z kontraktu jsou rovnoměrně rozděleny mezi protistrany. Mezi nelineární deriváty jsou 

řazeny opce, z nichž pro držitele plyne právo na nákup resp. prodej podkladového aktiva a 

pro vystavující stranu povinnost prodeje resp. nákupu podkladového aktiva. Podkladovým 

aktivem mohou být jednak finanční aktiva (např. burzovní index, úroková sazba, komodita, 

měna, derivát) nebo nefinanční aktiva (teplota, množství srážek, apod.). 

2.3.1 FORWARDY 

Forward je termínový kontrakt, ze kterého jeho účastníkům vyplývá povinnost 

koupit (majitel forwardu) nebo prodat (vystavující strana) určité množství dohodnutého 

podkladového aktiva k určitému datu a za předem stanovenou cenu. Takto stanovená cena 

se obecně nazývá realizační cena, u forwardových kontraktů se často užívá také pojem 

dodací cena. 

Forwardy se obchodují na tzv. over the counter trzích (OTC) neboli přes přepážku, 

což znamená, že obchody nejsou standardizované co do množství podkladového aktiva, 

data dodání a realizační ceny. Jsou obchodovány převážně mezi velkými a důvěryhodnými 

institucemi a to z důvodu neexistence clearingového centra coby poskytovatele záruky za 

dodržení smluvních podmínek. Tím, že se jedná o kontrakty šité na míru jednotlivým 

subjektům, jsou forwardy málo likvidní a velice těžce se s nimi obchoduje.  

Zajištěním pomocí forwardů se fixuje budoucí cena a tím odpadá riziko vyplývající 

z volatility cen na spotovém trhu. Využití tohoto nástroje však neumožňuje podniku 

profitovat z případných pozitivních změn tržních cen. 

Subjekty vstupující do forwardového kontraktu mohou být v dlouhé nebo krátké 

pozici. V krátké pozici se nachází prodávající a je typická pro případ, kdy zajišťovatel již 

vlastní dané aktivum (nebo jeho vlastnictví očekává) a v budoucnu plánuje jeho prodej. 

Dlouhou pozici zaujímá kupující a je charakteristická v situaci, pokud zajišťovatel ví, že 

bude v budoucnu nakupovat určité aktivum. 

Výplatní funkce neboli vnitřní hodnota vyjadřuje efekt plynoucí kupujícímu a 

prodávajícímu v době zralosti forwardu. Výplatní funkce pro jednotlivé pozice ve forwardu 
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znázorňuje graf na obrázku 2-2, přičemž vnitřní hodnota forwardu v době zralosti 

z pohledu kupujícího (dlouhá pozice) je: 

 ,  (2.3-1) 

a z pohledu prodávajícího (krátká pozice) má tvar: 

 ,  (2.3-2) 

kde VH je vnitřní hodnota derivátu, T je doba zralosti forwardu, ST je spotová cena v době 

zralosti a X je realizační cena. 

 
Obr. 2-2 Výplatní funkce forwardu 

Pokud je spotová cena podkladového aktiva ST v době zralosti vyšší než předem 

dohodnutá realizační cena X, pak získá strana v dlouhé pozici (kupující) a naopak. Platí zde 

tzv. hra s nulovým součtem, která říká, že množství peněz, které jedna strana získá, se musí 

rovnat sumě peněz, kterou druhá strana ztratí. 

Dalšími důležitými pojmy jsou hodnota forwardu a forwardová cena. Hodnota 

forwardu v době sjednání kontraktu t se splatností v budoucnu T je pro dlouhou pozici 

charakterizována jako spotová cena podkladového aktiva minus realizační cena 

diskontovaná bezrizikovou sazbou. Tento vztah vyjadřuje následující rovnice: 

 , · · , (2.3-3) 

pro krátkou pozici je hodnota forwardu vyjádřena následně: 

 , · · ,  (2.3-4) 
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kde ,  je forward sjednaný v čase t se splatností v čase T, r je bezriziková sazba, 

 vyjadřuje dobu do splatnosti a ·  je diskontní faktor. 

Forwardová cena je taková výše realizační ceny forwardu, při které je jeho hodnota 

rovna nule: 

 , 0        · · .  (2.3-5) 

2.3.2 FUTURES 

Futures jsou označovány jako standardizované forwardy, ale přesto, že jsou si tyto 

nástroje podobné, nelze je považovat za přesné substituty. Stejně jako u forwardů vyplývá 

z futures pro zúčastněné strany povinnost dostát svých závazků, které jim z kontraktu 

vyplývají. Konkrétně pro kupujícího, neboli stranu v dlouhé pozici, koupit a pro 

prodávajícího, čili stranu v krátké pozici, prodat dané podkladové aktivum za předem 

sjednaných podmínek. Pro svou podobnost lze na futures pohlížet jako na portfolio 

forwardových kontraktů neboli časovou řadu jednodenních forwardů, viz obrázek 2-3.  

 
 Obr. 2-3 Vztah mezi futures a forwardem  

Futures se od forwardů odlišují rozdíly, které je činí atraktivními pro různé skupiny 

účastníků transakcí s deriváty. Zatímco forwardy se využívají výhradně k zajištění rizik, 

futures jsou také předmětem zájmů spekulantů. Toto souvisí taky s jedním 

z charakteristických rysů, které futures odlišují od forwardů, a to minimální procentuelní 

podíl (cca 1 % – 5 %) na celkovém počtu obchodů, u kterého dojde k fyzickému 

vypořádání. Typické je tzv. offsetting neboli sjednání protisměrného kontraktu během 

doby životnosti futures.  

Futures se obchodují na speciálních burzách, tzn., že veškeré podmínky smlouvy, 

jako je kvalita a kvantita zboží, cena, datum a místo dodání, jsou standardizovány. Naproti 

tomu forwardy jsou kontrakty šité na míru danému subjektu a nic není standardizováno. Ze 

standardizace rovněž vyplývá větší likvidita a obchodovatelnost futures. 
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Výhodou futures je eliminace rizika vyplývajícího z nedostání podmínek kontraktu 

protistranou, které na sebe přebírá zúčtovací centrum dané derivátové burzy. Toto centrum 

vystupuje vůči účastníkům obchodů s futures jako jejich protistrana. Za ochranu proti 

riziku selhání protistrany požaduje burza po subjektech vstupujících do obchodů s futures 

účast v systému placení záloh. Existují tři druhy záloh a to počáteční, udržovací a 

doplňující záloha. Jejich výši si stanovují jednotlivé burzy samy a jsou odvozovány od 

variability cen jednotlivých podkladových aktiv. 

Obchodování s futures je založeno na systému nabídky a poptávky na burze. 

V okamžiku, kdy dojde ke spárování příkazů ke koupi a prodeji, je uzavřen kontrakt, 

v průběhu jehož trvání dochází k dennímu vypořádání zisků a ztrát pomocí výše 

zmiňovaných záloh. Nutnou podmínkou pro denní vypořádání je denní oceňování trhem 

neboli marking to market. V průběhu trvání kontraktu tak lze zjišťovat velikost 

teoretického zisku respektive ztráty v případě uzavření pozice prostřednictvím sjednání 

protisměrné pozice ke konci daného obchodního dne. 

Cena futures se vypočte jako termínová cena podkladového aktiva k datu splatnosti 

futures, tzn., že je odvozena od očekávané promptní ceny podkladového aktiva, která by 

měla existovat na trhu v okamžiku vypršení futures: 

 , ,  (2.3-6) 

kde ,  je kótovaná budoucí cena futures stanovená v okamžiku sjednání kontraktu a 

 je očekávaná spotová cen v době splatnosti futures stanovená v čase t. 

Aktuální hodnotu futures pro daný obchodní den lze pomocí uzavírací ceny určit 

jako: 

 ,
· · , , ,  (2.3-7) 

kde ,  je hodnota futures pro daný obchodní den a ,  je uzavírací cena futures pro 

daný obchodní den. 
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2.3.3 SWAPY 

Swap je derivát založený na dohodě protistran o výměně určitého podkladového 

aktiva, kterým může být např. měnový kurz, úroková sazba nebo akcie. Většina swapů se 

obchodují na OTC trzích a jsou šity na míru oběma protistranám. 

Rovněž na swap lze nahlížet jako na portfolio forwardů, s tím rozdílem, že se 

nejedná o časovou řadu jednodenních kontraktů, ale tyto forwardy vycházejí z jednoho 

časového okamžiku a mají různé doby splatnosti, jak ukazuje obrázek 2-4. 

 
Obr. 2-4 Vztah mezi swapem a forwardem 

2.3.4 OPCE 

Opce představují právo na realizaci obchodu s dohodnutým podkladovým aktivem 

za předem stanovených podmínek. Jelikož se jedná o nelineární finanční deriváty, toto 

právo má pouze jedna ze stran (majitel opce), zatímco druhá strana (upisovatel) má 

povinnost dostát svých závazků vyplývajících z kontraktu. Vlastník derivátu se nachází ve 

volné neboli long pozici a upisovatel v těsné neboli short pozici. Podle toho, zda držená 

opce představuje právo na nákup nebo prodej podkladového aktiva, rozlišují opce na tzv. 

call a put. 

Call opce představuje smlouvu, která jeho majiteli dává právo koupit určité 

podkladové aktivum za předem stanovenou cenu a ke stanovenému datu. V případě že 

majitel opci využije, je upisovatel povinen dodat podkladové aktivum dle podmínek 

stanovených v kontraktu. 

Put opce je kontrakt, který dává vlastníkovi právo k prodeji podkladového aktiva 

za smluvně dohodnutou cenu. Upisovatel opce je povinen převzít podkladové aktivum a 

zaplatit za něj stanovenou cenu. Tato povinnost mu vzniká jen a pouze, pokud vlastník 

využije svého práva na realizaci opce. 
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Tato skupina finančních derivátů umožňuje jednak zajištění proti negativním 

změnám tržních cen, jednak možnost profitovat z pozitivních pohybů cen podkladových 

aktiv na trhu. Za možnost volby platí držitel opce prémii. Opční prémie neboli cena opce 

se skládá ze dvou složek a to z vnitřní a časové hodnoty.  

Vnitřní hodnota opce odpovídá výplatní funkci a vyjadřuje, jaký by byl přínos 

v případě okamžitého uplatnění opce. Vypočte se jako rozdíl mezi cenou podkladového 

aktiva a realizační cenou u call opce nebo jako rozdíl realizační ceny a ceny podkladového 

aktiva u put opce. Záporný výsledek znamená nulovou vnitřní hodnotu opce. V souvislosti 

s tímto jsou rozlišovány tři pojmy a to opce v penězích (in the money, ITM, ), 

opce mimo peníze (out of the money, OTM, 0) a opce na penězích (at the money, 

ATM, 0). Vnitřní hodnotu pro call a put opce znázorňuje tabulka 2-1. 

 
Tab. 2-1 Vnitřní hodnota opce 

Časová hodnota opce se mění s dobou životnosti opce. Čím je kratší doba do 

splatnosti, tím nižší je časová hodnota opce a v okamžiku vypršení je nulová.  

Cenu opce ovlivňuje celá řada faktorů, mezi ty zásadní patří cena podkladového 

aktiva, realizační cena, doba do splatnosti, volatilita ceny podkladového aktiva a 

bezriziková sazba. 

Podle možnosti využití opce se rozlišují tři základní typy opcí a to evropská, 

americká a bermudská. Pokud může být opce uplatněna pouze v jednom časovém 

okamžiku, jedná se o evropskou opci. Možnost využít práva kdykoliv do doby realizace 

představuje americká opce. Kombinací evropské a americké opce je tzv. bermudská opce, 

kterou lze využít v určitém intervalu mezi uzavřením a realizací kontraktu.  

Výplatní funkce, jak již bylo zmíněno u forwardů, vyjadřuje efekt plynoucí 

z realizace kontraktu. U forwardu měla křivka výplatní funkce tvar přímky pod úhlem 45°, 

kdežto výplatní funkci opce tvoří zalomená křivka a toto zalomení je na úrovni realizační 
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ceny. Zisková funkce má rovněž tvar zalomené křivky a zohledňuje opční prémii. Podle 

typu výplatní funkce jsou rozlišovány plain vanilla opce s jednoduchou výplatní funkcí a 

tzv. exotické opce se složitější výplatní funkcí.  

Tvar výplatní a ziskové funkce se liší pro jednotlivé opční pozice. Existují čtyři 

základní pozice a to dlouhá pozice v kupní opci (long call), krátká pozice v kupní opci 

(short call), dlouhá pozice v prodejní opci (long put) a krátká pozice v prodejní opci (short 

put). Následující porovnání těchto čtyř pozic bude provedeno pro evropské opce. 

Long call neboli dlouhá pozice v kupní opci vyjadřuje vlastnictví opce na nákup 

podkladového aktiva. Majitel opce může dosáhnout nekonečně velkého zisku, jehož růst je 

přímo úměrný růstu spotové ceny podkladového aktiva, a maximální realizované ztráty ve 

výši opční prémie. 

Vnitřní hodnota (VH) neboli výplatní funkce dlouhé pozice v call opci je vyjádřena 

následovně: 

 , 0 ,  (2.3-8) 

kde  je spotová cena podkladového aktiva a X představuje realizační cenu. 

Zisk z opce je vyjádřen jako vnitřní hodnota opce minus opční prémie a zisková 

funkce je definována vztahem: 

 á  , ,  (2.3-9) 

kde c je výše opční prémie u call opce. 

Graficky jsou výplatní a ziskové funkce u jednotlivých opčních pozic znázorněny 

grafy na obrázcích 2-5 až 2-8. 
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Obr. 2-5 Výplatní a zisková funkce long pozice v call opci 

Short call pozici zaujímá upisovatel call opce a vyplývá z ní povinnost dodat 

podkladové aktivum, pokud strana v long pozici využije právo realizace kontraktu. Subjekt 

nacházející se v short call pozici může realizovat zisk maximálně ve výši opční prémie, 

která mu bude zaplacena majitelem call opce za právo volby. Ztráta pro upisovatele je 

neomezená a závisí na výši ceny podkladového aktiva. 

Vnitřní hodnota pro krátkou pozici v kupní opci je: 

 , 0 ,  (2.3-10) 

a zisková funkce má tvar: 

 á  , .  (2.3-11) 

 
Obr. 2-6 Výplatní a zisková funkce short pozice v call opci 

Long put pozici zaujímá držitel prodejní opce a vyplývá z ní právo na prodej 

podkladového aktiva. Maximální ztráta z této pozice je rovna opční prémii. Zisk je 

prakticky neomezený a zvyšuje se s poklesem ceny podkladového aktiva. 

Vnitřní hodnota této pozice je charakterizována vztahem: 
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 , 0 .  (2.3-12) 

Zisková funkce je: 

 á  , ,  (2.3-13) 

kde p je opční prémie u put opce. 

 
Obr. 2-7 Výplatní a zisková funkce long pozice v put opci 

Short put pozice znamená povinnost pro upisovatele opce odkoupit podkladové 

aktivum v případě, že majitel put opce využije právo na realizaci obchodu. Maximální zisk 

je ohraničen velikostí opční prémie, kterou majitel opce platí za právo volby. Ztráta je 

závislá na ceně podkladového aktiva a je prakticky neomezená. 

Vnitřní hodnota opce je u short put pozice následující: 

 , 0 ,  (2.3-14) 

a zisková funkce je charakterizována vztahem: 

 á  , .  (2.3-15) 

 
Obr. 2-8 Výplatní a zisková funkce short pozice v put opci 
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Dosud bylo provedeno členění typu opcí dle nároku vyplývajícího pro vlastníka 

opce (call a put opce) a dle momentu jejího využití (evropská, americká a bermudská). 

Opce lze však rozlišovat podle dalších charakteristik např.: 

- dle závislosti výplatní funkce na vývoji ceny podkladového aktiva: 

o path not dependent (jednoduché call a put opce), 

o path dependent opce – jejich výplata závisí na minulosti, jak se vyvíjela 

cena určitého podkladového faktoru; 

- dle hlediska limitu výplaty: 

o floor opce – ohraničení výplaty zespodu, 

o cap opce – horní limit výplaty; 

- dle počtu podkladových faktorů: 

o jednofaktorové opce – call nebo put opce, 

o dvoufaktorové opce (spread opce) – tyto opce mají dvě podkladové 

aktiva (např. dva forwardy s různou dobou splatnosti), 

o vícefaktorové opce – náhodných aktiv je více: 

 rainbow opce, 

 basket opce, 

 quantile opce; 

- dle typu podkladového aktiva: 

o finanční aktiva (např. akcie, měna, úroková sazba, cena komodity, 

finanční toky, cena opce – tzv. opce na opci neboli compound opce), 

o nefinanční aktiva (weather deriváty – teplota vzduchu, vlhkost, srážky 

apod.); 

- dle možnosti volby: 

o binární – opce je buď využita, nebo nikoliv, 

o výběrové opce (chooser opce) – je vybíráno z více možností. 

Jak již bylo uvedeno výše, exotické opce jsou opce s komplikovanou výplatou. 

Obchoduje se s nimi na mimoburzovních OTC trzích, protože jsou tvořeny přesně na míru 
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jednotlivým subjektům. Z toho plyne jejich nižší likvidita a obtížnější stanovení jejich 

ceny.  Exotické opce lze členit na: 

- path dependent opce: 

o asijské opce – cena závisí na minulosti, , 0 , tzn., 

že výplatní funkce není závislá na výchozí ceně podkladového aktiva, 

ale na její střední hodnotě, 

o look back opce – výplatní funkce je buď maximální nebo minimální 

hodnota z ceny podkladového aktiva, , 0 , 

o bariérové opce (knock-in, knock-out) – jejich výplata závisí na tom, zda 

po dobu do realizace cena podkladového aktiva překročila (nebo 

nepřekročila) určitou bariéru; 

- package – jedná se o portfolio evropských call a put opcí, forwardů, hotovosti a 

podkladového aktiva: 

o collar, 

o kombinační opční pozice (bull, spread, strangles, straddles apod.); 

- vícestupňové opce: 

o výběrové – v budoucím čase T1 rozhodovatel vybírá z call a put opce, 

o složené – tzv. opce na opci, 

o s odloženou splatností – začínají platit v budoucím okamžiku T1 a doba 

zralosti nastává v čase T2); 

- digitální opce – jsou podobné bariérovým opcím a výplata je závislá na tom, 

zda cena podkladového aktiva v čase T dosáhne realizační ceny: 

o cash-or-nothing (výplatu představuje dohodnutá suma peněz), 

o asset-or-nothing (výplatou je vybrané aktivum). 
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2.4 SIMULACE NÁHODNÉHO VÝVOJE CENY FINANČNÍCH 

AKTIV 

Pro finanční aktiva je charakteristický náhodný vývoj v čase a tento průběh je 

označován jako stochastický proces. Finanční veličiny jsou v tomto případě vyjádřeny 

pomocí rozdělení pravděpodobnosti a jejich parametrů. Opakem tohoto procesu je proces 

deterministický, kdy vývoj určitého aktiva v průběhu budoucího časového okamžiku lze 

s jistotou charakterizovat a popsat jedním reálným číslem. 

Stochastický proces obsahuje dvě základní složky: 

- trend – deterministická (nenáhodná) veličina, 

- reziduum – odchylka, která je náhodnou veličinou a je jí vždy přiděleno nějaké 

rozdělení pravděpodobnosti. 

Jednotlivé procesy pak vznikají kombinací různých trendů a reziduí s různým 

rozdělením pravděpodobnosti   . Obecně lze náhodný proces  vyjádřit následovně: 

, 

kde   . 

Nezbytnou a zásadní součástí oceňování finančních derivátů je pojmenování 

procesu, který je sledován cenou podkladového faktoru. Podle vztahu procesu ke změně 

času lze rozlišit základní dva typy: 

- stochastické procesy v diskrétním čase, kde 0,1,2,… , 

- stochastické procesy ve spojitém čase, kde 0,∞ . 

V praxi ceny podkladových aktiv sledují zejména diskrétní proces, jelikož se 

obchodují pouze v určitou dobu, kdy je trh otevřen. Výjimku tvoří ceny měn a komodit 

obchodovaných na světových trzích takřka neomezeně. I přes tuto skutečnost, jsou v praxi 

často využívány spojité stochastické modely, jako vhodná aproximace. 

V závislosti na tom, zda jsou procesy sledovány v diskrétním či spojitém čase, je 

modelována jejich riziková složka. Ta je u spojitých procesů většinou modelována dle 
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Wienerova procesu a u diskrétních procesů měnících se skokem pomocí Poissonova 

procesu. Dalšími typy procesů jsou např. Itôův proces a Brownovy procesy. 

2.4.1 WIENERŮV PROCES 

Tento proces je základním prvkem ostatních procesů a popisuje náhodnou veličinu, 

která se vyskytuje ve všech dalších procesech. Wienerův proces vychází ze dvou 

předpokladů: 

- sleduje Markovův proces, tzn., že predikované ceny ovlivňuje pouze aktuální 

cena nikoliv ceny historické, 

- změny cen jsou v čase nezávislé.  

Wienerův proces je charakterizován tímto vztahem: 

 ̃ · √ ,  (2.4-1) 

kde ̃ je náhodná veličina z normovaného normálního rozdělení 0,1  ,  je náhodná 

veličina v určitém čase,  je výchozí veličina,  je přírůstek náhodné veličiny v čase,   

je určitý časový úsek. Střední hodnota 0 a směrodatná odchylka √ . 

Pokud je uvažován vývoj ceny pro více časových intervalů, pak má Wienerův 

proces tvar: 

                                                            · √ ,                                                    (2.4-2) 

kde 
∆

 značí jednotlivé časové intervaly. 

2.4.2 POISSONŮV PROCES 

Poissonův proces se využívá při modelování náhodné složky u aktiv, jejichž ceny 

se v delším časovém úseku mění skokově. Tento proces vychází z Poissonova rozložení se 

střední hodnotou  a směrodatnou odchylkou √  a je charakterizován 

vztahem: 

 ·
!
. (2.4-3) 
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2.4.3 ITÔŮV PROCES 

Dalším z obecných typů stochastických procesů je Itôův proces, který je definován 

vztahem: 

 , · , · ,  (2.4-4) 

kde    je přírůstek veličiny a    je směrodatná odchylka. 

Analogií Taylorova rozvoje pro nestochastické procesy je pro stochastické procesy 

a čas Itôova lema, , , která je definována následně: 

                   ·  
1
2 · ·   · ·   · .                 (2.4-5) 

Jedná se opět o Itôův proces s přírůstkem ·   · ·    a rozptylem 

·   . 

2.4.4 BROWNOVY PROCESY 

Jedná se o procesy s trendovou složkou, kde je náhodná složka popsána 

specifickým Wienerovým procesem, přitom náhoda přesně odpovídá normovanému 

normálnímu rozdělení pravděpodobnosti. 

Aritmetický Brownův proces neboli zobecněný Wienerův proces je zvláštním 

případem Itôova procesu, u něhož jsou parametry konstantní a nezávislé na ostatních 

proměnných se střední hodnotou ·  a směrodatnou odchylkou . 

Aritmetický Brownův pohyb je vyjádřen jako: 

 · · ,  (2.4-6) 

kde  je specifický Wienerův proces, ·  charakterizuje trend a ·  vyjadřuje 

náhodné reziduum.  

Geometrický Brownův proces charakterizuje exponenciální vývoj ceny a je 

vyjádřen takto: 

 · · · · ,  (2.4-7) 
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kde  představuje výnos aktiva,   je směrodatná odchylka a x je multiplikační faktor. 

Existují dva způsoby vyjádření geometrického Brownova procesu: 

- diskrétní verze neboli tzv. Eulerova transformace, 

- spojitá verze neboli geometrický Brownův proces s logaritmickými cenami. 

Geometrický Brownův proces s logaritmickými cenami se odvodí pomocí 

Itôovy lemy pro funkci  následovně: 

 · · ,  (2.4-8) 

kde  je přírůstek logaritmu veličiny a lze vyjádřit jako , což představuje spojitý 

výnos. Procesy jsou analogické, řešením je rovnice pro cenu: 

 · · · .  (2.4-9) 

2.5 MODELY OCEŇOVÁNÍ OPCÍ 

Existují tři základní přístupy ke stanovení ceny opce: 

- analytické modely (closed form solution) – u těchto metod existuje vzorec pro 

ocenění, který je určitým zjednodušením reality, a do něj jsou dosazeny 

příslušné parametry; patří zde Blackův a Scholesův model (dále také BS model) 

a jeho aproximace pro různá aktiva; 

- numerické (aproximativní) modely – skutečnost je aproximována pomocí 

diskrétních modelů: 

o binomický model neboli CRR model (dvě možnosti rozhodování), 

o trinomické a multinomické modely (tři a více možností rozhodování), 

o model FDM neboli model konečných prvků (založen na diskretizaci 

parciální diferenciální rovnice BS modelu pomocí diferenční rovnice); 

- simulace Monte Carlo – někdy řazena mezi numerické modely. 
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2.5.1 BINOMICKÝ MODEL 

Předpokladem tohoto modelu je diskrétní čas ∆ , ve kterém cena aktiva vykazuje 

diskrétní přírůstky ∆ . Nevýhodou modelu je značné zjednodušení, z kterého vyplývá 

pravděpodobnost nepřesného řešení. Výhodou je možnost použití pro americké opce a 

opce se složitou výplatní funkcí. Podmínkou pro ocenění aktiva je nemožnost arbitráže, 

tzn., nelze dosáhnout vyššího než bezrizikového výnosu. 

Pro stanovení ceny opce existují dva přístupy: 

- replikační strategie, 

- hedgingová strategie. 

Replikační strategie napodobuje pomocí portfolia aktiv cenu opce a je 

požadováno, aby se toto portfolio chovalo stejně jako opce. Takto vytvořené portfolio se 

skládá z podkladového aktiva a bezrizikového aktiva. 

Hedgingová strategie vychází z principu hedgingu, tzn., že při oceňování opce je 

vytvořeno hedgingové portfolio z podkladového aktiva a opce. Cílem je bezrizikový výnos 

hedgingového portfolia, ať je vývoj podkladového aktiva jakýkoliv. 

2.5.2 BLACKŮV A SCHOLESŮV MODEL 

Blackův a Scholesův model je nejčastěji využívaným a explicitním řešením pro 

oceňování, zajišťování a replikaci opcí. Tento model je vhodný pouze pro evropské typy 

opcí a rovněž pro americké call opce bez dividendového příjmu. Základní předpoklady 

modelu jsou následující: 

- existence dokonalého trhu – zanedbatelné transakční náklady a daně, nemožnost 

dosažení arbitrážního zisku (aktiva jsou oceněna tzv. bit-ask cenou), 

- neomezený krátký prodej s plným využitím výtěžku, 

- spojité obchodování, 

- nekonečná dělitelnosti aktiv, 

- konstantní bezriziková sazba pro všechny investory a všechny doby do 

splatnosti, 
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- bezdividendový příjem po celou dobu životnosti opce (umožňuje použití i pro 

americké call opce, které jsou realizovány tehdy a jen tehdy pokud končí 

v penězích), 

- ceny podkladových aktiv se vyvíjí dle geometrického Brownova pohybu (GBP) 

a výnosy mají lognormální rozdělení, 

- konstantní volatilita podkladového aktiva v čase. 

Cena evropské call opce se určí podle následujícího vztahu: 

 · · · · ,  (2.5-1) 

a cena evropské put opce takto: 

 · · · · ,  (2.5-2) 

kde 

 
·

·√
,  (2.5-3) 

 · √ .  (2.5-4) 

Přitom c a p jsou ceny evropských kupních a prodejních opcí,  je výchozí cena 

podkladového aktiva,  označuje realizační cenu, r je roční bezriziková sazba,  a 

udává dobu do vypršení opce,  je roční směrodatná odchylka charakterizující volatilitu 

spojitého výnosu podkladového aktiva, ·  je spojitý diskontní faktor a  a  

označují funkce kumulativního normovaného normálního rozdělení. 

2.5.3 SIMULACE MONTE CARLO 

Simulace Monte Carlo je vysoce flexibilní nástroj k oceňování finančních derivátů, 

zejména těch se složitější výplatou a při komplexním charakteru podkladových faktorů. 

Postup oceňování derivátů metodou Monte Carlo spočívá v generování vektoru 

náhodných prvků, z nichž jsou vypočteny hodnoty potřebné pro stanovení výplaty opce 

v době zralosti. Následně je pomocí diskontování bezrizikovou sazbou určena výchozí 

hodnota opce. 
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Je rozlišováno několik metod simulace Monte Carlo. Mezi základní metody patří 

přímá simulace Monte Carlo (PMC), metoda protikladných proměnných (Antithetic 

Variates Method, AVM), metoda stratifikace (Stratified Sampling, SS), která se dále člení 

na přímou a nepřímou stratifikaci, metodu LHS (Latin Hypercube Sampling) a metodu 

BSMC (Bridge Sampled Monte Carlo). 

Přímá simulace Monte Carlo 

Simulaci Monte Carlo je při postupu stanovení hodnoty derivátu většinou nutné 

provádět v rizikově neutrálním prostředí. V takovém případě hodnota finančního derivátu 

odpovídá současné hodnotě výplaty očekávané při rizikově neutrálních 

pravděpodobnostech. 

Výplatu opce, která je funkcí ST, lze zapsat následovně: 

                                                  ·
1

,                                          (2.5-5) 

přitom ST je určeno podle: 

 · · · ·√ · ,  (2.5-6) 

kde  je hodnota podkladového aktiva v době zralosti T, (n) označuje n-tý scénář,  je 

výchozí cena podkladového aktiva, r vyjadřuje bezrizikovou sazbou, σ je směrodatná 

odchylka výnosů rizikového aktiva S, τ označuje dobu do zralosti a  vyjadřuje náhodný 

prvek z normovaného normálního rozdělení 0,1 . 
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3 DŮVODY HEDGINGU MĚNOVÉHO RIZIKA 

Měnové riziko firmě vzniká, pokud její příjmy či výdaje, nebo jejich část zní na 

jinou měnu, než ve které vede své účetnictví. Pokud společnost vede účetnictví v českých 

korunách a transakce z její podnikatelské činnosti probíhají i v jiných měnách, pak je 

korunová hodnota vyplývající z těchto kontraktů přímo závislá na měnovém kurzu mezi 

danou cizí měnou a korunou. Dalšími důvody vzniku měnového rizika je převod účetních 

výkazů dceřiné společnosti do konsolidovaných výkazů mateřské společnosti a také změna 

chování obchodních partnerů firmy z důvodu kurzových změn. 

Změny měnových kurzů mohou být pro podnik jednak příznivé (kurzové zisky), 

jednak nepříznivé (kurzové ztráty). Měnové riziko firmy se vztahuje právě k nepříznivým 

změnám kurzů, které mohou způsobit negativní změny v hodnotě firemních aktiv a pasiv či 

peněžních toků. Citlivost veličin vystavených riziku změny měnového kurzu vyjadřuje tzv. 

měnová neboli devizová expozice. 

V souvislosti s existencí tří možných důvodů vzniku měnového rizika jsou 

rozlišovány tři typy měnové expozice: 

- transakční expozice – souvisí s rizikem, že transakce denominované v cizích 

měnách mezi sjednáním a realizací platby změní svou hodnotu vyjádřenou 

v domácí měně, 

- translační expozice – vztahuje se k části kurzového rizika, které vzniká 

konsolidací účetních výkazů nadnárodních společností a závisí na rozsahu 

aktivit vykonávaných zahraničními dceřinými společnostmi, na území sídla 

dceřiné společnosti a na použitých účetních metodách, 

- ekonomická neboli operativní expozice – souvisí s negativní změnou 

v konkurenčním postavení firmy na trhu z důvodu změn měnového kurzu a 

následným nenaplněním plánovaných finančních výsledků společnosti.  

Po charakteristice měnového rizika a příčin jeho vzniku budou popsány motivy pro 

vstup subjektů na finanční trhy. V návaznosti na motiv zajištění budou přiblíženy důvody 

proč se zajišťovat proti měnovému riziku a jednotlivé přístupy hedgingu rizika 

vyplývajícího ze změn měnových kurzů. Na závěr budou charakterizovány jednotlivé 

měnové deriváty a způsob, jakým hedging ovlivňuje hodnotu firmy. 
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3.1 MOTIVY VSTUPU SUBJEKTŮ NA FINANČNÍ TRHY 

Existují tři hlavní motivy vstupu subjektů na finanční trhy. Jedná se o možnost 

využití arbitráže, spekulaci na pohyby cen a potřebu zajistit se proti rizikům. 

Arbitráž 

Arbitráž vyjadřuje pojem pro možnost profitovat z rozdílů cen na různých trzích. 

Přitom se může jednat o rozdíly cen v místě nebo čase. Pokud rozdíly cen vycházejí 

z rozdílů na jednotlivých územních trzích, hovoří se o místní arbitráži. Časová arbitráž 

vzniká z rozdílů cen na spotových a termínových trzích, tzn., že termínové ceny 

neodpovídají cenám, které jsou odvozeny z cen na spotovém trhu. Předpokladem pro 

arbitráž je samozřejmě totožnost aktiv na srovnávaných trzích. 

Spekulace 

Spekulací na finančních trzích se rozumí záměrné otevírání pozic s cílem profitovat 

z jejich pozitivního budoucího vývoje. 

Zajištění 

Zajištěním neboli hedgingem se rozumí způsob eliminace finančních rizik, kterým 

je firma vystavena, pomocí vhodného finančního derivátu nebo skupiny derivátů. Podstata 

hedgingu byla přiblížena v podkapitole 2.2 Klasifikace metod hedgingu. 

3.2 DŮVODY ZAJIŠTĚNÍ RIZIK 

Důvody pro a proti zajištění rizik vychází z postoje jednotlivých zainteresovaných 

subjektů k riziku. Ať už se jedná o vlastníky firmy, management, nebo jiné zainteresované 

osoby ve firmě (např. zaměstnanci, odběratelé, dodavatelé), každý z nich preferuje určitou 

úroveň rizika.  

Jak velkou míru rizika je daná osoba ochotna podstoupit je jednak dáno tzv. 

rizikovou kapacitou jednotlivce neboli schopností přijmout riziko a jednak postojem 

jednotlivce k riziku. Riziková kapacita souvisí s finanční situací dané osoby. Obecně 

řečeno subjekt s větším bohatstvím a vyššími příjmy bude ochoten a schopen přijmout 

větší riziko než jiný subjekt s nižším bohatstvím (za předpokladu rovnosti jejich závazků). 
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Postoj k riziku má více co dočinění s psychologií jednotlivce než s jeho finanční situací. 

Souvisí s ochotou převzít na sebe určitou úroveň rizika při určité úrovni pravděpodobnosti 

dosažení požadovaného výnosu. Rozlišují se tři postoje k riziku a to rizikově averzní 

postoj, neutrální postoj a sklon k riziku.  

Osoby rizikově averzní preferují zajištění vůči rizikům, protože preferují jistý 

výsledek před rizikem se stejným očekávaným výsledkem. Naopak osoby se sklonem 

k riziku jsou ochotny podstoupit riziko u relativně malé pravděpodobnosti nejvyššího 

možného výsledku rizikové alternativy, z čehož vyplývá, že jsou proti zajištění z důvodu 

zachycení možných zisků z příznivého pohybu cen aktiv. Osoby s neutrálním vztahem 

k riziku jsou indiferentní mezi možností zajistit se či nikoliv. 

Existuje mnoho důvodů, proč by se firma měla zajistit proti finančním rizikům, 

kterým je vystavena. Všechny tyto důvody je nutno pečlivě zvážit a následně vypracovat 

plán řízení rizik, který je nezbytný pro činnost tzv. risk managementu. Důležitou 

podmínkou pro smysl zajišťování rizik je existence nedokonalých trhů. V teoretické 

koncepci dokonalých trhů je totiž jakákoliv finanční politika firmy týkající se řízení rizik 

bezúčelná. Teorie efektivních trhů předpokládá: 

- působení velkého množství racionálních investorů na trhu, kteří jednak provádí 

obchodní transakce a jednak analyzují trh, 

- dokonalá informovanost všech investorů a jejich správné a rychlé reakce na tyto 

informace, 

- zanedbatelné transakční náklady, 

- vysoce likvidní trh, 

- neexistence monopolního či výsadního postavení jakéhokoliv účastníka trhu, 

- dostatečně kvalitní infrastruktura a právní předpisy upravující chování 

účastníků na trhu. 

Důvody zajištění jsou následující, viz Dubofsky, Miller (2003).  

Zajištění snižuje očekávané náklady finanční tísně 

Hodnota firmy se rovná současné hodnotě jejích očekávaných budoucích peněžních 

toků. Ke každému časovému okamžiku v budoucnosti existuje určitá pravděpodobnost, že 
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skutečné příjmy budou nižší než očekávané, což pro podnik znamená hrozbu nedostání 

svých smluvních závazků. Pokud je firma v prodlení s plněním svých závazků, mohou jí 

vzniknout přímé náklady bankrotu a další, zejména právní a účetní výdaje. Veškeré 

dodatečné náklady, které firmě vzniknou před skutečným bankrotem, jsou nazývány 

náklady finanční tísně. Kromě již zmíněných právních a účetních výdajů se zde řadí i další 

náklady vyplývající z nepříznivé podnikové situace: 

- zákazníci preferují životaschopný podnik, a pokud se domnívají, že firma 

nemůže v budoucnu přežít, přestanou kupovat její výrobky, 

- dodavatelé nebudou ochotni poskytovat obchodní úvěry a mohou požadovat 

platby za dodávky předem a v plné výši, 

- manažeři budou pod tlakem nepříznivé situace využívat svůj čas méně 

produktivně z důvodu řešení úloh, které vznikly z finanční tísně podniku, 

- nevyužití investičních příležitostí z důvodu odepření přístupu firmě k cizímu 

kapitálu potřebného k jejich profinancování. 

Opatření risk managementu snižující volatilitu firemních peněžních toků, snižuje 

pravděpodobnost finanční tísně, a proto se očekává snížení nákladů vyplývajících 

z finanční tísně. Tento efekt je znázorněn na obrázku 3-1. 

  
Obr. 3-1 Pravděpodobnost rozložení peněžních toků pro zajištěnou a nezajištěnou 

firmu 

Předpokládá se, že firma má závazky ve výši X peněžních jednotek a jejich 

nesplnění povede k bankrotu. Je namodelováno určité rozložení firemních peněžních toků 

pro budoucí období. Pravděpodobnost, že budoucí cash flow firmy bude menší než 
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hodnota X přímo souvisí s náklady finanční tísně. Jak je vidět z obrázku 3-1, zajišťováním 

se sníží pravděpodobnost poklesu hodnoty cash flow pod hranici X. Z toho vyplývá, že se 

zmenší i náklady finanční tísně a rovněž poroste hodnota firmy, než kdyby zajištění nebylo 

provedeno.  

Náklady finanční tísně jsou přímo úměrné pravděpodobnosti, že cash flow firmy 

bude menší, než jsou její závazky ve výši X peněžních jednotek. Platí, že 

š ě é   je větší než že š ě é  . Lze tedy říci, že 

očekávané peněžní toky pro věřitele a akcionáře jsou větší u zajištěné firmy z důvodu 

snížení očekávaných nákladů finanční tísně. 

Zajištění zvyšuje pravděpodobnost realizace atraktivních investic 

Pokud se firmy ocitnou ve finanční tísni, je velice pravděpodobné, že budou nuceny 

vzdát se kladné čisté současné hodnoty (NPV) projektu ve prospěch svých věřitelů a tito 

budou realizovat většinu přínosů z investice. Firmy dokonce mohou přistoupit na projekty 

se zápornou NPV projektu, které jsou jednak vysoce rizikové, ale také vysoce výnosné, a 

akcionáři z nich v případě úspěchu mohou profitovat. Pokud takovéto jednání zpozorují 

věřitelé, pak budou požadovat kompenzaci za zvýšené riziko. Zajištěním se tyto situace 

stanou méně pravděpodobné a tudíž dodatečné náklady dluhu a případné nepřijetí projektu 

s kladnou NPV jsou eliminovány. 

Jiný pohled podporující zajišťování firem je založen na tvrzení, že finanční 

prostředky vytvořeny uvnitř firmy jsou levnější než jakýkoliv zdroj cizího kapitálu. Pokud 

totiž budou peněžní toky firmy v budoucnu neočekávaně nízké, může být firmě odepřen 

přístup na kapitálové trhy a tím nedojde k realizaci požadované investice. Snížením 

rozptylu budoucích peněžních toků aktivitami risk managementu klesá pravděpodobnost, 

že se podnik bude muset pokusit získat nákladný cizí kapitál a zvyšuje možnost realizace 

nových investic. 

Zajištění je pro firmy méně nákladné než pro jednotlivce 

Obchodní provize a požadovaný kolaterál pro zajištění pomocí derivátů jsou pro 

podniky podstatně nižší než pro individuální investory. Rovněž také většina těchto 

investorů nemá přístup k některým nástrojům řízení rizik (např. swapy), které jsou 
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k dispozici velkým firmám. V neposlední řadě individuality nejsou dostatečně 

sofistikované v oblasti zajišťování jako institucionální investoři. 

Firmy mají lepší přístup k informacím než jednotlivci 

Je velice nepravděpodobné, že by nějaký subjekt působící na trhu, ať už se jedná o 

firmu nebo jednotlivce, měl významnou výhodu v informacích ohledně budoucího vývoje 

úrokových sazeb nebo měnových kurzů. Ale pokud se jedná o ceny produkce, pak existují 

firmy, které mají informační převahu nad jednotlivci o vývoji jejich cen, a tudíž by měly 

být také úspěšnější v řízení rizik vyplývajících z pohybů těchto cen. 

Zajištění zvyšuje dluhovou kapacitu firmy a snižuje daně 

Jak již bylo uvedeno výše, vhodnými postupy risk managementu je snížena 

volatilita budoucích peněžních toků firmy, což mohou kladně ocenit právě věřitelé firmy a 

poskytnout ji vyšší úvěr (ať už bankovní nebo dodavatelský).  

Zvýšením dluhové kapacity firmy se také zvýší současná hodnota úrokového 

daňového štítu, který významným způsobem snižuje náklady na cizí kapitál (úroky z úvěru 

jsou daňově uznatelnou položkou a snižují základ daně). Hodnota daňového štítu 

vytvořeného úroky se vypočte jako mezní daňová sazba krát nákladové úroky. 

Jak zvýšení dluhové kapacity, tak snížení daní vlivem zajištění mají v konečném 

důsledku opět vliv na růst hodnoty firmy.  

Zajištění a rizikově averzní management firmy 

Práce finančních manažerů a jejich odměna závisí na úspěšnosti, s jakou řídí 

podnik. Z toho lze vyvodit jejich možnou averzi k riziku, která by mohla negativně ovlivnit 

výsledky hospodaření podniku a tím ohrozit jejich vlastní působení ve firmě. Averze 

manažerů k riziku je dána tím, že případné nepříznivé výsledky v podobě kurzových ztrát 

jsou viditelné v příslušné položce výkazu zisku a ztráty a jsou vlastníky firem kritizovány 

více, než je pak pozitivní hodnocení u kurzových zisků. Náklady na zajištění lze přitom 

snadno ukrýt do provozních nákladů. Sklon finančních manažerů zajišťovat otevřené 

pozice ve větší míře, než by bylo žádoucí pro vlastníky firmy, vysvětluje také možnost 

akcionářů (vlastníků) diverzifikovat svá rizika nákupem akcií jiných firem. Z těchto 
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důvodů je nutné, aby si vlastníci firmy a manažeři stanovili, jak budou k rizikům, kterým je 

podnik vystaven, přistupovat a jaké možnosti ze zajištění pro podnik plynou. 

3.3 PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ MĚNOVÉHO RIZIKA 

Metody hedgingu měnového rizika lze členit na externí a interní metody následně: 

- externí: 

o pomocí finančních derivátů, 

o uzavření devizové pozice s využitím služeb peněžního trhu – podstatou 

této metody je tzv. spárování budoucích peněžních toků v cizích 

měnách, kdy k otevřené devizové pozici, která firmě vyplývá z její 

podnikatelské činnosti, je otevřena nová pozice na trhu peněz generující 

protisměrné finanční toky v dané cizí měně se stejnou dobou splatnosti a 

ve stejné nominální výši (např. přijetí úvěru v cizí měně); 

- interní: 

o přirozený hedging – spočívá v generování uzavřených devizových pozic 

v rámci činnosti podniku, což znamená sladění měny na vstupu i 

výstupu firmy, čímž bude pozice zcela uzavřena, 

o vnitřní eliminace rizik v rámci holdingové společnosti: 

 časování plateb – tato metoda v sobě zahrnuje tzv. leading 

(urychlení plateb) a lagging (zpoždění plateb) v rámci časového 

přizpůsobování plateb v holdingové společnosti, 

 netting – jedná se o metodu vzájemného zápočtu pohledávek a 

závazků uvnitř holdingové společnosti, 

 matching – metoda vzájemného zápočtu, kdy tento je prováděn 

v různých měnách, 

 pooling – všechny firmy v rámci holdingu využívají k platbám 

jednu banku, která provádí veškeré transakce a zápočty, 



34 
 

 pricing – tato metoda souvisí se způsobem oceňováním 

vzájemných dodávek uvnitř holdingu tak, aby to bylo daňově co 

nejvýhodnější, 

o měnová diverzifikace aktiv a pasiv – metoda spočívá v diverzifikaci 

podnikových činností mezi velký počet obchodních partnerů (měn) za 

účelem snížení expozice vůči měnovému riziku a je založena na 

vzájemné korelaci mezi měnami, 

o změny struktury aktiv a pasiv – jedná se o cílené řízení obchodních 

aktivit podniku zahrnující i řízení měnových rizik (např. preference 

dodavatelů ze stejné země, popř. se stejnou měnou, kde firma realizuje 

svou produkci nebo její významnou část), 

o úpravy kupních smluv – podstatou je existence tzv. kurzové doložky, 

jako součást smlouvy, která určuje, jak bude stanovena cena v době 

splatnosti v závislosti na vývoji měnového kurzu. 

3.4 VYBRANÉ METODY ZAJIŠTĚNÍ MĚNOVÉHO RIZIKA 

V této podkapitole budou charakterizovány vybrané metody k zajištění měnového 

rizika, které budou aplikovány ve čtvrté kapitole. 

3.4.1 FORWARD NA MĚNU 

Měnový forward slouží k zafixování budoucího měnového kurzu jako ochrana před 

změnami jeho hodnoty mezi dobou sjednání obchodního kontraktu a jeho splatností. 

Zajištěním měnového rizika pomocí forwardu dochází k fixaci úrovně měnového kurzu 

bez možnosti profitovat z případného příznivého vývoje jeho hodnoty. 

Hodnota forwardu se odvíjí od měnového kurzu na spotovém trhu v čase sjednání 

kontraktu a rozdílu úrokových měr mezi měnami. Pokud rozdíl mezi mírami bude 

pozitivní, bude hodnota forwardu vůči spotovému kurzu počítána jako prémie. V opačném 

případě se bude jednat o diskont. 
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Tab. 3-1 Ocenění měnového forwardu 

V tabulce 3-1 je znázorněn postup ocenění měnového forwardu pro krátkou pozici. 

Základním principem pro oceňování derivátů je arbitrážní rovnice: 

 Π · · Π ,  (3.4-1) 

kde  je arbitrážní portfolio v momentě ocenění, ·  je spojitý úročitel zohledňující 

domácí bezrizikovou sazbu a dobu do splatnosti a  je hodnota arbitrážního portfolia 

v době zralosti. 

 Základní rovnovážnou podmínkou je nemožnost arbitráže, tzn., že všechna 

arbitrážní portfolia (pozice) dosahují stejného bezrizikového výnosu.  

Po dosazení údajů z tabulky 3-1 do arbitrážní rovnice je odvozen vztah: 

 , · · · · · · , (3.4-2) 

a po úpravě je získána hodnota měnového forwardu se zohledněním fyzického práva 

k zahraniční měně: 

 , · · · · .  (3.4-3) 

Forwardová cena je taková výše realizační ceny forwardu, při které je jeho hodnota 

nulová: 

 , 0        · µ· ,  (3.4-4) 

kde  je rozdíl mezi domácí bezrizikovou sazbou rd a zahraniční bezrizikovou 

sazbou rf. 
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Při vzniku forwardu jsou podmínky kontraktu zpravidla nastaveny tak, aby výchozí 

cena derivátu byla nulová. Za předpokladu známé dodací ceny a lineární výplatní funkce 

lze hodnotu krátké pozice ve forwardu zapsat následně: 

 , · µ· ,  (3.4-5) 

kde  je očekávaný měnový kurz v době zralosti a µ·  je příslušný diskontní faktor. 

 Následuje sestavení bezrizikového portfolia za splnění předpokladu 

nemožnosti arbitráže, tzn., že portfolio přináší právě bezrizikový výnos. Vztah pro 

bezrizikové portfolio charakterizuje následující rovnice: 

    resp.      (3.4-6) 

kde  značí nákup aktiva S,  je dlouhá pozice ve forwardu,  označuje krátkou pozici 

ve forwardu a  prodej podkladového aktiva. 

V době zralosti forwardu  je hodnota portfolia následující: 

 ,  (3.4-7) 

z čehož vyplývá bezrizikovost portfolia, protože je známa hodnota forwardového kontraktu 

v době zralosti pro jakoukoliv hodnotu měnového kurzu. 

Diskontováním příslušným diskontním faktorem je získána současná hodnota 

bezrizikového portfolia v době zralosti: 

 · µ· · µ·
, ,  (3.4-8) 

to znamená: 

 , · µ· .  (3.4-9) 

Pokud realizační cena odpovídá hodnotě očekávaného měnového kurzu, pak je 

hodnota forwardu nulová. Platí tedy: 

 , 0    .  (3.4-10) 
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Výplata forwardu a sestavení bezrizikového portfolia je znázorněna v tabulce 3-2. 

Výplata forwardu pro dlouhou pozici je dána (2.3-1) a pro krátkou pozici (2.3-2). 

Bezrizikové portfolio je sestaveno na základě (3.4-6). 

 
Tab. 3-2 Výplata forwardu 

Hodnota podkladového aktiva S, kterým je měnový kurz koruny vůči britské 

libře se v době zralosti pohybuje v intervalu 27,50; 29,50 , při ∆ 0,50. Realizační 

cena X je ve výši 28,50 CZK/GBP. 

3.4.2 PLAIN VANILLA PUT OPCE 

Pro ocenění put opce na měnu je použit Garmanův a Kohlhagenův model (dále také 

GK model), který je modifikací BS modelu pro oceňování evropských měnových opcí. 

Dle GK modelu se cena evropské call opce vypočte podle vztahu: 

 · · · · · ·   (3.4-11) 

a cena evropské put opce se určí takto: 

 · · · · · ·   (3.4-12) 

kde 

  
·

·√
  (3.4-13) 

a d2 se určí dle (2.5-4). 

V tabulce 3-3 je znázorněna výplata plain vanilla put opce. Pro výpočet vnitřní 

hodnoty long put opce je použit (2.3-12) a pro short put opci (2.3-14). Hodnota portfolia se 

za předpokladu realizační ceny ve výši 28,50 CZK/GBP vypočte následně: 
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     .    .  (3.4-14) 

 
Tab. 3-3 Výplata plain vanilla put opce 

3.4.3 BARIÉROVÉ PUT OPCE 

Bariérové opce patří do skupiny exotických opcí. Jedná se o tzv. path dependent 

opce, kdy jejich výplata závisí na vývoji ceny podkladového aktiva v průběhu životnosti 

opce. 

Jsou rozlišovány knock-in a knock-out bariérové opce. Opce typu knock-in jsou na 

počátku existence bezcenné a aktivují se až tehdy, kdy cena podkladového aktiva prolomí 

stanovenou hranici. Naopak knock-out opce začínají aktivně a v okamžiku prolomení 

bariéry se stávají neplatnými. 

Pokud je bariéra proražena shora, jedná se o down-and-out a down-and-in opce. 

V opačném případě, kdy je stanovené hranice dosaženo zdola, se jedná o up-and-out a up-

and in opce. 

Bariéra může být jedna, potom se jedná o jednoduché bariérové opce, nebo jich 

může být více a pak jde o složité bariérové opce. Bariéra může být aktivní po celou dobu 

životnosti opce, kdy může dojít k aktivaci či deaktivaci opce během celé doby její 

životnosti, nebo pouze v okamžiku realizace, tehdy obce může začít či přestat existovat 

pouze v čase T. 

Obrázek 3-2 znázorňuje podstatu výplaty bariérových opcí. Symbol U označuje 

horní bariéru a L dolní bariéru. 
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Obr. 3-2 Bariérová opce 

Vnitřní hodnota neboli výplata bariérových put opcí je charakterizována 

následujícími vztahy: 

                 0,   (3.4-15) 

 0                .  (3.4-16) 

Výplata bariérové up-and-in put opce je znázorněna v tabulce 3-4. Pro výpočet 

výplaty byl použit (3.4-15) a pro hodnotu portfolia (3.4-14). Realizační cena je na úrovni 

28,50 CZK/GBP a horní bariéra 28,75  / . Ostatní typy bariérových opcí se 

stanoví obdobně. 

 
Tab. 3-4 Výplata bariérové up-and-in put opce 
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3.4.4 SHORT RANGE FORWARD 

Jedná se o typ exotické opce označované jako package neboli balík skládající se 

z dlouhé pozice v put opci a krátké pozice v call opci. Tento typ zajišťovací strategie je 

většinou sestavován při nulových počátečních nákladech a označuje se jako zero-cost 

package. 

Vnitřní hodnota je definována následujícím vztahem: 

 min , , , .  (3.4-17) 

V době zralosti derivátu tedy mohou nastat tyto varianty za předpokladu splnění 

podmínky , : 

 

, 0        ,
, 0        , ,
, 0        , ,

, 0        .

  (3.4-18) 

Je nutné zvolit úrovně realizačních cen tak, aby hodnota derivátu při jeho sestavení 

byla nulová. Výplata z short range forwardu se rovná finančním tokům, které plynou 

z portfolia, které je určeno následovně: 

 , , , , , .  (3.4-19) 

Výhodou range forwardu je možnost profitovat z příznivého vývoje měnového 

kurzu v rozpětí určeného realizačními cenami X1 a X2 a zároveň slouží jako ochrana před 

nepříznivými pohyby kurzu. Nákup put opce a prodej call opce probíhá v jednom 

okamžiku a opce ve většině případů zní na stejný objem podkladového aktiva, v případě 

zajištění měnového rizika se jedná o měnový kurz, a mají totožný čas realizace. Realizační 

ceny se stanovují OTM. Hranice X1 a X2 stanovují, jakým kurzem bude realizována směna 

cizí měny za domácí. V okamžiku realizace kontraktu může dojít z pohledu zajišťovatele 

ke třem situacím, viz obrázek 3-3: 

-  – zajišťovatel je povinen směnit objem zahraniční měny u protistrany 

za realizační cenu na úrovni spodní hranice X1, 

- ,  – zajišťovatel se může rozhodnout, zda se rozhodne směnit 

obdrženou sumu zahraniční měny s protistranou nebo na promptním trhu, 
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-  – zajišťovatel musí směnit peněžní prostředky v cizí měně 

s protistranou za realizační cenu rovnou horní hranici X2. 

 

Obr. 3-3 Short range forward 

3.5 DOPAD HEDGINGU NA HODNOTU FIRMY 

Stanovení hodnoty firmy představuje významnou součást finančního řízení podniku 

a je důležitým nástrojem, kterého využívá management pro taktické a strategické řízení a 

rozhodování. Přitom hodnotou je chápána objektivizovaná hodnota vyjadřující částku, 

kolem které by se měla pohybovat cena podniku. 

Ocenění podniku se provádí z mnoha důvodů, např. při koupi a prodeji, splynutí 

nebo rozdělení podniku, změně právní formy společnosti, uvádění podniku na burzu, 

žádání společnosti o úvěr u banky, stanovení majetkové účasti jednotlivých společníků 

apod. Důvodem pro ocenění podniku může být rovněž vyhodnocení vlivu zajištění na jeho 

hodnotu. 

S ohledem na správnost stanovení hodnoty podniku je nezbytné přesně určit objekt 

oceňování, což znamená vymezení vstupů, výstupů a hranic oceňovaného podniku. 

Následně je nutné vyjádřit, z pohledu koho má být ocenění provedeno, zda z pohledu 

vlastníků, tehdy se oceňuje pouze vlastní kapitál firmy, nebo z pohledu vlastníků a věřitelů, 

kdy se oceňuje celkový kapitál firmy. 
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Náklady celkového kapitálu se vypočtou takto: 

 · · ,  (3.4-21) 

kde  jsou náklady vlastního kapitálu,  značí náklady cizího kapitálu, E je hodnota 

vlastního kapitálu firmy, D je hodnota cizího kapitálu a A označuje celkový kapitál. 

Přitom: 

 · 1 ,  (3.4-22) 

kde i je úroková míra a d je sazba daně z příjmů právnických osob.  

Za předpokladu, že jsou náklady vlastního kapitálu určeny pomocí modelu 

oceňování kapitálových aktiv CAPM a jeho SML kovarianční verze, pak: 

 · · , · ,  (3.4-23) 

kde  je střední hodnota výnosů tržního portfolia,  je rozptyl výnosů tržního 

portfolia, výraz · , ·  vyjadřuje kovarianci mezi efektem z dané hedgingové 

strategie a tržním portfoliem, přitom  je směrodatná odchylka scénářů efektu dané 

hedgingové strategie, ,  označuje korelaci mezi efektem ze zajištění a tržním portfoliem 

a  je směrodatná odchylka výnosů tržního portfolia. 

Náklady bankrotu lze zohlednit různými způsoby. Jednou z možností je stanovit je 

jako přirážku a k nákladům celkového kapitálu následně: 

 · .  (3.4-24) 

Upravené náklady celkového kapitálu zohledňují riziko bankrotu u dané 

hedgingové strategie, které je vyjádřeno pravděpodobností p, a jsou charakterizovány 

následujícím vztahem: 

 · 1 · ,  (3.4-25) 

kde p značí pravděpodobnost bankrotu, která se vypočte takto: 

 ,  (3.4-26) 

přitom n vyjadřuje počet scénářů efektu dané zajišťovací strategie, které jsou menší než 

stanovená hranice bankrotu a N je celkový počet scénářů efektu hedgingové strategie. 
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Pro vyhodnocení dopadu hedgingu na hodnotu firmy je nutno ocenit jednak 

nezajištěný podnik, tedy při využití pasivní strategie, a jednak zajištěný podnik, kdy se 

hodnota firmy vypočte pro každou hedgingovou strategii zvlášť. Dopad hedgingu na 

hodnotu firmy se získá porovnáním hodnoty nezajištěné firmy s oceněním firmy při využití 

hedgingových strategií. Pozitivní dopad hedgingu je v případě, kdy hodnota zajištěné firmy 

je větší než hodnota nezajištěné firmy. 
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4 APLIKACE VYBRANÝCH METOD A JEJICH VLIV NA 

HODNOTU PODNIKU 

V této kapitole budou teoretické poznatky z druhé a třetí kapitoly aplikovány na 

datech vybraného podniku, kterým je společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Pro 

zajištění měnového rizika, kterému je společnost vystavena z obchodní činnosti se 

zahraničními subjekty, bude použito několik vybraných strategií a tyto budou dále 

posuzovány dle vybraných kritérií a dopadu na hodnotu firmy. 

V úvodu kapitoly bude představena společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. 

(dále jen ČSAD) a naformulován řešený problém se stručným popisem použitých strategií 

zajištění. Dále budou z historické časové řady vypočteny potřebné parametry pro simulaci 

náhodného vývoje měnového kurzu koruny vůči britské libře pomocí přímé metody Monte 

Carlo. Následně budou oceněny příslušné finanční deriváty a vypočteny efekty vybraných 

hedgingových strategií, které budou dle zvolených kritérií porovnány. V závěru kapitoly 

bude vyhodnocen dopad jednotlivých hedgingových strategií na hodnotu podniku pomocí 

metody upraveného nákladu kapitálu. K výpočtům bude využit softwarový program 

Mathematica. 

4.1 PROFIL SPOLEČNOSTI ČSAD LOGISTIK OSTRAVA A.S. 

Obchodní jméno    ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. 

Sídlo      Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 

Právní forma     akciová společnost 

IČO      25829653 

Datum vzniku společnosti   28. 1. 1999 

Historie akciové společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. sahá do roku 1949, ve 

kterém byl založen národní podnik ČSAD pro přepravu osob a nákladů. Transformace do 

podoby krajského podniku ČSAD Ostrava n. p. proběhla v roce 1964. V roce 1992 došlo 

k privatizaci společnosti a vzniku akciové společnosti ČSAD Ostrava. O pět let později, 

v roce 1997, došlo ke korporaci s dopravními podniky ČSAD České Budějovice, Chrudim, 

Kutná Hora, Prachatice a dceřiné společnosti ČSAD Lvivavtotrans na Ukrajině. Zásadním 

byl pro společnost rok 1999, kdy 28. ledna došlo k transformaci společnosti do holdingové 
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4.2 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU A VSTUPNÍ ÚDAJE 

Společnost ČSAD uzavřela dne 19. prosince 2009 kontrakt na 600.000 GBP 

s britskou společností APPA Inc. Předmětem smlouvy je doprava náhradních dílů od 

německé společnosti Grube AG. K vypořádání kontraktu dojde 19. března 2010. Doba 

mezi uzavřením a vypořádáním kontraktu je 90 dní, přičemž je uvažováno 66 obchodních 

dní. Firma ČSAD se na promptním trhu nachází v dlouhé pozici a obává se rizika v podobě 

nižšího peněžního příjmu v korunovém vyjádření z důvodu nepříznivého vývoje kurzu 

CZK/GBP, což by mohlo mít za důsledek pokles hodnoty podniku. Údaje o kontraktu 

zobrazuje tabulka 4-1. 

 
Tab. 4-1 Vstupní údaje kontraktu 

Pro zajištění vůči měnovému riziku vyplývajícího z této devizové expozice budou 

využity následující hedgingové strategie. 

Pasivní strategie 

U pasivní strategie neboli nekryté pozice firma neprovádí žádné kroky k eliminaci 

měnového rizika a v čase t66 smění obdržený objem liber za aktuální kurz na spotovém trhu 

S66. 

Forward 

Společnost v čase t0 zaujme krátkou pozici ve forwardu, která ji podmiňuje 

k prodeji stanoveného objemu cizí měny v čase t66 za předem sjednanou realizační cenu X. 

Put opce 

V případě této strategie společnost v čase t0 nakoupí potřebné množství put opcí, 

které pokryjí požadovaný objem prodávané cizí měny v čase t66.  

Bariérové opce 

Obdobně jako u předchozí strategie, firma nakoupí potřebný počet bariérových put 

opcí na prodej cizí měny v čase t66. 
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Short range forward 

Měnové riziko bude zajištěno pomocí balíku s nulovými počátečními náklady, 

který se skládá z put opce a call opce, přitom zajišťovatel zaujímá dlouhou pozici v put 

opci a krátkou pozici v call opci. 

Jednotlivé strategie budou vyhodnoceny dle vybraných kritérií, kterými jsou střední 

hodnota, směrodatná odchylka, nejlepší výsledek, nejhorší výsledek, medián. 

Dále budou strategie porovnávány na základě vztahu výnos – riziko, postoje 

investora k riziku, dle počátečních nákladů a podle dopadu na hodnotu podniku. 

4.3 STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ PRO SIMULACI 

KURZU 

Základem pro simulaci náhodného vývoje kurzu je zjištění posloupnosti denních 

kurzů z historické časové řady z databáze České národní banky (ČNB). V diplomové práci 

je zohledněn kurz CZK/GBP za období 3. 1. 2005 až 18. 12. 2009. Vývoj měnového kurzu 

koruny vůči britské libře obsahuje příloha 1 a znázorňuje graf na obrázku 4-2.  

 
Obr. 4-2 Vývoj kurzu CZK/GBP 

Následně jsou z historické časové řady určeny spojité výnosy kurzu, jejich střední 

hodnota a směrodatná odchylka. 

Spojité výnosy kurzu   se určí podle následujícího vztahu: 
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                                                                    ,                                                             (4.3-1) 

střední hodnota spojitých výnosů je dána rovnicí: 

                                                                
1
· ,                                                     (4.3-2) 

kde  je střední hodnota spojitých výnosů a N je počet hodnot v časové řadě spojitých 

výnosů. Pro vyjádření roční střední hodnoty spojitých výnosů je (4.3-2) násoben číslem 

260, které vyjadřuje počet obchodních dnů v jednom roce. 

Směrodatná odchylka se vypočte jako odmocnina rozptylu spojitých výnosů, který 

je určen vztahem: 

                                                      ,                                             (4.3-3) 

tzn., vztah pro výpočet směrodatné odchylky má následující tvar: 

 ,  (4.3-4) 

kde symbol  značí rozptyl spojitých výnosů a  je jejich směrodatná odchylka. 

Pro získání roční směrodatné odchylky je (4.3-4) násoben odmocninou z 260. 

Z výnosů historické časové řady byla zjištěna roční směrodatná odchylka 

0,113448 a roční střední hodnota spojitých výnosů 0,077335. 

4.4 SIMULACE MONTE CARLO 

Na základě údajů získaných ze spojitých výnosů historické časové řady měnového 

kurzu CZK/GBP bude provedena simulace hodnoty kurzu pro časový okamžik t66. 

Simulace měnového kurzu bude provedena na základě geometrického Brownova 

pohybu pomocí metody Monte Carlo. Vstupní údaje jsou následující: 

- počáteční kurz 29,648, 

- roční střední hodnota výnosu 0,077335, 



50 
 

- roční směrodatná odchylka 0,113448, 

- časový interval ∆ , 

- počet kroků simulace  66. 

Následuje simulace náhodného vývoje měnového kurzu pro milion scénářů a dobu 

trvání kontraktu 66 obchodních dní. K simulaci náhodného vývoje kurzu je zapotřebí 

vygenerování náhodných čísel z normovaného normálního rozdělení, které bylo provedeno 

pomocí funkce RandomReal v programu Mathematica.  

V návaznosti na simulaci náhodného vektoru  je dle (2.5-6), upraveného pro 

měnový kurz, propočten vektor hodnot měnového kurzu v čase t66: 

 · · · ·√ · .  (4.4-1) 

V grafu na obrázku 4-3 jsou znázorněny simulované hodnoty kurzu S66 na konci 

období, kde na ose x jsou hodnoty kurzu a na ose y jsou četnosti. 

 
Obr. 4-3 Simulované hodnoty kurzu CZK/GBP v čase t66 

4.5 OCENĚNÍ MĚNOVÝCH DERIVÁTŮ 

V této části diplomové práce budou oceněny vybrané měnové deriváty. Pro účely 

stanovení domácí bezrizikové sazby je použita referenční sazba Pribor 3M a pro zahraniční 

bezrizikovou sazbu Libor GBP 3M. Jedna opce v rámci hedgingových strategií zní na 

100.000 GBP. 
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4.5.1 OCENĚNÍ MĚNOVÉHO FORWARDU 

Společnost ČSAD zaujímá na trhu dlouhou pozici, a proto si sjedná forwardový 

kontrakt, ve kterém zaujme krátkou pozici. V čase t0 neboli v době sjednání kontraktu je 

hodnota forwardu rovna nule. 

Vstupní údaje pro ocenění měnového forwardu jsou následující: 

- počáteční kurz 29,648, 

- domácí bezriziková sazba  3 1,43 %, 

- zahraniční bezriziková sazba  3 0,64 %, 

- doba do zralosti 66  í. 

Na základě vstupních údajů je dle (3.4-4) stanovena forwardová cena ve výši 

 29,7075. 

4.5.2 OCENĚNÍ LONG PUT OPCE 

Volba této strategie jednak umožňuje firmě zajistit se proti posilování koruny, 

jednak profitovat z jejího oslabování. 

Vstupní data pro ocenění put opce: 

- počáteční kurz 29,648, 

- realizační cena  29,50, 

- domácí bezriziková sazba  3 1,43 %, 

- zahraniční bezriziková sazba  3 0,64 %, 

- roční směrodatná odchylka 0,113448, 

- doba do zralosti 66  í. 

Hodnoty  0,151217 a  0,094058 jsou určeny podle (3.4-13) a (2.5-4), 

hodnoty funkce kumulativního normovaného normálního rozdělení jsou 

0,439902 a 0,462532.  
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Měnová put opce 0,574189  /  je oceněna dle (3.4-12) a zní na 

100.000 GBP, tzn., že hodnota jedné put opce převedena na koruny je 

57.418,9  . Postup ocenění put opce v programu Mathematica je obsažen v příloze 2. 

4.5.3 OCENĚNÍ BARIÉROVÝCH PUT OPCÍ 

Rovněž pro ocenění bariérových opcí existuje modifikace BS modelu, která je 

zobrazena v příloze 3. Vstupní údaje jsou stejné jako při ocenění plain vanilla put opce. 

Jsou doplněny pouze hodnoty dolní bariéry 28,05 a horní bariéry 30,50. 

Realizační cena je tedy mezi těmito bariérami. 

Down-and-in a down-and-out opce jsou určeny podle (P1-3) a (P1-4). Nejprve jsou 

vypočteny parametry dle (P1-9), (P1-11), (P1-10) a (P1-12) po řadě 1,112696, 

1,032116, 1,785785 a 0,9048. Následně je stanovena cena down-and-

in opce 0,490534 a cena down-and-out opce 0,083655. 

Pro ocenění up-and-in a up-and-out opcí jsou použity (P1-5) a (P1-6). Parametr m 

je stejný jako u down opcí. Dle (P1-10) je vypočten parametr y pro up opce, 

1,141578. Cena up-and-in opce je 0,116812 a cena up-and-out opce 

0,457377. 

4.5.4 OCENĚNÍ SHORT RANGE FORWARDU 

Při ocenění range forwardu je nutno upravit realizační ceny tak, aby zůstala 

zachována nulová počáteční hodnota kontraktu.  

Vstupní data pro ocenění range forwardu: 

- počáteční kurz 29,648, 

- forwardová cena 29,7075, 

- cena put opce 0,574189 , 

- cena call opce 0,780952. 

Cena evropské call opce je vypočtena pomocí BS modelu, konkrétně dle (3.4-11). 

Realizační cena X1 je upravena z realizační ceny 29,50 pro roční kontrakt na 

období 66 obchodních dní následně: 
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260
66

,                                                     (4.5-1) 

z čehož vyplývá 29,722567. 

Realizační cena X2 byla dopočtena tak, aby zůstala počáteční hodnota derivátu 

nulová a má hodnotu 31,09421.  

Pro výpočet hodnoty short range forwardu je využit (3.4-19) a jeho hodnota je 

29,500737. 

4.6 VÝPOČET ZAJIŠŤOVACÍHO EFEKTU JEDNOTLIVÝCH 

STRATEGIÍ 

Následně budou vypočteny efekty jednotlivých strategií zajištění proti měnovému 

riziku. 

4.6.1 PASIVNÍ STRATEGIE 

Společnost ČSAD se v tomto případě rozhodne, že nebude podnikat žádné kroky 

k eliminaci měnového rizika, tzn., že po dobu 66 obchodních dní mezi uzavřením smlouvy 

a inkasem peněžních prostředků ve výši 600.000 GBP se bude firma nacházet v nekryté 

pozici. Přijaté peněžní prostředky v cizí měně se následně smění za aktuální kurz S66. 

Celkový efekt z této strategie je následující: 

 · ,  (4.6-1) 

a výsledky strategie jsou zobrazeny v grafu na obrázku 4-4, kde na ose x jsou příjmy v  

CZK a na ose y jsou četnosti. 
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Obr. 4-4 Efekt z pasivní strategie 

4.6.2 ZAJIŠTĚNÍ FORWARDEM 

Firma ČSAD se obává posilování koruny vůči britské libře a proto v čase t0 

vstoupí do forwardového kontraktu, z kterého ji plyne povinnost v čase t66 prodat 

dohodnutý objem cizí měny, tedy 600.000 GBP, za forwardovou cenu 29,7075. Po 

celou dobu trvání kontraktu již společnost neprovádí žádné další kroky pro zajištění a 

v čase t66 prodá dohodnutý objem cizí měny za sjednanou forwardovou cenu. 

V čase t66 mohou nastat tři situace: 

-      společnost obdrží více peněžních prostředků v CZK, než kdyby 

libry prodala na spotovém trhu, a realizuje zisk, 

-      v této situaci je peněžní příjem v CZK totožný jak ze směny cizí 

měny na spotovém trhu v čase t66, tak ze směny za forwardovou cenu, 

-      společnost je nucena v čase t66 směnit zahraniční měnu za 

forwardovou cenu, která je nižší než aktuální kurz na spotovém trhu, tzn., že 

realizuje ztrátu. 

Efekt ze zajištění forwardem je znázorněn grafem na obrázku 4-5 a je 

charakterizován takto: 

 · .  (4.6-2) 
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Obr. 4-5 Efekt z forwardu 

4.6.3 ZAJIŠTĚNÍ PUT OPCÍ 

Společnost v čase t0 nakoupí potřebný počet opcí q, který pokryje množství cizí 

měny, které chce v čase t66 směnit za české koruny. Jelikož je očekávaný příjem 600.000 

GBP a jedna opce v rámci zajišťovací strategie zní na 100.000 GBP, bude nakoupeno 6 put 

opcí. Firma se tedy nachází v dlouhé pozici v prodejní opci. Po dobu trvání životnosti opce 

nebude dále portfolio revidováno – jedná se tedy o statické zajištění. 

Z této strategie zajištění měnového rizika vyplývá firmě právo, nikoliv povinnost, 

prodat v čase t66 zahraniční měnu za realizační cenu X. 

V čase t66 opět mohou nastat tři situace: 

-      společnost využije práva prodat objem cizí měny za realizační 

cenu X a dosáhne tak zisku ve výši · , 

-      firma je indiferentní mezi prodejem zahraniční měny na spotovém 

trhu za kurz S66 a prodejem měny za realizační cenu X, protože obdržené 

peněžní prostředky budou stejné, 

-      společnost nevyužije práva prodat objem cizí měny za realizační 

cenu X, protože je pro ni výhodnější směnit ji za domácí měnu na spotovém 

trhu za kurz S66. 

Efekt z této strategie je vyjádřen následujícím vztahem a znázorněn grafem na 

obrázku 4-6. 

 · · 100.000 · · 100.000 · · · .  (4.6-3) 
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Obr. 4-6 Efekt z put opce 

4.6.4 ZAJIŠTĚNÍ BARIÉROVÝMI OPCEMI 

Princip zajišťovací strategie bariérovými put opcemi je totožný jako u plain vanilla 

put opce s tím rozdílem, že výplata je závislá na skutečnosti, zda cena podkladového aktiva 

dosáhla v průběhu životnosti put opce stanovenou bariéru. Pokud při dosažení bariéry 

dojde k aktivaci opce, jedná se o tzv. knock-in opce, pokud k deaktivaci opce, pak se 

hovoří o tzv. knock-out opci. 

Společnost opět v čase t66 nakoupí potřebný počet bariérových opcí k pokrytí 

600.000 GBP, tedy šest kusů. 

Celkový efekt z této zajišťovací strategie je vyjádřen takto: 

 · é á · 100.000 · é á · 100.000 · · · .  (4.6-4) 

Vnitřní hodnota bariérových put opcí je vypočtena dle (3.4-15) a (3.4-16) následně: 

        min        0,  (4.6-5) 

 0        min        ,  (4.6-6) 

        max        0,  (4.6-7) 

 0        max        .  (4.6-8) 

Postup výpočtu efektu u up-and-in bariérové put opce v programu Mathematica je 

obsažen v příloze 4 a výsledný efekt bariérových put opcí znázorňují grafy na obrázcích 4-

7, 4-8, 4-9 a   4-10. 
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Obr. 4-7 Efekt z bariérové up-and-in put opce 

 
Obr. 4-8 Efekt z bariérové up-and-out put opce 

 
Obr. 4-9 Efekt z bariérové down-and-in put opce 
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Obr. 4-10 Efekt z bariérové down-and-out put opce 

4.6.5 ZAJIŠTĚNÍ SHORT RANGE FORWARDEM 

Společnost se v čase t0 zajistí pomocí tzv. zero-cost strategie, tedy strategie 

s nulovými počátečními náklady na sestavení portfolia, které se skládá z dlouhé pozice 

v put opci s realizační cenou X1 a krátké pozice v call opci s realizační cenou X2. 

Požadavek na nulové počáteční náklady je dosažen splněním následující podmínky 

rovnosti: 

 · · · · · · ,  (4.6-9) 

kde 3 a 3 představují množství put a call opcí při nulových počátečních 

nákladech na zajištění. 

 
Obr. 4-11 Efekt z short range forwardu 

Celkový efekt zajištění vyplývá z následujícího vztahu a je zobrazen na obrázku 4-

11. 
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· · 100.000 · · 100.000 · · ·  

 · 100.000 · · 100.000 · · · . (4.6-10) 

4.7 VYHODNOCENÍ HEDGINGOVÝCH STRATEGIÍ 

Použité strategie zajištění proti měnovému riziku budou následně porovnávány dle 

stanovených hodnotících parametrů, na základě vztahu výnos – riziko, postoje investora 

k riziku a dle počátečních nákladů. 

4.7.1 ZHODNOCENÍ STRATEGIÍ DLE ZVOLENÝCH PARAMETRŮ 

Pro zhodnocení jednotlivých hedgingových strategií jsou využita následující 

kritéria: 

- střední hodnota neboli vážený průměr – dle tohoto kritéria je zjištěn střed 

efektu jednotlivých variant, 

- směrodatná odchylka – tento parametr reprezentuje rizikovost jednotlivých 

variant a vyjadřuje průměrnou odchylku jednotlivých hodnot efektu od střední 

hodnoty efektu dané strategie; čím je vyšší variabilita (náhodnost) efektu u 

jednotlivých strategií, tím vyšší je jejich rizikovost, naopak nulová variabilita 

značí deterministickou veličinu, 

- nejlepší výsledek – označuje nejoptimističtější hodnotu dosaženou v rámci 

efektu dané strategie, 

- nejhorší výsledek – vyjadřuje nejhorší výsledek v rámci efektu dané strategie, 

- medián – tento ukazatel definuje prostřední hodnotu efektu u jednotlivých 

strategií, přičemž počet hodnot menších než medián a počet hodnot větších než 

medián se rovná; pokud se u efektu některých strategií nacházejí odlehlé 

hodnoty, pak má medián lepší vypovídací schopnost než střední hodnota. 

Výsledky parametrů pro jednotlivé strategie znázorňuje tabulka 4-2. Úspěšnost 

strategie u daného kritéria je označena číslem pod hodnotou, kterou strategie u tohoto 

kritéria nabývá. Nejlepší výsledek je označen jedničkou. 
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Tab. 4-2 Hodnocení úspěšnosti hedgingových strategií 

Na základě hodnot uvedených v tabulce 4-2 lze říci, že jako nejvíce riziková je 

pasivní strategie a dále zajištění pomocí bariérových put opcí typu down-and-out a up-and-

in. Nejméně rizikovou strategií je zajištění měnovým forwardem a následně down-and-in a 

up-and-out bariérovými put opcemi. 

Co se týče střední hodnoty, zde vychází nejlépe strategie short range forward a up-

and-out a down-and-in bariérové put opce. Následuje pasivní strategie a zajištění 

forwardem. Nejhorších výsledků dosahuje zajištění pomocí zbývajících dvou bariérových 

opcí. 

U kritéria nejlepší výsledek dosahuje nejlepší hodnoty strategie short range forward 

a na druhém místě jsou bariérové opce. Následuje pasivní strategie a put opce a nejnižší 

hodnoty nejlepšího výsledku bylo dosaženo u zajištění pomocí forwardu. 

V rámci kritéria nejhorší výsledek je nejúspěšnější strategie zajištění pomocí 

forwardu následovaná plain vanilla put opcí a down-and-in bariérovou opcí a short range 

forwardem. Nejhorších výsledků u tohoto parametru dosáhly pasivní strategie. 

Short range forward dosahuje nejlepšího výsledku i u kritéria medián. Další pozice 

obsadily pasivní strategie a forward. Nejhorších výsledků opět dosáhly bariérové opce a 

plain vanilla put opce.  

Pokud je všem hodnotícím kritérií přiřazena stejná váha významnosti, pak jako 

nejlepší lze označit zajišťovací strategii short range forward. Na druhém místě je down-

and-in bariérová put opce a na třetím up-and out bariérová put opce. Poslední osmé místo 

obsadila strategie nekryté pozice. 
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4.7.2 ZHODNOCENÍ STRATEGIÍ DLE VZTAHU VÝNOS-RIZIKO 

Pokud se společnost bude rozhodovat na základě vztahu mezi výnosem a rizikem, 

pak bude preferovat strategii s co nejvyšším výnosem při co nejnižším možném riziku. 

Obecně však platí, že strategie s vyšším rizikem dosahují také vyššího výnosu a naopak. 

Za předpokladu, že výnos strategie je dán její střední hodnotou a riziko 

směrodatnou odchylkou, pak nejlepšího poměru mezi výnosem a rizikem dosahuje 

strategie zajištění měnovým forwardem. Dobrého výsledku dosahují také strategie up-and-

out a down-and-in bariérové put opce a plain vanilla put opce Nejhorší výsledek je u 

bariérové down-and-out put opce a pasivní strategie. 

4.7.3 ZHODNOCENÍ STRATEGIÍ DLE POSTOJE INVESTORA K RIZIKU 

Jak již bylo uvedeno dříve, existují tři typy investorů vzhledem k jejich vztahu 

k riziku a to investoři preferující riziko, rizikově averzní a s neutrálním postojem k riziku. 

Podle toho také realizují svá rozhodnutí o volbě vhodné hedgingové strategie, přičemž 

porovnávají výnos s rizikem, které budou muset podstoupit. 

Rizikově averzní investor bude preferovat zajištění měnovým forwardem případně 

down-and-in a up-and-out bariérovými put opcemi, protože u těchto strategií je 

dosahováno nejnižší směrodatné odchylky, která je reprezentantem rizika. Naopak investor 

se sklonem k riziku bude preferovat zajištění zbylými dvěma bariérovými put opcemi a 

short range forwardem, kdy při vyšším riziku je dosahováno nejvyššího výnosu, který 

charakterizuje parametr nejlepšího výsledku. Investor s neutrálním postojem k riziku při 

rozhodování o vhodnosti jednotlivých hedgingových strategií riziko nezohledňuje. 

4.7.4 ZHODNOCENÍ STRATEGIÍ DLE POČÁTEČNÍCH NÁKLADŮ 

Dalším důležitým hlediskem při rozhodování o vhodnosti zajišťovací strategie je 

výše počátečních nákladů na realizaci této strategie. 

Se strategiemi nezajištěného portfolia, měnovým forwardem a short range 

forwardem (zero-cost package) nejsou spojeny žádné počáteční náklady a proto jsou v 

rámci tohoto hodnocení nejvhodnější. 

U ostatních strategií je již požadavek na počáteční kapitál. Nejdražší je zajištění 

pomocí plain vanilla put opcí. Kapitál na pořízení bariérových put opcí je ve srovnání 
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s plain vanilla put opcí nižší. Nejnižších počátečních nákladů u bariérových opcí pak 

dosahuje strategie down-and-out put opce. 

4.7.5 ZOHLEDNĚNÍ VŠECH KRITÉRIÍ 

Rozhodnutí o tom, jakou společnost zvolí zajišťovací strategii, spočívá 

v komplexním posouzení všech sledovaných rozhodovacích kritérií. 

Protože je cílem diplomové práce zajištění měnového rizika, bude pozornost 

věnována především směrodatné odchylce jednotlivých strategií s přihlédnutím 

k vynaloženým počátečním nákladům na realizaci hedgingového portfolia a jeho 

průměrnému výnosu (střední hodnotě). 

Z pohledu směrodatné odchylky tedy rizika, nejlépe vychází zajištění měnovým 

forwardem. Přijatelných hodnot dosahuje také zajištění bariérovými put opcemi typu 

down-and-in a up-and-out a plain vanilla put opcí. Zajištění forwardem také dosahuje 

nejlepší hodnoty u kritéria nejhorší výsledek a down-and-in a up-and-out bariérové put 

opce jsou na druhém místě v hodnocení podle nejlepšího dosaženého výsledku. Co se týče 

požadavků na vstupní kapitál, pak nulových počátečních nákladů dosahují pasivní 

strategie, měnový forward a short range forward. Nízké náklady na pořízení hedgingového 

portfolia vykazuje také bariérová down-and-out put opce. Při hodnocení průměrného 

výnosu je nejlepší strategie short range forward, následují up-and-out a down-and-in 

bariérové put opce. 

Jako optimální se po zohlednění těchto kritérií jeví dvě strategie a to zajištění 

forwardem a short range forwardem. 

4.8 DOPAD HEDGINGOVÝCH STRATEGIÍ NA HODNOTU FIRMY 

V této podkapitole bude provedeno zhodnocení dopadu vybraných hedgingových 

strategií na hodnotu firmy ČSAD pomocí metody upraveného nákladu kapitálu. 

Předpokladem je každoroční opakování zakázky do nekonečna při stejných vstupních 

údajích. 

Nejprve budou pro jednotlivé hedgingové strategie propočteny náklady cizího 

kapitálu, náklady vlastního kapitálu, náklady celkového kapitálu a rizikově upravené 
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náklady celkového kapitálu, kterými budou následně diskontovány příslušné efekty 

zajišťovacích strategií, a tím bude získána hodnota firmy při jednotlivých variantách 

zajištění měnového rizika. Na závěr bude provedeno zhodnocení dopadu hedgingu na 

hodnotu firmy. 

Náklady cizího kapitálu 

Vstupní data pro stanovení nákladů cizího kapitálu jsou: 

- úročené cizí zdroje 34.580.000  , 

- nákladové úroky 1.260.000  , 

- úroková míra 3,64 %, 

- sazba daně z příjmů právnických osob 19 %. 

Dosazením do (3.4-22) jsou získány náklady cizího kapitálu ve výši 2,95 %. 

Náklady vlastního kapitálu 

Náklady vlastního kapitálu jsou pro jednotlivé strategie stanoveny dle SML 

kovarianční verze modelu CAPM. Pro stanovení nákladů vlastního kapitálu dle tohoto 

přístupu je nutno provést simulaci Monte Carlo náhodného vývoje tržního portfolia M 

zjištěného na základě citlivosti celkového cash flow firmy vzhledem k národním akciovým 

trhům. Z výnosů historické časové řady byly podle (4.3-1) zjištěny spojité výnosy tržního 

portfolia, dle (4.3-4) roční směrodatná odchylka 0,295577 a dle (4.3-2) roční 

střední hodnota spojitých výnosů 0,019259, přičemž při simulaci tržního 

portfolia bude místo roční střední hodnoty spojitých výnosů použit odhad ročního výnosu 

tržního portfolia ve výši 10 % z důvodu očekávání příznivého vývoje ekonomiky 

v důsledku odeznívání ekonomické krize. 

Následuje propočet korelační matice mezi spojitými výnosy měnového kurzu 

CZK/GBP a spojitými výnosy tržního portfolia, viz obrázek 4-12. Na hlavní diagonále jsou 

jedničky, jelikož jde o korelaci veličiny samy se sebou, pod a nad diagonálou je hodnota 

korelace mezi spojitými výnosy měnového kurzu a tržního portfolia vypočtená pomocí 

příkazu Correlation v programu Mathematica. Koeficient korelace neboli normovaná 

kovariance vyjadřuje vzájemnou závislost mezi dvěma veličinami. Nabývá hodnot v 

intervalu , 1,1 , přitom čím více se koeficient korelace blíží hodnotě 1, tím více 
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zapotřebí vygenerování dvou vektorů náhodných čísel z normovaného normálního 

rozdělení  a , které je provedeno pomocí funkce RandomReal v programu 

Mathematica. Z těchto dvou vektorů a Choleskeho matice je pomocí funkce Transpose 

získán vektor korelovaných náhodných čísel . Vektor  je vypočten nejen pro původní 

korelaci mezi spojitými výnosy měnového kurzu CZK/GBP a spojitými výnosy tržního 

portfolia ve výši , 0,472258, ale i pro alternativy korelace ve výši , 0,25, 

, 0,5 a , 0,75. 

Simulace tržního portfolia je provedena na základě geometrického Brownova 

pohybu pomocí metody Monte Carlo. Vstupní údaje jsou následující: 

- počáteční hodnota tržního portfolia 1.156,8, 

- roční výnos tržního portfolia 10 %, 

- roční směrodatná odchylka 0,295577, 

- počet kroků simulace 66, 

- časový interval ∆ 1/260. 

V návaznosti na simulaci vektorů korelovaných náhodných čísel , pro všechny 

čtyři hodnoty koeficientu korelace mezi spojitými výnosy měnového kurzu CZK/GBP a 

spojitými výnosy tržního portfolia, jsou dle (2.5-6), upraveného pro tržní portfolio, 

propočteny vektory hodnot tržního portfolia v čase t66: 

 ·   · · ·√ · .  (4.8-4) 

V grafu na obrázku 4-14 jsou znázorněny simulované hodnoty tržního portfolia M66 

vycházející z vektoru  pro původní korelaci, kde na ose x jsou hodnoty tržního portfolia 

a na ose y jsou četnosti. 
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Obr. 4-14 Simulované hodnoty tržního portfolia v čase t66 

Následuje vlastní výpočet nákladů vlastního kapitálu dle SML kovarianční verze 

modelu CAPM dle upraveného (3.4-23), který má tento tvar: 

 · · , · , (4.8-5) 

kde  je roční rozptyl tržního portfolia,  je roční směrodatná odchylka výnosů 

efektu jednotlivých hedgingových strategií, ,  je korelace mezi efektem z dané strategie 

a simulovanými hodnotami tržního portfolia. 

Vstupní parametry pro výpočet nákladů vlastního kapitálu u jednotlivých 

zajišťovacích strategií jsou zobrazeny v tabulce 4-3. Dosazením údajů do (4.8-5) jsou 

získány hodnoty nákladů vlastního kapitálu pro jednotlivé strategie, které zobrazuje 

tabulka 4-4. Jelikož je zajištění forwardem bezrizikové, neuvažuje se zde s náklady na 

vlastní a cizí kapitál, ale výsledný efekt zajištění bude diskontován bezrizikovou sazbou. 

 
Tab. 4-3 Vstupní údaje pro výpočet nákladů vlastního kapitálu 
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Tab. 4-4 Náklady vlastního kapitálu 

Náklady celkového kapitálu 

Dosazením do vzorce 3.4-21 jsou získány hodnoty nákladů celkového kapitálu pro 

jednotlivé strategie, viz tabulka 4-5. 

 
Tab. 4-5 Náklady celkového kapitálu 

Náklady bankrotu 

Náklady bankrotu pro jednotlivé strategie byly stanoveny ve výši dvojnásobku 

hodnoty nákladů vlastního kapitálu a jejich hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 4-6. 

 
Tab. 4-6 Náklady bankrotu 

Rizikově upravené náklady celkového kapitálu 
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Za předpokladu, že hodnota, při níž dojde k bankrotu, je 17 mil. CZK, pak hodnoty 

pravděpodobnosti bankrotu dle (3.4-26) jsou následující, viz tabulka 4-7. Z výsledků lze 

vidět vysoké procento pravděpodobnosti bankrotu u up-and-in a down-and-out bariérových 

put opcí, což se následně projeví i do hodnoty rizikově upravených nákladů celkového 

kapitálu pro tyto dvě strategie a lze usuzovat na možný negativní dopad na hodnotu firmy. 

 
Tab. 4-7 Pravděpodobnost bankrotu 

Rizikově upravené náklady kapitálu pro jednotlivé hedgingové strategie vypočtené 

podle (3.4-25) zobrazuje tabulka 4-8. 

 
Tab. 4-8 Rizikově upravené náklady celkového kapitálu 

Stanovení dopadu hedgingu na hodnotu firmy 

Po získání rizikově upravených nákladů kapitálu pro jednotlivé zajišťovací strategie 

je dle (3.4-20) propočtena hodnota firmy pomocí metody upraveného nákladu kapitálu.  
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Tab. 4-9 Dopad hedgingu na hodnotu firmy 

Z výsledků v tabulce 4-9 je patrné, že kromě strategií up-and-in a down-and-out 

bariérových put opcí, má hedging měnového rizika pozitivní dopad na hodnotu firmy.  

U up-and-in a down-and-out bariérových put opcí došlo v porovnání s pasivní 

strategií k poklesu hodnoty firmy. Tato skutečnost je dána vyššími rizikově upravenými 

náklady celkového kapitálu, které zohledňují vysokou pravděpodobnost bankrotu u těchto 

strategií. 

Nejvýraznější pozitivní dopad na hodnotu firmy má strategie zajištění měnového 

rizika pomocí měnového forwardu, kdy dochází k navýšení hodnoty firmy o více než 

dvojnásobek v porovnání s pasivní strategií a tento efekt narůstá tím více, čím vyšší je 

korelace mezi spojitými výnosy měnového kurzu CZK/GBP a tržním portfoliem, která je 

jednou ze složek pro výpočet simulovaných hodnot tržního portfolia. Druhého nejlepšího 

výsledku je dosaženo u zajištění pomocí short range forwardu. 
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5 ZÁVĚR 

Hedging neboli zajištění představuje způsob úplné nebo částečné eliminace 

finančních rizik založený na principu sestavení hedgingového portfolia skládajícího se 

z rizikového aktiva resp. skupiny aktiv a jednoho nebo více finančních derivátů. 

Cílem diplomové práce bylo zajištění měnového rizika ve zvoleném podniku, 

kterým byla společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s, pomocí vybraných hedgingových 

strategií s využitím finančních derivátů.  

Diplomová práce byla rozdělena na tři kapitoly, z nichž první dvě tvořily teoretický 

podklad pro poslední kapitolu, která obsahovala praktickou část práce. 

V druhé kapitole byly charakterizovány finanční rizika, jednotlivé metody hedgingu 

a základní typy finančních derivátů (forwardy, futures, swapy a opce). Dále byl přiblížen 

postup simulace náhodného vývoje ceny finančních aktiv a v závěru kapitoly byly popsány 

modely oceňování opcí.  

Ve třetí kapitole byly formulovány motivy vstupu subjektů na finanční trhy a s tím 

spojená charakteristika důvodů hedgingu. Následně byly popsány přístupy k zajištění 

měnového rizika a hlouběji rozvedeny vybrané metody zajištění tohoto rizika, kterými jsou 

forward, plain vanilla put opce, bariérové opce a short range forward. Závěrem kapitoly 

byl popsán přístup, jakým lze hodnotit dopad hedgingu na hodnotu firmy. 

Závěrečná kapitola představovala aplikaci teoretických poznatků z druhé a třetí 

kapitoly na vybraném podniku, kterým byla společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. 

V úvodu této kapitoly, po stručném představení společnosti, byl naformulován problém a 

zadány vstupní údaje pro jeho řešení. Dále byl popsán proces hedgingu měnového rizika 

včetně stanovení vstupních parametrů pro simulaci kurzu a následné simulace Monte 

Carlo.  Následovalo ocenění vybraných měnových derivátů; přitom veškeré výpočty byly 

provedeny v softwaru Mathematica společnosti Wolfram Research. V závěru kapitoly bylo 

provedeno zhodnocení efektu vybraných hedgingových strategií (pasivní strategie, měnový 

forward, plain vanilla put opce, bariérové opce a short range forward) dle vybraných 

kritérií, vztahu výnos-riziko, postoje investora k riziku, výše počátečních nákladů a také 

podle dopadu jednotlivých hedgingových strategií na hodnotu firmy. 
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S ohledem na cíl diplomové práce lze říci, že za nejvhodnější strategii k zajištění 

měnového rizika lze po posouzení vybraných kritérií (střední hodnota, směrodatná 

odchylka, medián, minimum, maximum) označit short range forward. Co se týče vztahu 

mezi výnosem a rizikem, tak nejlepšího výsledku je dosaženo u zajištění měnovým 

forwardem, který má nulovou směrodatnou odchylku a je tedy bezrizikový. Při hodnocení 

vhodnosti hedgingových strategií dle vybraných kritérií a vztahu výnos-riziko dosahují 

dobrých výsledků rovněž strategie down-and-in a up-and-out bariérové put opce. U 

měnového forwardu spolu s nezajištěnou pozicí a strategií short range forwardu jsou 

nulové počáteční náklady na sestavení hedgingového portfolia a proto jsou z hlediska 

náročnosti na počáteční kapitál nejlepší. Největší a pozitivní dopad na hodnotu firmy má 

hedgingová strategie měnový forward, kdy je hodnota firmy v porovnání s nezajištěnou 

pozicí vyšší o více než dvojnásobek. Po zohlednění všech zvolených kritérií a pohledů pro 

posouzení jednotlivých hedgingových strategií lze označit jako nejvhodnější dvě strategie 

zajištění měnového rizika ve společnosti ČSAD a to měnový forward a short range 

forward. 

Hedgingové strategie použité v diplomové práci k zajištění měnového rizika ve 

společnosti ČSAD představují nejpoužívanější způsoby hedgingu tohoto rizika, ale jedná 

se pouze o nepatrnou část z velkého množství způsobů zajištění finančními deriváty. 

Dalšími způsoby jak eliminovat měnové riziko může být využití jiných typů opcí, např. 

digitální opce typu asset-or-nothing, nebo alternativních strategií s nulovými počátečními 

náklady, např. collar, seagull. Lze rovněž použít metodu částečného hedgingu. Možností 

eliminace měnového rizika je také uzavírání smluv o nákupu vstupů v britských librách a 

tím snížení devizové expozice. 
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Příloha č. 1 1/1 

Historická časová řada kurzu české koruny vůči britské libře vyhlášená Českou 

národní bankou v období od 3. 1. 2005 do 18. 12. 2009. 
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Příloha č. 2 

 
Přitom S0 značí počáteční kurz CZK/GBP, X je realizační cena, Pribor3m vyjadřuje 

domácí bezrizikovou sazbu, Libor3m je zahraniční bezriziková sazba, dt je doba do 

realizace opce, stdevr je roční směrodatná odchylka spojitých výnosů měnového kurzu 

CZK/GBP a Nd1 a Nd2 jsou příslušné funkce kumulativního normovaného normálního 

rozdělení. 



 
 

Příloha č. 3 3/1 

Ceny bariérových put opcí za předpokladu, že bariéra H je menší nebo rovna 

realizační ceně X jsou charakterizovány následujícími vztahy: 

 | · · · · · · · √   

 · · · · · · · · · · √ ,  (P1-1) 

 | | ,  (P1-2) 

 | · · · · · · · √   

 · · · ·   

 · · · · · √ · √ ,   (P1-3) 

 | | .  (P1-4) 

Pokud je bariéra H větší než realizační cena X, jsou ceny bariérových put opcí 

vypočteny následně: 

 | · · · ·   

 · · · · · √ ,  (P1-5) 

 | | ,  (P1-6) 

 | 0,  (P1-7) 

 | .  (P1-8) 



 
 

 3/2 

Přitom: 

 , · ,  (P1-9) 

 ·

·√
· · √ ,  (P1-10) 

 
 

·√
· · √ ,  (P1-11) 

 
·√

· · √ .  (P1-12) 



 
 

Příloha č. 4 

 
Přitom simulationPui značí simulované prvky pro výpočet efektu z bariérové up-

and-in put opce, meanr je střední hodnota spojitých výnosů měnového kurzu CZK/GBP, 

Hup je horní bariéra, Q označuje množství podkladového aktiva, na které zní jedna opce, q 

je potřebný počet opcí k zajištění požadovaného objemu měny a pui je označení pro cenu 

up-and-in bariérové put opce. 



 
 

Shrnutí 

Diplomová práce se zabývá eliminací finančních rizik, konkrétně pak hedgingem 

měnového rizika. 

Teoretickou část diplomové práce tvoří kapitoly dvě a tři. V druhé kapitole jsou 

charakterizovány jednotlivé metody hedgingu a základní typy finančních derivátů. 

Kapitola dále popisuje postup simulace náhodného vývoje ceny finančních aktiv a modely 

oceňování opcí.  

Třetí kapitola se zabývá důvody hedgingu a přístupy k zajištění měnového rizika. 

Následně jsou popsány vybrané metody zajištění měnového rizika a v závěru kapitoly je 

popsán přístup k hodnocení dopadu hedgingu na hodnotu firmy. 

Závěrečná kapitola představuje praktickou část diplomové práce. Na vybraném 

podniku, kterým je společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je řešena problematika 

zajištění měnového rizika pomocí vybraných hedgingových strategií s využitím 

softwarového programu Mathematica. Efekt z těchto strategií je v závěru kapitoly 

zhodnocen dle vybraných kritérií, mimo jiné, dle dopadu na hodnotu firmy. 

Po analýze všech hodnotících kritérií byly jako nejlepší zvoleny dvě z vybraných 

hedgingových strategií, a to zajištění měnovým forwardem a short range forwardem. 

V závěru byly nastíněny možné alternativy zajištění měnového rizika. 



 
 

Resumé 

The Diploma thesis deals with the elimination of financial risk, in particular, 

hedging currency risk. 

The theoretical part of the Diploma thesis consists of chapters two and three. In the 

second chapter are characterized different hedging methods and types of financial 

derivatives. The chapter also describes the simulation of random development of financial 

asset prices and option pricing models. 

The third chapter deals with the reasons for hedging and approaches to hedging 

currency risk. Then the selected methods of hedging currency risk are described. The 

approach to assessing the impact of hedging on firm value was described at last. 

The final chapter presents the practical part of the Diploma thesis. The problems of 

hedging using selected hedging strategies is solved on the selected company, ČSAD 

LOGISTIK Ostrava a.s. Calculations are performed in the software Mathematica. In the 

end of the chapter, the effects of these hedging strategies are evaluated by selected criteria, 

i. a., by the impact on firm value. 

As the best of the hedging strategies were selected ensuring currency forward and 

short range forward. The possible options for hedging currency risk outlined in conclucion. 


