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Úvod 

 Měnové riziko představuje jeden z mnoha typů rizik, které společnosti hrozí. 

Měnové riziko vyplývá především z podílu podniku na zahraničním obchodu, realizace 

věcných nebo kapitálových investic v zahraniční, případně ze získávání dluhového 

financování v cizích měnách. V posledních letech lze na měnových trzích pozorovat 

vysokou proměnlivost, jež může nepříznivě ovlivnit finanční výsledky nebo 

konkurenceschopnost firmy. 

 Společnosti, které denně obchodují na mezinárodních trzích za mezinárodní měnu, 

jsou vystaveny měnovému riziku z posilování nebo oslabování české koruny. V posledních 

dvou letech docházelo k výrazným výkyvům měnového kurzu CZK/EUR. Posilování 

koruny má negativní dopad na společnosti, které jsou zaměřeny z velké části na export 

přičemž většinu nákladů musí hradit v českých korunách. Oslabování koruny má 

významný dopad pro společnosti, které nakupují suroviny v zahraničí a zároveň prodávají 

své výrobky převážně v České republice. 

 Jednou z takových společností je i naše společnost, zabývající se výrobou nápojů 

v České republice. Společnost musí neustále nakupovat suroviny, pro svou výrobu, ze 

zahraničí a proto se rozhodla zajistit se proti oslabování české koruny. Od roku 2009 se 

společnost snažila zajistit proti měnovému riziku, ale se zajištěním není spokojena. Proto 

má zájem změnit strategii zajišťování. Dosud se zajišťovala nákupem call a put opcí 

s datem vypořádání každých čtrnáct dní.  V současnosti se společnost chce zajistit na delší 

dobu tj. tři a šest měsíců a objem zajištění by měl činit 2 000 000 a 4 000 000 eur. 

 Cílem diplomové práce je navrhnout nejvýnosnější zajišťovací strategii měnového 

rizika pro danou společnost.  

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

bude věnována úvodu a závěru. Druhá kapitola charakterizuje finanční deriváty a způsoby 

zajištění měnového rizika, podrobněji vymezuje měnové riziko a možnosti jeho zajištění. 

Součástí druhé kapitoly je také popis odhadu měnového kurzu. 

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

činnosti a používané strategii zajištění měnového rizika. 

 Čtvrtá kapitola je věnována výpočtu volatility měnového kurzu, simulaci vývoje 

měnového kurzu a následnou aplikaci zajišťovacích strategií. V této části budou ověřeny a 

vyhodnoceny dvě vybrané zajišťovací strategie. Obsahem čtvrté kapitoly bude také 
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zhodnocení navrhovaných strategií podle různých kritérií. Výpočet zisku nebo ztráty ze 

zajišťovacích strategií s aktuálním spotovým kurzem a závěrečné shrnutí. 
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2 Charakteristika finančních derivátů a způsobů zajištění 

měnového rizika 

Rizika jsou nevyhnutelným komponentem veškeré aktivity. Na finančních trzích 

existují finanční rizika. Finanční riziko je obecně definováno jako potenciální finanční 

ztráta subjektu, tj. nikoli již existující realizovaná či nerealizovaná finanční ztráta 

v budoucnosti vyplývající z daného finančního či komoditního nástroje nebo finančního či 

komoditního portfolia. Již existující ztráta se také označuje jako očekávaná ztráta a 

potenciální ztráta jako neočekávaná ztráta. Toto rozdělení ztrát je zásadní, neboť například 

ve výši očekávaných ztrát se u aktiv vytvářejí opravné položky a výše neočekávaných ztrát 

je regulovaných institucí základem pro stanovení regulačního kapitálu. Každá finanční 

ztráta snižuje hodnotu instituce. 

Všechny kapitoly a podkapitoly teoretické části práce, vycházejí zejména z finanční 

literatury [1] až[12]. 

Vymezení finančních rizik 

Ve finanční teorii je možné riziko chápat jako volatilitu finanční veličiny kolem očekávané 

hodnoty v důsledku změny určitého parametru. Finanční rizika se dělí do pěti hlavních 

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

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

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

například z platebního styku, obchodních, investičních či úvěrových aktivit. Úvěrové 

riziko lez dále členit na přímé úvěrové riziko, riziko úvěrových ekvivalentů, vypořádací 

riziko a riziko úvěrové angažovanosti. 

 Možnosti vzniku ztráty vlivem změn tržních cen nebo změn hodnot finančních 

instrumentů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek zachycuje tržní riziko. 

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

možnost vzniku ztráty způsobenou nepříznivým vývojem úrokových měr, cen akcií, cen 

komodit nebo měnového kurzu. 

 Mezi rizika likvidity patří riziko financování, které představuje riziko ztráty 

v případě momentální platební neschopnosti a týká se schopnosti splnit požadavky na 

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

riziko tržní likvidity, které spočívá v nedostatečné likviditě trhu s finančními instrumenty, 

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

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

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

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

obchody, podvodnými operacemi při obchodování apod. 

 Právní riziko paří spolu s rizikem reputačním, daňovým, regulačním, rizikem 

změny úvěrového hodnocení, rizikem pohromy a rizikem měnové konvertibility do 

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

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

nepředvídaného zdanění, z nemožnosti splnit regulační opatření, ze ztížení možnosti získat 

peněžní prostředky za přijatelné náklady, z přírodních katastrof, války, krachu finančního 

systému, z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu vlivem politické či ekonomické 

situace a další. 

Klasifikace měnového rizika 

 Největším rizikem při mezinárodních aktivitách podniku je tzv. měnové riziko 

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

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

docházet ke kursovým ziskům, ale i ke kursovým ztrátám. 

 Měnové riziko spočívá ve změnách směnných kurzů mezi měnami smluvních 

partnerů a vztahuje se na dobu od uzavření dané smlouvy do doby jejího peněžního plnění. 

Subjekt spolupracuje se zahraničím přebírá na sebe riziko v okamžiku podání návrhu 

smlouvy. Předvídání měnového vývoje je velmi náročné a navíc vývoj kurzů není často 

dán jen vývojem ekonomických faktorů, ale i faktorů neekonomických, jejichž působnost 

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

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

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

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

na devizovém a peněžním trhu. 

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

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

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

doložky o zabezpečení kurzu, termínovými obchody, úvěrem v cizí měně, měnovými 

opcemi. 
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 Podnik by měl zjistit, jak velké negativní změny očekává, a proto by měl zkoumat 

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

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

spotového kurzu a forwardového kurzu na trhu. 

 

2.1 Možnosti zajištění měnového rizika 

 Každá společnost si volí vlastní strategii řízení měnového rizika. Obecně je 

strategie řízení rizik zaměřena na identifikaci jednotlivých rizik a rozsahu, ve kterém je 

společnost ochotna se proti danému riziku zajistit. Primárně je nutné vymezit množství 

peněz, které chce společnost do zajištění proti riziku investovat. V dnešní době existuje 

několik možností, které lze k eliminaci měnového rizika využít. S finanční otázkou souvisí 

také postoj společnosti k riziku, zda bude při zajištění spíše konzervativní nebo bude chtít 

do určité míry riskovat. Konzervativní nástroje jsou zpravidla dražší. Pokud je společnost 

ochotna riskovat, je cena hrazená za zajišťovací nástroj většinou nižší. 

 Při řízení měnového rizika patří mezi velmi konzervativní a také relativně dražší 

nástroje bezesporu forvardy. Mezi více rizikové nástroje patří například opce nebo opční 

strategie, jejichž cena je kvůli vyššímu podstupovanému riziku nižší. Náklady zajištění, 

nebo-li transakční náklady mají na společnost mnohem nižší dopad, než kdyby se 

nezajistila vůbec a prodělala tak při nepříznivém vývoji měnového kurzu velké množství 

peněz. Ve snaze minimalizovat náklady může společnost využít beznákladové derivátové 

strategie. Každá společnost musí při vymezení své strategie pečlivě zvážit veškerá hrozící 

rizika.  

Společnost obchodující v zahraniční měně nemusí devizové riziko vždy podstoupit. 

Pokud by se hodnota a splatnost pohledávek a závazků vedených v konkrétní cizí měně 

vůči jednomu obchodnímu partnerovi rovnala, jednalo by se o uzavřenou devizovou 

pozici. Měnové riziko by v tomto případě bylo nulové. Pokud by hodnota nebo splatnost 

pohledávek byla odlišná od hodnoty závazků vedených v cizí měně a naopak, jednalo by se 

o otevřenou devizovou pozici, při níž je společnost vystavena měnovému riziku. 

 Zajištění měnového rizika se provádí v návaznosti na strategii řízení rizik. 

Jednou z možností jak eliminovat měnové riziko u společností, která má některá 

poskytnutá i přijatá plnění v cizí měně, je časové sladění plateb. Při snaze uhradit určitou 

platbu v den, kdy jinou platbu příjme, může podnik kursové ztráty částečně eliminovat. 
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V praxi však není jednoduché jednotlivé platby sladit a je nutné přistupovat k dalším 

možnostem. 

V některých případech se společnost může pokusit domluvit se svým dodavatelem 

či odběratelem na úhradě v jiné preferované měně. Tento požadavek si však může dovolit 

vznést pouze společnost, která by byla pro dodavatele klíčovým odběratelem nebo naopak 

pro odběratele významným dodavatelem. Malí hráči nemají zpravidla možnost si na 

dnešním konkurenčním trhu určovat podmínky. 

Pro společnost, která má část plateb v zahraniční měně a zároveň se rozhoduje o 

úvěru, by bylo rozumné požádat o úvěr v zahraniční měně. Přijaté úhrady v cizí měně by 

mohly být použity na splátky úvěrů a úroků z úvěru, čímž by došlo k omezení měnového 

rizika.  

Nejpoužívanější formou zajištění měnového rizika jsou v současnosti finanční 

deriváty. Podniky mohou vybírat z velkého množství derivátů nejen u svých obchodních 

partnerů, ale také u bank a dalších investičních institucí. Každý druh finančního derivátu 

přisuzuje svému držiteli určitá práva a povinnosti. Společnost  by měla nejvhodnější 

derivát vybrat na základě analýzy své finanční situace, rozsahu hrozícího rizika a predikce 

měnového kurzu. 

 

2.2 Popis finančních derivátů 

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

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

nazývány zajišťováním. Zajišťování (hedging) znamená uzavírání pozic. Devizová pozice 

firmy je uzavřena v případě, kdy rozdíl mezi devizovými pohledávkami a závazky v dané 

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

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

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

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

krátká. Jestliže má firma přebytek pohledávek v určité měně ke konkrétnímu datu, jedná se 

o dlouhou devizovou pozici. Krátká devizová pozice znamená, že má firma přebytek 

závazků v určité měně splaných ke konkrétnímu datu. 

Hedging představuje ochranu hodnoty určitého nástroje či portfolia nástrojů proti 

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

Představuje použití tzv. zajišťovacích derivátů ke snížení tržního či úvěrového rizika 
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daného subjektu. Zajišťovateli jsou jednak koneční uživatelé, jednak dealeři. Mezi konečné 

uživatel patří zejména společnosti, finanční instituce, institucionální investoři, vládní 

orgány. Dealery jsou zejména banky, společnosti obchodující s cennými papíry ale i 

společnosti s vysokým ratingem . 

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

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

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

futurem), slapové kontrakty a opce. 

 

2.2.1 Charakteristika termínovaných forwardových kontraktů 

 Forward patří mezi lineární finanční deriváty, tedy aktiva jejichž hodnota je 

odvoditelná od hodnoty podkladového aktiva a zároveň zde platí oboustranně symetrický 

vztah mezi stranami kontraktu. 

Forward je kontrakt na výměnu podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti. 

Jedná se o uplatnění nároku koupit nebo prodat podkladové aktivum S v daný okamžik T 

za určitou cen X (realizační cenu). Forwardové kontrakty jsou obchodovány na 

mimoburzovních trzích (Over the conter markets) a jsou konstruovány jako termínové 

obchody. 

 Forwardový kontrakt je vytvářen dle individuálních potřeb jednotlivých stran 

z hlediska objemu transakce nebo doby splatnosti, což je výhodou kontraktu. Naopak 

nevýhoda je nemožnost zrušení pokud nedojde k dohodě mezi dvěmi stranami nebo 

nesnadný prodej na sekundárních trzích.  

 Jedna z části forwardového kontraktu je dlouhá pozice držitele kontraktu, který 

souhlasí koupit podkladové aktivum v přesně stanovený den za předem stanovenou cenu. 

Oproti tomu výstavce kontraktu je v tzv. krátké pozici a po uvedenou dobu odkládá prodej 

podkladového aktiva. Výplatní funkce je stanovena pro 

 dlouhou pozici jako rozdíl mezi podkladovým aktivem a realizační cenou, tedy 

ST – X,     (2.1) 

 krátkou pozici pak jako rozdíl mezi realizační cenou a podkladovým aktivem 

X- ST,     (2.2) 

 V případě, že ST > X je držiteli forwardového kontraktu přinášen zisk. Peněžní tok 

bude naopak záporný pokud ST<X. Pro výstavce kontraktu pak platí opak. 
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Graf 2.1 Výplatní funkce a zisk forwardu 

 
 

 
 

Zdroj: Dluhošová 2006 

Oceňování forwardových kontraktů 

 Hodnota forwardu (Ft,T) v čase t je vyjádřena jako současná hodnota očekávané 

výplaty v době zralosti. Obecný zápis hodnoty forwardu v dlouhé pozici je vyjádřen dle 

vztahu 

Ft,T = e
dfT

 Et [ST-X],     (2.3) 

kde df je diskontní factor. 

 Forwardová cena (f) je pak dána jakou očekávaná hodnota podkladového aktiva v 

době zralosti a matematicky je zapsáana takto 

ft,T = Et [ST].      (2.4) 

 Obecně je hodnota forwardu při vzniku nulová. To znamená, že hodnota forwardu 

je nulová v případě, kdy realizační cena je rovna očekávané hodnotě podkladového aktiva. 

Tedy 

Ft,T = 0   Et [ST] = X.    (2.5) 

 Ze vztahu (2.5) vyplývá, že forwardová cena je taková úroveň realizační ceny, při 

které je hodnota forwardového kontraktu nulová. Pokud pravá část rovnice (2.5) není 

platná, dochází ve většině případů k aplikaci principu nemožnosti arbitráže. Je tedy 

hledáno bezrizikové portfolio, které lze s jistotou určit, jaká bude jeho hodnota v době 

zralosti. 

 Je-li portfoliem dosahován bezrizikový výnos, je zabráněno získání arbitrážního 

zisku v rámci arbitrážních příležitostí. Portfolio takto popsané je možno vyjádřit 

matematickým zápisem ve tvaru 
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     .FS       (2.6) 

V době zralosti je pak portfolio sestaveno následovně 

     ,)( XXSSS TTTT     (2.7) 

kde T je výplatní funkce. 

 Současnou hodnotu lze vypočíst diskontováním bezrizikovou sazbou r. Hodnota 

forwardu pro dlouhou pozici je tedy 

     r
tTt eXSF , .    (2.8) 

 Z výše uvedeného vztahu vyplývá, že výchozí hodnota je ovlivněna právě cenou 

podkladového aktiva a současnou hodnotou realizační ceny. Platí, že pokud je aktuální 

cena podkladového aktiva vyšší než současná hodnota realizační ceny, výchozí hodnota 

forwardu je kladná. Hodnota forwardu je pak záporná, platí-li opak. 

Tab. 2.1 Forward na měnu v dlohé pozici 

 

Výpůjčka Příjmy 

Zahraniční 
měna 

Domácí 
měna 

Zahraniční 
měna 

Domácí měna 

Prodej měny nakrátko 
rfeQ   

rf
t eKQ 

 
Q  TKQ   

Zápůjčka  
rf

t eKQ    
)()( tTrr

t
dfeKQ   

Koupě forwardu 
nadlouho 

 Qf Tt ,   )( XKQVH TT   

Celkem  Qf Ttt  ,   
)( )()( XeKQ tTrr

tT
df  

 

 

Kde Q je množství cizí měny, K je měnový kurz, rd je domácí bezriziková úroková sazba, 

rf je zahraniční bezriziková úroková sazba. Pro odvození ceny forwardu f, ke podkladové 

aktivum je měnový kurz musí platit podmínka nemožnosti arbitráže: 

     .
)(

T
tTr

t
de       (2.9) 

Po dosazení  

),( )()()(
, XeKQeQf tTrr

t
tTr

Tt
df  

              (2.10) 

další úpravou dostaneme 

     .)()(
,

TrrtTr
TTt

fdf eXeKf      (2.11) 

Za předpokladu (2.5) platí 

     .)(
,0

Trr
TTT

fdeKXF     (2.12) 

 

2.2.2 Charakteristika opčních kontraktů  

 Opce obecně představuje právo učinit ve stanovenou dobu za předem stanovených 

podmínek obchod s předem stanoveným aktivem. Vlastník tohoto derivátu tak má právo se 
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v době zralosti rozhodnout, zda relevantní obchod učiní či nikoliv. Zcela zřejmě, racionální 

subjekt opci uplatní, pouze pokud z tohoto aktu poplyne pozitivní finanční tok. Z definice 

vyplývá, že výplatní funkce má nelineární povahu. Opce jsou proto také označovány jako 

finanční deriváty nelineárního typu. 

 Opce patří mezi finanční deriváty a jejich cena je odvozena z hodnoty 

podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být akcie, kontrakty futurem, měny 

nebo třeba komodity. Opce představuje právo na budoucí nákup nebo prodej nějakého 

aktiva. Toto právo nemusí kupující opce (držitel) využít, v době splatnosti opčního 

kontraktu se bude rozhodovat podle momentální situace na spotovém trhu. Právo volby 

využití opci má kupující a nachází se tedy v tzv. volné pozici. Prodávající je zavázán splnit 

požadavek kupujícího, nachází se v tzv. těsné pozici. 

Základní členění opcí 

 Opce se člení na 

 Plain Vanilla  opce (put opce, call opce), 

 exotické opce. 

Rozdíl spočívá v opčním právu , které má kupující opce. V případě call (kupní) opce má 

právo koupit a v případě put (prodejní) opce má právo prodat podkladové aktivum za 

realizační cenu. 

 Podle momentu využití kontraktu se rozlišuje 

 evropská opce, 

 americká opce. 

Evropská opce je využitelná pouze v momentu realizace a americká opce je využitelná 

kdykoliv po celou dobu do momentu realizace. 

 Podkladovým aktivem (S) může být finanční aktivum nebo rovněž nefinanční 

faktor. Finančními aktivy mohou být cena akcie, burzovní index, cena obligace, úroková 

sazba, měnový kurz, cena komodity, finanční derivát (opce na opci). Nefinanční faktory se 

vyskytují zejména u reálných opcí (weather derivát, energetický derivát apod.). 

 Realizační cena (X) je cena podkladového aktiva n které se prodávající s kupujícím 

dohodnou, že v době realizace za ni dojde ke koupi nebo prodeji. 

 Doba splatnosti (T), doba realizace je konec období, na které je opční kontrakt 

uzavřen. 
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 Cena derivátu u opcí (c), rovněž opční prémie nebo cena opce je cena, kterou platí 

kupující derivátu při uzavření kontraktu za opční práva. V průběhu životnosti se pak jedná 

o cenu, za kterou je možné derivát koupit či prodat zpravidla na sekundárních trzích. 

 Vnitřní hodnota (VH) nazývána též výplatní funkce udává velikost výplaty 

v momentu využití opce. U evropské opce je tímto okamžikem moment realizace. 

 Zisk (Z) z derivátu je velikost výplaty v době realizace po zohlednění ceny derivátu. 

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

pro evropskou opci. 

 Evropská call opce z pohledu kupujícího 

 ),0;max( XSVH TT         (2.13) 

 );max( ccXSzisk TT  .       (2.14) 

Evropská call opce z pohledu prodávajícího 

 ),0;min( TT SXVH         (2.15) 

 ).;min( ccSXzisk TT         (2.16) 

Evropská put opce z pohledu kupujícího 

 ),0;max( TT SXVH         (2.17) 

 ).;max( ccSXzisk TT         (2.18) 

Evropská put opce z pohledu prodávajícího 

 ),0;min( XSVH TT         (2.19) 

 ).;min( ccXSzisk TT         (2.20) 
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Graf 2.2 Grafické znázornění výplatních funkcí a zisku vybraných evropských opcí 

 
 

 

 

 
Zdroj: Dluhošová 2006 

Podle toho, na jaký pohyb podkladového aktiva se sází, rozlišuje se dlouhá a krátká 

pozice. V případě dlouhé pozice se sází na růst a v případě krátké pozice se sází na pokles 

ceny podkladového aktiva. 

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

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

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

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

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

úvěrovému riziku v případě nesplnění závazků partnerem. 

Blackův model oceňování opcí 

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

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

na měnu se využívá Blackův model oceňování evropských opcí. 

Cena evropské call opce je vyjádřena vztahem 



 14 

     )()( 210 dNXedNSc dtr   ,  (2.21) 

přičemž    ,
2

ln
2

0

1

dt

dtr
X

S

d

























   (2.22) 

a     ,12 dtdd       (2.23) 

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

 

Cena evropské put opce je vypočtena pomocí vztahu 

        .102 dNSdNXep dtr     (2.24) 

Při oceňování opcí pomocí Blackova modelu by měla platit rovnost vyjádřená vztahem 

     ,0SpXec dtr       (2.25) 

která bývá nazývána jako put-call parita. 

Blackův model ocenění opcí na měnu 

Ceny evropské call a put opce na měnu jsou vyjádřeny dle vztahu následujících vztahů. 

),()( 210 dNXedNSec dtrddtrf      (2.26) 

).()( 102 dNeSdNeXp dtrfdtrd     (2.27) 

Kde  

,
2

ln
2

0

1
dt

dtrr
X

S

d

fd


























    (2.28) 

.12 dtdd         (2.29) 

Kde S je spotový kurz, rd je domácí bezriziková úroková míra a rf je zahraniční bezriziková 

úroková míra. 

 Realizační cena opce je definována následovně. 

)()(

0

tTrr fdeKX


      (2.30) 

Opční strategie 

 Opce mohou být vzájemně kombinovány. Kombinace opcí mohou obsahovat kupní 

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

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

nekonečná. V této podkapitole budou představeny jen některé nejčastěji používané 

strategie. 
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Bull call spread 

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

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

opcí se stejným podkladovým aktivem, s různými realizačními cenami a stejnými 

okamžiky splatnosti. Název „býčí spread“ pramení z investorova předpokladu, že existuje 

vysoká pravděpodobnost růstu tržní ceny podkladového aktiva do okamžiku splatnosti 

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

Graf 2.3 Bull spread s použitím call opcí 

 
Zdroj: Blaha 1994 

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

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

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

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

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

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

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

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

nákladu na tuto strategii. 
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Graf 2.4 Výsledný bull call spread 

 
Zdroj: Dvořák 2008 

S touto strategií budeme profitovat, pokud cena podkladového aktiva posílí. Ziskový 

potenciál je v důsledku výpisu call opce na vyšším striku omezený, takže v případě, že 

očekáváme výrazné posílení ceny podkladu, je vhodnější zvolit samotnou strategii long 

call. Ideální využití má strategie bull call spread v takových situacích, kdy je očekáván 

mírný pohyb ceny podkladového aktiva směrem vzhůru. 

Bull put spread 

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

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

stejnou dobu splatnosti. 

Graf 2.5 Bull spread s použitím put opcí 

 
Zdroj:  Blaha 1994 
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Ziskové profily jednotlivých put opcí jsou zakresleny přerušovanou čarou a plná 

čára značí výsledný ziskový profil. Investor zaujímá long pozici v put ocpi s realizační 

cenou X1 a zároveň short pozici v put opci s vyšší realizační cenou X2. Cena podkladového 

aktiva se měří na horizontální ose. Mezi přerušovanými čárami a vodorovnou osou je 

rozdíl, který znázorňuje prémii, kterou investor za put opci zaplatil. Na obrázku investor 

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

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

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

pozitivní cash flow z rozdílu opčních prémií. 

Bear call spread 

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

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

podkladovým aktivem. 

Graf 2.6 Bear spread s použitím call opcí 

 
Zroj: Blaha 1994 

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

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

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

Tato strategie generuje investorovi určitý, předem kalkulovatelný cash flow. 

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

převyšuje potenciální zisk. Případě, že v době splatnosti se cena podkladového aktiva 
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rovná nebo je nižší než realizační cena X1, mají obě opce call nulovou vnitřní hodnotu a 

vyprchávají bez uplatnění. 

Bear put spread  

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

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

s nižší realizační cenou X1. Obě opce jsou podloženy stejným aktivem. Prémie, které 

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

put opci s realizační cenou X1. 

Graf 2.7 Bear spread s použitím put opcí 

 

Zdroj: Blaha 1994 

 

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

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

ohraničeny. Maximální zisk převyšuje maximální ztrátu. 

Graf 2.8 Celkový ziskový profil strategie bear put spread 

 
Zdroj: Dvořák 2008 
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Maximální ztráty bude dosaženo v takové situaci, kdy se cena podkladového aktiva v době 

exspirace bude pohybovat nad úrovní nakoupené put opce. Výše maximální ztráty je 

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

Naopak v případě, že se při exspiraci opcí bude cena nacházet pod úrovní vypsané put 

opce, je realizován s touto strategií maximální zisk, který je roven rozdílu mezi 

realizačními cenami long put a short put opcí, od kterého je zapotřebí odečíst rozdíl mezi 

náklady za nakoupenou put opci a prémii za vypsanou put opci. 

Straddle 

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

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

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

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

Zisk přinese po větších pohybech podkladového aktiva. Strategie long straddle je obecně 

graficky znázorněna v Obr. 

Graf 2.9 Výsledná pozice long straddle 

 
Zdroj: Košťál 2009 

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

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

měnového kurzu je prakticky neohraničen. 

Strangle 

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

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

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

 

Zdroj. Dvořák 2008 

Na obrázku jsou zobrazeny nákupy call a put opcí, které tuto strategii tvoří. Následující 

obrázek zobrazuje výslednou pozici strategie long strangle. 

Graf 2.11 Výsledná pozice strategie long strangle 

 

Zdroj: Dvořák 2008 

Realizační ceny u zaujatých dlouhých pozic nejsou totožné. Realizační cena u 

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

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

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

ceny podkladového aktiva, ale není si jist, zda nahoru nebo dolů. Maximální ztrátou u této 
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strategie je ohraničena. Ziskovost, resp. Ztrátovost závisí kromě jiného na vzdálenosti mezi 

dvěma realizačními cenami. 

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

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

v době splatnosti podstatně odchýlí od realizační ceny. 

 

2.3 Predikce volatility měnového kurzu 

 Volatilita neboli rozptyl je jeden z parametrů, který musí zohledňovat manažeři při 

řízení finančních rizik. Volatilita musí být brána v úvahu nejen při predikci měnového 

kurzu, při optimalizaci portfolia, při práci s metodou Value at Risk, ale také při oceňování 

opcí. 

 Volatilita může být stanovena na bázi historického přístupu nebo přístupu 

využívajícího modely EWMA a GARCH. Předpokladem historického přístupu je 

homoskedasticia časové řady. Vzhledem k tomu, že při predikci měnového kurzu nelze 

stoprocentně očekávat konstantní rozptyl, je lepší použít modely EWMA a GARCH, které 

pracují s podmíněným rozptylem.  

 Model EWMA je zvláštní verzí modelu GARCH (1;1). Model EWMA pracuje 

pouze s jedním parametrem, u kterého je ω = 0, α = 1-λ, β = λ, přičemž parametr λ je 

označován jako tlumící (decay) faktor náležící do intervalu <0;1). 

Při odhadu volatility je nutné vycházet ze spojitých logaritmických výnosů Rt, 

podle následujícího vztahu (2.31). 

     ,ln
1


t

t
t

P

P
R      (2.31) 

kde  Pt  představuje cenu podkladového aktiva v čase t, 

 Pt-1 charakterizuje cenu podkladového aktiva v čase t-1. 

Jednodenní logaritmický výnos Rt bude použit pro predikci měnového kurzu CZK/EUR 

prostřednictvím Brownova geometrického procesu s logaritmickými cenami. 

 Při práci s modelem EWMA nemusí být udržena řada historických údajů. Odhad a 

predikce rozptylu )(2
,1,  tti   a směrodatné odchylky )(,1,  tti  je u tohoto modelu 

snadnější. Rozptyl lze předikovat následovně, jako 

,)1()()( 2
1,

2
1,,

2
,1,   tittitti R    (2.32) 

kde )(2
,1,  tti   je predikovaný rozptyl pro aktivum i v okamžiku t na okamžik t+1, 
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 2
1, tiR   představuje skutečný rozptyl v čase t. 

 Výpočet směrodatné odchylky lze z rozptylu provést velmi jednoduše, a to podle 

vztahu (2.33). 

),()( 2
,1,,1,  ttitti        (2.33) 

kde )(,1,  tti  charakterizuje směrodatnou odchylku.  

 Prostřednictvím minimalizace kritéria RMSE vymezeného jako  

,
1 2

t
tz

T
RMSE       (2.34) 

lze odhadnout jednotlivé parametry modelu v rámci optimalizační úlohy. Přičemž zt 

představuje chybu predikce, nebo-li rozdíl mezi současností a predikcí. Další možností je 

odhadnout jednotlivé parametry s využitím metody maximální věrohodnosti. Predikce je 

považována za úspěšnou, je-li do časové řady zahrnuto minimálně 70 dat. Ovšem čím více 

údajů časová řada obsahuje, tím přesnější dlouhodobé predikce bude dosaženo. 

 

2.4 Predikce měnového kurzu na bázi simulace Monte Carlo 

 Simulace Monte Carlo je numerická metoda, která využívá statistickou simulaci pro 

generování náhodného vývoje daného aktiva nebo portfolia aktiv. Tato metoda je vhodná 

pro hledání hodnot finančních derivátů se složitějšími výplatními funkcemi. 

 Přesnost získaných výsledků je odvozena od počtu provedených simulací. Aby bylo 

danou simulaci možné provést je nutné znát počáteční hodnotu daného aktiva a dále pak 

střední hodnotu a směrodatnou odchylku výnosů aktiva. Pro získání nezávislých 

náhodných veličin se využívá Generátor pseudonáhodných čísel v programu MS Excel, 

kde náhodná čísla jsou z normovaného normálního rozdělení N(0;1). Na základě 

vygenerování náhodných dat je dále vypočtena hodnota podkladového aktiva je určena 

výplata derivátu v době zralosti.  

Pro vyjádření simulace vývoje náhodných veličin je používaný specifický 

Wienerův proces a Brownův proces. 

2.4.1 Wienerův proces 

 Wienerův proces je základem všech ostatních procesů používaných pro simulaci 

náhodného vývoje. Základní předpoklady Wienerova procesu jsou 

 změny cen v čase jsou nezávislé, 

 střední hodnota je rovna nule, 

 rozptyl je roven přírůstku času, 
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 vychází z Markovova procesu. 

Wienerův proces je definován 

dtzdz  .     (2.35) 

 Celková změna z je dána součtem v N malých časových intervalech. Tyto intervaly 

jsou dány vztahem .
t

T
N


  Pro více období je pak celková změna definována následovně 





N

i
iT dtzzz

1
0 ,     (2.36) 

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

2.4.2 Brownův proces 

 Brownův proces je zobecněným modelem Wienerova procesu a rozlišujeme 

geometrický Brownův proces a aritmetický Brownův proces. 

 Aritmetický Brownův proces je obecně zapsán následovně 

.dtdtdx       (2.37) 

Platí však, že dtdxE )(  a .)var( 2 dtdx   

 Specifikum pro geometrický Brownův proces je, že cena se vyvíjí exponenciálně. 

Základní vztah je pak definován 

,dzxdtxdx      (2.38) 

kde α je průměrný výnos za jedno období a   je směrodatná odchylka. Hodnota aktiva je 

pak dána vztahem (2.38). 
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 Je-li uvažováno aktivum S s výchozí cenou St, relativní výnos tohoto aktiva lze 

spojitě vyjádřit jako 

,ln
t

dtt

S

S

S

dS      (2.40) 

kde St je výchozí cena aktiva, dt je nekonečně malý časový úsek a 
S

dS
 je relativní výnos. 

Mezi metody simulace Monte Carlo patří 

 metoda přímé simulace Monte Carlo (PMC), 

 metoda protikladných proměnných (Antithetic Variates Method), 

 metoda stratifikace (Stratified Sampling), 

 metoda LHS (Latin Hypercube Sampling), 
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 metoda BMC (Bridge Sampling Monce Carlo). 

Přímá metoda Monte Carlo 

 Obecně je nutné simulaci Monte Carlo provádět v rizikově neutrálním prostředí. Je 

to dáno z důvodu nalezení optimální hodnoty. V této situaci platí, že hodnota derivátu 

v době zralosti závisí na současné hodnotě budoucí očekávané výplaty. Matematicky lze 

tento vztah zapsat jako: 
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kde  je směrodatná odchylka výnosů aktiva,  je střední hodnota výnosu, T je doba do 

zralosti a z označuje náhodný prvek z normovaného normálního rozdělení N[0;1]. Metoda 

přímé simulace Monte Carlo je rychlou metodou. Efektivnost metody však záleží na 

kvalitě generovaných náhodných prvků. Přičemž platí, že průměrná hodnota těchto 

vygenerovaných prvků by se měla rovnat nule a rozptyl rovnat jedné. Je však žádoucí 

velké množství vygenerovaných scénářů. 



 25 

3 Analýza současného stavu zajištění společnosti a 

charakteristika společnosti  

Následující část práce je věnována charakteristice společnosti a analýze zajištění 

měnového rizika. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

 Společnost je jedna z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve 

středoevropském regionu. Působí v zemích České republice, na Slovensku, v Polsku, v 

Rusku a  zároveň exportuje do dalších zemí. 

 Celkově ve svých pěti výrobních závodech, která má v Česku (Krnov, Mnichovo 

Hradiště, Klatovy), na Slovensku (Rajecká Lesná) a v Polsku (Kutno), nově i v Rusku. 

Továrna v Polsku je v současnosti vůbec největší českou investicí v této zemi. Výrobní 

kapacity v Mnichově Hradišti a Klatovech získala společnost v listopadu 2006,  a to kupí 

další české nápojářské společnosti. 

 Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolové nápoje s originální 

recepturou, řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů, dětských nápojů, přírodní 

pramenité vody jak ochucené tak neochucené, hroznové nápoje a další spousta jiných 

nápojů. 

 Misí společnosti je s nadšením vytvářet atraktivní značkové nápoje, které budou 

nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj stanou významnou 

součástí životního stylu. 

Vizí společnosti je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a 

akcionáře. Do roku 2012 chce být celkově „dvojkou“ na nealko trhu v České republice, na 

Slovensku a v Polsku.  Cílem je mít v každé z těchto zemí v segmentu kolových nápojů a 

vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích 

být do pomyslného 3. místa.  

 Úspěch společnosti stojí na silných značkách, inovacích, kvalitě, kvalifikovaných 

lidech a uvážlivých investicích do budoucnosti. To jí umožňuje dosahovat trvale dobrých 

hospodářských výsledků. Tržby společnosti v roce 2009 činí kolem 9 miliard korun, což je 

na českou firmu s teprve čtrnáctiletou historií vynikající výsledek.  

Společnost přes hospodářskou krizi v roce 2009 zpětinásobila svůj čistý zisk na 443 

milionů korun. Přestože všechny trhy v regionech byly zasaženy krizí, nejen že společnost 

zvýšila příjmy, ale výrazně zlepšili i ziskovost obchodní činnosti. Zvýšení profitu také 
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přisuzuje lepší kontrole provozních nákladů. Dodavatelé společnosti byli ochotni 

vyjednávat o cenách a podařilo se nám centralizovat nákup strategických surovin. 

Díky zefektivnění prodeje a posilovaní značek získala druhé místo na slovenském 

trhu, třetí místo v Česku a šesté v Polsku. Skupina investovala do propagace svých 

nejdůležitějších značek, což se projevilo v dobrých výsledcích prodeje na jednotlivých 

trzích.  

Podle zprávy pro polskou burzu tvořily loni jednu třetinu tržeb celé skupiny příjmy z 

prodeje v Polsku. Česko a Rusko se podílely na tržbách stejným, čtvrtinovým podílem, a 

Slovensko zbylým, 15procentním podílem. Celkem v závěru loňského roku zaměstnávala 

2715 lidí, nejvíce v Polsku 899. V Česku jich pracovalo 839, v Rusku 550 a na Slovensku 

427.  

Akcie společnosti jsou varšavské burze. Majoritním vlastníkem  společnosti jsou původní 

zakladatelé kteří, drží 57 procent. 

  Skupina loni investovala 506 milionů korun. Nejdůležitější investicí bylo 

dokončení výstavby výrobní a skladovací haly v závodě Rajecká Lesná na Slovensku. 

Hodnota tohoto projektu činila 287 milionů korun. Skupině se také podařilo snížit 

zadlužení o více než 670 milionů korun. Výsledky by byly ještě lepší, kdyby se posilující 

euro neprojevilo ve zvýšení cen surovin v Polsku a v Česku. 

V ČR loni firma prodala 117 milionů litrů kolového nápoje, což je oproti roku 2008 nárůst 

o čtyři procenta. Podle Milan Luzuma z firmy Coca-Cola HBC, která v Česku zastupuje 

mimo jiné značky Coca-Cola, Bonaqua, Cappy a Nestea, poklesl loni trh nealkoholických 

nápojů v Česku a na Slovensku meziročně kvůli krizi přibližně o 2,5 procenta. V roce 2009 

společnost zvýšila podíl na trhu o téměř procento. Přestože zaznamenala i mírný pokles 

objemu prodeje, podařilo se ve srovnání s rokem 2008 navýšit tržby. 

  Společnost uvedla na trh i řadu novinek, ledový čaj, nové ochucené pramenité vody 

ec nebo hroznové nápoje.  

 

3.1.1 Konsolidované výsledky hospodaření za rok 2010 

Rok 2010 byl pro společnost velmi obtížný, především z důvodu nepříznivého 

počasí – silná a dlouhá zima, bohaté srážky a mrazy. To všechno mělo vliv na spotřebu 

nealko nápojů a navíc ztěžuje jejich dopravu. Situaci zhoršily také povodně, ke kterým 

došlo na jaře na území Česka, Polska a Slovenska. V Rusku byl od ledna tohoto roku 

zaveden zákaz reklamy na alkohol a došlo ke zvýšení spotřební daně na alkohol, v druhé 

polovině roku byl k tomu navíc připojen zákaz prodeje po 22 hodině. Obtížný trh 
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aktivizoval konkurenty, kteří používali agresivní slevové akce, hlavně v segmentu 

kolových nápojů a vody. 

Všechny tyto faktory významně ovlivnily pokles prodeje výrobků společnosti, což 

při investicích vložených do oddělení prodeje ve všech zemích a zvýšených logistických 

nákladech, spojených s přímou distribucí spuštěnou koncem roku 2009, způsobilo pokles 

konsolidovaného zisku netto v roce 2010.  

„Na ohlášený konsolidovaný výsledek roku 2010 (konsolidovaná ztráta netto 28,6 

mln zlotých) měly vliv jednorázové události ve výši 43,2 mln PLN. V důsledku provedené 

verifikace hodnoty vlastněných značek jsme se rozhodli provést korekci bilanční hodnoty 

některých značek ve výši 33,9 miliónů zlotých. Dodatečně jsme snížili bilanční hodnotu 

některých produkčních aktiv o 6,4 miliónu zlotých a vytvořili jsme rezervu pro 

restrukturalizaci polské skupiny ve výši 2,9 miliónu zlotých.“ Vysvětluje předseda 

představenstva a většinový akcionář společnosti.  

V roce 2010 se přes nárůst cen surovin, díky zlepšení mixu výrobků a optimalizaci 

výroby podařilo udržet rentabilitu prodeje. Úspěšně se snižovali administrativně správní 

náklady o 3,9 mln PLN, finanční náklady netto o 18,9 mln PLN, snížilo se zadlužení netto 

o 46,2 mln PLN a uvolnili se 26,9 mln PLN obratového kapitálu.  

  „Máme před sebou rok 2011, který jistě nebude jednoduchý. Nadále budeme čelit 

vysokým cenám výrobních surovin (cukru, obalů, ovocných koncentrátů) a pohonných 

hmot, což způsobí zvýšení cen výrobků v obchodech. Budeme důsledně pracovat na 

zvětšení naší přítomnosti v gastronomickém kanále, zvyšování výrobní efektivity, 

snižování prodejních a logistických nákladů, redukci nákladů na obecnou správu a také 

zlepšení využití obratového kapitálu“ Říká předseda představenstva a většinový akcionář 

společnosti. 
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 Tab. 3.1 Vybrané finanční údaje společnosti 

Vybrané finanční údaje (tis. PLN) 1.1.2010 - 31.12.2010 1.1.2009 - 31.12.2009 

Tržby z prodeje 1 239 164 1 531 985 

Vlastní prodejní náklady  (775 072) (970 281)  

Zisk brutto z prodeje 464 092 561 704  

Korigované prodejní náklady (352 756) (356 960)  

Náklady na administrativu a správu (76 655) (80 587) 

Korigované ostatní operační 

příjmy/(náklady) 
(1 019) 1 128 

Korigovaný zisk z operační činnosti 33 662 125 285  

Korigovaná EBITDA 114 323 214 104 

Finanční náklady netto (10 387) (29 307) 

Daň z příjmu (8 696) (16 957)  

Korigovaný zisk netto za období 14 579 79 021  

Připsaný akcionářům dominující 

jednotky 
12 639 68 672  

  

 1.1.2010 - 31.12.2010 1.1.2009 - 31.12.2009 

Korigovaná rentabilita netto  1,0% 4,5% 

Korigovaná rentabilita EBIT %  2,7% 8,2% 

Korigovaná rentabilita EBITDA %  9,2% 14,0% 

Zdroj: www.justice.cz 

Principy pro výpočet ukazatelů  

rentabilita netto – zisk netto akcionářů dominující jednotky za dané období / tržby z 

prodeje netto výrobků, zboží, služeb a materiálů za dané období,  

rentabilita EBIT% – operační zisk za dané období / tržby z prodeje netto výrobků, zboží, 

služeb a materiálů za dané období,  

rentabilita EBITDA% – (operační zisk + amortizace za dané období) / tržby z prodeje 

netto výrobků, zboží, služeb a materiálů za dané období. 

 

3.2 Analýza současného stavu zajištění měnového rizika  

 Společnost je při své podnikatelské činnosti vystavována řadě tržních rizik. Jedním 

ze způsobů, jak těmto rizikům úspěšně čelit a minimalizovat jejich dopad na hospodaření a 

finanční situaci společnosti  je zajištění se pomocí derivátů. 

 Cílem společnosti v oblasti řízení rizik je jejich minimalizace při respektování 

ekonomické výhodnosti jednotlivých kroků v oblasti řízení rizik. První snahou je 

předcházet vzniku rizik. V případech, kdy při činnosti společnosti riziko nevyhnutelně 
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vzniká, může být ekonomicky nejvýhodnější metodou snížení rizika realizace zajištění 

pomocí derivátů. 

 Strategie při zajištění pomocí derivátů spočívá v dosažení cíle, aby změny v reálné 

hodnotě zajištěných položek nebo změny budoucích peněžních toků vyplývajících ze 

zajištěných položek neovlivňovaly významným způsobem výsledek hospodaření, likviditu 

a peněžní toky společnosti v jednotlivých účetních obdobích. Pomocí derivátů je ve 

společnosti  možno zajišťovat rizika plynoucí ze změny měnových kurzů (měnová rizika). 

Ke sjednání zajišťovacího kontraktu společnost přistoupí v případě, že cena zajišťovacího 

kontraktu je úměrná objemu rizika, které bude pořízeným derivátem účinně zajištěno. 

 

3.2.1 Postup při uzavírání a vyhodnocování obchodů s deriváty 

V případě, že je v činnosti společnosti identifikováno významné devizové či 

úvěrové riziko může představenstvo společnosti předběžně rozhodnout o zajištění tohoto 

rizika prostřednictvím vhodného derivátu nebo kombinace více derivátů. V případě 

zajišťování proti rizikům plynoucím z měnových kurzů lze použít pro účely zajištění i jiné 

nástroje než deriváty. 

Společnost nakupuje suroviny v zahraničí a má z těchto importních kontraktů 

výdaje v EUR, její výnosy jsou však hrazeny v CZK, a proto je vystavena riziku změny 

směnného kurzu CZK/EUR (dále měnové riziko). 

Zajišťovanou položkou jsou očekávané budoucí peněžní toky v období leden až 

červen 2009. Společnost s vysokou pravděpodobností očekává následující peněžní odtoky 

cca 500 tis. EUR týdně po období únor a červen 2009. I v případě, že obchodní plán 

společnost nebude zcela naplněn, považuje společnost za dostatečně jisté, že minimálně 

v objemu 250 tis. EUR týdně budoucí očekávané peněžní toky realizovány budou. 

Zajištěnou položkou jsou tedy očekávané budoucí peněžní toky v objemu 500 tis. EUR 

každých 14 dní po celou dobu zajišťovacího období. 

Zajišťované riziko 

Společnost je vystavena riziku změny směnného kurzu CZK/EUR. Oslabení české měny 

respektive posílení kurzu EUR by mělo ten následek, že by společnost v době, kdy bude 

potřebovat EUR, nakupovala potřebný objem EUR za vyšší kurz, což by představovalo pro 

společnost ztrátu. 

 Změna směnného kurzu představuje změnu budoucích peněžních toků. Vyšší 

hodnota očekávaných budoucích peněžních odtoků by znamenala pro společnost ztrátu, 

naopak nižší hodnota očekávaných budoucích peněžních odtoků by znamenala pro 
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společnost zisk. Společnost se zajišťovacím derivátem zajišťuje proti změně očekávaných 

budoucích peněžních odtoků na úrovni sjednaného termínovaného kurzu, pro rok 2009, 

maximálně 28,00 CZK/EUR a to v objemu minimálně 500 tis. EUR každých 14 dní po 

celé období trvání zajišťovacího vztahu. 

 Zajišťovací derivát 

Zajišťovacím derivátem je řada „zero cost“ opčních kontraktů uzavřených s Komerční 

bankou a. s. (dále jen banka). 

Základní podmínky obchodu jsou: 

Tab. 3.2 Zajišťovací deriváty 

 

p.č. datum vypořádání call opce částka put opce  částka 

1 17.2.2009 28,00 500 000,00 € 27,83 750 000,00 € 

3 3.3.2009 28,00 500 000,00 € 27,72 750 000,00 € 

4 17.3.2009 28,00 500 000,00 € 27,67 750 000,00 € 

5 31.3.2009 28,00 500 000,00 € 27,63 750 000,00 € 

7 14.4.2009 28,00 500 000,00 € 27,62 750 000,00 € 

8 28.4.2009 28,00 500 000,00 € 27,61 750 000,00 € 

10 12.5.2009 28,00 500 000,00 € 27,60 750 000,00 € 

11 26.5.2009 28,00 500 000,00 € 27,58 750 000,00 € 

13 9.6.2009 28,00 500 000,00 € 27,57 750 000,00 € 

14 23.6.2009 28,00 500 000,00 € 27,56 750 000,00 € 

 

Společnost nakoupila celkem 10 obcí, které (rozumí se každá z nich) jí dává právo koupit 

od banky 500 tis. EUR v kurzu 28,00 CZK/EUR. Společnost toto své právo uplatní 

v případě, že k datu maturity dané opce bude spotový kurz CZK/EUR vyšší než 28,00 

CZK/EUR. Data maturity jednotlivých opcí jsou rozložena po celé období zajišťovacího 

vztahu tak, že na každých 14 kalendářních dní připadne datum maturity jedné opce. 

 Zároveň společnost prodala celkem 10 opcí, které (rozumí se každá z nich) dávají 

bance právo prodat společnosti 750 tis. EUR v kurzu CZK/EUR dle tabulky č. 3.2 sloupec 

put opce. Společnost důvodně předpokládá, že banka toto své právo uplatní v případě, že 

k datu maturity bude spotový kurz CZK/EUR nižší než kurz uvedený v tabulce. Data 

maturity jednotlivých opcí jsou rozložena po celé období zajišťovacího vztahu tak, že na 

každých 14 kalendářních dní připadne datum maturity jedné opce, přičemž se jedná o 

shodné datum, jako v případě nakoupených opcí uvedených v předchozím odstavci. 
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 Výsledkem této opční strategie je jistota, že společnost bude minimálně 500 tis. 

EUR směňovat v kurzu 28,00 CZK/EUR. V tomto minimálně zaručeném objemu a 

minimálním zaručeném kurzu je kontrakt předmětem zajišťovacího vztahu. 

 V případě posilování kurzu CZK/EUR bude společnost měnit 750 tis. EUR Kurzu 

CZK/EUR dle tabulky č. 3.2. Tato varianta však není jistá- nenastane za všech okolností, a 

proto v objemu na 500 tis. EUR není tento kontrakt předmětem zajišťovacího vztahu. 

Rovněž eventualita kurzu nižšího než 28,00 není jistá a není tedy předmětem zajišťovacího 

vztahu. 

 Vzhledem k tomu, že zajištěnou položkou jsou očekávané budoucí peněžní přítoky 

v objemu 500 tis. EUR za 14 dní a vzhledem k výše uvedeným charakteristikám 

sjednaných zajišťovacích kontraktů, stanovuje společnost, že předmětem zajišťovacího 

vztahu. Jsou ty části kontraktu, které společnosti zajišťují budoucí nákup 500 tis. EUR 

každých 14 dní. Zbývající nominální objemy prodaných opcí nejsou předmětem 

zajišťovacího vztahu a společnost je tedy pro účely účetnictví klasifikuje jako deriváty 

k obchodování. Pro účely zajišťovacího vztahu bude společnost používat pouze vnitřní 

hodnotu kontraktu ve výše uvedené nominální hodnotě. 

Účinnost zajištění 

 Obchod byl uzavřen tak, aby společnost byly za všech možných okolností 

zafixovány minimálně tyto podmínky 

 banka prodá minimálně 500 tis. EUR, 

 společnost za tato odkoupená EUR zaplatí maximálně 28,00 CZK/EUR, 

 jednotlivá data maturity opcí odpovídají termínům ve kterých společnost očekává 

své peněžní odtoky v EUR (a tedy jejich směnu v CZK). 

Společnost je toho názoru, že je v objemu 500 tis. EUR každých 14 dní plně zajištěna proti 

změnám měnového kurzu CZK/EUR, neboť za jakéhokoliv kurzu CZK/EUR bude získávat 

sjednaný ekvivalent v EUR za korunové částky, odpovídající kurzu 28,00 CZK/EUR (a 

nebo nižšímu). 

Zajištění je nadále považováno za vysoce účinné, pokud jsou zisky/ztráty z přecenění 

zajišťované položky podle odhadů společnosti plně nebo téměř plně kompenzovány 

ztrátami/ziskem z derivátu (rozumí se z té části derivátu, jež je předmětem zajišťovacího 

vztahu). 

 Ocenění derivátu vypočítá k požadovanému datu banka. Společnost bude mít 

toto autorizované ocenění k dispozici. Pro účely výpočtu efektivity zajištění a pro účely 

zajišťovacího vztahu a účtování o něm bude společnost brát v úvahu pouze vnitřní hodnotu 
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sjednaných kontraktů a to do nominální výše 500 tis. EUR. Vnitřní hodnota derivátu bude 

k datu ocenění vypočtena na základě vzorce 

)500000()500000( FWSPVH    (3.1) 

kde VH znamená vnitřní hodnotu derivátu a tedy jeho ocenění pro účely zajišťovacího 

vztahu, 

 SP znamená spotový kurz CZK/EUR k datu ocenění, 

 FW znamená hodnotu forwardového kurzu, minimálně za nějž bude společnost 

prodávat zajištěný objem cizí měny (FW = 28,00). 

 Ocenění zajišťované položky bude vypočteno na základě vzorce 

SPZP  500000      (3.2) 

kde ZP znamená ocenění zajištěné položky, 

 SP znamená spotový kurz CZK/EUR k datu ocenění. 
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4 Analýza vybraných hedgingových strategií při zajištění 

měnového rizika 

 

 Společnost se chce na počátku roku 2011 zajistit proti měnovému riziku pomocí 

vybraných finančních derivátů. Na základě rozhodnutí vedoucích pracovníků společnosti, 

musí společnost nakoupit 2 000 000 EUR za tři měsíce a 4 000 000 EUR za šest měsíců. 

Společnost zvolila zajištění pomocí forwardového kontraktu a opce. Porovnáním 

vybraných hedgingových strategií chce zjistit které zajištění by pro ni bylo nejvýhodnější. 

 Tato část diplomové práce navazuje na teoretické poznatky týkající se problematiky 

zajišťovacích derivátů získané v rámci druhé kapitoly a znalosti interních informacích 

společnosti uvedených v předchozí kapitole. Veškeré výpočty, úvahy a případná 

rozhodnutí vychází z finanční situace v České republice a skutečného vývoje měnového 

kurzu CZK/EUR k 31. prosinci 2010. Výchozím bodem pro predikci měnového kurzu a 

následné ocenění forwardu a opčních strategií je průměrný čtvrtletní a pololetní měnový 

kurz zveřejněný ČNB v prosinci 2010. Skutečný vývoj měnového kurzu v následujícím 

roce už není zohledněn. 

 Tato kapitola obsahuje tři podkapitoly. Podkapitola 4.1 se zabývá predikcí 

měnového kurzu CZK/EUR na celý rok 2011 na bázi Simulační metody Monte Carlo. 

 V následující kapitole je společnosti navržena možnost zajištění se proto 

měnovému riziku formou forwardového kontraktu, opční strategie straddle. 

 V poslední podkapitole budou zhodnoceny použité hedgingové strategie. 

 

4.1 Predikce měnového kurzu CZK/EUR 

  Společnost nepredikuje vývoj měnového kurzu CZK/EUR, důvěřuje zprávám 

banky ve kterých uvádí svá očekávaní o vývoji daného kurzu. Společnost z takto 

stanoveného měnového kurzu vychází například při sestavování plánů peněžních toků na 

daný rok. Pro účely diplomové práce bude predikován měnový kurz na základě 

sofistikované metody finančního modelování. 

 Měnový kurz CZK/EUR bude predikován na první čtvrtletí roku 2011 a první 

pololetí roku 2011. Výchozím bodem  pro predikci a další výpočty jsou údaje zveřejněné 

Českou národní bankou do prosince 2010. Pro odhad budoucího měnového kurzu je 

důležité znát jeho volatilitu, ta bude zjištěna pomocí modelu EWMA. K samotnému 

predikování vývoje měnového kurzu bude následně využita simulační meto Monte Carlo. 
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4.1.1 Stanovení volatility měnového kurzu CZK/EUR 

 Volatilita měnového kurzu CZK/EUR je stanovena s využitím modelu EWMA. 

Výpočet čtvrtletního měnového kurzu a pololetního měnového kurzu. V případě stanovení 

volatility pro čtvrtletní měnový kurz pracuje model EWMA s denními měnovými kurzy 

zveřejněnými Českou národní bankou za dva roky. Pro stanovení volatility pro pololetní 

měnový kurz vychází model EWMA také z denních měnových kurzů zveřejněných Českou 

národní bankou také za poslední dva roky. Volatilita měnového kurzu na bázi modelu 

EWMA bude stanovena podle postupu uvedeného v kapitole 2.3. Jednotlivé parametry 

modelu jsou odhadnuty prostřednictvím minimalizace kritéria RMSE, vycházejícího podle 

vzorce (2.34). 

 V tabulce 4.1 jsou uvedeny výsledky obou variant stanovení volatility měnového 

kurzu CZK/EUR. 

Tab. 4.1 Stanovení volatility měnového kurzu CZK/EUR pomocí modelu EWMA 

  
Průměrný čtvrtletní měnový kurz 
CZK/EUR 

Průměrný pololetní měnový kurz 
CZK/EUR 

Účelová funkce 0,003564 0,004924 

λ 1 1 

б
2
 0,000526 0,001023 

б 0,022941 0,031983 

 

V tabulce 4.1 jsou obsaženy konkrétní hodnoty jednotlivých charakteristik, 

účelovou funkci a parametr lambda. Hodnota ukazatele lambda vypovídá v tomto případě 

o homoskedasticitě, proto budoucí vývoj měnového kurzu nebude ovlivněn vývojem 

minulý. 

Vývoj skutečného a predikovaného rozptylu měnového kurzu CZK/EUR dle 

modelu EWMA je zachycen v Grafu 1. 
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Graf. 4.1 Vývoj skutečného a predikovaného rozptylu podle modelu EWMA 
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4.1.2 Simulace vývoje měnového kurzu prostřednictvím metody Monte Carlo 

 Predikce měnového kurzu CZK/EUR je provedena pomocí simulační metody 

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

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

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

známých vztahů je následně možné interpretovat potřebné výsledky. 

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

bázi geometrického Brownova procesu s logaritmickými cenami. Výpočty vycházejí 

z teoretických poznatků podkapitoly 2.4. Predikce měnového kurzu CZK/EUR je 

provedena dvakrát pro 1 000 náhodných scénářů a jeden krok, který představuje první 

čtvrtletí a první pololetí roku 2011. Pro výpočet jednotlivých náhodných scénářů je použit 

vztah (2.37) až (2.42). 

 Náhodné veličiny jsou vygenerovány pomocí analytického nástroje Generátor 

pseudonáhodných čísel v programu MS Excel a vycházejí z normovaného normálního 

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

náhodných čísel je vypočten vývoj měnového kurzu CZK/EUR ST  pro jednotlivé scénáře 

simulace. Pro simulovaný měnový kurz byla vypočtena střední hodnota E(ST), rozptyl 

var(ST), VaR 5% a VaR 95%. V tabulce 4.2 jsou uvedeny hodnoty měnového kurzu 

CZK/EUR s jakou pravděpodobností nastanou v prvním čtvrtletí 2011. 
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Tab. 4.2  Rozdělení pravděpodobnosti simulovaného čtvrtletního měnového kurzu  

CZK/EUR Četnost Pravděpodobnost 

24,99343 1 0,1 

25,0844 39 3,9 

25,17536 44 4,4 

25,26633 44 4,4 

25,35729 171 17,1 

25,44826 141 14,1 

25,53922 179 17,9 

25,63018 188 18,8 

25,72115 79 7,9 

25,81211 56 5,6 

25,90308 58 5,8 

 

Minimální hodnota, které může měnový kurz v 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhnout činí 

24,993 CZK/EUR s pravděpodobností 0,1 %. Maximální hodnota je ve výši 25,903 

CZK/EUR, ta bude dosažena s pravděpodobností 5,8 %. S nejvyšší pravděpodobností 18,8 

% se bude měnový kurz pohybovat kolem 25,630 CZK/EUR. Grafu 4.2 ukazuje jakých 

četností dosahuje simulovaný čtvrtletní měnového kurzu CZK/EUR. 

Graf 4.2 Rozdělení četností simulovaného čtvrtletního měnového kurzu 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

24,99 25,08 25,18 25,27 25,36 25,45 25,54 25,63 25,72 25,81 25,9

CZK/EUR

če
tn
o
st
i

 

 

Součástí simulace je také výpočet jednotlivých statistik náhodného vývoje kurzu. 

Střední hodnota, simulovaný měnový kurz v prvním čtvrtletí roku 2011 a kvantily  jsou 

zaznamenány v grafu 4.3. 
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Graf 4.3 Simulovaný vývoj měnového kurzu za první čtvrtletí, kvantily a střední 

hodnota 
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 Následující tabulka 4.3 nám ukazuje s jakou pravděpodobností a četností se budou 

pohybovat hodnoty měnového kurzu CZK/EUR v prvním pololetí roku 2011. 

Tab. 4.3 Rozdělení pravděpodobnosti a četností měnového kurzu CZK/EUR za první 

pololetí roku 2011 

CZK/EUR Četnost  Pravděpodobnost v % 

24,57644 1 0,1 

24,70141 89 8,9 

24,82637 100 10 

24,95134 223 22,3 

25,07631 246 24,6 

25,20127 214 21,4 

25,32624 39 3,9 

25,45121 7 0,7 

25,57618 24 2,4 

25,70114 38 3,8 

25,82611 19 1,9 

 

 Maximální hodnota měnového kurzu by měla být ve výši 25,826 CZK/EUR 

s pravděpodobností 1,9 %. Minimální výše 24,576 CZK/EUR měnového kurzu nastane 

s pravděpodobností 0,1 % . S nejvyšší pravděpodobností 24,6 % bude kurz v prvním 

pololetí ve výši 25,076 CZK/EUR. 
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Graf  4.4 Rozdělení četnosti a výše měnového kurzu CZK/EUR v prvním pololetí 
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 Z grafu 4.4 je zřejmé, že nejpravděpodobnější kurz v prvním pololetí 2011 bude ve 

výši 25,08 CZK/EUR. 

 V následujícím grafu 4.5 je zobrazen vývoj simulované střední hodnota, kvantily a 

měnový kurz CZK/EUR za první pololetí 2011. 

Graf 4.5  Simulovaný vývoj střední hodnoty, kvantilů a měnového kurzu CZK/EUR 

za první pololetí 2011 
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 Z výše uvedených grafů je patrné, že pouze malé procento simulovaného 

náhodného vývoje měnového kurzu CZK/EUR se pohybuje pod spodní a nad horní hranicí. 
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 Společnost stanovila na počátku roku množství peněžních prostředků určených 

k zajištění na základě předpokládaného vývoje měnového kurzu bankami. Společnost si 

stanovila zajistit 2 000 000 EUR na tři měsíce, kdy doba realizace je na konci prvního 

čtvrtletí roku 2011. A 4 000 000 EUR na půl roku, kdy doba realizace je na konci prvního 

pololetí roku 2011. V následující tabulce 4.4 jsou uvedeny hodnoty očekávaného 

spotového kurzu CZK/EUR vycházejícího ze simulace Monte Carlo. 

Tab. 4.4 Predikce vývoje měnového kurzu CZK/EUR 

  Očekávaný spotový kurz  

1. čtvrtletí 25,6301849 

1. pololetí 25,07630796 

 

 Společnost bude předpokládat, že spotový kurz na konci první čtvrtletí bude činit 

25,63 CZK/EUR a na konci prvního pololetí bude spotový kurz ve výši 25,08 CZK/EUR. 

 

4.2 Aplikace zajišťovacích strategií 

 Společnost se nachází v otevřené devizové pozici, a proto je vystavena měnovému 

riziku. V případě posilování české koruny přichází o určitou část tržeb z exportu, kterou by 

získala, kdyby byl kurz neměnný. Proto se společnost zajistila proti posilování měnového 

kurzu. V roce 2009 se společnost zajišťovala derivátem „zero cost“ uzavřených 

s Komerční bankou na prodej a nákup call nebo put opcí. Data maturity jednotlivých opcí 

byla rozložena po celé období zajišťovacího vztahu tak, že na každých 14 kalendářních dní 

připadne datum maturity jedné opce. Proto chce společnost navrhnout jinou možnost 

zajištění se proti měnovému riziku. 

 V roce 2011 má zájem se zajistit pomocí hedgingových strategií: forwardový 

kontrakt kdy bude spekulovat na posilování  měnového kurzu CZK/EUR a opční strategie 

straddle. V této kapitole budou provedeny základní výpočty. Zhodnocení navržených 

možností zajištění bude provedeno v kapitole 4.3. 

´ 

4.2.1 Zajišťovací strategie pomocí forwardového kontraktu 

 Jednou z hedgingových strategií je nákup forwardového kontraktu. U forwardových 

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

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

oslabení koruny bude profitovat banka. Pokud česká koruna oslabí, společnost se v rámci 
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této transakce dostane do ztráty, protože za 1 euro zaplatí více korun než kdyby prodala 

eura za aktuální kurz. 

 Společnost je zavázána prodat bance 2 000 000 eur na konci prvního čtvrtletí roku 

2011 a 4 000 000 eur na konci prvního pololetí roku 2011. 

 Koupí forwardového kontraktu si firma zajišťuje budoucí spotový kurz nazývaný 

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

znát aktuální spotový kurz v době uzavření kontraktu, domácí a zahraniční bezriziková 

sazba. Za bezrizikové sazby jsou dosazeny očekávané čtvrtletní a pololetní sazby pro rok 

2011 Pribor a Euribor, vyhlášené ČNB na konci roku 2010. 

Tab. 4.5 Očekávaná domácí a zahraniční bezriziková sazba 

  

Sazby 

čtvrtletní pololetní 

Pribor 1,30% 2,00% 

Euribor 1,10% 1,17% 

 

 Následující výpočty vyplívají ze vztahů z podkapitoly 2.2.1. V tabulce 4.6 je 

uveden výpočet forwardového kurzu.  

Tab. 4.6 Výpočet forwardového kurzu pro první čtvrtletí a pololetí roku 2011 

  
Spotový kurz při 
uzavření Pribor Euribor 

Čitate
l 

Jmenovat
el 

Podíl 
ú.m. FW kurz 

Čtvrtlet
í 25,06 0,013 0,011 1,013 1,011 1,001978 

25,1095
7 

Pololet
í 25,06 0,02 0,0117 1,02 1,0117 1,008204 

25,2655
9 

  
Očekávaný spot. kurz k 
datu vyrovnání FW kurz Rozdíl Zisk/Ztráta v CZK 

Čtvrtlet
í 25,6301849 

25,1095
7 

0,52061021
8 4 111 433,12 

Pololet
í 25,07630796 

25,2655
9 

-
0,18928460

5 -1 484 585,14 

 

 Při očekávaném čtvrtletním spotovém kurzu 25,63 CZK/EUR a vypočteném 

forwardovém čtvrtletním kurzu 25,11 CZK/EUR. By společnost při uzavření 

forwardového kontraktu na částku 2 000 000 EUR, datum vyrovnání by byl poslední den 

v prvním čtvrtletí, vydělala 4 111 433,12 CZK. Protože je forwardový kurz nižší než 

očekávaný spotový kurz k datu vyrovnání. Z tohoto důvodu by byl pro společnost přínosné 

uzavřít takovýto kontrakt. Ovšem při uzavření forwardového kontraktu na 4 000 000 EUR 

s datem prodeje posledního dne v pololetí by forwardový kurz byl vyšší než očekávaný 
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spotový kurz a společnost by na tomto kontraktu prodělala 1 484 585,14 CZK. Z grafů 4.6 

a 4.7 je patrné při jakých pravděpodobností by společnost realizovala zisk nebo ztrátu 

z uzavřeného forwardového kontraktu jak čtvrtletního tak i pololetního. 

 

Graf 4.6 Forwardový kontrakt s datem vypořádání 31.3.2011 - pravděpodobnost 

dosažení zisku nebo ztráty u 1 000 náhodných simulací 
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Graf 4.7 Forwardový kontrakt s datem vypořádání 30.6.2011 – pravděpodobnost 

dosažení zisku nebo ztráty u 1 000 náhodných simulací 
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Tab. 4.7 Výběr kritérií pro porovnání zisku nebo ztráty z uzavřeného forwardového 

kontraktu s datem vypořádání 31.3.2011 

  Zisk/ztráta v CZK 

Modus 4 111 433,12 

Maximální zisk 6 266 566,62 

Maximální ztráta -917 211,72 

SMODCH 3 930 260,36 

VAR 5% -5 208 881,96 

 

Společnost při rozhodnutí vychází ze simulovaného měnového kurzu CZK/EUR na úrovni 

modus. Existuje řada jiných úrovní podle kterých se dá vycházet u zajišťovacích strategií. 

Tabulka 4.6 obsahuje některá kritéria, kterými lze porovnat jakého zisku nebo ztráty  by 

společnost dosahoval pokud by použila jinou metodu výpočtu. 

  

4.2.2 Opční strategie jako zajišťovací nástroj 

 Konzervativním zajišťovacím nástrojem mohou být také některé  druhy evropských 

opcí za předpokladu, že splní podmínky zajišťovacího účetnictví. Aby byla společnost 

schopna určit, který typ opce je konzervativní, musí nejdříve stanovit cenu opce, neboli 

opční prémii.  

 Ocenění opce může být provedeno prostřednictvím více modelů. V tomto případě je 

použit Blackův model na měnu. 

Long call - čtvrtletní 

Koupená kupní opce dává vlastníkovi právo koupit podkladové aktivum za 

realizační cenu s tím, že toto právo trvá po určitou dobu. Pro náš příklad vycházíme ze 

skutečností, že si společnost nakoupila call opci a ta ji dává právo koupit od banky 

2 000 000 eur v dané ceně 25,19 CZK/EUR. Své právo uplatní v případě, že k datu 

vypořádání dané opce bude spotový kurz CZK/EUR vyšší než cena call opce. V našem 

případě budeme vycházet z údajů, které jsme si nastavili následovně. Realizační cena opcí 

bude u všech stejná, taktéž bude stejná i cena opce měny a cena call opce, odlišný bude 

pouze spotový kurz který může nastat s určitými pravděpodobnostmi. Pro náš modelovaný 

příklad bereme v potaz všechny možné měnové kurzy. V tabulce 4.8 jsou uvedeny 

jednotlivé parametry důležité pro zjištění vnitřní hodnoty opce a zisku nebo ztráty z opce. 
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Tab. 4.8 Uvedené parametry pro výpočet long call opce při různem spotovém kurzu 

v okamžiku splatnosti opce 

Opční situace Realizační cena 
Cena opce 
měny 

Cena call 
opce 

Spotový kurz k 
okamžiku splatnosti 
opce 

Datum 
vypořádání 

  X c C St   

Opce 1 25,07253313 0,114360696 25,18689383 24,99343274 31.3.2011 

Opce 2 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,08439734 31.3.2011 

Opce 3 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,17536193 31.3.2011 

Opce 4 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,26632652 31.3.2011 

Opce 5 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,35729112 31.3.2011 

Opce 6 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,44825571 31.3.2011 

Opce 7 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,5392203 31.3.2011 

Opce 8 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,6301849 31.3.2011 

Opce 9 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,72114949 31.3.2011 

Opce 10 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,81211408 31.3.2011 

Opce 11 25,07253313 0,114360696 25,18689383 25,90307868 31.3.2011 

 

 Z tabulky lze vyčíst, jedenáct možných scénářů, které nastanou při různých 

spotových kurzech k okamžiku splatnosti opce. 

 V následující tabulce 4.9 je uvedeno ve kterých situacích by společnost dosáhla 

zisku a opci využila a ve kterých situacích by dosáhla ztráty a pravděpodobně by opci 

nevyužila. 

Tab. 4.9 Long call opce 

KUPUJÍCÍ long call 

Call opce VH Zisk/Ztráta Částka Zisk/Ztráta Kč 

Opce 1 0 -0,114360696 2 000 000,00 € -228 721,39 Kč 

Opce 2 0,011864204 -0,102496492 2 000 000,00 € -204 992,98 Kč 

Opce 3 0,102828798 -0,011531899 2 000 000,00 € -23 063,80 Kč 

Opce 4 0,193793391 0,079432695 2 000 000,00 € 158 865,39 Kč 

Opce 5 0,284757984 0,170397288 2 000 000,00 € 340 794,58 Kč 

Opce 6 0,375722577 0,261361881 2 000 000,00 € 522 723,76 Kč 

Opce 7 0,466687171 0,352326474 2 000 000,00 € 704 652,95 Kč 

Opce 8 0,557651764 0,443291068 2 000 000,00 € 886 582,14 Kč 

Opce 9 0,648616357 0,534255661 2 000 000,00 € 1 068 511,32 Kč 

Opce 10 0,73958095 0,625220254 2 000 000,00 € 1 250 440,51 Kč 

Opce 11 0,830545544 0,716184847 2 000 000,00 € 1 432 369,69 Kč 

 

 Z tabulky lze vyčíst, že při různých spotových cenách k okamžiku splatnosti 

nastanou různé situace. Pokud se bude spotový kurz pohybovat 24,99 CZK/EUR, 25,08 

CZK/EUR a 25,18 CZK/EUR tak by společnost opci nevyužila a výše ztráty by byla od 

228 721,39 Kč do 23 063,80 Kč. Od spotovém kurzu 25,27 CZK/EUR by společnost 

dosahovala zisku. Pro naši společnost jsme zvolili očekávaný spotový kurz ve výši  25,63 
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CZK/EUR, to je opční situace č. 8 a společnost by při prodeji 2 000 000 eur získala 

889 582, 14 Kč. 

Graf 4.8 Long call opce 
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 Z grafu 4.8 je zřejmé od kterého spotového kurzu lze realizovat ztrátu nebo zisk a 

v jaké výši. 

 Partnerem je prodávající kupní opce short call. To znamená, že banka odkoupila od 

společnosti 2 000 000 eur za spotový kurz k datu vyrovnání. Pro náš konkrétní příklad to 

znamená, že banka odkoupila za spotový kurz  25,63 CZK/EUR a ztratila ve výši 889 582, 

14 Kč. V níže uvedených tabulkách 4.10 a 4.11 a grafu 4.9 lze situaci lépe zhodnotit, jak 

by se situace vyvíjela při různých spotových kurzech. 
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Tab. 4.10 Uvedené parametry pro výpočet short call opce s různým spotovým kurzem 

k okamžiku splatnosti opce 

Opční situace 
Realizační 
cena 

Cena opce 
měny Cena call opce 

Spotový kurz k 
okamžiku 
splatnosti opce 

Datum 
vypořádání 

  X p P St   

Opce 1 25,07253313 0,114360696 24,95817244 24,99343274 31.3.2011 

Opce 2 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,08439734 31.3.2011 

Opce 3 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,17536193 31.3.2011 

Opce 4 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,26632652 31.3.2011 

Opce 5 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,35729112 31.3.2011 

Opce 6 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,44825571 31.3.2011 

Opce 7 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,5392203 31.3.2011 

Opce 8 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,6301849 31.3.2011 

Opce 9 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,72114949 31.3.2011 

Opce 10 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,81211408 31.3.2011 

Opce 11 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,90307868 31.3.2011 

 

Tab. 4.11 Short call opce 

PRODÁVAJÍCÍ short call 

Call opce VH Zisk/Ztráta Částka Zisk/Ztráta Kč 

Opce 1 0 0,114360696 2 000 000,00 € 228 721,39 Kč 

Opce 2 -0,011864204 0,102496492 2 000 000,00 € 204 992,98 Kč 

Opce 3 -0,102828798 0,011531899 2 000 000,00 € 23 063,80 Kč 

Opce 4 -0,193793391 -0,07943269 2 000 000,00 € -158 865,39 Kč 

Opce 5 -0,284757984 -0,17039729 2 000 000,00 € -340 794,58 Kč 

Opce 6 -0,375722577 -0,26136188 2 000 000,00 € -522 723,76 Kč 

Opce 7 -0,466687171 -0,35232647 2 000 000,00 € -704 652,95 Kč 

Opce 8 -0,557651764 -0,44329107 2 000 000,00 € -886 582,14 Kč 

Opce 9 -0,648616357 -0,53425566 2 000 000,00 € -1 068 511,32 Kč 

Opce 10 -0,73958095 -0,62522025 2 000 000,00 € -1 250 440,51 Kč 

Opce 11 -0,830545544 -0,71618485 2 000 000,00 € -1 432 369,69 Kč 
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Graf 4.9 Short call opce 
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 To co společnost na realizované opci vydělala, banka na realizaci prodělala.  

Short put - čtvrtletní 

 Aby společnost byla dostatečně zajištěna, mohla by prodat stejné množství opcí, 

které dávají bance právo prodat 2 000 000 eur v kurzu CZK/EUR dle tabulky 4.12 sloupec 

cena put opce. Důvodně společnost předpokládá, že banka toto své právo uplatní v případě, 

že k datu vypořádání bude spotový kurz CZK/EUR nižší než kurz uvedený v tabulce. Opět 

pro náš příklad využijeme různých hodnot očekávaného spotového kurzu ke splatnosti 

opce. Ostatní uvedené data budou neměnné tak jak ukazuje tabulka 4.12. 

Tab. 4.12 Uvedené parametry pro výpočet short put opce pro různý spotový kurz 

k okamžiku splatnosti opce 

Opční 
situace 

Realizační 
cena 

Cena opce 
měny Cena put opce 

Spotový kurz k 
okamžiku 
splatnosti opce 

Datum 
vypořádání 

  X p C St   

Opce 1 25,07253313 0,114360696 24,95817244 24,99343274 31.3.2011 

Opce 2 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,08439734 31.3.2011 

Opce 3 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,17536193 31.3.2011 

Opce 4 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,26632652 31.3.2011 

Opce 5 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,35729112 31.3.2011 

Opce 6 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,44825571 31.3.2011 

Opce 7 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,5392203 31.3.2011 

Opce 8 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,6301849 31.3.2011 

Opce 9 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,72114949 31.3.2011 

Opce 10 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,81211408 31.3.2011 

Opce 11 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,90307868 31.3.2011 

 

 Z tabulky 4.12 je patrný různý spotový kurz k okamžiku splatnosti opce. Pro náš 

příklad bude rozhodný spotový kurz u opční situace číslo osm.  
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Tab. 4.13 Short put opce 

PRODÁVAJÍCÍ short put 

Put opce VH Zisk/Ztráta Částka  Zisk /Ztráta v Kč 

Opce 1 -0,07910039 0,035260307 2 000 000 € 70 520,61 Kč 

Opce 2 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 3 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 4 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 5 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 6 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 7 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 8 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 9 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 10 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

Opce 11 0 0,114360696 2 000 000 € 228 721,39 Kč 

 

 V tabulce 4.13 je patrné, že při realizaci jakékoli opční situace by společnost měla 

zisk v minimální výši 70 520,61 Kč a maximálně 228 721,39. V našem příkladě při 

spotovém kurzu k okamžiku splatnosti opce 25,63 CZK/EUR by byl zisk ve výši 

228 721,39 Kč. 

Graf 4.10 Short put opce 
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  Z grafu 4.10 je patrné, že společnost dosahuje zisku ve všech opčních situací při 

různých spotových cenách v době vypořádání. Pro nás je nejdůležitější situace číslo osm, 

kdy také dosahuje již výše zmiňovaného zisk. 

 Partnerem se stává kupující prodejní opce short put opce. To znamená, že nastává 

přesně obrácená situace než v předešlém příkladu. Zisk co obdržela společnost je pro 

banku ztráta výši 228 721,39 Kč. V níže uvedených tabulkách 4.14 a 4.15 a grafu 4.11 lze 
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situaci lépe zhodnotit, jak by se situace vyvíjela při různých spotových kurzech z pohledu 

banky. 

Tab. 4.14 Uvedené parametry pro výpočet long put opce s různým spotovým kurzem 

k okamžiku splatnosti opce 31.3.2011 

Opční 
situace 

Realizační 
cena 

Cena opce 
měny Cena put opce 

Spotový kurz k 
okamžiku 
splatnosti opce 

Datum 
vypořádání 

  X p C St   

Opce 1 25,07253313 0,114360696 24,95817244 24,99343274 31.3.2011 

Opce 2 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,08439734 31.3.2011 

Opce 3 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,17536193 31.3.2011 

Opce 4 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,26632652 31.3.2011 

Opce 5 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,35729112 31.3.2011 

Opce 6 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,44825571 31.3.2011 

Opce 7 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,5392203 31.3.2011 

Opce 8 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,6301849 31.3.2011 

Opce 9 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,72114949 31.3.2011 

Opce 10 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,81211408 31.3.2011 

Opce 11 25,07253313 0,114360696 24,95817244 25,90307868 31.3.2011 

 

 Z pohledu banky by při spotovém kurzu k okamžiku splatnosti 25,63 CZK/EUR 

realizovala ztrátu ve výši 228 721,39 Kč. 

Tab. 4.15 Long put opce 

KUPUJÍCÍ long put 

Put opce VH Zisk/Ztráta Částka Zisk /Ztráta v Kč 

Opce 1 0,079100389 -0,035260307 2 000 000 € -70 520,61 Kč 

Opce 2 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 3 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 4 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 5 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 6 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 7 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 8 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 9 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 10 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 

Opce 11 0 -0,114360696 2 000 000 € -228 721,39 Kč 
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Graf 4.11 Long put opce 
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Výsledkem opčních strategií long call je, že společnost bude 2 000 000 eur 

směňovat v kurzu  25, 63 CZK/EUR. V tomto minimálně zaručeném objemu a 

minimálním zaručeném kurzu je kontrakt předmětem zajišťovacího vztahu. V opční 

strategii short put by prodala stejné množství opcí, které dávají bance právo prodat 

2 000 000 eur v kurzu 25,63 CZK/EUR. To by pro společnost znamenalo zajištění se 

pomocí opcí „zero cost“. Tato varianta však nenastane za všech okolností. Podrobný 

postup výpočtu opcí je součástí přílohy.  

Následující výpočty jednotlivých opčních situací jsou pro zajištění se na částku 

4 000 000 eur a dobou vypořádání k 30. červnu 2011. 

Long call – pololetní 

 V tabulce 4.16 jsou uvedeny  parametry pro výpočet long call opce, která má datum 

vypořádání poslední den v prvním pololetí roku 2011. Pro jedenáct opčních situací, které 

se liší spotovým kurzem k okamžiku splatnosti opce, zjistíme zda může společnost 

realizovat zisk nebo zátratu z uzavřené opce. Pro náš příklad bereme v úvahu opční situaci 

číslo pět. Ostatní situace jsou zmíněny jen pro lepší orientaci se v příkladě. 
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Tab. 4.16 Parametry pro výpočet Long call opce lišící se spotovým kurzem 

k okamžiku splatnosti 30.6.2011 

Opční situace 
Realizační 
cena 

Cena 
opce 
měny 

Cena call 
opce 

Spotový kurz k 
okamžiku splatnosti 
opce Datum vypořádání 

  X c C St   

Opce 1 25,0850725 0,2248545 25,30992703 24,57644076 30.6.2011 

Opce 2 25,0850725 0,2248545 25,30992703 24,70140756 30.6.2011 

Opce 3 25,0850725 0,2248545 25,30992703 24,82637436 30.6.2011 

Opce 4 25,0850725 0,2248545 25,30992703 24,95134116 30.6.2011 

Opce 5 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,07630796 30.6.2011 

Opce 6 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,20127476 30.6.2011 

Opce 7 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,32624156 30.6.2011 

Opce 8 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,45120836 30.6.2011 

Opce 9 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,57617516 30.6.2011 

Opce 10 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,70114196 30.6.2011 

Opce 11 25,0850725 0,2248545 25,30992703 25,82610876 30.6.2011 

 

 Z tabulky 4.17 je patrné, že při uzavření opční situace číslo pět bude firma mít 

ztrátu c koupené call opce ve výši 899 417,97 Kč. Ztráta je způsobena nižším spotovým 

kurzem v okamžiku splatnosti opce než cena uzavřené call opce. Z pohledu banky  by 

realizovala zisk právě ve výšce naší ztráty. 

 

Tab. 4.17 Long call opce 

KUPUJÍCÍ long call 

Call opce VH Zisk/Ztráta Částka Zisk/Ztráta Kč 

Opce 1 0 -0,2248545 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 2 0 -0,2248545 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 3 0 -0,2248545 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 4 0 -0,2248545 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 5 0 -0,2248545 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 6 0,11620223 -0,1086523 4 000 000 € -434 609,06 Kč 

Opce 7 0,24116903 0,0163145 4 000 000 € 65 258,14 Kč 

Opce 8 0,36613583 0,1412813 4 000 000 € 565 125,33 Kč 

Opce 9 0,49110263 0,2662481 4 000 000 € 1 064 992,53 Kč 

Opce 10 0,61606943 0,3912149 4 000 000 € 1 564 859,73 Kč 

Opce 11 0,74103623 0,5161817 4 000 000 € 2 064 726,93 Kč 
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Graf 4.12 Long call opce 
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 Z grafu 4.12 lze vyčíst, že v páté opční situaci by společnost realizovala ztrátu. 

Long put – pololetní 

 Pro dostatečné zajištění společnosti opět společnost využije put opci. 

Tab. 4.18 Parametry pro výpočet Long call opce s různým spotovým kurzem 

k okamžiku splatnosti 30.6.2011 

Opční 
situace Realizační cena 

Cena opce 
měny 

Cena put 
opce 

Spotový kurz k 
okamžiku splatnosti 
opce 

Datum 
vypořádání 

  X p C St   

Opce 1 25,08507253 0,224854493 25,30992703 24,57644076 30.6.2011 

Opce 2 25,08507253 0,224854493 25,30992703 24,70140756 30.6.2011 

Opce 3 25,08507253 0,224854493 25,30992703 24,82637436 30.6.2011 

Opce 4 25,08507253 0,224854493 25,30992703 24,95134116 30.6.2011 

Opce 5 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,07630796 30.6.2011 

Opce 6 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,20127476 30.6.2011 

Opce 7 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,32624156 30.6.2011 

Opce 8 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,45120836 30.6.2011 

Opce 9 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,57617516 30.6.2011 

Opce 10 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,70114196 30.6.2011 

Opce 11 25,08507253 0,224854493 25,30992703 25,82610876 30.6.2011 
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 V tabulce 4.18 jsou uvedené hodnoty využité pro výpočet long put opce. Spotový 

kurz k okamžiku splatnosti opce se mění v různých opčních situacích, ostatní ukazatele 

jsou neměnné. 

Tab. 4.19 Long put opce 

KUPUJÍCÍ long call 

Call opce VH Zisk/Ztráta Částka Zisk/Ztráta Kč 

Opce 1 0,508631771 0,283777278 4 000 000 € 1 135 109,11 Kč 

Opce 2 0,383664971 0,158810478 4 000 000 € 635 241,91 Kč 

Opce 3 0,258698171 0,033843678 4 000 000 € 135 374,71 Kč 

Opce 4 0,133731372 -0,091123121 4 000 000 € -364 492,49 Kč 

Opce 5 0,008764572 -0,216089921 4 000 000 € -864 359,68 Kč 

Opce 6 0 -0,224854493 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 7 0 -0,224854493 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 8 0 -0,224854493 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 9 0 -0,224854493 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 10 0 -0,224854493 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

Opce 11 0 -0,224854493 4 000 000 € -899 417,97 Kč 

 

 V tabulce 4.19 je zřejmé ve které situaci společnost realizuje zisk nebo ztrátu. Pro 

náš příklad bereme v potaz situaci číslo pět a při spotovém kurzu v době splatnosti opce 

25,077 CZK/EUR a ceně put opce 25,31 CZK/EUR realizuje společnost ztrátu  ve výši 

864 359,68 Kč. 

Graf 4.13 Long put opce 

Put opce -kupující

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

St

Z
is

k,
V

H

VH

Zisk/Ztráta

 

Opět je z grafu 4.13  patrné, že v páté opční situaci společnost realizuje ztrátu. 
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Long straddle  

 Kupující straddle kupuje jednu kupní opci a kupuje jednu prodejní opci se stejnou 

realizační cenou. Kupující straddle s realizační cenou 25,07 CZK/EUR má zisk v případě, 

že spotová cena v okamžiku splatnosti opce St je vyšší než realizační cena minus cena call 

opce měny minus cena put opce měny a nižší než realizační cena plus cena call opce měny 

plus cena put opce měny.  

Tab. 4.20 Výpočty hodnot pro určení long straddle s různým spotovým kurzem 

k okamžiku splatnosti 31.3.2011 

Pravděpodobn
ost s jakou 
opční situace 
nastane 

Opční 
situace 

Realizač
ní cena 

Cena 
call opce 
měny 

Cena put 
opce měny     

Spotový 
kurz k 
okamži
ku 
splatno
sti opce   

Pr-st v % Opce X c p X-c-p 
X+c+

p St 
Zisk/Ztrá

ta 

0,1 Opce 1 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 24,993 Zisk 

3,9 Opce 2 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,084 Zisk 

4,4 Opce 3 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,175 Zisk 

4,4 Opce 4 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,266 Zisk 

17,1 Opce 5 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,357 Ztráta 

14,1 Opce 6 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,448 Ztráta 

17,9 Opce 7 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,539 Ztráta 

18,8 Opce 8 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,630 Ztráta 

7,9 Opce 9 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,721 Ztráta 

5,6 Opce 10 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,812 Ztráta 

5,8 Opce 11 25,073 
0,11436

07 
0,1143606

96 
24,84

4 
25,30

1 25,903 Ztráta 

 

 V tabulce 4.20 lze pozorovat, že v opční situaci osm bude realizována ztráta. Je to 

z důvodu vyššího očekávaného spotového kurzu v době splatnosti než jsou stanovené meze 

pro realizaci zisku. 
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Graf 4.14 Rozdělení pravděpodobnosti dosažení zisku nebo ztráty z opční strategie 

straddle při okamžiku vypořádání 30.3.2011 
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Z grafu 4.14 lze vyčíst kdy dosáhne společnost zisku nebo ztráty a v jaké výši. Pro náš 

příklad je důležitá situace osm a v ní by společnost měla ztrátu ve výši 657 860,73 CZK. 

Graf 4.15 Pozice long straddle s datem vypořádání 31.3.2011 a použitým spotovým 

kurzem 25,63 CZK/EUR 
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 Dále se bude zabývat strategií long straddle s datem vypořádání 30.6.2011. Níže 

v tabulce 4.21 jsou uvedeny hodnoty pro výpočet opční strategie long straddle s datem 

vypořádání k 30.6.2011. Budeme brát v úvahu opční situaci číslo pět, ostatní situace jsou 

jen pro ilustraci. 
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Tab. 4.21 Výpočty hodnot pro určení long straddle s různým spotovým kurzem 

k okamžiku splatnosti 30.6.2011 

Pravděpodobn
ost s jakou 
opční situace 
nastane 

Opční 
situace 

Realizač
ní cena 

Cena call 
opce 
měny 

Cena put 
opce 
měny     

Spotový 
kurz k 
okamži
ku 
splatno
sti opce   

Pr-st v % Opce X c p X-c-p 
X+c+
p St 

Zisk/Ztrá
ta 

0,1 Opce 1 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 24,576 Ztráta 

8,9 Opce 2 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 24,701 Zisk 

10 Opce 3 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 24,826 Zisk 

22,3 Opce 4 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 24,951 Zisk 

24,6 Opce 5 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,076 Zisk 

21,4 Opce 6 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,201 Zisk 

3,9 Opce 7 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,326 Zisk 

0,7 Opce 8 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,451 Zisk 

2,4 Opce 9 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,576 Ztráta 

3,8 Opce 10 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,701 Ztráta 

1,9 Opce 11 25,073 
0,224854

49 
0,224854

49 
24,62

3 
25,52

2 25,826 Ztráta 

 

Graf 4.15 Pozice long straddle s datem vypořádání 30.6.2011 a použitým spotovým 

kurzem 25,08 CZK/EUR 

Long straddle

24

24,2

24,4

24,6

24,8

25

25,2

25,4

25,6

3 597 671,89 Kč

Zisk

K
u

rz
 C

Z
K

/E
U

R

X-c-p

X+c+p

St

 



 56 

 Při realizaci opční situace číslo pět lze dosáhnout zisku ve výši 3 597 671,89 CZK, 

jak vyplývá z grafu 4.15. Při určité úrovni pravděpodobnosti by společnost mohla 

realizovat různé zisky nebo ztráty a to je zaznamenáno v grafu 4.16. 
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Graf 4.16 Rozdělení pravděpodobnosti zda bude dosažen zisk nebo ztráta ze strategie 

long straddle s dnem vypořádání 30.6.2011 
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I z pravděpodobnostního rozdělení lze vidět, že z naší modelované opční situace číslo pět 

bude dosažen zisk. 

4.3 Zhodnocení použitých hedgingových strategií 

 Společnost si může na základě jednotlivých předchozích výpočtů vybrat ze dvou 

zajišťovacích strategií, a to ze zajištění formou forwardového kontraktu nebo opční 

strategie straddle. Použité strategie jsou hodnoceny na základě toho zda by společnost 

realizovala  zisku nebo ztráty  použité zajišťovací strategie. 

Tab. 4.22 Zhodnocení vybraných zajišťovacích strategií 

  Forward Straddle 

čtvrtletí 4 111 433,12 Kč -657 860,74 Kč 

pololetí -1 484 585,14 Kč 3 597 671,89 Kč 

 

 Z tabulky 4.22 je zřejmé, pokud by společnost chtěla využít zajišťovací strategie 

forward, při objemu 2 000 000 eur s datem vypořádání 31.3.2011 realizovala by zisk ve 

výši 4 111 433, 12 Kč. Ovšem pokud by využila strategie straddle tak by při stejné 

zajišťovací částce 2 000 000 eur a stejným dnem vypořádání na zajišťovací strategii 

prodělala 657 860,74 Kč. Z porovnání těchto dvou výsledků by si společnost s největší 

pravděpodobností vybrala pro zajištění strategii forward.  

 Ve druhém případě kdy společnost chce zajistit 4 000 000 eur s datem vypořádání 

30.6.2011 by mohla opět zvolit dvě strategie. Strategii zajištění pomocí forwardu by 

společnosti přinesla ztrátu ve výši 1 484 585,14 Kč, ovšem pokud by zvolila strategii 
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straddle ta by společnosti přinesla zisk ve výši 3 597 671,89 Kč. Opět ze srovnání těchto 

dvou částek by společnost nejpravděpodobněji zvolila zajišťovací straddle strategii. 

Tab. 4.23 Výběr nejvýhodnější zajišťovací derivátové strategie pro čtvrtletní zajištění 

Čtvrtletí Forward Straddle Pořadí Forward Pořadí Straddle 

Modus 4 111 433,12 Kč -657 860,74 Kč 1 2 

Maximální zisk 6 266 566,62 Kč 615 643,56 Kč 1 2 

Maximální ztráta -5 208 881,96 Kč -1 711 627,92 Kč 2 1 

SMODCH 3 930 260,36 Kč -611 978,74 Kč 2 1 

VAR 5% -917 211,72 Kč -1 203 648,30 Kč 1 2 

Průměrná známka 0 0 1,75 2 

 

V tabulce 4.23 jsou uvedena i jiná hodnotící kritéria podle kterých můžeme zvolit 

zajišťovací strategii. Jako hodnotící kritéria jsou zvolena modus, maximální zisk, 

maximální ztráta, směrodatná odchylka a VaR 5 %. Známkou 1 je označena nejlepší 

varianta a nejhorší varianta je ohodnocena známkou 2. Z výsledků vyplývá, že za nejhorší 

variantu, v případě zajištění se na čtvrtletí, je opční strategie straddle s průměrnou 

známkou 2. Z výsledků vyplývá, že nejlepšího výsledku by společnost dosáhla využitím 

forwardové strategie, která umožňuje dosáhnout vysokého zisku. Stejného výsledku jsme 

dosáhli i když jsme hodnotili pouze zisk plynoucí z uskutečněné strategie. 

Tab. 4.24 Výběr nejvýhodnější zajišťovací derivátové strategie pro pololetní zajištění 

Pololetí Forward Straddle Pořadí Forward Pořadí Straddle 

Modus -1 484 585,14 Kč 1 812 000,00 Kč 2 1 

Maximální zisk 4 396 205,44 Kč 3 312 000,00 Kč 1 2 

Maximální ztráta -5 405 112,18 Kč -1 644 000,00 Kč 2 1 

SMODCH -1 735 434,57 Kč 1 524 000,00 Kč 1 2 

VAR 5% -1 613 236,31 Kč -1 216 000,00 Kč 2 1 

Průměrná známka 0 0 2 1,75 

 

Při pololetním zajištění pomocí finančních derivátů nám vyšla nejlépe hodnocená strategie 

straddle, která získala nejlepší 1,75.  Oproti strategie straddle je zde dosažen sice nižší 

maximální zisk, ale ztráta z uzavřené strategie je menší, také modus společnosti přinese 

zisk v porovnání se forwardovým kontraktem.  
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Graf 4.17 Kombinace kritérií modus – riziko pro čtvrtletní zajištění 
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 V případě kombinace kritéria modus a směrodatná odchylka by měla společnost 

zvolit čtvrtletní forwardový kontrakt zajištění. 

Graf 4.18 Kombinace kritérií modus – riziko pro pololetní zajištění 
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Při srovnání kritérií modus a směrodatná odchylka pro pololetní zajištění, vychází 

jako nejvýhodnější forma zajištění pomocí opční strategie straddle. 
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4.3.1 Výpočet zisku nebo ztráty při aktuálním spotovém kurzu 

Pro čtvrtletní zajištění byla doporučena derivátové strategie pomocí forwardového 

kontraktu. Z dostupných informacích na internetových stránkách České národní banky 

činil čtvrtletní kurz 24,375 CZK/EUR. To znamená, že mnou pravděpodobné predikované 

spotové kurzy k datu vyrovnání byly vyšší než skutečný kurz. Pro společnost by to 

znamenalo ztrátu ze zajišťované strategie ve výši 5 801 182,06 CZK.  

Tab. 4.25 Zisk nebo ztáta zajišťování se pomocí forwardového kontraktu 

s porovnáním skutečného spotového kurzu k datu vyrovnání 30.3.2011 

  

Skutečný spot. 
kurz k datu 
vyrovnání FW kurz Rozdíl Zisk/Ztráta 

Čtvrtletí 24,375 25,10957 -0,734574679 -5 801 182,06 Kč 

 

Ve skutečnosti neexistuje jednoznačně stoprocentně správná metoda výpočtu očekávaného 

spotového kurzu, od kterého se odvíjí různé zajišťovací strategie proti riziku. V průběhu 

zajišťovací doby mohou nastat na finančním trhu neočekávané situace a to může mít 

výrazný vliv na měnový kurz. Proto i komerční banky mají svou metodu výpočtu, kterou 

v průběhu let zdokonalují. 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout nejvýnosnější zajišťovací strategii 

měnového rizika pro danou společnost. 

 Práce obsahuje část teoretickou, která se týká problematiky měnového rizika a 

schopnost zajistit se proti němu. Teoretická část je také věnována charakteristice vybrané 

společnosti a její činnosti. V praktické části jsou uvedeny konkrétní výpočty a možnosti 

zajišťovacích strategií vhodné pro danou společnost. 

 Do praktické části byly použity zajišťovací strategie ve formě forwardového 

kontraktu a opční strategie straddle.  

 Do vstupních údajů pro posouzení možností zajištění měnového rizika byla 

zahrnuta historická časová řada denních kurzů CZK/EUR, přepočtená na čtvrtletní a 

pololetní kurzy. Pomocí modelu EWMA byla zjištěna jejich volatilita. Pro odhad vývoje 

kurzu do budoucna byla využita simulační metoda Monte Carlo. Vývoj v případě 

jednotlivých strategií zajištění měnového kurzu byl porovnán se simulovaným vývojem 

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

strategií.  

 Ve čtvrté kapitole má společnost zájem se zajistit tak, aby inkasovala z uzavřené 

zajišťovací strategie pouze zisk. Pro zhodnocení hedgingových strategií byl porovnáván 

pouze zisk nebo ztráta plynoucí ze strategie, tak jak si to společnost přála. Zajištění se 

pomocí derivátu na tři měsíce vyšel ziskový forwardový kontrakt ve výši 4 111 433,12 Kč. 

Pokud se společnost zajistí na půlroční dobu zvolila by opční strategii straddle při které by 

výše zisku činila 3 597 671,89 Kč. Tohle zhodnocení by platilo pouze tehdy pokud by 

společnost opravdu chtěla dosahovat pouze zisk ze zajišťovacích strategií. Existují různá 

kritéria podle kterých lze zvolit vhodnou variantu zajištění. V podkapitole 4.3 jsou možná 

kritéria uvedena. Zvolená kritéria jsou modus, směrodatná odchylka, maximální zisk a 

maximální ztráta. K těmto kritériím jsou přiřazeny známky jedna a dva. Podle nejnižší 

průměrné známky je vybrána nejvýhodnější zajišťovací strategie, pro pololetní a čtvrtletní 

zajištění. Pro zajištění se na první čtvrtletní roku vyšel, podle použitých kritérií s nejlépe 

hodnocenou známkou, forwardový kontrakt. Pro pololetní zajištění, vyšla jako 

nejvýhodnější varianta podle stanovených kritérií opční strategie straddle. To znamená, že 

stejných výsledků jsme dosáhli z obou možných variant výběru zajišťovacích strategií. 

V závěru čtvrté kapitoly je porovnán aktuálně zjištěný spotový kurz za první čtvrtletí roku 

2011. Pokud  použijeme jako zajišťovací strategii forwardový kontrakt s datem vyrovnání 
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30.3.2011 a zajištěním se na 2 000 000 eur, zjistíme že při skutečném spotovém kurzu 

společnost zisk nedosáhne. Důvodem je lišící se vypočtený očekávaný spotový kurz, který 

byl stanoven vyšší, od spotového kurzu skutečného, který byl nižší. 

 V současné době existuje velké množství zajišťovacích nástrojů, jimiž může podnik 

snížit měnové riziko. Pro detailnější analýzu této problematiky by bylo nutné získat více 

interních informací. Při řešení problematiky zajišťovacích derivátů je důležité mít zpětnou 

vazbu například od bank, auditorů či od vedení společnosti.  
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