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1 Úvod 

 

Aplikace metodologie reálných opcí je novým přístupem při investičním 

rozhodování a určování hodnoty firmy, který se rozvinul v důsledku globalizace. 

Základní charakteristikou dnešní doby a také světové ekonomiky je nestálost, což 

nutí management k větší flexibilitě v rozhodování. 

 Metodologie reálných opcí do značné míry eliminuje či oslabuje chyby a 

nedostatky tradičního přístupu oceňování investičních projektů. Metoda nachází 

uplatnění v mnoha oblastech finančního řízení a rozhodování, nejpropracovanější je 

však oblast kapitálového rozpočetnictví. Tento přístup umožňuje ohodnocení 

investičních projektů tak, že kvantifikuje a zahrnuje do rozhodování managementu 

hodnotu opcí, což souvisí s možnostmi provádět změny v průběhu jeho životnosti a 

to zejména tehdy, pokud se tržní podmínky vyvíjejí způsobem, kdy se pro firmu 

mohou otevírat nové možnosti a příležitosti. Společnost, která provádí aktivní zásahy 

podle vývoje situace na trhu má větší předpoklad, že dosáhne zisku. 

Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty vlastního kapitálu strojírenské 

společnosti ABC, a.s. k 1.1.2012 pomocí flexibilního business modelu a analýza vlivu 

vybraných aktivních zásahů managementu.  

Diplomová práce se sestává ze tří částí. Druhá a třetí kapitola představuje 

část teoretickou, která je podkladem pro kapitolu poslední aplikačně – ověřovací. 

Druhá kapitola je zaměřena na popis problematiky metodologie reálných opcí 

a business modelu. Jsou zde charakterizovány a klasifikovány finanční opce včetně 

faktorů ovlivňujících jejich cenu. Následně je věnována pozornost jednotlivým typům 

modelů oceňování finančních opcí, kam se řadí binomické a trinomické modely, kde 

je vymezená replikační a hedgingová strategie, a spojitý Black – Scholesův model 

oceňování opcí.  Dále je zde uvedena problematika a vymezení reálných opcí, jejich 

diference s opcemi finančními a popis základních typů reálných opcí. V závěru této 

kapitoly je vymezen postup pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu firmy a podstata 

business modelu. 
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V navazující třetí části je stručně charakterizována oceňovaná společnost 

včetně finančně – ekonomické analýzy hlavních ukazatelů. 

Poslední kapitolu diplomové práce tvoří část aplikační, jež navazuje na 

teoretické poznatky předchozích kapitol. Je zde vyčíslena hodnota vlastního kapitálu 

vybraného podniku a provedena analýza vlivů aktivních zásahů vedení firmy. 

V závěru kapitoly je obsažena komparace dosažených výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2 Popis flexibilního business modelu 

 

Hlavní náplní činnosti podniků je poskytování zboží a služeb. Výsledkem 

tohoto procesu jsou výnosy, jejichž výše záleží zejména na podnikatelských rizicích. 

Každý podnik má specifický postup na výrobu zboží, poskytování služeb i způsob 

generování přidané hodnoty. Business model zobrazuje procesy, pravidla, 

organizační struktury i rizika analyzované společnosti.  Zachycuje tedy komplexní 

strategii a výkonnost podniku.  

S problematikou business modelu úzce souvisí metodologie reálných opcí, 

která spočívá v aplikaci metodiky finančních opcí na reálná aktiva podniku a odvětví. 

Tato reálná opce poskytuje flexibilní přístup při rozhodování společnosti. 

 

2.1 Finanční opce 

Opce jsou druhem podmíněného derivátového obchodu, jehož podstatou je 

dohoda mezi dvěma subjekty – kupujícím (majitelem opce) a prodávajícím 

(vypisovatelem opce). Patří k nejstarším termínovým operacím, které lze podle typu 

smlouvy rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny se řadí forwardy, futures a swapy, 

jejichž společným znakem je vázanost obou stran k věcnému plnění kontraktu. 

Druhou skupinu termínovaných obchodů tvoří opce. Tyto instrumenty se liší možností 

výběru, zda konkrétní opci uplatnit či nikoli. Jedna strana je tedy zvýhodněna oproti 

druhé, přičemž nabyvatel může dosáhnout neomezeného zisku a zároveň ví, jaká je 

výše případné ztráty. Poskytoval za riziko, které vzniká při vystavení opce, inkasuje 

opční prémii. 

Opce se původně využívaly na komoditních trzích k zajištění proti poklesu 

nebo vzestupu cen a odtud se princip opčních obchodů rozšířil i na finanční trhy. 

Obchoduje se s nimi na burzách a na trzích OTC (over – the counter) a jsou 

charakteristické svou regulovaností. V mnohem větší míře se obchoduje s opcemi 

nestandardizovanými na mimoburzovních trzích, které jsou konstruovány pro 

individuální klienty a využívají je především banky. 
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Opce na finanční instrumenty zaznamenávají svůj dynamický rozvoj od roku 

1973, kdy byla založena první opční burza – Chicago Board Options Exchange. 

Finanční opce patří mezi tzv. finanční deriváty, jejichž cena se odvíjí od hodnoty 

podkladového aktiva, které tvoří akcie nebo akciové indexy, komodity (ropa, zlato, 

kakao), úrokové sazby a měny. Základní druhy derivátů pak tvoří futures a forwardy, 

jež se vypisují na komodity, měny a akciové indexy, swapy vypisované na úrokové 

sazby, resp.měny a opce vystavované na akcie, akciové indexy a měny.  

 

2.1.1 Klasifikace opcí 

Podle využití práva lze opce rozdělit na opce kupní (call) a prodejní (put). 

Kupní opce zakotvují právo na budoucí koupi podkladového aktiva za předem 

dohodnutou realizační cenu, jež je v daný okamžik rozhodující. Jedná se o cenu, za 

kterou se kontrakt uskuteční bez ohledu na aktuální cenu podkladového aktiva. 

Prodejce opčního kontraktu inkasuje v případě uplatnění opce kupujícím opční 

prémii, která představuje kompenzaci povinnosti prodávajícího za stanovených 

podmínek podkladové aktivum prodat. Rozhodujícím faktorem pro držitele kupní 

opce je výše kurzu podkladového aktiva. S rostoucím kurzem roste také zisk, kterého 

držitel opce dosáhne, ovšem pod podmínkou, že kurz překročí realizační cenu opce. 

Za situace, že v den zúčtování bude hodnota tržní ceny pod úrovní realizační ceny, 

představuje výše opční prémie zisk pro prodávajícího. V opačném případě, kdy 

hodnota podkladového aktiva přesáhne úroveň realizační ceny, prodejce se dostává 

do ztráty a držitel z tohoto růstu profituje. 

Prodejní opce představuje pro jeho držitele právo prodat podkladové aktivum 

prodávajícímu opce za pevně stanovenou realizační cenu a v pevně stanovené 

době. Držitel využije svého práva prodat v případě, že je to pro něj výhodné, tj. kdy 

realizační cena je vyšší než okamžitá cena akcie na trhu a prodávající je povinen od 

něj odkoupit stanovený počet podkladového aktiva. Pokud svého práva nevyužije, 

ztráta pro držitele je rovna opční prémii. 

U opcí lze rozlišovat dvě pozice, které může investor zaujmout. Jedná se o 

pozici dlouhou (long) a pozici krátkou (short). V dlouhé pozici je majitel opce, který 

má právo rozhodnutí. Jakožto nabyvatel může nákupem opce dosáhnout 

neomezeného zisku při znalosti maximální možné ztráty. U této pozice sází na růst 
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ceny podkladového aktiva a cenou je opční prémie placená prodávajícímu. V krátké 

pozici se nachází druhá smluvní strana (tj. prodávající), jež se smluvně zavázala 

k povinnosti přizpůsobit se straně v dlouhé pozici. Pokud investor opci prodá, získá 

prémii, která se odvíjí od tržní ceny daného podkladového aktiva, přičemž se u short 

pozice sází na pokles této ceny. 

Podle doby, kdy je možno využít opčního práva, se rozlišují evropské, 

americké, bermudské a swing opce. U evropské opce lze uplatnit opci pouze 

v přesně určený den expirace. V případě využití opce kdykoli během časové lhůty do 

splatnosti opce se jedná o americkou opci. Obě mají při expiraci stejnou hodnotu, 

v průběhu života se ale hodnoty mohou lišit. Vzhledem k možnosti dřívějšího 

uplatnění se však americká opce stává atraktivnější než jinak totožná opce evropská. 

Bermudskou opci je možné uplatnit pouze v určitém intervalu mezi uzavřením 

kontraktu a dobou zralosti, swing opce lze uplatnit v určitých časových úsecích. 

Další variantou členění opcí je podle vzájemného vztahu tržní ceny 

podkladového aktiva (S) a realizační ceny (X), a to následujícím způsobem, 

 opce mimo peníze (out-of-the-money) – kde je cena podkladového 

aktiva nižší než realizační cena (tj. S<X pro call opci, X<S pro put opci), 

není tedy výhodné danou opci využít, 

 opce na penězích (at-the-money) – realizační cena se rovná ceně 

podkladového aktiva a je jedno, zda k využití opce dojde či nikoliv (tj. 

S=X pro call i put opci), 

 opce v penězích (in-the-money) – cena podkladového aktiva je v tomto 

případě vyšší než realizační cena, opci je vhodné uplatnit (tj. S>X pro 

call opci, X>S pro put opci). 

 

 

2.1.2 Hodnota opce 

Opce jako právo má svoji hodnotu a ta je ovlivněna různými parametry. Není 

vztahována k hodnotě podkladového aktiva, ale k právu s ním nakládat podle 

uzavřené opční smlouvy. Cenu finanční opce, kterou je kupující opce povinen zaplatit 

prodejci opce a je označována jako opční prémie, tvoří dvě složky – vnitřní a časová 

hodnota.  
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Vnitřní hodnota opce, VH, je dána velikostí zisku v okamžiku využití opce, ale 

bez zahrnutí opční prémie. Je – li rozdíl současné a realizační ceny v neprospěch 

držitele opce, pak se tato vnitřní hodnota rovná nule a opce zůstane nevyužita. 

V ostatních případech je vnitřní hodnota tvořena ziskem bez zahrnutí právě dané 

opční prémie.  

Call opce z pohledu kupujícího bude uplatněna v případě, kdy tržní cena 

podkladového aktiva bude v době splatnosti vyšší než realizační cena opce a 

výplatní funkce bude kladná. V opačném případě dojde k neuplatnění opce a vnitřní 

hodnota bude nulová. Tuto vnitřní hodnotu lze vyjádřit vztahem, 

                                                                                                             (2.1) 

kde     je vnitřní hodnota opce v době splatnosti,    představuje cenu 

podkladového aktiva v době splatnosti a   značí realizační cenu opce. 

Po určení vnitřní hodnoty call opce v dlouhé pozici lze pomocí následujícího 

vztahu určit velikost zisku, 

                   ,                                                                                       (2.2) 

kde   je hodnota call opce. 

Celou situaci znázorňuje obrázek 2.1, kde je zobrazena vnitřní hodnota i 

zisková funkce call opce v dlouhé pozici. 

Obr. 2.1 Call opce z pohledu kupujícího 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 
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Uplatnění call opce z pohledu prodávajícího má smysl tehdy, pokud je cena 

podkladového aktiva nižší, než je realizační cena opce a upisovatel realizuje 

omezený zisk ve výši opční prémie. Vnitřní hodnotu této opce lze vyjádřit 

následovně, 

                                                                                                             (2.3) 

Po stanovení výplatní funkce (VH) vyjadřuje ziskovou funkci níže uvedená 

rovnice, 

                                                                                                          (2.4) 

V Obr. 2.2 je zaznamenaná výše popsaná situace. Je zde znázorněna jak VH, 

tak zisková funkce call opce v krátké pozici. 

Obr. 2.2 Call opce z pohledu prodávajícího 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

Vnitřní hodnota put opce z pohledu kupujícího bude rovna nule, je – li cena 

podkladového aktiva vyšší než smluvená cena a právo na její uplatnění nechá 

vlastník zaniknout. Pokud bude cena podkladového aktiva v době splatnosti nižší než 

realizační cena, dojde k uplatnění opce. Vnitřní hodnota je popsána vztahem, 

                                                                                                             (2.5) 
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Výši zisku u put opce v dlouhé pozici je možné vyjádřit pomocí rovnice, 

                                                                                                        (2.6) 

V případě využití put opce dosahuje její držitel omezeného zisku. Pokud 

daného práva nevyužije, dostane se do ztráty ve výši opční prémie. Vnitřní hodnota i 

zisková funkce put opce v dlouhé pozici je obsahem Obr. 2.3. 

Obr. 2.3 Put opce z pohledu kupujícího 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

U put opce z pohledu prodávajícího je pro využití opce nezbytné, aby tržní 

cena podkladového aktiva byla nižší než expirační cena. Její vnitřní hodnota bude 

nulová a upisovateli opce vznikne omezená ztráta ve výši X-c. Za situace, že bude 

cena podkladového aktiva vyšší než cena expirační, zůstane právo na uplatnění 

opce nevyužito, přičemž prodávající realizuje omezený zisk ve výši opční prémie. 

Vnitřní hodnotu je možné vyjádřit jako, 

                                                                                                             (2.7) 

Realizovaný zisk u put opce v krátké pozici je možné určit podle níže 

uvedeného vztahu, 

                                                                                                           (2.8) 
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Pro přehlednost je výše popsaná situace znázorněna graficky v Obr. 2.4. 

Obr. 2.4 Put opce z pohledu prodávajícího 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

V případě opčních obchodů se jedná o hru s nulovým součtem. Zisk 

kupujícího znamená ztrátu prodávajícího. Za situace, kdy u kupujícího jde o funkci 

max (Z), pak u hry s nulovým součtem výplatní funkce prodávajícího je – max (Z). 

Vzhledem k matematickým pravidlům je výplatní funkcí prodávajícího min s opačnou 

hodnotou funkce min (-Z), viz Dluhošová (2006). 

Časová hodnota opce odráží momentální vliv nabídky a poptávky po dané 

opci a je definována jako rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou. Jedná se tedy 

o částku, kterou je ochoten zaplatit kupující prodávajícímu opce za šanci, že se 

během doby do vypršení opce příznivě změní podmínky a podkladové aktivum 

poroste (pro call opci) nebo poklesne (pro put opci). Se zkracující se dobou do 

vypršení opce T klesá i její časová hodnota z důvodu nižší pravděpodobnosti jakékoli 

změny. V den splatnosti je rovna nule a hodnota opce je pak dána pouze její vnitřní 

hodnotou. 
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2.1.3 Faktory ovlivňující hodnotu opce 

Cena opce je v době před expirací ovlivňována mnoha faktory (např. 

daňovými zákony, tržními a regulačními podmínkami), ovšem následujících šest 

z nich má rozhodující a bezprostřední vliv na hodnotu opce. K exogenním (vnějším) 

faktorům patří tržní cena podkladového aktiva, volatilita ceny podkladového aktiva, 

dividendový výnos a také bezriziková úroková sazba. Zbylé dva faktory se řadí mezi 

tzv. endogenní (vnitřní) faktory a patří zde doba do splatnosti opce a realizační cena. 

Tržní cena podkladového aktiva (S) je hlavním faktorem, který ovlivňuje 

hodnotu opce. Jedná se o aktivum, od kterého jsou odvozeny ceny finančních 

derivátů, jde tedy o náhodný faktor. Čím vyšší je cena podkladového aktiva, tím vyšší 

je cena call opce a cena put opce klesá. Pokud se hodnota podkladového aktiva 

snižuje, cena call opce se snižuje a cena put opce roste. 

Volatilita ceny podkladového aktiva (σ) ovlivňuje hodnotu opce pozitivně. 

Představuje rizikovost dané opce. Čím vyšší volatilitu podkladové aktivum má, tím je 

nevyzpytatelnější a opce může být výnosnější, protože její hodnota narůstá. To platí 

jak v případě kupní, tak prodejní opce. 

Dividendový výnos (q) představuje přínos ve formě peněžních toků, které 

plynou z podkladového aktiva po dobu životnosti opce. Vyplácením dividend se 

hodnota call opce snižuje a to o částku vyplacenou na dividendách. V případě put 

opce je tomu naopak, vyplácení dividend vede k růstu její hodnoty. 

S růstem bezrizikové úrokové sazby (Rf) roste i hodnota kupní opce. Jelikož 

vlastník call opce si bude v budoucnu teoreticky kupovat akcii za realizační cenu, 

preferuje vyšší sazby, protože si tak snáze našetří budoucí částku. U put opcí je 

tomu naopak. Pokud porostou sazby, klesá současná hodnota budoucích příjmů a 

tedy i hodnota put opcí. 

Doba do splatnosti opce (T) je endogenní faktorem, který působí na hodnotu 

opce. Čím delší doba do expirace, tím je větší prostor pro spekulace a očekávání. 

Existuje vyšší pravděpodobnost změny v pohybu ceny podkladového aktiva a call 

opce je dražší.1 Naopak čím kratší doba do splatnosti, hodnota opce klesá. 

                                            
1
 U put opcí neplatí totéž. Delší put opce (za jinak stejných podmínek) nemusí být nutně 

dražší, viz Ambrož (2002). 
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Realizační cena (X) podkladového aktiva je cena dohodnutá dopředu. 

Stanovuje se při uzavírání konkrétního obchodu a hodnotu opce ovlivňuje v závislosti 

na tom, o jaký typ opce jde. S rostoucí realizační cenou klesá hodnota call opce a 

naopak. U put opcí platí pravidlo, že put opce s vysokou realizační cenou musí být 

dražší než put opce s nízkou realizační cenou. 

Pro větší přehlednost byly všechny výše zmíněné faktory, ovlivňující hodnotu 

opce, shrnuty do tabulky 2.1, kde symbol „+“ značí růst ceny opce a symbol „-“ 

naopak pokles ceny opce. 

 

Tab. 2.1 Vliv jednotlivých faktorů 

 

 

2.2 Metody a modely oceňování opcí 

Metody, které finanční teorie používá pro odhad hodnoty opce, se liší 

v předpokladech ohledně vývoje hodnoty opce. Jedná se o stochastické metody, u 

kterých je předpoklad, že se cena podkladového aktiva mění v průběhu 

stacionárního binomického stochastického procesu diskrétním způsobem a metody 

se spojitým vývojem cen podkladového aktiva. 

Dále je možné provádět oceňování opcí analyticky (např. Black – Scholesův 

model), numericky (např. binomický, trinomický model) nebo pomocí simulace 

(metoda Monte Carlo). Analytické metody jsou charakteristické tím, že jsou odvozeny 

vzorcem, numerické metody řadíme k diskrétním modelům a principem simulačních 

metod je mnohačetné opakování náhodných pokusů. 

 

Call Put Call Put

Tržní cena + - + -

Volatilita + + + +

Dividendový výnos - + - +

Bezriziková úroková sazba + - + -

Doba do splatnosti  -----  ----- + +

Realizační cena - + - +

w

Evropská opce Americká opce
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2.2.1 Binomický model oceňování opcí 

Binomický model napomáhá porozumět mnoha důležitým aspektům, které 

souvisejí s opční problematikou. Je důležitým nástrojem pro zjištění teoretické 

hodnoty opce. Jedná se o poměrně jednoduchý a pružný model, pomocí něhož lze 

ocenit množství různých typů call i put opcí. 

Binomické modely obecně vycházejí z následujících předpokladů: 

 neexistence možnosti arbitráže (tzn. nelze dosáhnout bezrizikového 

zisku), 

 postoj investora k riziku je neutrální, 

 platnost zákona jedné ceny (pokud mají dvě různá aktiva v budoucnu 

stejnou cenu, pak za předpokladu nemožnosti arbitráže musí mít dnes 

stejnou cenu), 

 jedná se o diskrétní model, 

 existence dokonalých trhů (tzn. neexistence transakčních nákladů a 

daní, není omezen krátký prodej, nekonečně dělitelné podkladové 

aktivum), 

 neexistence možnosti bezrizikové arbitráže, 

 bezriziková míra je stejná pro zápůjční a výpůjční kapitál. 

Binomický model je stochastickým modelem a vychází z předpokladu, že celý 

vývoj během životnosti opce je možno rozdělit do konečného množství dílčích 

období, kdy dochází buď k růstu (s indexem růstu u) s určitou odhadovanou 

pravděpodobností p, nebo k poklesu (s indexem poklesu d) s doplňkovou 

pravděpodobností 1-p. Indexy růstu a poklesu jsou odvozeny z volatility cen 

podkladového aktiva. 

Vnitřní hodnota opce na konci 1. období se v případě růstu určí jako, 

                                                                                                             (2.9) 

Pro případ poklesu je rovna, 

                                                                                                           (2.10) 
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Aktivum může jednak nabývat s různou pravděpodobností rozdílných hodnot a 

také je zapotřebí diskontovat r k počátku období. Vnitřní hodnota má tvar, 

  
[                                 ]

   
                                                                        (2.11) 

Pokud známe volatilitu, která je vyjádřena směrodatnou odchylkou výnosů 

podkladového aktiva, lze vyjádřit koeficienty růstu a následně poklesu pomocí 

vzorce, 

     √  ,                                                                                                             (2.12) 

      √  ,                                                                                                           (2.13) 

kde   je index růstu,   je index poklesu,   vyjadřuje směrodatnou odchylku a    je 

časový interval. 

U indexu růstu a indexu poklesu platí, že jejich součin musí být roven jedné. 

Předvídaný vývoj cen podkladového aktiva lze vyjádřit početně i graficky. Při 

zobrazení vývoje za více období se jedná o geometrický (multiplikativní) proces a 

hodnota podkladového aktiva se vyvíjí dle Obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 Multiplikativní proces vývoje podkladového aktiva pro dvě období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Binomický model oceňování nachází uplatnění jak pro opce evropského typu, 

tak i pro americké opce a je snadno aplikovatelný pro ocenění reálných opcí. Mezi 

jeho nedostatky patří zjednodušený předpoklad stejného relativního vzrůstu či 

poklesu v každém období, přičemž pravděpodobnost vzrůstu a poklesu je konstantní 

v každém období. Ke stanovení ceny opcí se používají dva základní přístupy: 

 replikační strategie, 

 hedgingová strategie. 

 

Podstata replikační strategie stojí na předpokladu, že lze sestavit portfolio 

z podkladového a bezrizikového aktiva tak, aby při jakémkoliv vývoji byla replikována 

hodnota derivátu, tedy aby se hodnota portfolia rovnala hodnotě derivátu. Podle 

literatury Zmeškal (2004) je možné hodnotu tohoto portfolia vyjádřit v čase t jako,  

                                                                                                                 (2.14) 

kde   je rovno množství podkladových aktiv,    vyjadřuje hodnotu podkladového 

aktiva,    představuje množství bezrizikového aktiva (tj. množství peněz uložených 

na bezrizikový účet) a    je cena opce v čase t. 

Hodnota portfolia v čase 1 je pro růst a pokles ceny podkladového aktiva 

vyjádřena následovně, 

pro růst 

  
      

                                                                                                  (2.15) 

pro pokles 

  
      

                                                                                                  (2.16) 

Vzhledem ke skutečnosti, že cena opce se v době splatnosti rovná vnitřní 

hodnotě, tedy, 

  
     

   nebo   
     

 .                                                                                   (2.17) 

Řešením soustavy tří rovnic (2.14), (2.15) a (2.16) o třech neznámých   ,   ,   

získáme obecný vztah pro výpočet ceny opce, 
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           {  
 [

           
 

  
    

 ]    
 [

  
          

  
    

 ]}                                                 (2.18) 

Zjednodušený tvar má následující podobu, 

           [  
      

       ]                                                                    (2.19) 

           [     ]                                                                                          (2.20) 

     [     ]                                                                                                      (2.21) 

kde         vyjadřuje diskontní faktor a   představuje pravděpodobnost. 

Riziko je u binomického modelu vyjádřeno příslušným pravděpodobnostním 

rozložením. Jedná se o pravděpodobnost změny hodnoty podkladového aktiva o 

určité procento v bezrizikovém prostřední a konstantní výnosností r. 

Jak vyplývá ze vztahu 2.19, cena evropské opce je tedy určena jako současná 

hodnota rizikově neutrální střední hodnoty ceny opce v následujícím období. Pokud 

bychom chtěli stanovit cenu americké opce, u které je možnost uplatnění kdykoli 

během životnosti dané opce, je vzorec následující, 

      [               
      

        ].                                                (2.22) 

Aby byla splněna podmínka nemožnosti arbitráže, musí platit, 

                                                                                                              (2.23) 

                                                                                                                         (2.24) 

 

U hedgingové strategie je z podkladového aktiva a opce vytvořeno takové 

portfolio, aby jeho výnos byl bezrizikový. Hedging je v podstatě takové zajištění, aby 

jednotlivé hodnoty aktiv šly proti sobě. 

Hodnota zajištěného portfolia v čase t je rovna, 

                                                                                                                 (2.25) 

kde    je hodnota hedgingového portfolia a   množství podkladového aktiva. 
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Hodnota hedgingového portfolia při růstu a poklesu ceny na konci období 

v čase t+dt, 

     
         

       
                                                                                          (2.26) 

     
         

       
                                                                                          (2.27) 

Zajištění proti pohybu náhodné změny ceny podkladového aktiva znamená, že 

hodnota portfolia bude totožná na konci období, ať se cena pohybuje jakýmkoli 

směrem. Toto zajištění proti pohybu má tvar, 

       
       

         
       

                                                                          (2.28) 

Po úpravě získáme zajišťovací poměr h, který je roven, 

  
     
      

 

     
       

  
  

  
.                                                                                                (2.29) 

Protože výnos portfolia má být bezrizikový, pak platí, 

                         
       

 ,                                                             (2.30) 

(                        
       

 .                                                             (2.31) 

Z výše uvedeného vztahu 2.30 a 2.31 lze vyjádřit cenu opce dvojím 

způsobem, 

                
       

           ,                                                           (2.32) 

                
       

           .                                                           (2.33) 

 

2.2.2 Trinomický model oceňování opcí 

Trinomický model vychází z předpokladů binomického modelu. Je založen 

nejen na předpokladech pravděpodobnosti růstu a poklesu ceny podkladového 

aktiva, ale také na pravděpodobnosti, že hodnota podkladového aktiva bude 

neměnná v časovém intervalu t+dt. Trinomický model vytvoříme rozšířením 

binomického modelu o třetí větev, mohou tedy vzniknout tři situace – růst, pokles 

nebo ponechání stávající hodnoty. Tyto koeficienty jsou vyjádřeny následujícími 

vztahy, 
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     √   ,                                                                                                            (2.34) 

      √   ,                                                                                                          (2.35) 

                                                                                                                        (2.36) 

kde   je index růstu,   představuje index poklesu,   značí index ponechávající 

výchozí hodnotu,   je směrodatná odchylka a    označuje délku časového intervalu. 

Multiplikativní proces vývoje podkladového aktiva prostřednictvím 

trinomického modelu pro dvě období je znázorněn v Obr. 2.6. 

Obr. 2.6 Multiplikativní proces vývoje podkladového aktiva pro dvě období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následně lze vyjádřit rizikově – neutrální pravděpodobnosti pro růst, p, pokles, 

q, a ponechání stávající hodnoty, s,  

  √
  

      (  
  

 
)  

 

 
,                                                                                        (2.37)  

   √
  

      (  
  

 
)  

 

 
,                                                                                     (2.38) 

  
 

 
                                                                                                                       (2.39) 
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2.2.3 Black – Scholesův model oceňování opcí 

Na rozdíl od diskrétního binomického modelu je tento model spojitý. Vychází 

z předpokladu rozdělení doby životnosti opce do nekonečného počtu dílčích období. 

Ve své podstatě je aplikace této metody jednodušší, avšak lze ji využít pouze na 

opce evropského typu. Jedná se o limitní případ binomického modelu s diskrétním 

vývojem, kde se délka časového intervalu mezi dvěma obdobími blíží nule. 

Black-Scholesův model (dále BS model) umožňuje analytické řešení 

stanovení ceny vybraných typů opcí. Oceňování základní verzí tohoto spojitého 

modelu, tj. bez dividend s podkladovým aktivem akcie, vychází s níže uvedených 

předpokladů, viz Zmeškal (2004). 

Výchozí předpoklady BS modelu: 

 spojitý čas, 

 konstantní volatilita, 

 oceňování evropských opcí, 

 ideální kapitálový trh, 

 neuvažuje se s výplatou dividend, 

 konstantní bezriziková sazba, 

 neexistence arbitráže, 

 nezávislost cen na očekávaných výnosech, 

 ceny podkladových aktiv se vyvíjejí dle geometrického Brownova 

pohybu s logaritmickými cenami. 

Cena evropské call opce se dle zmíněných předpokladů určí, 

                                                                                                    (2.40) 

kde 

   
  (

  
 

) (  
  

 
)   

  √  
                                                                                                (2.41) 

        √                                                                                                     (2.42) 

kde   představuje cenu evropské call opce,    je výchozí cena podkladového aktiva, 

  je realizační cena,   je bezriziková sazba,    je doba do vypršení opce,   je 
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směrodatná odchylka (volatilita) výnosu podkladového aktiva. Symboly       a 

      určují hodnotu funkce kumulativního normovaného normálního rozdělení a 

       je diskontní faktor. 

Cena evropské put opce se zjistí takto, 

                                                                                                (2.43) 

Vzhledem k tomu, že není možná arbitráž, musí platit put – call parita, která 

představuje vztah mezi cenami evropských put a call opcí a lze ji určit následovně, 

                .                                                                                          (2.44) 

Je – li je známá cena evropské call opce, je možné v případě, že mají dané 

call a put opce stejné vstupní hodnoty, jako jsou podkladové aktivum, realizační 

cena, doba do splatnosti, volatilita a bezriziková sazba, určit cenu put opce a naopak. 

 

2.3 Reálné opce 

Pojem „reálné opce“ nebo „opce na reálná aktiva“ je jako první zmíněn v roce 

1977 Myersem, který jej definoval jako reálné opce na rozšíření, odložení a opuštění 

projektu na základě nové budoucí informace. Postupem času je hodnota každé 

investice považována za derivát vstupních výdajů, výstupních příjmů, času a 

nejistoty. K dalšímu rozvoji této problematiky došlo v 90. letech minulého století, kdy 

se, hlavně v závěrečné fázi, reálné opce začínají zabydlovat i v podnikové praxi 

velkých firem, zejména těch, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty celosvětově 

obchodované komodity.  

Metodologie reálných opcí je novým přístupem investičního řízení, který 

umožňuje lépe ohodnotit investiční projekty či určit hodnotu firmy. Stejně jako 

finanční opce, tak i reálné opce představují právo, nikoli povinnost, je zde tedy 

prostor pro rozhodování o uplatnění daného práva. Reálnými opcemi se rozumí 

flexibilní přístup ve finančním rozhodování institucí o reálných aktivech, kam se řadí 

aktiva, dluh, vlastní kapitál, investice, půda, komodity, náklady výzkumu, technologie 

a procesy. Flexibilita znamená, že oproti pasivním finančním strategiím se uvažuje 

s možností aktivních managerských rozhodnutí a zásahů v budoucnu. Tyto aktivní 
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zásahy tvoří opce, které mají reálnou hodnotu a lze je pomocí opční metodologie 

ocenit.  

V dnešní době je tedy hodnota podniku zvyšována především flexibilitou 

managementu, který je kromě své strategie vybaven pružností v rozhodování a ta má 

určitou hodnotu. Pro hodnotu firmy a investičního projektu platí, 

                                                                , 

přičemž hodnota flexibility vyjadřuje hodnotu aktivních zásahů, viz Dluhošová 

(2006).  

Při oceňování reálných opcí se jedná převážně o americký typ opce, proto je 

nutné použít k řešení například diskrétní binomický model. 

Reálné opce nacházejí uplatnění v mnoha oblastech. Patří k nim např. 

telekomunikace, výzkum a vývoj, odvětví těžby nerostných surovin, energetické 

společnosti, IT průmysl, farmacie apod. Jedná se tedy nejen o odvětví spadající do 

terciálního a kvartérního odvětví, které se rozvíjí především v posledních letech, ale 

také o primární a sekundární odvětví. 

 

2.3.1 Parametry určující hodnotu reálné opce 

K typickým znakům finanční i reálné opce patří flexibilita, která představuje 

vznik práva, nikoli však povinnosti učinit konkrétní rozhodnutí, nejistota, kdy obchodní 

atraktivita využití opce závisí na vývoji ceny podkladového aktiva a nevratnost, což 

znamená, že po uskutečnění opčního práva už se zbylá časová hodnota opce ztrácí. 

Stejně jako u finančních opcí také u opcí reálných je nezbytné definovat 

základní vstupní parametry, které udávají jejich cenu. Základní proměnné, určující 

hodnotu dané reálné opce, představují analogii s proměnnými u finančních opcí. 

Jedná se o šest parametrů, jejichž charakteristika je uvedena níže. 

Podkladovým aktivem je v případě reálných opcí současná hodnota budoucích 

cash flow projektu či společnosti v čase t. Platí, že s rostoucí hodnotou podkladového 

aktiva se zvyšuje i cena kupní opce. U prodejní opce je tomu naopak. Na rozdíl od 
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finančních opcí lze hodnotu podkladového aktiva ovlivnit např. rozšířením, zúžením či 

pozastavením projektu. 

Realizační cenu u reálných opcí představuje investiční výdaj, který musí být 

vynaložen v případě uplatnění kupní opce, u prodejních opcí se většinou jedná o 

ušetřené investiční výdaje příp. prodejní cenu aktiva. Čím vyšší je realizační cena 

opce, tím vyšší je hodnota kupní opce a tím nižší hodnota opce prodejní. Nejedná se 

o jednorázovou částku, ale na sebe navazující finanční částky, které se pro hodnotu 

realizační ceny diskontují. 

Doba do splatnosti představuje časový úsek, během kterého lze danou opci 

uplatnit. Obvykle se jedná o americkou opci, která může být uplatněna kdykoliv 

během životnosti projektu, pokud lze právo uplatnit pouze v určitém roce, jde o opci 

evropského typu. Cena opce klesá přímoúměrně se snižující se dobou do splatnosti, 

protože pravděpodobnost výskytu podstatných změn (legislativa, technologie) je 

nízká. Doba expirace je u reálných opcí mnohem delší než v případě finančních opcí 

a není vždy jasná doba do vypršení daných opcí. 

Volatilita hodnoty podkladového aktiva je vyjádřena u reálných opcí volatilitou 

očekávaných budoucích cash flow a to pomocí rozptylu nebo směrodatné odchylky. 

Hodnota opce a tedy i projektu je tím vyšší, čím vyšší je riziko podkladového aktiva, 

vyjádřené volatilitou. Tato vlastnost platí u kupní i prodejní opce, protože se zde 

zvyšuje pravděpodobnost jejich uplatnění a tvoří hlavní rozdíl při porovnání 

s tradičními výnosovými metodami, kde se hodnota projektu s růstem rizika snižuje. 

U finančních opcí se volatilita odvozuje z historických hodnot, event. opravených o 

expertní odhad. Naopak u reálných opcí je to možné jen tam, kde jsou budoucí 

finanční toky závislé na cenách obchodovatelných komodit.  

Hodnota bezrizikové sazby je shodná s bezrizikovou sazbou finančních opcí. 

S jejím růstem se hodnota mění jednak podle typu opce, která je na projekt 

navázána, tak i v závislosti na dílčích vstupních parametrech. Čím vyšší je tato 

sazba, tím vyšší je i hodnota opce. Promítá se do predikce současných hodnot 

budoucích cash flow, kde má vliv na výši diskontního faktoru. 

Výplata dividend u finančních opcí snižuje o danou hodnotu dividendy hodnotu 

call opce, zatímco u put opce její hodnotu zvyšuje. V případě reálných opcí dividenda 
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představuje ušlý výnos z investic, tedy snižuje hodnotu reálné opce. Stanovit výši 

ušlého hotovostního toku reálných aktiv je však velmi obtížné. 

 

Tab. 2.2 Srovnání finančních a reálných opcí 

 

Zdroj: Scholleová (2007), vlastní zpracování 

 

2.4 Klasifikace reálných opcí 

Reálné opce se člení podle různých hledisek. Podle strategie zaměření se 

opce dělí na růstové, budoucí investice a desinvestice. Z hlediska vlivu na 

majetkovou bilanci existují opce na straně aktiv a opce na straně pasiv. Podle vlivu 

při finančním řízení firmy se dělí na růstové, učící a zajišťovací. 

Z hlediska zásahu u finančního řízení se reálné opce člení na: 

 operační – kde se podle objektu působení určují vstupní opce (volba 

dodavatelů, vstupních surovin, materiálu), procesní opce (volba 

výrobních agregátů), výstupní opce (volba výrobku a jejich struktury), 

objem výroby (vliv náhodné poptávky a nabídky), 

 finanční – kde se dále rozlišují opce na určení struktury kapitálu 

(zadluženosti), emisi akcií a restrukturalizaci dluhu, viz Dluhošová 

(2006). 

Parametr Finanční opce Zjišťování Reálná opce Zjišťování

Podkladové aktivum

aktuální cena 

podkladového 

aktiva

finanční trh

současná 

hodnota 

budoucích CF

z predikce

Realizační cena realizační cena smlouva investiční výdaj odhad

Doba do splatnosti
doba do 

splatnosti
smlouva doba životnosti

není předem 

zcela jasná

Volatilita

volatilita 

podkladového 

aktiva

z historického 

vývoje

volatilita 

projektu

odhad závislý 

na predikci, 

odvětví apod.

Bezriziková úroková sazba
bezriziková 

úroková míra
státní dluhopisy

bezriziková 

úroková míra
státní dluhopisy

Dividenda

dividenda z 

podkladového 

aktiva

z finančního trhu
ušlý výnos z 

investic

odhad pomocí 

predikce
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Podle typu aktivního zásahu se reálné opce rozlišují následujícím způsobem, 

 opce na odložení zahájení projektu, 

 opce na rozšíření projektu, 

 opce na zúžení projektu, 

 opce na dočasné přerušení projektu, 

 opce na opuštění projektu za zůstatkovou hodnotu. 

 

2.4.1 Opce na odložení zahájení projektu 

Opce na odložení zahájení projektu se používá pro opce amerického typu a 

jedná se o možnost dočasně pozastavit zahájení projektu o n let a následně 

profitovat z budoucího vývoje podmínek na trhu. V případě, že se tržní podmínky 

vyvíjejí nepříznivě, pak společnost odloží realizaci projektu s investičními výdaji, I 

(realizační cena), a zároveň platí, že I>A, kde A představuje hodnotu podkladového 

aktiva. K odložení zahájení projektu může management přistoupit i tehdy, pokud je 

NPV z projektu kladné, a to proto, že se jeho hodnota v budoucnu očekává vyšší. 

Pokud se podmínky na trhu vyvíjejí tím způsobem, že výnos z těchto investic 

převyšuje vynaložené investice, vedení společnosti uplatní opci a zahájí projekt. 

K základním parametrům, které mají vliv na odložení projektu, patří 

podkladové aktivum, realizační cena, doba životnosti, cena a vnitřní hodnota opce. 

Podkladovým aktivem je současná hodnota budoucích cash flow plynoucích 

z dané investice v jednotlivých letech, A. 

Realizační cenu na odložení projektu tvoří investiční výdaje, I, spojené 

s realizací projektu. 

Doba životnosti opce, T, je doba, po kterou může být zahájení opce odloženo.  

Cena opce se rovná NPV projektu s opcí mínus NPV projektu bez opce. 

Vnitřní hodnotu pro opci na odložení zahájení projektu (výplatní funkci) je 

možno vyjádřit pomocí vztahu, 

      [        (     )    ],                                                                     (2.45) 
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kde   (     ) představuje současnou hodnotu střední hodnoty projektu v období 1. 

Rozhodovací funkce opce pro odložení a zahájení projektu má tvar, 

odložení projektu pro   (     )    ,                                           (2.46) 

zahájení projektu pro   (     )    .                                           (2.47) 

V Obr. 2.7 je graficky znázorněna vnitřní hodnota opce na odložení zahájení 

projektu. 

Obr. 2.7 Vnitřní hodnota opce na odložení zahájení projektu 

 

2.4.2 Opce na rozšíření projektu 

Dává managementu možnost rozšířit původní velikost projektu o E %, pokud 

se tržní podmínky vyvíjejí příznivěji oproti očekávání. Jedná se o americkou kupní 

opci na hodnotu budoucího cash flow získaného rozšířením projektu za cenu 

investičních výdajů na rozšíření   . Využívá se především v oborech s vysokou 

proměnlivostí poptávky. V případě, že se společnost rozhodne rozšířit projekt až 

v posledním roce, bude se jednat o evropskou call opci.  

Základními parametry jsou podkladové aktivum, realizační cena, doba 

životnosti, cena a vnitřní hodnota opce. 

Podkladové aktivum opce tvoří současná hodnota očekávaných peněžních 

toků, které plynou z rozšířené části projektu v jednotlivých letech,       . 

Realizační cena je u tohoto typu opce rovna investičním výdajům na rozšíření 

daného projektu,   . 

VH 

VH 

0 I PV (CF) 
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Doba životnosti opce, T, je doba, po kterou je možné opci uplatnit (zpravidla 

se jedná o dobu životnosti projektu). 

Cena opce je stanovena jako rozdíl NPV projektu s opcí a NPV projektu bez 

opce. 

Funkce vnitřní hodnoty opce na rozšíření projektu má podobu, 

                                                                                                            (2.48) 

Jestliže hodnota diskontovaných peněžních toků získaná z dodatečné 

rozšířené kapacity bude vyšší než vynaložené investiční výdaje, dojde k uplatnění 

opce a projekt bude rozšířen. V opačném případě je vnitřní hodnota rovna nule a 

tedy nedojde k rozšíření projektu. Rozhodovací funkce má následující tvar, 

 rozšířit projekt pro VH > 0,  

 zachovat původní velikost pro VH = 0. 

Obr. 2.8 zachycuje vnitřní hodnotu opce na rozšíření projektu. 

Obr. 2.8 Vnitřní hodnota opce na rozšíření projektu 

 

2.4.3 Opce na zúžení projektu 

Opce na zúžení projektu dává stejně jako předchozí opce právo na 

přizpůsobení rozsahu produkce aktuální situaci na trhu. Formálně jde o americkou 

prodejní opci na úsporu nákladů za cenu budoucích obětovaných cash flow. 

K uplatnění této opce dojde v případě, že se na trhu vyskytnou nepříznivé události, 

které způsobí útlum a podnik tak v důsledku zrušení plánovaných výrobních kapacit o 

C % ušetří část investičních výdajů, Ic.  

VH 

VH 

0 IE PV (VE) 
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Mezi parametry, mající vliv na hodnotu opce, se řadí podkladové aktivum, 

realizační cena, doba splatnosti, cena a vnitřní hodnota opce, které jsou definovány 

níže. 

Podkladové aktivum je představováno současnou hodnotou cash flow ze 

zrušených výrobních kapacit v jednotlivých letech,       . 

Realizační cena opce je dána veškerými uspořenými investičními výdaji, které 

vzniknou v důsledku zúžení projektu a jdou diskontovány k okamžiku rozhodování, IC. 

Doba splatnosti zpravidla odpovídá době životnosti projektu a jedná se o 

dobu, po kterou je možné zúžit konkrétní projekt. 

Cena opce odpovídá rozdílu NPV projektu s opcí a NPV projektu bez opce. 

Vnitřní hodnota neboli výplatní funkce se v případě opce na zúžení projektu 

určí následujícím vzorcem, 

                                                                                                            (2.49) 

Vnitřní hodnota je kladná, pokud uspořené investiční výdaje převyšují 

současnou hodnotu peněžních toků zrušených výrobních kapacit. V takovém případě 

dojde k využití opce a následnému zúžení projektu. Je – li vnitřní hodnota rovna nule, 

opce uplatněna nebude. Rozhodovací funkci lze matematicky vyjádřit, 

 zúžit projekt pro VH > 0, 

 zachovat původní velikost pro VH = 0. 

Na Obr. 2.9 je graficky vyjádřena vnitřní hodnota opce na zúžení projektu. 

Obr. 2.9 Vnitřní hodnota opce na zúžení projektu 

 

VH 

0 IC VC 

VH 
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2.4.4 Opce na dočasné přerušení projektu 

Jde o takové právo, které dovoluje dočasně přerušit činnost, pokud by signály 

z trhu hovořily o nepříznivém vývoji cen a příjmy by tak v daném roce klesly pod 

úroveň variabilních nákladů produkce. Formálně se jedná o americkou kupní opci, 

která se hojně používá v cyklických odvětvích při čekání na konjunkturu, ve 

spotřebním a módním průmyslu a při těžbě některých surovin, většinou vzácnějšího 

charakteru. Pokud však ceny a příjmy v následujícím období opět vzrostou na 

takovou úroveň, aby pokryly variabilní náklady, lze výrobu opět zahájit. 

Základní proměnné, jejichž charakteristika je uvedena níže, a které mají vliv 

na dočasné přerušení projektu, jsou podkladové aktivum, realizační cena, doba 

splatnosti, cena a vnitřní hodnota opce. 

Podkladovým aktivem je v případě této opce současná hodnota peněžního 

toku v daném roce, A. 

Realizační cena je tvořena variabilními náklady výroby, VN.  

Doba splatnosti, T, je i v případě opce na dočasné přerušení projektu rovna 

době životnosti daného projektu. 

Cena opce se rovná rozdílu NPV projektu s opcí a NPV projektu bez opce. 

Vnitřní hodnotu opce na dočasné přerušení projektu lze vypočítat 

prostřednictvím níže uvedeného vzorce, 

                                                                                                          (2.50) 

Je – li vnitřní hodnota kladná, peněžní tok v daném roce přesahuje variabilní 

náklady a opce na dočasné přerušení výroby uplatněna nebude. V opačném případě, 

kdy hodnota cash flow nepokryje variabilní náklady, je vhodné opci uplatnit. 

Rozhodovací funkci lze vyjádřit níže uvedeným způsobem, 

 dočasně přerušit projekt pro A < VN, 

 zachovat původní stav pro A > VN. 

Vnitřní hodnota opce na dočasné přerušení projektu je znázorněna v 

následujícím Obr. 2.10. 
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Obr. 2.10 Vnitřní hodnota opce na dočasné přerušení projektu 

 

2.4.5 Opce na opuštění projektu za zůstatkovou hodnotu 

Tento typ opce umožňuje managementu podniku ukončení projektu před 

koncem předpokládané životnosti vlivem nepříznivého ekonomického vývoje a 

minimalizovat ztrátu prodejem aktiv za zůstatkovou cenu. Jedná se o americkou put 

opci na současnou hodnotu projektu. 

Mezi základní faktory ovlivňující hodnotu opce tohoto typu patří podkladové 

aktivum, realizační cena, doba splatnosti, cena a vnitřní hodnota opce. 

Podkladové aktivum je u opce na opuštění projektu tvořeno současnou 

hodnotou cash flow diskontovanou k okamžiku uplatnění, A, jedná se tedy o 

zůstatkovou hodnotu projektu. 

Realizační cenou je prodejní cena projektu snížená o náklady spojené 

s ukončením projektu, tj. zůstatková cena aktiv, ZC.  

Doba splatnosti představuje dobu životnosti projektu, tj. doba, během které je 

možné opci uplatnit. 

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

Vnitřní hodnota neboli výplatní funkce je v případě opce na opuštění projektu 

definována jako,  

                                                                                                (2.51)  

Jestli se podnik rozhodne pokračovat nebo ukončit projekt předčasně, závisí 

na vnitřní hodnotě. Pokud je tato hodnota větší než nula, pak je vhodné projekt 

VH 

VH 

0 VN CF 
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opustit. Za podmínky, že prodejní cena je nižší než současná hodnota peněžních 

toků, vnitřní hodnota je rovna nule a je žádoucí v projektu pokračovat. Rozhodovací 

kritérium, zda danou opci na opuštění projektu uplatnit či nikoliv, má následující 

podobu, 

 opustit projekt pro VH > 0, 

 zachovat původní stav VH = 0. 

Funkce vnitřní hodnoty opce na opuštění projektu je součástí Obr. 2.11. 

Obr. 2.11 Vnitřní hodnota opce na opuštění projektu 

 

 

2.4.6 Opce s možností výběru z více variant aktivních zásahů 

Tento flexibilní zásah se liší od předchozích variant možností výběru z více 

aktivních zásahů prováděných managementem najednou.  

U opce na rozšíření nebo zúžení projektu se může vedení podniku na 

základě zjištěných poznatků rozhodnout, zda daný projekt rozšíří, zúží nebo ponechá 

původní stav. 

Proměnné, které ovlivňují cenu této opce, jsou shodné s parametry, jež určují 

cenu opce na rozšíření a zúžení projektu. Řadí se k nim podkladové aktivum, 

realizační cena, doba splatnosti, cena a vnitřní hodnota opce. 

Podkladovým aktivem je u opce na rozšíření projektu současná hodnota 

očekávaných peněžních toků z rozšířené části projektu a v případě možnosti zúžení 

projektu se jedná o cash flow ze zrušených výrobních kapacit. 

VH 

0 ZC PV (CF) 

VH 
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Realizační cena se opět určuje dle zásahu managementu. U rozšíření projektu 

se jedná o investiční výdaje spojené s rozšířením výroby a u varianty zúžení jde o 

uspořené investiční výdaje. 

Doba splatnosti je dobou, po kterou je možné uskutečnit rozšíření nebo zúžení 

daného projektu. 

Cena opce odpovídá rozdílu NPV projektu s opcí a NPV projektu bez opce. 

Vnitřní hodnota pro opci na rozšíření nebo zúžení projektu se stanoví na 

základě níže uvedeného vztahu, 

                                                                                                     (2.52) 

Po zjištění vnitřní hodnoty je možné učinit rozhodnutí, zda daný projekt 

rozšířit, zúžit nebo zachovat původní stav. Rozhodovací funkce má následující tvar, 

 rozšířit projekt pro VH > IC – VC, 

 zúžit projekt pro VH > VE – IE, 

 zachovat původní stav pro VH = 0. 

 

Opce na rozšíření, zúžení nebo opuštění projektu umožňuje managementu 

rozhodování mezi třemi variantami, zda projekt rozšíří, zúží nebo opustí za 

zůstatkovou cenu. Základní parametry jsou přiblíženy níže. 

Podkladovým aktivem je současná hodnota cash flow projektu v jednotlivých 

letech. 

Realizační cena se určí dle jednotlivých variant zásahu managementu. 

Doba splatnosti opce odpovídá době životnosti projektu, tj. čas, kdy je možné 

opci využít. 

Cena opce se stanoví jako rozdíl NPV s opcí a NPV projektu bez opce. 

Vnitřní hodnota opce na rozšíření, zúžení nebo opuštění projektu má 

následující podobu, 

                                                                                             (2.53) 
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Rozhodnutí managementu o využití jednoho ze čtyř zásahů lze zapsat jako, 

 rozšířit projekt pro VH > (IC – VC; ZC – A;0), 

 zúžit projekt pro VH > (VE – IE; ZC – A;0), 

 opustit výrobu za zůstatkovou cenu pro VH > (IC – VC; VE – IE;0), 

 zachovat původní stav pro VH = 0. 

 

2.5 Vlastní kapitál firmy jako americká call opce 

Při oceňování podniku pomocí opční metodologie se nahlíží na vlastní kapitál, 

E, jako na americkou call opci vlastníků (akcionářů) na aktiva analyzované 

společnosti, A. Podkladovým aktivem je tržní hodnota aktiv a realizační cena 

odpovídá nominální hodnotě dluhu, D, v době jeho splatnosti, T. Akcionáři mají dvě 

možnosti, jak se rozhodnout. V prvním případě bude call opce využita, hodnota dluhu 

je totiž v době splatnosti nižší než tržní hodnota dluhu a splacením závazků si 

společnost od věřitelů „koupí“. Druhou možností je, že akcionáři nevyužijí opčního 

práva a společnost nechají vstoupit do konkurzu. Hodnota vlastního kapitálu (tj. 

vnitřní hodnota opce, VH) je dána rozdílem tržní hodnoty aktiv a hodnoty dluhu. 

Výplatní funkce (hodnota vlastního kapitálu) vypadá následovně, 

                  .                                                                                 (2.54) 

Jestliže je hodnota aktiv menší než hodnota dluhu, akcionáři opci neuplatní. 

Její vnitřní hodnota je nulová, tedy i hodnota vlastního kapitálu a výplatní funkci 

věřitelů v době splatnosti dluhu lze zapsat jako, 

     (       )                                                                                  (2.55) 

Skutečnost, že ve společnosti figurují dvě skupiny, a to akcionáři a věřitelé 

společnosti, umožňuje aplikaci metodologie reálných opcí. Vztah mezi věřiteli a 

akcionáři je možné popsat put – call paritou, která udává vztah hodnoty call a put 

opce na stejné podkladové aktivum, se stejnou realizační cenou a dobou splatnosti. 

Put – call paritu lze charakterizovat tak, že součet hodnoty call opce (hodnoty 

vlastního kapitálu, E) a realizační ceny (tržní hodnoty dluhu, D) se musí rovnat ceně 

podkladového aktiva (tržní hodnotě firmy, A) a hodnotě put opce (p) uplatněné 
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akcionáři společnosti proti věřitelům v případě likvidace společnosti. Matematicky lze 

tento vztah formulovat následovně, 

       .                                                                                                       (2.56) 

Tab. 2.3 obsahuje komparaci parametrů finanční opce na akcii a reálné opce 

jako hodnoty vlastního kapitálu společnosti. 

Tab. 2.3 Srovnání finanční opce na akcii a reálné opce jako hodnoty vlastního 

kapitálu 

Parametr 
 

Finanční opce na 
akcii  

Reálná opce 
hodnoty vlastního 

kapitálu 

Podkladové aktivum St 
aktuální tržní cena 

akcie 
A 

aktuální tržní hodnota 
aktiv 

Realizační cena X 
dohodnutá cena 

podkladového aktiva 
D 

nominální hodnota 
dluhu 

Doba splatnosti T doba trvání kontraktu T doba trvání firmy 

Bezriziková úroková sazba RF 
bezriziková úroková 

sazba 
RF 

bezriziková úroková 
sazba 

Volatilita podkladového aktiva   volatilita akcie    volatilita aktiv 

Vnitřní hodnota VH                 VH                 

Cena opce c cena opce VE 
hodnota vlastního 

kapitálu 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

2.5.1 Odhad vstupních parametrů 

Aby mohla být stanovena hodnota vlastního kapitálu firmy, je nezbytné určit 

vstupní parametry, mezi které patří bezriziková úroková sazba, směrodatná 

odchylka, hodnota peněžních toků, náklady kapitálu a hodnota aktiv. 

Bezriziková úroková sazba je jedním z hlavních faktorů, ovlivňujících 

oceňování. Lze ji vyjádřit pomocí výnosové křivky a vychází z předpovědi bezrizikové 

finanční investice (např. státní dluhopisy). Sledují se dluhopisy s různou dobou 

splatnosti a na základě zjištěných dat jsou pomocí metody šněrování neboli bootstrap 

vypočteny spotové a z nich následně forwardové sazby. Bezrizikovou úrokovou 
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sazbu tedy tvoří forwardová sazba na jedno období. Spotovou úrokovou sazbu lze 

spočítat dle následujícího vzorce, 

∑           
      ,                                                                                         (2.57) 

kde     jsou jednotlivé peněžní toky z dluhopisů,    představuje tržní cenu 

konkrétního dluhopisu a    vnitřní výnosové procento daného dluhopisu. 

Ze získaných spotových sazeb lze za předpokladu nemožnosti arbitráže, 

zanedbání transakčních nákladů a stejné výše zápůjční a výpůjční sazby určit 

forwardovou sazbu a to pro jedno období, 

   
      

 

         
     .                                                                                                (2.58) 

Směrodatná odchylka je nutná ke stanovení indexu růstu a poklesu při odhadu 

budoucích hodnot ukazatele GRI. Lze ji určit expertním odhadem, z historických cen 

komodit, z historické řady podnikových aktiv, případně se může pracovat se 

směrodatnou odchylkou typickou pro dané odvětví. 

Jelikož je oceňování prováděno pomocí business modelu, je hodnota 

směrodatné odchylky stanovena z historické řady ukazatele GRI, jehož počáteční 

hodnotu získáme z účetních výkazů společnosti, kdy vycházíme ze vztahu, 

    
 

  
,                                                                                                               (2.59) 

kde   jsou tržby a    představují stálá aktiva společnosti, které mohou být 

považovány za kumulativní hodnotu investic. 

Výpočet GRI se od business modelu liší z důvodu přizpůsobení se výpočtu 

hodnoty podniku, tedy stanovení hodnoty společnosti jako hodnoty vlastního kapitálu. 

Vývoj ukazatele GRI lze pro následující roky odhadnout prostřednictvím 

binomického stromu, který je dán indexem růstu, u, a indexem poklesu, d, za 

podmínky, že      . 

     √  ,                                                                                                             (2.60) 

      √  .                                                                                                           (2.61)   
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Ke stanovení vývoje peněžních toků, které jsou nutné pro určení hodnoty 

podkladového aktiva, lze využít následujícího vztahu, 

   (       
    

 
)                    ,                                          (2.62) 

kde    jsou stálá aktiva,      tvoří zisk před úroky a daněmi,   je sazba daně,     

jsou odpisy,      představuje změnu čistého pracovního kapitálu a     jsou 

investice. 

Náklady kapitálu jsou vyšší než náklady dluhu, protože riziko vlastníka je vyšší 

než riziko věřitele. U společností, které se neobchodují na burze, lze náklady kapitálu 

stanovit dle metody používané ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 

pro nedokonalé tržní ekonomiky. Náklady nezadlužené společnosti je možné určit 

jako, 

                          ,                                                                        (2.63) 

přičemž    je označení pro bezrizikovou sazbu,      je riziková přirážka za 

podnikatelské riziko,          představuje rizikovou přirážku za finanční stabilitu 

podniku a     je riziková přirážka za velikost podniku. 

Hodnota nákladů kapitálu zadlužené společnosti se následně vypočte 

prostřednictvím vzorce, 

            (  
  

 
  ),                                                                             (2.64) 

   (       ),                                                                                            (2.65) 

kde    jsou úplatné zdroje,   aktiva,   je sazba daně,    vlastní kapitál společnosti, 

   tvoří bankovní úvěry a   představují obligace.  

Riziková přirážka za podnikatelské riziko značí produkční sílu podniku, kterou 

je možné vyjádřit jako poměr provozního výsledku hospodaření, EBIT, k celkovým 

aktivům, A. Tento poměr je srovnáván s ukazatelem X1, jež je dán vzorcem, 

   
  

 
 

 

    
.                                                                                                       (2.66) 
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Je – li        
    

 
                                 

      
    

 
                                , 

        
    

 
                     

(   
    

 
)
 

        
                                                (2.67) 

Riziková přirážka finanční stability určuje stav mezi aktivy a pasivy a vychází 

z ukazatele celkové likvidity společnosti. Tato likvidita se porovnává s průměrnou 

likviditou průmyslu, XL, kterou je možné zjistit ze statistik podle odvětví, v jakém firma 

působí. Pro stanovení rizikové přirážky finanční stability platí níže uvedené pravidlo. 

Je – li                                                          , 

                                                                      , 

                                                  
(      )

          
    .               (2.68) 

Poslední rizikovou přirážkou je přirážka, která určuje velikost společnosti a její 

výše se odvíjí od hodnoty úplatných zdrojů, UZ. Základní předpis stanovení této 

přirážky zachycují níže uvedené vztahy. 

Jsou – li                                                       

                                                                     

                                                
              

     
                       (2.69) 

Hodnota aktiv společnosti je představována tržní hodnou aktiv, vyjádřenou 

perpetuitou, podle vzorce, 

   
   

     
                                                                                                             (2.70) 

 

2.6 Business model 

Z obecného hlediska model popisuje způsob, jakým firma vydělává peníze. 

Charakterizuje podnikatelské prostřední, prognózy zisku a obchodní strategii. 

Napomáhá určit hodnotu firmy a hodnotí se i firemní strategie. 
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Tento model předpokládá určité peněžní toky podniku, CF, ale bez 

specifikace, jakým způsobem jsou tyto toky generovány. Dle Thomas S. Z. Ho a 

Sang Bin Lee (2004) maloobchodní sektor poskytuje služby, přičemž prodává zboží 

spotřebitelům a to je považováno za distribuční kanál, na kterém do určité míry závisí 

také ocenění podniku. Za předpokladu, že prodejní distribuce bude uspokojovat 

požadavky zákazníků a zboží půjde na odbyt, podnik dosáhne zisku. Tato skutečnost 

zajistí, že hodnota maloobchodního podniku bude vysoká. 

2.6.1 Předpoklady business modelu 

Mezi nejdůležitější aspekty se řadí plochá výnosová křivka v konstantní míře 

bezrizikové úrokové míry, Rf, neexistence možnosti arbitráže, efektivní trh a podnik 

maximalizující zisk.  

Při stanovení hodnoty daného podniku se předpokládá, že firma disponuje 

kapitálovými aktivy, CA, kterými může být továrna produkující produkty a služby. 

V úvahu se berou fixní i variabilní náklady a za náhodnou veličinu je považována tzv. 

hrubá návratnost investic,    ̃ . Tato veličina měří tržby generované investicemi a 

předpokládá se, že je nejistá a tudíž hlavním zdrojem podnikatelského rizika. 

Výpočet lze provést následovně, 

   ̃  
 

  
,                                                                                                              (2.71) 

kde   jsou tržby a    je označení pro kapitálové investice. 

Vývoj hodnot veličiny    ̃  je dán binomickým procesem, kde index u značí růst 

veličiny a index d naopak pokles. Pro oba indexy je nutné znát hodnotu směrodatné 

odchylky a lze je vyjádřit jako, 

    ,                                                                                                                  (2.72) 

     .                                                                                                                 (2.73) 

Pro stanovení aktiv primitivní společnosti, která je nezadlužená, neplatí daně 

z příjmů, nebere v úvahu fixní náklady a jejíž náklady kapitálu jsou v čase konstantní, 

se využije vztahu, 

   
        ̃

 
,                                                                                                          (2.74) 
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kde    jsou stálá aktiva,    ̃  hrubá návratnost investic,   vyjadřuje náklady kapitálu a 

  je marže, která se dá určit jako poměr hrubého zisku k tržbám. 

Ve složitějším případě, pokud se jedná o zadluženou společnost, kdy se 

předpokládá, že firma platí daně z příjmů, má fixní náklady, FC, a neuvažuje se 

s čistým pracovním kapitálem, je hodnota aktiv stanovena níže uvedeným způsobem, 

   
       ̃                 

 
                                                                                     (2.75) 

kde    jsou fixní náklady,     značí investice a   je hodnota daňové sazby. 

Po stanovení hodnoty aktiv je možné dle binomické metody, která je přiblížena 

v podkapitole 2.2.1, primitivní firmu ocenit. Zároveň se předpokládá, že rizikově 

neutrální pravděpodobnosti jsou v čase konstantní. Pokud se jedná o složitější 

případ, zadluženou firmu, je navíc nutné odečíst tržní hodnotu dluhu od tržní hodnoty 

aktiv. 
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3 Charakteristika strojírenské firmy 

 

Třetí kapitola je zaměřena na charakteristiku a finančně – ekonomickou 

analýzu oceňovaného podniku, kterým je akciová společnost se sídlem na území 

České republiky. Jelikož si společnost nepřeje být jmenována, v diplomové práci 

vystupuje pod názvem ABC, a.s.  

 

3.1 Historie společnosti 

Společnost, která byla založena 4.12.1989 a je zapsána u krajského soudu v 

Brně, má dlouholetou tradici nejen jako výrobce vlastních výrobků, ale i jako ověřený 

dodavatel zákaznických produktů dle požadavků pro zahraniční i tuzemské partnery. 

Tato mateřská společnost má dva přidružené a tři dceřiné podniky. Mezi její priority 

patří zajištění a kontrola kvality. Prvotní náplň práce vycházela z obchodní a stavební 

činnosti a zpracování dřeva.  

Podílí se na rozvoji i stabilitě pracovních míst ve valašskoklobuckém regionu a 

zaměstnává více než 420 kvalifikovaných zaměstnanců. Podnik tvoří dvě divize – 

Divize lisování technické pryže a termoplastů a Kovovýroba a CNC zpracování 

plechů, která je zaměřena na výrobu skříní rozvaděčů, datových skříní, skříní HUP, 

CNC zpracování plechů, lakování a výrobu kovových komponentů. V roce 2001 se 

původně družstevní podnik přeměnil na akciovou společnost. Během svého 

působení se ABC, a.s. dynamicky vyvíjela a zvyšovala svou kvalifikaci, což dokazují 

jednotlivé certifikáty. 

V loňském roce byla dokončena realizace projektu Školícího a vzdělávacího 

centra v nástavbě správní budovy, který byl spolufinancován z prostředků 

Operačního programu podnikání a inovace. 

 

3.1.1 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 

Níže uvedené tabulky znázorňují zjednodušenou rozvahu a výkaz zisku a 

ztráty za roky 2007 – 2010 společnosti ABC, a.s. Na základě těchto údajů je 

následně proveden výpočet hlavních ekonomických ukazatelů charakterizujících 
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finanční situaci podniku. Tab. 3.1 zachycuje zjednodušenou rozvahu posledních čtyř 

let a Tab. 3.2 představuje zjednodušený výkaz zisku a ztráty. 

Tab. 3.1 Zjednodušená rozvaha v tis. Kč 2007-2010 

Aktiva 2007 2008 2009 2010 

Pohledávky za upsaný ZK 144 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 198 534 227 747 199 816 294 002 

Oběžná aktiva 146 822 139 276 138 332 170 757 

Časové rozlišení 5 595 5 683 4 571 4 775 

Aktiva celkem 351 095 372 706 342 719 469 534 

Pasiva 
    

Vlastní kapitál 138 130 156 905 160 984 184 868 

Cizí zdroje 212 343 215 695 181 408 283 706 

Časové rozlišení 622 106 327 960 

Pasiva celkem 351 095 372 706 342 719 469 534 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv ABC, a.s. 

 

Tab. 3.2 Zjednodušený výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 2007-2010 

VZZ 2007 2008 2009 2010 

VH  z provozní činnosti 20 365 13 503 12 658 16 056 

VH z finanční činnosti -9 927 -11 583 -5 904 -1 745 

VH za běžnou činnost 10 569 1 390 6 489 10 591 

Mimořádný VH -2 -46 -5 365 5 398 

VH za účetní období 10 567 1 344 1 124 15 989 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv ABC, a.s. 

 

Ukazatele rentability 

K hlavním ukazatelům této skupiny patří ukazatel vlastního kapitálu (ROE), 

který se zjistí jako podíl čistého zisku k vlastnímu kapitálu. Dále se zde řadí 

rentabilita celkových aktiv (ROA) a ta se vypočítá jako podíl provozního výsledku 

hospodaření k celkovým aktivům. Posledním významným ukazatelem je rentabilita 

tržeb (ROS) vyjádřená podílem čistého zisku k tržbám. V Tab. 3.3 jsou uvedeny 

výsledné hodnoty ukazatelů rentability za období 2007 – 2010. 
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Tab. 3.3 Ukazatele rentability 2007-2010 

Položka (tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 

Aktiva 351 095 372 706 342 719 469 534 

Vlastní kapitál 138 130 156 905 160 984 184 868 

Tržby 513 155 500 770 331 179 463 023 

Provozní VH 20 365 13 503 12 658 16 056 

Čistý zisk 10 567 1 344 1 124 15 989 

ROE (%) 7,65 0,86 0,70 8,65 

ROA (%) 4,94 2,97 3,35 5,53 

ROS (%) 2,06 0,27 0,34 3,45 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak vyplývá z Tab. 3.3, ukazatel ROE, který znázorňuje celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů, má kolísavý charakter hlavně v letech 2008 a 2009, kde byla 

nestabilita způsobena vlivem probíhající finanční krize, kdy se výrazně snížil čistý 

zisk. Totéž platí i u rentability tržeb, jehož hodnota je rovněž ovlivňována výší čistého 

zisku. Ukazatel ROA by měl dlouhodobě růst, což v případě analyzovaných let 

neplatí. Opět je zde vidět výkyv během let 2008 a 2009.  

 

Ukazatele zadluženosti 

Pro zjištění zadluženosti společnosti ABC, a.s. byl vypočítán pouze ukazatel 

celkové zadluženosti, vyjádřený jako podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. Tab. 

3.4 obsahuje výslednou hodnotu tohoto ukazatele. 

Tab. 3.4 Ukazatel celkové zadluženosti 2007-2010 

Položka (tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 

Aktiva 351 095 372 706 342 719 469 534 

Cizí zdroje 212 343 215 695 181 408 283 706 

Celková zadluženost (%) 60,48% 57,87% 52,93% 60,42% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výpočtu celkové zadluženosti, která měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, 

je patrné, že se pohybuje průměrně okolo 60%. Tato hodnota je vyšší, což je 

nevýhodné pro věřitele, protože tím roste i riziko, že jejich pohledávky nebudou 

splaceny. 
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Ukazatele likvidity 

K posouzení likvidity analyzovaného podniku byl zvolen ukazatel celkové 

likvidity, který poměřuje objem oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních 

prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Vývoj této hodnoty 

v letech 2007 – 2010 zachycuje Tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Ukazatel celkové likvidity 2007-2010 

Položka (tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 146 822 139 276 138 332 170 757 

Krátkodobé závazky 73 317 50 395 41 195 72 628 

Celková likvidita 2,003 2,764 3,358 2,351 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. Jak vyplývá 

z Tab. 3.5, celková likvidita v letech 2008 a 2009 dané optimum převyšuje, jelikož 

oběžná aktiva jsou několikrát vyšší než krátkodobé závazky, což je pro podnik 

příznivé, protože to vypovídá o tom, že nemá problém se splácením krátkodobých 

závazků. 
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4 Posouzení variant vývoje strojírenské firmy 

pomocí flexibilního business modelu 

 

Cílem diplomové práce a zároveň obsahem čtvrté kapitoly je stanovit hodnotu 

strojírenské společnosti ABC, a.s. k 1.1.2012 pomocí metodologie reálných opcí, a to 

s využitím business modelu. Na cenu vlastního kapitálu je nahlíženo jako na call opci 

amerického typu a hodnota této opce je zjištěna pomocí binomického stromu pro více 

období, předpokládající diskrétní změny ceny podkladového aktiva v čase a 

replikační strategie, která je založená na rizikově neutrálním přístupu. Další část 

čtvrté kapitoly se věnuje aktivním zásahům vedení podniku na danou hodnotu 

vlastního kapitálu. Konkrétně se jedná vyčíslení hodnoty flexibility pro opci na 

rozšíření projektu, zúžení projektu, rozšíření a zúžení projektu a ukončení projektu za 

zůstatkovou cenu. 

Pro ocenění podniku je možné využít mnoho metod a metodologie reálných 

opcí je jednou z nich. Každá metoda má svůj specifický postup a dochází k různým 

výsledkům z důvodu rozdílných vstupních parametrů a také účelem, za kterým je 

daná společnost oceňována.  

 

4.1 Určení vstupních dat 

Aby bylo možné ocenit danou společnost a vyčíslit hodnotu flexibilních 

zásahů, je nezbytné určit vstupní parametry, mezi které se řadí bezriziková úroková 

sazba, náklady kapitálu a volatilita. 

Bezriziková úroková sazba je stanovena pomocí sledování státních dluhopisů 

s různou dobou splatnosti na webových stránkách Burzy cenných papírů Praha. 

Oceňování se provádí na období pěti let a předpokládá se existence společnosti do 

nekonečna. Na základě pozorování státních dluhopisů jsou pomocí metody bootstrap 

dle vzorce (2.57) vypočteny spotové sazby a následně prostřednictvím vztahu (2.58) 

forwardové sazby, které odpovídají bezrizikové sazbě. Zjištěné hodnoty jsou 

obsahem Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Spotové a forwardové sazby 2012-2016 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Spotová sazba 2,38% 1,58% 2,88% 5,40% 3,52% 

Forwardová sazba 2,38% 0,79% 5,53% 13,34% -3,68% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ke stanovení hodnoty nákladů kapitálu byla využita metoda používaná 

ministerstvem průmyslu a obchodu pro nedokonalé tržní ekonomiky. Nejprve se určí 

bezriziková sazba Rf, která je dána forwardovou sazbou na jedno období a následně 

jednotlivé rizikové přirážky (riziková přirážka za podnikatelské riziko Rpodnikatelské, 

riziková přirážka vyjadřující stav mezi aktivy a pasivy Rfin.stab a riziková přirážka 

charakterizující velikost firmy RLA) pomocí rovnic (2.67), (2.68) a (2.69). Poté jsou 

dopočteny hodnoty nákladů kapitálu pro nezadluženou (WACCnezadlužené) podle 

vztahu (2.63) a zadluženou (WACCzadlužené) podle (2.64) firmu. Jelikož je ke 

stanovení hodnoty podniku v diplomové práci využit business model, předpokládá se 

konstantní výše bezrizikové sazby. Tab. 4.2 zobrazuje hodnotu nákladů kapitálu pro 

rok 2012 – 2016. Podrobný postup výpočtu je obsažen v příloze č. 2. 

Tab. 4.2 Náklady kapitálu společnosti 2012-2016 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

RF 2,38% 1,58% 2,88% 5,40% 3,52% 

Rla 3,86% 3,68% 3,49% 3,27% 3,03% 

Rpodnikatelské 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rfinstab 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

WACCU 16,24% 15,26% 16,37% 18,67% 16,55% 

daň 19% 19% 19% 19% 19% 

ÚZ/A 0,92 0,90 0,86 0,81 0,74 

WACCL 13,40% 12,66% 13,68% 15,79% 14,21% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Volatilita podkladového aktiva je určena pomocí statistické charakteristiky, 

kterou je směrodatná odchylka. Protože je opční metodologie aplikována pomocí 

business modelu, který má identifikovat rizika peněžních toků, byla tato hodnota 

vypočtena z historické časové řady ukazatele    ̃  (gross return investment) 

logaritmickou funkcí. Zároveň se předpokládá, že v průběhu pěti let je tato veličina 

neměnná. Po zjištění volatility je možné určit index růstu (u) a index poklesu (d) 

pomocí vztahů (2.12) a (2.13), jež budou dále využity k výpočtu náhodného vývoje 

ukazatele    ̃  a pro stanovení rizikově neutrálních pravděpodobností.  Zjištěné údaje 

jsou součástí Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Směrodatná odchylka, index růstu a index poklesu 

Směrodatná odchylka Index růstu Index poklesu 

9,04% 1,09 0,91 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu 

Na vlastní kapitál se v diplomové práci nahlíží jako na hodnotu americké call 

opce, kde podkladové aktivum tvoří tržní hodnota aktiv společnosti a realizační cenou 

je nominální hodnota dluhu. Metoda na bázi business modelu spočívá v tom, že 

náhodnou veličinou zde není čistý zisk nebo peněžní toky společnosti, ale veličina 

   ̃ , daná podílem tržeb a stálých aktiv. 

 

Vývoj náhodné veličiny    ̃  

Pro rok 2012 je hodnota    ̃  stanovena dle vzorce (2.59) a její výše činí 1,10. 

V následující Tab. 4.4 jsou zachycena vstupní data, pomocí kterých byla tato 

hodnota zjištěna. Vývoj náhodné veličiny    ̃  pro další čtyři roky, vyčíslený pomocí 

indexu růstu a poklesu, znázorňuje Obr. 4.1. 
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Tab. 4.4 Hodnota    ̃  pro rok 2012 

 
2012 

Stálá aktiva (tis. Kč) 399 225 

Tržby (tis. Kč) 439 267 

GRI 1,10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 4.1 Vývoj náhodné veličiny    ̃  2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vývoj hodnoty free cash flow 

Hodnota peněžních toků společnosti vychází z údajů finančního plánu, který 

byl sestaven na období let 2012 – 2016 a je součástí přílohy č. 3. Hodnota FCF je 

dána náhodným vývojem    ̃ , daňovou sazbou, hodnotou stálých aktiv, tržbami, 

odpisy, provozním výsledkem hospodaření a změnou čistého pracovního kapitálu. 

V tomto případě se s položkou investic nekalkuluje, jelikož se předpokládá, že 

veškeré investiční výdaje budou pokryty bankovním úvěrem. Pro rok 2012 se jeho 

hodnota rovná 40 225 tis. Kč. Vývoj free cash flow do roku 2016 je stanoven pro 

každý uzel binomického stromu prostřednictvím vzorce pro výpočet cash flow. 

Vstupní data jsou obsažena v následující Tab. 4.5 a vývoj FCF v letech 2012 – 2016 

pro jednotlivé scénáře zachycuje Obr. 4.2. 
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Tab. 4.5 Hodnota FCF pro rok 2012 

  2012 

Stálá aktiva (tis. Kč) 399 225 

Provozní VH (tis. Kč) 15 278 

Tržby (tis. Kč) 439 267 

Odpisy (tis. Kč) 31 407 

Změna ČPK (tis. Kč) 3 557 

Investice (tis. Kč) 0 

GRI 1,10 

Daňová sazba (%) 19% 

Free cash flow (tis. Kč) 40 225 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.2 Vývoj hodnoty FCF v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stanovení tržní hodnoty aktiv 

Z vypočteného cash flow je zjištěna dle (2.70) tržní hodnota aktiv, a protože se 

předpokládá stejné chování společnosti po celé období (pokračování do nekonečna), 

jedná se o perpetuitu. Vstupní údaje včetně výsledné tržní hodnoty aktiv pro rok 2012 
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jsou v Tab. 4.6 a níže uvedený Obr. 4.3 znázorňuje vývoj tržní hodnoty aktiv pro 

následující období. 

Tab. 4.6 Tržní hodnota aktiv pro rok 2012 

 
2012 

FCF (tis. Kč) 40 225 

WACCZADL 0,134 

Tržní hodnota aktiv (tis. Kč) 300 190 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.3 Vývoj tržní hodnoty aktiv v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stanovení nominální hodnoty dluhu 

Dalším krokem potřebným ke zjištění hodnoty vlastního kapitálu je stanovení 

nominální hodnoty dluhu. Nejprve je nutné z finančního plánu určit celkovou 

zadluženost firmy pro rok 2012, která nabývá hodnoty 60,95 %, a ta se v dalším roce 

stanoví jako hodnota dluhu z tržní hodnoty aktiv. Stejný postup je dodržen i 

v následujících letech, přičemž zadlužení pro rok 2013, 2014, 2015 a 2016 je 
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stanoveno na 61 %. Níže uvedená Tab. 4.7 obsahuje vypočtenou nominální hodnotu 

dluhu pro rok 2012 a Obr. 4.4 zobrazuje vývoj nominální hodnoty dluhu v letech 2012 

až 2016. 

Tab. 4.7 Nominální hodnota dluhu pro rok 2012 

 
2012 

Tržní hodnota aktiv (tis. Kč) 300 190 

Celková zadluženost (%) 60,95% 

Nominální hodnota dluhu (tis. Kč) 182 966 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.4 Vývoj nominální hodnoty dluhu v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stanovení vnitřní hodnoty společnosti 

Vnitřní hodnota společnosti se vypočte jako vnitřní hodnota pro call opci 

amerického typu. Ke stanovení hodnoty je použit vzorec (2.54), kde podkladové 

aktivum tvoří tržní hodnota aktiv a realizační cenou je nominální hodnota dluhu. Tab. 
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4.8 obsahuje výpočet vnitřní hodnoty kapitálu firmy pro rok 2012 a vývoj této hodnoty 

v letech 2012 – 2016 zaznamenává Obr. 4.5. 

 

Tab. 4.8 Vnitřní hodnota společnosti pro rok 2012 

 
2012 

Tržní hodnota aktiv (tis. Kč) 300 190 

Nominální hodnota dluhu (tis. Kč) 182 966 

VH společnosti 117 224 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.5 Vývoj vnitřní hodnoty společnosti v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stanovení hodnoty vlastního kapitálu 

Před oceněním vlastního kapitálu jako americké call opce je zapotřebí určit 

rizikově – neutrální pravděpodobnost dle (2.18). Poté se hodnota kapitálu stanoví 

pomocí binomické metody dle vztahu (2.22) a výsledné hodnoty jsou zachyceny 
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v Obr. 4.6. Cena vlastního kapitálu je dána replikační strategií, postupuje se tedy od 

konečné větve binomického stromu směrem k počátečnímu uzlu a předpokladem je, 

že v době splatnosti opce je cena této opce rovna vnitřní hodnotě. V Tab. 4.9 jsou 

obsaženy rizikově neutrální pravděpodobnosti růstu a poklesu. 

Tab. 4.9 Rizikově neutrální pravděpodobnosti 

Rizikově neutrální pst růstu (p) 0,61 

Rizikově neutrální pst poklesu (q) 0,39 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.6 Hodnota vlastního kapitálu společnosti v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedeného Obr. 4.6 vyplývá, že hodnota vlastního kapitálu společnosti je ve 

výši 106 338 tis. Kč. Ocenění bylo provedeno aktivní finanční strategií, kdy se 

hodnota vlastního kapitálu rovná americké call opci a vnitřní hodnota je dána 

vztahem (2.54). Ocenit vlastní kapitál lze také pasivní finanční strategií, kdy je na 

hodnotu vlastního kapitálu nahlíženo jako na derivát typu forward a vnitřní hodnota 

se určí rozdílem tržní hodnoty aktiv a nominální hodnoty dluhu. Hodnota kapitálu 
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vypočtená oběma způsoby se v tomto případě rovná, což je dáno stejnou vnitřní 

hodnotou obou variant, kdy nominální hodnota dluhu v žádném momentě scénáře 

nepřesahuje tržní hodnotu aktiv. V případě, že by nominální hodnota dluhu 

převyšovala tržní hodnotu aktiv, výše vlastního kapitálu by byla dle pasivní strategie 

nižší. Vzniklý rozdíl by byl dán hodnotou finanční flexibility, tedy možností nevyužít 

opci za podmínky, kdy je hodnota aktiv nižší než hodnota dluhu podniku. 

 

4.3 Stanovení hodnoty aktivních zásahů managementu  

Flexibilní zásahy umožňují oproti finančním strategiím manažerské zásahy 

v budoucnu. Jedná se o opce, které mají reálnou hodnotu a lze je tedy ocenit pomocí 

opční metodologie. Tato podkapitola se zabývá vyčíslením čtyř aktivních zásahů, 

konkrétně možnosti rozšíření výroby, zúžení výroby, zúžení a rozšíření výroby a 

opuštění výroby za zůstatkovou cenu. 

 

4.3.1 Opce na rozšíření výroby 

Společnost ABC, a.s. má bohatou klientelu nejen na domácím trhu, ale své 

partnery udržuje i v zahraničí, kde se nabízí větší možnosti a prostor pro expanzi. 

Z důvodu zvýšení poptávky zejména ze zahraničí plánuje podnik rozšířit své výrobní 

kapacity a uvažuje o výstavbě nové výrobní haly. Investované náklady tohoto 

flexibilního zásahu činí 29 300 tis. Kč při současném růstu odbytu o 25 %. Jedná se o 

americkou call opci a její vnitřní hodnota se stanoví dle (2.48). Výpočet vývoje vnitřní 

hodnoty podkladového aktiva je proveden prostřednictvím cesty vpřed, tedy od 

počátku binomického stromu ke konci pomocí základních proměnných. Podkladovým 

aktivem je současná hodnota CF a realizační cena je představována dodatečnými 

investičními výdaji na rozšíření výrobní kapacity. Na Obr. 4.7 je vidět vývoj vnitřní 

hodnoty opce na rozšíření výroby. 
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Obr. 4.7 Vývoj vnitřní hodnoty opce na rozšíření výroby v tis. Kč 2012-2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

V následujícím Obr. 4.8 je prostřednictvím rozhodovací funkce znázorněno, 

zda daná opce bude nebo nebude využita. ANO znamená rozšíření výroby, NE 

značí, že opce nebude využita. Další Obr. 4.9 zachycuje hodnotu flexibilní call opce, 

která byla stanovena dle (2.22). 

Obr. 4.8 Rozhodovací strom opce na rozšíření výroby 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.9 Hodnota opce na rozšíření výroby v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedených binomických stromů je patrné, že využití opce na rozšíření 

výrobní kapacity je vhodné zejména v pozdějších letech a horní části stromu. 

Budoucí investice do zkvalitnění své produkce je nutná pro udržení stávajícího CF 

společnosti a také konkurence na trhu. Hodnota flexibility v případě rozšíření činí  

998  tis. Kč. 

 

4.3.2 Opce na zúžení výroby 

Dalším flexibilním zásahem je z důvodu nepříznivých ekonomických podmínek 

zúžení výrobní kapacity. Jelikož stále doznívá ekonomická krize, je nezbytné počítat i 

s variantou omezení, protože odvětví, kde společnost působí, bylo krizí citelně 

zasaženo, což se také projevilo na tržbách v letech 2008 a 2009, jak plyne z finanční 

analýzy (viz 3. kapitola). Pokud by společnost ABC, a.s. byla nucena přistoupit na 

toto opatření, došlo by k zúžení výrobní kapacity o 23 %, čímž by ušetřila 21 000 tis. 

Kč. Vnitřní hodnota této put opce je dána vzorcem (2.49). Podkladové aktivum je zde 

zúžená tržní hodnota aktiv podniku a realizační cenu charakterizují uspořené 

investiční výdaje. Na Obr. 4.10 je vidět vývoj vnitřní hodnoty opce na zúžení výroby 
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Obr. 4.10 Vývoj vnitřní hodnoty opce na zúžení výroby v tis. Kč 2012-2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Opět se na základě výpočtu vnitřní hodnoty rozhoduje, zda opce bude využita 

či nikoliv. Dané rozhodnutí je obsaženo v Obr. 4.11, kde ANO znamená zúžení 

výroby a NE říká, že by se mělo pokračovat ve výrobě. Poté je určena hodnota 

flexibility a její vývoj uvádí Obr. 4.12. 

 

Obr. 4.11 Rozhodovací strom opce při zúžení výroby 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.12 Hodnota opce při zúžení výroby v tis. Kč 2012-2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z výše uvedených Obr. 4.10, 4.11 a 4.12, hodnota flexibility při 

zúžení výroby je tis. 358 tis. Kč a z hlediska uplatnění je vhodné jej využít v dolní 

části stromu od roku 2014. 

 

4.3.3 Opce na zúžení a rozšíření výroby 

Jinou variantou aktivního zásahu managementu je kombinace opce 

s možností výběru rozšířit nebo naopak zúžit výrobní kapacitu. Tento typ opce 

vychází z výpočtu výše uvedených opcí na rozšíření a zúžení projektu. Vnitřní 

hodnota je stanovena dle rovnice (2.52) uvedené v teoretické části druhé kapitoly a 

její vývoj v letech 2012-2016 je znázorněn v Obr. 4.13. 
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Obr. 4.13 Vývoj VH opce na rozšíření a zúžení výroby v tis. Kč 2012-2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.14 Rozhodovací strom opce na rozšíření a zúžení výroby 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše uvedený Obr. 4.14 zachycuje rozhodovací funkci o uplatnění dané opce 

a také zda je vhodné výrobu zúžit nebo rozšířit. ANO-R znamená, že výroba by se 
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měla rozšířit, ANO-Z značí zúžení výroby a NE označuje zachování původního stavu. 

Následně je vyčíslena hodnota flexibility, zaznamenaná v Obr. 4.15. 

Obr. 4.15 Hodnota opce při rozšíření a zúžení výroby v tis. Kč 2012-2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak potvrzuje Obr. 4.14, nejlepší řešení je rozšířit výrobu v pozdějších letech, 

stejně jako zúžení. Obě varianty by bylo možné uskutečnit nejdříve v roce 2014. 

Hodnota flexibility této opce dosahuje výše 1 352 tis. Kč, což je vyšší hodnota 

flexibility, než v předchozích případech těchto dvou opcí. Důvodem je, že mezi těmito 

zásahy managementu existuje vyšší korelace a výsledek proto není přesným 

aritmetickým součtem. 

4.3.4 Opce na opuštění výroby za zůstatkovou cenu 

Posledním operativním zásahem, který bude v diplomové práci vyčíslen, je 

rozhodnutí managementu opustit výrobu a prodat podnik za zůstatkovou hodnotu. 

Jedná se o krajní řešení podnikového managementu, kdy by se na trhu vyskytly 

natolik špatné podmínky, že by podnik musel ukončit svou činnost a musel být 

prodán za zůstatkovou cenu. Jedná se o americkou put opci, jejíž vnitřní hodnota je 

určena vztahem (2.51). Podkladové aktivum tvoří tržní hodnota aktiv a realizační, 

tedy zůstatkovou cenou, jsou účetní hodnoty vlastního kapitálu podniku, jehož 

hodnota vychází z finančního plánu, sestaveného na roky 2012 – 2016. Obr. 4.16 

znázorňuje pomocí binomického stromu vývoj vnitřní hodnoty pro danou opci. 
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Obr. 4.16 Vývoj VH opce na opuštění výroby za ZC v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Následně lze prostřednictvím rozhodovací funkce určit, zda dojde k využití 

dané opce či nikoliv. V Obr. 4.17, kde ANO označuje ukončení výroby a NE znamená 

pokračování ve výrobě, je zachyceno využití opce na opuštění výroby za zůstatkovou 

cenu. 

 

Obr. 4.17 Rozhodovací strom opce na opuštění výroby za zůstatkovou hodnotu 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.18 Hodnota opce při opuštění výroby v tis. Kč 2012-2016 

N/t 2012 2013 2014 2015 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z Obr. 4.17, k ukončení výroby by se měl podnik uchýlit 

v pozdějších letech a v dolní části stromu. Cena flexibility je v tomto případě ve výši 

24 091 tis. Kč. 

 

4.4 Závěrečná interpretace dosažených výsledků 

Čtvrtá kapitola je praktickou částí diplomové práce, vycházející z teoretické 

části, a jejím hlavním cílem bylo stanovit hodnotu vlastního kapitálu společnosti ABC, 

a.s. jako hodnotu americké call opce.  

Stanovení hodnoty přecházelo určení vstupních parametrů, konkrétně tržní 

hodnoty aktiv, která byla zjištěna jako perpetuita, kdy se předpokládá trvání 

společnosti do nekonečna, nominální hodnoty dluhu a vnitřní hodnoty opce. 

Nominální hodnota dluhu se stanovila na základě výpočtu z tržní hodnoty aktiv a 

procentuálního zadlužení, které činilo v roce 2012 60,95 % a pro následující období 

bylo stanoveno konstantně na 61 %. Následovalo stanovení vnitřní hodnoty opce a 

samotné ocenění vlastního kapitálu aktivní strategií. Výsledná hodnota vlastního 

kapitálu je nižší než hodnota účetní z důvodu nižší rentability a vysoké zadluženosti 

v souvislosti s hospodářskou krizí. 
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V podkapitole 4.3 byl vlastní kapitál společnosti oceněn jako hodnota 

flexibilních zásahů managementu společnosti. Byla určena hodnota operačního 

zásahu rozšíření výroby, zúžení výroby, kombinace rozšíření a zúžení výroby a také 

opuštění výroby za zůstatkovou cenu. Při oceňování byla hodnota stanovena jako 

americká call (put) opce, tedy bylo počítáno s možností využití opce v kterémkoli 

okamžiku životnosti projektu. 

Tab. 4.10 zachycuje dosažené výsledky a vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu 

a také hodnotu samotné flexibility. 

Tab. 4.10 Hodnota VK a hodnota flexibility společnosti ABC, a.s. v Kč 

 
Hodnota celkem Hodnota flexibility 

Hodnota VK jako americká call opce 
 

106 338 000 
 

Hodnota VK s opcí na rozšíření výroby 107 336 000 998 000 

Hodnota VK s opcí na zúžení výroby 106 696 000 358 000 

Hodnota VK s opcí na rozšíření a zúžení výroby 107 690 000 1 352 000 

Hodnota VK s opcí na opuštění výroby za ZC 130 429 000 24 091 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Využitím metodologie reálných opcí dle business modelu byla stanovena 

hodnota vlastního kapitálu společnosti 106 338 000 Kč. Hodnota vlastního kapitálu, 

vycházející z účetních výkazů k 1.1. 2011 činí 203 988 000 Kč. Výsledná hodnota je 

tedy nižší. Důvodem je nižší rentabilita a vyšší predikované zadlužení v důsledku 

doznívající hospodářské krize. Dále byla stanovena hodnota flexibilních zásahů 

managementu, konkrétně čtyři možnosti rozhodnutí - rozšířit, zúžit, kombinace těchto 

možností a také opuštění výroby za zůstatkovou hodnotu. Hodnota operačního 

zásahu je v případě rozšíření výroby 998 000 Kč a hodnota vlastního kapitálu činí 

107 336 000 Kč. V případě, že by se společnost rozhodla zúžit výrobní kapacitu, je 

hodnota flexibility ve výši 358 000 Kč a hodnota vlastního kapitálu 106 696 000 Kč. 

Při rozhodnutí vedení podniku pro rozšíření nebo zúžení výrobních kapacit činí 

hodnota flexibility 1 352 000 Kč, přičemž hodnota vlastního kapitálu je 107 690 000 

Kč. Pro aktivní zásah opustit výrobu a odprodat majetek za zůstatkovou cenu by 
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hodnota flexibility byla ve výši 24 091 000 Kč a hodnota vlastního kapitálu by byla 

představována částkou 130 429 000 Kč. Hodnota flexibility předposlední zmíněné 

možnosti operačního zásahu není součtem flexibilit opcí na rozšíření a zúžení 

výroby, neboť mezi nimi existuje korelace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na bázi aplikace metodologie reálných opcí ocenit 

strojírenskou společnost ABC, a.s. k datu 1.1. 2012 a analyzovat vliv možností 

aktivních zásahů managementu na hodnotu podniku. 

V druhé kapitole jsou popsány finanční opce, typy finančních opcí a jednotlivé 

faktory, které ovlivňují jejich cenu. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé typy modelů 

oceňování finančních opcí, mezi které se řadí modely binomické, trinomické a spojitý 

Black-Scholesův model. V rámci popisu binomického a trinomického modelu je 

přiblížen postup replikační a hedgingové strategie, který byl využit v aplikační části 

diplomové práce. Na finanční opce navazuje metodologie reálných opcí, která je 

porovnávána s problematikou finančních opcí. Je zde zobrazena metoda stanovení 

hodnoty vlastního kapitálu společnosti jako hodnota americké call opce, jsou zde 

vysvětleny základní typy reálných opcí a následně je přiblížen business model. 

Součástí třetí kapitoly je charakteristika oceňovaného strojírenského podniku, 

ABC a.s., historie společnosti a dále je provedena finanční analýza vybraných 

ukazatelů. 

Stěžejní částí diplomové práce je čtvrtá kapitola. Jedná se o aplikační část, 

která vychází z teoretických poznatků druhé kapitoly. Aplikací metodologie reálných 

opcí dle business modelu byla stanovena hodnota vlastního kapitálu společnosti 

k 1.1.2012 ve výši 106 338 000 Kč jako hodnota americké call opce s právem využití 

během životnosti projektu. Další možností jak ocenit vlastní kapitál bylo pasivní 

strategií, ovšem jak bylo již vysvětleno v podkapitole 4.2, výsledná hodnota by se 

rovnala hodnotě vypočtené aktivním přístupem, proto není součástí práce. V další 

části byla věnována pozornost aktivním zásahům managementu, přičemž byla 

stanovena hodnota těchto flexibilních zásahů. Byly zkoumány čtyři možné zásahy 

vedení. Konkrétně se jednalo o možnost rozšíření výroby, zúžení výroby, kombinace 

rozšíření a zúžení výroby v jednom okamžiku a opuštění projektu za zůstatkovou 

cenu. Hodnota vlastního kapitálu v případě rozšíření výrobních kapacit o 25 % při 

dodatečných investičních výdajích 29 300 000 Kč byla zjištěna ve výši 107 336 000 

Kč. Za situace zúžení výrobních kapacit o 23 %, přičemž ušetřené výdaje byly 

stanoveny na 21 000 000 Kč, byla hodnota vlastního kapitálu 106 696 000 Kč. Při 

zvolení kombinace rozšíření a zúžení výroby hodnota vlastního kapitálu činila 107 
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690 000 Kč. Při možnost opuštění výroby a odprodeji majetku za zůstatkovou cenu 

byla hodnota vlastního kapitálu zjištěna ve výši 130 429 000 Kč. 

Závěrem lze říci, že metodologie reálných opcí je moderním přístupem při 

oceňování vlastního kapitálu společnosti a flexibilních zásahů do již probíhajících 

projektů. Tato problematika je více rozvinutá v západní Evropě, ale pozvolna se 

dostává i do České republiky a tedy českých podniků. Je však nezbytné přesně určit 

a odhadnout vstupní parametry. V dnešní moderní a velice nestálé době je znalost 

možnosti aktivních zásahů nedílnou součástí pro úspěšné řízení společnosti. 
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Seznam zkratek 

 

     tržní hodnota aktiv 

a   množství podkladového aktiva       

B  množství bezrizikového aktiva 

BÚ  bankovní úvěry 

C  cena call opce 

    cena call opce v případě růstu 

     cena call opce v případě poklesu 

CF  cash flow 

d   index poklesu   

D  nominální hodnota dluhu 

dt  doba do splatnosti 

         spojitý diskontní faktor 

E  střední hodnota  

EBT  zisk před zdaněním 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

FCF  free cash flow 

GRI  hrubá návratnost investice 

h    hedgingový koeficient 

INV  investice 

min  minimum   

max  maximum 



70 
 

N(d1)  hodnota distribuční funkce normovaného rozdělení 

N(d2)  hodnota distribuční funkce normovaného rozdělení 

NH  nominální hodnota 

NPV  čistá současná hodnota 

ODP  odpisy 

O  obligace 

p   rizikově-neutrální pravděpodobnost růstu 

q   rizikově-neutrální pravděpodobnost poklesu 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb  

rt   spotová sazba 

RF  bezriziková úroková sazba   

Rfin.stab  riziková přirážka finanční stability 

RLA  riziková přirážka velikosti podniku 

Rpodnikatelské podnikatelská riziková přirážka 

St  podkladové aktivum 

T  tržby 

TC  tržní cena opce 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

ÚZ  úplatné zdroje 

VH  vnitřní hodnota  
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VK  vlastní kapitál 

VN  variabilní náklady 

WACCL  náklady kapitálu zadlužené firmy 

WACCU náklady kapitálu nezadlužené firmy 

X  realizační cena 

XL  průměrná likvidita průmyslu 

x   míra rozšíření kapacity 

y   míra zúžení kapacity 

z   zisková funkce opce   

ZC  zůstatková cena 

σ   směrodatná odchylka 

     hodnota portfolia 
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Příloha č. 1 

Výpočet spotové a forwardové bezrizikové úrokové sazby 2012-2016 

Obligace Splatnost Kurz AUV TC Kup.sazba 
Kupon 

absolutně CF v jednotlivých letech 

B T % AUV TC c Kč 1 2 3 4 5 

STD 2,8 1 99,59 82,44 10041,4 0,028 280 10280 0 0 0 0 

STD 2,75 2 100,16 210,07 10226,1 0,0275 275 275 10275 0 0 0 

STD 3,4 3 100,44 113,33 10157,3 0,034 340 340 340 10340 0 0 

STD 6,95 4 100 656,39 10656,4 0,0695 695 695 695 695 10695 0 

STD 4,0 5 99,25 293,33 10218,3 0,04 400 400 400 400 400 10400 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obligace Splatnost TC CF At-1 1 2 3 4 5 

B T TC vypořádaní Kč 2,38% 1,58% 2,88% 5,40% 3,52% 

STD 2,8 1 10041,4 10280 0 10041,44 0 0 0 0 
STD 2,75 2 10226,1 10275 268,6 268,62 9957,451 0 0 0 
STD 3,4 3 10157,3 10340 661,6 332,11 329,4923 9495,731 0 0 

STD 6,95 4 10656,4 10695 1990,6 678,87 673,521 638,2527 8665,743 0 
STD 4,6 5 10218,3 10400 1469,8 390,72 387,638 367,3397 324,1045 8748,53 

 

Spotová sazba Forwardová sazba Rok 

2,38% 2,38% 2012 
1,58% 0,79% 2013 
2,88% 5,53% 2014 
5,40% 13,34% 2015 
3,52% -3,68% 2016 
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Příloha č. 2 

Náklady kapitálu společnosti ABC, a.s. 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 225 086 248 366 274 054 302 399 333 675 

Bankovní úvěry 227 052 262 968 304 566 352 744 408 543 

Emitované obligace 0 0 0 0 0 

ÚZ 452 138 511 335 578 620 655 143 742 218 

RLA 3,86% 3,68% 3,49% 3,27% 3,03% 
 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

EBIT 34 064 44 704 58 667 76 993 101 042 

Aktiva 492 236 568 826 669 227 805 666 998 837 

EBIT/A 6,92% 7,86% 8,77% 9,56% 10,12% 

ÚZ 452 138 511 335 578 620 655 143 742 218 

Aktiva 492 236 568 826 669 227 805 666 998 837 

ÚZ/A 0,92 0,90 0,86 0,81 0,74 

Úroky 6 352 6 458 6 566 6 677 6 788 

Bankovní úvěry 196 041 227 052 262 968 304 566 352 744 

Ú/BÚ 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

ÚZ/A 0,92 0,90 0,86 0,81 0,74 

X1 2,98% 2,56% 2,16% 1,78% 1,43% 

Rpodnikatelské 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 127 868 156 495 198 524 258 069 340 784 

Kr.závazky 79 112 86 175 93 868 102 248 111 377 

BÚ a výpomoci 196 041 227 052 262 968 304 566 352 744 

Dlouhodobé bank.úv. 193 971 223 313 257 095 295 986 340 760 

L3 0,46471 0,49962 0,55635 0,63437 0,73426 

XL1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

XL2 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

RFINSTAB 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

rF 2,38% 1,58% 2,88% 5,40% 3,52% 

rla 3,86% 3,68% 3,49% 3,27% 3,03% 

rpodnikatelské 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

rfinstab 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

WACCU 16,24% 15,26% 16,37% 18,67% 16,55% 

daň 19% 19% 19% 19% 19% 

ÚZ/A 0,92 0,90 0,86 0,81 0,74 

WACCL 13,40% 12,66% 13,68% 15,79% 14,21% 
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Příloha č. 3 

Plánovaný VZZ společnosti ABC, a.s. 2012-2016 

Plánovaný VZZ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plán tržeb 436 528 439 267 442 022 444 795 447 585 450 393 
Provozní. zisk. rozpětí 3,59% 3,48% 3,37% 3,27% 3,17% 3,07% 
Provozní zisk 15 662 15 278 14 903 14 538 14 181 13 834 
Provozní náklady 420 866 423 989 427 119 430 257 433 404 436 559 
Odpisy 28 259 31 407 34 906 38 794 43 115 47 918 
Úroky 6 352 6 458 6 566 6 677 6 788 6 902 

EBT 9 311 8 820 8 337 7 861 7 393 6 931 
Daň (19 %) 1 769 1 676 1 584 1 494 1 405 1 317 
EAT 7 542 7 144 6 753 6 368 5 988 5 614 
 

Plánovaný CF společnosti ABC, a.s. 2012-2016 

Plánovaný CF 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
PS PP 37 133 52 254 73 532 103 475 145 611 204 905 

        

 
čistý zisk 7 542 7 144 6 753 6 368 5 988 5 614 

 
odpisy 28 259 31 407 34 906 38 794 43 115 47 918 

 
CF ze samofinancování 35 801 38 551 41 659 45 162 49 103 53 532 

        ČPK přírůstek OA 10 031 10 620 11 244 11 904 12 603 13 344 

 
přírůstek KZ 6 484 7 063 7 693 8 380 9 128 9 943 

 
změna ČPK 3 547 3 557 3 550 3 524 3 475 3 400 

 
CF z provozní činnosti 39 348 42 108 45 209 48 685 52 578 56 933 

        investice obnovovaci 28 259 31 407 34 906 38 794 43 115 47 918 

 
rozvojové 48 595 56 628 65 987 76 894 89 604 104 415 

 
CF v inv.činnosti 76 855 88 035 100 893 115 688 132 719 152 332 

        

 
splátky úvěru 19 604 19 604 19 604 19 604 19 604 19 604 

 
CF ve fin.činnosti 19 604 19 604 19 604 19 604 19 604 19 604 

Celkové Cash Flow -57 111 -65 530 -75 288 -86 607 -99 745 -115 004 
KS PP   -19 978 -13 276 -1 756 16 868 45 866 89 901 
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Plánovaná rozvaha společnosti ABC, a.s. 2012-2016 

Plánovaná rozvaha 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 342 597 399 225 465 212 542 107 631 711 736 126 
Oběžná aktiva 127 868 156 495 198 524 258 069 340 784 454 409 

zásoby 40 512 33 997 28 530 23 942 20 092 16 861 
pohledávky 107 334 135 774 171 751 217 259 274 827 347 648 

kfm -19 978 -13 276 -1 756 16 868 45 866 89 901 
Ostatní aktiva 21 771 13 107 5 490 5 490 26 342 95 271 
Aktiva celkem 492 236 568 826 669 227 805 666 998 837 1 285 806 

Vlastní kapitál 203 988 225 086 248 366 274 054 302 399 333 675 

Rezervy 6 467 15 595 37 606 90 682 218 669 527 293 
Krátkodobé závazky 79 112 86 175 93 868 102 248 111 377 121 320 
Dlouhodobé závazky 21 856 38 664 68 397 120 995 214 042 378 644 
Bankovní úvěry 196 041 227 052 262 968 304 566 352 744 408 543 
Ostatní pasiva -15 229 -23 746 -41 979 -86 880 -200 393 -483 669 
Pasiva Celkem 492 236 568 826 669 227 805 666 998 837 1 285 806 
 


