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Anotace: 

Warranty patří mezi moderní investiční pákové produkty. Jsou emitovány velkými 

finančními institucemi a jsou určeny pro drobné investory. Cílem této práce je analýza a 

charakteristika warrantů. První část práce obsahuje teoretické pozadí warrantů, způsoby 

oceňování, atd. Druhá část je zaměřena na investiční strategie a spekulace. V poslední části je 

uvedeno porovnání k ostatním finančním produktům a jsou zde též obsažena praktická investiční 

doporučení.  

 

Anotace – anglicky: 

Warrants are modern investment gear product. They are emitted by famous financial 

institution and  dedicated for small investors. The main object of this diploma thesis is to analyse 

warrants. In the first part of the thesis is theoretical background of warrants, pricing models, etc. 

Second part is mainly focused on investment strategies and stockjobbing. In the last part is 

comparsion to other financial products and also practical investment introduction are included.
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1 Úvod 

Díky rozvoji informačních technologií  se v posledních letech obchodování s cennými papíry 

dostává i mezi tzv. retail klientelu. To je zejména důsledek vysoké dynamiky trhů a pokračující 

globalizace. Aniž bychom si to uvědomovali, informační technologie nám mění svět před 

očima.  

Pro finanční trhy se stávají stále zajímavější krom velkých investorských institucí také drobní 

klienti.  

Hlavním tématem mé diplomové práce budou finanční retail deriváty, konkrétně warranty. 

Zaměřím se na ně hned z několika úhlů. Poohlédnu se zpět do historie, proberu rozdělení 

warrantů a nahlídnu taktéž do teorie. V několika kapitolách také podrobně popíši různé způsoby 

výpočtu ceny derivátu, včetně parametrů, které tuto cenu ovlivňují. Popíši i charakteristiku 

jiných finančních retail derivátů a provedu srovnání. Nebude chybět ani lehký úvod do 

investičních strategií a spekulací. V závěru práce zpracuji problematiku warrantů pohledem 

běžného investora a zhodnotím hlavní aspekty obchodování s tímto cenným papírem včetně 

případných rizik, která sebou přináší. 
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2 Historie warrantů 

První zmínky o termínovaných obchodech pocházejí již z antiky. Jednalo se nejčastěji o 

obchodníky s textilem, kořením nebo olivami, tedy především o zajišťovací obchody. 

Termínované obchody se již před 2000 lety používaly k zajišťování pohybů cen komodit.  

V 17. století uzavíraly lodní dopravní společnosti termínové obchody, kterými si pojišťovaly 

dopravované zboží. Jako příklad mohu uvést Východoindickou námořní společnost.  

Novodobá historie warrantů začíná až v roce 1967, kdy vůbec první warrant vydala Deutsche 

Lufthansa. Stalo se tak až po necelých čtyřiceti letech, neboť německá vláda zakázala 

termínované obchody po pádu americké burzy v roce 1929. První zajímavější rozvoj obchodů s 

warranty přišel až v roce 1989, kdy Dueseldorfská banka Trinkhaus and Burkhardt začala 

vydávat takzvané kryté opční listy. Asi největším impulsem pro rozvoj obchodů s warranty bylo 

v roce 1999 založení obchodního segmentu EUWAX pro obchodování s deriváty. 

V současnosti se na Euwaxu obchoduje přes 24000 warrantů. [1] 
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3 Základní pojmy 

V této kapitole vysvětlím několik pojmů, se kterými budu v dalších kapitolách pracovat. Jejich 

definice je nezbytná pro pochopení dalšího textu. [2] 

3.1 Akcie 

Je to cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení 

společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 

3.2 Arbitráž 

Využití rozdílnosti cen stejného cenného papíru, se kterým se obchoduje na různých burzách. 

Cenné papíry jsou zakoupeny na burze s nižší cenou a okamžitě prodány na burze s cenou 

vyšší. 

3.3 Bezriziková výnosová míra 

Za bezrizikovou výnosovou míru je považována výnosová míra z krátkodobých vládních 

pokladničních poukázek. 

3.4 Burza 

Burza organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody. 

Umožňuje koupit nebo prodat jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, 

warranty, futures a další). Setkávají se zde dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři. 

 

3.5 Býk, býčí trh 

Býčí trh je termín používaný v anglo-saské investiční komunitě pro situaci, kdy se očekává 

podstatný růst cen akcií. Výrazu Býk se užívá pro investora, který je celkově optimistický o 

vývoji na trzích. Opak: Medvěd, medvědí trh, klesající trh. 

 

3.6 Cenné papíry 

Obecné pojmenování všech typů akcií, dluhopisů, hypotečních listů, investičních podílů, 

investičních certifikátů, opcí atd. 
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3.7 Certifikát 

Certifikát je tzv. "strukturovaný produkt" - je vytvořen ze struktury podkladových aktiv jako je 

např. ropa, pitná voda, zlato, akcie, indexy, měnové kurzy. Certifikátů existuje mnoho druhů  

od velmi konzervativních (bonusové, diskontové), až po ty nejagresivnější (knock out, turbo). 

3.8 Deriváty 

Odvozené cenné papíry - jejich hodnota se pohybuje v závislosti na pohybu ceny jejich 

podkladového aktiva. Nejznámějšími deriváty jsou warranty, opce a futures. 

 

3.9 Dividenda 

Výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Výše dividendy závisí na hospodářském výsledku 

společnosti a na rozhodnutí valné hromady společnosti. 

 

3.10  Dlouhá, long pozice 

Označení pro nakoupené cenné papíry pokud investor spekuluje na růst. 

3.11  Emise 

Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh. Tato emise je provedena buď přímo 

(přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise 

uskutečněny finančním poradcem společnosti nebo jejich skupinou (konsorciem). 

 

3.12  Emisní cena (emisní kurz) 

Cena, kterou investor musí zaplatit za nákup nových cenných papírů. 

 

3.13  Emitent 

Společnost (většinou akciová společnost) nebo veřejně-státní organizace, vydávající cenné 

papíry, např. vláda vydává státní dluhopisy, akciová společnost vydává akcie. 



Warranty na evropském kapitálovém trhu 
 
  
 

 

8 

 

3.14  Hedging 

Zajišťovací transakce, která snižuje riziko v investičním portfoliu za využití derivátových 

instrumentů např. futures, swapů či opcí. 

 

3.15  Identifika ční číslo cenného papíru (ISIN) 

Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro jednoznačnou identifikaci 

cenných papírů. 

3.16  Krátká, short pozice 

Investor spekuluje na pokles ceny cenného papíru - prodá vypůjčené cenné papíry a doufá, že 

ho v budoucnu nakoupí za nižší cenu. 

3.17  Kurz cenného papíru 

Kurzem cenného papíru se rozumí cena uveřejněná jako kurz tohoto cenného papíru na 

veřejném trhu. 

3.18  Likvidita 

1. Vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír zpět na finanční hotovost. 

2. Objemy obchodů cenného papíru. 

3.19  Opce 

Opce dává svému držiteli právo nakoupit (Call) nebo prodat (Put) přesně definované 

podkladové aktivum (akcie, měny, indexy, komodity) za přesně stanovenou cenu (Strike price) 

během stanovené doby. Za toto právo musí držitel opce jejímu prodejci (vypisovateli) zaplatit 

opční prémii. 

 

3.20  Opční prémie 

Platí ji nabyvatel opce prodávajícímu. Nabyvatel opce má pak právo se rozhodnout zda opci 

uplatní či nikoliv. 
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3.21  Pákový efekt  

Využití cizího kapitálu ke zvýšení výnosu vlastního kapitálu. Využití např. u warrantů či 

obchodování na úvěr. 

3.22  Podkladové aktivum 

Aktivum (akcie, měna, komodita, index, úroková sazba), jehož cena se vyvíjí v čase. Pohyb 

ceny podkladového aktiva slouží jako základ pro pohyb ceny derivátů (opcí, futures). 

3.23  Spread 

Rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou (kurzem). 

3.24  Tvůrce trhu  

Aktivní zprostředkovatel na finančních trzích, jenž oznamuje kupní a prodejní ceny, za které je 

ochoten kdykoliv koupit či prodat investiční instrument na svůj vlastní účet. V literatuře často 

označován jako Market Maker. 

3.25  Volatilita 

Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů. 

3.26  Warrant 

Cenný papír, který představuje právo na nákup či prodej nějakého aktiva za předem stanovenou 

cenu, v předem stanoveném množství a termínu. 

3.27  Warrant mimo peníze 

Warrant je mimo peníze, pokud je cena podkladového aktiva pod realizační cenou Call 

warrantu. U Put warrantu je cena podkladového aktiva nad Strike price. V literatuře se uvádí 

výraz Out-of-the-money. 

3.28  Warrant na penězích 

Warrant je na penězích, pokud se cena podkladového aktiva rovná realizační ceně warrantu. 

V literatuře se uvádí výraz At-the-money. 
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3.29  Warrant v penězích 

Warrant je v penězích, pokud je cena podkladového aktiva nad realizační cenou Call warrantu. 

U Put warrantu je cena podkladového aktiva pod Strike price. V literatuře se uvádí výraz In-the-

money. 



Warranty na evropském kapitálovém trhu 
 
  
 

 

11 

  

4 Teorie Warantů 

Jak už jsem zmínil v předchozí kapitole, warranty se řadí mezi opce. Jejich hlavní výhodou, 

díky níž jsou tak u investorů oblíbené, je jejich možnost profitu na rostoucím, ale i klesajícím 

trhu. Warranty dále obsahují finanční páku, která má zásadní vliv na jejich vlastnosti. Jde 

zejména o možnosti vysokých zisků, avšak při riziku vysokých ztrát. Páka umožňuje malým 

investorům investovat a zhodnocovat poměrně malé částky 

 

Vlastnictvím warrantu subjekt získává právo, nikoliv povinnost k nákupu (Call) nebo k prodeji 

(Put) akcie nebo jiného podkladového aktiva (index, komodita, měna…) za předem stanovenou 

cenu, jedná se o takzvanou Strike price. Warranty dále dělíme na evropské a americké. U 

amerických warrantů máme právo na nákup podkladového aktiva kdykoliv během životnosti  

warrantu, u evropského je to pouze v předem stanovenou dobu. [3] 

 

Nebývá to moc obvyklé, ale pokud se investor rozhodne využít svého práva, má emitent 

povinnost dostát svého závazku a prodat subjektu dané podkladové aktivum (Call), nebo od 

něho toto aktivum odkoupit (Put). 

4.1 Warranty v české legislativě 

V české legislativě je warrant označován jako opční list. Je považován za cenný papír a 

podobně jako akcie je emitován společnostmi, viz §217a, 513/1991 Sb., „Obchodní zákoník“ 

v příloze A. 

 

4.2 Rysy warrantů 

 Warranty i řada ostatních finančních strukturovaných instrumentů mají několik důležitých 

vlastností, díky kterým jsou u drobných investorů tolik oblíbené. [36] 

4.2.1 Transparentnost 

Investor kromě nákupní ceny vždy zná i na jakém trhu a v jakém finančním instrumentu se 

angažuje.   
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4.2.2 Likvidita 

Warranty jsou obchodované přímo na burze. Emisní banky je musí kótovat, jsou to takzvaní 

tvůrci trhu. 

4.2.3 Univerzálnost 

S warranty je možné profitovat jak na rostoucím, tak i na klesajícím trhu.  

4.2.4 Přizpůsobivost 

Warranty jsou velmi levné. Je možné obchodovat s velmi malými finančními prostředky. 

4.2.5 Příznivé náklady 

Jsou levnější než jiné finanční produkty. A to zejména díky jednoduché struktuře. 

 

4.3 Call warranty 

V případě Call warrantu obdrží nákupčí certifikátu od prodejce právo na nákup podkladového 

aktiva za předem stanovenou cenu v předem stanovený čas, respektive datum v budoucnosti. 

Zde spočívá rozdíl mezi tak zvaným evropským a americkým typem warrantu. Zatímco 

amerického typu je toto právo uplatnitelné  kdykoliv před expirací, u evropského je to jen 

v daný rozhodný den. V praxi je tento rozdíl téměř neznatelný, neboť většina drobných 

investorů nedrží warrant až do expirace. A pokud ano, vyrovnají se s investorem bez prodejů-

nákupů podkladového aktiva. Co se týče podkladového aktiva, může jím být skoro cokoliv. Od 

běžné akcie, přes index až po komodity. Nesmíme také zapomenout, že se jedná o právo, 

nikoliv povinnost. 
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Obrázek 1: Call warrant [14] 

Pro lepší pochopení problematiky uvedu názorný příklad. Drobný investor nakoupí Call warrant 

na akcii ČEZu se Strike price 1500 Kč. Tento warrant amerického typu má trvanlivost ještě 

jeden rok. Tímto obchodem získá investor právo nakoupit akcie ČEZu během následujícího 

roku za cenu 1500Kč za kus.  Je již na první pohled zřejmé, že warrant bude uplatnitelný poté, 

co cena akcie překročí cenu 1500Kč za akcii. Jde samozřejmě o drobné zjednodušení, neboť 

výpočet ceny warrantu je poměrně komplikovaná záležitost.  

Emitent warrantu není závislý na pohybu ceny podkladového aktiva, složení jeho portfolia je 

přísně neutrální. Jediným benefitem pro emitenta je tzv. spread, tedy rozdíl mezi nákupní a 

prodejní cenou. Emitent také prakticky zajišťuje likviditu. 

Vraťme se však k našemu příkladu. Řekněme, že cena warrantu je 150 Kč, tedy že investor má 

právo nákupu akcie ČEZu za cenu 1500Kč kdykoliv, během platnosti warrantu (americký typ).  

Z pohledu investora se mu jeho nákup vyplatí v případě, že cena podkladového aktiva vystoupí 

na 1650Kč. Protože má právo na nákupní cenu 1500Kč a tržní cena akcie je 1650Kč, pak 

rozdíl, který je vlastně ziskem pro investora, pokryje právě náklady na naší opci. Tento pohled 

na věc však bere v úvahu pouze vnitřní hodnotu warrantu. Avšak cena warrantu se skládá jak 

z vnitřní, tak časové hodnoty.  

Pokud se podrobněji zamyslíme nad problematikou warrantů, zjistíme, že warrant  musí mít 

těsně před expirací nutně nižší cenu, než warrant s velmi dlouhou dobou trvanlivosti. Je to dáno 

tím, že musí být nějakým způsobem vyjádřena možnost, že se dostane tzv. do peněz. A právě 

tuto možnost vyčísluje časová hodnota warrantu. Podrobněji se jí budeme zabývat v kapitole o 

výpočtech ceny warrantů. 
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Většinou však investor nedrží svůj warrant až do expirace a ani netouží po nákupu 

podkladového aktiva. Nakupuje warrant pouze za účelem spekulace. Existuje mnoho strategií. 

Nejjednodušší je čistá spekulace na růst podkladového aktiva. Warrant v tomto případě začne 

vydělávat, co jeho cena stoupne alespoň o tolik, aby zaplatila Spread a burzovní polatky. 

 

 

4.4 Put warranty 

Pomocí Put warrantů může investor aplikovat zajištění svého akciového portfolia proti poklesu 

hodnoty portfolia. Put je opakem Call warrantu. Vlastnosti jsou téměř totožné jako u Call 

warrantu s tím rozdílem, že nákupem Put warrantu získáváme právo na prodej podkladového 

aktiva. Podkladovým aktivem může být akcie, index, komodita, měna nebo cokoliv jiného. 

Cena je dohodnuta předem, stejně tak dané datum uplatnění warrantu někdy v budoucnosti 

v případě evropského warrantu, respektive uplatnění warrantu do tohoto data. Pak se jedná o 

americký typ warrantu. Emitentovy platíme prémii v podobě Spreadu, tedy rozdílu ceny, za 

kterou nám emitent warrant koupí a za kterou prodá. Investor může využít svého práva a prodat 

podkladové aktivum. Je však nutné mít na paměti, že se jedná jen o právo  a nikoli o povinnost.  

Pohyb ceny Put warrantu je totožný s pohybem u Callu. Jediným rozdílem je, že cena warrantu 

stoupá, pokud cena podkladového aktiva klesá. Spekulujeme tedy na pokles podkladového 

aktiva. Put warrant ovlivňují stejné faktory, jaké známe z Call warrantu. Některé jsou 

samozřejmě analogické ke Callu, jiné totožné.  

 

 

 

 

 

Průběh pohybu hodnoty Put warrantu je znázorněn na dalším obrázku. 
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Obrázek 2: Put warrant [14] 

Put warranty se často používají k zajištění akciového portfolia proti ztrátě hodnoty. Způsob, 

jakým je to provedeno, je poměrně logický. Akciové portfolio je doplněno určitým počtem Put 

warrantů. Počet warrantů se může s časem měnit. Pak mluvíme o tak zvaném dynamickém 

zajištění portfolia. Analogicky, pokud se počet Put warrantů s časem nemění, mluvíme o 

statickém zajištění portfolia. Mohou nastat dvě možnosti: 

• Pokles ceny akcie 

• Růst ceny akcie 

Při poklesu ceny akcií poklesne hodnota našeho portfolia, ale naopak vzroste hodnota 

zajišťovacích Put warrantů. Růst ceny warrantů vynahradí ztrátu na hodnotě akcií. Investor platí 

za toto pojištění portfolia náklady v podobě ceny Put warrantů. 

Pokud ceny námi vlastněných akcií vzrostou, zajišťovací Put warranty ztratí hodnotu. 

Investorovi je však ztráta bohatě vynahrazena přírůstkem hodnoty portfolia. Za toto zajištění 

opět platí cenu v hodnotě nakoupených Put warrantů. 

 

 

 

4.5 Cena warrantu 

Výpočet ceny warrantu není triviální záležitostí. Existuje několik různých modelů či přístupů. 

V současnosti je nejvíce používaný tzv. Black-Scholes model. Fischer Black a Muryn Scholes  

jej vynalezli společně už v roce 1973. Nezávisle na nich objevil stejný model i Robert Merton. 
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V roce 1997 obdrželi Scholes a Merton Nobelovu cenu za ekonomii, Black se ocenění nedočkal 

(zemřel o několik let dříve). 

Ačkoliv byl tento model postupem let stále a stále vylepšován, prvotní myšlenka  zůstala stejná. 

Původně byl Black-Scholes navržen pro warranty evropského typu. Existují však i modifikace 

pro warranty amerického typu, kterých je z globálního hlediska více.  

Pro drobného investora není až tak nutné do podrobna rozumět Black-Scholes modelu. 

Pravděpodobně se k vyčíslování ceny warrantu nikdy nedostane, jde o zodpovědnost emitenta. 

Pro investora je podstatné správně odhadnout pohyby ceny warrantu vzhledem k pohybu ceny 

podkladového aktiva. 

Black-Scholes model obsahuje dva typy proměnných, statické a dynamické. Pro nás jsou 

zajímavé v první řadě ty dynamické. Jsou označovány písmeny řecké abecedy, v české 

literatuře se často setkáváme s termínem Řecké míry. Podrobněji se k nim vrátím v kapitole o 

Black-Scholes modelu.  

Existují však i další možnosti, jak ocenit warrant. Jsou jimi například binomický model nebo 

zobecněný hyperbolický model. Stručně se k nim vrátím v některé z následujících kapitol. 

Závěrem tohoto odstavce bych chtěl zmínit, že cenu warrantu určuje emitent. Je tedy čistě na 

něm jak a jakým způsobem svůj warrant při emisi i během jeho validity ocení. My si můžeme 

pouze zkontrolovat, jak dobře nebo férově warrant ocenil. Další věcí, kterou musíme zohlednit, 

je nízká likvidita. O tom, jak působí na cenu warrantu, se zmíním v závěrečné kapitole.   

Každý emitent má svoji metodu oceňování a tato metoda je součástí jeho obchodního tajemství.   

4.5.1 Vnit řní a časová hodnota 

Cena warrrantu se obecně skládá ze součtu vnitřní a časové hodnoty. Vnitřní hodnota je 

vyjádřena prostřednictvím aktuálního kurzu podkladového aktiva a hodnoty Strike price. [3] 

Tedy je to vlastně hodnota, kterou dostaneme, pokud se rozhodneme neprodleně využít práva 

na nákup nebo prodej podkladového aktiva. U Call warrantu je to rozdíl mezi současnou tržní 

hodnotou podkladového aktiva a Strike price warrantu. U Put warrantu je to přesně naopak, 

Strike price minus tržní hodnota. Vnitřní hodnota warrantu nikdy nemůže být záporná, může 

být však nulová. To se stává v případě, kdy je například u Call warrantu Strike price nad tržní 

hodnotou. Celková cena warrantu se rovná vnitřní hodnotě těsně před expirací warrantu, tedy 

v okamžiku, kdy je časová hodnota warrantu nulová.  

 

Příklad na Call warrant: 
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Call warrant na akcii ČEZu je emitován v poměru 1:1 a má Strike price 1400Kč, tržní 

hodnota akci je 1500Kč. Vnitřní hodnota je pak 100Kč. 

Vnitřní hodnota (Call)=(Cena podkladového aktiva-Strike price) x poměr 

 

 U Put warrantu je postup analogický. 

 

Časová hodnota warrantu je přímo závislá na době do expirace warrantu. Je jedním 

z důvodů, proč warrant nikdy nemůže mít zápornou hodnotu. Časová hodnota warrantu je 

ovlivňována několika faktory. Největší vliv na ni má doba, která zbývá do expirace warrantu. 

Jde o to, že čím je tento okamžik vzdálenější, tím je větší pravděpodobnost, že se warrant 

dostane tzv. do peněz, tj. že právo na nákup, respektive prodej, podkladového aktiva bude 

uplatnitelné. Časová hodnota warrantu se nemění lineárně s časem, má spíše logaritmický 

průběh. To znamená, že čím je warrant blíže maturitě, tím jeho časová hodnota klesá rychleji, 

viz následující obrázek. 

 

Obrázek 3: Hodnota warrantu v čase [14] 

Časová hodnota warrantu je však ovlivňována i dalšími faktory. Jedním z nich je volatilita 

podkladového aktiva. Pokud je warrant mimo peníze, avšak volatilita podkladového aktiva je 

vysoká, je jeho časová hodnota též na vyšší hladině. Je to logické, neboť šance, že se warrant 

ocitne v penězích, je při vyšší volatilitě vždy vyšší. 

4.5.2 Volatilita 

Volatilita má největší vliv na časovou hodnotu warrantu. Je to taktéž parametr, který se 

velmi těžko vyčísluje, respektive jeho přesné vyčíslení je nemožné. Volatilita warrantu udává, 

jak moc se mění cena podkladového aktiva v čase. Čím je volatilita vyšší, tím jsou pohyby ceny 
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podkladového aktiva větší. A to jak růsty, tak i poklesy. V neposlední řadě, čím je volatilita 

vyšší, tím vyšší je i cena warrantu, neboť se zvyšuje šance, že se warrant ocitne v době své 

expirace v penězích.   

Máme několik druhů volatility. Prvním z nich je tzv. historická volatilita. Její výpočet je 

velmi snadný, ovšem to je vykoupeno tím, že se na ceně warrantu odráží jen minimálně. 

Mnohem důležitějším parametrem je hodnota předpokládaná v budoucnosti, tzv. implicitní 

volatilita. Ta se na ceně warrantu projevuje o poznání výrazněji. Implicitní volatilita závisí 

největší měrou na očekávání investorů. V konečném důsledku se může stát, že dva warranty se 

stejnou maturitou a stejnou Strike price budou mít různé ceny na základě různých implicitních 

volatilit. Pozor však na to, že hodnotu implicitní volatility si určuje investor sám. Je to jeho 

jakési očekávání, které může sám libovolně měnit.  

Historická volatilita je definovaná jako směrodatná odchylka rozptylů pohybů cen okolo 

střední hodnoty. Časová období mohou být různě dlouhá -- krátká, střední nebo dlouhá. Každé 

podkladové aktivum má jinou implicitní volatilitu a ta musí být vypočítána individuálně.  

4.5.2.1 Volatility smile 

V této podkapitole bych se rád zmínil o zajímavé vlastnosti volatility, o takzvaném úsměvu 

volatility. Ten se v teorii warrantů, respektive opcí, vztahuje k empiricky vypozorovanému 

chování implikované volatility. Jde o to, že warranty v penězích mají zpravidla nižší 

implikovanou volatilitu než warranty hluboko v penězích nebo mimo peníze.  

Naneseme-li implikovanou volatilitu do dvourozměrného grafu na osu y a na ose x bude Strike 

price warrantu, dospějeme ke grafu, kde implikovaná volatilita bude s rostoucí dodací cenou, 

nebo-li Strike Price, mít konvexní tvar. Pak mluvíme o tzv. volatilním úsměvu. Křivka 

volatility však může být klesající na celém definičním oboru. Často se pak používá anglický 

výraz „volatility skew“, nebo-li volatilní zešikmení. [4]   Tento druhý případ je častější u 

warrantů, jejichž podkladovými aktivy jsou akcie.  

Tento jev si můžeme vysvětlit i tak, že jak se cena warrantu vzdálí od Strike price, tak domnělá 

volatilita trhu stoupne. Trh očekává, že pokud ceny na kapitálovém trhu prudce klesnou nebo 

prudce stoupnou od dlouhodobého průměru, zvýší se na trhu nejistota ohledně dalšího vývoje. 

Z tohoto důvodu trhy přikládají cenám mimo očekávání rizikovou přirážku. 

Dalším možný vysvětlením je, že obchodníci s opcemi přikládají větší váhu extrémním 

cenovým výkyvům, neboť se domnívají, že tyto opce jsou realizovány častěji, než by 

předpokládalo log-normální rozdělení.  

V praxi závisí zakřivení Volatility smile nejvíce na těchto parametrech: 
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• Cenová hladina podkladového aktiva  

• Historická volatilita podkladového aktiva 

• Průběh času 

• Strike price 

• Splatnost warrantu 

Na následujícím grafu je znázorněna závislost volatility na parametru delta a na průběhu času. 

Popisek DTM značí, kolik dní zbývá do maturity warrantu. 

 

Obrázek 4: Volatility smile  

Volatility smile je stále velmi málo prozkoumaný jev. Před rokem 1987 se u amerických opcí, 

jejichž podkladovými aktivy byly akcie, téměř neobjevuje. Je to spíše záležitost posledních 

několika let. 

 

4.5.3 Dividendy  

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu warrantu je vyplácení dividendy. Dividenda je něco, co 

snižuje hodnotu akcie. Tržní hodnota se obvykle po rozhodném dni sníží právě o velikost 

dividendy. U warrantů model ocenění již s dividendou počítá nebo aspoň s její předpokládanou 

hodnotou. To znamená, že pokud bude výše dividendy v rozhodný den korespondovat s 

všeobecným očekáváním, s cenou warrantu by tato událost neměla nijak pohnout. Toto bývá 
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častou chybou u začínajících investorů z řad laické veřejnosti, kteří před rozhodným dnem 

nakupují Put warranty s očekáváním rychlého výnosu.  

Mnohem zajímavější situace nastane, pokud výše dividendy nekoresponduje s očekáváním trhu. 

Držitel warrantu by si měl být vědom, že emitent  se bude snažit zabránit bezrizikovému zisku 

vlastníků. Emitent se většinou brání snížením časové hodnoty a tu nejlépe ovlivní poklesem 

implicitní volatility. Vnitřní hodnota je totiž dána, s tou nikdo hýbat nemůže. 

Kdy tedy nastává problém? Když je velmi vysoký poměr vnitřní hodnoty ku časové. To se stává 

u warrantů, které jsou hluboko v penězích a jejich maturita je blízko. Vznikne tak velmi 

nepřehledná situace a drobný investor by si toho měl být vědom.  

 

4.6 Binomický model 

Binomický model je prvním ze způsobů, jak ocenit warrant. Všechny níže uvedené oceňovací 

modely se původně používali k oceňování opcí. Pokud nahlédneme  na warranat jako na cenný 

papír obchodovatelný na burze, zjistíme, že nabízí stejné zisky a stejná rizika jako opce. Proto 

se k určování cen opcí i warrantů používají stejné modely.  

Binomický model, jako jediný ze mnou popsaných, pracuje s diskrétním časem. To znamená, 

že čas, který uvažujeme, není spojitý. V praxi to znamená, že cenu podkladového aktiva 

posuzujeme v určitém malém časovém okamžiku. Binomický model je již překonaný, ale stále 

najde své uplatnění při oceňování například amerického typu warrantu.  

Problémem binomického modelu jsou jeho předpoklady, které ho dělají hůře použitelným 

v praxi. Předpoklady jsou tyto: 

• Předpoklad diskrétního času       

• Předpoklad racionálního chování všech účastníků burzy 

• Jednotlivec nemůže ovlivnit cenu podkladového aktiva 

• Žádné dividendy 

• Úroková míra konstantní v čase 

• Všichni účastnící stejně informováni 

Některé z těchto podmínek by se daly shrnout pod pojem dokonalý trh. 
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Jak tedy vlastně binomický model funguje? Označme současný okamžik t a okamžik expirace 

warrantu například t+n. Tento časový úsek je rozdělen na n časových úseků, jsme totiž 

v diskrétním prostoru.  

Známe-li statisticky pravděpodobnou cenu v t+x, můžeme vypočítat vnitřní hodnotu v čase t+x-

1. Vnitřní hodnota se počítá v každém bodě rozhodovacího stromu, viz obrázek. 

 

Obrázek 5:Binomický model 

 Výpočet zahájíme v bodě t+n a postupně se „probuláme“ až do bodu t, tedy do současnosti. 

V každém dalším uzlu stromu hodnota podkladového aktiva může buď stoupnout, nebo 

klesnout s určitou pravděpodobností. 

 

Pro lepší pochopení uvedu příklad na určení vnitřní hodnoty akcie. Vnitřní hodnota warrantu se 

určí podobně. 

Mějme akcii ČEZu s cenou 1000 Kč za kus. Použijeme výše uvedený obrázek. Pokud cena 

akcie vzroste, bude to vždy o 5 %, pokud klesne, tak o 3 %. Známe pravděpodobnosti, s jakými 

bude cena akcie stoupat a klesat. Cena akcie stoupne s pravděpodobností 70 % a klesne 

s pravděpodobností 30 %.  

V bodu B2NN cena akcie dvakrát vzroste, její cena tedy bude 1000x1.05x1.05=1102.5. Této 

hodnoty dosáhneme z bodu B1N s 10% pravděpodobností. Výsledek 1018.5 v bodě B2ND 

dosáhneme s pravděpodobností 7 % z bodu B1N. Hodnota v bodu BN1 tedy je 1102.5x0.7 + 

1018.5x0.3 =   1077.16. 

Analogicky vypočtu hodnotu v bodě B1D, tedy B2DN je 1018.5 a B2DD je 940.9. Vnitřní 

hodnota v bodě B1D pak vyplyne ze vztahu 1018.5x0.7 + 940.9x0.3 = 995.22. 

Můžeme tedy přistoupit k výpočtu vnitřní hodnoty akcie v bodě B0 a ta je 

995.22x0.3+1077.16x0.7, tedy 1052.578. 



Warranty na evropském kapitálovém trhu 
 
  
 

 

22 

 

Pokud jsou naše odhady pravděpodobností a růstů (respektive poklesů) správné, pak můžeme 

akcii ČEZu doporučit ke koupi, neboť její vnitřní hodnota je o 5 % vyšší, než její tržní hodnota.   

 

Tento příklad pracuje se dvěma stavy, vzestupem a poklesem ceny akcie nebo čehokoliv jiného. 

Je zobecněním svazového modelu s n stavy. Takový model může uvažovat vzestup, pokles, 

setrvalý stav akcie nebo cokoliv mezi tím. [5] 

 

4.7 Zobecněný hyperbolický model 

Nejnovějším modelem pro oceňování opcí, respektive warrantů, je zobecněný hyperbolický 

model. Byl vyvinut začátkem 90. let a dosavadní zkušenosti ukazují, že určuje cenu warrantu 

nejlepším známým způsobem. Tento model je založen na zobecněném hyperbolickém 

rozdělení, které bylo vyvinuto teprve v roce 1977. Tento model je založen na zcela jiných 

základech než ostatní opční oceňovací modely. Bohužel je však poměrně matematicky náročný 

a v praxi se nepoužívá. [6] 

4.8 Black-Scholes model 

V této podkapitole bych se rád důkladněji vrátil k tzv. Black-Scholes modelu. Tento model je 

postaven na několika klíčových předpokladech. 

• výnos kopíruje geometricky Brownův pohyb, má log-normální rozdělení   

• volatilita je konstantní v čase a známá (vyčíslitelná) 

• bezriziková konstantní míra je konstantní v čase a známá 

• obchodování s akciemi je nepřetržité (spojité) 

• žádné arbitrážní příležitost 

• všichni účastnící mají stejné příležitosti 

• podmínka dokonalého trhu, atd. 

 

Tyto podmínky vedou k následujícímu vzorci, ze kterého můžeme vyčíslit cenu Call warrantu 

evropského typu warrantu na akcii, jejíž tržní hodnota je v daném čase S a opce je sjednána 

na budoucí cenu K. Tato cena není nic jiného než cena, za kterou budeme mít právo nakoupit 

podkladové aktivum za čas T. Konstanta r je úroková míra a konstanta omega vyjadřuje 

volatilitu akcie.  
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kde 

 

a 

 

Výpočtem hodnot d1 a d2 se dostaneme k parametrů rovnice. Parametr Φ představuje 

kumulativní distribuční funkci normálního rozdělení.  

Cena Put warrantu se vypočíta podle následující rovnice: 

 

Pro drobného investora není životně důležité spočítat cenu warrantu. To za něho udělá emitent. 

Je však záhodno znát význam parametrů, které tuto cenu ovlivňují a to jsou právě tzv. Řecké 

míry. 

4.9 Řecké míry 

Řecké míry měří citlivost ceny warrantu na změny různých veličin. Pomáhají tak investorovi 

určit rizikovost investice. [7] 

4.9.1 Delta 

Tato řecká míra vyjadřuje citlivost ceny warrantu na pohyb ceny podkladového aktiva. 

Jinak řečeno, pokud cena podkladového aktiva poskočí o jedno procento, pak delta udává o 

kolik se změní cena warrantu. Matematicky je delta první derivací funkce hodnoty opce 

v závislosti na ceně podkladového aktiva. Schématicky vyjádřeno v této formuli: 

, 

kde ∂V je hodnota warrantu a ∂S je cena podkladového aktiva. [8] 
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Obrázek 6: Parametr delta [8] 

Parametr delta má několik důležitých vlastností: [8] 

• Pozitivní delta znamená, že pokud roste cena podkladového aktiva, roste i hodnota 

warrantu a obráceně. 

• Negativní delta je přítomna u Put warrantů. 

• Delta je vyšší u warrantu s nižší Strike price. 

• Prodej Put warrantu zvýší deltu. 

• Delta je více nestabilní, když se blíží expirace warrantu. 

• Čím více je warrant v penězích, tím je větší delta. 

 

4.9.2 Gamma 

Gamma je matematický nástroj, který se používá k vyjádření závislosti změny ceny 

warrantu  na změně delty warrantu. Je to citlivost ceny warrantu v závislosti na změně ceny 

podkladového aktiva. V geometrickém vyjádření měří gamma zakřivení křivky funkce ceny 

warrantu, které nedokáže zachytit parametr delta. Lze ji popsat i jako rychlost změny ceny 

warrantu v závislosti na vývoji ceny podkladového aktiva.  
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Obrázek 7: Parametr gamma 

Na uvedeném grafu je vidět, že gamma je nejvyšší pro warranty, které jsou v penězích. Naopak 

pokud je warrant hluboko mimo peníze nebo hluboko v penězích, gamma klesá.   

 Několik důležitých vlastností parametru gama:       

• Warrant v penězích má největší gammu. 

• Put warrant má negativní gammu. 

• Gamma má stejný průběh jak pro Call, tak pro Put warrant. 

• Warranty s dlouhou dobou do expirace mají nižší gammu, než warranty s krátkou. 

• Gamma se zvyšuje s blížící se maturitou. 

• Pokud je gamma vysoká, delta se mění razantně. 

Matematicky se gamma vyjadřuje jako druhá derivace hodnoty warrantu v závislosti na ceně 

podkladového aktiva, viz následující formule: [9]  

, 

kde ∂2V je hodnota opce a ∂S2 je cena podkladového aktiva.  

 

4.9.3 Theta 

Theta vyjadřuje závislost změny ceny warrantu na plynutí času, nebo jinak řečeno na 

vzdálenosti do doby maturity od současného okamžiku. Theta vyjadřuje úbytek časové hodnoty 

warrantu. Jak warrant stárne, tak se jeho hodnota snižuje.  

 

Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět, že theta je v absolutní hodnotě nejvyšší, 

pokud je warrant v penězích. 
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Obrázek 8: Parametr theta [10] 

Naopak pokud je hluboko v penězích nebo mimo peníze, absolutní hodnota thety se 

snižuje. V těchto hodnotách má vzdálenost maturity warrantu jen velmi malý vliv. 

 

Matematicky je theta první derivací funkce hodnoty warrantu podle času, viz formule níže: 

 , 

Kde ∂V je hodnota warrantu a ∂T je doba do maturity. [10] 

 

4.9.4 Vega 

Vega vyjadřuje závislost změny ceny warrantu na volatilitě podkladového aktiva. 

Jinýmy slovy řečeno, jde o citlivost warrantu na kolísavost podkladového aktiva. 

Hodnota vegy je nejvyšší, pokud se warrant nachází na penězích, viz obrázek níže. 

 

Obrázek 9: Parametr vega 
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Vega je opět nejnižší, pokud je vega hluboko v penězích nebo pokud je šance na 

zhodnocení warrantu pouze minimální, tzn. warrant je hluboko mimo peníze. [11] 

 

 , [11] 

Vega je první derivace funkce hodnoty warrantu podle volatility. ∂V je hodnota 

warrantu a ∂σ je volatilita. 

4.9.5 Rho 

Rho je parametr, který se využívá k vyjádření závislosti změny ceny warrantu na zmeně 

bezrizikové úrokové míry. Je to tedy citlivost warrantu na bezrizikovou úrokovou míru. [13] 

 

 

Obrázek 10: Parametr rho 

Na výše uvedeném obrázku je dobře patrné, že rho je nejvyšší pro opce v penězích. Naopak 

nejnižší je rho mimo peníze. Je to logické, neboť pokud je warrant mimo peníze, respektive 

bezcenný, změna bezrizikové úrokové míry ho nemůže nijak ovlivnit.  

Matematicky se dá rho vyjádřit jako první derivace hodnoty warrantu podle úrokové míry. 

Formule je uvedena níže: 

, 

Kde ∂V je hodnota warrantu a ∂r je změna bezrizikové úrokové míry.  

 

4.9.6 Omega 

Omega neboli efektivní páka ukazuje, o kolik se změní cena warrantu, pokud se cena 

podkladového aktiva posune o 1 %. Omegu vypočteme podle následujícího vzorce. 

Omega = Gear x Delta 
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4.10  Další vybrané parametry 

4.10.1  Ážio 

Další důležitý parametrem je ážio. Ážio udává, o kolik procent se musí změnit cena 

podkladového aktiva, aby investor nebyl při vypořádání ve ztrátě. Pro Call warrant ážio 

vyjadřuje, o kolik musí cena stoupnout, respektive o kolik poklesnout v případě Put warrantu. 

4.10.2  Gear 

Parametr Gear udává, kolikrát je podkladové aktivum dražší ve srovnání s warrantem. Jedná se 

o pákový ukazatel, který nám ukáže, kolikrát méně můžeme warrantů nakoupit oproti 

podkladovému aktivu, abychom dosáhli v absolutních číslech stejného zisku, respektive ztráty.  

 

4.10.3  Leverage 

Leverage je také pákový parametr. Udává, kolikrát více se změní cena warrantu oproti ceně 

podkladového aktiva. Vypočítá se následujícím způsobem jako součin Gear a delty. 

 

Gear x δ = Leverage 

 

 

4.10.4  Parita warrantu 

Parita měří, jak dalece je daný warrant v penězích popřípadě mimo peníze a odpovídá tak zisku 

respektive ztrátě, ke kterému by došlo při okamžitém uplatnění warrantu. Pro Call a Put 

warranty ji spočteme podle následujících vzorců. 

 

Parita (Call) = Cena podkladového aktiva – Strike Price  

 

 

Parita (Put) = Strike Price – Cena podkladového aktiva 
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5 Investiční strategie 

V této kapitole se zmíním o několika investičních strategiích, které můžeme s opcemi provádět. 

Většina z nich jde použít i u warrantů. 

5.1 Straddle 

Strategie Straddle umožňuje investorovi vydělávat na pohybu podkladového aktiva 

nezávisle na tom, jakým směrem se hýbe. Pokud nakoupíme dvojici Put a Call warrantu, jedná 

se o tzv. Long Straddle. Pokud prodáváme, jedná se o tzv. Short Straddle. O této druhé 

možnosti se zmíním pouze okrajově, neboť se v kontextu drobného investování do warrantů 

nedá použít. [15], [16] 

5.1.1 Long Straddle 

Strategie Long Straddle, dále jen Straddle, spočívá v nákupu dvojice Call warrantu a Put 

warrantu, které musejí splňovat následující podmínky. 

• Warranty jsou na stejné podkladové aktivum 

• Mají stejnou Strike Price 

• Expirují ve stejný okamžik 

Investor, který použije tuto strategii profituje, pokud se cena podkladového aktiva vzdálí daleko 

od Strike price. Tato strategie se vyplatí, pokud je trh vysoce volatilní a investor očekává velké 

pohyby u ceny podkladového aktiva, avšak neví, jakým směrem se bude cena pohybovat. Ztráta 

je omezena cenou warrantů. Nejhorší varianta nastává, pokud se cena podkladového aktiva 

rovná Strike Price. Potom warranty nemůžeme uplatnit.  

Naopak zisku investor dosáhne, pokud zisk jednoho uplatnitelného warrantu převýší nákupní 

náklady obou dvou. Ziskový potenciál je neomezený, pokud je kurz podkladového aktiva vyšší 

jak ztrátový interval. Dobře je to patrné na následujícím obrázku.  
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Obrázek 11: Long straddle [17] 

Jestliže kurz podkladového aktiva bude nižší než ztrátový interval, je výše zisku omezena 

rozdílem mezi realizační cenou podkladového aktiva a nákupními cenami warrantů. 

5.1.2 Short Straddle 

Krátce se také zmíním o pozici Short Straddle. Tato strategie je založena na prodeji Call opce a 

na prodeji Short opce. Pro drobného investora obchodujícího s warranty tedy nemá smysl. Je 

však vhodné tuto strategii také zmínit, neboť existují retail deriváty, na kterých může drobný 

investor profitovat podobným způsobem.  

Kombinační strategii Short Straddle použije investor, který doufá, že cena podkladového aktiva 

bude stagnovat v určitém intervalu. Kurz by se neměl mnoho odchýlit od ziskového pásma. 

Charakteristika této strategie je dobře patrná na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 12: Short Straddle [18] 

Pozice Short Straddle je velmi riziková, neboť ztráta je neomezená a zisk je omezený. Je 

limitován prodejní cenou prodaných opcí.  

Příklad Long Straddle 
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Mějme dva warranty na akcie ČEZu, Put a Call se Strike Price 1000Kč. Kupní cena Put 

warrantu je 10Kč a 30Kč u Callu. Sestrojíme následující tabulku zisků a ztrát. 

 

Kurz 

podkladového 

aktiva 

 

Call warrant ČEZ Strike 

Price 1000Kč 

 

Put warrant ČEZ Strike 

Price 1000Kč 

 

Celkem 

950 -30 40 10 

960 -30 30 0 

970 -30 20 -10 

980 -30 10 -20 

990 -30 0 -30 

1000 -30 -10 -40 

1010 -20 -10 -30 

1020 -10 -10 -20 

1030 0 -10 0 

1040 10 -10 0 

1050 20 -10 10 

 

Výše uvedený příklad nepočítá s posunem časové hodnoty warrantu. Z tabulky vyplývá, 

že strategie je ztrátová, pokud cena podkladového aktiva kolísá v rozmezí 960 až 1030Kč. 

 

5.2 Strangle 

Strangle strategie je velmi podobná Straddle strategii. Opět máme proti sobě nějaké množství 

Put a Call warrantů na stejné podkladové aktivum, které mají stejné datum expirace. Rozdílná 

je pouze Strike price obou warrantů. Je velmi výhodné vybrat takové warranty, jejichž Strike 

price ohraničuje cenu podkladového aktiva. Jinak řečeno, cena podkladového aktive leží mezi 

oběma Strike price warrantů a to tak, že Strike price Call warrantu je vyšší, než cena Put 

warrantu. Opět tu máme dvě varianty: Long a Short Strangle. Drobné warrantové investory opět 

zajímá zejména Long Strangle, Short Strangle uvedu pro zajímavost. 
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5.2.1 Long Strangle 

Důsledkem rozdílných Strike price má strategie Strangle mnohem delší ztrátový interval, než je 

tomu u strategie Straddle. Investor by tudíž měl použít strategii Strangle, pokud očekává velké 

výkyvy ceny. Pokud ne, je strategie Straddle výhodnější.  

 

Obrázek 13: Long Strangle [19] 

        Ziskový potenciál je neomezený. Tím, že máme oba warranty mimo peníze, máme 

zajištěno, že při pohybu ceny podkladového aktiva se warrant dostane do peněz. To je výhodné, 

neboť cena warrantu se zvýší skokově o nově nabytou vnitřní hodnotu. Toto se stane u strategie 

Straddle pouze při pohybu ceny podkladového aktiva jedním směrem. 

       Ztráta je opět limitována cenou nakoupených warrantů. V tomto jsou strategie Straddle i 

Strangle totožné.   

 

5.2.2 Short Strangle 

Short Strangle je zrcadlovou pozicí k Long Strangle. Jedná se opět o prodej Put a Call opcí. 

S tím, že realizační cena Callu je vyšší než u Putu. Investor, který použije tuto strategii očekává 

stagnaci ceny podkladového aktiva.  
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Obrázek 14: Short Strangle [20] 

 

Zisk je limitován prodejními cenami opcí, ztráta je neomezená. Jedná se o velmi nebezpečnou 

strategii. 

Uvedu malý příklad na Short Strangle 

 

 

Příklad Short Strangle 

Mějme na prodej Call opci se Strike price 900Kč za níž  inkasujeme od nákupčího opční prémii 

100Kč. Dále máme Put opci se Strike price 800Kč za kterou dostaneme 50Kč. V níže uvedené 

tabulce uvidíme, jak se budou měnit zisky a ztráty v závislosti na pohybu ceny podkladového 

aktiva. 

 

Kurz 

podkladového 

aktiva 

 

Call opce se Strike Price 

900Kč 

 

Put opce se Strike Price 

800Kč 

 

 

Celkem 

600 100 -150 -50 

650 100 -100 0 

700 100 -50 50 

750 100 0 100 

800 100 50 150 

850 100 50 150 

900 100 50 150 

950 50 50 100 
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1000 0 50 50 

1050 -50 50 0 

1100 -100 50 -50 

 

Je patrné, že strategie bude úspěšná, pokud cena podkladového aktiva zůstane v rozmezí 

650 až 1050Kč. 

5.3 Spread Strategie  

Spread strategie je opět jedna ze strategií, které drobný investor nemůže s warranty využít. 

Přesto ji tu zmíním, neboť velmi dobře ilustruje možnosti opcí v obecné rovině. Tuto strategii 

volí investor, pokud očekává mírný růst nebo mírný pokles ceny podkladového aktiva. Strategie 

Spread je možno poskládat jak z Put, tak i z Call opcí, respektive warrantů. Předpokládáme-li 

mírný pokles, použijeme Bear Call Spread nebo Bear Put Spread. Pro předpokládaný růst kurzu 

podkladového aktiva použijeme strategii Bull Call Spread nebo Bull Put Spread. 

5.3.1 Bull Call Spread  

 Bull Call Spread, nebo-li býčí spread, složený z Call opcí volíme, pokud očekáváme růst kurzu 

podkladového aktiva. Tato strategie je složená z nákupu Call opce (warrantu) s nižší Strike 

price a prodeje Call opcí s vyšší Strike Price. Investor tak minimalizuje ztrátu tím, že sám prodá 

Call opci. V případě poklesu kurzu tak neztratí celou cenu, kterou vloží do nákupu Call opce. 

 

Obrázek 15: Bull Call Spread [21] 
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5.3.2 Bull Put Spread 

Tuto strategii volí investor, pokud očekává mírný růst podkladového aktiva. Skládá se 

z nakoupené Put opce s nižší Strike price a z prodané Put opce s vyšší Strike price. Investor 

inkasuje zisk z prodeje Put opce. Zároveň se chrání proti poklesu ceny podkladového aktiva 

nákupem Put opce, respektive warrantu.  

 

Obrázek 16: Bull Put Spread [22] 

5.3.3 Bear Call Spread 

Tato strategie je výhodná, pokud investor očekává mírný pokles ceny podkladového aktiva. 

Skládá se z nakoupené Call opce s vyšší Strike price a z prodané Call opce s nižší Strike price. 

Investor dosáhne zisku z prodané opce a zároveň se ale chrání proti růstu ceny podkladového 

aktiva nákupem levnější Put opce s vyšší realizační cenou. 

 

Obrázek 17: Bear Call Spread [24] 
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5.3.4 Bear Put Spread  

Tato strategie je složená z nákupu Put opce s vyšší Strike price a prodeje Put opce s nižší 

realizační cenou. Tuto strategii volí investor, pokud očekává pokles hodnoty podkladového 

aktiva. Zároveň se však chrání proti růstu ceny podkladového aktiva prodejem Put opce, 

respektive warrantu.  

 

Obrázek 18: Bear Put Spread [23] 

 

5.4 Strategie Motýlek 

Strategie Butterfly, neboli motýlek, se skládá z kombinace Put a Call opcí. Oproti výše 

zmíněným strategiím je však nákladnější.  

 

 

5.4.1 Long Butterfly  

Tato strategie má několik různých forem. Uvedu případ složený s Call opcí. Tuto strategii volí 

investor, který očekává stagnaci ceny podkladového aktiva. Tuto kombinaci složíme například 

nákupem dvou Call opcí. Jedna má vyšší Strike price než druhá. Dále prodáme dvě Call opce. 

Tyto opce mají opět rozdílné realizační ceny, které leží v intervalu ohraničeném oběma Strike 

price nakoupených Call opcí. 
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Obrázek 19: Long Butterfly [25] 

 

5.4.2 Short Butterfly  

Uvedu pouze jedno z možných poskládání této strategie. Tuto strategii volí investor očekávající 

velkou volatilitu ceny podkladového aktiva. Strategii složíme například prodejem jedné Put 

opce s vyšší Strike price a druhé s nižší. Poté opět strategii doplníme nákupem dvou Call opcí 

s realizační cenou ležící mezi Strike price prodaných Put opcí. 

 

 

Obrázek 20: Short Butterfly [25] 

 

Příklad Short Butterfly 

Uvedu opět příklad na akcii ČEZu. Řekněme, že spotová cena jedné akcie je 1000Kč. Investor 

prodá Call opci se Strike price 900Kč. Za ní dostane od nákupčího opční prémii ve výši 200Kč. 

A ještě jednu Call opci s realizační cenou cenou 1100Kč, za tu nákupčí zaplatí 50Kč. Dále 

investor nakoupí dvě Call opce se Strike price 1000Kč, za které zaplatí 200Kč. Zkonstruuji 

tabulku výnosů a ztrát. 
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Kurz 

podkladovéh 

aktiva 

 Prodaná Call opce 

se Strike price 

900Kč 

Nakoupené Call 

opce s realizační 

cenou 1000Kč 

Prodaná Call opce 

se Strike price 

1100Kč 

Celkem 

850 200 -200 50 50 

900 200 -200 50 50 

950 150 -200 50 0 

1000 100 -200 50 -50 

1050 50 -100 50 0 

1100 0 0 50 50 

1150 -50 100 0 50 

1200 -100 200 -50 50 

 

Z tabulky je patrné, že ztrátový je pouze interval od 950 do 1050Kč. V tomto intervalu 

protistrana může uplatnit své Call opce.  

 

5.5 Syntetické opce 

Kombinací warrantu a jeho podkladového aktiva můžeme dosáhnout stavu, kterému říkáme 

syntetická Call nebo Put opce. Opět to dobře ilustruje kombinační možnosti, které nám 

warranty poskytují. 

 

5.5.1 Syntetická Call opce 

Jedná se o kombinaci Put warrantu a podkladového aktiva. Průběh výnosů a ztrát je možné najít 

na níže uvedeném schématu. 
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Obrázek 21: Synthetic Call Option [26] 

 

5.5.2 Syntetická Put opce 

Tuto pozici získáme prodejem podkladového aktiva na krátko a nákupem Call warrantu. Na 

obrázku je patrné, že se výsledná kombinace chová jako Put opce. 

 

Obrázek 22: Synthetic Put Option [26] 
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5.6 Zajištění, neboli Hedging 

Další možností, jak můžeme použít warranty, je zajištění akcií nebo jakéhokoliv jiného 

podkladového aktiva v našem portfoliu. Za toto zajištění platíme cenu rovnou hodnotě 

nakoupeného Put warrantu nebo jiné opce. Touto strategií dosáhneme tak zvané syntetické 

pozice neboli spojení warrantu a podkladového aktiva. Po nakoupení jedné akcie a jednoho Put 

warrantu se v den splatnosti warrantu dostaneme do této pozice. 

 

Obrázek 23: Hedging [27] 

 

V případě investice do akcií bude maximální ztráta investora 100%, tuto ztrátu omezíme 

nákupem Put warrantu. V praxi investor nakoupí warrant k podkladovému aktivu, který má 

stejnou realizační cenu jako podkladové aktivum. Tímto způsobem omezíme ztrátu za cenu 

sníženého budoucího zisku. 

 

Obrázek 24: Hedging [28] 
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Tato strategie je v praxi hojně využívaná u akcií. Ještě zajímavější je možnost zajištění 

měnového rizika, vhodná například pro exportně orientované společnosti.  

Většinou se v praxi nepoužívá dokonalé zajištění podkladového aktiva, ale pouze nedokonalé. 

Možná ztráta je o něco vyšší, avšak případný zisk není nijak výrazně omezen.  

 

 

6 Ostatní retailové deriváty 

V této kapitole uvedu některé alternativy k warrantům z řad ostatních retail derivátů. Podrobně 

popíši zejména knock-out produkty a opce. Uvedu shodné vlastnosti a ukážu, v čem se tyto 

produkty liší. 

 

6.1 Knock-out produkty 

Jde opět o derivát, se kterým může investor dosahovat jak nadproporcionálních výnosů, tak ale i 

nadproporcionálních ztrát. Někdy se označují jako turbo certifikáty nebo mini futures. Je zde 

možné spekulovat jak na růst, tak i na pokles podkladového aktiva. Cena knock-out certifikátu 

je závislá na hodnotě podkladového aktiva a nadproporcionalita zisků, respektive ztrát, je dána 

opět pákou. Jedná se tedy opět o pákové produkty. 

Knock-out produkty se od warrantů liší zejména v tom, že mají takzvanou knock-out hranici. 

Jiné zdroje uvádějí knock-out cenu. Jde o základní rys certifikátu, neboť pokud cena 

podkladového aktiva dosáhne této hranice, certifikát je okamžitě vypořádán. To zaručuje, že 

případná ztráta se v maximální výši kryje s pořizovací cenou certifikátu. Knock-outy 

rozdělujeme na dva druhy: 

• Býčí knock-out – pokud cena podkladového aktiva klesne pod knock-out hranici 

• Medvědí knock-out – pokud cena podkladového aktiva stoupne nad knock-out hranci 

 

V obou dvou případech je certifikát bezcenný, respektive je jeho hodnota 0,001 Euro. Certifikát 

je většinou bezcenný na trvalo a to i tehdy, když se cena podkladového aktiva vrátí opět za 

knock-out hranici. Je však nutné zmínit, že knock-out certifikátů je celá řada. U některých jsou 

tyto vlastnosti pozměněné. Například u knock-out certifikátů se stop-lossem.  
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6.1.1 Finanční páka certifikátu 

Knock-out certifikáty mají v sobě (podobně jako warranty) zabudovanou finanční páku. Tato 

páka umožňuje nadproporcionální zisky, respektive ztráty, už při malých pohybech 

podkladového aktiva. Opět platí, že čím blíže je certifikát knock-out hranici, tím větší je páka a 

naopak.  

 

6.1.2 Poměr odběru certifikátu 

Dalším podobným rysem knock-out certifikátu je poměr odběru. Poměr odběru udává, kolik 

musí investor vlastnit certifikátů, aby mohl nakoupit, respektive prodat jednotku podkladového 

aktiva. Nejčastější poměry odběru bývají 1:10 nebo 1:100. Pokud tedy vlastním 100 kusů 

knock-out certifikátů s poměrem odběru 1:10, mohu s nimy nakoupit, respektive prodat, deset 

kusů podkladového aktiva. 

 

6.1.3 Riziko knock-out certifikátu 

 Riziko u knock-out certifikátů je velmi vysoké a je přímo úměrné finanční páce toho kterého 

certifikátu. Čím je páka vyšší, tím je riziko nevratné ztráty všech finančních prostředků 

reálnější. Samozřejmě záleží i na dalších faktorech jako na vzdálenosti aktuální hodnoty od 

knock-out hranice nebo na volatilitě podkladového aktiva.  

 

Samozřejmě každé vysoké riziko musí být vykoupeno nějakým bonusem. Tím je v tomto 

případě možnost nadproporcionálních zisků.  

Navíc se s těmito certifikáty na trhu obchoduje mnohem méně a s tím je spojeno riziko 

likvidity. Likviditu musí zajišťovat emitent podobně jako v případě warrantů. Ale za určitých 

okolností může přestat certifikát kótovat, čímž hrozí investorovi určité riziko.  

 

6.1.4 Cena knock-out certifikátu 

Cena, nebo lépe řečeno kurz knock-out certifikátu, může být ovlivněna několika faktory. Jsou 

jimy: 

• Hodnota podkladového aktiva. 

• Velikost finanční páky. 
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• Likvidita a hloubka trhu podkladového aktiva. 

• Vzdálenost spotového kurzu od knock-out hranice. 

• Knock-out certifikát může být typu warrant, pak hraje svou roli i implikovaná 

volatilita a časová hodnota warrantu. 

 

Jak už bylo zmíněno, u knock-out certifikátů spekulujeme na pohyb podkladového aktiva jako u 

přímé investice. Platíme pouze cenu, která je rozdílem mezi aktuální cenou podkladového 

aktiva a knock-out hranicí. Pokud spekulujeme na vzestup, tedy máme long knock-out 

certifikát, pak vzorec pro výpočet má následující tvar.  

Kurz KO long =(kurz podkladového aktiva-Strike)*poměr odběru 

Ke kurzu tohoto instrumentu musíme ještě připočítat emitentovi úrok za to, že platíme pouze 

část ceny podkladového aktiva. Tento úrok však tvoří pouze malou část ceny knock-out 

certifikátu. Při vzestupu kurzu podkladového aktiva se rozdíl ve vzorci zvyšuje a tím roste cena 

certifikátu. Absolutně posiluje podkladové aktivum i knock-out certifikát stejně, ale relativně 

posiluje knock-out certifikát mnohem rychleji, neboť jeho pořizovací cena byla nepoměrně 

nižší.  

 

S knock-out certifikáty můžeme, stejně jako s warranty, spekulovat na pokles ceny 

podkladového aktiva. Vzorec pro výpočet kurzu je analogický. Jediný rozdílem je ten fakt, že 

knock-out hranice je nad spotovým kurzem podkladového aktiva. Za certifikát zaplatíme rozdíl 

mezi Strike price a spotovou cenou podkladového aktiva. 

 

Short KO=(Strike – kurz podkladového aktiva)*poměr odběru 

Při poklesu ceny podkladového se bude rozdíl ve vzorci zvětšovat, a tím bude růst i cena 

knock-out certifikátu. Při posilovaní podkladového aktiva se bude rozdíl zmenšovat a s ním i 

cena certifikátu. Po prolomení hranice knock-out certifikát propadne, respektive bude 

vypořádán za zbytkovou cenu.  
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6.1.5 Transparentnost    

Hlavní výhodou knock-out certifikátů je jejich velká transparentnost. Je to dáno zejména 

jednoduchým výpočtem ceny certifikátu. Vlivy ostatních faktorů, jako je například implicitní 

volatilita podkladového aktiva, jsou neznatelné až nepatrné.  

 

 

 

Příklad na Long Knock-out certifikát  

 

Obrázek 25: Long Knock-out [29] 

 

Udělejme opět příklad na akcii ČEZu. Řekněme, že aktuální cena akcie je 1000Kč. Strike i 

knock-out hranice je 900Kč. Většinou jsou tyto pojmy u knock-out certifikátu brány jako jedno 

a totéž. Uvádím je proto, že existují i certifikáty, u nichž jsou hodnoty Strike price a knock-out 

hranice rozdílné. Poměr odběru je 1:1, splatnost 1.1.2009 a cena knock-out certifikátu je 

stanovena na 100Kč. [30] 

 

Kurz akcie Cena Knock-out certifikátu Výnos akcie Výnos certifikátu 

1100 200 10% 100% 

1010 110 1% 10% 

1000 100 0% 0% 

990 90 -1% -10% 

900 0 -10% -100% 

800 0 -20% -100% 
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Jak ukazuje tabulka, stoupne-li cena podkladového aktiva o 10Kč, pak vzroste i cena knock-out 

certifikátu také o 10Kč. Relativně však vzroste cena akcie o 1%, cena certifikátu však vyroste o 

10%. Páka umožnila mnohem větší výnos. Pokud však cena akcie poklesne o 10% a cena akcie 

se vyrovná knock-out hranici, certifikát ztratí 100% ze své ceny a emitent je nucen ho 

vypořádat.  

 

6.2 Opce 

Opce je právo prodat nebo právo nakoupit určitou věc po určité době za určitou cenu. Rozdíly 

mezi opcemi a warranty popíši v následující kapitole. Je nutné však zmínit, že se tyto dva 

pojmy v mnohém kryjí.  

V opčním kontraktu si protistrany nejsou rovny. Kupující opce si může vybrat, zda opci uplatní 

či nikoliv. Zda tedy využije práva na nákup podkladového aktiva, či ne.  Naopak prodávající 

opce se musí tomuto rozhodnutí podřídit. 

Kupující za toto právo platí opční prémií. Je zde opět pákový efekt, neboť cena opce je nižší 

než cena podkladového aktiva. Opce se opět dělí na dva druhy. Na americký a na evropský typ 

a toto rozdělení koresponduje s tím, které jsem uvedl u warrantů. U amerického typu může 

nákupčí opce uplatnit své právo na nákup, respektive prodej, podkladového aktiva kdykoliv 

během doby životnosti opce. U evropského typu je to pouze v den expirace opce.  

Uzavřením kontraktu se kupujícímu dostane práva nákupu nebo prodeje pevně sjednaného 

množství podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu v přesně stanovený den (evropský 

typ) nebo kdykoliv ve lhůtě do tohoto dne (americký typ). Opční kontrakt proto musí obsahovat 

následující náležitosti. 

• Zda jde o Put nebo Call opci 

• Zda jde o evropský či americký typ 

• Jednotku kontraktu 

• Podkladové aktivum 

• Realizační cena 

• Den nebo lhůta splatnosti 

Výše opční prémie limituje maximální zisk prodávajícího a zároveň maximální ztrátu 

nakupujícího investora. [31] 
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6.2.1 Vnit řní a časová hodnota u opcí 

Teorie oceňovaní opcí je velmi podobná té u warrantů. Cena opce se skládá ze dvou složek, 

z vnitřní a časové hodnoty. Vnitřní hodnota opce je cena, kterou by investor získal, pokud by se 

rozhodnul uplatnit opci okamžitě. U Call opce je to rozdíl mezi spotovou cenou podkladového 

aktiva. U Put opce je to přesně naopak. 

Na druhé straně tu máme časovou hodnotu opce. Ta nabývá nulové hodnoty až v den expirace 

opce. Do té doby je nenulová. Investor touto cenou vlastně platí za šanci, že se jeho opce 

dostane do peněz. Časovou hodnotu ovlivňuje zejména čas, který zbývá do maturity opce, a 

vzdálenost aktuální ceny podkladového aktiva k realizační ceně. Pokud je spotová cena příliš 

daleko realizační ceně, je časová hodnota opce ve stejný čas do maturity nižší, než by tomu 

bylo v případě malého rozdílu mezi těmito cenami. Dále pak časovu hodnotu ovlivňuje velikost 

úrokových měr, volatilita podkladového aktiva nebo třeba investorská očekávání. 

6.2.2 Opční prémie 

Opční prémie je cena navíc, kterou zaplatíme prodejci opce za to, že opci vystavil. Její velikost 

závisí na několika faktorech. 

• Rozdíl spotové a realizační ceny. Čím výhodnější tento rozdíl kurzů je, tím je 

prémie vyšší. 

• Čas zbývající do expirace opce. Čím je tento čas delší, tím vyšší je šance, že se 

opce dostane do peněz, a tím je vyšší i opční prémie 

• Typ opce. Pokud je opce americké typu, investor musí nutně zaplatit vyšší opční 

prémii, neboť šance na uplatnění, nebo lépe řečeno vypořádání, opce je možná 

kdykoliv do data maturity opce. U evropského typu opcí je toto omezeno pouze na 

den maturity. 

 

Opční prémie je většinou splatná v den uzavření kontraktu. Pokud má tato prémie splatnost 

například v den expirace opce, je tato prémie vyšší o úrok za dobu platnosti opce.  

 

6.2.3 Dělení opcí 

Opce můžeme rozdělit do několika skupin a to podle druhu podkladového aktiva. Opce mohou 

být měnové, akciové, úrokové a komoditní. 
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• Měnové opce se používají zejména pro zajištění proti nepříznivému vývoji kurzu 

určité měny. Zároveň se mohou hodit ke spekulacím na posun kurzů. 

• Komoditní opce se využívají k nákupu dané komodity někdy v budoucnosti za 

předem stanovenou cenu. 

• Akciové opce jsou většinou smluveny na 100 kusů opcí, ale opce jsou kótované na 

jeden kus. 

 

6.2.4 Opční pozice 

Máme několik pozic, do kterých se jako účastník trhu můžeme s opcemi dostat. Je jich více, než 

je tomu u warrantů. Přibyli nám pozice těch, kteří opci prodávají. Jedná se o tak zvanou krátkou 

pozici nebo-li short pozici. Na následujících řádkách popíši čtyři základní pozice. 

 

6.2.4.1 Koupě kupní opce 

Koupě kupní opce nebo-li Long Call opce. Účastník trhu v pozici Long Call má právo za danou 

realizační cenu nakoupit v předem stanovený čas (evropský typ) předem domluvené množství 

podkladového aktiva. Za toto právo zaplatí opční prémii. Růst ceny podkladového aktiva 

zvyšuje cenu opce. Zisk z této pozice je neomezený, případná ztráta je omezena výší vyplacené 

opční prémie. Průběh zisků a ztrát je uveden na následujícím grafu. 

 

Obrázek 26: Long Call opce [32] 

 

6.2.4.2 Prodej kupní opce 

Prodej kupní opce nebo-li Short Call opce. Účastník trhu, který prodá Call opci, má povinnost 

prodat podkladové aktivum za danou cenu v dané datum expirace opce. Opět máme na mysli 
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evropský typ opce. V případě amerického typu by to bylo kdykoliv do této doby. Za tuto 

povinnost inkasuje opční prémii, kterou je také omezen jeho maximální zisk. Maximální ztráta, 

jak můžeme vidět na následujícím grafu, je neomezená. 

 

Obrázek 27: Short Call opce [32] 

 

6.2.4.3 Koupě prodejní opce 

Koupě prodejní opce nebo-li Long Put opce. Investor v této pozici spekuluje na pokles 

podkladového aktiva. Má právo, nikoliv povinnost, v den expirace nebo do tohoto dne tuto opci 

uplatnit. Jeho maximální zisk není nijak omezen, případná ztráta je limitovaná velikostí opční 

prémie.  

 

Obrázek 28: Long Put opce [32] 

6.2.4.4 Prodej prodejní opce 

Prodej prodejní opce nebo-li Short Put opce. Účastník kapitálového trhu se do této pozice 

dostane prodejem Put opce. Má povinnost vypořádat opci v den splatnosti nebo kdykoliv před 

tímto datem v případě amerického typu, pokud si to bude držitel této opce přát. Ztráta subjektu 

v této pozici je neomezená, zisk je limitovaný výškou opční prémie. 
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Obrázek 29: ShortPut opce 
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7 Analýza rozdílů warrantů k ostatním derivátům 

V této kapitole se budu věnovat porovnání warrantů k ostatním konkurenčním finančním 

nástrojům. 

 

7.1 Rozdíly opce a warranty 

Warrant stejně jako opce zajišťuje držiteli právo, nikoliv povinnost na nákup podkladového 

aktiva. Je předem dohodnuto, o jaké podkladové aktivum se jedná, jaký je typ derivátu, jaký 

druh nebo jaké je datum expirace derivátu. 

Základním rozdílem mezi opcemi a deriváty je, že opce se obchodují na speciálních opčních 

burzách. Obchodování s opcemi se řídí specifickými pravidly. Oproti warrantům  se s opcemi 

investor může dostat i do krátké pozice, tedy prodejem prodejní nebo nákupní opce. Po vypsání 

opce investor musí složit zálohu, která by kryla ztráty z pohybu kurzu podkladového aktiva. 

Opce jsou obchodovány na speciálních opčních burzách. Základní vlastnosti opcí proto shrnu 

v následujících bodech: 

• Jsou možné Short pozice. 

• Obchodování na speciálních burzách. 

• Nutná záloha při vypsání opce. 

• Téměř každý může emitovat opci. 

• Doba obchodování 9-20. 

• Doba trvání stanovená termínovou burzou. 

• Obchodování jen burzovní. 

• Minimální výši kontraktu stanový termínová burza. 

 

Warranty se obchodojí naproti tomu na burzách cenných papírů. Způsob jejich obchodování se 

tedy velmi podobá tomu, jak se obchoduje s akciemi. Zásadním rozdílem je, že investor nemůže 

vstoupit do krátké pozice. Emitent má povinnost zajistit dostatečnou likviditu. Tedy prodávat a 

nakupovat warranty. Emitent je tedy hlavním tvůrcem trhu. Dále mají warranty ISIN kód. 

Warrant má oproti opci emisní objem. Klíčové vlastnosti shrnu v následujících bodech: 

• Nemožná Short pozice. 
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• Není nutné složení zálohy. 

• Má ISIN kód. 

• Má emisní objem. 

• Může být emitován pouze velkými finančními institucemi. 

• Podkladové aktivum může být téměř cokoliv. 

• Doba obchodování 8-22. 

• Doba trvání stanovená emitentem. 

• Obchodování burzovní, ale i mimoburzovní. 

• Minimální výše kontraktu je jeden warrant. 

 

Na závěr bych se rád zmínil, že rozdíly mezi opcemi a warranty bývají v některých ohledech 

dost nejasné. Toto je pouze minimální základ, který můžeme najít v literatuře.  

7.2 Rozdíl Knock-out certifikáty a warranty 

V této podkapitole se zmíním o hlavních rozdílech, které odlišují Knock-out certifikáty od 

warrantů. Na začátku bych uvedl, že jak warranty tak i Knock-out certifikáty jsou spekulativní 

nástroje s finanční pákou. Knock-out produkty se však spíše používají ke spekulacím na pohyby 

kurzů akcií. Vzhledem ke své charakteristice jsou určeny pro krátkodobé obchodování. Je zde 

totiž riziko prolomení knock-out hranice a ztráty všech finančních prostředků. Warranty bývají 

vhodnější na dlouhodobější strategie či dlouhodobější spekulace. Oproti Knock-out certifikátům 

jsou méně rizikové. Je to právě dáno absencí knock-out hranice a díky tomu zvládají mnohem 

lépe pohyby kurzu podkladového aktiva negativním směrem. Téměř nikdy nehrozí ztráta celé 

investice před splatností warrantu. 

Hlavní výhodou Knock-out certifikátu je jednoduchost výpočtu jeho kurzu. Tento vzorec jsem 

popsal v jedné z předchozích kapitol.  Oceňování warrantů je mnohem složitější a umožňuje 

emitentovi ovlivňování kurzu warrantu. Důležité rysy těchto derivátů shrnu v několika bodech. 

Nejprve Knock-out produkty: 

 

• Možnost ztráty celé investice. 

• Jednoduchý výpočet kurzu Knock-out certifikátu. 
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• Není možný hedging pomocí Knock-out certifikátu. 

• Kurz Knock-out certifikátu ovlivňuje pouze  vzdálenost spotové ceny 

podkladového aktiva ku Knock-out hranici. 

 

Warranty se od Knock-out certifikátů odlišují v těchto bodech: 

 

• Nelze ztratit celou investici. 

• Ocenění složité, například Black-Scholes. 

• Možnost zajišťování, nebo-li hedgingu. 

• Kurz warrantu ovlivňuje spousta faktorů – kurz podkladového aktiva, Strike Price, 

implicitní volatilita, úroková míra, datum exspirace. 
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8 Euwax 

Obchodní segment EUWAX byl založen v roce 1999 jako speciální součást Börse Stuttgart. V 

současnosti investorům nabízí platformu pro obchodování s moderními strukturovanými 

produkty jako jsou warranty, knock-out produkty, exotické produkty, investiční certifikáty, 

akciové dluhopisy a fondy.  

Byl vyvinut speciální tržní model, který nabízí individuální péči při zadávání příkazů a přístup 

k nejlepším nabídkám relevantních trhů a market makers. Tržní model vyhovuje všem nárokům 

na obchodování.  

V zájmu investorů se stanovování cen provádí podle principu "best-price". Pravidla v 

obchodním segmentu EUWAX umožňují vysoce kvalitní a transparentní průběh obchodování a 

férové vypořádání příkazů.  

EUWAX je díky nejvyššímu počtu kotovaných produktů největším burzovním segmentem pro 

strukturované investiční produkty.  

 

 

Hlavním cílem obchodního segmentu EUWAX je vždy zaručit nejlepší ochranu investorů. 

Zájmy soukromých investorů jsou v průběhu obchodování postaveny do centra pozornosti: [33]  

 

• Rozsáhlá kontrola obchodování  

• Transparentní průběh obchodování 

• Jasně definovaná pravidla  

• Regulatorní a technická záruka rychlého a férového provedení příkazů  

• Nabízená platforma spojuje likviditu s realizací za tržní cenu  

• Možnost ověření stanovených cen  

• Obsáhlé informace a kvalitní služby 

  

 

 

Obchodní segment EUWAX investorům nabízí:  

• Individuální péči při zadávání příkazů.  
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• Přístup k nejlepším tržním nabídkám.  

• Realizaci příkazů podle principu "best-buy".  

• Vysokou kvalitu obchodování.  

• Vysokou transparentnost.  

 

 

 Obrázek 30: Budova Börse Stuttgart 
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9 praktická investiční doporučení 

V této části mé diplomové práce bych rád shrnul několik investičních doporučení, která se 

mohou drobnému investorovi při obchodech s warranty hodit. Zároveň upozorním na možná 

rizika obchodování s pákovými instrumenty. 

9.1 Nerovný vztah emitent – drobný investor 

Celá  řada aspektů obchodování s warranty vychází z nerovného vztahu, jaký mezi sebou mají 

investor a emitent. Je přirozené, že pokud je naší protistranou velká finanční instituce, naše 

pozice nebudou rovné. Tento vztah se nejvíce projevuje v kotacích nebo-li oceňování warrantu.   

 Začněme však od začátku. První odměnu, kterou emitentovi zaplatíme je tzv. spread. Tedy 

rozdíl mezi cenou, za jakou v ten daný okamžik můžeme warrant koupit a za jakou ho můžeme 

v ten stejný okamžik prodat. Je to čistý zisk pro emitenta. 

9.1.1 Spread jako nástroj emitenta 

Spread však nehraje svou roli pouze při uzavření obchodu. Důležitou vlastností obchodování 

s warranty je doba obchodování. Zatímco například na pražské burze se obchoduje od 9:00 do 

17:00, obchodování s warranty je na EUWAX možné od 8:00 do 22:00 (na mimoburzovním 

trhu až do 22:00). Mimoburzovním trhem většinou rozumíme obchody přímo s emitentem. A 

právě doba, kdy se s podkladovým aktivem neobchoduje, zatímco s warrantem ano, je pro nás 

z hlediska spreadu zajímavá. Investor záměrně spread zvýší, aby se ochránil před 

neočekávaným pohybem podkladového aktiva. Zvýšený spread omezí nákupy warrantu. 

Manipulací s hodnotou spreadu může investor stimulovat, respektive omezovat, poptávku po 

warrantu podle aktuálních podmínek na trhu.  

9.1.2 Spread jako poplatek emitentovi 

Spreadem platíme emitentovi za to, že vydal warrant a jako drobní investoři bychom byli rádi 

za spread co nejnižší. Obecně platí, že čím je warrant levnější, tím vyšší má spread. 

Samozřejmě tím nemyslím absolutní čísla, zajímá nás zejména hodnota spreadu přepočtená 

k ceně warrantu, tedy relativní hodnota. Tomuto spreadu se říká procentuální spread a je pro 

nás nejdůležitější, neboť warrant musí stoupnout minimálně o tuto hodnotu, abychom nebyli 

ztratoví. V praxi musí stoupnout více, aby se nám pokryli náklady na burzovní poplatky.  
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9.1.3 Co ovlivňuje výši spreadu? 

V zásadě, výši spreadu ovlivňují tři věci. V první řadě je to zejména sám emitent. Musí nastavit 

hodnotu spreadu tak, aby byl o warrant na trhu zájem.  

Na snižování spreadu pak působí další dva faktory. 

Prvním z nich je konkurence na trhu s retailovými  deriváty. Pokud se na warrant podíváme 

optikou marketingu zjistíme, že se jedná o klasický produkt. Finanční instituce emitující 

warranty si tedy určitým způsobem konkurují a tím vytvářejí tlaky na snižování ceny warrantu. 

Druhým faktorem, který tlačí hodnoty spreadu níž a níž, je likvidita trhu. Likvidita zásadním 

způsobem ovlivňuje cenu warrantu a snižuje spread. Bohužel, likvidita většiny warrantů je 

téměř nulová a trh tedy tvoří výhradně emitent. Ten je sice vázán různými pravidly, avšak i ty 

mu poskytují široký manévrovací prostor. 

9.1.4 Volatilita 

Implicitní volatilita je jedním z hlavních faktorů ovlivňující časovou hodnotu warrantu. Je 

důležité mít na paměti, že implicitní volatilita je jakýmsi odhadem budoucí situace emitenta. 

Emitent toto číslo určuje sám a může tak pohybovat kurzem warrantu. 

Pokud například emitent očekává významnou událost, která by mohla pohnout cenou warrantu, 

může se na ní pomocí implicitní volatility připravit. 

Pohyby implicitní volatility pohybují s cenou warrantu v jednotkách procent. Pohyb negativním 

směrem může mít na drobného investora nepříjemné důsledky.  

Například taková situace by mohla nastat právě nyní (květen 2008), kdy volatilita akcií na 

pražské burze je velmi vysoká.  S tím korespondují i odhady implicitních volatilit u emitentů 

warrantů. Je velmi pravděpodobné, že takto vysoké objemy a takto vysoká likvidita nevydrží 

věčně. Přes letní měsíce aktivita na burze klesá, a proto zde hrozí drobným investorům riziko 

skokové změny volatility a tím i ceny warrantu.  

Takzvaný „volatility smile“ známý a vypozorovaný při obchodech s opcemi se u warrantů 

vyskytuje taktéž. Avšak protože je hloubka trhu s warranty většinou nulová, simuluje tento jev 

emitent, tedy tvůrce trhu. Uměle zdražuje warranty mimo peníze a warranty v penězích. 

9.1.5 Kotace 

Emitent své warranty kótuje nebo-li oceňuje. Cena warrantu by měla být přepočítávána k ceně 

podkladového aktiva téměř okamžitě, respektive po několika sekundách, aby nevznikla 

příležitost bezrizikového zisku.  
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Emitent může za určitých podmínek pozastavit kotaci warrantů. Tyto podmínky však přesně 

určují burzovní pravidla. Může se jednat o technické potíže emitenta či o různé nepředvídatelné 

situace na trhu.  

Na obrázku je uveden příklad intradenní kotace warrantu Sal. Oppenheim Call na akcii ČEZu 

se Strike price 1300Kč ze dne 16.05.2008 s datem maturity 13.06.2008. 

 

 

 

 

Obrázek 31: Intradenní kotace warrantu [34] 

 

9.2 Nástrahy trhu 

V této kapitole bych se rád zmínil o aspektech obchodování s warranty, které nevyplývají přímo 

ze vztahu emitent—investor. Jako první bych rád zmínil likviditu trhu. 

 

9.2.1 Likvidita trhu 

Jak už jsem zmínil několikrát v předchozích kapitolách, likvidita warrantů je ve většině případů 

nulová. Tvůrcem trhu se stává emitent. Je lépe vybírat warranty s větší likviditou, neboť je zde 

šance sníženého spreadu. 
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9.2.2 Dividendy 

Dividenda je peněžní tok z akcie. Je to něco, co obvykle snižuje její cenu. Není výjimkou, že po 

rozhodném dni k výplatě dividendy klesne cena akcie právě o tuto dividendu. Oceňovací model 

warrantu již pracuje s předpokládanou výší dividendy. Problém nastává pouze v případě, že 

očekávání se výrazně odlišují od pozdější reality. Pokud je warrant mimo peníze, je řešením 

úprava implicitní volatility warrantu.  

Komplikovaná situace nastává, pokud warrant už žádnou časovou hodnotu nemá. Jak jsem 

uvedl dříve, emitent nemůže nijak hýbat s vnitřní hodnotou. Emitent tedy ocení warrant tak, 

jako by výše dividendy byla předpokládaná. Tím se však časová hodnota warrantu dostane do 

záporných hodnot. V případě amerického typu warrantu jde o možnost zisku bez rizika a to 

emitent nesmí připustit. Proto do doby, než má warrant opět nezápornou časovou hodnotu, je 

jeho vypořádávání pozastaveno.  

 

9.3 Informace warrantech 

V této závěrečné podkapitole bych se rád zmínil o informačních zdrojích, kde je možno 

získávat aktuální informace o dostupných warrantech na evropském kapitálovém trhu. 

Prvním a asi i nejlepším místem pro sledování warrantů je přímo portál EUWAXu, který 

nalezneme na adrese www.euwax.de. Další vhodnou vyhledávací službou je www.onvista.de. 

Z českých informačních portálů zmíním například www.patria-direct.cz nebo www.brokerjet.cz 

.  
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10  Závěr 

Warranty patří mezi moderní investiční produkty, které umožňují investorům dosahovat jak 

nadproporcionálních zisků, tak i ztrát. To je umožněno pákou warrantu a řadíme je tedy mezi 

pákové finanční instrumenty. Warrant je emitován velkými finančními institucemi a je 

obchodován jak burzovně, tak i mimoburzovně. 

 Většinu warrantů trápí slabá likvidita, likviditu tedy musí zajišťovat emitent. To sebou 

nese určitá úskalí, která mohou mít různé podoby, například v podobě vyššího spreadu 

warrantu.  

 Pro pochopení pohybů kurzů warrantů vzhledem k pohybům podkladového aktiva je 

nutné porozumět oceňovacímu modelu warrantu. Nejpoužívanějším je tzv. Black-Scholes 

model. Jeho výhodou jeho jednoduchost a i relativní přesnost. Existují i lepší oceňovací 

modely, například hyperbolický model. Ten se však zatím v praxi příliš nepoužívá kvůli 

nutnosti použití poměrně netriviálních matematických postupů.  

 Svoji práci jsem rozdělil do několika základních částí. V první části jsem popsal 

teoretické pozadí warrantů. Věnuji se zde zejména oceňovacím modelům a faktorům, které 

ovlivňují cenu warrantu. V druhé části jsem analyzoval spekulační strategie pro obchodování 

s warranty včetně názorných příkladů a také současnou situaci na trhu s finančními retail 

deriváty. Porovnal jsem warranty k nejpodobnějším instrumentů, tedy k opcím a ke Knock-out 

certifikátům a zhodnotil jsem jejich vlastnosti. 

V závěrečné části jsem uvedl praktické poznatky pro používání těchto finančních instrumentů a 

upozornil jsem i na možná rizika, která investorovi hrozí. A to z různých úhlů pohledu. 
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Příloha A§ 217a Opční listy 

§ 217a Opční listy 

(1) Akciová společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního práva podle § 160 odst. 

1 a 6 a podle § 204a cenné papíry označené jako opční listy. 

(2) Opční listy podle odstavce 1 (dále jen "opční list") lze vydávat pouze jako cenné papíry na 

doručitele. Opční list může být vydán buď v listinné, nebo zaknihované podobě. 

(3) V opčním listu musí být uvedeno:  

a) firma a sídlo společnosti, 

b) kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných anebo prioritních 

dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat, 

c) doba a místo pro uplatnění přednostního práva, 

d) emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob jeho 

určení, 

e) údaj o tom, že zní na doručitele. 

(4) Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise, podpis nebo podpisy 

členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti a číselné označení akcie nebo 

dluhopisu, k nimž byl vydán. 

(5) Pokud společnost vydala opční listy v zaknihované podobě, je rozhodným dnem (§ 156b) 

pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. 

(6) Pokud vydala společnost opční listy v zaknihované podobě, podá osobě, která vede evidenci 

zaknihovaných cenných papírů, příkaz k vydání cenných papírů, bylo-li přednostní právo včas 

uplatněno a bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto cenných papírů, a 

současně podá příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž bylo přednostní právo uplatněno. Po 

uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva podá společnost příkaz ke zrušení opčních 

listů, z nichž nebylo přednostní právo uplatněno. 

[35] 
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