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Zatímco teorie rozhodovacích procesù v podmínkách nejistoty a rizika je již pomìrnì
dobøe rozpracována (Fotr, Švecová, 2006), totéž nelze zdaleka øíci o jejím uplatnìní pøi
komplexním strategickém rozhodování na všech úrovních. Problémy nastávají zejména
v situacích, kdy do hry vstupují velièiny jako strategická aktiva, znalostní aktiva èi
konkurenèní aktiva.
Tento pøíspìvek si klade za cíl naznaèit, jak se strategické øízení mùže vrátit od normativních k pozitivním teoretickým východiskùm. Klíè pøitom spatøujeme v tvorbì
hodnotového modelu firmy, který je v souladu s moderní finanèní teorií, zahrnující opèní paradigma. V této souvislosti zdùrazòujeme roli lidského kapitálu pøi vytváøení hodnoty firmy a zásadní význam smluv, vztahujících se k uplatnìní lidského kapitálu.
Úvod

Pøed sto lety podniky investovaly pøedevším do hmotných výrobních statkù, jako jsou
stroje, zaøízení èi nemovitosti. Hodnota podniku pak do znaèné míry odpovídala hodnotì jeho hmotných aktiv. V tìchto podmínkách vznikaly klasické metody finanèní a investièní analýzy, které pak mohly velmi dobøe sloužit jako podklad pro strategické
rozhodování. Pøibližnì od poloviny dvacátého století se však stále silnìji zaèíná vnímat
rozpor mezi tímto tradièním pohledem a skuteèností, že úspìšné firmy stále více investují do nehmotných aktiv, mezi nìž patøí výzkum, inovace, marketing, ochranná známka
èi tržní podíl. Dnes je jedním z nejvìtších podnikù na svìtì Microsoft, jehož tržní
hodnota zhruba tisícinásobnì pøevyšuje úèetní hodnotu.
V dnešní dobì, zdá se, žijeme zcela ve znamení takøka bezmezného a nekritického
obdivu k pojmùm, jako jsou „pøíležitosti“ na mikroúrovni (srov. internetovou bublinu
pøelomu století) a „znalostní ekonomika“ na makroúrovni (srov. Lisabonskou strategii).
Zde již ovšem tradièní metody finanèní analýzy selhávají. Na nejrùznìjších úrovních
rozhodování se díky tomu postupnì vytratil respekt k finanèní teorii a strategické øízení
se stalo takøka osamostatnìlou disciplínou, jak dokumentují Rumelt et al. (1994). Ti,
kdo èiní rozhodnutí, sice výsledky finanèní analýzy se zájmem vyslechnou, ale velmi
èasto pøeváží normativní argumenty, postrádající oporu ve finanèní teorii a èasto i alespoò náznak mikroekonomické konzistence. V osmdesátých letech se dokonce i v akademických kruzích zaèaly prosazovat názory (Hayes, Abernathy, 1980; Hayes, Garvin,
1982), že dùležitá investièní rozhodnutí je tøeba zakládat na subjektivním úsudku, aby
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se tak vylouèila „zkreslení“ v dùsledku používání kvantitativních metod, a toto dìdictví
v mnoha ohledech pøetrvává (srov. napø. Freiberg, 2003).
Nelze popøít, že velièiny jako rùst spoleènosti, konkurenèní pozice, licence, vývojový potenciál, lidské zdroje, které se v této souvislosti èasto zmiòují, mohou být pro hodnotu firmy velmi dùležité, a potvrzují to i empirické poznatky. Ty však pøi konkrétním
rozhodování nenahradí oceòovací model. Analýzy, z nichž strategie vychází, pak bìžnì
vycházejí z prostého pøedpokladu, že podobné faktory jsou (zpravidla) užiteèné, pøípadnì že do nich zrovna investuje konkurence, nikdo však nemá sebemenší pøedstavu,
jakou hodnotu vlastnì mají a na èem jejich hodnota závisí. Nelze je tedy racionálnì porovnávat s alternativními pøíležitostmi alokace zdrojù. Pøitom je k dispozici nespoèet
praktických pøíkladù (nákupy 4G mobilních licencí, fúze Time Warner s AOL), názornì
dokumentujících, že pøedražená investice mùže podnik zlikvidovat ještì rychleji než
nevyužité pøíležitosti. Ostatnì již Porter (1987) ve své známé studii firemních akvizic
ukázal, že na tìchto transakcích v naprosté vìtšinì pøípadù vydìlávají právníci,
investièní bankéøi a akcionáøi nakupovaných firem, ne však akcionáøi nakupujících
podnikù.
1. Opce jako nové paradigma

Nástrojem finanèní analýzy, který lze chápat jako metodologické východisko rozkolu
mezi strategickým øízením a finanèní teorií (Myers, 1984), jsou reálné opce. Tento termín a aplikaci modelù oceòování finanèních opcí, vyvinutých v první polovinì sedmdesátých let, na investièní rozhodování podnikù navrhl Myers (1977), i když myšlenkové
prvenství patrnì náleží Henrymu (1974). Záhy se opce staly mocným nástrojem teoretického modelování i praktické finanèní analýzy, což ve své nobelovské pøednášce
shrnuje Merton (1998).
Oceòování èi modelování pomocí opcí je vhodné u investic a – obecnìji vzato – jakýchkoliv rozhodnutí, vykazujících urèitou míru nejistoty, nevratnosti a flexibility, což
podrobnì vysvìtlují Dixit a Pindyck (1994). Na rozdíl od standardní ekonomické teze o
existenci obecné rizikové averzi (Cyert, March, 1963) vycházejí reálné opce z aktivního pøístupu k nejistotì. Ten je možné realizovat za pøedpokladu budoucí flexibility. Nevratnost je pøitom dána alespoò èásteènou nemožností pøehodnotit již jednou
uskuteènìné investièní rozhodnutí bez dodateèných nákladù. Je zde úzká spojitost
s pojmem „zapuštìné náklady“, dobøe známém z mikroekonomie a investièní analýzy.
Paradigmatem tradièní finanèní analýzy je kritérium èisté souèasné hodnoty, vycházející z neoklasického investièního modelu, podle nìhož má firma investovat až do
okamžiku, kdy se mezní náklad na kapitál rovná mezní výnosnosti kapitálu. Toto kritérium, za jehož protagonistu se považuje Fischer (1907), mlèky pøedpokládá, že investièní rozhodnutí mùže být buï zcela vratné, nebo navždy nemìnné. Ve skuteènosti však
témìø žádné rozhodnutí zcela vratné není, ale na druhou stranu obsahuje urèitou
možnost budoucího pøehodnocení, tedy flexibility. Jde o právo, nikoliv však povinnost,
èinit budoucí rozhodnutí v podmínkách, kdy s èasem ubývá nejistoty, což je vlastnost,
charakteristická právì pro opci.
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Opce je v zásadì možné chápat jako práva nebo jako pøíležitosti. To umožòuje jejich
rozdìlení na kategorie vestavìných a reálných opcí.1
Právo vzniká dùsledkem nìjaké smlouvy, a• už explicitní nebo implicitní, soukromoprávní èi veøejnoprávní. Žádná osoba nemùže nabýt práva, aniž by tím jiné osobì
vznikla povinnost, což je dáno dvou- nebo vícestranným charakterem každé smlouvy.
Tyto situace popisují vestavìné opce (rozumìj: vestavìné ve smlouvách) a vždy pro nì
platí, že každou drženou opci musel nìkdo vydat. Dodejme, že tento vztah není vždy
zcela zøejmý, zejména v agenturních situacích. Ekonomické subjekty tak nìkdy nabývají práva napøíklad v dùsledku legislativních opatøení (pevné výkupní ceny, bariéry
vstupu na trh) a tím, kdo dané opce vydal, mùže být tøeba spotøebitel, i když si toho vùbec není vìdom. Stejnì tak ekonomickým subjektùm mohou vznikat povinnosti
(povinné výkupy, danì, odvody), které naopak pøedstavují vydané opce.
Reálné opce oproti tomu pøedstavují pøíležitosti. Ty existují proto, že je nìkdo objeví. Jedná se napøíklad o nový produkt, výrobní postup, øídící mechanismus èi zpùsob
prodeje. Reálné opce se mohou stát zdrojem podnikatelského zisku (aniž by bylo nutné
pøedpokládat tržní nerovnováhu èi asymetrie) a jejich objevování lze tedy obecnì
považovat za základní smysl podnikání.
Pro systematizaci opcí je možné volit nìkolik rùzných kritérií, ale èasto se uvádìjí
následující základní typy reálných opcí: Rùstové opce pøedstavují pøíležitost urèitou
aktivitu zahájit nebo rozšíøit, útlumové opce pøedstavují pøíležitost urèitou aktivitu
utlumit nebo zcela ukonèit, výmìnné opce pøedstavují pøíležitost vymìnit jeden vstup
nebo výstup za jiný a opce èasování pøedstavují pøíležitost urèité rozhodnutí nebo èinnost pøesunout v èase. Nìkdy se zmiòuje i opce uèení, což je pøíležitost za urèitých
podmínek snížit aktuální nejistotu získáním dodateèných informací
Vestavìné (a finanèní) opce bývají nejèastìji kupní (to v zásadì odpovídá rùstové reálné opci) a prodejní (odpovídající reálné opci útlumu), složitìjší situace a konstrukce
popisují tzv. exotické opce nejrùznìjšího charakteru. Mezi ty patøí i složené opce, jejichž podkladovým aktivem je jiná opce, což je situace, která je zcela bìžná u reálných
opcí2 a objevuje se i u vestavìných opcí.
Záleží také na èasovém vymezení, kdy je opci možné uplatnit. Takzvané evropské
opce mají jediný, pevnì stanovený termín uplatnìní, americké opce mohou být uplatnìny (ale souèasnì dochází k jejich ztrátì) kdykoliv do urèitého termínu, existuje však
1

2

Zde použitý zpùsob kategorizace opcí nevychází primárnì z charakteru podkladového aktiva, jak
bývá zvykem ve specializované literatuøe o reálných opcích (napø. Dixit a Pindyck, 1994), kde se
reálné opce podle tohoto kritéria vymezují vùèi finanèním opcím. Z ekonomického hlediska je
ovšem dùležitìjší vìdìt, zda je opce (bez ohledu na to, od jakého konkrétního ukazatele se odvíjí
jeho hodnota) dùsledkem smlouvy nebo objevitelského procesu. V prvním pøípadì je totiž možné
vycházet z pøedpokladu tržní rovnováhy, ve druhém pøípadì vzniká nová hodnota. Naše pojetí je
bližší formulaci „Reálná opce je investice do hmotných aktiv, lidských schopností a organizaèních
kompetencí, poskytující pøíležitost reagovat na nejisté budoucí události“ (Kogut, Kulatilaka, 2001,
s. 748). Finanèní opce jsou pak zvláštním typem vestavìných opcí, které jsou samostatnì
obchodovatelné, a lze u nich tedy zpravidla pøímo pozorovat tržní cenu.
Pomocí složených opcí lze mimo jiné popsat pøípady, kdy jsou projekty navzájem závislé, což
mùže být dáno jejich komplementaritou, exkluzivitou, posloupností v èase a podobnì. Jedná se
vesmìs o prvky, se kterými se tradièní finanèní analýza vypoøádává velmi obtížnì.
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celá øada dalších možností, vèetnì situace, kdy je pøíležitost uplatnit opci èasovì neomezená (tzv. vìèná opce) nebo kdy je tato pøíležitost sama nejistá.
V praxi je dùležité, že velièiny, ovlivòující èistou souèasnou hodnotu (NPV), èasto
pùsobí na opèní složku opaènì, takže zohlednìní obou složek mùže vést ke zcela
odlišným závìrùm. To naznaèuje tabulka 1.
Tabulka 1
Porovnání citlivostí èisté souèasné hodnoty a opce

Rostoucí faktor

NPV

opce

NPV + opce

Nejistota (s)

klesá

roste

?

Èas odkladu realizace (t)

klesá

roste

?

Bezriziková úroková míra (r)

klesá

?

?

Pramen: Trigeorgis (1996), upraveno

Pokud se na existenci opcí pøi strategickém rozhodování nebere zøetel, mùže docházet k systematickému podhodnocování (Kester, 1986) dùležitých, a pøitom èasto nákladných atributù a èinností, jako jsou v podnikové praxi napøíklad likvidita, rezervní
produkèní, organizaèní nebo obchodní kapacity, držba patentù a licencí, vìda a výzkum, rùstové pøíležitosti, péèe o lidské zdroje, prùzkum trhu èi inovace. Díky nim
mùže být opodstatnìné pøijmout projekty se zápornou èistou souèasnou hodnotou nebo
upøednostnit projekty s nižší èistou souèasnou hodnotou.
Bez opèního modelu také nelze urèit optimální èasování pro realizaci urèitého rozhodnutí, což mùže rovnìž výraznì ovlivòovat hodnotu firmy. Okamžitým uplatnìním
opce na uskuteènìní investice s kladnou èistou souèasnou hodnotou (s použitím tohoto
kritéria by to byla jediná korektní strategie) se totiž zbavujeme opce na její uskuteènìní
pozdìji, pøièemž její hodnota mùže být vyšší.3
Je tøeba zdùraznit, že opèní paradigma není v rozporu s principem èisté souèasné
hodnoty. Je však obecnìjší a lze dokázat, že opèní model za urèitých podmínek ke kritériu èisté souèasné hodnoty konverguje. Ten je tedy ve skuteènosti zvláštním pøípadem
opèního modelu, pøièemž pro podstatnou èást praktických úloh nabízí jednoduché a uspokojivé øešení. Èistou souèasnou hodnotu je proto z tohoto pohledu možné chápat jako
užiteènou heuristiku (Kogut, Kulatilaka, 2001). McDonald (1998) ukazuje, že v tomto
smìru není vždy iracionální ani používání jiných heuristik, jako jsou ukazatele vnitøní
míry výnosu èi doba návratnosti, nebo jejich nejrùznìjších kombinací, vyskytujících se
v podnikové praxi.
Empirické studie (Graham, Harvey, 2001; Ryanová, Ryan, 2002) ostatnì naznaèují,
3

Ingersoll a Ross (1992) konstatují: „Možnost odložit projekt znamená, že témìø každý projekt má
konkurenci v sobì samém, uskuteènìném pozdìji.“ Tato skuteènost se svého èasu paradoxnì stala
pøedmìtem kritiky opèních modelù, protože údajnì vedla k odkládání investièních projektù, a tedy
k útlumu hospodáøského rùstu. Bez ohledu na to, že model lze jen tìžko vinit z dùsledkù jednání,
jehož zákonitosti vìrnì popisuje, ukázal další vývoj teorie (viz níže), že v konkurenèním prostøedí
mùže naopak docházet k urychlování investic.
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že jen velmi málo firem používá reálné opce jako samostatné investièní kritérium, bez
vazby na jiné analytické metody.
2. Oceòování opcí a jejich aplikace

Starší aplikace vestavìných a reálných opcí (napø. Brennan a Schwartz, 1985) se
zamìøovaly témìø výhradnì na situace, které mají pøímou analogii k finanèním opcím.
To umožòovalo jejich oceòování pomocí dobøe známých a uživatelsky pøívìtivých
analytických øešení.4
Aby bylo možné této analogie bezezbytku využít, musí být splnìna podmínka exkluzivního (vlastnického) vztahu držitele opce k získaným, respektive objeveným budoucím právùm èi pøíležitostem. To nebývá u vestavìných opcí problém, exkluzivita je
dána vymahatelností smlouvy. Hodnotu reálných opcí však velmi èasto ovlivòuje chování konkurenèních subjektù. Výjimkou, a tedy vhodnou oblastí pro celkem snadné
aplikace, jsou situace, kde potenciálnímu vstupu konkurence brání právní èi regulaèní
pøekážky, které se dají interpretovat jako zajiš•ující vestavìné opce (tìžební práva na
vlastních pozemcích, tìžební èi vysílací licence nebo patentová èi známkoprávní ochrana). Exkluzivitu mohou v praxi zaruèovat i jiné, zpravidla doèasné, bariéry vstupu,
známé z ekonomické analýzy monopolu.
V poslední dobì se zvýšená pozornost zaèíná vìnovat situacím, kde hodnotu reálných opcí, tzn. pøíležitostí, ovlivòuje chování konkurence. Jedná se o takzvané sdílené
(konkurenèní) opce (Kester, 1986). Napøíklad odklad investice, který bývá u vlastnických opcí èasto optimální strategií (McDonald, Siegel, 1986), pak mùže zpùsobit znaèné snížení budoucích výnosù v dùsledku vstupu další firmy do odvìtví. V takovém
pøípadì bývá naopak optimální investovat co nejrychleji. Pøíjmy z rùzných strategií
(uplatnìní opce, její podržení) je v konkurenèním prostøedí možné analyzovat pomocí
teorie her, jak ukazují Dixit a Pindick (1994, s. 309-314), Grenadier (2000), a zejména
Smit a Trigeorgis (2004).
Jednoduchou ukázku nabízí analogie známého vìzòova dilematu. Pokud dvì firmy
sdílejí pøíležitost k investici, má každá z nich motivaci, aby svoji opci uplatnila jako

4

Existují dva základní zpùsoby oceòování opcí. Mezi analytické metody patøí pøedevším rùzné
varianty tzv. Blackova-Scholesova vzorce, vycházející z øešení soustavy stochastických
diferenciálních rovnic. K jejich odvození postupnì pøispìli Merton (1970, 1973), Black a Scholes
(1973) a další autoøi. Prùkopníky numerických metod byli Cox, Ross a Rubinstein (1979)
s pomìrnì jednoduchým a pøitom velmi všestranným rekurzivním øešením pomocí binomického
stromu; s rostoucími možnostmi výpoèetní techniky se v souèasnosti stále více využívají i
statistické simulace (metoda Monte Carlo), což jako první navrhl Boyle (1977). Pro oceòování
reálných opcí jsou vìtšinou vhodnìjší numerické modely, protože je – na rozdíl od analytických
modelù – lze snadno zobecnit pro rùzné charakteristiky stochastických procesù i struktury opcí.
Jejich aplikace je ovšem pracnìjší.
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první, a tím odradila konkurenta.5 Obì dohromady by však udìlaly lépe, kdyby si opci,
tedy pøíležitost investovat pozdìji, ponechaly. Není tøeba zdùrazòovat, že tímto zpùsobem je možné dovodit mnohdy velmi vysokou hodnotu vzájemné koordinace (pøemìny
nekooperativní hry v kooperativní), s èímž pak úzce souvisí obtížná úloha orgánù
hospodáøské soutìže pøi úsilí podobným dohodám bránit.
Podobnì lze posuzovat výzkum, jehož výsledky nejsou vlastnické, ale sdílené. Je
pak nutné uèinit rozhodnutí, zda okamžitì zahájit výzkumné práce nebo je odložit, pøípadnì zda se s konkurentem dohodnout na nìjaké formì koordinace. Z toho vyplývá, že
investièní rozhodování se bude øídit rùznými pravidly v závislosti na tom, zda je možné
vlastnictví opce úèinnì chránit, a• už udržováním informaèní asymetrie (utajováním informací) nebo pøemìnou na smluvní opci (napø. získáním patentu).
Je zajímavé, že za podmínek konkurence mùže ve výsledném rozhodování mimo
jiné hrát roli i velikost zapuštìných nákladù, tzn. hodnota již získaných reálných opcí,
aèkoliv klasická investièní analýza standardnì vychází z pøedpokladu, že na zapuštìných nákladech nezáleží. Pindyck (2005) s pomocí opèního modelu ukazuje, že vìtší
zapuštìné náklady vedou pøi tržní rovnováze k menšímu poètu firem na trhu. Jedná se o
výsledky, které jsou konzistentní se známými hernì-teoretickými paradoxy.6
Opèní modely pomohly v poslední dobì ve studiu øadu konkrétních problémù, úzce
souvisejících se strategickým rozhodováním podnikù. Jen namátkou, Farzin et al.
(1998) se zabývají procesem pøijímání nových technologií, Kogut a Kulatilaka (1994)
odhadují pøidanou hodnotu firmy, pùsobící mezinárodnì, Roques a Savva (2006) analyzují dopady regulace na investièní chování v daném odvìtví.
Èasto uvádìnou námitkou proti používání opèních modelù je skuteènost, že u nich
nebývá snadné odhadnout jednotlivé parametry, a tedy dospìt k pøesnému numerickému výsledku. To ovšem platí pro jakýkoliv model (odhady budoucích pøíjmù a diskontní sazby pøi výpoètu èisté souèasné hodnoty rovnìž zpravidla nejsou pøíliš pøesné) a
v øadì pøípadù jsou výsledky analýzy pøesvìdèivé i pøi použití pomìrnì hrubì odhadnutých velièin, pokud se napøíklad souèasnì provede citlivostní analýza. Pøi porovnávání
strategických variant také nebývá nezbytnì nutné vycházet z kardinálního pojetí
hodnoty, ale staèí ménì striktní ordinální pøedpoklad.
Metodika reálných opcí je svojí podstatou založena na pochopení dynamických charakteristik rozhodovacího procesu v podmínkách nejistoty, což znamená, že má blízko
k východiskùm a metodám operaèního výzkumu a svým zpùsobem i pøeklenuje bariéru
mezi strategickou a operaèní analýzou. Toho lze využít pøi jejím uplatnìní a interpretaci
v podnikové praxi (Bowman, Moskowitz, 2001), do urèité míry to však naznaèuje i situ-

5

6

Zde se jedná se o popis situace, odpovídající tzv. Stackelbergovu modelu konkurence. Obecné
výsledky pøi použití opèního modelu ovšem nebývají takto triviální, protože jsou výsledkem souhry
nìkolika faktorù. Okamžitou investicí pøichází hráè o opèní hodnotu odkladu, pøièemž mùže
konkurenta nejen odradit od akce, ale také k ní povzbudit. Reakce konkurenta pøitom mohou být
obdobné jako akce vedoucího hráèe (substituty), mohou však být i opaèné (komplementy).
Binmore (2007, s. 419) uvádí uèebnicový pøíklad, jak mùže hráè posílit své postavení pøi
vyjednávání, a tím zlepšit jeho oèekávaný výsledek, vezme-li vlastní peníze a demonstrativnì je
spálí.
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ace, kde mùže nekritická aplikace na základì povrchní analýzy vést k chybným
závìrùm. Ucelenou argumentaci možných rizik dávají Adner a Levinthal (2004).
Opèní modely lze také konstruovat v obecné rovinì, což vede ke zdokonalení postupù klasické mikroekonomické analýzy zahrnutím dynamických prvkù nevratnosti a flexibility. To mùže mít znaèný význam i pro lepší pochopení agregátního investièního
chování, kde jsou empiricky patrné nedostatky neoklasického investièního modelu a
z nìj odvozených nástrojù makroekonomické politiky. Je-li napøíklad cílem politiky stimulace investic, pak opèní model naznaèuje, že tržní stabilita a pùsobení konkurence
mohou v tomto smìru pùsobit mnohem úèinnìji než výše úrokových sazeb nebo fiskální
pobídky.
3. Východiska hodnotového modelu firmy

Chceme-li racionálnì uchopit pozorovaný – a èasto propastný – rozdíl mezi hodnotou
hmotných aktiv podniku a jeho reálnou hodnotou, nelze se obejít bez odpovídajícího
modelu firmy.
O øešení se ovšem pokouší i standardní teorie firmy, pøièemž za klíèovou zde
mùžeme považovat teorii zdrojù, vycházející zejména z práce E. Penroseové (1959).
Mezi další významné pøíspìvky v tomto smìru patøí napøíklad koncepce cílené tvorby
komparativních výhod a jejich izolace za úèelem dosahování renty (Hodgeson, 1988),
odvození renty od relativní vzácnosti a replikovatelnosti zdrojù (Barney, 1991), teze o
klíèových kompetencích (Prahalad, Hamel, 1990) èi teorie znalostní firmy (Kogut,
Zander 1992).
Øada autorù naopak vychází z pøedpokladu, že podstatou firmy je smlouva, respektive její specifické vlastnosti, napøíklad transakèní náklady (Coase, 1937). Smluvní model vede mimo jiné k zásadním poznatkùm o vztazích ve firmì (Jensen, Meckling,
1976), úèinnosti kontraktù (Klein, Leffler, 1981) èi dopadech rùzných forem produkèní
integrace (Grossman, Hart, 1986).
Problémem pøi použití modelù teorie firmy bývá skuteènost, že tato disciplína se
pøedevším snaží hledat odpovìdi na tøi základní otázky: proè firmy existují, co vymezuje rozhraní mezi firmou a trhem, a èím je dána vnitøní organizace firem (Taylor, Oinas,
2006). Umí tedy jevy pojmenovat, nikoliv však kvantifikovat. Uvedené (a jiné) koncepty je proto možné využít jako kvalitativní popis pozorované skuteènosti, nepomohou
však jako racionální vodítko pøi strategickém rozhodování, kdy je vždy tøeba volit mezi
alternativními zpùsoby využití zdrojù.7
Ve velmi raném stadiu vývoje je integrovaný pøístup, který se pokouší propojit
moderní prvky teorie zdrojù a teorie kontraktù a tímto zpùsobem dosáhnout vyšší míry
poznání. Napøíklad Gorgáová a Halberstam (2007) se snaží strukturovat vìdomosti ve
firmì, a souèasnì s tím mechanismy, pomocí nichž dochází k jejich vlastnickému
pøevzetí. Používají pøitom èlenìní, znázornìné v tabulce 2.

7

Z této pozice je tøeba kriticky vnímat i øadu dnes velmi oblíbených manažerských technik, jako je
Balanced Scorecard (BSC), pokud se aplikují na strategické rozhodování, jak naznaèuje Norreklit
(2000).
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Tabulka 2
Struktura vìdomostí firmy

Typy vìdomostí
Oznaèení

Pøíklad

Kp

Ko

Ki

Vìdomosti ve strojích a
výrobcích

Vìdomosti v organizaèní
struktuøe

Schopnosti a vìdomosti
jednotlivcù

kodifikované výrobní
postupy a technologie, stroje
a zaøízení, pøípravky, právní
stanoviska, software

struktura rozhodovacích
procesù, organizaèní
postupy a obchodní metody,
koordinace a dìlba práce,
dohled, øízení jakosti
(z vìtší èásti
nekodifikované)

vzdìlávání a školení,
odborná prùprava, odborné
kontakty a sítì, osobní
zkušenosti, vìdomosti
o dodavatelích, zákaznících
a trzích, znalosti
organizaèních postupù
a obchodních metod

Vlastnické pøevzetí vìdomosti

Pøíklad

patenty, obchodní tajemství, obchodní tajemství,
zamìstnanecké smlouvy,
konkurenèní doložky,
smlouvy o pøenechání práv dohody o zachování
mlèenlivosti

obchodní tajemství,
konkurenèní doložky,
dohody o zachování
mlèenlivosti

Pramen: Gorgá, Halberstam (2007), upraveno

S pomocí uvedeného modelu nabízejí tito autoøi vysvìtlení øady jevù. Jedná se napøíklad o závislost firemní organizace na struktuøe vìdomostních aktiv; vìdomostní rizika, související s nedostateènou nebo neúplnou ochranou vìdomostí; alokaci
vìdomostí ve firmì a její vazbu na transakèní náklady. Zajímavá je rovnìž úvaha o souvislosti informaèní asymetrie a agenturního problému, èemuž lze èelit rùznými formami
propojení mezi vlastnictvím vìdomostí a vlastnictvím firmy (podotknìme, že finanèní
ekonomie by tento pøístup oznaèila jako zajiš•ování, což je zásadní poznatek, ke
kterému se ještì vrátíme).
Kogut a Kulatilaka (2001) pak již pøímo navrhují modelovat vìdomostní aktiva pomocí formálnì-popisného opèního modelu. Ocenìní klíèových kompetencí dovozují
implicitnì z pozorování cenového vývoje rùznì korelovaných strategických faktorù na
trhu, pøièemž u firem pøedpokládají urèitou setrvaènost, díky níž manažeøi nemohou reagovat na tržní pøíležitosti okamžitou úpravou nevhodného uspoøádání organizaèních
vìdomostí. Na základì tohoto modelu pak definují klíèové kompetence jako volbu
struktury reálných opcí, umožòující firmì nejlepší možné reakce na tržní pøíležitosti.
Zde na tyto úvahy navazujeme a ponìkud je významovì posouváme a rozšiøujeme.
Zamìøujeme se pøitom dùslednì na firmu jako celek na stranì jedné a na souvislosti reálných opcí a smluvních vztahù na stranì druhé.
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4. Hodnotový model firmy

Chceme-li pro vyjádøení jednotlivých složek hodnoty firmy využít finanèní teorii, jeví
se k tomu jako vhodný strukturální model, znázornìný v tabulce 3.
Tabulka 3
Hodnotový model firmy

vzácné statky

Hmotná aktiva
Práva na hmotná aktiva (nájemní smlouvy,
kupní a prodejní smlouvy, pøedkupní práva,
výpovìdní práva)
Smluvní aktiva

Práva na produkt lidského kapitálu
(zamìstnanecké smlouvy, smlouvy o dílo,
smlouvy o sdružení, poradenské smlouvy)

vestavìné opce

Práva na pøíležitosti (licence, patenty,
ochranné známky, kvóty, software)
Strategie

Kombinace hmotných a smluvních aktiv a
jejich využití

portfolio vzácných statkù,
držených a vydaných opcí
a reálných opcí

Pra men: au tor

Aktiva firmy zde dìlíme na hmotná aktiva a smluvní aktiva. Hmotnými aktivy rozumíme vzácné statky, které mohou být pøedmìtem vlastnictví a firma je má v držení. Oceòování tìchto aktiv zpravidla v praxi nepøedstavuje vážnìjší problém, použije-li se
k tomu vhodná metoda. Èasto je pøímo k dispozici jejich tržní cena.
Smluvní aktiva vedle toho vyjadøují hodnotu smluv, které firma uzavøela. Pøitom se
mùže jednat o tøi rùzné typy smluv:
Pøedevším existují smlouvy, jejichž pøedmìtem jsou práva na nìjaká hmotná aktiva
(nájemní smlouvy, pøedkupní práva, termínové obchody). Takové smlouvy jsou v zásadì vestavìné opce (v nìkterých pøípadech pøímo finanèní opce) s obchodovatelným èi
alespoò dobøe ohodnotitelným podkladovým aktivem a nabízí se jejich ocenìní
nìkterým z bìžných opèních modelù.
Druhým typem smluv jsou práva na produkt lidského kapitálu. By• se – a v tom existuje analogie s fyzickým kapitálem – jedná o vzácný statek, lidský kapitál není od doby
zrušení otroctví pøímo obchodovatelný, náleží urèité fyzické osobì a nìkdo jiný mùže
být nanejvýš držitelem práv na jeho produkt. Konkrétní formy a podmínky tìchto smluv
mohou být rozmanité, sahají od pracovních smluv pøes konzultaèní kontrakty až po
èlenské èi podílnické smlouvy. Èasto také podléhají regulaci státu, tj. zahrnují nucenì
vydané opce (minimální mzda, omezení výpovìdních lhùt a titulù, odstupné, zákonné
odvody apod.), které mohou velmi významnì snižovat jejich hodnotu.
Vzhledem k nedostatku empirických dat pøedstavuje lidský kapitál pro pøímou
kvantitativní aplikaci opèních modelù asi nejproblematiètìjší oblast, pøesto však existuje urèitý prostor pro empirické testování. Tunaru et al (2005) pracují s modelem ocenì ní pro fe si o nál ních spor tov ních klu bù, je jichž hod no ta spo èí vá pøe de vším
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v obchodovatelných právech na hráèe. Berk a Kaše (2005) aplikují opèní model na
hodnocení personální strategie v konzultaèní firmì.
Mezi smluvní aktiva rovnìž patøí práva, zajiš•ující vlastnický vztah k reálným opcím.
Ta bývají veøejnoprávního charakteru a zahrnují pøedevším tzv. duševní vlastnictví (licence, patenty, software), ale i státem pøiznaný monopol (tìžební èi výrobní monopoly) èi jiné
omezení konkurence (kvóty, cla a jiné umìlé bariéry vstupu). Zde je metodika reálných opcí
prozkoumána velmi dùkladnì, a zahrnuje i øadu empirických studií. Aktuální pøehled o stavu poznání v této oblasti nabízí publikace, kterou sestavili Reuter a Tong (2007).
Veškerá smluvní aktiva pøedstavují deriváty, a v úèetnictví se zpravidla objevuje jen
jejich velmi malá èást ve formì tzv. nehmotných aktiv. Pøesto mohou mít smluvní aktiva
znaènou hodnotu, a to obecnì kladnou i zápornou (pokud souèasná hodnota povinností,
tedy vydaných opcí, pøevažuje u dané smlouvy nad hodnotou práv).
Peèlivý ètenáø si jistì všiml, že v tabulce 3 chybí finanèní aktiva. Nejedná se o opomenutí. Ani peníze totiž nejsou nièím jiným než smluvními aktivy, kde se jen v konkrétních podmínkách musí urèit, zda pøedstavují opci na konkrétní vzácný statek (napø.
zlato) nebo pouze na pøíležitosti, dané tím, že se jedná o zákonné platidlo.
5. Strategie jako portfolio opcí

Mechanický souhrn hmotných a smluvních aktiv ovšem stále ještì netvoøí celkovou
hodnotu firmy, protože ta by jinak vlastnì ani nemìla dùvod existovat. Rozdíl vzniká na
jedné stranì v dùsledku nutnosti provádìt pøi rozhodování øadu komplexních úsudkù
ohlednì nejistého budoucího vývoje, což je v Kirznerovì pojetí (Kirzner 1973) podstatou podnikání, na druhé stranì pak díky situacím, které Porter (1985) popisuje jako
„komplementarity“, tedy synergie rùzných schopností, jež nemohou konkurenti snadno
a rychle napodobit, a které tedy posilují postavení firmy na trhu.
Zbývající èást hodnoty firmy, je-li ovšem nìjaká, pøedstavuje konkurenèní výhodu,
danou (zpravidla doèasnou) neschopností konkurence urèitou kombinaci zdrojù replikovat. Této složce proto nìkteøí autoøi øíkají konkurenèní aktiva a v tabulce 3 ji nazýváme prostì „strategie“. Strategie pøedstavuje urèitou, cílevìdomì vytvoøenou nebo
víceménì náhodnì vzniklou, kombinaci hmotných a smluvních aktiv, které podnik drží.
Je tedy vidìt, že uvažovaný model v zásadì odpovídá principùm teorie zdrojù, jak ji
formulovali Penroseová a její následovníci.
Hodnota strategie je dána aktuální situací na trhu (mùže tedy být kladná i záporná)
a zahrnuje flexibilitu na tuto situaci reagovat. To jsou ovšem zase reálné opce, držené
v rámci dané kombinace zdrojù. Luehrman (1998) konstatuje, že podnikovou strategii
lze chápat jako portfolio reálných opcí, což si v rámci navrženého modelu firmy dovolujeme rozšíøit a použít formulaci, že strategie je portfolio reálných a vestavìných opcí.
Souèástí strategie proto mùže – a má – být nejen hledání optimální kombinace zdrojù
pøi nejistotì budoucího vývoje, ale i hledání zpùsobù, jak objevovat nové reálné opce
a jak je uchránit v podmínkách konkurence. Mezi odpovídající metody pak patøí napøíklad investice do výzkumu, získávání patentù, lobbying za legislativní zmìny v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, a v neposlední øadì tvorba vhodného smluvního portfolia.
Tím se také vysvìtluje, jakou roli hrají pøi utváøení hodnoty firmy smluvní aktiva,
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tedy vestavìné opce, které mají mít (za pøedpokladu efektivního trhu) rovnovážné ocenìní. Uzavøením jakékoliv smlouvy, tzn. nákupem èi prodejem opce, tedy teoreticky
není – pøi spravedlivém sjednání ceny – možné vydìlat.
V rámci opèního portfolia však mohou mít vestavìné opce specifickou hodnotu, díky
skuteènosti, že slouží jako zajiš•ovací nástroje pro tvorbu efektivního portfolia (Elton, Gruber, 1995). Hrají zde pøitom patrnì roli pøedevším dva typy procesù. Jedním je diverzifikace, druhým pak doplòování èi uzavírání pozic z reálných opcí, protože s tìmi není, na rozdíl
od vestavìných opcí, možné obchodovat, a zpravidla nejde ani pøíliš mìnit jejich strukturu.
Mohlo by se zdát, že praktická aplikace takového konceptu je nadlidský úkol, protože
pøedivo všech vztahù ve firmì je nesmírnì komplikované, a navíc se neustále mìní. Je však
možné se zamìøit na øešení jednodušších úloh v rámci dílèích portfolií. Je také tøeba pøipomenout, že se již pomìrnì dlouho bìžnì používají nejrùznìjší systémy pro podporu komplexního manažerského rozhodování, což je velmi podobné zadání. Je sice tøeba poèítat
s nelinearitou kriteriálních funkcí, to však není pøi souèasné výkonnosti výpoèetní techniky
vážný problém. Otevøený znalostní model tohoto charakteru navrhli již Chatwin et al.
(1999).
6. Role lidského kapitálu pøi vytváøení hodnoty firmy

Zdrojem klíèových složek hodnoty firmy je lidský kapitál, protože pouze ten umožòuje
objevovat reálné opce a vytváøet strategii. Od produktu lidského kapitálu se rovnìž odvozuje hodnota významné èásti firemních smluv, pøièemž není zcela jasné, z èeho vycházet pøi jeho oceòování. Proto ho v této analýze nemùžeme opomenout.8
Lidský kapitál má specifické vlastnosti. Schopnosti, pøedstavující lidský kapitál, mohou
být jednotlivcùm dány, je do nich možné investovat, a naopak z nich plynou pøíležitosti
k budoucím pøíjmùm nebo jiným užitkùm.9 Jednou nabyté schopnosti mají do znaèné míry
nevratnou charakteristiku (to je zøejmé i v porovnání s hmotnými aktivy), což èiní lidský kapitál rizikovým ve smyslu zmìny jeho hodnoty v dùsledku vývoje okolního prostøedí.
Umožòují mu pøitom na zmìny okolního prostøedí a postupnì získávané informace reagovat. Lidské schopnosti jsou tedy reálné opce a investice do lidského kapitálu lze chápat jako
nákup reálných opcí, èímž ovšem jedinec realizuje svoji vlastní strategii.
Skuteènost, že vìdomosti a kombinaèní schopnosti pøedstavují opce, zmiòují v rovinì teorie firmy již Kogut a Zander (1992). Analýzy lidského kapitálu jsou však dosud
pøevážnì empiricky-popisného charakteru (srov. Matoušková, 2007), a pokud se snaží
o normativnì-teoretický pøístup, pak vesmìs vycházejí z modelu èisté souèasné hodnoty (srov. Becker, 1997). I zde tedy mùže aplikace opèního paradigmatu pøinášet zajíma-

8

9

Prahalad a Hamel (1990) k tomuto tématu pøipomínají: „Je zvláštní, že manažeøi, kteøí spolu soutìží
o rozpoètové zdroje na investice nejsou ochotni soutìžit o lidi – nejcennìjší aktivum firmy.
Považujeme za úsmìvné, že vrcholový management vìnuje tolik pozornosti investiènímu plánování,
a pøitom nemá srovnatelné postupy pro optimální alokaci lidských schopností, vytváøejících klíèové
kompetence.“
To ovšem znamená, že z hlediska svých schopností je každý jedinec do urèité míry rentiérem, jde-li
o vrozené schopnosti, a do urèité míry podnikatelem, má-li možnost své schopnosti aktivnì
ovlivòovat napøíklad investicemi do vzdìlání, získáváním zkušeností apod. (Vlachý, 2007b).
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vé podnìty (Vlachý, 2007b), zejména pokud se posouváme od ocenìní prosté pracovní
síly k ocenìní tvùrèích a rozhodovacích schopností.
Nejcennìjší složkou lidského kapitálu z pohledu tržního využití je jeho schopnost
objevovat nové reálné opce, protože ta je relativnì nejménì konkurenèní. Jde o tzv.
tvùrèí schopnosti, kterými mohou disponovat vynálezci, vìdci, odborníci v nejrùznìjších oborech, ale i manažeøi èi podnikatelé. V urèité míøe jimi však disponuje každý jedinec (jde o schopnost rozhodování, minimálnì o svém vlastním „osudu“, takže jde
fakticky o mìøítko svéprávnosti). Lidský kapitál kromì toho samozøejmì zahrnuje i komoditní složku („lidská síla“), která je vysoce konkurenèní a fakticky pøedstavuje
substitut hmotným aktivùm; tomu by pak samozøejmì mìlo odpovídat i ocenìní.
Zásadní rozdíl mezi strategií jednotlivce a firmy je dán skuteèností, že vlastní lidský kapitál je pro vìtšinu lidí nejvýznamnìjší složkou hodnoty, i když jinak samozøejmì jednotlivci mohou též vlastnit hmotná a smluvní aktiva, podobnì jako firma, viz tabulku 4. Bilance
jednotlivce tedy velmi èasto spoèívá pøedevším v položkách, oznaèených hvìzdièkou, kde
na jedné stranì stojí jeho lidský kapitál, na druhé stranì vydané opce na jeho produkt.10
Tabulka 4
Hodnotový model jednotlivce

Hmotná aktiva
Lidský kapitál

Smluvní aktiva

vzácné statky
* Pracovní síla

vzácný statek

* Tvùrèí a rozhodovací schopnosti

reálné opce

Práva na hmotná aktiva

vestavìné opce

* Práva na produkt lidského kapitálu
(zpravidla pøedevším vydaná práva na
produkt vlastního lidského kapitálu)
Práva na pøíležitosti

Strategie

Kombinace hmotných a smluvních
aktiv a jejich využití

portfolio vzácných statkù, držených a
vydaných opcí a reálných opcí

Pramen: autor

Taková struktura ovšem znesnadòuje optimální tvorbu portfolia a je to patrnì hlavní
dùvod, proè vìtšina lidí pracuje ve firmách. Pro ty je totiž diverzifikace snadnìjší. Druhým dùvodem, dùležitým z hlediska tvùrèí složky lidského kapitálu, je skuteènost, že
firma má èasto lepší možnosti objevené opce uchránit.
Lidé tedy prodávají opce firmám, i když z tohoto vztahu pøi pohledu na produkt je-

10 K pøevodu práva na výnosy z lidského kapitálu ovšem mùže docházet i nedobrovolnì, zejména díky

existenci danì z pøíjmù, kterou lze tedy rovnìž interpretovat jako smluvní opci (Vlachý, 2007a).
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jich práce ex-post zpravidla zdánlivì víc tìží podnik než oni osobnì.11 Lze také pozorovat, že významnou výjimku pøedstavují v tomto smyslu jednotlivci, kteøí mohou pro své
opce snadno získat ochranu nebo jejichž opce jsou obtížnì replikovatelné, takže se stávají držiteli vlastnických aktiv. Na „volné noze“ proto èasto pracují umìlci, ale jen zøídka vìdci (na jedné stranì je totiž silná ochrana autorských práv, na druhé stranì
pøedpoklad publikování a verifikovatelnosti).
Zajímavý pøíspìvek k ocenìní lidského kapitálu v rámci dynamického portfolia firemních strategií v podmínkách rizika pøinášejí Berk et al (2007). Mimo jiné dovozují
souvislost mezi cenou lidského kapitálu a mírou zadlužení firmy; z jejich modelu vyplývá, že zadluženìjší firmy by mìly platit vyšší mzdy. Investice do lidského kapitálu z pohledu reálných opcí analyzují také Fister a Seth (Reuter, Tong, 2007, s. 373-402).
Závìr

Interpretace podnikové strategie jako portfolia opcí nabízí nástroj k plnému uplatnìní
finanèní teorie pøi strategickém rozhodování. Tento pøístup umožòuje v oboru reálných
opcí øešit mnoho konkrétních problémù, souvisejících s ocenìním nehmotných aktiv,
umístìním firmy na trhu, rùstovým potenciálem èi flexibilitou výrobních nebo obchodních procesù, v oboru vestavìných opcí pak napøíklad otázky rizikovosti kontraktù èi
dopadù rùzných smluvních ujednání nebo zásahù státu na hodnoty smluv.
Již dnes se mùžeme bìžnì setkat s úspìšnými kvantitativními aplikacemi oèních
modelù pøi závažných podnikatelských rozhodnutích, jakými jsou nákup telekomunikaèních licencí, ocenìní patentù a ochranných známek nebo dlouhodobé investice do
výzkumu a vývoje. Ve veøejném sektoru lze uvést pøíklad posuzování celospoleèensky
optimální strategie pøi využívání pobøežních ropných naleziš•, náležících Norsku.
Nemusí se však jednat pouze o hodnocení v rámci jednotlivých investièních projektù.
Dalším logickým krokem je tvorba a aktivní øízení opèních portfolií. Smluvní aktiva lze
v øadì pøípadù chápat jako zajiš•ovací instrumenty reálných opcí, èemuž by se mìla pøizpùsobovat i jejich struktura. Zde není nezbytnì nutné pøesnì modelovat urèitý stochastický
proces a pokoušet se o explicitní finanèní vyjádøení hodnoty opcí, což je u øady podkladových aktiv reálného charakteru obtížné; u zajiš•ování je totiž sledovaným parametrem
citlivost a cílem analýzy je najít zpùsob, jak tuto citlivost žádoucím zpùsobem ovlivnit.
Zcela novým a nepøíliš prozkoumaným fenoménem je opèní pohled na produkt lidského kapitálu, který je nejen výrobním faktorem, ale pøedevším klíèovým zdrojem pro
objevování nových reálných opcí, jejich správu a tvorbu strategie jako takové. Jako zajímavý smìr dalšího výzkumu se proto jeví i otázka konstrukce smluv na produkt lidského kapitálu, vycházející ze zajiš•ovací a portfoliové interpretace.
Podobná analýza by ovšem byla prospìšná i pøi formulaci veøejné politiky, protože
nìkteré její projevy (omezení smluvní volnosti, daòový systém, ochrana duševního

11 To je ovšem z hlediska posouzení hodnoty opce nebo jakéhokoliv procesu v podmínkách nejistoty

pomýlený pøístup, lidé však tento subjektivní dojem – který pak vyjadøují tøeba slovem
„vykoøis•ování“ – mít mohou.
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vlastnictví, financování výzkumu, vzdìlávací politika) mohou být v pøímém rozporu
s deklarovanými cíly politiky nebo pøímo bránit jejich dosažení.
V tomto èlánku jsme se pokusili naznaèit nìkolik smìrù, ve kterých mùže souèasná
finanèní a ekonomická teorie nabídnout racionální teoretický podklad ke strategickému
rozhodování. Její aplikace mùže být jak kvantitativní, sloužící k oceòování, tak modelovací, sloužící k optimální konstrukci portfolií. V praxi se zøejmì vìtšinou bude jednat o
doplnìní stávající heuristiky èi její testování v konkrétních podmínkách, nìkdy však
opèní paradigma pøináší neoèekávané závìry, a mùže tak podpoøit inovaci. V neposlední øadì pak nabízí opèní pohled prostor i k zásadním zmìnám v organizaci a øízení
rozhodovacích procesù.
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Abstract
The dramatically growing disproportion between the value of corporate assets and market valuation
has resulted in a well-researched schism between strategic management and financial theory.
Options theory provides a potent tool to resolve this issue. We propose a model which is consistent
with both the Resource- and Conractual-Based Theories of the Firm and which demonstrates that
corporate strategy can be perceived as a portfolio of embedded and real options.
We further argue that embedded options typically serve as hedging instruments for real options which
enhances their value and should be a major consideration when assessing the structure and form of
contracts. Special emphasis is granted to human capital and the contractual arrangements through
which firms purchase its product. Human capital is the key resource for the processes of real-options
discovery and strategy-setting, both of which constitute the essential part of a modern firm’s value.
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