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1.2 Ekonomický zisk ako ukazovateľ merania finančnej výkonnosti 

Mikroekonomická teória rozlišuje kategóriu účtovného a ekonomického zisku. Kým účtovný 

zisk je daný rozdielom výnosov a nákladov, prípadne rozdielom príjmov a výdavkov, 

ekonomický zisk firma dosahuje jedine vtedy, ak účtovný zisk prevyšuje implicitné náklady 

investovaného kapitálu (Kotulič, Király, Rajčániová, 2007). Myšlienka reziduálneho príjmu 

(residual income) sa objavuje už v diele Alfreda Marshalla z roku 1890, ktorý ho definoval 

nasledovne: „Pokiaľ človek podniká, je jeho ročným ziskom previs príjmov z podnikania nad 

výdajmi za rok. Rozdiel medzi hodnotou zásob, strojov atď. na konci a na začiatku roku sa 

považuje za časť jeho príjmov alebo nákladov podľa toho, či došlo k nárastu alebo poklesu 

hodnoty. To, čo zostáva z jeho zisku po odpočítaní nákladov na kapitál pri súčasnej úrokovej 

miere, sa všeobecne nazýva jeho výnosmi z podnikania“. (Marshall, 1947, s. 74) 

V účtovnej teórii sa reziduálny zisk ako účtovná miera výkonu po prvýkrát objavil začiatkom 

20. storočia, napr. v roku 1917 v diele Churcha alebo v roku 1924 v diele Scovella (Dodd, 

Chen, 1996). V manažérskej literatúre sa reziduálny zisk objavil až v šesťdesiatych rokoch 20. 

storočia. Podľa Millsa (2000) koncepcia reziduálneho zisku nebola ničím novým ani 

v podnikovej praxi. Ako uvádza Mills (2000), už v prvej polovici 20. storočia Alfred Sloan 

prišiel s návrhom, aby General Motors prijal tento koncept za ukazovateľa výkonnosti divízií. 

Mařík (2005) uvádza, že koncept reziduálneho zisku bol využívaný aj v teórii plánovania za 

minulého režimu a dlhodobo sa uplatňuje pri oceňovaní podnikov, pri oceňovaní ktorých sa 

využívajú metódy mimoriadnych ziskov. 

V sedemdesiatych rokoch poklesol záujem o koncepciu reziduálneho príjmu, avšak 

v deväťdesiatych rokoch znovu ožil záujem prakticky o ten istý koncept, avšak známy pod 

iným názvom – koncepcia ekonomickej pridanej hodnoty. V nasledujúcich rokoch atraktivita 

tejto koncepcie prudko stúpla (Tully, 1993). Dostala sa do pozornosti tak ako akademickej, 

tak aj podnikovej sféry, čo sa odôvodňuje najmä väzbou ukazovateľa ekonomickej pridanej 

hodnoty na hodnotu pridanú trhom (MVA – Market Value Added). 

1.2.1 Ekonomická pridaná hodnota 

Súčasná finančná teória poukazuje na fakt, že nástroje finančnej analýzy, ako napr. produkčná 

sila podniku, rentabilita vlastného imania, rentabilita aktív či obrat aktív, nepostačujú na 

meranie výkonnosti podniku. Do popredia sa dostáva tzv. koncepcia shareholder value, t. j. 

koncepcia hodnoty podniku vnímanej jej vlastníkmi. Vývoj ekonomickej pridanej hodnoty 
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ako hodnoty, o ktorú prevyšuje čistý zisk podniku náklady vlastného kapitálu, ukáže, či 

podnik vytvára hodnotu pre vlastníka alebo nie. Ak čistý zisk nedokáže pokryť ani náklady 

kapitálu, ktorý vlastník vložil do podniku, potom napriek tomu, že podnik ako celok vykazuje 

zisk, z pohľadu vlastníka hospodári so stratou. 

Ekonomická pridaná hodnota (EVA – Economic Value Added) je metóda, ktorá sa 

v posledných rokoch čoraz častejšie presadzuje ako spôsob riadenia podniku na základe 

hodnoty vytváranej pre vlastníka, resp. vlastníkov podniku. Táto metóda sa využíva ako 

pomôcka pri investičnom rozhodovaní, pri oceňovaní investičných projektov, pri meraní 

výkonnosti podniku či pri riadení a motivovaní zamestnancov a manažérov. Ústrednou 

myšlienkou ekonomickej pridanej hodnoty je fakt, že investície vytvárajú investorom hodnotu 

len vtedy, ak je očakávaná výnosnosť tejto investície vyššia než jej kapitálová nákladovosť. 

Na ekonomickú pridanú hodnotu - EVA™ - má registrovanú ochrannú známku spoločnosť 

Stern Stewart &Co. Podľa Stewarta (http://www.sternstewart.com) je EVA ukazovateľom 

finančnej výkonnosti podniku, ktorý vierohodne zachytáva ekonomický zisk podniku. Je 

spojený s tvorbou bohatstva pre vlastníka podniku v priebehu určitého obdobia. EVA 

odhaduje „ekonomický“ zisk, resp. sumu, o ktorú zisk podniku prevyšuje požadovanú 

minimálnu mieru návratnosti, ktorú by mohli vlastníci a veritelia dostať, keby investovali do 

iných cenných papierov s porovnateľným rizikom. Stewart (1991) definoval ekonomickú 

pridanú hodnotu ako reziduálny príjem, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi operatívnym 

ziskom po zdanení (NOPAT – Net Operating Profit after Taxes) a nákladmi kapitálu, ktorý sa 

podieľal na tvorbe tohto zisku. Rozklad NOPAT na náklady kapitálu a ekonomickú pridanú 

hodnotu zachytáva obrázok 1. Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty podľa Stewarta (1991) 

a vzťah pre rozklad čistého operatívneho zisku ako súčtu nákladov na kapitál a ekonomickej 

pridanej hodnoty je nasledovný: 

EVA = NOPAT – WACC . Ct 

NOPAT = NVK + NCK + EVA 

Vysvetlivky: 

NOPAT = čistý operatívny zisk po zdanení  
WACC = vážený priemer nákladov kapitálu  
Ct = kapitál investovaný v podniku dlhodobo 
NVK = náklady vlastného kapitálu v absolútnej hodnote 
NCK = náklady cudzieho kapitálu v absolútnej hodnote  
ROIC = výnosnosť investovaného kapitálu ako podiel NOPAT a Ct 
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Matematickými úpravami je možné dopracovať sa k nasledovným vzťahom: 

EVA = NOPAT – (NVK + NCK) 

EVA = ROIC . Ct – WACC . Ct 

EVA = (ROIC – WACC) . Ct 

ROIC – WACC = rozpätie návratnosti 

 
Obrázok 1: Rozklad čistého operatívneho zisku (NOPAT) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Na rozdiel od metódy EVA klasická koncepcia účtovného zisku nezohľadňuje náklady 

vlastného kapitálu. Ku kapitálu, ktorý vložili do podnikania vlastníci podniku, pristupuje tak, 

akoby vlastníci poskytovali tento kapitál bezplatne. To znamená, že náklady na vlastný kapitál 

nie sú samostatnou účtovnou položkou vo výkaze ziskov a strát. Z účtovného hľadiska podnik 

je úspešný, ak tvorí zisk, resp. ak je rentabilita vlastného imania (ROE – Return on Equity) 

kladná. Avšak vlastník žiada minimálne zaplatenie nákladov svojho kapitálu. Preto očakáva, 

že rentabilita vlastného imania bude vyššia než náklady na vlastný kapitál, t. j. bude platiť 

vzťah: ROE > NVK (Mařík, Maříková, 2005), a zároveň očakáva, že mu kapitál vložený do 

podnikania prinesie aspoň taký výnos, ktorý by mu plynul z rovnako rizikovej investície.  

Ekonomická pridaná hodnota môže dosahovať kladné hodnoty, záporné hodnoty alebo sa 

môže rovnať nule. V závislosti od hodnoty ukazovateľa EVA podnik vytvára alebo ničí 

hodnotu z pohľadu vlastníka. Ak EVA dosahuje kladné hodnoty, potom takýto podnik je 

úspešný, rastie bohatstvo vlastníkov, pretože získavajú späť viac, než pôvodne do podniku 

investovali, a to aj pri uspokojení veriteľov – poskytovateľov cudzieho kapitálu. Ak EVA 

dosahuje záporné hodnoty, potom v podniku dochádza ku zníženiu hodnoty kapitálu, ktorý 
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vlastníci vložili do podniku. Ak sa EVA rovná nule, potom sa hodnota kapitálu, ktorý vložili 

vlastníci do podniku, nezmenila. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že podniky, ktoré vytvárajú 

kladný ekonomický zisk, majú väčšiu šancu, že budú v budúcnosti prosperovať. Tieto 

podniky priťahujú kapitál, s čím sa spája možnosť investovania do inovácií či výskumu 

a vývoja, čo v konečnom dôsledku môže posilniť ich konkurenčnú výhodu.  

1.2.2 Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty 

Vo všeobecnosti existujú tri možné spôsoby výpočtu ukazovateľa EVA (Mařík, Maříková, 

2005). Prvý spôsob, považovaný za základný, je tzv. variant EVA entity, s ktorým sa spája 

metóda Capital Charge. Druhý spôsob je tzv. variant EVA equity, v prípade ktorého je 

NOPAT znížený o platené úroky a diskontná miera je vyjadrená len na úrovni nákladov 

vlastného imania. S týmto variantom sa spája metóda Value Spread. Posledný tretí spôsob je 

tzv. variant EVA APV (Adjusted Present Value Approach), ktorý je najmenej používaný. 

Diskontná miera je stanovená na úrovni nákladov vlastného kapitálu, ale pri nulovom zadlžení 

podniku. 

Pre výpočet ukazovateľa EVA metódou Capital Charge je nutné okrem výšky priemerných 

nákladov kapitálu vyčísliť aj výšku čistého operatívneho zisku (NOPAT) a výšku čistých 

operatívnych aktív (NOA – Net Operating Assets). Tu však v podnikovej praxi slovenských 

podnikov dochádza k nesúladu medzi požadovanými a dostupnými účtovnými informáciami. 

Základný vzťah  pre výpočet EVA podľa metódy Capital Charge je nasledovný (Sedláček, 

2001): 

EVA = NOPAT – WACC . NOA 

Vysvetlivky: 

NOPAT = operatívny zisk po zdanení (Net Operating Profit After Taxes) – „operating profit“ podľa štandardov 
amerického účtovníctva nezodpovedá výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti alebo z bežnej činnosti, 
a preto je nutné vykonať určité úpravy (operatívny zisk definuje americká legislatíva ako časť podnikateľskej 
činnosti, ktorá slúži základnému podnikateľskému účelu, tzv. corn business) 
WACC = vážený priemer nákladov kapitálu (Weighted Average Cost of Capital) 
NOA = čisté operatívne aktíva (Net Operating Assets) – kapitál viazaný v operatívnych aktívach, t. j.  v aktívach 
potrebných na hlavnú podnikaľskú činnosť (corn business) 

Vlastník podniku sleduje, či je výnosnosť vlastného kapitálu vyššia než nákladovosť kapitálu, 

ktorý vložil do podnikania, resp. či je výnosnosť operatívnych aktív vyššia než nákladovosť 

celkového kapitálu. Tieto vzťahy možno zapísať nasledovne: ROE > NVK , resp. 

NOPAT/NOA > WACC. 
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Ak je hodnota EVA kladná, potom čistý operatívny zisk pokryl odmenu investorov 

(vlastníkov aj veriteľov) za prepožičaný kapitál pri určitom riziku a zároveň časť čistého 

operatívneho zisku zostala pre vlastníkov navyše. Na druhej strane, ak podnik vykazuje 

zápornú hodnotu EVA, potom podnik nevytvára dostatočnú hodnotu na pokrytie nákladov 

kapitálu pri určitom riziku. Hodnota podniku klesá a investori postupne strácajú záujem doň 

investovať. Podniku skôr či neskôr hrozí zánik. 

Aj keď sa metóda Capital Charge považuje za najpresnejšiu metódu výpočtu ekonomickej 

pridanej hodnoty, v podmienkach slovenskej legislatívy sa vhodnejšou javí metóda Value 

Spread. Podstatou tejto metódy je porovnať výnosnosť (ROE) a nákladovosť (re) vlastného 

imania. Rozdiel týchto dvoch veličín sa nazýva hodnotové rozpätie (Value Spread). 

Ekonomická pridaná hodnota sa vypočíta vynásobením hodnotového rozpätia s výškou 

vlastného imania. Ak je hodnotové rozpätie kladné, potom je výnosnosť vlastného imania 

vyššia, než jeho nákladovosť, čo znamená, že daná investícia prináša pre vlastníka dodatočnú 

hodnotu. Pri výpočte ekonomickej pridanej hodnoty metódou Value Spread sa vychádza 

z nasledovného vzorca:   

EVA = (ROE – re).VI 
Vysvetlivky:  
ROE –  rentabilita vlastného imania (podiel čistého zisku na vlastnom imaní) 
VI – vlastné imanie 
re – náklady vlastného imania 

Pri metóde Value Spread nie je nutné vymedziť čisté operatívne aktíva, prostredníctvom 

ktorých podnik dosahuje operatívny výsledok hospodárenia. Aj táto metóda má ale svoje 

úskalia. Problémom sa stáva odhad nákladov vlastného imania. Veľkou výhodou metódy 

Value Spread je fakt, že na odhad ukazovateľa EVA postačujú účtovné dáta. Základnou 

nevýhodou je fakt, že prepočet vychádza z účtovného modelu neupraveného na ekonomický 

model, a preto výsledok hodnotenia výkonnosti podniku môže byť skreslený. Vhodnou 

úpravou dát vstupujúcich do výpočtu je možné tento nedostatok eliminovať. 

Konštrukcia ekonomického modelu metódou Capital Charge vedie k reálnejšiemu stanoveniu 

výkonnosti podniku než metódou Value Spread. Nevýhodou je však množstvo úprav, ktoré sú 

zložité aj pre interného analytika. Postup úprav transformujúcich účtovný model na model 

ekonomický nie je štandardizovaný, a preto sa do hodnotenia výkonnosti podniku vtláča 

prvok subjektivity. Medzipodniková porovnateľnosť výsledkov je tak značne obmedzená. 

Navyše si treba ešte uvedomiť, že kladná ekonomická pridaná hodnota nie je zárukou budúcej 
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prosperity. Pri nedostatočnej obnove dlhodobého majetku môže síce EVA v krátkom období 

narastať, avšak z dlhodobého hľadiska hodnota podniku môže začať klesať. 

Ekonomická pridaná hodnota ako absolútna veličina nie je vhodná na porovnávanie 

výkonnosti jednotlivých podnikov. Dá sa však prepočítať ku nejakej základni, napr. k výške 

vlastného imania, k výške celkových aktív, prípadne operatívnych aktív. Vzťah pre podiel 

ekonomickej pridanej hodnoty na podnikových aktívach je potom nasledovný: 
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Prepočítaním ukazovateľa EVA ku výške vlastného imania sa dopracujeme ku vzťahu pre 

výpočet hodnotového rozpätia: 
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1.2.3 Účtovný verzus ekonomický model 

Kým účtovný zisk je daný rozdielom účtovných výnosov a účtovných nákladov, ekonomický 

zisk je rozdielom medzi výnosmi a ekonomickými nákladmi, ktoré zahŕňajú okrem účtovných 

nákladov aj náklady ušlej príležitosti (náklady kapitálu) (Kotulič, Király, Rajčániová, 2007). 

Ak podnik vykazuje účtovný zisk, potom ekonomický zisk vykazuje len za predpokladu, že je 

rentabilita vlastného imania vyššia než náklady vlastného kapitálu (ROE > NVK). Keďže 

podnik je financovaný aj dlhom, je nutné porovnať aj rentabilitu aktív s priemernými 

nákladmi kapitálu. Výnosnosť aktív by mala byť vyššia než kapitálová nákladovosť. 

Finančné účtovníctvo je orientované predovšetkým na potreby veriteľov. Pre oceňovanie aktív 

sa používajú historické ceny (obstarávacia cena, cena obstarania, vlastné náklady a pod.) a pri 

precenení aktív platí zásada opatrnosti6

                                                 
6 Táto zásada je zakotvená v zákone NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

. To znamená, že aktíva sa preceňujú spravidla 

smerom nadol. Oceňovanie v historických cenách v sebe zahŕňa nereálny predpoklad, že 

v priebehu času nedochádza k zmenám v kúpnej sile peňažnej jednotky a k morálnemu 

opotrebovaniu majetku. Pri dodržiavaní zásady oceňovania aktív v historických cenách 

nedochádza k naplneniu zásady pravdivého a verného zobrazenia, čo vedie ku skresleniu 

účtovných informácií a ku skresleniu skutočnej ekonomickej situácie podniku. Vlastníkov 
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však zaujíma reálny stav aktív a pasív. Preto je nutné previesť účtovný model na ekonomický 

model, ktorý sa viac približuje realite kapitálového trhu.  

Ďalšou nevýhodou tradičných účtovných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) je ich 

zameranie na krátkodobé výsledky podniku (účtovným obdobím je jeden rok). Finančné 

účtovníctvo je v svojom princípe statické a vykazované účtovné položky zachytávajú situáciu 

ex post. Investori požadujú informáciu o budúcich výnosoch, ktoré budú generované po celú 

dobu životnosti investície a taktiež informáciu o riziku spojenom s danou investíciou. Preto je 

nutné upraviť účtovný model na model ekonomický a s dôrazom na potreby investorov 

upraviť účtovné dáta potrebné na meranie výkonnosti podniku. 

Vo finančnom účtovníctve prevažuje právne hľadisko vlastníctva nad hľadiskom 

ekonomickým. V súvahe sú zobrazené aktíva, ktoré sú vo vlastníctve podniku z právneho 

hľadiska. Nie sú tu však zobrazené aktíva, z ktorých má podnik pod kontrolou len úžitky. 

Aktíva zobrazené v súvahe sa podľa slovenskej legislatívy nazývajú majetkom podniku a 

aktíva vykazované na podsúvahových účtoch sa nazývajú ostatné pasíva7

Podľa základnej definície ekonomickej pridanej hodnoty je NOPAT čistý zisk z operatívnej 

činnosti podniku. Slovenská legislatíva však rozoznáva len výsledok hospodárenia 

z hospodárskej činnosti, z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

. Príkladom na 

ostatné pasíva je prenájom, operatívny a finančný lízing, cudzie zásoby v sklade a pod. 

8

Stern Stewart & Co. používa zoznam úprav, ktorý obsahuje viac než 160 položiek, avšak 

kompletný zoznam je obchodným tajomstvom spoločnosti (http://www.sternstewart.com). 

Niektoré úpravy sú však príliš malé alebo príliš komplexné, aby sa dali použiť. Preto je 

vhodné vykonať len tie úpravy, ktoré majú pre podnik význam. Vo všeobecnosti konverzia 

účtovného modelu na model ekonomický obsahuje štyri základné kroky (Mařík, Maříková, 

2005): 

. Operatívny zisk zahŕňa 

časť z hospodárskeho a časť z finančného zisku. Preto je nevyhnutné vymedziť aktíva, 

prostredníctvom ktorých vznikajú v podniku operatívne výnosy a náklady. Po vyčlenení 

operatívnych aktív treba upraviť finančnú štruktúru tak, aby bolo zrejmé, ktoré pasíva kryjú 

operatívne aktíva. Ďalej treba určiť náklady na jednotlivé zdroje financovania tejto skupiny 

aktív. 

                                                 
7 Pojem ostatné pasíva je definovaný v zákone NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
8 Členenie výsledku hospodárenia vychádza z opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky  
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1. Konverzia operatívnych aktív 

Operatívny výsledok hospodárenia musí byť očistený od všetkých neoperatívnych nákladov, t. 

j. od tých, ktoré neslúžia k dosiahnutiu a udržaniu príjmov z hlavnej podnikateľskej činnosti. 

Záleží na schopnostiach analytika a na informáciách, ktoré má k dispozícii, ktoré aktíva 

vyčlení ako operatívne aktíva produkujúce operatívny zisk. Jedným z hlavných dôvodov, 

prečo sa neoperatívna činnosť vyčleňuje, je jej odlišná výška podnikateľského rizika. Keďže 

operatívny zisk je zisk vyprodukovaný čistými operatívnymi aktívami vystihujúcimi „core 

business“ podniku, investovaný kapitál je nahrádzaný čistými operatívnymi aktívami. 

2. Konverzia financovania 

Pri úprave účtovného modelu je nutné vymedziť finančné zdroje kryjúce aktíva podniku 

vrátane tých, ktoré sa nevykazujú v súvahe (ostatné aktíva). Preto treba doplniť účtovne 

vykazované zdroje financovania (pasíva) o ďalšie alternatívy, ako napr. financovanie 

prostredníctvom lízingu, tiché rezervy, rôzne formy prenájmu a pod. Je preto nevyhnutné 

zvýšiť aktíva o hodnotu majetku zaobstaraného na lízing, ďalej zvýšiť úročené záväzky 

o záväzky voči lízingovej spoločnosti a v neposlednom rade zvýšiť NOPAT o platené úroky 

z lízingových splátok. Taktiež je nutné upraviť rezervy, ktoré majú charakter vlastného imania 

alebo skutočných záväzkov a upraviť zdroje o krátkodobé neúročené záväzky. 

3. Daňová konverzia 

Keďže ekonomický model sa líši od účtovného modelu, je nutné odstrániť daňové efekty 

cudzieho financovania (napr. možnosť odpočtu úveru od základu dane). Cudzie financovanie 

podľa koncepcie EVA by malo byť zohľadnené len v kapitálových nákladoch. Po týchto 

úpravách NOPAT predstavuje výnos podniku, ktorý je fiktívne financovaný len vlastným 

imaním. NOPAT sa teda vypočíta ako rozdiel operatívneho zisku pred zdanením a skutočným 

zdanením, ku ktorému sa pripočíta hodnota daňového štítu cudzieho financovania (takýmto 

spôsobom sa odstránia daňové efekty cudzieho financovania). Tento rozdiel sa musí 

zohľadniť aj v súvahe. 

4. Akcionárska konverzia 

Do operatívnych aktív patria položky, ktoré vo finančnom účtovníctve podchytené nie sú 

(napr. nehmotné aktíva ako ocenenie výsledkov výskumu alebo zvýšenie aktív precenením 

smerom k trhovým cenám). O tieto položky je potom nutné upraviť pasíva, a to najmä vlastné 

imanie. Toto zvýšenie vlastného imania sa v súvahe vykazuje ako tzv. ekvivalent vlastného 

kapitálu (equity equivalents) (Stewart, 1991). Ďalším podnetom pre úpravy sú výdavky na 
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vedu a výskum, marketingový prieskum a pod., ktoré možno vnímať nie ako jednorazové 

náklady, ale ako investície (t. j. odpisujú sa). Takto vykazovaný NOPAT bude relatívne 

stabilný, pretože nebude zaťažený jednorazovými nákladmi. 

1.2.4 Odhad nákladov vlastného a celkového kapitálu 

Priemerné náklady kapitálu (WACC – Weighted Average Cost of Capital) sú ovplyvnené 

nákladmi na jednotlivé druhy kapitálu a podielom jednotlivých druhov kapitálu na celkovom 

kapitáli. WACC sa vypočíta ako vážený aritmetický priemer nákladov na jednotlivé zložky 

kapitálu podniku, kde váhami sú podiely týchto zložiek kapitálu na celkovom kapitáli. Je 

potrebné si uvedomiť, že WACC sú súčasťou ukazovateľa EVA a preto nesprávne určenie 

hodnoty WACC skreslí výsledok tohto ukazovateľa.  

Kým náklady cudzieho kapitálu možno určiť na základe úverových zmlúv ako vážený 

aritmetický priemer vypočítaný zo všetkých úverov poskytnutých danému podniku, 

problémom je odhadnúť náklady vlastného kapitálu. Náklady na vlastný kapitál sú dané 

výnosovým očakávaním vlastníkov podniku, pričom ich objektívnou podstatou je využitie 

kategórie oportunitných nákladov, kedy je potrebné zohľadniť výnos z inej nevyužitej 

investičnej príležitosti so zhodnou mierou rizika pre vlastný kapitál.  

Výber metódy na stanovenie nákladov na vlastný kapitál závisí okrem iného aj od právnej 

formy podnikania. Ak sa jedná o akciovú spoločnosť, pri voľbe vhodnej metódy je 

rozhodujúci fakt, či sú akcie tohto podniku obchodované na kapitálovom trhu alebo nie. 

Okrem zohľadnenia oportunitných nákladov možno použiť aj sofistikovanejšie postupy 

rešpektujúce prienik viacerých kritérií. Medzi najznámejšie modely použiteľné na 

kvantifikáciu nákladov vlastného kapitálu patria model diskontovaných dividend, model 

oceňovania kapitálových aktív (CAPM – Capital Asset Pricing Model a APT model – The 

Arbitrage Pricing Theory Model), stavebnicové modely, analýza rizika a expertný spôsob 

stanovenia nákladov kapitálu. Trhové modely, ktoré sa opierajú o kapitálový trh, nie sú 

vhodným prístupom na odhad nákladov vlastného kapitálu v podmienkach málo rozvinutého 

a najmä nedostatočne likvidného a alokačne neefektívneho kapitálového trhu. Preto 

nasledujúci text abstrahuje od trhových modelov a bližšie popisuje jeden zo stavebnicových 

modelov odhadov nákladov vlastného kapitálu. Jedná sa o model INFA (Neumaierová, 

Neumaier, 2002), ktorý bol zvolený pri odhade nákladov vlastného imania v priebehu 

realizácie výskumnej práce. 
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Špecifickou črtou stavebnicových modelov je, že riziková prémia sa vytvára ako súčet 

určitých zložiek v závislosti od miery rizika oceňovaného podniku. Náklady vlastného 

kapitálu podľa modelu INFA sa vypočítajú ako súčet bezrizikovej výnosovej miery a rizikovej 

prémie (tabuľka 1) podľa vzťahu: 

finstrstabfinpodnikLAfe rrrrrr ++++=  

Vysvetlivky: 
re – náklady vlastného imania v % 
rf – bezriziková úroková miera v % 
rLA – prémia za likvidnosť akcií v % 
rpodnik – prémia za podnikateľské riziko v % 
rfin stab – prémia za riziko z finančnej nestability v % 
rfinstr – prémia za riziko z finančnej štruktúry v % 

Tabuľka 1: Zložky rizikovej prémie v modeli INFA 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Neumaierová, Neumaier, 2002. Upravené podľa Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. Dostupné na internete: <http://download.mpo.cz > 


