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1.3 Teoretické východiská riadenia finančnej štruktúry podniku 

 
Na finančnú výkonnosť podniku vyplýva viacero faktorov. Jedným z nich je štruktúra zdrojov 

financovania podnikových aktív. Pri riadení finančnej štruktúry podniku je nevyhnutné 

zohľadňovať základné pravidlá financovania vychádzajúce z dlhodobej praxe finančných 

manažérov. Významnú úlohu zohráva taktiež typická štruktúra finančných zdrojov v odvetví, 

prípadne finančná štruktúra najsilnejšieho konkurenta. Nemenej dôležité sú tiež názory 

popredných odborníkov na financovanie a finančnú štruktúru podnikov rozpracované vo 

finančnej teórii. Nasledujúca kapitola poskytuje prehľad názorov, postrehov, teórií a možných 

faktorov vplývajúcich na riadenie finančnej štruktúry podniku. 

1.3.1 Finančná štruktúra podniku a základné pravidlá financovania 

Štruktúra zdrojov financovania podnikových aktív sa vo finančnej teórii nazýva tiež 

finančnou štruktúrou. Z pohľadu niektorých autorov je finančná štruktúra širším pojmom. 

Niektorí autori (napr. Vlachynský et. al., 2002;  Kráľovič, Vlachynský, 2002) totiž definujú aj 

pojem kapitálová štruktúra, ktorý vnímajú ako súčasť finančnej štruktúry. Iní zas stotožňujú 

obidva tieto pojmy (napr. Kupkovič et al., 2002; Synek et al. 2003; Ross, Westerfield, Jaffe, 

1998). Predstavitelia kompromisnej teórie riadenia kapitálovej štruktúry Brealey a Myers 

(2000) považujú kapitálovú štruktúru za kombináciu rôznych cenných papierov.  

Na základe praktických skúseností významných finančných manažérov boli v priebehu času 

zostavené viaceré pravidlá financovania, ktoré pozná finančná teória pod názvom základné 

pravidlá financovania. Vo svojej podstate sa jedná o akúsi pomôcku pri riadení štruktúry 

podnikových pasív. Literatúra uvádza rôzne členenia základných pravidiel financovania. Ďalší 

text poukazuje na jedno z možných členení, konkrétne členenie na pravidlo vertikálnej 

finančnej štruktúry a pravidlo horizontálnej majetkovo-kapitálovej štruktúry (Wöhe, 1995). 

Pravidlo vertikálnej finančnej štruktúry vychádza z vertikálnej analýzy súvahy. Podľa tohto 

pravidla by malo byť vlastné imanie (vlastný kapitál) k záväzkom podniku (k cudziemu 

kapitálu) v pomere 1 : 1. V podnikovej praxi sa ale môže stať, že napriek tomu, že podnik 

nespĺňa toto pravidlo, prosperuje. Dôvod je jednoduchý. Pomer vlastného a cudzieho kapitálu 

závisí predovšetkým od odvetvia, v ktorom podnik pôsobí.  

Pravidlo horizontálnej majetkovo-kapitálovej štruktúry má dva varianty. Prvým je zlaté 

pravidlo financovania a druhým zlaté bilančné pravidlo. Podľa zlatého pravidla financovania 
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by mali byť jednotlivé aktíva podniku financované z takých zdrojov, ktoré bude mať podnik 

k dispozícii počas celej doby životnosti príslušnej zložky aktív. Pomer dlhodobého kapitálu 

a dlhodobo viazaného majetku by mal byť väčší alebo rovný jednej. V opačnom prípade je 

časť dlhodobo viazaných aktív financovaná krátkodobým kapitálom, čo môže viesť 

k ochromeniu finančného zdravia podniku.  

Podľa zlatého bilančného pravidla by mal byť dlhodobý majetok financovaný vlastným 

imaním podniku. Zo širšieho hľadiska by mal byť dlhodobý majetok financovaný z dlhodobo 

viazaných finančných zdrojov, čo znamená, že dlhodobý majetok môže byť financovaný 

tiež dlhodobými cudzími zdrojmi podniku. Z pohľadu najširšieho poňatia zlatého bilančného 

pravidla by mal byť dlhodobý majetok vrátane dlhodobo viazaného obežného majetku krytý 

dlhodobým kapitálom.  

Na základe finančnej praxe boli definované aj ďalšie pravidlá financovania (Synek et al., 

2003), ako napr. zlaté pari pravidlo, zlaté pomerové pravidlo, pravidlo 1 : 1 či pravidlo 2 : 1. 

Podľa zlatého pari pravidla by mal byť dlhodobý majetok financovaný vlastným kapitálom, 

čo je ale značne konzervatívny prístup. Podľa zlatého pomerového pravidla by tempo rastu 

investícií nemalo predstihnúť tempo rastu tržieb, a to ani v krátkodobom časovom horizonte. 

Podľa pravidla 1 : 1 by nemal byť súčet pokladnice, zmeniek a pohľadávok nižší než je výška 

krátkodobého cudzieho kapitálu. Pravidlo 2 : 1 tvrdí, že výška obežných aktív by mala 

dvakrát prevyšovať výšku krátkodobého cudzieho kapitálu. 

1.3.2 Výber zdrojov financovania 

Dôvodov, prečo podnik preferuje vlastné imanie pred záväzkami (cudzími zdrojmi 

financovania), resp. naopak, je viacero. Určitý vplyv na výber formy financovania má najmä 

právna forma podnikania, veľkosť a ziskovosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, ale 

aj makroekonomické prostredie, legislatívny rámec podnikania či úverová politika bánk. Nie 

menej dôležitými faktormi je kvalita manažérskeho procesu, kvalita manažérov, kvalita 

informačného systému, kontrola nad podnikom, kvalita aktív (najmä dlhodobých) 

či organizačná kultúra. V krajinách, kde je rozvinutý kapitálový trh, môžu podniky využiť 

prvotné upisovanie akcií na burze, navyšovanie kapitálu pri vydávaní ďalších akcií či emisiu 

dlhových cenných papierov.  

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že malé podniky majú nižší podiel cudzích zdrojov 

v štruktúre pasív než veľké podniky. Dostupnosťou a nákladnosťou jednotlivých foriem 
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cudzieho financovania sa vo svojich výskumných prácach zaoberali Cassar a Holmes (2003). 

Títo autori dospeli k názoru, že malé podniky získajú menej cudzieho kapitálu, prípadne 

získajú cudzí kapitál s vyššími nákladmi než veľké podniky, čo sa môže prejaviť v ich 

nezáujme o externé financovanie. Ozkan (1996) tvrdí, že dôvodom nižšieho zadlženia malých 

podnikov môže byť okrem iného aj ich snaha o vyššiu likviditu v čase finančných ťažkostí. 

K tejto problematike sa vo svojich výskumných prácach vyjadrili tiež autori Rajan a Zingales 

(1995) či Frank a Goyal (2003). Títo autori sledovali vzťah medzi veľkosťou podniku a jeho 

zadlžením vo forme dlhodobých záväzkov, bankového a iného externého financovania. 

Dospeli k záverom, že medzi veľkosťou podniku a jeho zadlženosťou existuje významný 

pozitívny vzťah. Čím je teda podnik väčší, tým má väčší sklon k financovaniu svojich aktivít 

externými zdrojmi. Titman a Wessels (1988) vo svojej práci vyslovujú záver, že veľké 

podniky sú viac zadlžené, čo je podľa nich spôsobené lepšou diverzifikáciou dlhu a teda 

menším rizikom bankrotu podniku než je to v prípade menších podnikov. Bankové inštitúcie 

takéto podniky považujú za menej rizikové, a preto je ich dostupnosť k úverom vo 

všeobecnosti lepšia. K tomuto tvrdeniu sa prikláňajú aj zástancovia trade-off teórie9

Vzťahom medzi veľkosťou podniku a preferenciou externého financovania sa zaoberali aj 

autori Drobetz a Fix (2005), podľa ktorých veľké podniky v dôsledku informačnej asymetrie 

zvyšujú akciový kapitál (externý finančný zdroj), ktorý postupne nahrádza cudzí kapitál. 

Názory na navyšovanie základného imania prostredníctvom emisie akcií sa však rôznia. 

V prípade akciových spoločností zohráva veľkú úlohu veľkosť podniku. Veľké podniky na 

rozdiel od tých menších využívajú kapitálový trh na získanie akciového a dlhopisového 

kapitálu. Za týmto účelom vysielajú smerom k vonkajším investorom signály, ktoré majú 

v ich očiach vyvolať pozitívne vnímanie finančného hospodárenia daného podniku. Takto 

vyvolaná informačná asymetria sa prejaví rastom atraktivity akcií podniku. Podnik preto 

navyšuje základné imanie a podiel cudzieho kapitálu na celkových aktívach podniku postupne 

klesá. Atraktívnosť akcií menších podnikov je podstatne nižšia, a preto sa tieto podniky 

zameriavajú na pre nich dostupnejšie formy financovania. 

, podľa 

ktorej veľké podniky produkujúce dostatočne veľký zisk majú vyššiu úverovú bonitu, a preto 

ich bankové inštitúcie považujú za menej rizikové a nepredpokladajú u nich náhle finančné 

ťažkosti spôsobené platobnou neschopnosťou. 

                                                 
9 Známa aj ako kompromisná teória. Definuje optimálnu zadlženosť ako kompromis medzi úrokovým daňovým 
štítom a nákladmi finančných ťažkostí (Brealey a Myers, 1992). Podnik by mal nahradzovať vlastné imanie 
dlhom alebo dlh vlastným imaním dovtedy, kým nebude trhová hodnota podniku maximálna. 
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Podobný názor ako Drobetz a Fix (2005) majú aj iní autori – Rajan a Zingales (1995) 

a Nivorožkin (2003). Podľa nich veľké, zrelé podniky spôsobujú informačnú asymetriu, čo 

spôsobuje zvýšenie stimulov na rast vlastného imania (konkrétne akciového kapitálu) na úkor 

dlhového financovania. Jílek (1997) tvrdí, že náklady na získanie a viazanie akciového 

kapitálu sú spravidla vyššie než je to pri dlhovom financovaní, avšak v rokoch s horšími 

hospodárskymi výsledkami nie sú takou hrozbou pre platobnú schopnosť podniku než 

splácanie úrokov z úverov. S týmto tvrdením sa však v podmienkach SR dá súhlasiť len 

čiastočne, pretože mnohé akciové spoločnosti nevyplácajú dividendy, a preto financovanie 

formou emisie kmeňových akcií môže byť dokonca menej nákladné než bankový úver. Signál 

vysielaný smerom k potenciálnym investorom je však v tomto prípade skôr negatívny. 

Podobný názor zastáva aj Hyránek (2005), ktorý hovorí o akomsi paradoxe, kedy sú cudzie 

zdroje drahšie než vlastné imanie z dôvodu nevyplácania dividend. 

Podnik v právnej forme podnikania akciovej spoločnosti, ktorý disponuje silou spôsobiť 

informačnú asymetriu vo vzťahu k vonkajším investorom, dokáže zvýšiť atraktívnosť novo 

emitovaných akcií. Preto by sa mal prednostne zamerať na získavanie akciového kapitálu, 

nakoľko takýmto spôsobom môže získať okrem finančných prostriedkov vo výške súhrnu 

nominálnych hodnôt predaných akcií aj ďalší dodatočný trvalý zdroj financovania vo forme 

emisného ážia. 

Fluck at. al. (1998) na rozdiel od predchádzajúcich autorov sledoval závislosť medzi 

veľkosťou podniku a krátkodobými záväzkami. Dospel k záveru, že medzi krátkodobými 

záväzkami a veľkosťou podniku existuje negatívny vzťah. Čím je podnik väčší, tým je podiel 

krátkodobých záväzkov na celkových aktívach nižší. Tento jav môže byť vysvetlený tým, že 

dlhodobý majetok (vrátane časti obežného majetku, ktorý je v podniku  viazaný dlhodobo) 

rastie rýchlejšie než obežný majetok krytý krátkodobými zdrojmi financovania. Prax 

slovenských podnikov potvrdzuje toto tvrdenie v tom smere, že malé podniky majú 

obmedzenú možnosť získania dlhodobého bankového úveru. 

Na voľbu finančných zdrojov zo strany podniku vplýva okrem veľkosti podniku aj  jeho 

majetková štruktúra. Podľa Harrisa a Raviva (1991) podniky, ktoré majú viac hmotných aktív, 

sa môžu zadlžovať viac. Toto tvrdenie sa dá odôvodniť najmä rozdielom medzi morálnym 

opotrebením dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Reálna trhová hodnota 

dlhodobého nehmotného majetku klesá rýchlejšie než trhová hodnota hmotného majetku, či 

už dlhodobého alebo obežného. Iní autori (napr. Titman a Wessels, 1988; Rajan a Zingales, 
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1995; Wald, 1999; Fama a French, 2000; Frank a Goyal, 2004), ktorí vo svojich štúdiách 

sledovali vzťah medzi pomerom fixných aktív na celkových aktívach a zadlženosťou podniku, 

však potvrdili medzi týmito dvoma finančnými ukazovateľmi negatívny vzťah. Odlišný 

výsledok sa dá zdôvodniť prostredím, v ktorom sa  výberová vzorka podnikov nachádza. 

Odborníci na riadenie finančnej štruktúry sa v svojich prácach nezameriavali len na externé 

zdroje financovania. V posledných desaťročiach bolo vypracovaných množstvo štúdií 

sledujúcich vplyv ziskovosti podniku na jeho kapitálovú štruktúru, ktoré potvrdzujú, že 

existuje vzťah medzi výškou výsledku hospodárenia podniku a jeho zadlženosťou. Štúdie 

Titmana a Wesselsa (1988), Harisa a Raviva (1991), Rajana a Zingalesa (1995) a Walda 

(1999) poukazujú na negatívnu závislosť medzi zadlženosťou podniku a výškou 

nerozdeleného zisku. Vysoko ziskové podniky používajú nerozdelený zisk na splatenie dlhu 

a tak postupne znižujú podiel dlhu na celkových aktívach. Títo autori sa zhodujú v názore, že 

ziskový podnik postupne nahrádza cudzie zdroje vlastným imaním. Myers (1984) tvrdí, že 

podnik má tendenciu preferovať interné financovanie pred externým. Ziskové podniky 

používajú na financovanie svojich aktivít v prvom rade nerozdelený zisk a až následne 

pristupujú k využívaniu externého kapitálu. A to napriek tomu, že ziskové podniky majú 

podstatne ľahší prístup k externým zdrojom financovania než podniky produkujúce stratu 

alebo nízky zisk. 

1.3.3 Teórie riadenia kapitálovej štruktúry 

Je veľmi trúfalé jednoznačne povedať, ktorý finančný zdroj je pre podnik vhodný na 

financovanie konkrétnej aktivity. Predsa sa touto myšlienkou zaoberali mnohí odborníci 

z oblasti finančného manažmentu. Bolo vypracovaných viacero teórií (statické a dynamické 

teórie o kapitálovej štruktúre) a publikovaných mnoho pohľadov a názorov na problematiku 

zdrojov financovania podnikových aktivít. Problematika kapitálovej štruktúry a jej 

optimalizácie vyvolala intenzívnu diskusiu v kruhu odborníkov z oblasti finančného 

manažmentu a od kedy uzrela svetlo sveta pôvodná práca Modiglianiho a Millera (1958) pod 

názvom „The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment“, objektom 

častých diskusií sa v odbornej literatúre stala základná otázka, či existuje unikátna kombinácia 

dlhu a vlastného kapitálu, ktorá by maximalizovala hodnotu podniku, a ak áno, tak ktoré 

faktory vplývajú na optimálnu kapitálovú štruktúru podniku. Výskum v oblasti kapitálovej 

štruktúry bol sprevádzaný kritikou, novými názormi a zisteniami. Mnohé pokusy vysvetliť 

kapitálovú štruktúru však zlyhali, resp. nedospeli k žiadnemu presvedčivému výsledku. Preto 
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problematika optimalizácie kapitálovej štruktúry ako aj výberu vhodnej formy financovania 

zostáva naďalej vysoko aktuálna. 

Vo všeobecnosti možno teórie o kapitálovej štruktúre rozdeliť do dvoch základných skupín. 

Prvú skupinu tvoria statické a druhú dynamické teórie kapitálovej štruktúry. Statické teórie sa 

zaoberajú úvahou o optimálnej zadlženosti a hľadajú odpovede na otázku, či optimálna 

zadlženosť existuje a ak áno, tak ako ju definovať, na základe akých kritérií a z pohľadu koho 

(vlastníkov, manažérov alebo veriteľov). Do tejto skupiny teórií sa radí klasická teória, 

tradičný prístup (teória U krivky), teória Millera a Modiglianiho (MM model) a kompromisná 

teória (trade off model). Predstavitelia dynamických teórií naopak tvrdia, že neexistuje žiadna 

jednotná metodológia na určenie optimálnej kapitálovej štruktúry z dôvodu špecifických 

podmienok každého podniku. Zovšeobecňovanie optimalizačného problému a jeho prenášanie 

na iný podnik nie je vhodné. Medzi dynamické teórie sa radí teória hierarchického poriadku a 

signalizačný model. 

Klasická teória 

Podľa klasickej teórie sa zmena kapitálovej štruktúry prejaví v trhovej hodnote podniku. Pri 

zdôvodnení tohto tvrdenia sa vychádza z názoru, že pri raste zadlženosti klesajú priemerné 

náklady kapitálu, čo má za následok rast trhovej hodnoty podniku. Preto je kapitálová 

štruktúra optimálna vtedy, kedy sú priemerné náklady kapitálu minimálne (obr. 2). Táto teória 

dochádza pomerne k absurdnému výsledku: najvhodnejšia je kapitálová štruktúra so 

stopercentným podielom cudzieho kapitálu, pretože náklady cudzieho kapitálu sú nižšie než 

náklady vlastného kapitálu, a preto pri zvyšovaní podielu cudzieho kapitálu v kapitálovej 

štruktúre budú priemerné náklady kapitálu klesať. Táto teória ignoruje efekty daňového štítu 

a transakčné náklady. 
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Obrázok 2: Vývoj WACC vplyvom rastu zadlženosti podniku – klasická teória 

Zdroj: Závarská, 2007b 

Vysvetlivky k obrázku: 
 
CK/A – ukazovateľ zadlženosti podniku 
NVK – náklady vlastného kapitálu 
NCK – náklady cudzieho kapitálu 
WACC – priemerné náklady kapitálu 
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Teória U-krivky (tradičný prístup) 

Podľa tejto teórie priemerné náklady kapitálu klesajú dovtedy, kým veritelia a akcionári 

nezačnú pociťovať určité riziko z dôvodu zadlženia podniku. Potom začnú priemerné náklady 

kapitálu narastať. Optimálna kapitálová štruktúra podniku je v bode, kedy sú priemerné 

náklady kapitálu minimálne (obr. 3). V tomto bode pri nemennosti výšky zisku pred zdanením 

a platením úrokov (EBIT) je hodnota podniku vypočítaná ako večná renta maximálna.  
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Obrázok 3: Vývoj WACC a hodnoty podniku vplyvom rastu zadlženosti – teória U-krivky 

Zdroj: Závarská, 2007b 
 

Teória Millera a Modiglianiho (MM model) 

Podľa MM modelu finančné rozhodnutia podniku nie sú relevantné, pretože trhová hodnota 

podniku nie je závislá od jeho kapitálovej štruktúry. Za pomerne zjednodušených 

predpokladov, z ktorých tento model vychádza, sa vlastné a cudzie zdroje financovania 

považujú za dokonalé substitúty. Trhová hodnota podniku, ako aj priemerné náklady podniku 

na získanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu zostávajú nemenné nezávisle od 

kapitálovej štruktúry (obr. 4). Na dokonale fungujúcom trhu investície prinášajúce rovnaký 

výnos majú rovnakú cenu, a preto trhová hodnota podniku nezávisí od štruktúry kapitálu, ale 

len od výnosnosti celkového kapitálu.  
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Obrázok 4: Vývoj WACC a hodnoty podniku vplyvom rastu zadlženosti – MM model 

Zdroj: Závarská, 2007b 

Vysvetlivky k obrázku: 
 
CK/A – ukazovateľ zadlženosti podniku 
NVK – náklady vlastného kapitálu 
NCK – náklady cudzieho kapitálu 
V –   hodnota podniku  
WACC – priemerné náklady kapitálu 

Vysvetlivky k obrázku: 
 
CK/A – ukazovateľ zadlženosti podniku 
NVK – náklady vlastného kapitálu 
NCK – náklady cudzieho kapitálu 
V –   hodnota podniku  
WACC – priemerné náklady kapitálu 
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Pôvodná koncepcia MM modelu je z roku 1958. O niekoľko rokov neskôr (1963) autori MM 

modelu publikovali korekciu modelu. Uznali vplyv zdanenia príjmov na priemerné náklady 

kapitálu a na trhovú hodnotu podniku prostredníctvom úrokového daňového štítu.  

Kompromisná teória (Trade-off model) 

Kompromisná teória, ktorej hlavnými predstaviteľmi sú Brealey a Myers (1992), spája MM 

model s reálnymi podmienkami trhu. Jej autori zreálnili MM model tým, že ho rozšírili 

o niektoré reálne trhové podmienky. Do modelu zakomponovali vplyv daní a náklady 

finančných ťažkostí spojených s možným bankrotom podniku v prípade zlej finančnej 

situácie. Kompromisná teória definuje optimálnu zadlženosť ako kompromis medzi úrokovým 

daňovým štítom a nákladmi finančných ťažkostí. Podnik by mal nahradzovať vlastné imanie 

dlhom alebo dlh vlastným imaním dovtedy, kým nebude trhová hodnota podniku maximálna. 

Optimálna kapitálová štruktúra je v bode, kedy anticipované náklady finančných ťažkostí 

kompenzujú výhody daňového štítu (obr. 5). 
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Obrázok 5: Vývoj hodnoty podniku vplyvom rastu zadlženosti – kompromisná teória 

Zdroj: Závarská, 2007b 
 

Teória hierarchického poriadku (Pecking Order Theory) 

Teória hierarchického poriadku, ktorej autormi sú Myers a Majluf (1984), vychádza 

z praktických skúseností a je založená na probléme asymetrických informácií. V praxi totiž 

existuje značná asymetria informácií medzi manažérmi a investormi, t. j. manažéri majú také 

informácie, ktoré investorom chýbajú. Práve táto asymetria informácií vplýva na finančné 

rozhodnutia podniku. Podľa teórie hierarchického poriadku manažéri využívajú finančné 

zdroje v určitom poradí. Na prvom mieste je financovanie z interných zdrojov (nerozdelený 

zisk a fondy), potom nasledujú cudzie externé zdroje (dlh) a až nakoniec siahajú manažéri po 

emisii akcií (vlastné externé zdroje). Pri financovaní prostredníctvom cenných papierov 

Vysvetlivky k obrázku: 
 
SH – súčasná hodnota 
Optimum – maximum 
trhovej hodnoty podniku 
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postupujú od najviac bezpečných k najmenej bezpečným. Manažéri považujú emisiu akcií za 

nepriaznivý signál, čo je dôvodom, prečo uprednostňujú dlh pred emisiou akcií. Táto teória 

nevysvetľuje, aká je optimálna kapitálová štruktúra. Iba stanovuje ideálne poradie zdrojov 

financovania.  

Signalizačný model (Incentive-signalling model) 

Podobne ako teória hierarchického poriadku aj signalizačný model vychádza z asymetrických 

informácií medzi manažérmi a investormi. Autorom signalizačného modelu je Ross (1977), 

podľa ktorého sa manažéri snažia vyslať investorom pozitívny signál o podniku prijatím 

kapitálovej štruktúry s vysokým podielom dlhu. Jedine prosperujúci podnik si môže dovoliť 

vyšší podiel dlhu vo svojej kapitálovej štruktúre. Záujem investorov následne napomôže 

zvýšiť ceny podnikových akcií. Na druhej strane dodatočná emisia akcií je negatívnym 

signálom pre investorov. Podľa autora tejto teórie manažér maximalizuje návratnosť stimulov 

prostredníctvom výberu takého finančného balíka, ktorý by bol kompromisom medzi 

súčasnou hodnotou signálu vysielaného trhu a stimulujúcimi následkami. Hodnota podniku 

bude rásť so zvyšujúcim sa zadlžením, pokiaľ toto rastúce zadlženie neprestane zvyšovať 

vnímanie hodnoty podniku trhom.  

Zásadný nedostatok teórií o kapitálovej štruktúre  

Jednotlivé statické teórie vychádzali z určitých zjednodušených predpokladov. Keďže realita 

bola odlišná, ich aplikovateľnosť do finančnej praxe podnikov bola značne obmedzená. 

Na druhej strane dynamické teórie vnímajú podnik ako subjekt zasadený do špecifického 

vnútorného a vonkajšieho okolia vyznačujúci sa určitými charakteristikami, ktoré ho odlišujú 

od iných podnikov. Dynamické teórie vychádzajú z praktických skúseností manažérov 

a z podmienky asymetrie informácií medzi manažérmi a potenciálnymi veriteľmi. 

Väčšina teórií o kapitálovej štruktúre berie do úvahy len niekoľko determinantov vplývajúcich 

na mieru zadlženia, resp. na kapitálovú štruktúru. V priebehu času empirické štúdie ukázali, 

že na kapitálovú štruktúru okrem úrokového daňového štítu, nákladov finančných ťažkostí, 

agentských nákladov a pod. vplývajú aj iné determinanty, ktoré v rôznej miere ovplyvňujú 

zloženie podnikového kapitálu. Medzi významné determinanty patria nasledovné (Bartošová, 

2005): 

• veľkosť a stabilita realizovaného zisku – čím sú predpokladané zisky vyššie a stabilnejšie, 

tým môže byť vyšší podiel dlhu v kapitálovej štruktúre podniku, 
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• úroveň a stabilita cash-flow –  čím je predpokladaný cash flow vyšší a stabilnejší, tým 

môže byť vyšší podiel dlhu v kapitálovej štruktúre podniku, 

• majetková štruktúra – dlhodobý majetok a časť obežných aktív by mali byť kryté 

dlhodobým kapitálom, 

• kontrola nad podnikom – vyššia kontrola nad podnikom môže byť dosiahnutá vyšším 

podielom vlastného kapitálu v kapitálovej štruktúre, 

• vlastnícka štruktúra – výskumy ukazujú, že počet vlastníkov a ich obchodný podiel môže 

mať dvojaký vplyv na kapitálovú štruktúru, t. j. napr. rodinné podniky zvyčajne 

uprednostňujú väčší podiel dlhu, ale môže to byť aj naopak, 

• požiadavky veriteľov – veritelia sú väčšinou proti vysokému podielu dlhu v kapitálovej 

štruktúre, 

• dividendová politika – čím je zadlženosť podniku vyššia, tým vyššia je pravdepodobnosť, 

že podnik nebude schopný udržať stabilnú dividendovú politiku, 

• miera inflácie – inflácia zvýhodňuje dlžníkov na úkor veriteľov, preto rast cenovej hladiny 

stimuluje podniky k rastu zadlženosti, 

• príslušnosť podniku k odvetviu – podnik sa usiluje o dosiahnutie takej zadlženosti, ktorá 

sa približuje k priemernej zadlženosti v príslušnom odvetví a 

• situácia na finančnom trhu – ak finančný trh nefunguje alebo je málo likvidný, cenné 

papiere nie sú vhodným nástrojom na financovanie. 

1.3.4 Faktory ovplyvňujúce financovanie podniku 

V predchádzajúcej kapitole boli vymenované niektoré faktory, ktoré jednoznačne ovplyvňujú 

finančnú, prípadne kapitálovú štruktúru podniku, avšak v teóriách o riadení kapitálovej 

štruktúry podniku podchytené nie sú. V nasledujúcom texte sú syntetizované poznatky 

finančnej teórie z oblasti vplyvu vybraných faktorov na finančnú štruktúru podniku. 

Veľkosť podniku 

Veľkosť podniku jednoznačne predurčuje finančnú štruktúru podniku. Malé podniky majú 

obmedzenú možnosť získať bankový úver alebo dodatočné finančné prostriedky 

prostredníctvom emisie akcií či obligácií (Kislingerová et al., 2005). Malé podniky vo 

všeobecnosti získajú menej cudzieho kapitálu, prípadne získajú cudzí kapitál s vyššími 

nákladmi než veľké podniky (Bobáková, 2002b), čo sa môže prejaviť v ich nezáujme 

o externé financovanie. Dôvodom nižšieho zadlženia malých podnikov môže byť okrem iného 

aj ich snaha o vyššiu likviditu v čase finančných ťažkostí. Viacerí autori (Rajan a Zingales, 
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1995; Frank a Goyal, 2003) vo svojich výskumných prácach konštatujú pozitívny vzťah 

medzi veľkosťou podniku a zadlžením vo forme dlhodobých záväzkov, bankového a iného 

externého financovania. Tvrdia, že čím je podnik väčší, tým má väčší sklon k financovaniu 

svojich aktivít externými zdrojmi. Veľké podniky v dôsledku informačnej asymetrie zvyšujú 

akciový kapitál (vlastný externý finančný zdroj), ktorý postupne nahrádza cudzí kapitál (cudzí 

externý finančný zdroj). Na druhej strane medzi krátkodobými záväzkami a veľkosťou 

podniku existuje negatívny vzťah. Čím je podnik väčší, tým je podiel krátkodobých záväzkov 

na celkových aktívach nižší. Toto tvrdenie sa dá vysvetliť dostupnosťou veľkých podnikov 

k dlhodobým úverom. Malé podniky podstatne ťažšie získajú dlhodobý úver, než veľké 

podniky (Hyránek, 2005). Veľké podniky sa zadlžujú viac, čo je spôsobené lepšou 

diverzifikáciou dlhu a teda menším rizikom bankrotu podniku než v prípade menších 

podnikov. Bankové inštitúcie takéto podniky považujú za menej rizikové, a preto ich 

dostupnosť k úverom je vo všeobecnosti lepšia.  

Veľkosť a stabilita realizovaného zisku a cash-flow 

Finančná teória tvrdí, že čím sú predpokladané zisky podniku vyššie a stabilnejšie, tým môže 

byť vyšší podiel dlhu vo finančnej štruktúre podniku (Bartošová, 2005). Podnik sa môže 

zadlžovať, pretože bude schopný v budúcnosti splácať svoje dlhy. Riziko bankrotu takéhoto 

podniku je pomerne nízke, avšak s rastúcou zadlženosťou sa zvyšuje. Obdobne podľa 

finančnej teórie platí, že čím je predpokladaný cash-flow vyšší a stabilnejší, tým môže byť 

vyšší podiel dlhu vo finančnej štruktúre podniku (Bartošová, 2005). Vysvetlenie tohto 

tvrdenia je obdobné, ako v prípade vysokých a stabilných ziskov. Podnik je schopný splácať 

svoje dlhy v dlhšom časovom horizonte. Podľa zástancov trade-off teórie veľké podniky 

produkujúce dostatočne veľký zisk majú vyššiu úverovú bonitu, a preto ich bankové inštitúcie 

považujú za menej rizikové a nepredpokladajú u nich náhle finančné ťažkosti spôsobené 

platobnou neschopnosťou (Brealey a Myers, 1992). 

Majetková štruktúra   

Dlhodobý majetok a časť obežných aktív by mali byť kryté dlhodobým kapitálom, či už 

vlastným alebo cudzím (Kislingerová et al., 2004). Podniky s vyšším podielom nehmotného 

dlhodobého majetku v majetkovej štruktúre podniku, prípadne podniky s úzko 

špecializovaným výrobným zariadením by však mali uprednostniť interné zdroje 

financovania, prípadne základné imanie ako externý vlastný zdroj financovania (Synek et al., 

2003). Hlavným dôvodom je predovšetkým rýchle morálne opotrebenie nehmotného majetku 

a potenciálna nepredajnosť úzko špecializovaného zariadenia. V prípade finančnej tiesne 
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podniku a potreby dodatočných finančných prostriedkov sa majetok odpredá za príliš nízku 

cenu. 

Podniky, ktoré majú viac hmotných aktív, sa môžu zadlžovať viac (Kupkovič, 2003). Toto 

tvrdenie sa dá odôvodniť najmä rozdielom medzi morálnym opotrebením dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, ako aj možnosťou získania lombardného úveru. Reálna 

trhová hodnota dlhodobého nehmotného majetku klesá rýchlejšie než trhová hodnota 

hmotného majetku, či už dlhodobého alebo obežného. Štúdie viacerých autorov (Titman 

a Wessels, 1988; Rajan a Zingales, 1995; Wald, 1999; Fama a French, 2002) potvrdili 

negatívny vzťah medzi podielom fixných aktív na celkových aktívach a zadlženosťou 

podniku.  

Kontrola nad podnikom a vlastnícka štruktúra 

Ak chce vlastník, prípadne vlastníci, dosiahnuť vyššiu kontrolu nad podnikom, môže to 

dosiahnuť vyšším podielom vlastného imania vo finančnej štruktúre (Bobáková et al., 2006b). 

V takomto prípade podnik uprednostňuje získanie dodatočných zdrojov financovania vo 

forme externých vlastných zdrojov, ako napr. dodatočné vklady spoločníkov, vklad tichého 

spoločníka, emisia akcií, prijatie darov a dotácií a v prípade existencie informačnej asymetrie 

u akciových spoločností vstupuje do úvahy aj emisné ážio vytvorené upísaním akcií za vyššiu 

než menovitú hodnotu (Bartošová, 2005).  

V súvislosti so zvýšením podielu vlastného imania v štruktúre pasív zohrávajú dôležitú úlohu 

aj interné vlastné zdroje, predovšetkým kladný výsledok hospodárenia a následné dopĺňanie 

fondov tvorených zo zisku.  

Výskumy taktiež ukazujú, že počet vlastníkov a ich obchodný podiel môže mať dvojaký 

vplyv na finančnú štruktúru (Cassar et al., 2003). Napr. rodinné podniky (podnikanie na 

živnosť) môžu uprednostňovať dlh, nakoľko rodinný rozpočet je obmedzený, avšak na druhej 

strane môžu uprednostňovať práve vlastné imanie, nakoľko riziko, ktoré podstupujú, je tak 

nižšie. Iným príkladom sú kapitálové obchodné spoločnosti, ktoré môžu uprednostňovať dlh, 

nakoľko v prípade nepriaznivých okolností vlastníci podniku prídu len o upísaný vklad, 

prípadne o hodnotu akcií. Na druhej strane sa s rastom dlhu stráca suverenita podniku, čo je 

dôvodom pre uprednostňovanie navýšenia základného imania pôvodnými vlastníkmi. 
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Požiadavky veriteľov  

Veritelia požadujú za nimi investovaný kapitál do podniku určitý úrok minimálne vo výške, 

akú by získali pri investovaní voľných finančných prostriedkov do podobnej, rovnako 

rizikovej investície (Kráľovič et al. 2002). S rastom zadlženosti podniku rastie aj riziko 

bankrotu podniku a teda aj riziko ich investície. Veritelia sú preto vo všeobecnosti proti príliš 

vysokému podielu dlhu vo finančnej štruktúre podniku. V prípade zadlženia podniku vo 

forme bankových úverov úverové zmluvy častokrát obsahujú klauzulu týkajúcu sa určitého 

obmedzenia výšky zadlženosti podniku (Kislingerová et al., 2004). Taktiež akcionári 

požadujú tým vyššie zhodnotenie ich investície, čím je zadlženosť podniku vyššia (Valach, 

2001). 

Dividendová politika  

Čím je zadlženosť podniku vyššia, tým vyššia je pravdepodobnosť, že podnik nebude schopný 

udržať stabilnú dividendovú politiku. Akciový kapitál považuje finančná teória za najdrahší, 

avšak v podmienkach Slovenskej republiky sa možno stretnúť s paradoxom, kedy je akciový 

kapitál podstatne lacnejší než bankový úver, obligácie, dodávateľský úver a ostatné formy 

dlhu (Hyránek, 2005). Vo všeobecnosti slovenské podniky nevykazujú vysoké zisky, ich 

ziskový potenciál je príliš nízky, prípadne zámerne vykazujú nízke zisky (NARMSP, 2005). 

Následne aj vyplácané dividendy sú nízke, resp. sa vôbec nevyplácajú. V spojitosti 

s neefektívne a nedostatočne fungujúcim kapitálovým trhom je preto dostupnosť tohto 

vlastného externého zdroja financovania v podmienkach Slovenskej republiky pomerne slabá 

(NARMSP, 2004b). Financovanie prostredníctvom emisného ážia je v slovenských akciových 

spoločnostiach skôr výnimkou. Navyše si treba uvedomiť fakt, že dividendy nie sú 

odpočítateľnou položkou pre účely zdanenia, a tak nie je možné využiť tzv. daňový štít. 

Miera inflácie a úroková miera 

Je všeobecne známe, že inflácia zvýhodňuje dlžníkov na úkor veriteľov, preto rast cenovej 

hladiny stimuluje podniky k rastu zadlženosti. V prípade dostatočných informácií o vývoji 

miery inflácie v nasledovnom období ale veritelia zakomponujú túto prognózu do predstavy 

o zhodnotení nimi vloženej investície do podniku (Bradley, 2004), čo v konečnom dôsledku 

stiera túto výhodu. Ak ale podnik očakáva, že sa budú v dôsledku uvoľnenej monetárnej 

politiky úrokové miery znižovať, bude sa snažiť zakomponovať do zmluvy pohyblivú 

úrokovú mieru. Opačný postoj zaujme veriteľ, ktorý sa pokúsi zakomponovať do zmluvy 

úrokovú mieru s dlhšou dobou fixácie. 
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Príslušnosť podniku k odvetviu  

Finančné ukazovatele vypočítané v rámci finančnej analýzy je nutné porovnávať s 

ukazovateľmi najsilnejšieho konkurenta, ako aj s priemernou hodnotou týchto ukazovateľov 

v odvetví (Kotulič, Király, Rajčányová, 2007). Nie je vhodné porovnávať hodnoty 

jednotlivých ukazovateľov s hodnotami ukazovateľov podniku pôsobiaceho v inom odvetví. 

Hodnota, ktorá je v jednom odvetví považovaná za optimum, môže byť v inom odvetví 

považovaná za hodnotu spojenú so zlým finančným zdravím podniku. Preto by sa podnik mal 

usilovať o dosiahnutie takej zadlženosti, ktorá sa približuje k priemernej zadlženosti 

v príslušnom odvetví. Obdobne by to malo byť aj s ostatnými ukazovateľmi 

charakterizujúcimi finančnú štruktúru podniku.  

Situácia na kapitálovom trhu  

Ak kapitálový trh nefunguje alebo je málo likvidný, podniky nie sú schopné optimalizovať 

svoju finančnú štruktúru. V podmienkach SR nie je kapitálový trh miestom pre získavanie 

podnikového kapitálu (Hyránek, 2005). Dôvodom sú vysoké transakčné náklady, 

nedostatočná úprava vzájomných vzťahov rôznych tried akcionárov, neexistencia právnej 

úpravy, ktorá by zamedzovala transfer aktív a nerozvinutá akcionárska kultúra. Neexistencia, 

resp. neefektívnosť kapitálového trhu sa spája s financovaním podnikov prevažne dlhovým 

kapitálom, čo má negatívny dopad na rentabilitu podnikov a následne aj na výnosy 

akcionárov.  

Finančné zdravie a zadlženosť podniku 

Podnik spĺňajúci základné finančné pravidlá (zlaté bilančné pravidlo, zlaté pravidlo 

financovania a zlaté pravidlo vyrovnania rizika) a zároveň disponujúci dobrým finančným 

zdravím, sa môže zadlžovať viac. Podnik, ktorý nespĺňa základné pravidlá financovania sa 

musí v prvom rade zamerať na racionalizáciu majetkovej a finančnej štruktúry (Wöhe, 1995; 

Kislingerová et al., 2005) a až následne sa môže zaoberať myšlienkou zvyšovania či 

znižovania zadlženosti. Podnik, ktorý disponuje zlým finančným zdravím by nemal vôbec 

uvažovať o raste zadlženosti. Jeho prvoradým cieľom by malo byť vyriešenej zlej finančnej 

situácie, ktorej ignorovanie môže mať za následok úpadok podniku. Podnik, ktorý má 

problémy s platobnou neschopnosťou, nízkymi ziskami až stratou, dlhou dobou obratu 

pohľadávok a záväzkov, nízkou likviditou a pod. musí zvážiť, či si môže dovoliť financovať 

svoje ďalšie aktivity dlhom. 
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1.3.5 Finančná štruktúra a ekonomický zisk 

Jednou z koncepcií, ktorá vychádza z ekonomického zisku, je koncepcia EVA, ktorá hlbšie 

rozpracováva myšlienku reziduálneho zisku, o ktorom sa po prvý krát zmienil vo svojej práci 

Alfred Marshall (Závarska, 2007i). Ako už bolo popísané v kapitole 1.2, ukazovateľ EVA 

meria hodnotu pridanú vlastníkovi podniku. Vo svojej podstate sa jedná o zhodnotenie 

kapitálu vloženého do podniku jeho vlastníkmi po odpočítaní oportunitných nákladov 

(nákladov vlastného imania). Koncepcia EVA vychádza z prístupu Shareholder Value, čo 

znamená, že na prvé miesto kladie vlastníka podniku. Cieľ maximalizácie zisku je nahradený 

cieľom maximalizácie rastu trhovej hodnoty podniku (Kislingerová et al., 2005). Rozhodnutia 

vlastníkov podniku smerujú k vyššiemu zhodnoteniu nimi investovaného kapitálu, čo 

z krátkodobého hľadiska vedie ku zvýšeniu ukazovateľa EVA a z dlhodobého hľadiska ku 

rastu trhovom pridanej hodnoty (MVA), ktorá sa premieta do rastu trhovej hodnoty podniku. 

Súčasná a budúca kladná ekonomická pridaná hodnota zvyšuje trhom pridanú hodnotu 

podniku, ktorú možno vyčísliť ako súčasnú hodnotu budúcich ukazovateľov EVA podľa 

nasledovného vzťahu (Mařík, 2005): 

MVA = Trhová hodnota podniku – Investovaný kapitál 

MVA = Súčasná hodnota  EVA vo všetkých budúcich obdobiach 

Vychádzajúc zo vzťahu pre celkovú trhovú hodnotu podniku (HP) je možné odvodiť MVA 

ako rozdiel trhovej hodnoty podniku (HP) a investovaného kapitálu (Ct) (Mařík, Maříková, 

2005): 
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Vlastník podniku sa podľa prístupu Shareholder Value snaží zvyšovať ekonomický zisk. Aby 

bol ekonomický zisk kladný, musí účtovný zisk prevyšovať náklady vlastného imania. Ako 

ale docieliť kladný ekonomický zisk? Vlastník podniku by mal poznať faktory ovplyvňujúce 

výšku ekonomického zisku. Vychádzajúc zo základného vzťahu pre výpočet ukazovateľa 

EVA (EVA = NOPAT – WACC . NOA), je možné tvorbu hodnoty pre vlastníka rozdeliť do 

troch základných oblastí – operatívna oblasť, oblasť investovania a oblasť financovania 
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(Pavelková, Knápková, 2005). Operatívna oblasť je prezentovaná čistým operatívnym ziskom 

(NOPAT). Cieľom vlastníka podniku by malo byť zvýšenie tohto ukazovateľa.  

Oblasť investovania je prezentovaná výškou investovaného kapitálu. Jedná sa o sumu čistých 

operatívnych aktív (NOA), ktoré možno vyjadriť ako súčet dlhodobého majetku slúžiaceho na 

vykonávanie hlavnej činnosti podniku a čistého pracovného kapitálu ako časti obežného 

majetku viazaného v podniku dlhodobo. Zníženie hodnoty investovaného kapitálu ovplyvňuje 

výšku ekonomickej pridanej hodnoty v pozitívnom smere. 

Treťou oblasťou je oblasť financovania. Táto oblasť je reprezentovaná priemernými nákladmi 

na kapitál (WACC), ktoré priamo závisia od štruktúry zdrojov financovania podnikového 

majetku a od nákladov spojených s jednotlivými zdrojmi financovania. Znižovanie 

priemerných nákladov na kapitál pozitívne ovplyvňuje výšku ekonomickej pridanej hodnoty. 

Finančná teória jednoznačne potvrdzuje určitú súvislosť medzi finančnou štruktúrou 

a ekonomickým ziskom. Vo všeobecnosti sú cudzie zdroje financovania lacnejšie, než vlastné 

zdroje. Vlastník podniku podstupuje vyššie riziko než veritelia, nakoľko výnos z investície 

patriaci veriteľom má prednosť pred výnosom kapitálu investovaného vlastníkmi podniku. 

Preto vlastníci podniku vyžadujú vyššie zhodnotenie nimi vloženého kapitálu do podniku. 

Zvyšovanie podielu cudzích (lacnejších) zdrojov vo finančnej štruktúre podniku preto môže 

pozitívne ovplyvniť výšku ekonomického zisku. S rastom zadlženosti ale rastie riziko 

bankrotu v prípade nepredvídateľných okolností. Toto riziko sa postupne premieta do 

očakávaní veriteľov. Tí postupne začínajú požadovať zvýšenie výnosu z ich investície ako 

kompenzáciu podstupovaného rizika. Cieľom vlastníka podniku je preto optimalizovať 

finančnú štruktúru v smere zníženia priemerných nákladov na kapitál.  

Zo základného vzťahu pre výpočet ekonomickej pridanej hodnoty možno postupnými 

úpravami odvodiť vzťah, ktorý finančná teória pozná pod názvom Value Spread. Podľa tohto 

vzťahu (EVA = (ROE – re).VI) vyššie hodnotové rozpätie ovplyvňuje ekonomickú pridanú 

hodnotu v pozitívnom smere. Podmienkou tvorby hodnoty pre vlastníka je, aby rentabilita 

vlastného imania (ROE) prevyšovala náklady na tento kapitál (re). Rentabilita vlastného 

imania je ovplyvnená produkčnou silou podniku10

                                                 
10 Produkčná sila podniku sa vypočíta ako podiel čistého zisku pred platením daní a úrokov (EBIT) a celkových 
aktív. 

, ktorá predstavuje schopnosť manažmentu 

zhodnotiť kapitál vložený do podniku, ďalej sadzbou dane a finančnou štruktúrou. 

Významnými ukazovateľmi finančnej štruktúry ovplyvňujúcimi ROE je podiel vlastného 
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imania na celkových aktívach, podiel bankových úverov a obligácií na aktívach a podiel 

platených (nákladových) úrokov na bankových úveroch a obligáciách (Neumaierová, 

Neumaier, 2002). 

Hodnotové rozpätie je ovplyvnené taktiež výškou nákladov vlastného kapitálu. Je potrebné si 

uvedomiť, že rast dlhu v štruktúre podnikových pasív pôsobí na výšku ROE pozitívne, avšak 

len za predpokladu, že je zadlženie podniku pre veriteľov prijateľné a nevyvoláva 

nebezpečenstvo bankrotu. Príliš vysoké zadlženie podniku v konečnom dôsledku zvýši 

náklady nielen cudzieho, ale aj vlastného kapitálu, čo negatívne ovplyvní hodnotové rozpätie. 

Náklady vlastného kapitálu sú ovplyvnené bezrizikovou úrokovou mierou a rizikovou 

prirážkou. Čím vyššie riziko podnik podstupuje, tým je riziková prirážka vyššia (Markovič, 

2003) a teda aj náklady na vlastný kapitál sú vyššie. Vyššie riziko preto zvyšuje náklady na 

vlastný kapitál a ovplyvňuje ROE v negatívnom smere. Výsledkom je zníženie hodnotového 

rozpätia. Rastom zadlženosti sa tiež znižuje výška vlastného imania, ktorá vstupuje do 

výpočtu ekonomickej pridanej hodnoty. 

Zhrnutím vyššie popísaných poznatkov finančnej teórie možno dospieť k nasledovnému: 

• zvýšenie ekonomickej pridanej hodnoty možno docieliť zvýšením čistého operatívneho 

zisku, znížením priemerných nákladov na kapitál a znížením investovaného kapitálu 

(čistých operatívnych aktív); 

• podnik tvorí hodnotu pre vlastníka, ak rentabilita vlastného imania prevyšuje náklady na 

vlastný kapitál, resp. ak rentabilita investovaného kapitálu prevyšuje náklady na 

 investovaný kapitál; 

• náklady na investovaný kapitál závisia od finančnej štruktúry podniku a podstupovaného 

rizika; 

• rast zadlženosti podniku môže zvýšiť ekonomickú pridanú hodnotu; predpokladom jej 

zvýšenia je únosná miera rizika; 

• zvyšovaním zadlženosti podniku rastie riziko vzniku nepriaznivej situácie; investori, ale 

aj vlastníci preto očakávajú vyššie zhodnotenie svojich vkladov, čo sa premieta do 

zvýšenia nákladov na vlastný a cudzí kapitál; 

• rast zadlženosti nad únosnú mieru rizika vedie ku zníženiu ekonomickej pridanej 

hodnoty. 

Finančná štruktúra podniku ovplyvňuje čistý operatívny zisk či rentabilitu vlastného imania 

prostredníctvom daňového štítu, ďalej náklady na vlastný a cudzí kapitál, ako aj podstupované 
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riziko. Úlohou manažéra je nájsť optimálnu finančnú štruktúru podniku, ktorá by viedla ku 

zvýšeniu ekonomickej pridanej hodnoty prostredníctvom využitia daňového štítu (operatívna 

oblasť; zvýšenie NOPAT), zníženia nákladov na kapitál (oblasť financovania; zníženie 

WACC) a zníženia investovaného kapitálu (oblasť financovania; riadenie NOA).  

  


