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3.2 Funkcia podielu ekonomickej pridanej hodnoty na aktívach podniku 

V súčasnej podnikovej praxi sa kladie čoraz väčší dôraz na meranie výkonnosti podniku. 

V posledných rokoch sa do popredia dostáva koncepcia shareholder value, ktorá zohľadňuje 

pri meraní výkonnosti podniku hodnotu pridanú jeho vlastníkovi. Jedným z  ukazovateľov je 

ekonomická pridaná hodnota (EVA – Economic Value Added). Napriek tomu, že EVA udáva 

hodnotu pridanú pre vlastníka podniku, vo vzťahu k zadlženosti nemá veľkú vypovedaciu 

schopnosť. Preto bol v úvahách uprednostnený podiel ekonomickej pridanej hodnoty na 

podnikových aktívach, ktorý udáva hodnotu pridanú vlastníkovi nad rámec nákladov vrátane 

nákladov kapitálu na jednu peňažnú jednotku aktív.  

Veľkým úskalím pri výpočte ekonomickej pridanej hodnoty je vyčíslenie nákladov vlastného 

kapitálu. Finančný manažér môže odvodiť funkciu nákladov vlastného kapitálu, ak má 

k dispozícii potrebné údaje. Ak však tieto údaje chýbajú, môže uvažovať v krátkodobom 

horizonte o tomto ukazovateli ako o konštante (Neumaierová, Neumaier, 2002). Na základe 

preverovania súvislostí medzi nákladmi vlastného kapitálu a zadlženosťou podniku meranou 

podielom cudzích zdrojov na celkových aktívach, prípadne podielom úročených cudzích 

zdrojov na zdrojoch za odmenu nebolo možné potvrdiť významnú závislosť medzi týmito 

dvoma ukazovateľmi vzhľadom na pomerne malú výberovú vzorku podnikov. Je však nutné 

uvedomiť si, že v prípade konkrétneho podniku môže byť situácia značne odlišná. Finančná 

teória udáva, že náklady vlastného kapitálu s rastúcou zadlženosťou vo všeobecnosti rastú. 

Najprv pozvoľna, a potom prudšie.  

Pri odhade nákladov vlastného imania vo výberovej vzorke bol základným 

východiskom model INFA (Neumaierová, Neumaier, 2002). Túto metodiku používa 

Ministerstvo průmyslu Českej republiky pre hodnotenie odvetvia pyramídovou sústavou 

ukazovateľov INFA. Ku bezrizikovej výnosovej miere bola pripočítaná riziková prémia ako 

súčet prémie za likvidnosť akcií, prémie za podnikateľské riziko, prémie za riziko z finančnej 

nestability a prémie za riziko z finančnej štruktúry. Bližšie je táto problematika rozpracovaná 

v teoretickej časti práce. Bezriziková výnosová miera bola vykalkulovaná ako priemerná 

úroková miera 10-ročných štátnych dlhopisov s rokom emisie 2007 (http://www.nbs.sk/sk/). 

Úroková miera bola vo výške reálneho výnosu týchto dlhopisov v roku 2007. Bezriziková 

úroková miera v roku 2007 bola podľa vstupných dát odhadnutá na úrovni 4,6 %. 
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3.2.1 Funkcia EVA/A (nezávislá premenná ÚCZ/ZO) 

Táto podkapitola je venovaná odvodeniu funkcie EVA/A, v ktorej vystupuje funkcia ROE 

odvodená z pyramídového rozkladu produkčnej sily podniku, kde vystupuje ako nezávislá 

premenná zadlženosť meraná podielom úročených cudzích zdrojov na celkových zdrojoch za 

odmenu. Priemerná úroková miera úročeného cudzieho kapitálu (c) je považovaná za 

konštantu. Funkcia EVA/A, ako aj jej prvá derivácia má nasledovný tvar: 
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Priemerná úroková miera ÚCZ je konštanta 

Môžu nastať dva prípady, čo sa týka nákladov vlastného kapitálu (re). Náklady vlastného 

kapitálu môžu, ale nemusia závisieť od zadlženosti podniku. 

a) Ak náklady vlastného kapitálu nezávisia od zadlženosti podniku, potom [ ]′)(xre = 0. 

Funkcia EVA/A je rastúca v závislosti od zadlženosti, ak platí, že prvá derivácia funkcie 

je kladná, t. j. )1( tcre −⋅> . Tento vzťah možno formulovať nasledovne: ak sú náklady 

vlastného kapitálu vyššie než priemerná úroková miera úročeného cudzieho kapitálu po 

zdanení, potom je funkcia rastúca v závislosti od zadlženosti podniku meranej podielom 

úročených cudzích zdrojov na celkových zdrojoch za odmenu. 

b) Ak náklady vlastného kapitálu závisia od zadlženosti podniku, potom je funkcia EVA/A 

rastúca vtedy, ak platí vzťah: [ ] )1()()1()( tcxrxxr ee −⋅>+−⋅′− . 

Priemerná úroková miera ÚCZ je daná funkciou 

Priemernú úrokovú mieru úročeného cudzieho kapitálu (c) však možno považovať za 

konštantu len za určitých zjednodušených predpokladov. V skutočnosti tento ukazovateľ 

závisí od zadlženosti podniku, čo možno vyjadriť prostredníctvom polynomickej funkcie. 

Funkcia EVA/A, ako aj jej prvá derivácia má potom nasledovný tvar: 
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Aj v tomto prípade môžu, ale nemusia náklady vlastného kapitálu (re) závisieť od zadlženosti 

podniku. Môžu teda nastať dva prípady: 

a) Ak náklady vlastného kapitálu nezávisia od zadlženosti podniku, potom ak platí vzťah 

( )CBxAxtre ++⋅−> 23)1( 2 , funkcia EVA/A je rastúca v závislosti od zadlženosti 

meranej podielom úročených cudzích zdrojov na zdrojoch za odmenu.  

b) Ak sa pre náklady vlastného kapitálu dá odvodiť funkcia v závislosti od zadlženosti 

podniku, potom možno funkciu EVA/A považovať za rastúcu, ak je prvá derivácia 

funkcie kladná, t. j. [ ] ( )CBxAxtxrxxr ee ++⋅−>+−⋅′− 23)1()()1()( 2 . 

3.2.2 Funkcia EVA/A (nezávislá premenná CZ/A) 

V tejto podkapitole je odvodená funkcie EVA/A, kde vystupuje funkcia ROE v závislosti od 

podielu cudzích zdrojov na celkových aktívach. Doplnením ROE do vzťahu pre výpočet 

podielu ekonomickej pridanej hodnoty na podnikových aktívach a následne zderivovaním 

funkcie EVA/A je možné dopracovať sa k nasledovným vzťahom: 

A
VIr

A
VIROE

A
EVA

e ⋅−⋅= , kde 
)1(

)1()(
x

txabROE
−

−⋅⋅−
=  

xxrxrxtatb
A

EVA
ee ⋅+−⋅−⋅−−⋅= )()()1()1(  

[ ] )()1()()1( xrxxrta
A

EVA
ee +−⋅′−−⋅−=

′






  

Priemerná úroková miera ÚCZ je konštanta 

Opäť môžu nastať dva prípady. Náklady vlastného kapitálu môžu, ale nemusia závisieť od 

zadlženosti podniku. 

a) Ak náklady vlastného kapitálu nezávisia od zadlženosti podniku, potom [ ]′)(xre = 0. 

Funkcia EVA/A je rastúca v závislosti od zadlženosti, ak platí, že prvá derivácia funkcie 

je kladná, t. j. )1( tare −⋅> . Inými slovami, ak sú náklady vlastného kapitálu vyššie než 

priemerná úroková miera cudzieho kapitálu po zdanení, potom je funkcia rastúca 
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v závislosti od zadlženosti podniku meranej podielom cudzích zdrojov na celkových 

aktívach. 

b) Ak náklady vlastného kapitálu závisia od zadlženosti podniku, potom je funkcia EVA/A  

rastúca vtedy, ak platí vzťah: [ ] )1()()1()( taxrxxr ee −⋅>+−⋅′− . 

Priemerná úroková miera ÚCZ je daná funkciou 

Priemernú úrokovú mieru cudzieho kapitálu (a) však možno považovať za konštantu len za 

určitých zjednodušených predpokladov. V skutočnosti tento ukazovateľ závisí od zadlženosti 

podniku, čo možno vyjadriť prostredníctvom polynomickej funkcie. Funkcia EVA/A, ako aj 

jej prvá derivácia má potom nasledovný tvar: 
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Náklady vlastného kapitálu (re) môžu, ale nemusia závisieť od zadlženosti podniku. Môžu 

teda nastať dva prípady: 

a) Ak náklady vlastného kapitálu nezávisia od zadlženosti podniku, potom ak platí vzťah 

( )CBxAxtre ++⋅−> 23)1( 2 , funkcia EVA/A je rastúca v závislosti od zadlženosti 

meranej podielom cudzích zdrojov na celkových aktívach.  

b) Ak sa pre náklady vlastného kapitálu dá odvodiť funkcia v závislosti od zadlženosti 

podniku, potom možno funkciu EVA/A považovať za rastúcu, ak je prvá derivácia 

funkcie kladná, t. j. [ ] ( )CBxAxtxrxxr ee ++⋅−>+−⋅′− 23)1()()1()( 2 . 

3.2.3 Tri kategórie podnikov v závislosti od priebehu funkcie EVA/A 

Za účelom naplnenia fundamentálneho cieľa boli odvodené dve funkcie rentability EVA/A. 

Jedna v závislosti od zadlženosti podniku meranej prostredníctvom podielu úročených 

cudzích zdrojov na celkových zdrojoch za odmenu (1. spôsob) a druhá v závislosti od 

zadlženosti podniku meranej prostredníctvom podielu cudzích zdrojov na celkových aktívach 

podniku (2. spôsob). Zderivovaním týchto funkcií boli odvodené základné podmienky 

určujúce priebeh funkcie EVA/A v závislosti od zadlženosti. Matematickými úpravami boli 
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odvodené ďalšie vzťahy medzi vybranými finančnými ukazovateľmi poukazujúce na ten istý 

priebeh funkcie a následne zadefinované kritériá pre zaradenie podnikov do troch kategórií – 

A, B, C. 

V kategórii A sú podniky s rastúcou funkciou EVA/A v závislosti od zadlženosti podniku, v 

kategórii B s klesajúcou funkciou a v kategórii C sú podniky s rastúcou funkciou EVA/A 

v závislosti od zadlženosti meranej podielom CZ/A, a zároveň klesajúcou v závislosti od 

zadlženosti podniku meranej podielom ÚCZ/ZO. Rozdelenie podnikov do jednotlivých 

kategórií v závislosti od nákladov vlastného imania je znázornené na obrázku 10. Kritériá pre 

zaradenie podnikov do jednotlivých kategórií sú zhrnuté v tabuľke 19. 

Východiskom pre odvodenie základného vzťahu v kategórii A bol vzťah )1( t
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Obrázok 10: Tri kategórie podnikov v závislosti od re 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka 19: Kritériá pre zaradenie podniku do príslušnej kategórie (EVA/A) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Optimálny vývoj ukazovateľov samofinancovania a ukazovateľov zadlženosti vo vzťahu 

k podielu EVA na aktívach v podnikoch spadajúcich do jednotlivých kategórií je prehľadne 

znázornený v tabuľke 20.  

Tabuľka 20: Optimálny vývoj ukazovateľov pre jednotlivé kategórie podnikov (EVA/A) 
 VI/A VI/ZO ÚCZ/ZO CZ/A 

Kategória A ↓ ↓ ↑ ↑ 
Kategória B ↑ ↑ ↓ ↓ 
Kategória C ↑ ↓ ↓ ↑ 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Podniky v kategórii A dokážu zvýšiť svoju výkonnosť meranú prostredníctvom jedného 

z moderných ukazovateľov výkonnosti podniku zohľadňujúceho koncepciu shareholder value 

zvyšovaním podielu ÚCZ/ZO a CZ/A. Podniky v kategórii B by sa mali snažiť znižovať 

zadlženosť meranú podielom ÚCZ/ZO a CZ/A. Podniky v kategórii C by sa mali zamerať na 

zníženie zadlženosti meranej podielom ÚCZ/ZO a zároveň na zvýšenie zadlženosti meranej 

podielom CZ/A. Tieto podniky by sa teda mali zamerať na zvyšovanie podielu neúročených 

cudzích zdrojov v štruktúre podnikových pasív na úkor úročených cudzích zdrojov.  

Je nutné pripomenúť, že zvolená metodika odhadu nákladov vlastného imania (model INFA) 

v sebe skrýva určité riziko skreslenia tohto ukazovateľa, nakoľko riziková prirážka nemusí 

byť odhadnutá správne. Nemenej významným úskalím je tiež samotná funkcia EVA/A, pri 

ktorej odvodení sa vychádzalo z určitých zjednodušených predpokladov. Tieto nástrahy ale 

možno obísť správnym odhadom nákladov vlastného imania a odvodením funkcie nákladov 

vlastného imania z historických dát finančného a manažérskeho účtovníctva. 
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