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Abstrakt 
Stanovenie nákladu na vlastný kapitál nie je v súčasnej dobre pre podnikový manažment ľahkou úlohou. 

V prípade nerozvinutého kapitálového trhu tento problém naberá na dôležitosti. Ako teda určiť 

výkonnosť podniku, resp. do akých aktív by mal investor umiestniť svoje voľné peňažné prostriedky? 

Cieľom článku je nájsť spôsob, akým je možné využiť súčasne rozpracovaný model stanovenia nákladu 

na vlastný kapitál CAPM pre podmienky nerozvinutého kapitálového trhu akým je aj kapitálový trh 

Slovenska. Ako možné riešenie sa javí odhad Beta koeficientu v závislosti na historickom vývoji cenných 

papierov pri využití Slovensku najbližších rozvinutých kapitálových trhov. Iné dostupné riešenie ponúka 

odhad Beta koeficientov pomocou metódy analógie či viacnásobnej regresie. Uvedené riešenia však 

stále poskytujú iba hrubý odhad údajov potrebných pre stanovenie nákladov na vlastný kapitál, ktoré 

však stále nedokážu plne nahradiť fungujúci trh kapitálu. 
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1 Náklad na vlastný kapitál 

Stanovenie nákladov na vlastný kapitál pre potreby merania výkonnosti podniku (najmä tzv. 

modernými metódami) nie je v súčasnej praxi podnikového manažmentu ľahkou úlohou. V 

porovnaní so stanovením nákladu na cudzí kapitál sa zdá byť stanovenie nákladu na vlastný 

kapitál niekedy viac ako nemožná úloha. Použitie trhových modelov pre stanovenie nákladov 

na vlastný kapitál do veľkej miery znemožňuje rozvinutosť Slovenského kapitálového trhu. 

Burza cenných papierov Bratislava (BCPB) je ako inštitúcia  pomerne mladá v porovnaní s 

historickým vývojom v anglosaských krajinách. Iným, nemenej dôležitým obmedzujúcim 

faktorom zostávajú podmienky pre emisiu cenných papierov na kapitálovom trhu. V prípade 

emisie akcií, či dlhopisov na kótovanom hlavnom trhu je nutné splniť niekoľko podmienok, 

napríklad: 

 minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta je 3 roky, 

 celková menovitá hodnota emisie dlhopisov, resp. jej nesplatenej alebo konvertovanej 

časti je najmenej 5 000 000,- Eur, v prípade akcií 15 000 000,- Eur, 

 v posledných troch rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom sa podáva žiadosť nebola 

na emitenta zavedená nútená správa1, emitent nevstúpil do likvidácie, nebol na majetok 

emitenta vyhlásený konkurz a pod.(Burza cenných papierov Bratislava [BCPB], 2016). 

Jedným z dôvodov slabej rozvinutosti kapitálového trhu na Slovensku je existencia a podstatný 

vplyv bankového sektoru pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov vyplývajúca 

najmä z historickej vývoja podnikania v krajine.  

                                                 
1 napr. zákon č 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 566/2001 Z. z. o 

cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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Medzi akúsi podporu proti získavaniu voľných peňažných prostriedkov z kapitálového trhu, 

formou burzy možno uviesť i nákladovosť systému, slabšiu motiváciu, propagáciu či ochranu 

pre emitentov (Gulka, 2013). Z uvedeného vyplýva akási nemožnosť podniku získať dodatočné 

finančné zdroje pomocou kapitálového trhu. Ak si však situáciu zoberieme z opačnej strany, 

nerozvinutý kapitálový trh nie je schopný dodať potrebné informácie nielen pre podniky ale i 

pre opačnú stranu podnikového manažmentu - investorov. Tí, na základe kapitálového trhu (v 

prípade, ak skutočne funguje) vedia z neho získať dostatočné informácie pre rozhodovanie o 

svojich budúcich potenciálnych investíciách do vybraných podnikových aktív. Čím vyšší výnos 

pre investora, tým vyšší náklad pre podnik a naopak. Čo podnik zaplatí, to investor získa, takže 

modely stanovujúce náklad (výnos) pre podnik (investora) možno použiť pre oboch len s 

opačným plnením toku peňažných prostriedkov. Podnik vytvára hodnotu len vtedy, ak je čistý 

prevádzkový výsledok hospodárenia vyšší než náklady použitého kapitálu v podnikaní. To 

znamená uhradiť nielen náklady explicitné - účtovné, ale i náklady implicitné - náklady 

obetovaných príležitostí nazývané aj ako oportunitné náklady (Růčková, 2011). Podnik teda 

hľadá modely, ktoré mu umožnia vyčísliť náklady na vlastný kapitál. Diskontná miera (náklad 

na vlastný kapitál) by teda mala byť akousi úrokovou mierou, ktorú investor dosiahne pri 

alternatívnom použití investovaných zdrojov (Mařík & Maříková, 2011). Najznámejším 

modelom pre odhad nákladu na vlastný kapitál je model Capital Assets Pricing Model (Model 

oceňovania kapitálových aktív). Ten je však použiteľný len v prípade exitujúceho a dobre 

rozvinutého kapitálového trhu. Je možnosť odhadnúť náklady na vlastný kapitál aj pre 

podmienky nerozvinutého kapitálového trhu? 

 

2 Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) 

CAPM  je primárnym modelom pre odhad nákladov vlastného kapitálu na dobre fungujúcom a 

rozvinutom trhu. Model vyjadruje vzťah medzi systematickým rizikom a akcionármi 

požadovanou minimálnou výnosnosťou (Mařík & Maříková, 2005). Berg a Binsbergen (2015) 

považujú model CAPM za najbližší model k modelu, ktorí používajú akcionári pre alokáciu ich 

kapitálu. Podľa nich model lepšie vysvetľuje "toky" než ktorýkoľvek iný model, čo indikuje že 

investori zohľadňujú cenové riziko. Najviac prekvapujúce je, že CAPM taktiež prekováva 

naivné modely, v ktorých investori ignorujú beta koeficienty a jednoducho nasledujú iné 

príbuzné pohľady na trhové riziko. Rozhodnutia o alokovaní kapitálu odkrývajú, že investori 

využívajú CAPM beta koeficient. Model predpokladá, že akcionár požaduje výnosnosť iba v 

súvislosti so systematickým rizikom, nakoľko nesystematické (špecifické) riziko sa dá 

diverzifikáciou odstrániť (Harumová et al., 2009). Mařík a Maříková (2011) majú pre uvedené 

tvrdenie však odlišný názor. Podľa nich veľká časť investícií do podnikov v podmienkach 

českých podnikov nie je uskutočňovaná investormi, ktorí disponujú takým portfóliom, ktoré by 

špecifické riziko boli schopné potlačiť. Uvedenú skutočnosť následne možno zohľadniť i pre 

špecifiká slovenských podnikov na základe historickej podstaty oboch krajín i napriek 

skutočnosti, že Česká Republika sa považovala vždy za krajinu hospodársky vyspelejšiu než 

Slovensko. Model CAPM ako bolo uvedené zachytáva vzťah medzi systematickým rizikom a 

akcionármi požadovanou výnosnosťou ako: 

𝐂𝐀𝐏𝐌2 =  rf + βe (rm −  rf)                    (1) 

kde: 

CAPM  Capital Assets Pricing Model (Model oceňovania kapitálových aktív),  

  náklad na vlastný kapitál v %, 

rf  Bezriziková miera investovania v % (Risk-free rate), 

                                                 
2 V praxi existuje niekoľko modifikácií modelu CAPM a to napríklad: Zero-beta CAPM, T-CAPM, M-CAPM, IP-

CAPM , Bajus - Glova - Kadárová, Manažment portfólia cenných papierov a analýza citlivosti, 2011. 
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β
e
  Koeficient kmeňových akcií podniku (Beta equity), 

rm  Priemerná miera výnosnosti na kapitálovom trhu v % (Market rate), 

(rm −  rf) Tzv. prémia za riziko akcionára. 

 

CAPM sa vyznačuje niekoľkými charakteristikami (Hill, 2014; Mařík & Maříková, 2014): 

 všetky investície sú nekonečne deliteľné, 

 všetci investori sú racionálny a averzní k riziku, 

 všetci investori preberajú cenu na trhu, žiaden z nich nie je schopný ovplyvniť situáciu 

na trhu, 

 všetci investori si môžu požičiavať a vypožičiavať za bezrizikovú úrokovú mieru, 

 investori nie sú nikdy nasýtení, a ak si môžu vybrať medzi dvoma (inak) zhodnými 

portfóliami, vyberú si to s vyššou očakávanou výnosnosťou, 

 transakčné náklady sú nulové a daňový systém je neutrálny, 

 existuje dokonalý kapitálový trh kde sú všetky informácie dostupné a bezplatné, 

 je lineárny vzťah medzi výnosnosťou individuálnych akcií a výnosnosťou všetkých 

akcií na trhu. 

I napriek uvedeným predpokladom, ktoré do značnej miery komplikujú využitie modelu 

CAPM, ho prax oceňovania podniku ale i prax finančných analytikov vyspelých krajín prijala, 

často však s rôznymi modifikáciami. Je však možné model CAPM využiť i v podmienkach 

poľnohospodárskych podnikov SR? Podľa skúseností a poznatkov Maříka a Maříkovej (2011) 

sa náklad na vlastný kapitál v Českej Republike obvykle kalkuluje pomocou Damodaranovho 

modelu rizika krajiny. Východiskom je model CAPM, ktorý za základ berie relatívne 

spoľahlivé dáta amerického kapitálového trhu, a ďalej pomocou rizikovej prirážky krajiny je 

transformovaný do podmienok českých podnikov. Aké nutné úpravy je nutné previesť pre jeho 

využiteľnosť? V nasledujúcich častiach budú podrobnejšie rozoberané jednotlivé členy rovnice 

pre výpočet nákladov vlastného kapitálu. 

2.1 Bezriziková miera investovania 

Bezriziková miera investovania predstavuje akúsi "bezrizikovú" a teda stopercentnú investíciu, 

ktorá sa investorovi vráti i s následným úrokom. Hľadáme teda alternatívnu investíciu pre 

prípad podniku, ktorý je bezrizikový s cieľom nekonečného trvania bezrizikovej investície. 

Investor má spravidla dve možnosti: nákup podnikových cenných papierov podniku, ktoré mu 

zaručia určité očakávané príjmy, alebo investícia do bezrizikových cenných papierov na 

kapitálovom trhu. Spravidla sú týmito cennými papiermi štátne dlhopisy krajín, ktoré sú v 

relatívne stabilne finančnej či politickej situácii. Prodělal (2012) uvádza požiadavky pre 

bezrizikovú mieru investovania nasledovne: 

 neexistencia rizika nesplatenia, 

 minimálne riziko nelikvidity, 

 minimálne riziko plynúce z reinvestície, 

 voľba reálnej alebo nominálnej bezrizikovej sadzby. 

Autor ďalej uvádza, že tieto požiadavky spĺňajú práve štátne dlhopisy. 

Aká by však mala byť dĺžka splatnosti cenného papiera ako bezrizikovej investície pre 

stanovenie nákladu na vlastný kapitál? Ak predpokladáme skutočnosť, že podnikovú 

výkonnosť nebudeme hodnotiť jedenkrát, ale spravidla každoročne, pravdepodobne najlepším 

spôsobom bude vziať v úvahu aj aktívnu časť podniku - majetok a jeho dobu životnosti. Teda 

tak dlho, ako môžeme predpokladať že nám jednotlivé zložky majetku budú prinášať danú 

výšku zisku. V prípade napr. nehmotného majetku - budov by doba splatnosti mala zahŕňať 4 

odpisovú skupinu - 20 rokov životnosti (skutočná doba životnosti budov však nie je len 20 

rokov). Podobne tomu tak môže byť aj pri ostatných zložkách majetku. Ako výrazný nedostatok 
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tohto postupu sa potom môže zdať skladba jednotlivých majetkových položiek s odlišnými 

dobami životnosti a teda s viac ako jedným bezrizikovým cenným papierom. V nadväznosti na 

dĺžku doby merania výkonnosti sa javí ako riešenie čo najdlhšia doba splatnosti bezrizikového 

cenného papiera. Dôvodom je skutočnosť, že aktíva podniku by sa investičnou činnosťou 

podniku mali obnovovať a teda k výmene aktív nedochádza jednorázovo u všetkých položiek 

majetku, ale postupne, čím by sa sledovanie a nákup jednotlivých cenných papierov značne 

sťažil. Ak  predpokladáme hodnotenie výkonnosti každoročne - donekonečna 

(nepredpokladáme že by bol podnik založený na dobu určitú, jeho cieľom je spravidla čo 

najdlhší životný cyklus), najlepším riešením sa zdá nájsť na kapitálovom trhu Slovenska štátne 

dlhopisy s najdlhšou dobou splatnosti. Tabuľka 1 zachytáva portfólio štátnych dlhopisov 

vydaných na domácom trhu aktualizované k 15. Februáru 2016. 

 
Tabuľka 1 Portfólio štátnych dlhopisov SR vydaných na domácom trhu  

Číslo  

emisie 
ISIN 

Dátum  

emisie 

Dátum 

splatnosti 

Pôvodná  

splatnosť  

v rokoch 

Men. Hod. 

1 ks 

dlhopisu 

v eurách 

Výnos v % 

p.a. 

204 SK4120004318 12.5.2004 12.5.2019 15 3 319,40 5,300% 

206 SK4120004987 10.5.2006 10.5.2026 20 3 319,40 4,500% 

208 SK4120005372 4.4.2007 4.4.2017 10 3 319,40 4,200% 

213 SK4120007071 24.2.2010 24.2.2016 6 1,00 3,500% 

214 SK4120007204 27.4.2010 27.4.2020 10 1,00 4,000% 

216 SK4120007543 14.10.2010 14.10.2025 15 1,00 4,350% 

218 SK4120008202 16.11.2011 16.11.2016 5 1,00 6M EURIB. 

219 SK4120008301 19.1.2012 19.1.2017 5 1,00 4,625% 

221 SK4120008665 11.7.2012 11.7.2029 17 1,00 4,400% 

222 SK4120008673 9.8.2012 9.8.2032 20 1 000 000,00 4,300% 

223 SK4120008871 15.11.2012 15.11.2024 12 1,00 3,375% 

224 SK4120008954 8.2.2013 8.2.2033 20 1,00 3,875% 

225 SK4120009044 28.2.2013 28.2.2023 10 1,00 3,000% 

226 SK4120009234 28.5.2013 28.11.2018 5,5 1,00 1,500% 

227 SK4120009762 16.1.2014 16.1.2029 15 1,00 3,625% 

228 SK4120010430 21.1.2015 21.1.2027 12 1,00 1,375% 

229 SK4120011420 21.1.2016 21.1.2031 15 1,00 1,625% 

Zdroj: www.ardal.sk, vybrané ukazovatele, vlastné spracovanie 

 

Spravidla však ani variant 10 ročných dlhopisov nie je vylúčený, je však si treba uvedomiť 

širšie súvislosti. Otázkou je s akou výnosnosťou bude podnik s "nekonečnou životnosťou" 

nakupovať ďalšie dlhopisy po desiatich rokoch (Mařík & Maříková, 2011). Možný spôsob po 

uplynutí doby splatnosti 10 ročných dlhopisov je nájsť dlhopisy s podobnou výškou výnosu, 

resp. spriemerovaná hodnota historických výnosov štátnych dlhopisov.  

Skrytým problémom pri výbere štátnych dlhopisov je však otázka, či použiť dlhopisy domáce 

alebo dlhopisy krajiny z ktorých sa počíta riziková prémia trhu. V bezrizikovej miere je však 

(v časti, ktorá sa vzťahuje k dlhopisovému trhu) započítaná časť rizika krajiny a časť vzťahujúca 

sa k prémií akciového trhu je druhou zložkou. Ak je teda v danom modely použitá bezriziková 

miera výnosnosti domácej krajiny, bola by časť rizika krajiny započítaná dvakrát (Mařík & 

http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Portf%C3%B3lio%20%C5%A0D/SD%20206.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Portf%C3%B3lio%20%C5%A0D/SD%20208.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Portf%C3%B3lio%20%C5%A0D/SD%20213.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Portf%C3%B3lio%20%C5%A0D/SD%20214.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Portf%C3%B3lio%20%C5%A0D/SD%20216.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20218.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20219%20plne%20znenie.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20221.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20222.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20223%20plne%20znenie.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20224.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20225.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20226.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20227.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20228.pdf
http://www.ardal.sk/_img/Documents/%C5%A0CP/%C5%A0D/Emisn%C3%A9%20podmienky%20%C5%A0D/SD%20229.pdf
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Maříková, 2014). Rizikovú mieru krajiny je teda potrebné znížiť. Viac sa budeme týmto 

problémom zaoberať v ďalších častiach tejto práce. 

2.2 Stanovenie koeficientu Beta 

Beta koeficient vyjadruje závislosť medzi výnosmi daného cenného papiera (resp. odvetvia) a 

výnosnosti trhového portfólia reprezentovaného vhodným trhovým indexom za vhodne zvolené 

časové obdobie. Najčastejšie býva koeficient stanovený metódou analógie dvomi spôsobmi. V 

prípade prvého sa porovnáva verejne obchodovaný podnik, ktorého Beta je známa, s podnikom 

ktorý sa oceňuje - priama analógia. Predmet podnikania u podnikov sa však musí čo najviac 

približovať čo je logické. Druhým spôsobom je metódu analógie použiť za celé odvetvie, v 

ktorom oceňovaná spoločnosť pôsobí (Prodělal, 2008). Pri uvedenom tvrdení predpokladáme, 

že existuje totožný postup pri stanovení Beta pri podniku oceňovanom a u toho, ktorého 

výkonnosť sa meria. Iným prípadom stanovenia Beta je jeho stanovenie na základe minulého 

vývoja. V tomto prípade je však viac-menej nereálne získať z kapitálového trhu Slovenska 

potrebné informácie pre jeho odhad. Súvisiacim problémom zostáva štruktúra 

agropotravinárskych podnikov SR, u ktorých je najbežnejšia právna forma družstva, avšak s 

poznámkou, že sa táto štruktúra v poslednom desaťročí mení, družstvá postupne nahrádzajú 

obchodné spoločnosti a fyzické osoby - podnikatelia (Lazíková, 2007). I keď sa postupne mení 

právna forma poľnohospodárskych podnikov SR, stále neposkytuje dostatočné množstvo dát 

pre historické odvodenie Beta koeficientov. Ak by sa aj našli spoločnosti, ktoré by boli 

významnejšími hráčmi na trhu kapitálu, poskytuje BCPBA dostatočne dlhé historické obdobie 

s potrebnými dátami? Treťou z možností je stanovenie Beta na základe viacnásobnej regresnej 

analýzy. Pri tejto metóde sa predpokladá štatistická závislosť medzi finančnými dátami 

podniku. Na základe viacnásobnej regresie, resp. sústavy rovníc, kde je Beta vysvetľovaná 

premenná a vybrané ekonomické faktory ako vysvetľujúce premenné sa predpokladá 

významnosť faktorov. Pre aproximáciu koeficientu Beta je vytvorený model. Model však 

predpokladá interné ukazovatele, ktoré sú závislé od dostupných informácií o podniku. 

Z uvedených možností stanovenia koeficientu Beta sa v súčasnosti využíva najmä stanovenie 

pomocou metódy analógie.  

Tabuľka 2 Zadlžené a nezadlžené Beta koeficienty vybraných odvetví pre Európu, totálne Beta  

Názov odvetvia 
Počet 

podnikov 

Priemerné 

nezadlžené 

Beta 

Priemerné 

zadlžené 

Beta 

Priemerná 

korelácia 

Celkové 

nezadlžené 

Beta 

Celkové 

zadlžené 

Beta 

Nápoje (alkoholické) 51 0,57 0,68 22,49% 2,52 3,04 

Nápoje (nealkoholické) 18 0,61 0,70 21,43% 2,85 3,27 

Poľnohospodárstvo 44 0,39 0,84 17,76% 2,21 4,75 

Spracovanie potravín 156 0,74 0,83 20,13% 3,67 4,10 

Veľkoobchod 

(potraviny) 
13 0,23 0,57 20,22% 1,15 2,83 

Ťažba kovov 110 0,88 1,49 21,66% 4,07 6,87 

Lesné produkty/papier 43 0,87 1,18 24,90% 3,48 4,73 

Maloobchod 

(potraviny) 
31 0,69 1,20 29,42% 2,36 4,07 

Tabak 5 0,66 0,79 37,43% 1,76 2,11 
Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, vlastné spracovanie 
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Mnoho autorov sa vo svojich publikáciách a príspevkoch odvolávajú na postupy A. 

Damodarana3, ktorý uvádza na svojich stránkach mnoho dostupných a zároveň bezplatných dát 

i pre rozoberanú problematiku nákladov na vlastný kapitál, modelu CAPM a jeho vstupných 

údajov. Túto skutočnosť využijeme i v našom príspevku, preberieme hodnoty zadlžených i 

nezadlžených beta koeficientov pre európske krajiny aktualizované k 5. Januáru 2016. Oblasti 

priemyslu sú priamo preberané z údajov Damodarana a teda nie sú delené na základe 

klasifikácie NACE. 

Právna forma poľnohospodárskych (a nielen poľnohospodárskych) podnikov SR, historický 

vývoj Slovenska v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu či obchodu výrazne limituje 

dostupnosť historických dát o podnikoch z kapitálového trhu. Uvedené skutočnosti majú za 

následok nemožnosť odvodiť a stanoviť väčšinu trhovo používaných modelov a nástrojov pre 

podmienky Slovenska a teda je nutné hľadať dáta z príbuzných trhov trhu Slovenskému, čo 

značne limituje a skresľuje dosiahnuté výsledky. 

2.3 Riziková prémia kapitálového trhu 

Riziková prémia trhu zachytáva rozdiel medzi výnosnosťou trhového portfólia a výnosnosťou 

bezrizikových aktív, teda štátnych dlhopisov. Tak ako napr. koeficient Beta, či bezriziková 

miera investovania vychádza z historických údajov, čo je v prípade Slovenska značne 

limitujúce. Pri využití historických dát sa predpokladá rovnaký vzťah k riziku tak v minulosti 

ako i v budúcnosti. Prodělal (2008) uvádza, že pre stanovenie koeficientu Beta, či rizikovej 

prémie je dôležité zvoliť vhodný index. Autor odporúča využiť americký akciový index 

Standard and Poor´s (S&P 500) zohľadňujúci i váhu trhovej kapitalizácie podnikov. Mařík a 

Maříková (2011) odporúčajú preberať rizikové prémie kapitálového trhu z internetovej stránky 

Damodarana alebo z ročeniek Ibbotsonu. Budúcnosť rizikovej prémie je počítaná na základe 

minulého vývoja. Tabuľka 3 uvádza súčasný rating krajín V4 a Rakúska, výšku rizikovej 

prémie kapitálového trhu (RPKT) podľa ratingu a tzv. Credit Default Swaps (CDS), ktoré 

náklady vlastného kapitálu zvyšujú. Riziková prémia kapitálového trhu danej krajiny je 

odvodená z rizikovej prémie kapitálového trhu krajiny s najvyšším ratingom (spravidla USA). 

Podobne je tomu tak pri využití CDS, postup bude popísaný v nasledujúcej kapitole. 

Tabuľka 3 Súčasný rating krajín V4 a Rakúska, riziková prémia kapitálového trhu podľa ratingu 

a CDS 

Krajina 
Rating  

Moody´s 

Rating  

S&P 

RP KT 

podľa ratingu 

RP KT podľa 

CDS 

Slovensko A2 A+ 7,56% 7,02% 

Česká Republika A1 AA- 7,34% 7,00% 

Poľsko A2 A- 7,56% 7,41% 

Maďarsko Ba1 BB+ 10,11% 8,70% 

Rakúsko Aaa AA+ 6,25% 6,42% 

Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, vlastné spracovanie 

Autori však podotýkajú (s ohľadom na hospodársku situáciu vo svete) uvažovať o použití tzv. 

implikovanej alebo tiež implicitnej prémie kapitálového trhu, ktoré sú dostupné taktiež na 

internetových stránkach Damodarana a vývoj ktorej možno vidieť na obrázku 1. 

 

 

                                                 
3 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Obrázok 1 Implikovaná prémia kapitálového trhu USA za obdobie rokov 1960 až 2015 v % 

 
Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

2.4 Ďalšie rizikové prirážky 

Problémom CAPM modelu je skutočnosť, že vo výške rizikovej prirážky odráža iba tzv. 

systematické riziko. Ako bolo uvedené na začiatku tohto príspevku autormi Mařík a Maříková, 

veľká časť investícií do podnikov v ČR (a možno zjednodušene povedať že i podnikov v SR) 

nie je uskutočňovaná investormi, ktorých portfólio dokáže plne pokryť špecifické riziko. 

Obvyklým zvykom je, že model CAPM je ďalej doplňovaný ďalšími rizikovými prirážkami. 

Jednou zo spomínaných rizikových prirážok je i riziková prémia krajiny, ktorá nedisponuje 

rozvinutých kapitálovým trhom a ktorá vychádza z odhadu veriteľského rizika upraveného o 

možný rozdiel medzi veriteľským a akcionárskym rizikom. Riziko veriteľov je odhadované na 

základe rozdielu medzi ratingmi príslušnej krajiny a krajiny s najvyšším ratingom podľa 

Moody´s ( USA).  

Tabuľka 4 Riziková prémia krajín V4 a Rakúska podľa ratingu a CDS 

Krajina 
RPK 

podľa ratingu 

RPK podľa 

CDS 

Slovensko 1,31% 0,77% 

Česká Republika 1,09% 0,75% 

Poľsko 1,31% 1,16% 

Maďarsko 3,86% 2,45% 

Rakúsko 0,00% 0,17% 

Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, vlastné spracovanie 
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Na opačnej strane v poslednej dobe Damodaran využíva alternatívny spôsob založený na CDS. 

CDS je úrokový derivát, ktorý slúži k prenosu rizika z jedného subjektu na druhý. Strana, ktorá 

CDS kúpila sa zaisťuje proti riziku úverového zlyhania daného aktíva (napr. dlhopisu). Naopak, 

druhá strana predávajúci sa zaväzuje uhradiť stratu v prípade uvedeného zlyhania. A práve za 

túto ochranu si predávajúca strana necháva platiť určitú prémiu, rozdiel medzi CDS USA a 

CDS danej krajiny (Mařík & Maříková, 2014). Model rizikovej prirážky krajiny(ktorý však z 

dôvodu obmedzenosti rozsahu nášho príspevku neuvádzame) podľa Damodarana má však aj 

svoje nedostatky. Kritika autorov Knoll - Vordran - Zimmermann (2006) podľa Maříka a 

Maříkovej (2014) sa vzťahuje najmä k nasledovným skutočnostiam: 

 prepočet rizika krajiny nie je modelovo teoreticky zdôvodnený, 

 nie je zdôvodnený postup merania volatility, 

 odhad volatilít musí poskytnúť iba miestny kapitálový trh, ktorý však Damodaran 

nepovažuje za spoľahlivý, 

 model neuvádza, ktorá z uvedených možností je optimálnou voľbou. 

Mařík a Maříková (2014) však uvedený model považujú za vhodné riešenie, aspoň do doby, 

kedy sa neobjaví lepšia alternatíva. Poznamenávajú však už skôr uvedenú skutočnosť - 

započítanie rizika krajiny už v bezrizikovej miere výnosnosti pri použití bezrizikovej miery 

výnosnosti danej rizikovej krajiny. V prípade použitia českých dát pre bezrizikovú výnosnosť 

je nutné rizikovú prémiu krajiny znížiť napr. postupom Buusa (2003) nasledovne: 

𝐑𝐏 𝐤𝐫𝐚𝐣𝐢𝐧𝐲 = Riziko zlyhania krajiny4 ∗ (
Volatilita trhu akcií

Volatilita trhu dlhopisov
−  1)                    (2) 

Prémia za veľkosť a trhovú kapitalizáciu je ďalšou z možných rizikových prirážok. Prodělal 

(2008) uvádza, že model CAPM nie je schopný zohľadniť väčšie riziko u menších podnikov a 

teda je potrebné ho zohľadniť individuálne. Riziková prirážka za trhovú kapitalizáciu podniku 

môže byť určená na základe tabuľky 5.  

Tabuľka 5 Size premium - prémia za trhovú kapitalizáciu podniku 

Decil 
TK najmenších spoločností  

(v mil. $ 

TK najväčších 

spoločností 

(v mil. $ 

Riziková prirážka 

za TK 

stredná kapitalizácia 1621,096 6896,389 1,14% 

nízka kapitalizácia 422,999 1620,86 1,88% 

mikro kapitalizácia 1,028 422,811 3,89% 
Zdroj: SBBI Valuation Edition 2012 Yearbook, prebraté z A&CE Consulting, s. r. o. Odborný odhad 36-01/14 o 

stanovení hodnoty akcií společnosti COLORLAK, a. s. pro účely dražby, vlastné spracovanie. 

Prodělal (2008) uvádza ďalšie možné rizikové prirážky a to: prirážka za obmedzenú likvidnosť 

či prirážka pre podniky s nejasnou budúcnosťou. Naopak, Mařík a Maříková (2011) odporúčajú 

pracovať s celkovým rizikom vyjadreným tzv. celkovou Betou. Pre podmienky modelu CAPM 

je vo vzorci iba nahradený Beta koeficient za Celkový Beta koeficient, ktorý máme možnosť 

vidieť i v tabuľke 2. Ako vyplýva z tabuľky, výška Celkového Beta koeficientu je výrazne 

vyššia, než u pôvodného koeficientu Beta. Použitie celkového koeficientu Beta znamená, že 

odhadujeme súhrnné riziko vrátane všetkých špecifických rizík. Na základe autorov 

podotýkame, že v skutočnosti v podmienkach českých podnikov (a podobne je tomu 

                                                 
4 Riziko zlyhania krajiny možno nájsť v publikácií Prodělal, F. (2008). Diskontní míra pro stanovení tržní hodnoty 

podniku, s.82. 
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pravdepodobne u podnikov slovenských) nie sú investori ani dostatočne diverzifikovaný avšak 

ani s nulovou diverzifikáciou portfólia. Odporúčanie je teda využívať hodnoty v rozpätí 

koeficientu Beta a Celkového koeficientu Beta. 

 

3 Záver 

Vyčíslenie nákladu na vlastný kapitál pre podmienky podnikateľských subjektov nie je v 

súčasnej dobre najľahšou úlohou. Obzvlášť pre podniky hospodáriace na pôde, spracovávajúce 

produkty poľnohospodárskej výroby a iné, ktoré zväčša v podmienkach Slovenska nie sú 

aktérmi kapitálového trhu. Nerozvinutosť kapitálového trhu prameniaca predovšetkým z 

historickej podstaty krajiny sa výrazným spôsobom podieľa na sťaženom odhade nákladov 

vlastného kapitálu podnikov Slovenska. Existujúcim riešením je hľadanie a úprava modelov 

fungujúcich v krajinách s rozvinutým kapitálovým trhom. I napriek existencií mnohých 

modelov narážame na problémy, ktoré mnohé modely limitujú. Jedným z týchto modelov je 

Model oceňovania kapitálových aktív CAPM, ktorý je i napriek svojim nedostatkom azda 

najviac využívaným modelom pre odhad nákladov vlastného kapitálu. Na základe predošlých 

tvrdení, poznámok či vzorcov môžeme vidieť, že i tento model má mnoho nevysvetlených a 

nepodložených vnútorných parametrov, kvôli ktorým môžeme hovoriť len o odhade nákladov 

vlastného kapitálu a nie o kvalitatívnom presnom odhade čísla. Model je často krát upravovaný 

podľa mnohých autorov, ktorí sa svojim výskumom snažia dosiahnuť čo najreálnejšie výsledky 

pre podmienky svojej krajiny. 

Ak by sme mali určiť najoptimálnejší postup, ako stanoviť náklady na vlastný kapitál nielen 

pre podniky poľnohospodárskeho charakteru, ale i podniky celkovo mohli by sme kombinovať 

viacero postupov, z ktorých by každý viedol k inému výsledku pri zohľadnení odlišných kritérií. 

Z nášho pohľadu sa najjednoduchším modelom pre odhad nákladu vlastného kapitálu pre 

podmienky podnikov Slovenska javí nasledovný postup: 

a. stanovenie bezrizikovej miery investovania na základe trhu z ktorého bude následne 

prebratá výška rizikovej prémie kapitálového trhu, spravidla kapitálový trh USA, 

b. stanovenie beta koeficientov na základe metódy analógie pomocou dát zo stránok A. 

Damodarana a to s prihliadnutím na tvrdenia Maříka a Maříkovej, t.z. použiť hodnotu  

z intervalu Beta koeficientu až Celkový Beta koeficient, 

c. prevziať prémiu za riziko kapitálového trhu založenú na CDS. Ak predpokladáme 

rozličnú metodiku ratingových agentúr pri stanovaní ratingov jednotlivých krajín a 

následne od nich odvodenú prémiu za riziko kapitálového trhu, účinnejší a "trhovo 

vypovedateľnejší" sa nám javí model CDS, 

d. k danému modelu nepridávať žiadne iné rizikové prirážky, nakoľko špecifické riziko 

bolo zahrnuté v koeficiente Celkové Beta. 

Z hľadiska jednoduchosti sa nami prezentovaný model pre podnikový manažment zdá byť 

celkom ľahkou úlohou, nakoľko je väčšina dát preberaná z dostupných a bezplatných zdrojov. 

Odporúčanie smerujeme i naďalej k rozširovaniu a preukazovaniu vypovedacej schopnosti 

jednotlivých subpostupov (stanovenie bezrizikových mier výnosnosti, Beta koeficientov, 

rizikových prirážok, atd.) pri stanovovaní nákladov na vlastný kapitál. I keď sú v súčasnosti 

dostupné modely schopné náklad vlastného kapitálu iba odhadnúť, i odhad ich približnej výšky 

umožňuje podnikovému manažmentu (a najmä akcionárom) rátať s minimálnou výškou 

návratnosti pre svoju investíciu, ktorú by mal dosiahnuť, aby nemusel uvažovať o zmene svojho 

portfólia. 
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