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Na oceÀovanie podniku moÏno v praxi vo väzbe na cieº
ocenenia pouÏiÈ rôzne metódy, resp. modely. V˘znamnú
a vysoko frekventovanú skupinu tvoria v˘nosové metódy.
Zvyãajne sa oznaãujú ako metódy DCF (discounted cash
flows – diskontovan˘ peÀaÏn˘ tok). Hodnota podniku sa od-
vozuje od súãasnej hodnoty budúcich v˘nosov, ktoré sú spo-
jené s vlastníctvom podniku. Podstatou t˘chto modelov je
práca s ãasovou hodnotou budúcich v˘nosov, ktoré investor
získa v prípade realizácie investície. U modelov DCF moÏno
pracovaÈ s rôznymi podobami budúcich v˘nosov, a to cash
flow, free cash flow alebo vo vybran˘ch prípadoch s divi-
dendou. PretoÏe ide o modely, ktor˘ch kon‰trukcia a pouÏitie
sú v praxi dostatoãne známe, v tomto príspevku sa budeme
venovaÈ modelu s oznaãením EVA – Economic Value Added
(ekonomická pridaná hodnota), ktor˘ v súãasnosti vyuÏívajú
investori z vyspel˘ch trhov˘ch ekonomík.

Charakteristika modelu EVA

My‰lienkov˘ základ tohto kritéria moÏno nájsÈ v mikroe-
konómii, kde sa uvádza, Ïe cieºom firmy je maximalizácia
zisku. Nejde v‰ak o zisk úãtovn˘ (rozdiel v˘nosov a nákla-
dov), ale o zisk ekonomick˘. Rozdiel spoãíva v tom, Ïe eko-
nomick˘ zisk je rozdielom medzi v˘nosmi a ekonomick˘mi
nákladmi, t. j. nákladmi, ktoré okrem úãtovn˘ch nákladov za-
h⁄Àajú i tzv. oportunitné náklady. Oportunitné náklady pred-
stavujú peÀaÏné ãiastky, o ktoré sme pri‰li, resp. ktoré sme
nezískali t˘m, Ïe zdroje (napríklad kapitál, práca) neboli vy-
naloÏené na najlep‰ie alternatívne pouÏitie. V praxi sú to naj-
mä úroky z vlastného kapitálu podnikateºa vrátane odmeny
za riziko a prípadne jeho u‰lá mzda. Na porovnanie poslúÏi
nasledujúca schéma:

Úãtovn˘ zisk = v˘nosy – úãtovné náklady
Ekonomick˘ zisk = celkov˘ v˘nos kapitálu – náklady 

na kapitál
Z toho vypl˘va, Ïe ekonomick˘ zisk vzniká aÏ vtedy, keì

svojím rozsahom prev˘‰i tzv. normálny zisk odvoden˘ od
priemern˘ch nákladov kapitálu vynaloÏen˘ch tak veriteºmi
(nákladové úroky), ako aj vlastníkmi – akcionármi (tie pred-
stavujú oportunitné náklady).

Základná kon‰trukcia ukazovateºa EVA je vyjadrená vzÈa-
hom:

EVAt = NOPATt – Ct . WACC,
kde 
NOPATt – (net operating profit after taxes) prevádzkov˘ zisk

po zdanení,

Ct – dlhodobo investovan˘ kapitál,
WACC  – váÏené kapitálové náklady – priemern˘ náklad

spojen˘ s kapitálovou ‰truktúrou podniku.

Aby bolo moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe podnik je úspe‰n˘, musí
platiÈ, Ïe EVA > 0. Jedine v tom prípade rastie bohatstvo ak-
cionárov, lebo získajú späÈ viac, ako bola pôvodná investícia
i pri uspokojení veriteºov. Ak EVA = 0, podnik vyprodukoval
len toºko, koºko bolo investované, a v prípade, Ïe EVA < 0,
dochádza k zníÏeniu hodnoty pre akcionárov.

Z kon‰trukcie ukazovateºa je zrejmé, Ïe v sebe koncentru-
je v‰etky dôleÏité aspekty fungovania podniku, a to:
– veºkosÈ kapitálu zapojeného do podnikateºskej ãinnosti

a jeho vnútornú ‰truktúru (ide o proporciu D/C a E/C),
– náklady na kapitál (akciov˘ kapitál a kapitál veriteºov), t. j.

cenu, ktorú musí podnik platiÈ za pouÏitie zdrojov (WACC),
– efektívne vyuÏitie investovan˘ch zdrojov – NOPAT.

Pozitívne v˘sledky preto budú dosahovaÈ tie podniky, ktoré
s minimálnym objemom lacného kapitálu dosiahnu najvy‰‰iu
hodnotu zisku (NOPAT). To je moÏné vtedy, keì sa investí-
cie dôsledne podriaìujú kritériu ãistej súãasnej hodnoty.

EVA tak predstavuje zaujímavé meradlo na posudzovanie
v˘konnosti podnikov, ktoré moÏno vyuÏiÈ aj na meranie hod-
noty podniku. Pozrime sa, ako moÏno naplniÈ jednotlivé
vstupné parametre.

NOPAT – ãist˘ prevádzkov˘ zisk vypoãítame podºa rovnice
NOPAT = EBIT (1 – t),

kde EBIT je prevádzkov˘ zisk bez úrokov a pred zdanením,
t – sadzba dane z príjmu.

Takto kon‰truovan˘ NOPAT obsahuje jednak efekt, ktor˘
sme dosiahli vyuÏívaním aktív podniku a teda jeho v˘robno-
technickou základÀou pre vlastníkov, a jednak úrok zaplate-
n˘ veriteºovi.

Parameter Ct predstavuje dlhodobo investovan˘ kapitál. Je
súãtom jednak vlastného imania, jednak úroãen˘ch cudzích
zdrojov. Alternatívne moÏno vypoãítaÈ hodnotu Ct ako súãet
stálych aktív a ãistého pracovného kapitálu (ãist˘ pracovn˘
kapitál = obeÏné aktíva – krátkodobé záväzky). Oba prístupy
poskytujú spracovateºovi zhodné v˘sledky.

Priemerné náklady na kapitál (WACC) sa v modeli EVA
pouÏívajú nielen na vlastn˘ prepoãet ekonomickej pridanej
hodnoty, ale i v úlohe diskontnej miery prevádzajúcej budú-
cu hodnotu EVA na súãasnú hodnotu ku dÀu ocenenia; v˘-
poãet jednotliv˘ch parametrov vidíme na obr. 1.
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Aplikácia modelu EVA na stanovenie 

hodnoty podniku

Po vymedzení v‰etk˘ch vstupn˘ch parametrov si uvedieme
najbeÏnej‰í tvar modelu, ktor˘ sa pouÏíva v praxi ãesk˘ch
podnikov. Vzhºadom na transformáciu ekonomiky a s Àou
spojenú nevyhnutnosÈ re‰trukturalizácie väã‰iny podnikov sa
javí ako najviac opodstatnen˘ takzvan˘ dvojfázov˘ model.

V‰eobecn˘ tvar tohto modelu je:
Hodnota podniku = investovan˘ kapitál + PV1(EVA)

Po dosadení vstupn˘ch parametrov dostaneme nasledujúci
tvar modelu:

n EVAt EVAn/WACCnHodnota podniku = Ct + Σ –––––––––– + –––––––––––––
t=1 (1 + WACCt)t (1 + WACCn)n

kde n je dæÏka prognózovaného obdobia.

Z uveden˘ch vzÈahov je zrejmé, Ïe celková hodnota podniku
sa skladá z úãtovnej hodnoty investovaného kapitálu a zo sú-
ãasnej hodnoty budúcich EVA. Dvojfázov˘ prepoãet znamená,
Ïe prvá fáza predstavuje v podstate plánovací horizont, naprí-
klad v rámci strategického finanãného plánu. Konkrétne vstup-
né údaje tvoria napríklad informácie z predbeÏn˘ch v˘kazov
plánu podniku. Druhá fáza predstavuje obdobie, keì uÏ jednot-
livé vstupné parametre nespájame s jednotliv˘mi rokmi, ale
predpokladá sa, Ïe oãakávan˘ v˘nos bude trvaÈ do nekoneãna.
âo sa t˘ka druhej fázy, môÏeme sa stretnúÈ s rôznymi tvarmi
prepoãtov, zvyãajne zohºadÀujúcich parameter tempa rastu
podniku. V tomto prípade je uveden˘ tvar tzv. veãnej renty.

V˘sledkom aplikácie uvedeného modelu je zistenie hodno-
ty podniku ako celku. Aby sme stanovili hodnotu vlastného
majetku (a po vydelení poãtom kusov akcií i hodnotu akcie),
musíme od takto stanovenej trhovej hodnoty podniku odpo-

ãítaÈ hodnotu úroãen˘ch cudzích zdrojov.

Príklad

Na‰ou úlohou je stanoviÈ hodnotu akciovej spoloãnosti
ALFA k 31. 12. 1998. K dispozícii máme nasledujúce vstup-
né údaje:
a) informácie z úãtovného v˘kazu rozvaha

Úroãené cudzie zdroje (D) 55 mil. Kã ⇒ D/C = 0,29
Vlastné imanie (E) 134 mil. Kã ⇒ E/C = 0,71
Dlhodobo investovan˘ kapitál (C ) 189 mil. Kã ⇒ Σ = 1,00
b) náklady na cudzí kapitál

Náklady na cudzie zdroje rd 15 %
Sadzba dane z príjmu (t) . 100 35 %
Efektívny náklad cudzieho kapitálu rd 15 (1 – 0,35) = 9,75 %
c) náklady na vlastn˘ kapitál

Náklady na vlastn˘ kapitál re

(model CAPM2) 18,42 % =10,5 + (1,1 . 7,2)
– bezrizikov˘ v˘nos rf

(údaj âNB k 31. 12. 1998) 10,5 %
– systematické trhové riziko (β)

(údaj maklérskej spoloãnosti) 1,1
– prémia za riziko v âR (rm – rf) 5,5 %3 + 1,7 %4

d) informácie z finanãnej stratégie a. s. ALFA spracované na

roky 1999 – 2001:

Rok NOPAT Investovan˘ kapitál (C)
1999 41 205
2000 44 222
2001 48 241
po roku 2001 50 260

Postup práce

1. V˘poãet váÏen˘ch kapitálov˘ch nákladov (WACC)
Vstupné údaje dosadíme do rovnice a vypoãítame priemer-

né kapitálové náklady:
WACC = 9,75 . 0,29 + 18,42 . 0,71 = 2,83 + 13,08 = 15,91 %

2. V˘poãet EVA na roky 1999 – 2001 a po roku 2001
Alfa, a. s., predpokladá, Ïe nedôjde k zmene kapitálovej

‰truktúry (zodpovedá to zámerom spoloãnosti), nepredpokla-
dá zmenu rizika, teda ani nákladov kapitálu. Preto WACC
môÏu byÈ pouÏité i pre druhú fázu prepoãtu.
Rok EVA = NOPAT – WACC . C

1999 8,38 = 41 – 0,1591 . 205
2000 8,68 = 44 – 0,1591 . 222
2001 9,66 = 48 – 0,1591 . 241
po r. 2001 (do nekoneãna) 8,63 = 50 – 0,1591 . 260   – 
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Obr. 1 Definícia priemern˘ch nákladov na kapitál podniku
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1PV (Present Value) – súãasná hodnota.
2CAPM znamená Capital Assets Pricing Model – t. j. model kapitá-

lov˘ch aktív – autor modelu Sharp.
3prémia za (rm – rf) vo vyspelej trhovej ekonomike USA je 5,5 %. Ide

o rozdiel mezi celkov˘m v˘nosom trhu a bezrizikového v˘nosu.
4Ratingové agentúry stanovujú dlhodob˘ rating jednotliv˘ch krajín

sveta, ktor˘ signalizuje mieru rizika spojeného s investíciou v danom te-
ritóriu. Ku koncu roku 1998 ratingová agentúra Standard & Poors udeli-
la âeskej republike ratingov˘ stupeÀ A–, ão znamená dodatoãnú prémiu
za riziko teritória ve v˘‰ke 1,7 %. Prémia za riziko v âR je teda 7,2 %.
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3. V˘poãet hodnoty ALFA, a. s.

8,38                8,68               9,66
Hodnota ALFA = 189 + –––––––––– + –––––––––– + ––––––––––

8,63
(1 + 0,1591)   (1 + 0,1591)2 (1 + 0,1591)3

+ ––––––– (1 + 0,1591)-3 = 189 + 7,23 + 6,45 + 6,20 + 34,84 =
0,1591

= 243,72 mil. Kã

Celková hodnota ALFA, a. s. 243,72 mil. Kã
Cudzí investovan˘ kapitál 55,00 mil. Kã
Hodnota vlastného imania 243,72 – 55 = 188,72 mil. Kã
Poãet emitovan˘ch akcií 134 000 ks (nominál 1 000 Kã)
Hodnota akcie 188,72 mil. Kã/134 000 = 1 408 Kã

Problémy spojené s vyuÏitím modelu EVA 

v âeskej republike

Ak vychádzame z predchádzajúceho v˘kladu, vzniká pro-
blém uÏ v prvom postupovom kroku, a to v ‰pecifikácii uka-
zovateºa NOPAT. K pôvodnému my‰lienkovému zámeru au-
torov sa v súãasnosti v âR najviac pribliÏuje vyuÏitie poloÏky
prevádzkového hospodárskeho v˘sledku z r. 29 V˘kazu zis-
kov a strát5. Tento prevádzkov˘ hospodársky v˘sledok je v‰ak
ovplyvnen˘ úãtovn˘mi metódami, ktoré podniky beÏne pou-
Ïívajú, a ktoré majú priamy vplyv na jeho úroveÀ. Aby bolo
moÏné správne vyãísliÈ hodnotu ukazovateºa NOPAT, je nut-
né zohºadniÈ vytvorené rezervy, ãasové rozlí‰enie a niektoré
ìal‰ie poloÏky. K takto upravenej a prepoãítanej hodnote sa
pripoãítajú nákladové úroky (r. 42 v˘kazu ziskov a strát); sú-
ãet oboch poloÏiek sa vynásobí v˘razom v zátvorke (1 – sadz-
ba dane z príjmu). V zásade neexistuje jednotn˘ návod, ktoré
poloÏky zahrnúÈ a ktoré vylúãiÈ; vÏdy je dôleÏitá práca analy-
tika, ktor˘ musí posúdiÈ charakter jednotliv˘ch poloÏiek.

Definovanie investovaného kapitálu – moÏno uskutoãniÈ
dvoma spôsobmi, a to buì v pasívach zníÏením celkového
rozsahu o poloÏky krátkodob˘ch pasív, alebo v aktívach súã-
tom stálych aktív a ãistého pracovného kapitálu (t. j. obeÏné
aktíva zníÏené o krátkodobé záväzky). My‰lienkov˘ základ
autorov ukazovateºa spoãíva vo vymedzení kapitálu – vlast-
ného a cudzieho, ktor˘ vstupuje do podnikateºskej ãinnosti.
Vzniká v‰ak aktuálny problém, ako – teda nielen z ak˘ch po-
loÏiek, ale aj v akom ãasovom okamihu definovaÈ investova-
n˘ kapitál. Ako aktuálny problém praxe ãesk˘ch podnikov
moÏno uviesÈ napríklad kontokorentné úverovanie, kde sa
ãerpanie pohybuje v urãitom rámci a kaÏd˘ deÀ má inú hod-
notu. To isté sa potom v praktickej rovine t˘ka i t˘ch podni-
kov, ktoré financujú svoje aktíva lízingom.

Posledn˘m, nie v‰ak najmen‰ím problémom je v˘poãet,
resp. stanovenie WACC. Zo vzorca vypl˘va, Ïe je nevyhnutné

• stanoviÈ najskôr hodnotu rd. Zvyãajne sa pouÏíva trhová
hodnota. V podmienkach âR v‰ak podniková hospodárska
sféra najviac vyuÏíva bankové úvery, a preto sa dá uvaÏovaÈ

buì s váÏen˘m aritmetick˘m priemerom, vypoãítan˘m zo
v‰etk˘ch úverov poskytnut˘ch konkrétneho podniku, alebo
v prípade nov˘ch úverov pouÏiÈ sadzby uverejÀované âeskou
národnou bankou. Problém vzniká i v prípade, keì podnik
uzavrel úverovú zmluvu v cudzej mene; potom zvyãajne b˘-
va odli‰ná úroková miera, ktorú hradí podnik tieÏ v cudzej
mene. Vzniká otázka, ãi s touto úrokovou mierou poãítaÈ ale-
bo nie. Podºa autorky rozdiel ãasom zanikne; v súãasnosti
uprednostÀuje pouÏitie úrokov˘ch mier platn˘ch v âR v do-
mácej mene, pretoÏe u zahraniãn˘ch úverov vzniká kurzové
riziko a transakãné náklady, ktoré v takom prípade môÏu úpl-
ne eliminovaÈ v˘hodu takto uzavretého úveru;

• urãiÈ pomer D/C, t. j. trhov˘ pomer hodnoty dlhov a cel-
kov˘ch pasív; v âR bude opäÈ beÏnej‰ie pouÏitie úãtovn˘ch
hodnôt z dôvodu absencie relevantn˘ch trhov˘ch hodnôt;

• stanoviÈ re, ão sú náklady na vlastn˘ kapitál. Na tento
úãel sa beÏne pouÏíva model CAPM. V˘poãet sa uskutoãní
podºa vzorca:

rf + β(rm – rf),

kde rf – bezrizikov˘ v˘nos (risk free rate),
β – systematické trhové riziko (stock beta),
(rm – rf) – prémia za riziko (equity risk premium).

S v˘poãtom môÏu byÈ urãité ÈaÏkostí, ktoré spoãívajú nielen
v problémoch spojen˘ch s hodnotou β–koeficientu, napríklad
pre spoloãnosti, ktoré nie sú obchodované na kapitálovom
trhu, ale aj v prípadoch, keì jednotlivé tituly kapitálového trhu
nie sú príli‰ likvidné (tak˘ch je väã‰ina). Meranie trhového
systematického rizika moÏno povaÏovaÈ za pomerne spoºahli-
vé v t˘ch prípadoch, keì ide o tituly z hlavného trhu so zabez-
peãenou vysokou likviditou. V kaÏdom prípade treba pozna-
menaÈ, Ïe kapitálov˘ trh je v podmienkach âeskej republiky
veºmi mlad˘m subjektom, fungujúcim od septembra 1993.

To isté sa dá kon‰tatovaÈ vo vzÈahu k problému prémie za
riziko (rm – rf). Prémiu vypoãítavame ako rozdiel z celkové-
ho v˘nosu kapitálového trhu odvodeného od indexu PX 50
a bezrizikového v˘nosu; to môÏe znamenaÈ ãasto váÏny pro-
blém, keìÏe tento rozdiel nie je podºa oãakávania kladn˘, ale
záporn˘. I keì s urãit˘m zjednodu‰ením moÏno pouÏiÈ po-
stup, ktor˘ sme opísali v predchádzajúcej ãasti. Ak vnímame
modely ako prostriedok komunikácie, v˘raznou prednosÈou
tohto postupu je jeho jednoduchosÈ a transparentnosÈ.

Pri stanovení hodnoty re moÏno vyjsÈ i z in˘ch metodic-
k˘ch postupov, ani tie v‰ak nie sú bez komplikácií. Zvyãajne
sú zaloÏené na práci s urãitou informaãnou základÀou, ktorá
sa e‰te len vytvára, a moÏno povedaÈ hºadá i optimálnu podo-
bu s ohºadom na potreby uÏívateºov.

Záver

Z predchádzajúceho vypl˘va, Ïe nové meradlo v˘konnosti
podniku moÏno pouÏiÈ i na stanovenie hodnoty podniku.
I keì v súãasn˘ch podmienkach sa pri jeho napæÀaní stretá-
vame s problémami, nazdávame sa, Ïe s ohºadom na skutoã-
nosÈ, Ïe práve tento model veºmi v˘stiÏne umoÏÀuje ‰pecifi-
kovaÈ jednotlivé faktory pôsobiace na v˘slednú hodnotu
podniku sa postupne udomácni aj v na‰ich podmienkach.
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5Niektoré renomované poradenské firmy v âR pouÏívajú namiesto

prevádzkového hospodárskeho v˘sledku beÏn˘ v˘sledok z hospodár-
skej ãinnosti; pracovn˘ postup v‰ak treba zodpovedajúco modifikovaÈ.


