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ABSTRAKT 

Doktorská disertační práce „Stanovení rizikové prémie diskontní sazby v podmínkách 

těžebního podniku“ řeší problematiku určení hodnoty diskontní sazby báňského podniku 

vzhledem k jeho aktuální rizikovosti z pohledu investora a akcionáře. Rizikovost podniku je 

definována jako riziková prémie diskontní sazby, která je v disertační práci společně 

s diskontní sazbou stanovena.  

Teoretická část disertační práce hledá společná východiska ekonomicko-vědních disciplín 

projektového a investičního managementu, risk managementu a oceňování podniku, které 

poskytly vhodná východiska pro aplikaci postupů k vyřešení tématu disertační práce.  

V praktické části dochází pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv 

„Capital Asset Pricing Model” CAPM a následně i navržené stavebnice 

„Modifikovaná komplexní stavebnicová metoda“ MKSM k stanovení rizikové prémie 

diskontní sazby v podmínkách podnikání těžební skupiny New World Resources – NWR, 

která vlastní i tuzemskou černouhelnou společnost OKD, a.s. 

Praktická část se člení na dva oddíly. 

První část se zabývá stanovením hodnoty nákladů na vlastní kapitál re prostřednictvím CAPM 

za předpokladu, že podnik emituje veřejně obchodované akcie na kapitálovém trhu bez 

jakéhokoliv opčního práva. Při této aplikaci CAPM se také řeší problémy, které vznikly za 

aktuální situace přílišné volatility cen akcií, která omezuje aplikaci CAPM za pomocí tržních 

dat.  

Druhá část praktické práce řeší problematiku nákladů na vlastní kapitál a diskontní sazby za 

stavu, kdy podnik neemituje veřejně obchodované akcie na kapitálovém trhu.  

Řešením je aplikace stavebnicových metod. Konkrétně byla navržena a aplikována metoda 

MKSM. 

V závěru práce dochází k srovnání hodnoty nákladů na vlastní kapitál pomocí metod CAPM 

a MKSM a k stanovení rizikové prémie diskontní sazby a samotné diskontní sazby za pomocí 

„Vážených průměrných nákladů na kapitál“ WACC pro těžební skupinu NWR. 

Klíčová slova 

Diskontní sazba, riziková prémie, riziková prémie diskontní sazby, CAPM, MKSM, WACC. 
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ABSTRACT 

The doctoral thesis “Estimating the risk premium of the discount rate in terms of a mining 

company“ deals with the issues of estimating the value of the discount rate of a mining 

company considering its current risk profile from the perspective of the investor and the 

shareholder. The risk profile of the company is defined as the risk premium of the discount 

rate which is fixed together with the discount rate in the thesis.   

The theoretical part of the thesis searches for common bases of economic disciplines of the 

project and the investment managements, the risk management and the business valuation, 

which provided appropriate bases for the application of procedures to solve the topic of the 

thesis. 

In the practical part the risk premium of the discount rate is estimated with the aid of the 

“Capital Asset Pricing Model” CAPM and consequently with the help of the 

“Modified Comprehensive Build-Up Method” MKSM in terms of business of the mining 

group New World Resources which also owns the domestic coal company OKD, a.s. 

The practical part is divided into two parts. 

The first part deals with the estimating the value of the cost of equity re by means of the 

CAMP assuming that the company issues publicly traded shares on the capital market without 

any option. Applying the CAMP, problems, which originated in the current situation of an 

excessive volatility of share prices, which limits the CAMP application using market data, are 

also solved. 

The second part of the practical part deals with the issues of the cost of equity and the 

discount rate in case that the company does not issue publicly traded shares on the capital 

market. 

The solution is the application of Build-up methods. Specifically the MKSM was proposed 

and applied. 

The conclusion is focused on the comparison of the value of the cost of equity using the 

CAMP and MKSM methods and estimating the risk premium of the discount rate and the 

actual discount rate for the mining group NWR by means of the 

“Weighted Average Cost of Capital” WACC. 

Key words 

Discount rate, risk premium, risk premium of the discount rate, CAPM, MKSM, WACC.  
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Motivace 

Stavebnicové metody k stanovení nákladů na vlastní kapitál jsou příliš obecné na to, aby 

mohly být používány pro komplexní hodnocení rizikovosti báňských podniků a jejich 

investičních projektů. 

Současné stavebnice jsou spíše teoretickým přístupem, který není dostatečně objektivizován 

na konkrétní podnikové a oborové podmínky. 

Hlavní motivací disertační práce je proto doplnit současnou teorii o nové inovované pojetí 

stavebnice. Tím je navržená „Modifikovaná komplexní stavebnicová metoda MKSM“, jejímž 

řešením jsou náklady na vlastní kapitál a riziková prémie nákladů na vlastní kapitál, které se 

podílejí na stanovení diskontní sazby a rizikové prémie diskontní sazby investičních projektů 

za pomocí vážených průměrných nákladů na kapitál – WACC při splnění podmínky nutnosti 

vyjádřit kapitálovou strukturu podniku v tržních hodnotách. 
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rd – náklady na cizí kapitál, požadovaná výnosnost cizího kapitálu 

re – náklady na vlastní kapitál, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu  

rf – bezriziková výnosová míra (sazba) 

RCF – Revolvingový úvěr 
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ROE – Return on Equity, Rentabilita vlastního kapitálu 

RP – riziková prémie 

RPre – riziková prémie nákladů na vlastní kapitál 

RPrd – riziková prémie nákladů na cizí kapitál 

RPd – riziková prémie diskontní sazby 

SLB – Sharpe Lintner Black Model 

SML – Security Market Line, přímka trhu cenných papírů 

S&P – Standard & Poor's 

UK – United Kingdom, Spojené království 

USA – United States of America, Spojené státy americké 

VB – Great Britain, Velká Británie 

WACC – Weighted Average Cost of Capital, Vážené průměrné náklady kapitálu 
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1 ÚVOD 

Jedním ze základních cílů každého manažera je zabezpečit dlouhodobou prosperitu řízeného 

podnikatelského subjektu.  

V náročných podmínkách tržní ekonomiky je pro zachování konkurenceschopnosti žádoucí 

neustále inovovat a rozšiřovat výrobní kapacity tak, aby podnik udržel nebo zvýšil svůj 

náskok před konkurencí. 

Významnost investičního rozhodování pro podnik spočívá v jeho kontinuálnosti, se kterou 

jsou vyhledávány a vyhodnocovány příležitosti k efektivnímu využití volných peněžních 

prostředků v prospěch budoucího užitku vlastníků a věřitelů. 

Rozšiřování výrobních kapacit znamená zpravidla kapitálovou investici většího rozsahu, která 

je financována v souladu s teoretickým doporučením kombinace vlastního a cizího kapitálu.  

Financování investičního záměru představuje pro podnik investiční riziko, které je nutné 

důkladně posoudit. 

Cílem tohoto posouzení je rozhodnutí, zda je za stávajících ekonomických podmínek 

investiční záměr pro podnik akceptovatelný. Toto rozhodnutí se nejčastěji provádí na základě 

výsledků ze studie proveditelnosti. 

Výsledek studie proveditelnosti projektu zásadně ovlivňuje hodnota použité diskontní sazby.  

Diskontní sazba vyjadřuje cenu podnikového kapitálu. Tato cena je pro podnik nákladem, 

který je zpravidla tvořen nákladem na vlastní a cizí kapitál. 

Z povahy svého vzniku oba tyto náklady obsahují riziko vyjádřené rizikovou prémií, která 

není exaktně změřena.  

Důvodem samotné existence rizikových prémií je neznalost budoucí hodnoty volných 

peněžních prostředků, které lze za určitou cenu pořídit na kapitálovém trhu nebo 

u bankovních a jiných subjektů. 

Z rozboru publikací a odborných statí, které se věnují problematice investičního 

a projektového managementu, lze dospět k názoru, že určení rizikových prémií se 

v projektovém managementu nevěnuje taková pozornost, jak tomu je primárně u samotné 

diskontní sazby. 

Obvyklými technikami promítání rizika do finančních kritérií efektivnosti investic jsou 

subjektivní nebo objektivní přístupy, které spočívají ve výpočtu pravděpodobnosti 

a směrodatné odchylky hodnoty ekonomického výsledku projektu. 

Tímto postupem se zjistí míra rizikovosti investice. Takto zjištěný stupeň rizika je vhodné 

promítnout do konkrétního kritéria hodnocení efektivnosti projektů, například do čisté 

současné hodnoty projektu (NPV).  

K tomu mohou být použity technické postupy přímého a nepřímého promítání rizika. 
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Vzhledem k některým omezením přímého promítání rizika pomocí kritéria „čistá současná 

hodnota – rozptyl
1
“, je v praxi nejobvyklejší způsob zohledňování rizika technikou nepřímého 

promítání rizika. 

Nepřímé promítání rizika do investičních projektů má však dle mého názoru také svá úskalí.  

Za problematické považuji přiřazení jednotlivých projektů do rizikových tříd, například 

v monografii autora (Valach, 2006).  

Podle charakteru projektu je každému projektu přiřazena určitá hodnota rizikové přirážky 

(prémie), která je označována za bezrizikovou sazbu. 

Postup určení této hodnoty však není blíže dále upřesněn. Takto stanovenými přirážkami se 

pak upravuje hodnota diskontní sazby v konečném výpočtu NPV investičního záměru 

v závislosti na typu investice.  

Tyto přirážky lze označit za rizikové prémie jednotlivých investicí. Hodnoty přirážek jsou 

však určeny, s největší pravděpodobností, na základě empirického úsudku o rizikovosti 

daného druhu investice ve vztahu k investiční náročnosti projektu. 

Obdobným způsobem se postupuje v situacích, kdy se riziko projektu odchyluje od rizika 

podniku
2
, viz například teorie v monografii (Fotr, 2005). 

Někteří autoři odborných textů i přes respektování tohoto postupu uvádějí, že problém této 

metodiky spočívá v tom, že neexistuje žádný exaktní přístup k určení velikosti zvýšení či 

snížení diskontní sazby dle náročnosti projektu. 

V případě shody rizika podniku a projektu lze zjistit rizikovou prémii dle tabulkových hodnot 

rizikové přirážky k danému projektu. 

Všechny tyto postupy však nedostatečným způsobem hodnotí rizikovost projektu a ignorují 

tak současný překotný vývoj ekonomických podmínek, které ovlivňují jakýkoliv obor 

podnikání vzhledem k riziku podnikání. 

Rizikovost investičních projektů je nutné proto vyhodnocovat pomocí dynamických přístupů. 

Informace o rizikových prémiích utvářejí hodnotu podnikového kapitálu. Exaktní vyjádření 

rizikových prémií by mělo být známo především pro podporu potřeby konzistentního 

posuzování rozvojových investičních projektů. 

Riziková prémie by měla být chápana jako atribut, který vyjadřuje reálné riziko podniku 

(projektu) v daném čase. 

Rizikovou prémii podniku je tedy nutné určit za pomocí rizikové prémie diskontní sazby 

podniku, kterou tvoří náklady na vlastní a cizí kapitál společně s rizikovými prémiemi těchto 

nákladů.  

Z pohledu managementu je pro stanovení ceny podnikového kapitálu podniku významnější 

role přisuzována spíše nákladům na vlastní kapitál, popřípadě i rizikové prémii nákladů na 

vlastní kapitál, protože prioritním cílem akciových podniků je uspokojovat potřeby svých 

akcionářů. 

                                                 
1
 Situace, kdy čistá současná hodnota projektu A je vyšší než čistá současná hodnota projektu B, ale zároveň 

riziko projektu A je větší, než u projektu B. 
2
 V tomto případě pak nelze užít podnikové náklady kapitálu WACC jako hodnotu diskontní sazby projektu. 
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A právě náklady na vlastní kapitál, včetně rizikové prémie, vyjadřují riziko konkrétního 

investičního záměru pro akcionáře. Určují minimální požadovaný výnos z investice za 

předpokladu, že investor vloží kapitál do společnosti. 

U akciových podniků s veřejně obchodovatelnými akciemi se zisk vlastního kapitálu 

uskutečňuje zpravidla prostřednictvím nabídky emise akcií podniku na burze s veřejně 

obchodovatelnými cennými papíry.  

Pro stanovení ceny cenného papíru existuje hypotéza efektivních trhů
3
 autora 

Eugena F. Famy. Tato hypotéza staví na teorii portfolia Harryho M. Markowitze
4
,  

na které jsou postaveny například výnosové metody včele s modelem CAPM 

autorů Williama F. Sharpa a Johna V. Lintnera. 

I přes několik nalezených odchylek při testování, v době platnosti hypotézy, všeobecně 

převládl pocit, že trhy s cennými papíry jsou dokonalé. To dle teoretiků znamenalo, že kurzy 

cenných papírů plně odrážejí veškeré veřejně dostupné informace o cenných papírech. 

Avšak objevovaly se i kritiky této hypotézy včele se studií Roberta J. Shillera
5
. Ta na základě 

rozboru reálných dat z americké burzy zpochybňovala platnost teorie efektivních trhů. 

V empirické analýze cenotvorby cen aktiv na trzích autorů Eugena F. Famy, Larse P. Hansena 

a Roberta J. Shillera, která byla oceněna Nobelovou cenou za ekonomii – 2013, došlo 

k podpoření některých dříve tvrzených axiomů.  

Připustíme-li, že modely, které se snaží určovat cenu aktiv na kapitálových trzích, vycházejí 

ze správných předpokladů, můžeme pak spolehlivě určit cenu nákladů na vlastní kapitál 

(výnos z akcie) a rizikovou prémii (riziková prémie trhu v součinu s ß koeficientem) vlastního 

kapitálu podniku prostřednictvím emise cenných papírů na burze.  

V následujícím kroku lze aplikovat, ve shodě s metodou diskontovaných peněžních toků ve 

variantě entity, nejběžnější metody výpočtu diskontní sazby WACC
6
, kterou zjistíme 

průměrnou podnikovou cenu kapitálu, neboli diskontní sazbu, pro další využití 

v dynamických metodách posuzování investic. 

Tento nastíněný postup je možné využít pro podnik, který emituje veřejně obchodované akcie 

na kapitálovém trhu. Naopak u podniků, které neemitují akcie na trzích je tento postup 

nerealizovatelný. V těchto případech se využívají postupy, které nejsou exaktní, ale dosud 

jsou považovány za dostačující. Jedná se o postupy určení diskontní sazby většinou na 

základě empirických zvyklostí.  

Alternativou jsou stavebnicové metody. Jejich aplikací však dochází, nejen z pohledu teorie 

efektivních trhů, k střetu dvou ideových přístupů stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

Oproti výnosovým metodám jsou stavebnicové metody považovány za nástroj, který 

stanovuje objektivizovanou hodnotu podnikového kapitálu. To znamená, že metoda vychází 

z názoru znalce. Spolehlivost výsledků z těchto metod se pak může zdát být diskutabilní 

především z důvodu vlivu faktoru subjektivity. 

                                                 
3
 Hypotéza efektivních trhů stojí na předpokladu existence dokonalé konkurence a plně racionálních investorů na 

trzích. Dodnes se ve vědeckých kruzích o platnosti této hypotézy vedou diskuse. 
4
 Principy sestavení portfolia jsou základem pro mnohé z toho, co bylo dosud napsáno o vztahu mezi rizikem 

a výnosem. Více v H. M. Markowitz, „Portfolio Selection“, Journal of Finance, 1952. 
5
 Za dalšího významné oponenty Eugena F. Famy lze považovat i představitele behavioristické školy 

ekonomického myšlení Richarda Thalera nebo Bena Grahama. 
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V případě neexistence emitovaných akcií podniku na kapitálovém trhu však dosud neexistuje 

jiné spolehlivé řešení, jak lépe vyřešit otázku stanovení nákladů na vlastní kapitál, které 

následně vyústí do výpočtu diskontní sazby.  

I přesto se v teoretických kruzích rozvíjení problematiky stavebnicových metod nevěnuje 

taková pozornost, jako tomu je u výnosových metod. 

Důvodem menšího zájmu teoretiků o stavebnicové metody, měřeno počtem publikovaných 

bibliografických výstupů z vědeckých databází
7
, může být i fakt, že se podlehlo všeobecnému 

paradigmatu o dostatečnosti dlouhodobě formovaných teorií kapitálových trhů nejen pro 

akademické a vědecké účely. Více, viz kapitola – Úvod do teorií kapitálových trhů. 

Pro stanovení diskontní sazby investičního záměru se běžně v ČR využívá WACC 

s předpokladem, že riziko podniku je totožné s rizikovostí projektu. K stanovování nákladů na 

vlastní kapitál se využije ukazatel ROE, který je v kontextu investora chápán jako minimum 

požadovaného výnosu z vloženého kapitálu v budoucím období.  

Při akceptování tohoto zjednodušení je nutné konstatovat, že tímto postupem dochází 

v lepším případě pouze ke zkreslení hodnoty diskontní sazby, a to z důvodu určení nákladů na 

vlastní kapitál prostřednictvím podnikového ROE. 

Vzhledem ke klíčovosti diskontní sazby pro dynamické metody posouzení investičního 

záměrů je pak tento postup, dle mého názoru, nedostačující.  

Tuto praxi proto považuji za nevhodnou i v případě, že nelze využít výnosových metod. 

V souladu s teorií se domnívám, že v případě neschopnosti využití výnosových metod, je 

v zájmu pozitivních ekonomických výsledků daných podniků nutné pokusit se eliminovat 

tento zjednodušený přístup a nahradit ho například stavebnicovým. 

Stavebnicové metody jsou používány především v oceňovací praxi pro stanovení investiční 

hodnoty podniku. Jedná se tedy o jednu z metod teorie oceňování majetku podniku. 

V projektovém managementu se tyto teorie nevyskytují, i když by jejich aplikování mohlo 

přinést eliminaci slabiny určení hodnoty nákladů na vlastní kapitál.  

Dle autorů Mařík, Neumaierová je stanovení investiční hodnoty podniku stavebnicovým 

způsobem za pomocí stavebnic dostačující pro účely ocenění podniku. 

Domnívám se ale, že před použitím jakékoliv stavebnicové metody v projektovém 

managementu pro účely stanovení rizikové prémie diskontní sazby, je nutné tyto metody 

doplnit o další teoretická východiska managementu rizik a finančního managementu. 

Výsledkem tohoto doplnění by mělo být dokonalejší promítnutí rizika do budoucích 

investičních projektů (měřeno procentní sazbou diskontní sazby) a hodnoty podniku. Je nutné 

navrhnout stavebnici, která bude přizpůsobena pro konkrétní podnik.  

Jedná se o objektivizaci a přizpůsobení stavebnicové metody tak, aby se výsledky z aplikací 

stavebnice blížily reálné hodnotě nákladů na vlastní kapitál pro daný podnik a v daný čas. 

                                                 
7
 Při zadání dotazu CAPM s omezením hledání pouze vědeckých článků s klíčovým slovem CAPM například 

v databázi SCOPUS, je výsledkem hledání 253 odborných článků na dané téma. Bez omezení pak 1 178 článků. 

Při hledání vědeckých statí s problematikou stavebnic Build-up model byly nalezeny tři odborné články, které 

však svou náplní neodpovídaly úplně pojetí stavebnicové metody, která je navrhnuta v této disertační práci. 
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Z tohoto zjištění je možné usuzovat, že stále existuje dostatečně velký prostor pro hledání 

způsobů objektivizace stavebnicových metod, které jsou dosud jen obecným přístupem 

k stanovení nákladů na vlastní kapitál a rizikové prémie. 

Disertační práce a její praktická část proto obsahuje autorský návrh způsobu objektivizace 

stavebnicové metody pro oblast báňského podnikání. 

Objektivizace spočívá v stanovení nákladů na vlastní kapitál prostřednictvím navržené 

Modifikované komplexní stavebnicové metody MKSM pro podmínky báňského podnikání.  

1.1 Předmět disertační práce  

Předmětem tématu je zmapovat a rozšířit současné možnosti stanovení diskontní sazby 

a rizikové prémie diskontní sazby v podmínkách tržní ekonomiky pro podniky, které financují 

svůj rozvoj prostřednictvím vlastního a cizího kapitálu. 

Po provedené rešerši bylo zjištěno, že dané téma disertační práce zasahuje do těchto 

ekonomicko-vědních disciplín, které jsou z pohledu teorie řazeny do oblastí: 

1. projektového managementu,  

2. investičního managementu, 

3. finančního managementu, 

4. oceňování podniku, 

5. risk managementu, 

při stanovení rizikové prémie diskontní sazby. 

Proto vznikla i otázka, do jaké míry lze využít dílčích poznatků z těchto oblastí pro hledání 

řešení tématu této disertační práce. 

1.2 Výstupy práce  

Výstupy práce jsou: 

1. Katalog rizik, který obsahuje rizikové faktory pro báňské podnikání; 

2. Modifikovaná komplexní stavebnicová metoda MKSM, která obsahuje soubor 

rizikových faktorů pro hodnocení báňského podnikání a matematický aparát 

k vyhodnocení posouzení rizikovosti podniku a projektu; 

3. Stanovená diskontní sazba a riziková prémie pro investiční projekty vybraného 

podniku, která je platná pro daný rok zpracování disertační práce s možností 

opakování aplikace v budoucnu pomocí vytvořených sešitů v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel. 
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1.3 Očekávané přínosy disertační práce 

Očekávaným přínosem disertační práce je: 

1. Vytvoření katalogu rizik rizikových faktorů vybraného podniku ve vazbě na obor 

podnikání těžby a zpracování nerostných surovin; 

2. Provedení kvalitativního výzkumu za pomocí souboru rizikových faktorů v katalogu 

rizik; 

3. Vytvoření metody MKSM pro stanovení nákladů na vlastní kapitál a rizikové prémie 

vybraného podniku; 

4. Výpočet rizikovosti jednotlivých oblastí těžebního podniku ve vztahu k rizikové 

prémii nákladů na vlastní kapitál dle metodiky MKSM; 

5. Nalezení vhodného postupu aplikace CAPM pro vyspělý kapitálový trh za stávajících 

podmínek, které panují na kapitálových trzích u akcií těžebních společností;  

6. Prokázání opodstatněnosti aplikace Modifikované komplexní stavebnicové metody 

MKSM prostřednictvím komparace výsledku MKSM s výsledkem výnosové metody 

CAPM. 
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1.4 Hypotézy 

Před faktickým zpracováním tématu disertační práce byly stanoveny tyto hypotézy: 

1. Neexistuje celostní exaktní přístup k problematice stanovení diskontní sazby 

a rizikové prémie diskontní sazby jednoho investičního projektu bez možnosti jeho 

srovnání s minulým projektem; 

2. Je nevhodné považovat výnosnost vlastního kapitálu z ukazatele ROE za náklady na 

vlastní kapitál re při výpočtu diskontní sazby prostřednictvím WACC; 

3. Současný stav určování diskontní sazby má vzhledem k souboru existujících možností 

posuzování investic slabá místa, která působí problémy v reálných podnikových 

praxích; 

4. Za předpokladu důsledného hledání společných východisek projektového, 

investičního managementu, oceňováním podniku a managementu rizik, lze navrhnout 

vhodný postup stanovení diskontní sazby a její rizikové prémie; 

5. Aplikací navržené stavebnicové metody Modifikovaná komplexní stavebnicová 

metoda – MKSM je možné stanovit náklady na vlastní kapitál a rizikovou prémii 

nákladů na vlastní kapitál vybraného těžebního podniku; 

6. Srovnání výsledků z aplikace MKSM a CAPM bude vykazovat dostatečnou shodu 

k prohlášení, že aplikací MKSM lze dojít k správným výsledkům: 

a) nákladů na vlastní kapitál re; 

b) rizikové prémie nákladů na vlastní kapitál RPre. 

7. Syntézou stanovení nákladů na vlastní kapitál prostřednictvím MKSM a nákladů na 

cizí kapitál vybranou metodou je možné dospět k vhodné, a tudíž i reálné hodnotě: 

a) diskontní sazby d; 

b) rizikové prémie diskontní sazby RPd pro vybraný těžební podnik. 

1.5 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je navrhnout metodiku přístupu pro nalezení hodnoty diskontní sazby 

a rizikové prémie jednoho investičního projektu pro podmínky báňského podnikání 

i v zemích s méně rozvinutými kapitálovými trhy. 

Navrhnout postup stanovení diskontní sazby za stavu, kdy CAPM ve svém základním tvaru 

nelze spolehlivě použít z důvodu vysoké volatility cen akcií (výnosové křivky nejsou ploché). 

Analyzovat současné přístupy a širší soudobé poznání v oblasti investičního, projektového 

managementu, managementu rizik a oceňování podniku. 

Pokusit se nalézt společná východiska výnosových a expertních metod stanovení nákladů na 

vlastní kapitál tak, aby byly přínosné pro řešení tématu disertační práce. 
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Na základě vymezení řešené problematiky jsou autorem konkretizovány cíle disertační práce 

v bodovém vyjádření takto: 

Hlavní cíle: 

1. Zmapování současné problematiky stanovení nákladů na vlastní kapitál, cizí kapitál 

a diskontní sazby v širším kontextu, především pak výnosových metod; 

2. Vytvoření Modifikované komplexní stavebnicové metody MKSM pro báňské 

podnikání;  

3. Testování návrhu MKSM prostřednictvím komparace s výsledky aplikace výnosového 

modelu CAPM; 

4. Stanovení nákladů na vlastní kapitál a rizikové prémie nákladů na vlastní kapitál 

vybraného těžebního podniku; 

5. Stanovení diskontní sazby a její rizikové prémie pro vybraný těžební podnik. 

Byly vymezeny dílčí cíle: 

1. Zhodnotit rizikovost podnikání v oboru; 

2. Zhodnotit rizikovost těžební skupiny NWR jako matky OKD, a.s.; 

3. Aplikovat CAPM na těžební skupinu NWR pro stanovení základu hledané diskontní 

sazby a rizikové prémie těžební skupiny NWR; 

4. Expertně posoudit finanční, provozní a přírodní rizika daného oboru podnikání těžební 

skupiny NWR ve vztahu k evropským konkurentům.  

Těžiště práce spočívá v: 

1. Návrhu Modifikované komplexní stavebnicové metody MKSM; 

2. Stanovení diskontní sazby a rizikové prémie pro vybraný těžební podnik na základě 

výsledků z CAPM a MKSM. 

1.6 Metodologie zpracování 

Pro zpracování teoretické části disertační práce je zvolen vědecký přístup dedukce v souladu 

s positivistickým náhledem na realitu. 

V praktické části disertační práce jsou využity vědecké metody obecně teoretické.  

Konkrétně u zpracování základní informační základny, kterou je nutné poskytnout vybraným 

respondentům metody MKSM, jsou aplikovány obecně teoretické metody analýzy. 

Při nalezení rizikových faktorů pro hodnocení rizikovosti podniku v modelu MKSM je 

použita metoda abstrakce. 

Pro definování možností odpovědí na vybrané rizikové faktory obsažené v katalogu rizik, 

z nichž vychází dotazníkové šetření, je zvolena metoda kvalitativního výzkumu. 
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Po matematickém zpracování výsledků z dotazníkového šetření je výsledek MKSM dosažen 

syntézou dílčích výsledků jednotlivých částí stavebnice. 

Při ověření správnosti návrhu MKSM jsou využity obecně teoretické metody vzájemné 

komparace výsledků CAPM a MKSM. 

1.7 Metody zpracování disertační práce a informační zdroje 

V úvodu jsou nastíněna základní obecně platná teoretická východiska projektového, 

investičního managementu, managementu rizik a oceňování podniku tak, jak jsou 

publikována v odborných publikacích a vědeckých statích a postulátech významných 

odborníků v daných oborech.  

Na začátku řešení problematiky byla provedena rešerše vědeckých publikací a vědeckých statí 

k dané problematice včetně i jiných možných přístupů k stanovení diskontní sazby. 

Tyto informační prameny byly v průběhu celého doktorského studia využívány nejen pro 

samotnou disertační práci, ale také jako teoretické prameny znalostí pro publikované články, 

na kterých se aktivně autor této disertační práce podílel v průběhu doktorského studia. 

Informace k dané problematice byly čerpány převážně z: 

1. Bibliografických databází vědeckých článků (ScienceDirect, Scopus, Web of Science, 

atd.); 

2. Studia odborné české a zahraniční literatury (například Elsevier, Wiley Online 

Library); 

3. Článků v časopisech (Acta Oeconomica Pragensia, Odhadce a oceňování majetku, 

Politická ekonomie); 

4. Článků a příspěvků ve sbornících z vědeckých konferencí; 

5. Konzultace s praxí z oboru těžby a zpracování nerostných surovin. 

Kompletní postup zpracování disertační práce je uveden na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1 Postup zpracování disertační práce 

Závěr  

Stanovení diskontní sazby a riziové prémie pro NWR Plc 

Komparace výsledků z návrhu MKSM a CAPM 

Matematické zpracování vstupů do MKSM 

Vytvoření katalogu rizik 

Analýza provozních a finančních ukazatelů 

Návrh metody MKSM pro těžební podnik 

Aplikace CAPM 

Stanovení cílů disertační práce 

Definování hypotéz na základě provedené rešerše 

Rešerše teoretických poznatků z soudobého poznání 

Definování oblasti výzkumu 
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2 Teoretické souvislosti tématu disertační práce 

V úvodu disertační práce považuji za nutné vymezit stručně některé termíny a jejich širší 

kontext, na který se bude text dále odvolávat, popřípadě i navazovat. 

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že vědní disciplína ekonomie není z hlediska výkladu 

pojmů zdaleka jednotná. Dokonce ani hlavní názorové proudy soudobé ekonomie netvoří 

jednolitý názorový celek. 

Ekonomické teorie, které nahlížejí na určité specifické oblasti ekonomie, se dělí na jednotlivé 

směry a školy. Tyto náhledy se opírají o teorie a vědecká paradigmata (soubory axiomat, 

základních tezí), které obvykle zastávají vědecká společenství vědců. 

Je běžné, že vědci se při své vědecké činnosti z pravidla sdružují pod názvy svých mateřských 

univerzit nebo pod názvem myšlenkové linie, kterou sami vytvořili. 

Řada těchto směrů (škol) a myšlenkových linií dává často i protichůdná doporučení pro řešení 

makroekonomických a mikroekonomických problémů. 

Většina východisek v textu této disertační práce je v souladu s chicagskou ekonomickou 

školou, která reprezentuje neoklasickou ekonomickou školu myšlení, která se koncentruje 

okolo významných ekonomů a teoretiků z University of Chicago. 

Další text v disertační práci se opírá o níže uvedený výklad a chápaní vybraných 

ekonomických termínů a jejich širšího kontextu. 

Podnik a cíle podniku 

Nejobecnější vyjádření podstaty podniku je tvrzení, že podnik je instituce, která vznikla 

k výkonu podnikatelské činnosti. (Synek, 2010) 

V Německu je k podniku přistupováno jako k věcné hodnotě, která je prostředkem 

k potřebným činnostem vedoucím k uspokojení potřeb zákazníků a zároveň zhodnocení 

vloženého kapitálu. 

Americké podniky více zdůrazňují „kapitálový“ přístup. Podnik je v anglosaské oblasti 

vnímán výrazněji jako „průtoková veličina“, prostředek ke zhodnocení vloženého kapitálu 

a věcný pohled je do určité míry „dodatečný“. (Kislingerová, 2007) 

V obchodním zákoníku ČR zákonem č. 513/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů, byl 

podnik definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. 

Rekodifikačními pracemi v oblasti soukromého práva, které aktivně probíhaly posledních 

téměř 20 let, vznikl zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), který nahradil od 1. ledna roku 2014 obchodní zákoník, 

zákon č. 513/1991 Sb. 

Předmětem zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je nově úprava obchodních 

společností a jim společných otázek korporátního práva.  

Tento nový zákon se svým obsahem od obchodního zákoníku podstatně liší. Z hlediska 

pojmosloví nevymezuje zákon o obchodních korporacích své vlastní pojmy, ale z drtivé 

většiny přejímá pojmy vymezené novým občanským zákoníkem. 
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Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., se má užívat jako obecný předpis pro potřeby 

obchodních korporací v případě, že zákon o obchodních korporacích nebude obsahovat právní 

úpravu některých otázek.  

Nový občanský zákoník se zabývá i podnikáním. Nově definuje: podnikatele, instituty 

obchodní firmy, závod, obchodní tajemství nebo jmění. 

Obchodní firma a závod (do roku 2013 podnik) je sice i v novém pojetí stále chápán jako věc, 

ale pro jeho vznik a vymezení jeho obsahu je oproti poslednímu roku platnosti staré úpravy 

více zohledňována vůle jeho vlastníka, podnikatele.  

Dle českého práva obchodní firma sleduje celou soustavu cílů. 

Uznávaný autor Haim Levy ve své monografii (Levy, 1994) tvrdí, že vzhledem k množství 

publikací a autorských textů na toto téma, můžeme definování podnikových cílů chápat jako 

příběh s nekonečným koncem. 

Důvodem je to, že každá ekonomická publikace, prostřednictvím svých autorů, využívá jiný 

soubor cílů podniku.  

Dominantní význam v těchto souborech v poslední době mají cíle dosažení: 

1. Maximální celkové tržní hodnoty podniku; 

2. Maximální ceny akcie; 

3. Maximalizace zisků a dostatečné likvidity podniku. (Levy, 1994); (Valach, 2006) 

Kromě maximalizace své tržní hodnoty musí podnik zajišťovat i některé dílčí finanční cíle. 

Patří mezi ně především udržování platební schopnosti, která je důležitou součástí finančního 

řízení podniku, protože dlouhodobě v tržní ekonomice platí, že růst tržní hodnoty podniku 

(tržní ceny akcií) vytváří podmínky pro příznivou platební schopnost podniku. (Valach, 2006) 

Další cíle, které se často ve výčtech objevují, jsou dosažení zisku a finanční stability.  

Na tyto cíle klade důraz především management podniku s akcentem na jejich dlouhodobost. 

Většina autorů se shoduje, že tyto dva cíle jsou nesourodé. Snaha o zvýšení zisků představuje 

často vyšší riziko, tj. nižší stabilitu.  

Lze tedy konstatovat, že při naplňování těchto cílů je třeba hledat optimální rovnováhu mezi 

rizikem a ziskovostí a vybírat takové jejich kombinace, které vedou k maximalizaci tržní ceny 

akcií. (Levy, 1994)  

Tento postoj je pak v souladu s většinou teoretických i praktických poznatků o motivaci 

jednání společností. (Levy, 1994) 

Podnikový kapitál 

Z hlediska ekonomické teorie rozumíme podnikovým kapitálem jeden ze tří výrobních 

vstupů. 

Ve financích a účetnictví se obvykle podnikový kapitál chápe jako souhrn všech peněz 

vložených do celkového majetku podniku vlastníky (vlastní kapitál) a věřiteli 

(dluhy, cizí kapitál). (Valach, 1997) 
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Investice 

Ve svém nejširším pojetí ekonomické teorie se většinou investice charakterizuje jako 

ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné 

spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti.  

Z makroekonomického hlediska se charakterizují jako použití úspor k výrobě kapitálových 

statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. Znamenají obětování 

dnešní „jisté“ hodnoty za účelem získání budoucí – zpravidla méně jisté hodnoty 

(Valach, 2006) 

Autorka Scholleová v souladu s jinými autory dodává, že investici nelze chápat zúženě jen 

jako pouhé vydávání peněz, ale lze ji charakterizovat jako jednorázově nebo krátkodobě 

vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího časového období. 

(Scholleová, 2007) 

Pro hlubší pochopení problematiky je užitečné rozlišovat mezi reálnými
8
 a finančními 

investicemi. Tyto dvě formy investic jsou komplementární a nikoliv konkurenční. 

(Sharpe, 2001) 

Diskontní sazba 

Diskontní sazbou se vyjadřuje požadovaný výnos, který je minimální kompenzací za odložení 

spotřeby a kompenzací za podstoupení rizika investování. Také se používá termín 

„překážková sazba“. (Valach, 2006) 

Richard A. Brealey a Stewart C. Myers chápou diskontní sazbu jako míru výnosnosti 

vyjadřující požadovanou návratnost nebo alternativní náklady kapitálu (angl. Opportunity 

Cost of Capital). 

H. Levy za diskontní sazbu, v souladu i s jinými autory, považuje rovněž i vážený průměr 

nákladů kapitálu podniku.  

M. Mařík charakterizuje diskontní míru tak, že „je to míra výnosnosti očekávaná investorem 

při akvizici budoucího peněžního toku s ohledem na riziko spojené s možností tento výnos 

získat.“ (Mařík, 2011) 

Dále ve shodě s dalšími autory (Levy, Sharpe, Valach a jiní) podotýká, že „investor (vlastník 

nebo věřitel) vloží do podniku kapitál výměnou za očekávanou řadu budoucích příjmů 

plynoucích z tohoto vkladu.“ (Mařík, 2011) 

Diskontní míra je vymezena i Americkou společností odhadců na základě funkcí, které má 

plnit. Odhadci vymezují diskontní sazbu tak, že je to: 

1. Míra výnosnosti užívaná pro přepočet peněžní částky, která má být vydána nebo 

přijata v budoucnosti na současnou hodnotu této částky; 

2. Míra výnosnosti očekávaná investorem při akvizici budoucího peněžního toku 

s ohledem na riziko spojené s možností tento výnos získat. 

                                                 
8
 V nevyspělých ekonomikách patří většina investic mezi reálné investice. V moderních ekonomikách je ale 

mnoho investic právě ze skupiny finančních investic. (Sharpe, 2001) 
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Za nejvýstižnější definici, v kontextu tématu této disertační práce, považuji vysvětlení 

diskontní sazby uváděné v monografii Maříkové a Maříka. 

Diskontní sazba podle těchto autorů je „součtem tzv. bezrizikové výnosové míry, která by měla 

být v principu odměnou za bezrizikovou investici a s ní spojený odklad realizace 

alternativních požitků z určitého důchodu, a přirážky za rizika, která investor na sebe bere, 

když investuje do rizikových aktiv.“ (Maříková, 2007) 

Průměrné náklady kapitálu 

Průměrné náklady kapitálu jsou ve finančním řízení a rozhodování podniku využívány jako 

možný základ pro vymezení požadované výnosnosti při propočtu efektivnosti investic. 

Je dobré upozornit na to, že vymezení požadované výnosnosti pro vyhodnocování 

investičních projektů je neustále předmětem diskuse finančních teoretiků a investičních 

specialistů. (Valach, 2006) 

Nejednotnost v přístupech k odhadu požadované výnosnosti pro výběr investičních projektů 

dokazuje i teze z monografie autorů Richarda A. Brealeyeho a Stewarta C. Myerse, kteří 

konstatují, že „Kdokoliv má dostatek odvahy na to, aby veřejně odhadl diskontní sazbu, může 

očekávat spor.“ (Brealey, 1996) 

Náklady kapitálu podniku nemohou být vždy považovány za míru výnosnosti projektu. 

Jestliže projekt svým rizikem a kapitálovou strukturou se podstatně liší od celkového rizika 

podnikání a od celkové kapitálové struktury podniku, musí být jeho požadovaná výnosnost 

přizpůsobená této odchylce. Jestliže je projekt riskantnější, je třeba průměrné náklady kapitálu 

podniku zvýšit o rizikovou přirážku. Více, viz například v publikaci autorů (Valach, 2006; 

Brealey, 1996). 

Bezriziková výnosnost 

Bezriziková výnosnost je výnosnost takových finančních
9
 eventuálně hmotných

10
 investic, 

které nepřinášejí žádná rizika, nebo přinášejí minimální rizika.  

V případě, kdy se projekt neodlišuje od rizikového profilu celého podniku, pak se 

v průměrných nákladech kapitálu odráží nejen požadovaná úroková míra věřitelů podniku, ale 

i požadovaná výnosnost majitelů kmenových a prioritních akcií a ostatních vkladatelů 

dlouhodobého kapitálu. (Valach, 2006) 

2.1 Bezriziková výnosová míra vs. bezriziková úroková míra 

Je nutné odlišovat termíny bezriziková výnosová míra a bezriziková úroková míra. Lze se 

setkat s texty, v kterých se využívá termín bezriziková úroková míra jako ekvivalent 

k bezrizikové výnosnosti.  

Na první pohled se zdají být oba termíny sobě ekvivalentní, stejně tak, jak tomu je u jiných 

dvou zavedených pojmů diskontní míra a diskontní sazba. 

                                                 
9
 U finančních investic se za bezrizikové investice považují obvykle investice do státních obligací nebo obligací 

velkých komerčních bank. 
10

 U hmotných investic se za bezrizikové považují investice do obnovy stávajícího zařízení sloužícího k výrobě 

pro stejný trh. 
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Domnívám se, že v případě bezrizikové úrokové a výnosové míry (sazby) však nelze tyto dva 

pojmy považovat za ekvivalentní. 

Vysvětlení tohoto tvrzení je následovné: 

1. Termín bezriziková výnosová míra by měl být používán výhradně v kontextu s aktivy 

podniku, kde u některých z nich je možné, z pohledu teorie oceňování, předpokládat 

jejich bezrizikovost. 

Toto tvrzení je možné prokázat na podstatě metod, které jsou využívané k oceňování podniku.  

Podstatou výnosových metod, jako jedné z metod oceňování, je hledání takové investice 

dostupné na kapitálovém trhu, která má takovou míru výnosu a rizika, jakou má samotný 

podnik. Takto stanovený výnos a riziko jsou pak měřeny cenou podnikové akcie resp. 

výnosností akcie. 

Takto stanovenou mírou výnosu jsou pak diskontovány peněžní toky investičního záměru 

(projektu), protože tato (diskontní) míra se stává oportunitními náklady investora (podniku), 

který mohl zvolit místo investice do podnikového projektu investici do libovolného 

finančního instrumentu obchodovaného na kapitálovém trhu s totožným rizikem. 

Při tomto postupu hledání diskontní sazby jsou podnikové peněžní toky diskontovány 

výnosnosti alternativní investice. Proto je na místě označovat bezrizikovou výnosnost aktiv 

bezrizikovou výnosovou mírou.  

2. Označení bezriziková úroková míra by se mělo používat v kontextu s tzv. 

bezrizikovým dluhem, kterým se rozumí skutečnost, že dluh bude vyrovnán podle 

dohodnutých podmínek: 

a) Včas a ve správné výši; 

b) Při neexistenci rizik plynoucích z měnících se kurzů měn a úrokových sazeb; 

c) Při neexistenci rizika plynoucího z toho, že není jisté, s jakou výnosností bude 

věřitel moci reinvestovat získané částky z úroků. 

2.2 Riziková přirážka a riziková prémie  

Rizikovou přirážkou se chápe určitá procentní sazba x, která je přičtena (přiražena) 

k základu z za účelem zohlednit vyšší riziko aktiva podniku nebo rizika země. 

I riziková prémie je chápana jako procentní sazba, která zohledňuje riziko, avšak tato riziková 

prémie je od začátku součástí základu z. 

2.3 Současná praxe v promítání rizik do stanovení diskontní sazby 

V souladu s teorií existuje zjednodušený postup, jak promítnout riziko plánovaného projektu. 

Tímto postupem je zařazení uvažovaného projektu do rizikové třídy, která je staticky určena 

na základě dlouhodobého empirického pozorování a zkušeností z minulosti. 

Většinou se postupuje podle tabulkových hodnot diskontních sazeb pro projekty, které podnik 

realizoval v minulosti. Za nezpochybnitelný se při tom bere předpoklad, že riziko projektu je 

stále totožné s rizikem podniku. 
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Pokud se riziko projektu odchyluje od rizika podniku, dochází v praxi k podcenění této 

skutečnosti, anebo se tato skutečnost zohlední pouhým navýšením hodnoty diskontní sazby. 

I v této teorii jsou striktně určeny hodnoty diskontních sazeb dle rizikovosti podniku, které 

jsou vyjádřeny pouze slovně. 

Existuje i další postup, který znovu spočívá v rozdělení investičních projektů do určitých 

kategorií (skupin). Každé kategorii se přiřadí určitá vyšší nebo nižší diskontní sazba. 

Tato diskontní sazba je znovu předem daná tabulkou, která obsahuje diskontní sazby 

odpovídající dané náročnosti projektu. 

Tyto postupy jsou statické a dle mého názoru nevyhovují současným trendům teoretického 

a praktického řízení podniků. 

Řešením, jak zjistit diskontní sazbu a rizikovou prémii daného podniku exaktně za 

předpokladu shody podnikové kapitálové struktury s projektem, je zjistit diskontní sazbu 

následovně: 

1. Zadat požadavek bance o zpracování nabídky (ceny) poskytnutí úvěru; 

Skutečný proces banky při stanovení ceny úvěrů je podniku utajen.  

Stejně tomu tak je u kvantifikace rizikové prémie, která probíhá současně v rámci 

posouzení rizikovosti podniku v bankovní instituci, u které je poptáván úvěr.  

Lze předpokládat, že expertní skupina analytických pracovníků banky bude hodnotit 

současnou a budoucí bonitu podniku, hospodářské výsledky a předpokládat současný 

vývoj podnikání podniku včetně vývoje inflace. 

Výsledkem tohoto zadání bude úroková sazba, která je pro podnik nákladem na cizí 

kapitál. 

2. Zjistit výnosnost dluhopisů na trhu; 

U dluhopisů je určena riziková prémie za pomocí tržního mechanismu na kapitálovém 

trhu. 

3. Zjistit podmínky (cenu) poskytnutí leasingu; 

V tomto případě se jedná o vyjednávání na základě tržního mechanismu nabídky 

a poptávky po leasingových službách. 

Záměrem všech těchto požadavků je zjistit cenu cizího kapitálu, protože cena cizího kapitálu 

je z pohledu podniku závislá na aktuálních podmínkách v bankovním sektoru, na vývoji ceny 

dluhopisů na kapitálových trzích a na ceně případného poskytnutého leasingu.  

Výpočtem efektivních úrokových měr se získají náklady na cizí kapitál.  

Tyto náklady na cizí kapitál v sobě již obsahují i rizikovou prémii cizího kapitálu. 

Za předpokladu dostatečných informací lze dále z nákladů na cizí kapitál určit rizikovou 

prémii RPrd. 

Ve standardních podmínkách je však tento úkol velmi nesnadným. Existují však postupy, jak 

tuto rizikovou přirážku cizího kapitálu odhadnout. 



17 

 

4. V dalším kroku je potřeba stanovit rizikovou prémii nákladů na vlastní kapitál RPre 

a samotné náklady na vlastní kapitál re, které jsou v přímé vazbě s vývojem cen aktiv 

podniku na kapitálovém trhu.  

Při stanovení nákladů na vlastní kapitál se tedy využívá existence kapitálového trhu, na 

kterém fungují tržní principy. 

Na kapitálovém trhu se setkává několik poptávek a nabídek. Z pohledu podniku vzniká 

poptávka po peněžních prostředcích ihned použitelných pro podnikový rozvoj. Z pohledu 

investora vzniká poptávka po zhodnocení vloženého kapitálu v budoucnosti. 

Zároveň podnik nabízí investorovi budoucí zhodnocení peněžních prostředků při akceptaci 

určitého rizika a nakonec investor nabízí podniku své peněžní prostředky s určitou cenou 

odrážející riziko naplnění jeho investičních cílů. (Brealey, 2012); (Levy, 1994); 

(Mařík, 2011); (Valach, 2006) 

2.4 Úvod do teorií kapitálových trhů 

Teorie kapitálových trhů a výnosové metody jsou populární oblastí pro vědecké bádání.  

Od zveřejnění teorie portfolia a teorií výnosových metod uplynulo již více než 50 let, ve 

kterých probíhala bouřlivá diskuse nad správností tohoto základu pro další metody. Za tuto 

dobu byly výnosové metody akceptovány teoretiky i praxí, přestože dodnes nejsou vyvráceny 

všechny pochybnosti správnosti teorie portfolia.  

V praktických aplikacích proto stále dochází k problémům, které nahrávají skeptikům. Tyto 

problémy jsou následkem toho, že výnosové metody využívají pro stanovení hodnoty 

podnikového kapitálu modely, které vycházejí z určitých teoretických předpokladů. 

Nejde však jen o předpoklady výnosových teorií. Pro aplikaci výnosových metod je nutné 

splnit i určité další předpoklady dané podnikatelským prostředím.  

Výnosové metody mohou být považovány za univerzální nástroj pro stanovení nákladů na 

vlastní kapitál za předpokladu, že existují pouze podniky schopné emitovat akcie na trzích.  

Při platnosti tohoto předpokladu je pak možné připustit, že v těchto případech není nutné 

aplikovat a rozvíjet expertní přístupy stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

Neexistují však jen podniky, pro které je výhodné získávat peněžní prostředky emisí cenných 

papírů. Získávání peněžních prostředků emisí cenných papírů je vhodné pro podniky 

s velkými kapitálovými výdaji, které působí v kapitálově náročných oborech podnikání.  

V České republice působí podniky ve stejně finančně náročných oborech, jako tomu je 

v zahraničí. Oproti zahraničím podnikům však většina akciových společností s působností 

v ČR neprovádí veřejnou emisi cenných papírů.  

V současné době je na Pražské burze cenných papírů (Burza cenných papírů Praha a.s. –

 BCPP) obchodováno pouze 15 titulů
11

. Podmínky pro sestavení optimálního investičního 

portfolia, se snahou diverzifikace investičního rizika, jsou značně omezené. Tato skutečnost 

významně omezuje relevanci výsledků z aplikovaných výnosových metod. Proto aplikace 

výnosových metod v těchto podmínkách je spíše záležitostí odborných statí. 

                                                 
11

 NWR jedinou těžební společností v ČR, která emituje akcie na Pražské burze cenných papírů a.s.  
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3 Současný stav řešené problematiky 

Současné podmínky v ekonomice jsou odlišné od dob, ve kterých byly položeny základy 

široce využívaných přístupů, východisek a metod projektového a investičního managementu. 

Současná světová ekonomika je zaplavena z důvodu státních intervencí levnou 

a nepoužitelnou hotovostí
12

, která nachází své uplatnění jen ve spekulacích. Jsme svědky 

odluky finanční a reálné ekonomiky. Opakované intervence státu do ekonomiky musely 

vyústit ve významné oslabení a deformaci svobodného trhu. Deformované trhy ztratily 

schopnost signalizovat reálné ceny úrokové míry (tj. cenu peněz), skutečnou poptávku 

a nabídku.  

Všechny tyto negativní jevy jsou součástí existence celkové finanční nestability bankovního 

systému. Invazivní globalizace způsobuje nárůst konkurence ve všech oborech podnikání. 

Vědeckotechnický pokrok smazává veškerá omezení determinované vzdáleností, unikátností 

vstupních surovin, kvalitou lidské pracovní síly, vzděláním zaměstnanců apod. 

Důsledkem těchto změn je neustále rostoucí tlak na rentabilitu podnikání. V této rychlé 

a finančními turbulencemi zmítané době nelze plně spoléhat na zaručené postupy řízení, které 

fungovaly v dobách minulých. 

Intenzita a periodicita ekonomických krizí se zvyšuje. Proto i managementy podniků se snaží 

se stejnou intenzitou koncentrovat na optimalizaci veškerých činností, které jsou spojené 

s podnikáním. Cílem je omezit výdaje tak, aby toto omezení nemělo vliv na podnikatelskou 

činnost podniku a mělo současně i pozitivní vliv na reálnou tržní hodnotu podniku. 

Jednou z možností je hledat optimalizaci na straně výdajové. Tyto optimalizace se poměrně 

rychle staly základní složkou řízení podniků v tržní ekonomice.  

Koncentrace pouze na optimalizaci nákladů dnes již ale nedostačuje. Proto v praktickém 

řízení podniků je vidět snaha zefektivnit procesy řízení ve vztahu k jeho rozvoji. Využívají se 

různé komplexní manažerské systémy řízení, které obsahují analýzy, prognózy, simulace 

a jiné softwarově podpořené přístupy k řešení složitých rozhodovacích problémů. 

Z důvodu objemu peněžních prostředků, které jsou zapotřebí k realizaci investičních záměrů, 

je projektový management jednou z oblastí, ve které se tyto praktiky prosazují nejintenzivněji. 

Často se jedná o  simulační nástroje, kterými jsou například simulační metoda Monte Carlo
13

 

v kombinaci se systémem Crystal Ball
®
 producenta Batch Fit. 

Výstupy z těchto simulací mají svou váhu především za podmínky, že uživatel je schopen 

naplnit simulační programové rozhraní odpovídajícími daty. 

Získané informace z těchto simulací pak mohou pomoci správnému rozhodnutí o realizaci 

projektu (investičního záměru), který zvýší konkurenceschopnost a dlouhodobou prosperitu 

podniku. 

                                                 
12

 Měřeno ukazatelem stability, za který je považována kapitálová přiměřenost bank. 
13

 Simulace Monte Carlo se dnes používají zejména v situacích, kdy nelze předem požadovaný výsledek přímo 

spočítat, například ve formě vzorce, a je nutné tedy s pomocí výpočetní techniky postup simulovat. 

(Hnilica, 2009) 
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3.1 Risk management 

Risk management by měl být nedílnou součástí řízení každého podniku. Jedná se o oblast 

řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika pomocí různých metod a technik prevence 

rizik. 

Cílem je eliminovat existující rizika nebo odhalovat současné a budoucí faktory zvyšující 

riziko neúspěchu podniku v tržním prostředí. 

V dnešní době napjatých rozpočtů není prostor na chybná rozhodnutí. Důsledkem 

podceňování managementu rizik a hodnocení rizik může vzniknout zásadní pochybení, které 

bude spočívat v nevědomé akceptaci nerentabilního projektu. Tato případná akceptace se pak 

může významně negativně odrazit v tržní hodnotě majetku podniku (majetek investora). 

Následkem toho může podnik řešit v poměrně krátké době finanční až existenční problémy. 

Této situaci je se třeba v dnešním konkurenčním prostředí bezpodmínečně vyhnout. 

(Scholleová, 2007) 

Cestou, jak se vyhnout těmto problémům, je kvantifikovat veškerá známá podnikatelská rizika 

(angl. Business Risk) včetně rizik spojených s investičními projekty, které budou financovány 

z podnikových zdrojů. 

Při této kvantifikaci je také nutné rozlišovat systematická a nesystematická rizika. Následně 

vyjádřit explicitně rizikovost jednotlivých rizikových faktorů, které ovlivní podnik a investici 

při její realizaci. (Hnilica, 2009) 

Na tomto základě je pak možné rozhodnout, který projekt bude pro podnik nejméně rizikový 

a zároveň přinese nejvyšší zvýšení tržní hodnoty podniku.  

Management rizik je moderní součástí managementu, který vznikl v důsledku neexistence 

metod hodnocení rizik, které by systematicky umožňovaly kvantifikovat a zohledňovat 

nejistoty v průběhu rozhodovacích procesů. 

Za základní východisko managementu rizik lze považovat skutečnost, že každý podnikový 

proces je zdrojem rizika. Některá tato rizika se uplatňují nepřímo, jiná mohou znamenat 

přímou hrozbu. (Kruliš, 2011) 

Management rizik označuje postupy omezování (minimalizace) rizikovosti. Jeho cílem je 

analyzovat současná i budoucí rizika a vhodnými opatřeními snižovat pravděpodobnost 

a závažnost jejich možných nežádoucích následků. (Kruliš, 2011) 

Jednou z možností jak posuzovat intenzitu rizika je využít matice rizik též známou jako 

krizová matice Klause Winterlinga, viz obrázek č. 2. Matice umožňuje kategorizaci rizik 

podle dvou parametrů: 

1. Pravděpodobnost vzniku rizika v daném čase – vyjadřuje, jak reálné a pravděpodobné 

je, že riziko skutečně nastane; 

2. Účinky rizika na organizaci – vyjadřuje, jaké by byly dopady rizika na organizaci, 

pokud riziko nastane. (Winterling, 1992) 
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vlastní zpracování, zdroj: (Winterling, 1992) 

Obrázek č. 2 Winterlingova krizová matice 

Čím více se riziko posouvá po diagonále doprava nahoru, tím větší pozornost je 

mu  třeba  věnovat  v rámci řízení rizik a krizového řízení. (Winterling, 1992) 

To je v souladu s autory Hnilica a Fotr, kteří využívají tento postup pro vyhodnocení 

expertního ohodnocení pravděpodobností i intenzity negativních dopadů souboru rizik 

<Rl až n> v podobě matice hodnocení rizik. Autoři ve své monografii k tomuto tématu 

dodávají, že „je zřejmé, že každé riziko bude tím významnější, čím vyšší je pravděpodobnost 

jeho výskytu i intenzita negativního dopadu.“ (Hnilica, 2009) 

Současné praktiky a procesy managementu mnoha podniků působících v ČR obsahují dílčí 

části managementu rizik. Některé podniky již také zavedly formalizovaný proces 

managementu rizik pro určité typy rizik nebo situace. 

Získání informací o intenzitě rizikových faktorů bylo implementováno na základě praktických 

poznatků a potřeb pro rozhodovací proces dílčích řídících jednotek v podnikové řídící 

struktuře. 

V takových případech se může podnik rozhodnout provést kritické přezkoumání těchto 

existujících přístupů a procesů z pohledu mezinárodních norem ISO 31000:2009. 

(Korecký, 2011) 

3.1.1 Riziko 

Pro termín riziko neexistuje jednoznačná definice. Riziko vzniká působením nejistoty na 

splnění cílů.  

Z výčtu nejčastěji používaných definic rizika lze říci, že riziko je definováno jako nejistý 

výsledek s možným nežádoucím stavem. Znamená také hrozbu, potenciální problém, 

nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení.  

Riziko je také definováno tak, že vyjadřuje určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost 

dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného. (Hillson, 2007); (Kruliš, 2011) 

Autor Valach tvrdí, že „riziko jednotlivého investičního projektu lze vyjádřit jako nebezpečí, 

že dosažené kapitálové výdaje a peněžní příjmy se odlišují od předpokládaných.“ 

(Valach, 2006) 
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Vlivy rizika a nejistoty na výsledky projektu graficky znázorňuje obrázek č. 3. 

 

vlastní zpracování, zdroj: (Hnilica, 2009) 

Obrázek č. 3 Faktory ovlivňující výsledky projektu 

Za velmi zajímavé také považuji příspěvky autora Kaloudy, který se snaží o rozbor 

používaných pojmů z oblasti managementu rizik. 

Snaží se především upozornit na možnost posunu významového chápání pojmů nejistota 

a riziko a dokázat, že v našem jazykovém prostředí důvody pro tento posun nejsou ani 

zdaleka tak relevantní, jak se může na první pohled jevit. Viz příspěvky tohoto autora 

(Kalouda, 2010; Kalouda, 2012). 

3.1.2 Nejistota 

Nejistotu lze definovat jako množství možností, které jsou mimo dosah znalostí a řízení. 

Někdy se nejistota také definuje jako přirozená nahodilost nebo variabilita dat. 

(Scholleová, 2007) 

Za společnou charakteristiku nejistoty lze považovat tvrzení, že nejistota je vždy 

odstupňována podle úrovně našich znalostí o jevu, který vyšetřujeme a je spojena především 

s neschopností spolehlivého odhadu budoucího vývoje faktorů rizika ovlivňujících výsledky 

aktivit, resp. projektů. Jedná se například o vývoj poptávky, prodejních cen, nákupních cen 

materiálů a energií, měnových kurzů, technologických změn apod.  

Nejistota budoucích hodnot faktorů ovlivňující rizika se pak promítá do nejistoty výsledků 

realizovaných podnikatelských aktivit či projektů a je příčinou jejich rizikovosti. 

(Hnilica, 2009) 

Autoři Merna a Al-Thani poskytují ve své publikaci shrnutí pojmů rizika a nejistoty 

v tabulkovém vyjádření, viz tabulka č. 1.  
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  Dimenze Riziko Nejistota 

  Měřitelnost měřitelné neměřitelná 

  Metody statistika a pravděpodobnost subjektivní odhad 

  Data kvantitativní data kvalitativní data 

zdroj: (Merna, 2008) 

Tabulka č. 1 Srovnání pojmů rizika a nejistoty 

Pro kvantifikované vyjádření nejistoty se používá nejčastěji termín „volatilita“, která se 

vyjadřuje pomocí běžných statistických veličin jako směrodatná odchylka nebo rozptyl. 

(Scholleová, 2007) 

Problematika nejistot a rizik v managementu rizik a investičním rozhodování je oblastí 

v odborné literatuře zevrubně popsanou. Více o celé problematice se lze dozvědět například 

v publikacích (Hillson, 2007; Hnilica, 2009; Kruliš, 2011; Korecký, 2011; 

Kislingerová, 1999; Merna, 2008; Scholleová, 2007; Tichý, 2006).  

Například v publikaci (Hnilica, 2009) se lze také velmi dobře seznámit se simulacemi 

v managementu rizik z pohledu moderního pojetí řízení podniku. 

Za podnětné pokládám také odborné statě autorů (Kalouda, 2012; Zrůst, 2010), které se věnují 

konkrétnímu aplikování managementu rizik. 

3.1.3 Aplikování managementu rizik v podmínkách české podnikové praxe 

Existují podniky, jejichž postoj k posuzování rizik je spíše konzervativní. Autor Fotr ve svém 

článku „Pravděpodobnostní přístupy v investičním rozhodování a jejich implementace“ 

konstatuje, že „poznatky z hospodářské praxe ukazují na nedostatečnou integraci rizika 

a nejistoty do investičního rozhodování, kdy analýza rizika investičních projektů neprobíhá 

buď vůbec, resp. ve značně zjednodušené formě.“ (Fotr, 2010) 

Dále své tvrzení upřesňuje, že důsledkem nedostatečné integrace rizika a nejistoty do 

investičního rozhodování mohou být chybná investiční rozhodnutí, a to především v případě 

rozsáhlých investičních projektů. 

Z textu tohoto článku lze usuzovat, že autor podporuje tvrzení, že pro hodnocení investičních 

záměrů se stále využívá aplikace především základních metod WACC, IRR a NPV
14

, které 

však nedokáží zcela exaktně kvantifikovat abstrahovat riziko projektu. (Fotr, 2010) 

Posuzování rizikovosti simulacemi je dnes moderní cestou posouzení výhodnosti projektů.  

Jinou cestou by mohlo být posouzení rizikovosti podniku na základě stanovení rizikové 

prémie diskontní sazby, která je v diskontní sazbě vždy obsažena za předpokladu, že se 

neposuzuje bezrizikový investiční záměr. 

WACC a IRR slouží pro zjištění procentní míry diskontní sazby. Protože bezrizikový projekt 

prakticky nemůže existovat, je nutné připustit, že každá diskontní sazba obsahuje i rizikovou 

prémii spojenou s cenou kapitálu a rizikem podniku. Nedostatkem je, že při praktickém 

                                                 
14

 Diskontní sazba je stanovena v souladu s manažerským rozhodnutím a za pomocí NPV a IRR a předpokladu 

znalosti budoucího CF a diskontní sazby. 
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aplikování těchto metod zůstává zpravidla nezodpovězena otázka konkrétního určení 

procentní míry rizikové prémie diskontní sazby daného projektu. 

V podnikové praxi lze postupy WACC a IRR rizikovou prémii diskontní sazby jen odhadovat 

ex-post na základě srovnání s již realizovanými projekty.  

Valach upřesňuje, že „v naší i zahraniční praxi investičního rozhodování převládá subjektivní 

odhad rizika projektu, založený na zkušenostech finančních a investičních specialistů.“ 

(Valach, 2006) 

Za správný postup hodnocení investičních projektů, i vzhledem k riziku, lze považovat 

například čtyřstupňový proces, který popisují autoři Brealey a Myers. Jedná se o tyto úkony:  

1. Prognóza přírůstkového peněžního toku z projektu po zdanění za předpokladu 

financování výlučně z akcií; 

2. Zhodnocení rizika projektu; 

3. Odhad alternativních nákladů kapitálu, které se rovnají očekávané výnosové míře 

stejné rizikové investice, kterou může investor provést nákupem aktiv na kapitálových 

trzích; 

4. Výpočet čisté současné hodnoty pomocí vzorce diskontovaná doba návratnosti 

peněžních toků. (Brealey, 2012) 

Dále tito autoři dodávají, že ve skutečnosti se o každém projektu uvažuje jako o „mini-

podniku“ a hledá se odpověď na otázky: 

1. Jakou hodnotu by tento „mini-podnik“ měl, kdyby byl odděleným podnikem s plně 

akciovým financováním? 

2. Kolik by investoři byli ochotni zaplatit za akcie takového podniku?  

Tento proces samozřejmě vychází z představy existence dobře fungujícího kapitálového trhu, 

kde tržní hodnota podniku je rovna součtu současných hodnot všech jejích aktivit. 

(Brealey, 2012) 

Pro zhodnocení rizika projektu existují v oblasti finančního a investičního rozhodování 

moderní přístupy managementu rizik.  

Jedná se o analýzy rizik pomocí simulací scénáři, kterými lze zhodnotit rizikovost variant 

investičních záměrů. Více, viz monografie (Hnilica, 2009). 

Za podnětný považuji také článek autorky Hrůzové, ve kterém jsou zveřejněny výsledky 

provedeného výzkumu řízení rizik v projektovém managementu v náhodně vybraných 

podnicích, které působí v různých oborech podnikání. 

K výzkumu byl použit Model zralosti projektového managementu – Project Management 

Maturity Model, který byl vyvinut americkou společností PM Solutions. Tento model 

vymezuje pět stupňů zralosti pro devět tzv. znalostních oblastí projektu. Více například v 

(Crawford, 2006).  
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Výsledky výzkumu potvrdily, že vyšší úroveň zralosti řízení rizik v projektovém 

managementu vykazují velké podniky, podniky cizích vlastníků a podniky v oborech, které 

jsou typicky řízeny projektovým způsobem. 

Nepotvrdil se ale předpoklad, že úroveň řízení rizik projektu našich firem je horší než 

u amerických. (Hrůzová, 2007) 

3.1.3.1 Simulace v managementu rizik 

Postupy prostřednictvím simulací a modelování zatím nebývají často aplikovány a to i přesto, 

že skrývají značný potenciál.  

Simulace patří do oblasti explicitního určení rizik v podobě pravidla střední hodnoty 

a rozptylu a pravidel stochastické dominance
15

. Simulacemi se zabývá v ČR například Fotr, 

Hnilica a jejich autorský kolektiv. 

Tito autoři simulace chápou jako moderní a spolehlivý nástroj pro rozhodovací procesy, které 

jsou uplatnitelné v projektovém managementu při posuzování rizikovosti investičních záměrů. 

Je nutné si ale uvědomit, že přístup prostřednictvím simulací má i slabá místa. Hnilica a Fotr 

proto podotýkají, že existuje tady nebezpečí uplatnění simulací a přístupů scénáři, které vedou 

k hrozbě kvantifikace nesprávných rizik.  

Dle těchto autorů však zmíněný nedostatek je možné alespoň do určité míry oslabit velkým 

důrazem kladeným na kvalitu identifikací rizikových faktorů investičních projektů.  

Problémy způsobují také zásadní odlišnosti deterministického a pravděpodobnostního 

přístupu.  

Analýza rizik (resp. obecněji pravděpodobnostní přístupy) může výrazně přispět ke zvýšení 

kvality investičního i finančního rozhodování. Implementace pravděpodobnostních přístupů 

není jednoduchá a může narážet na značné obtíže, což vyžaduje překonat určité bariéry.  

Mezi významné bariéry implementace patří především: 

1. Samotná náročnost a obtížnost v souvislosti s tím, že analýza rizika nepředstavuje 

normativní nástroj poskytující jednoznačné pravidlo nebo návod, zda určitý projekt 

přijmout či zamítnout; 

2. Rezistence ke změnám projevující se neochotou měnit tradiční, dlouhodobě zažité 

způsoby práce; 

3. Absence podpory vrcholového vedení včetně změny podnikové kultury; 

4. Nedostatek potřebných znalostí. (Hnilica, 2009) 

Za významnou bariéru lze také považovat obtížnou kvantifikaci pouze jednoho klíčového 

důvodu vzniku rizika, protože každé riziko je tvořeno zpravidla několika dalšími dílčími 

druhy příčin (rizikových faktorů). V těchto případech je pak běžné, že například prémie za 

                                                 
15

 Dalším z pravidel rozhodování za rizika je pravidlo očekávaného užitku. Toto pravidlo na rozdíl od výše 

uvedených pravidel umožňuje stanovit pořadí výhodnosti rizikových variant (například v podobě investičních 

projektů) vzhledem ke zvolenému kritériu zatíženému rizikem. Značné omezení praktického uplatnění tohoto 

pravidla však spočívá v nutnosti konstrukce funkce užitku zvoleného kritéria (například rentability, čisté 

současné hodnoty aj.), která je pro manažery značně obtížná. (Kislingerová, 2010) 
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podnikatelské riziko pokrývá možnou proměnlivost tržeb, nákladů, rizikovosti oboru 

podnikání a dalších faktorů, které ovlivňují EBIT. 

Hlavní oblastí zájmu moderního pojetí managementu rizik je posuzování významnosti rizik, 

pomocí aplikované analýzy rizik. 

V této oblasti se autoři soustředí na matematické zpracování vstupních dat s výsledkem 

změření rizika (číselné stanovení velikosti rizika) určité podnikatelské aktivity 

(například investičního projektu), firemního aktiva (například finančních investic) nebo 

podniku jako celku. (Hnilica, 2009) 

Kislingerová k této problematice podotýká, že „soustředíme-li se na rizika v matematicky 

vyjádřitelném hodnocení, která chceme analyzovat, pak mohou být vnímána implicitně, takže 

mohou být respektována v podobě rizikové prémie nebo prostřednictvím úpravy peněžních 

toků převzaté společnosti nebo rozhodnutého projektu.“ (Kislingerová, 2010) 

Možná i proto jsou implicitní přístupy určení rizika v současnosti v podmínkách 

České republiky nepoměrně častější a jsou v podstatě běžné. (Kislingerová, 2010) 

Kislingerová také tvrdí, že pro tyto metody není překážkou, že jsou založeny na implicitním 

vnímání rizika. Upozorňuje ale, že jsou velmi nebo alespoň do jisté míry subjektivní, protože 

vycházejí do značné míry ze subjektivního posouzení reality.  

Autorka dodává, že tato rizika mohou být stejně tak interpretována explicitně a integrována 

do oceňování podniků či projektů pomocí různých simulací nebo scénářů
16

. 

(Kislingerová, 2010). 

Podstatné pro řešení tématu této disertační práce je však tvrzení Kislingerové o možnosti 

integrace explicitně kvantifikovaných rizik do oceňování podniku. 

Toto tvrzení pak lze považovat za jasný doklad toho, že se v určitých směrech prolínají 

a doplňují teorie projektového managementu, managementu rizik a oceňování podniku. 

Tuto problematiku velmi dobře shrnuje článek autora (Fotr, 2009) a dále i články 

(Fotr, 2007; Fotr, 2007-b
17

), kde se hlavní autor textů zabývá integrací rizik a nejistoty do 

investičního rozhodování a oceňování investičních záměrů. 

3.2 Metody pro kvantitativní hodnocení investic 

Podstatou investičního záměru (investice) je obětování jisté dnešní hodnoty peněžních 

prostředků s cílem získat nějakou (možná neurčitou) budoucí hodnotu. 

Obětování se děje v přítomnosti a je jisté. Kritéria výběru nejlepších investičních příležitostí 

musí být podřízena základnímu cíli podniku, který by měl být trvalé zvyšování jeho hodnoty.  

Při kvantitativním vyhodnocování investic je třeba brát v úvahu faktory: 

1. Výnosnosti; 

2. Času; 

3. Rizika. 

                                                 
16

 Zde text navazuje na článek Kislingerová, E., Fotr, J. Integrace rizika a nejistoty do investičního rozhodování 

a oceňování. Politická ekonomie, 2009. 
17

  Autor článku se věnuje problematice investičního rozhodování za pomocí simulace Monte Carlo 
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Existuje celá řada technik, které je možné použít k vyhodnocení úspěšnosti investičních 

projektů. 

Statické metody ignorují faktor času a rizika. Tyto metody jsou vhodné jen pro zjištění 

orientačních ukazatelů: průměrný roční výnos, průměrný procentní výnos, průměrná doba 

návratnosti. (Scholleová, 2007) 

Naopak dynamické metody počítají s působením faktoru času. 

Jejich základem je aktualizace (diskontování) všech vstupních parametrů použitých pro 

výpočet. Zároveň je v diskontní sazbě zohledněno nejen působení času, ale i rizika. 

(Scholleová, 2007) 

Za metody dynamické jsou považovány: 

1. Čistá současná hodnota (NPV); 

2. Index ziskovosti (PI); 

3. Vnitřní výnosové procento (IRR); 

4. Doba návratnosti (PP). (Scholleová, 2007) 

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV se zabývá ve svém 

autorském článku například Dluhošová. Její kolegyně Richtarová pak tuto problematiku 

rozvíjí za pomocí citlivostní analýzy. Více v autorských článcích (Dluhošová, 2006; 

Richtarová, 2006).  

Základními parametry pro aplikaci metod, které pak slouží jako podklad pro další 

rozhodování, jsou: 

1. Predikovaná cash flow včetně počátečního investičního výdaje; 

2. Diskontní sazba, pro kterou je nejlepším odhadem WACC podniku; 

3. Doba životnosti investice vycházející z plánu. (Scholleová, 2007) 

Použitá diskontní sazba významně ovlivňuje hodnotu projektu. Odráží se v ní zejména faktor 

rizika, ale i faktor času. Proto je třeba stanovení diskontní sazby věnovat zvláštní pozornost. 

Stanovení správné hodnoty diskontní sazby je však nelehkou úlohou. Mařík ve svém článku 

k této problematice tvrdí, že „zatím neexistuje žádný obecně přijatelný a přijatý postup jak 

diskontní míru určovat.“ (Mařík, 2002) Dále Dokonce tento autor tvrdí, že neexistuje ani 

obecnější doporučení – pokud pomineme různé standardy vydávané jednotlivými 

odhadcovskými uskupeními. (Mařík, 2002) 

3.3 WACC – Vážené průměrné náklady kapitálu v podnikové praxi 

Z většiny průzkumů vyplývá, že diskontní míra je většinou kalkulována na úrovni vážených 

průměrných nákladů kapitálu (WACC).  

Tento postup je možný za podmínky, že financování projektu nijak nevychýlí způsob 

financování celého podniku, tzn. riziko projektu je totožné s rizikem celého podniku. 

(Mařík,  2002); (Scholleová, 2007) 
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Vážené průměrné náklady kapitálu se využívají k diskontování tam, kde je peněžní tok určen 

jak pro vlastníky, tak pro věřitele podniku. WACC obsahují náklady na vlastní a cizí kapitál 

a tím představují průměrnou cenu podnikových pasiv z dlouhodobého hlediska.  

Podnik své investice financuje cizím a vlastním kapitálem. Většinou se jedná o jejich 

kombinaci, ale nemusí to být pravidlem.  

U stanovení nákladů na cizí kapitál se pracuje s cenou cizího kapitálu, čili úrokem, který je 

zohledňován vzhledem k vlivu daňového štítu.  

Podnik, který se financuje prostřednictvím cizího kapitálu, musí většinou nabídnout záruku. 

Za některé půjčky může ručit určitými částmi majetku. Může dokonce zastavit veškeré své 

jmění. (Sharpe, 2007) 

Dalším způsobem je samofinancování investičních projektů. Vlivem působení daní je 

samofinancování investičního záměru považováno za dražší než financování prostřednictvím 

kombinací vlastního a cizího kapitálu. (Valach, 2006) 

Podnik (emitent) navyšuje svůj vlastní kapitál emisí cenných papírů prostřednictvím 

stávajících či nových akcionářů.  

U financování podniku tímto způsobem platí, že se dosavadní akcionáři při spolurozhodování 

o podniku vyvarují jakýchkoliv rozhodnutí, která znamenají větší riziko spojené s jejich 

podnikáním spoluvlastněného podniku. Proto při  plánování investic je kladen důraz na 

správné sestavení investičního rozpočtu, který je základním předpokladem dobré investice do 

reálných aktiv. (Brealey, 2012); (Valach, 2006) 

Pro podnik jsou náklady na vlastní kapitál skutečným nákladem. Pro akcionáře jsou 

podnikové náklady na vlastní kapitál požadovaným výnosem z kapitálu, který do podniku 

investovali se záměrem budoucího zhodnocení. Akcionáři mají zájem především na tom, aby 

tržní hodnota aktiv podniku (jejich cenných papírů) vlivem realizování nového investičního 

projektu neklesala. 

Stanovení diskontní sazby prostřednictvím WACC má smysl pouze u projektů, které jsou 

přesnými kopiemi existujících aktiv společnosti.  

Alternativním nákladem kapitálu je očekávaná sazba výnosu, kterou by investoři požadovali 

v případě, že podnik by neměl žádný dluh. 

Hodnotu alternativních nákladů kapitálu lze nalézt například ve Wall Street Journal, 

webových stránkách prof. Damodarana
18

 a dalších odborných webech a periodikách.  

Pro české podmínky je možné využít i data z českého průmyslu, které poskytuje MPO ve 

spolupráci s autory
19

 pyramidového systém ukazatelů INFA. 

Je nutné podotknout, že hodnota diskontní sazby závisí nejen na odhadovaném CF 

a nákladech na kapitál, ale také na kapitálové struktuře. (Kislingerová, 2007) 

To ale platí za předpokladu, že odmítáme tvrzení I Modiglianiho a Millera (MM I)
20

 o tom, že 

kapitálová struktura je při daných investičních rozhodnutích podniku nepodstatná, protože 

                                                 
18

 Data, která zveřejňuje prof. Damodarna jsou využívána také agenturou S&P, Capital IQ, Bloomberg 

a centrální bankou USA (Fed). 
19

 Neumaierová, Neumaier. 
20

 Stať Modigliani a Miller, „The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment.“ 

American Economic Review, 1958. 
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hodnota podniku je určena reálnými aktivy a ne cennými papíry, které vydává. 

(Modigliani, 1958) 

Existují však i postupy, které akceptují tvrzení I MM o nepodstatnosti kapitálové struktury při 

stanovení diskontní sazby.  

Na základě respektování tvrzení MM I finanční manažeři začnou odhadem rd a re a pak 

dovozují alternativní náklady neboli diskontní sazbu svého podniku. 

Více o kapitálové struktuře, WACC a Modiglianiho a Millerově teorému se lze dozvědět 

například v odborných statích autorů (Luigi, 2011; Miles, 1985; Modigliani, 1963; 

Modigliani, 1958) a v monografiích (Brealey, 1996; Levy, 1994). 

Za velmi podnětný považuji i výzkum autorky Křivské, která se zabývala „Determinanty 

kapitálové struktury a jejich optimalizací“ pro podnik OKD, a.s. (Křivská, 2009)  

Brealey a Myers tvrdí, že investiční rozhodnutí mají vždy vedlejší účinky na financování 

a věří, že v praxi kapitálová struktura má svůj význam. Autoři dále tvrdí, že v ideálním světě 

bez daní, transakčních nákladů a dalších poruch trhu mohou podniky analyzovat svá 

investiční rozhodnutí tak, jako by byly financovány jen akciovým kapitálem. (Brealey, 1996) 

V praxi ale nelze vedlejší účinky investičních rozhodnutí zanedbat. 

Jsou v zásadě dva způsoby, jak je vzít v úvahu: 

1. Vypočítat NPV diskontováním upravenou diskontní sazbou, případně alternativními 

náklady kapitálu a pak přičíst nebo odečíst současnou hodnotu vedlejších finančních 

účinků; 

2. Druhý přístup se nazývá upravená současná hodnota (APV). (Brealey, 2012) 

Pro výpočet diskontní sazby se nejčastěji používá vzorec (1) pro výpočet vážených 

průměrných nákladů kapitálu po zdanění, tedy WACC. 

 

         
 

   
    (    )   

 

   
 ,   (Brealey, 2012) (1) 

kde: 

re – náklady na vlastní kapitál, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu; 

E – vlastní kapitál; 

D – cizí kapitál; 

rd – náklady na cizí kapitál, požadovaná výnosnost cizího kapitálu; 

tc – daňová sazba (úroky se započítávají do nákladů). 
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Pro výpočet diskontní sazby pomocí WACC dále platí tyto skutečnosti: 

1. Platby úroků jsou odečitatelné z daní
21

; 

2. Veškeré proměnné ve vzorci váženého průměru se vztahují na podnik jako celek; 

3. Vzorec dává správnou diskontní sazbu pouze u projektů, které jsou stejné jako 

samotný podnik. Lze tedy říct, že vzorec funguje u „průměrných“ projektů. 

Výpočet tímto způsobem je nevhodný pro: 

1. Projekty, které jsou bezpečnější nebo rizikovější než je průměr rizikovosti 

u existujících aktiv podniku; 

2. Pro projekty, jejichž přijetí zvýší nebo sníží poměr zadlužení podniku. (Brealey, 2012) 

Velmi zajímavý je také článek autorů Grüningera a Kinda (Grüninger, 2013), kteří názorně 

analyzují praktickou aplikaci WACC, ve které se často využívá dvou „nekonzistentních“ 

vstupních parametrů: 

1. Beta dluhu ß(D), která se rovná nule; 

2. Náklady na cizí kapitál rd, které jsou větší než bezriziková úroková sazba. 

Autoři navrhují ve výpočtu WACC používat bezrizikovou úrokovou sazbou rf ihned za 

náklady cizího kapitálu rd. 

Nutno podotknout, že toto jejich doporučení, které testovali na praktických výpočtech, se 

shoduje s předpokladem pro odvození jedné z reagenčních funkcí – reagenční funkce nákladů 

finanční tísně, založené na modelu Modiglianiho a Millera. 

Aby bylo možné souhlasit s těmito autory, je nutné bezpodmínečně akceptovat jejich tvrzení 

o existenci rovnosti mezi nákladem na cizí kapitál a bezrizikovou úrokovou mírou (sazbou).  

Pro podporu tohoto tvrzení autoři argumentují tím, že v praktických aplikacích náklady dluhu 

rd jsou často aproximovány k výnosům z dluhopisů, které jsou emitovány stejnou společností 

nebo podnikem se srovnatelným hodnocením.  

Konstatují, že: 

1. Výnosy z dluhopisů jsou obvykle vyšší než skutečné náklady na dluh, což znamená, že 

chyba ve výsledku WACC se stále zvětšuje; 

2. Proto by tento fakt měl být vnímán jako další argument pro nahrazení nákladů dluhu 

hodnotou bezrizikové úrokové sazby. Více, viz článek autora (Grüninger, 2013). 

Proti tvrzení, že náklady na cizí kapitál jsou rovny bezrizikové výnosové míře, je však většina 

autorů. Tento předpoklad, nezávisle na tomto článku, již dříve kritizuje například autor 
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 Z tohoto důvodu je výhodné financovat podnik cizím kapitál až do doby, kdy cizí kapitál bude dražší než 

vlastní. 
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Fernández, ale i Mařík, Maříková a další s tím, že cizí kapitál není bezrizikový. 

(Fernández, 2006); (Mařík, 2007); (Maříková, 2007) 

Běžně se hodnota diskontní sazby v posuzování investičního záměru chápe také jako ukazatel 

rizikovosti celého podnikového kapitálu. Přesné vyjádření podílu rizika na celkové diskontní 

sazbě pomocí WACC není možné.  

Pro přesné určení rizika (rizikové prémie) diskontní sazby by mohla posloužit teorie 

oceňování aktiv, protože například ve výnosových teoriích lze stanovit rizikovou prémii 

nákladů na vlastní kapitál z CAPM.  

Následně součtem rizikové prémie nákladů na cizí kapitál a vlastní kapitál lze získat rizikovou 

prémii celkového podnikového kapitálu. Proto tuto rizikovou prémii lze považovat za 

rizikovost podniku. 

3.3.1 Riziková prémie diskontní sazby v projektovém managementu 

Úspěšnost investičních projektů závisí do značné míry na informacích sloužících k nastavení 

vstupních parametrů do studií (Pre-feasibility study) v přípravné fázi projektu. 

Význam těchto informací se pak umocňuje zejména v následné studii proveditelnosti 

(Feasibility Study), která nejčastěji obsahuje NPV pro vyhodnocení přínosu projektu pro 

budoucí hodnotu podniku. 

Nedílnou součástí tohoto hodnocení se postupně stává také hodnocení rizika, které by mělo 

být zásadní informací v dnešní ekonomicky turbulentní době. 

Faktem však je, že kvantifikace tohoto rizika probíhá skrytě. Toto riziko je již obsaženo 

v parametrech diskontní sazby, a proto se mu již nevěnuje dále už taková pozornost. 

Za klíčový parametr je proto považována především diskontní sazba, která je součástí 

dynamických metod posuzování investic v projektovém managementu. 

Pro určení hodnoty diskontní míry lze využít několik možností. Nejčastěji to jsou WACC, 

požadovaná míra výnosnosti vlastního kapitálu, oportunitní náklady či jiné veličiny odrážející 

riziko i faktor času ve vztahu k hodnotě peněz. 

Určení minimální požadované výnosnosti vlastního kapitálu v budoucnu je založeno na 

subjektivním nebo exaktním posouzení vložených prostředků stakeholdery.  

Exaktní posouzení nákladů na vlastní kapitál, je dle teorie oceňování, založeno na principu 

dokonalé funkce kapitálového trhu. K tomu je nutné použít výnosových metod pro zjištění 

tržní hodnoty podnikového kapitálu. Avšak tento přístup lze aplikovat jen u podniků, které 

mají akcie obchodovány na kapitálových trzích. 

Kapitálové náklady investice jsou velmi často dávány do přímé souvislosti s podnikovou 

diskontní sazbou. V případě, že investice je financována ze stejných zdrojů jako celý podnik 

a je stejně riziková, lze za diskontní sazbu projektu považovat vážené průměrné kapitálové 

náklady podniku WACC. 

Při stanovení diskontní sazby pomocí WACC hraje významnou roli kapitálová struktura 

podniku, která je definována většinou zjednodušeně v účetních hodnotách
22

. Za tohoto 

předpokladu se struktura nákladů podniku stává i nákladovou strukturou financované 

investice. Rizikovost takovéto investice se pak odráží v nákladech jednotlivých složek 
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 Dle většiny autorů by se měly WACC počítat z kapitálové struktury, která je vyjádřena v tržních hodnotách.  
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kapitálu, ze kterých je podnik i investice financována. (Brealey, 2012); (Levy, 1994); 

(Valach, 2006) 

Pro investora je investice úspěšná za předpokladu, že procentní výnosnost z jeho vkladu 

zahrnuje dostatečně vysokou:  

1. Odměnu za příjem z vkladu obdrženou až po určitém čase (faktor času); 

2. Odměnu za riziko zohledňující skutečnost, že jeho výnos bude vyšší (nejistota) než 

výnos při jiných možnostech zhodnocení finančních prostředků. (Mařík, 2011); 

(Sharpe, 2001) 

Tyto odměny se také označují za rizikové prémie (RP), protože svou hodnotou odpovídají 

rizikové prémii nákladů na vlastní kapitál RPre podniku.  

Náklady na vlastní kapitál re a náklady na cizí kapitál rd společně se strukturou kapitálu hrají 

klíčovou roli při stanovení diskontní sazby prostřednictvím WACC. 

Náklady na vlastní kapitál re je nutné určit složitějšími postupy, které by měl aplikovat 

samotný management podniku v zájmu správného investičního rozhodnutí.  

Náklady na cizí kapitál lze určit například jako vážený průměr z efektivních úrokových měr.  

Z pohledu podniku náklady na vlastní kapitál re vyjadřují ochotu akcionářů podniku obětovat 

své právo na výnos za budoucí prospěch podniku plynoucí z financování investičního záměru.  

Požadavky akcionářů na očekávaný výnos se vytváří na základě finančního rozboru 

hospodaření podniku, nebo srovnáním výnosů jiných cenných papírů například 

konkurenčního podniku, který působí ve stejném oboru. (Brealey, 2012) 

Existují i exaktní metody (výnosové metody), jak zjistit rizikovost investice do cenných 

papírů. Avšak běžný akcionář nemá většinou dostatek informací k těmto analýzám. Průměrný 

investor se proto spoléhá na svůj investiční instinkt, zkušenosti, odhady makléřských firem či 

investiční doporučení bank. Jeho konečné rozhodnutí je pak v souladu s jeho postojem 

k riziku a míře důvěry k svým schopnostem odhadu vývoje cen aktiv na trzích. 

Exaktní přístupy k hodnocení ceny aktiv se opírají o matematické modely, prostřednictvím 

kterých lze určit krátkodobý nebo dlouhodobý vývoj jejich tržních cen, a tudíž i jejich 

výnosností. 

Jedná se o problematiku teorie efektivních trhů, která však byla postupem času zpochybněna 

například výzkumem dlouhodobého kritika této teorie Roberta Shillera. (Campbell, 2014) 

3.3.2 Předpoklady teorie efektivního trhu  

Budoucí výnosy investice jsou zatíženy riziky prostřednictvím rizikové prémie výnosu 

z cenného papíru podniku. Cenu podniku určuje cena všech akcií podniku. Pak riziková 

prémie cenného papíru podniku reprezentuje riziko celého podniku, a tedy i riziko 

podnikatelské činnosti. Při platnosti těchto skutečností tedy musí platit i fakt, že toto dříve 

popisované riziko je obsaženo i v plánovaných budoucích peněžních tocích investice 

připravovaného projektu. 

Aby bylo možné toto riziko kvantifikovat, je nutné nejdříve zjistit náklady na vlastní kapitál 

pomocí CAPM a přijmout tak teorii efektivního trhu Eugena Famy. 
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Podrobnější informace k teorii efektivního trhu a CAPM  lze získat například v těchto 

autorských článcích (Fama, 2007; Fama, 2005; Fama, 2004) autorů Eugena F. Famy 

a Kennetha R. Frenche. 

3.3.3 Spor o existenci efektivního trhu 

Od sedmdesátých let minulého století bylo finanční oceňování silně ovlivněno Famovou teorií 

efektivního trhu až do doby, kdy v roce 1981 Robert Shiller publikoval v časopise American 

Economic Review studii „Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent 

Changes in Dividends?“, ve které na základě rozboru reálných dat z americké burzy 

zpochybnil její platnost. Více v původním článku (Shiller, 1981) a (Hansen, 1995). 

Vytvořily se dva názorové proudy k dané problematice, které se opíraly o konkrétní 

protichůdné výzkumy.  

Dle názoru Shillera, Famova teorie efektivního trhu nepopisuje realitu na trzích. Absolutně 

odlišný názor měl samozřejmě Fama, který společně s dalšími zastánci naopak trval na její 

správnosti. (Damodaran, 2008) 

V roce 2013 došlo mezi těmito autory k dílčí shodě, ke které došli společným výzkumem. 

Vznikla „Empirická analýza cen aktiv“, za kterou nakonec oba autoři, společně s Hansenem, 

získali i Nobelovou cenou za ekonomii.  

Tato trojice ekonomů došla k závěru, že: 

1. Předpovídat ceny akcií či dluhopisů pro nejbližší dny či týdny je nemožné; 

2. Odhadnout ceny akcií či dluhopisů pro dlouhodobý vývoj, například za tři až pět let, 

lze. 

První stanovisko autoři doplňují tvrzením, že v krátkodobém horizontu lze jen stěží 

objektivně vykalkulovat riziko cenného papíru, neboť pravděpodobně neznáme všechna 

rizika, která kapitálový trh vytvářejí a neznáme ani to, jakým způsobem jsou rizikové faktory 

oceněny.  

Z druhého stanoviska pak je zřejmé, že za předpokladu dlouhodobého zkoumání vývoje cen 

akcií lze určit, jaká je jejich reálná hodnota v daný čas. (Campbell, 2014) 

Pokud tito tři uznávaní ekonomové mají pravdu, zaznamenalo by to, že takto zjištěné náklady 

na vlastní kapitál, použité ve výpočtu podnikové diskontní sazby, by reálně odrážely 

rizikovost podniku a rizikovost investičního projektu za předpokladu financování investice 

pouze z vlastního kapitálu. 

Potom lze tvrdit, že je možné zjistit náklady na vlastní kapitál a riziko podniku pomocí 

CAPM, který se opírá o exaktní data z kapitálových trhů. 

Tato skutečnost je však v neshodě s jinými autory, kteří jsou neustálými kritiky výnosového 

oceňování (výnosových metod) na základě tržních dat. Tito autoři již dříve jasně konstatovali, 

že hodnotu rizikové prémie investičního projektu neovlivňuje pouze riziko plynoucí z budoucí 

ceny investovaného kapitálu určené z kapitálového trhu. Například Krabec tvrdí, že odhad 

rizika má částečně i subjektivní charakter při použití jakékoli v současnosti známé metody 

kalkulace rizika v investičním rozhodování a oceňovací praxi. (Krabec, 2009) 
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Autoři Matschke a Brösel uvádí, že „objekt ohodnocení má hodnotu jen ve vztahu k subjektu 

hodnocení.“ „V tomto smyslu neexistuje, hodnota „sama o sobě“, nýbrž jen hodnota 

„pro někoho.“ (Matschke, 2007) Kislingerová dodává, že podnik, jehož hodnotu lze 

odvozovat od výnosnosti akcií resp. nákladů na vlastní kapitál, „sám o sobě nemá žádnou 

objektivní věcně zdůvodnitelnou zdokumentovatelnou a na okolnostech a podmínkách 

nezávislou hodnotu.“ (Kislingerová, 1999) Z toho plyne závěr, že „neexistuje jediné, obecně 

platné a správné univerzální ocenění.“ (Kislingerová, 1999) 

Kislingerová dodává, že z výše uvedených skutečností je zřejmé, že autonomní cenotvorný 

mechanismus fungovat nemůže. Funkci trhu je proto nutné nahradit pomocí expertního 

ocenění (například stavebnice), které je přínosné pro investiční rozhodování. 

(Kislingerová, 1999) 

I proto lze ze soudobého poznání oceňování podniku konstatovat, že v této ekonomické 

disciplíně, jako i v mnohých jiných, existuje dlouhodobý konflikt mezi praxí a teoretickými 

přístupy. Krabec ale doplňuje, že to však nutně neznamená, že zpětně není možné nalézt jisté 

podobnosti s vybraným fundamentálním proudem ekonomické teorie. (Krabec, 2009) 

Z tohoto zjištění lze tedy vyvodit závěr, že pro překlenutí těchto dlouhotrvajících sporů je 

možné hledat alternativu v expertním ocenění za pomocí stavebnic, které hodnotí jak 

skutečnou hodnotu podniku, tak i hodnotu stanovenou za pomocí kapitálových trhů. 

3.4 Oceňování aktiv  

Kvantifikace rizik (rizikových prémií) v teoriích managementu rizik a v oceňování podniku 

má společný cíl. Tímto cílem je snaha stanovit: 

1. Rizikovost podniku ve vztahu k jeho investičnímu potenciálu z pohledu investora; 

2. Rizikovosti investičního záměru, jehož riziko je totožné s rizikovostí podniku pro 

investora. 

Kvantifikace této společné rizikovosti na základě společných východisek managementu rizik 

a oceňování podniku by mělo směřovat k nalezení odpovědi na otázku, jak stanovit rizikovou 

prémie RPre a RPrd diskontní sazby, která odráží rizikovost projektu v dynamických metodách 

posuzování investičních záměrů v projektovém managementu. 

Významnou roli v tomto hledání má teorie oceňování podniku, která je také označována jako 

finanční oceňování aktiv. (Kislingerová, 2010); (Mařík, 1998) 

Ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit hodnotu podniku pomocí určité peněžní částky. 

Potenciál podniku je tedy oceněn peněžitým ekvivalentem. 

Postupně se vyvinuly tři základní přístupy k oceňování podniku: 

1. Tržní hodnota; 

2. Subjektivní hodnota; 

3. Objektivizovaná hodnota. 
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Podstata tržního oceňování aktiv spočívá na představě, že existuje trh s podniky, případně trh 

s podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu existuje více kupujících a více 

prodávajících. Vytváří se tak podmínky pro vznik tržní ceny. 

Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, kterou označujeme jako tržní hodnota 

(angl. Market Value).  

Jde o postup, který je primárně založený na analýze podnikového majetku s tím, že výsledná 

hledaná hodnota se většinou opírá o použití více oceňovacích metod.  

V zásadě existují tři okruhy oceňovacích metod: 

1. Metody opírající se o analýzu výnosů; 

2. Metody založené především na analýze aktuálních cen na trhu; 

3. Metody založené na ocenění vynaložených nákladů (nákladů na pořízení majetku). 

(Mařík, 1998) 

3.4.1 Výnosové ocenění  

Výnosové metody pracují s časovou hodnotou peněz a s konceptem čisté současné hodnoty 

očekávaných výnosů po dobu investice. 

Existuje několik typů výnosových metod. 

1. Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF); 

2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů; 

3. Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA); 

4. Metody kombinované (korigované), které kombinují výnosové ocenění s oceněním 

majetkovým. (Mařík, 2007) 

3.4.2 Metody diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Metody diskontovaných peněžních toků jsou tvořeny čtyřmi základními metodami. Ty jsou 

členěny dle toho, zda je oceňován celkový kapitál nebo vlastní kapitál podniku. 

Dále se metody dělí podle toho, jak jsou definovány finanční toky a náklady kapitálu.  

Jedná se o:  

1. Metodu DCF Entity (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek); 

2. Metodu DCF Equity (equity = vlastní kapitál);  

3. Metodu DDM (Dividend Discount Model), neboli dividendový diskontní model;  

4. Metoda APV (Adjusted Present Value), neboli upravená současná hodnota
23

.  
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 Jednotlivé modely, postupy pro jejich sestavování i jejich kritiky jsou dostatečně popsány například 

v literatuře (Copeland, 2003; Brealey a Myers, 1996, 2010 aj.). 
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Nejčastěji využívány jsou metody DCF Entity a DCF Equity. (Brealey, 2012); 

(Maříková, 2007); (Mařík, 1998) 

V zemích s vyspělým a efektivním kapitálovým trhem je využíván také dividendový diskontní 

model DDM. Při analýze vlivu zadluženosti na hodnotu podniku je využívána metoda APV. 

Podstata metod diskontu cash flow spočívá v: 

1. Prognóze budoucích užitků (pro vlastníky a věřitele); 

2. Převedení výnosu z investice na její současnou hodnotu. 

Výnosové ocenění DCF (Discounted Cash Flow) je teoreticky ukotveno neoklasickou teorií 

rovnováhy kapitálového trhu dle Modiglianiho a Millera, což dovoluje odhad tržní hodnoty 

hromadného aktiva bez ohledu na to, jestli pro něj existuje skutečný trh. (Krabec, 2009) 

Kislingerová tvrdí, že současná realita vážně popřela samotná východiska, na nichž celá 

představa efektivních trhů stojí.  

Kislingerová i mnozí jiní autoři (Shiller, Krabec) mají výhrady k teorii efektivních trhů, 

protože vidí jasný rozpor mezi teorií a praxí. Teorie předpokládá, že každý investor jedná 

racionálně, protože věří dle předpokladu efektivních trhů, že ceny akcií v reálném čase 

zohledňují veškeré tzv. hodnototvorné informace.  

Některými kritiky jsou dokonce vyslovovány závěry, že „slepá víra investorů v teorii 

efektivních trhů je příčinou krize, neboť investoři se chovají jako stádo“. (Kislingerová, 2010) 

Více o celé problematice a metodách DDM a APV lze nalézt v publikacích a odborných 

statích autorů (Kislingerová, 1999; Kislingerová, 2010; Krabec, 2009; Mařík, 2011; 

Maříková, 2007; Priestley, 1996; Ross, 1976; Scholleová, 2007). 

3.4.3 Kapitálové rozpočetnictví a riziko 

Každý projekt by měl být oceněn svými alternativními náklady kapitálu. Podnik by měl 

diskontovat peněžní toky projektu očekávanou výnosovou mírou, kterou by měli investoři 

požadovat od samotné investice. (Brealey, 1996) 

Do doby než moderní teorie propojily riziko a očekávaný výnos, finanční manažeři upravovali 

kapitálový rozpočet podniku s ohledem na riziko intuitivně dle předpokladu, že za stejných 

okolností jsou rizikové projekty méně žádoucí než projekty bezpečné. 

Z tohoto důvodu finanční manažeři požadovali u rizikových projektů vyšší výnosovou míru, 

popřípadě zakládali svá rozhodnutí na opatrných odhadech peněžních toků. 

Mnoho společností pouze odhaduje výnosovou míru, kterou investoři požadují u svých 

cenných papírů. K diskontování peněžních toků všech nových projektů používají kapitálové 

náklady společnosti, které jsou stanoveny přibližovacími metodami. 

Cestou, jak vylepšit současnou praxi, je zohlednit riziko podniku v hodnotě diskontní sazby. 

Jedná se o doplnění diskontní sazby o riziko, které bývá dosud zohledňováno pomocí různých 

přibližných pravidel. 

Dle pravidla kapitálových nákladů platí, že pokud investoři požadují od velmi rizikové 

společnosti vyšší výnosovou míru, bude taková firma mít vyšší kapitálové náklady. Toto 

pravidlo se zdá být zcela racionální, avšak je nutné upozornit, že toto pravidlo také může 
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dostat podnik do těžkostí, jestliže nové projekty jsou více nebo méně rizikové než stávající 

podnikání.  

Podnik by měl diskontovat peněžní toky každého investičního záměru očekávanou výnosovou 

mírou, kterou by investoři požadovali od samotné investice. To znamená, že podnik by měl 

přijmout každý projekt, který více než jen kompenzuje ß koeficient projektu. Jinými slovy, 

měl by přijmout každý projekt ležící nad rostoucí přímkou trhu cenných papírů z modelu 

CAPM, která propojuje očekávaný výnos a riziko. Více, viz obrázek č. 4. 

  r - požadovaný výnos     

    

Přímka trhu cenných papírů 

znázorňující požadovaný 

výnos     

16,5%   

  

    

  

  

  Kapitálové náklady 

  

  

  

  společnosti   

        

        

6,0% 

    

  

  

Koeficient 

beta 

projektu 

  

  

  
Průměrná beta aktiv podniku = 1,23 

  

0     

vlastní zpracování, zdroj: (Brealey, 1996) 

Obrázek č. 4 Srovnání kapitálových nákladů 

 s požadovaným výnosem v modelu CAPM 

Obrázek č. 4, který porovnává určení nákladů kapitálu pomocí CAPM a alternativních 

nákladů kapitálu podniku určených za použití pravidla kapitálových nákladů společnosti, 

názorně graficky vyjadřuje tu skutečnost, že při použití přibližovacího pravidla by došlo 

k odmítnutí dobrých projektů s nízkým rizikem a přijetí nevalných projektů s vysokým 

rizikem. Z toho je zřejmé, jak důležité je u investičního rozhodování aplikace modelu CAPM 

se správně určeným koeficientem ß. 

Představa, že každá společnost má svoji vlastní dle rizikovosti stále aktualizovanou 

individuální diskontní sazbu (kapitálové náklady) podniku, je sice široce rozšířená, ale 

zdaleka ne obecně platná. (Brealey, 1996) 

Za předpokladu, že riziko podniku je stejné jako rizikovost projektu, se pro stanovení 

diskontní sazby také používá metody připočtení statické přirážky, která je nazývaná 

bezrizikovou sazbou.  
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Tato konkrétní hodnota bezrizikové sazby se opírá o rozdělení různých druhů hmotných 

a nehmotných investic do jednotlivých rizikových tříd. (Valach, 2006) 

Tyto hodnoty však nejsou s největší pravděpodobností nijak exaktně stanoveny. Proto se 

stávají jakým si paradigmatem, který autoři přejímají do svých monografií. Doporučené 

hodnoty bezrizikových sazeb lze najít například v publikaci (Valach, 2006). 

Mnoho podniků vyžaduje od různých kategorií investic různé výnosy. Diskontní sazby mohou 

být stanoveny pomocí statických hodnot uvedených v tabulkách bez nutnosti k nim přirážet 

přirážku. Tyto diskontní sazby pak jsou odstupňovány vzhledem k riziku druhu investice. 

Když se riziko projektu odchyluje od rizika podniku, pak nelze užít podnikové náklady 

kapitálu jako diskontní sazbu projektu. Tyto náklady je třeba upravit.  

Tato úprava spočívá v: 

1. Zvýšení podnikových nákladů kapitálu u projektů s vyšším rizikem; 

2. Snížení těchto nákladů u projektů s rizikem nižším než je riziko podniku. 

Obvyklý postup uplatňovaný v hospodářské praxi spočívá v rozdělení investičních projektů 

do určitých kategorií (skupin). 

V nejjednodušší situaci se projekty člení pouze do tří kategorií. Tyto projekty jsou: 

1. Nízkým rizikem (diskontní sazba nižší než podnikové náklady kapitálu o 1 % až 3 %); 

2. Průměrným rizikem (diskontní sazba rovna podnikovým nákladům kapitálu); 

3. Vysokým rizikem (diskontní sazba vyšší o 2 % až 5 % než firemní náklady kapitálu). 

(Valach, 2006). 

Příklad detailnějšího členění investičních projektů podle jejich míry rizika do pěti stupňů lze 

najít v monografii (Fotr, 2005). Jiné členění poskytuje například i monografie 

(Brealey, 1996). 

Při hledání dokonalejšího řešení stanovení diskontní sazby lze využít principů a metod 

oceňování podniku. 

Jednou z těchto metod je model oceňování kapitálových aktiv CAPM, který je dle autorů 

Brealeye a Myerse často používán ve společnostech k odhadu diskontní sazby. Autoři také 

tvrdí, že tento model lze využít k nalezení diskontní sazby pro novou kapitálovou investici. 

(Brealey, 1996) 

CAPM lze tedy považovat za metodu nejen využitelnou pro tržní oceňování aktiv podniku při 

hledání hodnoty podniku, nýbrž také pro investiční a projektový management. Z praktického 

hlediska to znamená, že CAPM řeší otázku, jakou diskontní sazbou by se měly diskontovat 

prognózované peněžní toky například při plánovaném rozšíření výrobní kapacity podniku. 

Zajímavé výsledky také přinesl výzkum provedený rumunským autorským kolektivem kolem 

autora Dragoty, který pojednává o preferencích využívání různých metod kapitálového 

rozpočetnictví. Jedním z výsledků tohoto výzkumu bylo zjištění, že pro stanovení diskontní 

sazby investičních projektů by 50 % respondentů zvolilo výpočet pomocí WACC. 35 % všech 
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dotázaných by zvolilo přístup pomocí stavebnice. A pouze 16 % by zvolilo CAPM. Podrobné 

výsledky lze nalézt v článku autora (Dragota, 2010). 

Podobný výzkum provedl i Mařík ve svém autorském článku Diskontní míra pro výnosové 

oceňování podniků v podmínkách České republiky. Jedním z výsledků jeho výzkumu je 

zjištění, že pro stanovení nákladů na vlastní kapitál metodou DCF byla nejčastěji v podnikové 

praxi ČR použita: 

1. Metoda CAPM v 33 % případů; 

2. Stavebnicová metoda v 32 % případů; 

3. Součet bezrizikové míry a přirážky za obchodní a finanční riziko 23 %; 

4. Ostatní případy zahrnují různé odhady. (Mařík, 2002) 

Další zajímavé výzkumy provedli například autoři Meier a Jagannathan, viz články 

(Jagannathan, 2011; Meier, 2007;). 

Vzhledem ke kvalitě procesu určování diskontní sazby pro investiční projekty, která se 

nakonec projeví v úspěšnosti investičního projektu, považuji za zajímavý každoroční výzkum 

společnosti Ernst & Young, který se týká praktického uplatnění projektového řízení 

a úspěšnosti projektového managementu v českých podnicích. 

V roce 2013 na základě odpovědí respondentů vyplynulo, že téměř 15 % projektů překročí 

rozpočet o 21 až 50 %. Navíc 32 % všech projektů končí předčasně kvůli rozdílnému 

očekávání výstupů z projektů. Lze se domnívat, že jedním ze základních důvodů 

nenaplněného očekávání bylo chybné stanovení diskontní sazby. (E&Y, 2013). 

3.5 Výnosové oceňování v souvislosti s projektovým managementem 

Na základě průniků teorií výnosového ocenění a projektového managementu je možné 

konstatovat, že výsledky z aplikací metod výnosového oceňování lze využít v investičním, ale 

také i v projektovém managementu. 

Důvodem tohoto tvrzení je fakt, že v obou dvou teoriích hraje významnou roli posuzování 

rizikovosti. V teoriích oceňování je riziko přítomné především při hledání tržní hodnoty 

podniku na základě tržních dat, která vznikají investicemi do portfolia aktiv pod rizikem 

investičních ztrát. 

U projektového managementu je riziko přítomné především při hodnocení investičního 

záměru na základě parametrů diskontní sazby a CF.  

Oba tyto parametry jsou ovlivňovány rizikem.  

1. U prognózy CF je rizikem ztráta hodnoty finančních prostředků z budoucí investice 

z důvodu inflace. 

2. U diskontní sazby je rizikem riziková prémie, kterou diskontní sazba obsahuje. 

Ani téměř dokonalá příprava a realizace projektů nezaručuje dosažení nejlepších či 

očekávaných výsledků v investičních záměrech podniku. Důvodem je skutečnost, že 
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výnosové metody hodnotí pouze tržní rizika (rizika systematická tržní), která vznikají při 

investičním plánování. 

A právě tato rizika
24

 jsou jen jedna z mnoha dalších rizik a nejistot, která existují ve všech 

lidských aktivitách a mohou ovlivnit investiční záměr. (Hnilica, 2009) 

Základní východiska investičního hodnocení se dají shrnout následovně: 

1. Podstatou investičního hodnocení projektu je vyhnout se riziku, aniž by podnik 

obětoval část výnosu; 

2. Diskontní míra použitá v NPV by měla odpovídat riziku nenaplnění předpokladu 

přínosu budoucí hodnoty plynoucí z realizace investice; 

3. Podstoupenému riziku by měla odpovídat investory požadovaná očekávaná střední 

výnosnost akcií podniku v modelu CAPM značeného E(RA). 

Teorie i praxe nabízejí více způsobů začlenění rizika a nejistoty do investičního rozhodování. 

Je nutné ale připustit, že základním a v praxi převládajícím přístupem je respektování 

nejistoty peněžního toku projektu pomocí rizikové prémie jako složky nákladů vlastního 

kapitálu. 

V tomto kontextu považuji za velmi zajímavý výzkum Dobbse, který popisuje, jak může být 

nebezpečné rozhodování o realizacích krátkodobých projektů pouze za pomocí NPV. Více, 

viz stať (Dobbs, 2009). 

Další, převážně teoretické, v praxi málo využívané přístupy, velmi dobře popisuje stať 

profesora Fotra, která také shrnuje spojitost investičního rizika s CAPM, rizikovou prémií 

a simulacemi v projektovém managementu. Více, viz stať (Fotr, 2007). 

3.5.1 Alternativy k tradičním výnosovým metodám 

Na problematiku hledání rizikové prémie aktiv podniku lze nahlížet i jiným prizmatem než 

jen za pomocí výnosových metod. V dnešní době je hodnota podniku zvyšována flexibilitou 

managementu, který je kromě své strategie vybaven určitou pružností v rozhodování. I tato 

pružnost má samozřejmě svou hodnotu. Již zmíněnou rozhodovací pružnost můžeme pak 

chápat jako právo na pozdější přizpůsobení se aktuální situaci. 

Při velkém zjednodušení lze říci, že metody určení ceny aktiv se v zásadě dělí do dvou 

základních skupin podle toho, zda jsou podnikem emitovány „běžné akcie“, anebo zda jde 

o akcie s právem opce. 

Tradiční výnosové modely jsou založeny na předpokladu, že podnik má určitou strategii 

dalšího vývoje a tato strategie bude dodržena. 

Dodržování této strategie vede k zanedbávání potenciálu pružných reakcí na budoucí 

příležitosti. (Scholleová, 2007) 

Tradiční metody však neberou hodnotu tohoto potenciálu vůbec v úvahu, čímž dochází 

k podceňování projektů, a to zpravidla vede k zamítání projektů v prostředí s vysokou 

volatilitou, jejichž NPV je mírně záporná. (Scholleová, 2007) 

                                                 
24

 Tato rizika lze označit za nesystematická rizika. 
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Pokud naopak financujeme podnik cennými papíry s právem opce, znamená to, že hodnota 

podniku (popřípadě i investičního projektu) je pak čistou současnou hodnotou NPV zvýšenou 

o hodnotu opce
25

, která je ohodnocením flexibility
26

 rozhodování.  

Za této situace pak je strategická hodnota investice často identická s hodnotou její flexibility, 

a to obzvlášť v oblastech s vysokou volatilitou. 

Podle situace v podniku a podnikovém okolí by měla být volena taková strategie, na jejímž 

základě se buduje flexibilita jako soubor budoucích příležitostí pro maximalizaci tržní 

hodnoty podniku. (Scholleová, 2007) 

Aplikace reálných opcí nepředstavuje náhradu oceňování investičních projektů pomocí 

diskontovaných peněžních toků, ale doplnění či obohacení tohoto přístupu. 

K oceňování finančních opcí se používají dva základní modely. Binomický model  

(Cox, Ross a Rubinstein - 1979) a Black-Scholesův model (1973)
27

, případně jejich 

modifikace. (Black, 1973) 

Za významný je považován Black-Scholesův model, protože poskytoval poprvé na základě 

matematického vzorce možnost ocenit opce. V roce 1997 za empirický výzkum, který dokázal 

nutnost úpravy Black-Scholesova modelu, získal Myron Scholes Nobelovu cenu za ekonomii. 

(Copeland, 2003) 

Oceňování opcí je úzce spojeno s flexibilitou. V příspěvku autora (Zmeškal, 2010) je 

popisována kategorizace modelů finančního rozhodování za rizika a flexibility. Příspěvek 

obsahuje typy stochastických procesů a typy dynamického rozhodování (flexibilita). 

Za zajímavé se také jeví provedené porovnání výsledků hodnocení investičního projektu za 

existence čtyř variant: 

1. Bez rizika a flexibility; 

2. Bez rizika s flexibilitou;  

3. S rizikem bez flexibility; 

4. S rizikem a flexibilitou. (Zmeškal, 2010) 

Za další pozoruhodnou stať považuji příspěvek autora Tichého. Autor se zabývá posouzením 

vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování. (Tichý, 2008) 

Z tohoto alternativního přístupu je zřejmé, že vazby mezi jednotlivými přístupy pro stanovení 

ceny aktiv jsou značně propojeny. Zůstává však otázkou, do jaké míry jsou tyto přístupy 

a teorie navzájem kompatibilní. 

  

                                                 
25

 Na poli podnikového rozhodování o reálných aktivech je opcí jakákoli situace v podniku, která pracuje 

s rozhodováním na základě podnětu změny vnějšího okolí a jeho vlivu na další vývoj podniku. 
26

 V souvislosti se strategickým investováním je flexibilita právem na změnu, která by měla být nějakým 

způsobem v investičním záměru oceněna. 
27

 Black F., Scholes, M. „The Pricing of Options and Corporate Liabilities.“ The Journal of Political Economy, 

1973. 



41 

 

Více o rozsáhlé problematice opcí lze získat v bibliografiích a i v jiných odborných článcích, 

které se věnují problematice oceňování podniku a vývoji kapitálových trhů. (Ambrož, 2002; 

Brealey, 2012; Copeland, 2003; Fotr, 2009; Hacura, 2001; Kislingerová, 1999; Levy, 1994; 

Scholleová, 2007; Oceláková, 2010). 
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4 CAPM – Capital Asset Pricing Model  

Capital Asset Pricing Model lze považovat za exaktní přístup stanovení nákladů na vlastní 

kapitál re. Aplikací tohoto modelu lze zjistit velikost rizikové prémie nákladů na vlastní 

kapitál RPre podniku, který emituje akcie na kapitálovém trhu. 

Hodnota rizikové prémie nákladů na vlastní kapitál z CAPM může reprezentovat i rizikovost 

celého podniku včetně rizikovosti podnikatelské činnosti, kterou vykonává. 

Určení rizikovosti podniku tímto způsobem by mělo mít vliv na investičním rozhodování, 

u kterého by měla být zohledněna nejistota, resp. riziko prognózovaných peněžních toků. 

Za velmi podstatnou vlastnost metody CAPM se považuje její exaktní základ, který je opřen 

o údaje z kapitálových trhů. 

Nedostatkem CAPM (výnosových metod) je to, že například CAPM lze použít jen za 

podmínky zisku relevantních dat z kapitálových trhů, kde jsou emitovány akcie daného 

podniku. A právě tato skutečnost použití CAPM poněkud snižuje, protože data například z 

českých a jiných kapitálových trhů nemusí být vždy dostatečně referenční.  

Kislingerová popisuje tento problém tak, že je zde přinejmenším problém jejich „mělkosti“. 

Uplatnění tohoto modelu proto závisí do značné míry na funkčnosti a kvalitě (velikosti) 

kapitálového trhu. (Kislingerová, 2010) 

Ke stejnému závěru došla již dříve i Neumaierová, která podotýká, že „odhad rizika má tedy 

částečně subjektivní charakter při použití jakékoli v současnosti známé metody kalkulace 

rizika.“ (Neumaierová, 2002) To znamená, že ocenění aktiva podniku vždy do značné míry 

závisí na úsudku kompetentního jedince. (Neumaierová, 2002) 

4.1 Teoretický základ CAPM 

V anglosaských zemích je model oceňování kapitálových aktiv CAPM
28

 možné považovat za 

základní model pro odhad nákladů vlastního kapitálu, který využívá i praxe. (Brealey, 2012) 

Tento model je jedním ze schůdných přístupů jak odhadnout tržní hodnotu podniku. 

Stanovením tržní hodnoty podniku prostřednictvím CAPM lze splnit doporučení o hodnotě 

podnikové diskontní sazby, která má vyjadřovat co nejlépe rizikovost podnikového kapitálu. 

Stanovením diskontní sazby za pomocí nákladů na vlastní kapitál z CAPM a následným 

použitím re, rd a d do dynamických metod hodnocení investičních záměrů lze dospět k větší 

spolehlivosti očekávané čisté současné hodnoty investičních projektů.  

Žádný model však není dokonalý. I přes všechny jeho problémy zatím praxe nemá k dispozici 

jiný model, který by alespoň nějakým způsobem vycházel z trhu, ať už z trhu s „celými“ 

podniky nebo z kapitálového trhu a měl zároveň určité teoretické zázemí pro to, aby ho bylo 

možné aplikovat i v praxi. (Mařík, 2011) 

CAPM je úzce spojen s vnímáním investorského rizika na akciových trzích. 

V padesátých letech 20. století Harry M. Markowitz publikoval své základní vědecké statě 

a knihu o teorii portfolia. Jeho dílo se stalo základem pro metodické zacházení s rizikem 

a výnosností cenných papírů. (Markowitz, 1952) 

                                                 
28

 Sharpe, W. F. „Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk.“ Journal 

of Finance, 2012. 
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V polovině 60. let ekonomové William F. Sharpe, John Lintner a Jack Treynor dali vědecké 

obci i praktikům odpověď na dosud nevyřešenou otázku, jak stanovit prémii za očekávané 

riziko, když koeficient ß hodnotící riziko akcie podniku nenabývá konkrétní hodnoty 

0 nebo 1. (Sharpe, 2012) 

Jejich odpověď je známá jako model oceňování kapitálových aktiv CAPM. (Brealey, 2012) 

CAPM je založen na dlouhodobém zkoumání vývoje kapitálových trhů. Primárně se jedná 

o ocenění aktiv podniku. Oceněná aktiva vyjadřují hodnotu podniku prostřednictví jejich 

ceny. Pomocí tohoto modelu lze určit systematické riziko trhu, což je také riziková prémie 

(prémie za tržní riziko) za podstoupené riziko investora při investici do akciového titulu 

v daném čase a místě resp. na daném kapitálovém trhu (burze cenných papírů). 

(Brealey, 2012); (Sharpe, 2001)  

Model CAPM představuje rovnovážné oceňování kapitálových aktiv. Rovnováhy je dosaženo 

tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je stejný pro všechny investory. Jedná se 

tedy o jednofaktorový model, který je založen na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem 

daného aktiva a tržního portfolia představující rizikový faktor (riziko celého trhu). Tato 

linearita se projevuje v parametru ß
29

, který je také často terčem kritik a zpochybňování 

celého konceptu funkce CAPM.   

Mezi důležité prvky modelu CAPM patří tzv. přímka trhu cenných papírů (Security Market 

Line – SML), která odvozuje střední očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané 

bezrizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko na kapitálovém trhu.  

Autoři modelu uvádějí, že na dokonale konkurenčním trhu se prémie za očekávané riziko 

mění v přímém poměru ke  koeficientu ß. To znamená, že všechny investice musí ležet na 

přímce s jistým sklonem známé v anglosaské literatuře pod zkratkou SML. (Brealey, 1996); 

(Brealey, 2012)  

Rovnice CAPM, která vyjadřuje přímku trhu cenných papírů je založena na budoucích 

hodnotách a představuje určitý rovnovážný stav na trhu. Mařík tvrdí, že statistické propočty 

z konkrétních minulých dat proto obvykle vedou k ne zcela správným výsledkům. 

(Mařík, 2007) 

Pro očekávanou střední výnosnost cenného papíru, obecně označeného A, platí matematické 

vyjádření přímky trhu cenných papírů: 

  

                                                 
29

 Beta koeficient měří přínos každého cenného papíru k riziku tržního portfolia beta akcie. Jinými slovy měří 

mezní příspěvek k riziku tržního portfolia. To znamená, že prémie za riziko, kterou investoři požadují, je 

proporcionální ke koeficientu beta. 
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(2) 

 

kde: 

E (RA) – očekávaná střední výnosnost cenného papíru A; 

rf  – bezriziková výnosnost; 

E(Rm) – střední očekávaná výnosnost celého kapitálového trhu (tzv. tržního portfolia); 

ßA – koeficient ß cenného papíru A. (Brealey, 2012) 

Koeficient ß vyjadřuje systematické neboli tržní riziko, které vyjadřuje citlivost investice za 

změnu výnosové míry z tržního portfolia. 

Očekávaná střední výnosnost z akcie E(RA) je zároveň z pohledu podniku re a závisí na 

bezrizikové výnosové míře rf, prémii za tržní riziko a koeficientu ß. 

Součin koeficientu ß podniku s průměrnou rizikovou prémií trhu pak představuje rizikovou 

prémii daného podniku, tudíž i podnikového kapitálu a investičního projektu. V této prémii je 

ovšem zahrnuta odměna pouze za systematické riziko a předpokládá se možnost diverzifikace 

investic do akcií různých podniků.  

Také platí, že koeficient ß je jediný faktor, který se váže ke konkrétnímu podniku. 

Model CAPM řeší oblast investičního rozhodování a určuje výnosnost cenného papíru daného 

podniku. CAPM je základem pro kalkulace při investičním rozhodování a o alokaci zdrojů při 

hodnocení solventnosti subjektů, hodnocení kapitálové přiměřenosti v bankovním sektoru 

apod. 

Fuerst tvrdí, že „výhodou je to, že modely oceňování aktiv jsou citlivé na ekonomické 

podmínky. Pokud se firmy snaží investovat uprostřed recese, kdy prémie za riziko je vysoká, 

musí například nabídnout vyšší návratnost nových investic.“ (Fuerst, 2006) 

Postupem času se vyprofilovalo několik koncepcí oceňování podniku, resp. aktiv podniku. 

Důvodem bylo, že CAPM není dosud přijímán pouze pozitivně. Existují snahy CAPM zcela 

zpochybnit. Lze nalézt polemiky o relevantnosti CAPM a různé submetodiky zvolených 

přístupů k výpočtu CAPM při daných specifických podmínkách na kapitálových trzích, které 

nejsou v plném souladu s předpoklady, na kterých stojí teorie o CAPM.  

Například, Roll
30

 tvrdí, že index burzy neumí dostačujícím způsobem aproximovat tržní 

portfolio metodou nejmenších čtverců. (Roll, 1977) 

Je nutné hledat lineární závislost. I metoda nejmenších čtverců, která se využívá při hledání 

linearity v modelu CAPM, se opírá o jisté předpoklady. Pro bližší přiblížení této problematiky 

lze využít například článku autora (Pošta, 2009). 

Autor Roll není zdaleka jediný, který má tyto i jiné pochybnosti o relevanci CAPM. 

                                                 
30

 Roll, R. „A critique of the asset pricing theory's tests.” Journal of Financial Economics, 1977. 

 (  )     [ (   )    ]  ß ,   (Brealey, 2012) 
 

prémie za tržní riziko akcionáře (market risk premium) 
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CAPM předpovídá, že rozdíly v očekávaných výnosech mezi jednotlivými aktivy mohou být 

vysvětleny pouze jejich rozdíly v míře vystavení agregátnímu tržnímu riziku. V roce 1973 

Fama společně s MacBethem, jako jedni z prvních tuto fundamentální teorii empiricky 

testovali a našli soulad mezi teorií a daty. Metodologie, kterou Fama a MacBeth využili, se 

pak stala na dlouhá desetiletí „zlatým standardem“ pro studium rozdílů ve výnosnosti 

akciových titulů. (Fama, 1973) 

Jedním z dalších sporů o CAPM je například Fama a Frenche vs. Sharpe, Lintner a Treynor.  

Fama a French, dřívější podporovatelé CAPM, později tvrdí, že „CAPM dostatečně 

nevyjadřuje výnosnost cenných papírů“ a že „vztah mezi ß a průměrným výnosem cenného 

papíru je ze statistického hlediska slabý“. (Fama, 1992) 

Proti zpochybnění CAPM autory Famy a Frenche v článku „The Cross-Section of Expected 

Stock Returns” vystupují Black, Jensen a Scholes s článkem „Beta and return“, kde striktně 

tvrdí, že „Fama a Frenche v textu jejich článku desinterpretují svá vlastní data a dokonce i 

závěry jiných výzkumů.“ (Black, 1993; Fama, 1992) 

Dále tvrdí, že, Fama a Frenche si nárokují zásluhu na tom, že našli důkazy proti relevanci 

modelu CAPM. Black sice konstatuje, že jejich výsledky dokazují to, že „existuje rozpor, že 

sklon přímky má souvislost s očekávanou výnosností akcie a ß koeficientem.“ (Black, 1993) 

Avšak z jeho pohledu se jedná o desinterpretaci. Naopak tvrdí, že i v období, které si zvolili 

Fama a French nemohou vyloučit hypotézu, že „sklon přímky má souvislost s očekávanou 

výnosností akcie a ß koeficientem.“ Proto jejich výsledky pro parametry ß a průměrný výnos 

jsou zcela v souladu s SLB
31

. (Black, 1993) 

Black nebyl jediným kritikem. Později, pro část vědecké obce, byl dočasným řešením těchto 

i jiných sporů o CAPM kompromisní návrh autorů Famy a Frenche.  

Výsledkem dříve popsaných sporů byl nakonec kompromisní návrh autorů Famy a Frenche. 

K CAPM přidali přirážky. 

Základní jednofaktorový model CAPM byl rozšířen na třífaktorový model, kde kovariance 

s trhem byla doplněna o faktor velikosti podniku a faktor finančního rizika, který zde má 

podobu relace účetní a tržní hodnoty. (Fama, 1992); (Mařík, 2011) 

Je otázkou, zda model Famy a Frenche je skutečně výhodnější než standardní CAPM. Podle 

některých odhadců by model Fama a French mohl být vhodným řešením problémů s diskontní 

mírou, zejména na amerických trzích. (Mařík, 2007) 

Pravdou však je, že v dnešních podmínkách je získání relevantního výsledku z aplikace 

CAPM stále obtížnějším úkolem. Důvodem je problematická podmínka předpokladu 

existence plochých výnosových křivek jako jednoho z předpokladů úspěšné aplikace CAPM. 

Přesto, že model CAPM není ani v USA považován za základní způsob odhadu diskontní 

míry, přetrvávají názory o základní verzi modelu, v souladu s autory Tom Copeland a Aswath 

Damodaran
32

, že „i přes všechny problémy spojené s platností a aplikací CAPM představuje 

tento model zatím jediný teoreticky podložený a zároveň ve světové oceňovací praxi uznávaný 

způsob, jak kalkulovat diskontní míru pro tržní ocenění.“ (Mařík, 2007); (Copeland, 2003); 

(Damodaran, 2001) 

                                                 
31

 SLB - Tento model předpokládá pouze to, že sklon přímky se vztahuje k očekávanému výnos a že ß je 

pozitivní. 
32

 Copeland, T. „Valuation - Measuring and Managing the Value of Companies“, (2008), Damodaran, A. 

„The Dark Side of Valuation“, (Damodaran, 2008). 
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Model CAPM stále staví na několika, pro tvrdé kritiky, nereálných předpokladech. Především 

je to neexistence daní a transakčních nákladů, nemožnost ovlivnit cenu akcií ze strany 

investorů, předpoklad racionálního jednání investorů, jejich averze k riziku, možnost kupovat 

a prodávat za bezrizikovou úrokovou míru atd. (Krabec, 2009) 

Brealey tvrdí, že „CAPM předpokládá to, že akciový trh je ovládán investory, kteří dobře 

diverzifikují a kteří se obávají pouze tržních rizik.“ (Brealey, 2012)  

Sharp společně s Alexanderem charakterizují souhrně předpoklady CAPM takto:  

1. Investoři ohodnocují svá portfolia podle jejich očekávané výnosnosti a směrodatné 

odchylky při horizontu jednoho období; 

2. Investoři nikdy nejsou nasyceni. Když si mohou vybrat mezi dvěma jinak shodnými 

portfolii, vyberou si to, které má vyšší očekávanou výnosnost; 

3. Investoři mají odpor k riziku. Když mají možnost výběru mezi jinak shodnými 

portfolii, vyberou si takové, které má menší směrodatnou odchylku; 

4. Jednotlivá aktiva jsou nekonečně dělitelná, což znamená, že investor může koupit 

zlomek akcie, jestliže si to přeje; 

5. Existuje bezriziková sazba, při které může investor půjčovat (tj. investovat) nebo si 

půjčovat peníze; 

6. Daně a transakční náklady jsou zanedbány; 

7. Všichni investoři mají shodný horizont jednoho období; 

8. Bezriziková sazba je pro všechny investory stejná; 

9. Informace jsou volně a okamžitě dostupné všem investorům; 

10. Investoři mají homogenní očekávání, což znamená, že mají stejné postoje, pokud jde 

o očekávané výnosnosti, směrodatné odchylky a kovariance cenných papírů. 

(Sharpe, 2001) 

Mařík k těmto předpokladům o CAPM dodává, že se předpokládá, že investor usiluje 

o maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Ve své monografii tyto předpoklady o CAPM 

charakterizuje následovně:  
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1. Trh je zcela transparentní, všichni investoři mají k dispozici volně a bezúplatně 

všechny informace;  

2. Investoři očekávají stejný vývoj do budoucnosti;  

3. Nejsou žádné náklady na uskutečnění tržních transakcí; 

4. Pomíjí se vliv daní; 

5. Pro půjčku i výpůjčku je k dispozici neomezené množství zdrojů při stejné úrokové 

míře. (Mařík, 2007) 

Podstata těchto předpokladů je citována i v jiných publikacích. Například Kislingerová, ve 

své monografii (Kislingerová, 1999) cituje stejných deset předpokladů, která uvádí i Sharpe. 

I autoři Brealey a Myers dodávají, že kdykoli podniky diskontují peněžní toky pomocí sazeb 

kapitálového trhu, přijímají samozřejmě určité předpoklady týkající se možností svých 

akcionářů. 

Dále dodávají, že podniky předpokládají, že: 

1. Neexistují žádná omezení přístupu na kapitálový trh. Žádný z účastníků nedominuje 

natolik, aby významněji ovlivňoval cenu; 

2. Přístup na kapitálový trh nevyžaduje žádné náklady. Neexistuje žádné „tření“, které by 

bránilo volnému obchodování s cennými papíry; 

3. Rozhodující informace o ceně a kvalitě každého cenného papíru je každému a volně 

dostupná; 

4. Neexistují žádné daně, které by zkreslovaly situaci. (Brealey, 2012) 

Po hlubší analýze těchto citovaných předpokladů lze soudit, že všichni autoři jsou ve 

vzájemné shodě, což není v ekonomických vědách častý jev. 

Jak už bylo zmíněno, podstatou matematického modelu CAPM je to, že očekávaná výnosnost 

aktiva je dána do souvislosti s mírou rizika daného aktiva, které je označováno jako 

koeficient ß. (Sharpe, 2001)  

Uznávaný španělský autor Pablo Fernández ve svém autorském článku (Fernández, 2009) 

odhaluje některé mýty ohledně použití ß koeficientů a důvody stálé popularity modelu CAPM 

v učebnicích, které se věnují stanovení re a hodnoty akcií i majetku podniku. 

Z výzkumu Fernándeze vyplývá, že podle názorů profesorů je preferovaným přístupem ke 

stanovení nákladů na vlastní kapitál re model CAPM. (Fernández, 2009)  

Tento výzkum, provedený na základě dotazování (2510 odpovědí) profesorů financí z 65 zemí 

a 934 institucí tvrdí, že 97,3 % těchto profesorů stále používá pro odhad re 

(Costs of Equity Capital) model CAPM obsahující ß koeficienty s tím, že připouštějí 

problémy v jejich měření a další související obtíže. (Fernández, 2009) 

Fernández poukazuje na schizofrenii současného finančního přístupu k oceňování akcií. Jeho 

empirické šetření potvrzuje, že většina respondentů zastává názor, že očekávané cash flow 
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z investice může být pro každého investora individuální, ale většina těchto profesorů zároveň 

přednáší, jak odhadnout diskontní míru (očekávaná výnosnost, která by měla být pro 

všechny stejná) pomocí vzorce, kde odhad ß koeficientu a výpočet tržní rizikové prémie jsou 

spojeny se značnými obtížemi. (Fernández, 2009) 

Celý vývoj problematiky o CAPM shrnují například autoři Fama and French v článku 

(Fama, 2004), kteří shledávají, že „verze CAPM vyvinutá autory Sharpem a Lintnerem nebyla 

dosud nikdy prakticky funkční.“ (Fama, 2004) 

Spory o CAPM trvají více než 50 let a zdají se být nekonečnými. Dle autorů Brealeye 

a Myerse však stále platí, že CAPM může být významným vodítkem ke stanovení diskontní 

sazby a rizikové prémie diskontní sazby. Tvrdí, že význam CAPM je také možné spatřovat při 

stanovení diskontní sazby pro novou kapitálovou investici. (Brealey, 1996; Brealey, 2012) 

CAPM má význam z důvodu schopnosti určit náklady na vlastní kapitál a rizikové prémie 

nákladů na vlastní kapitál, která má přímý vztah s velikostí prémie za riziko daného trhu. 

Fuerst říká, že „prémie za riziko by měla mít významný dopad na reálné ekonomické aktivity. 

Finanční manažeři firem pak mohou vyhodnotit nové investiční příležitosti na základě 

rizikově očištěných nákladů kapitálu“. (Fuerst, 2006) 

Jedním z mnoha pokusů o potlačení nedokonalostí CAPM je například modifikace modelu 

CAPM na Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM), která zahrnuje zachycení 

modelu v čase. Více o tomto pojetí CAPM se lze dozvědět například v odborné stati autora 

(Chen, 2003). 

Problematika CAPM je velice rozsáhlá a ani do dnešní doby není na ni nalezen shodný pohled 

na CAPM. Bližší teoretické informace o tomto modelu přinášejí odborné prameny vědeckých 

statí a monografií jako například (Brealey, 1996; Copeland, 2010; Da, 2012; Fuerst, 2006; 

Fama, 2004; Hlaváček, 2005; Kislingerová, 1999; Krabec, 2009; Levy, 1994; Lewellen, 2006; 

Mařík, 2007; Sharpe, 2012). 

4.2 Omezení aplikace CAPM  

Aplikace CAPM má základní omezení. Pokud podniky neprovádí emisi cenných papírů, není 

možné použít výnosové metody (včetně CAPM) pro výpočet nákladů na vlastní kapitál.  

Pro korektní využití CAPM z hlediska teorie je tedy klíčové splnění těchto podmínek: 

1. Aplikovat CAPM pro podnik s veřejnou primární nebo sekundární emisí akcií;  

2. Existence funkčního (efektivního, dobře fungujícího) kapitálového trhu s dlouholetým 

historickým vývojem; 

3. Ochota managementu využívat metodu CAPM pro výpočet hodnoty nákladů na 

vlastní kapitál podniku. 

Splnění podmínky o emitování akcií je na rozhodnutí vlastníků a managementu podniku.  

Druhá podmínka výrazně omezuje využití CAPM na méně vyspělých trzích. 

V tomto případě ale není aplikace CAPM zcela vyloučena, protože existuji další přístupy, jak 

překonat deficit informací o trzích v kontrastu s více než stoletého vývoje trhů v USA a UK.  
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4.2.1 Využití CAPM v projektové managementu 

Z modelu CAPM lze zjistit střední výnosnost akcie v zásadě dvěma způsoby. 

Z pohledu podniku je tento náklad možné považovat za diskontní sazbu (cenu podnikového 

kapitálu) za podmínky, že podnik se nefinancuje cizím kapitálem získaným od bankovních 

a jiných institucí.   

Pokud tomu tak není, při znalosti nákladů na cizí kapitál rd a kapitálové struktury, lze určit 

diskontní sazbu podniku pomocí WACC. 

Oba způsoby stanovení diskontní sazby v sobě již obsahují rizikovou prémii. V případě 

stanovení diskontní sazby pomocí WACC tvoří rizikovou prémii diskontní sazby součet 

rizikové prémie RPre a RPrd. Lze tedy říci, že hodnota diskontní míry (sazby) je ovlivněna 

mírami výnosností, které jsou obvyklé na kapitálových trzích.  

V druhém případě je určena i úrokovou sazbou banky, která se odvíjí od posouzení rizikovosti 

podniku a ve vztahu k predikci budoucí hodnoty peněz. 

Existuje i extrémní a z velké části teoretický případ, že diskontní sazba se shoduje s úrokovou 

sazbou bezpečných cenných papírů (státní dluhopisy). To muže nastat tehdy, když budoucí 

peněžní toky podniku jsou absolutně bezpečné. (Mařík, 2011) 

Tento stav nastává v investičním rozhodování velmi zřídka. Proto je mnohem častější situace, 

kdy rozsah budoucího peněžního toku je zpravidla nejistý. V takovém případě by měl být 

očekávaný peněžní tok diskontován očekávanou mírou výnosnosti poskytovanou cennými 

papíry se stejným investičním rizikem. Problém však je kvantifikovat rizikovost takového 

cenného papíru resp., riziko takového portfolia za předpokladu, že investor může 

diverzifikovat své investice. Jednou z cest je CAPM. 

4.3 Model CAPM v ČR 

Model CAPM je v ČR již poměrně dobře znám, ale paradoxně o to méně využíván. Většina 

potenciálních uživatelů tohoto modelu v ČR naráží na problém nedokonalého kapitálového 

trhu. Nekótované podniky, zpravidla střední a menší velikosti, tuto metodu samozřejmě 

nemohou využít. Tato překážka se pro tuto skupinu podniků v ČR, jejichž akcie nejsou 

kótovány na burze, stále jeví jako nepřekonatelná. (Mařík, 2007) 

Novodobý český kapitálový trh, v porovnání s vyspělými kapitálovými trhy, jako jsou trhy 

USA či Velké Británie, Izraele a Japonska, je trhem s krátkou dvacetiletou historií. Trh v ČR 

sice aktuálně již není řazen do kategorie rozvíjejících se trhů, nýbrž patří mezi trhy rozvinuté, 

přesto je nezbytné při aplikaci metody CAPM provádět v souladu s metodikou příslušné 

korekce. Za dodržení daných postupů pak lze CAPM použít při ocenění nákladů na vlastní 

kapitál všech podniků, které emitují akcie na jakémkoli trhu. 
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4.3.1 Metodologie aplikace CAPM  

Při aplikaci metody CAPM pro odhad nákladů vlastního kapitálu re je nutné postupovat dle 

základních tří úkolů: 

1. Určit očekávanou bezrizikovou úrokovou míru rf; 

2. Provést výpočet očekávané rizikové prémie kapitálového trhu (Rm) – rf; 

3. Stanovit očekávanou výši koeficientu ß, vyjadřující riziko konkrétního podniku, resp. 

akcie. 

4.3.2 Určení bezrizikové úrokové míry rf  

Principy oceňování vyžadují, aby byla dodržena zásada ekvivalence
33

 z hlediska doby, po 

kterou jsou prostředky investovány. Při volbě odpovídající bezrizikové výnosové míry 

uvažujeme tak, že: 

1. Vybraný podnik má zajištěny jisté výnosy; 

2. Respektuje se předpoklad going concern
34

. 

Na kapitálovém trhu se hledá investiční instrument, který by měl stejné investiční parametry. 

To znamená, že by měl vykazovat minimální riziko a zároveň by také tato investice měla mít 

nekonečnou dobou splatnosti. (Maříková, 2007) 

V praxi absolutní bezrizikovost v podstatě neexistuje. Usiluje se o přiblížení k této hodnotě 

bezrizikovosti. Hledá se aktivum, se kterým je spojeno minimální riziko. 

Dlužník, který je zárukou minimálního rizika, je spatřován ve státu, respektive ve státem 

emitovaných dluhových cenných papírech (aktivum). Jejich výnos se používá, chceme-li 

ocenit jednotlivé akcie obchodované na kapitálovém trhu. (Mařík, 2007) 

V souladu s tvrzením o neexistenci absolutně bezrizikového aktiva, ani státní dluhopisy 

nejsou tak zcela bezrizikové
35

. I přesto jsou stále za ně považovány. (Mařík, 2007) 

Teorie CAPM předpokládá, že u státních dluhopisů nehrozí žádné riziko nesplacení ze strany 

státu. Tento předpoklad však nelze paušálně přijmout. V mnoha nejen rozvíjejících se 

ekonomikách se může stát, že vláda nebude schopna splácet dokonce ani běžné dluhy ve 

vlastní nebo evropské měně. Důkazem toho je globální dluhová krize a problémy státních 

financí řady států (například Řecko, Itálie, Španělsko, Kypr). Tyto problémy pak potvrzují 

tezi, že stěží lze najít zcela bezriziková aktiva. Lze tedy tvrdit, že bezriziková aktiva 

v podstatě neexistují.  

Bezriziková výnosová (úroková) míra dlouhodobých dluhopisů vydaných v těchto zemích 

v sobě obsahuje takzvané riziko selhaní. Toto riziko selhání kvantifikují ratingové agentury. 

Vydávají doporučení o výši ratingu dané země odrážející spolehlivost popřípadě nejistotu 

nesplacení vydaných státních dluhopisů.  

                                                 
33

 Ekvivalence se týká hlavních parametrů investice: rizika, doby a likvidnosti. 
34

 Podnik bude existovat nekonečně dlouho. 
35

 Většinou poskytují kupónové platby tj. pravidelně proplácené úroky. 
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Rating Aaa znamená nejvyšší bezrizikovost státních dluhopisů. Z tohoto důvodu neobsahuje 

žádné riziko selhání. Naopak v  nižším ratingu než je maximum Aaa je riziko selhání země 

(v blíže nekvantifikované hodnotě) obsaženo v rf. 

Většina zemí nedosahuje ratingu Aaa, který znamená nejvyšší bezrizikovost. Proto 

bezriziková prémie v modelu CAPM by měla být upravena tak, aby část rizikové prémie země 

nebyla v nákladech vlastního kapitálu započtena dvakrát. (Mařík, 2011) 

Navazující postup řešení na tato doporučení nabízí například dokument „What is the risk free 

rate? A Search for the Basic Building Block” autora Damodarana. (Damodaran, 2008) 

Podle Maříka, s ohledem na současnou naši i zahraniční praxi lze říci, že odhadci v současné 

době většinou postupují tak, že vycházejí z aktuální výnosnosti dlouhodobých vládních 

dluhopisů
36

 pro určení hodnoty rf. 

V odborné literatuře lze většinou nalézt doporučení volit dluhopisy s desetiletou dobou 

splatnosti. (Mařík, 2007) 

V odborné literatuře lze také nalézt, že: 

1. „Mezi odhadcovskou veřejností nevládne shoda, zda pro budoucnost používat jedinou 

bezrizikovou výnosovou míru, nebo zda používat diferencované odhady pro každý 

budoucí rok.“ (Mařík, 2007);  

2. V praxi převládá použití nediferencovaných budoucích bezrizikových výnosových 

měr, která je podporována i autory Drukarczyk, nebo Damodaran. (Damodaran, 2001) 

Za nejméně rizikové se v USA považují státní pokladniční poukázky, jejichž výnos se 

používá, chceme-li ocenit jednotlivé akcie. (Mařík, 2011). 

Symbolem bezrizikových aktiv také zůstávají americké dvacetileté a třicetileté státní 

dluhopisy.  

Zvolená doba splatnosti státních dluhopisů vychází z doporučení, aby se použila aktiva 

s takovou délkou životnosti, která se přibližuje životnosti aktiv podnikových. V evropských 

podmínkách to znamená zjistit výnosnost státních dluhopisů s delší dobou splatnosti  

10 až 30 let. Řada autorů se však vyslovuje i pro použití dluhopisů s dobou do splatnosti 

20 až 30 let. (Mařík, 2011) 

V středoevropském prostoru se zatím při určení bezrizikové výnosové míry rf vychází 

zpravidla z jednotné bazické úrokové míry. Postupy pro zjištění této bazické bezrizikové míry 

jsou dva. Převažujícím postupem je vycházet z aktuální výnosnosti desetiletých, v případě ČR 

(v posledních letech) i dlouhodobějších českých dluhopisů. Tato praxe ovšem nevede 

k chybám pouze v případě poměrně plochých výnosových křivek. (Mařík, 2007) 

Proto při použití tohoto přístupu je nutné přijmout fakt, že se pravděpodobně dopouštíme 

určité chyby, která bude tím větší, čím méně ploché jsou odhadované výnosové křivky, a čím 

variabilnější jsou plánované budoucí peněžní toky.  

V případě, že výnosová křivka není dostatečně plochá, je nutné použít metody umožňující 

odhad diferencovaných bezrizikových výnosových měr pro jednotlivé roky. V našich 

podmínkách nejlépe využít swapové úrokové míry a z nich odvozené míry spotové. Na závěr 

pak z odvozených spotů odvodit míry termínové. (Mařík, 2007) 

                                                 
36

 Státní dluhopisy, jako základ pro odhad bezrizikové výnosnosti, jsou například v Německu jednoznačně 

přijímány i soudy. 
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Druhou možností je použití průměrů rf za minulost. Tento postup pro určení bezrizikové 

výnosnosti
37

 v souladu například s Maříkem nepovažuji za vhodný, protože prognostická 

kvalita
38

 termínových sazeb může být dosti problematická. 

Další možností je využiti úrokové sazby používané na mezibankovním trhu označovanou jako 

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Jedná se o úrokovou sazbu pro prodej. 

Tento postup však autorka Kislingerová považuje za alternativní a navíc i méně přesný. 

(Kislingerová, 1999) 

Při oceňování aktiv podniku je také důležité brát na zřetel existenci Mezinárodních 

oceňovacích standardů, u kterých je třeba zmínit tvrzení autora Maříka, že Mezinárodní 

oceňovací standardy vycházejí především ze zájmů a potřeb národních znaleckých organizací, 

které se zabývají většinou oceňováním nemovitostí. 

Více o Mezinárodních oceňovacích standardech se lze dozvědět například v autorském článku 

(Mařík, 2004), nebo v publikacích (Krabec, 2009; Mařík, 2011 a jiných). 

4.3.3 Stanovení očekávané rizikové prémie kapitálového trhu (Rm) – rf 

Riziková prémie za běžných podmínek na kapitálovém trhu se vyjadřuje prostřednictvím 

výnosového ocenění rizikovosti tržního portfolia. To znamená, že řeší, o kolik bude větší 

výnos rizikem zatíženého tržního portfolia oproti výnosu z investice do bezrizikových aktiv.  

Měřítkem rizikovosti tržního portfolia je směrodatná odchylka Sm, která vyjadřuje volatilitu 

jeho výnosnosti. (Mařík, 2007) 

Výnosnost trhu jako celku E(Rm) se měří globálním akciovým indexem - World Stock 

Indexes. Následující tabulka č. 2 shrnuje světově významné akciové indexy. 

  

                                                 
37

 Základem pro odhad diferencované bezrizikové míry by při zcela precizním přístupu měly být spotové 

výnosové míry, které odvozujeme z bezrizikových obligací s nulovým kupónem. Pokud není rozvinut trh 

s obligacemi bez kupónu, lze spotové úrokové míry odvodit z kupónových bezrizikových obligací pomocí 

bootstrappingu nebo ze swapových úrokových měr, případně pomocí Svenssonova modelu. 
38

 Jakýkoliv průměr z minulých hodnot by neměl být automaticky považován za projekci do dlouhodobé 

budoucnosti. 
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Americké indexy 

1. Dow Jones Industrial Average 

2. S&P 500 Index 

3. NASDAQ Composite Index 

4. S&P/TSX Composite Index 

5. Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index 

6. Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index 

Evropa, střední východ a Afrika 

1. EURO STOXX 50 Price EUR 

2. FTSE 100 Index, FTSE 250 Index a FTSE 350 Mining Index 

3. CAC 40 Index 

4. Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX 

5. IBEX 35 Index 

6. FTSE MIB Index 

7. AEX-Index 

8. OMX Stockholm 30 Index 

9. Swiss Market Index 

Asie a Pacifik 

1. Nikkei 225 

2. Hong Kong Hang Seng Index 

3. S&P/ASX 200 

vlastní zpracování, zdroj (Bloomberg, 2014) 

Tabulka č. 2 Světové akciové indexy 

Globální indexy udávají, jaká byla průměrná výnosnost celého daného akciového trhu. Rozdíl 

mezi výnosností trhu cenných papírů E(Rm) a bezrizikovým výnosem rf udává prémii, kterou 

investor získá v případě, že se rozhodne pro investici do nákupu dané akcie. (Lintner, 1965) 

Koncept CAPM vyžaduje, aby rozdíl (Rm) – rf určující rizikovou prémii byl vyjádřen na 

úrovni očekávaných hodnot. Přímý odhad budoucí prémie není ovšem jednoduchou 

záležitostí. Proto v rámci aplikace modelu CAPM se většinou v praxi volí metoda, která je 

v těchto situacích obvyklá. (Mařík, 2007) 

Touto metodou je odhad budoucí prémie odvozený z minulých hodnot (dat) dosažených na 

kapitálových trzích za předpokladu, že minulost bude přiměřeným odhadem pro budoucnost.  

Při aplikaci CAPM se postupuje následovně: 

1. Zjistíme dlouhodobější úroveň výnosnosti akcií na kapitálovém trhu Rm. Obvykle se 

pro tento účel používá tržní akciový index, jehož výnosnosti bývají běžně 

zveřejňovány; 

2. Spočítáme průměrnou úroveň výnosnosti státních dluhopisů rf; 

3. Z rozdílu Rm – rf je pak vyvozena hledaná riziková prémie trhu. (Mařík, 2011) 
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Při stanovení bezrizikové míry výnosnosti se řeší dva základní problémy: 

1. Jaké dluhopisy volit z hlediska doby do splatnosti; 

2. Zda používat národní dluhopisy nebo dluhopisy USA. 

Převládá přitom názor, že kapitálová prémie by měla být počítána za dlouhá období. 

Například pro USA od roku 1926 nebo 1928 až do současnosti. (Mařík, 2007) 

K této otázce Mařík podotýká, že při určování rizikové prémie v podmínkách nedokonalých 

kapitálových trhů naráží snaha použít národních dat kapitálového trhu na řadu problémů 

spojených s funkčností, dlouhodobostí a rozsahem národních akciových trhů.  

Proto se postupně prosazuje názor, že u zemí, které nemají vysoce rozvinutý kapitálový trh, je 

lepší cestou prémie vypočítat buď z dat světového, nebo ještě lépe amerického kapitálového 

trhu, který tvoří jeho rozhodující část. Následně vypočtené prémie vhodně přizpůsobit 

podmínkám trhům národním. (Mařík, 2007) 

Metod úprav na národní podmínky je několik. Například: 

1. Model relativní směrodatné odchylky; 

2. Model dle Copelanda; 

3. Model rozpětí země dle Damodarana. (Mařík, 2007) 

K relativně nejjednodušším a přitom propracovaným metodám stanovení rizikové přirážky 

pro národní trhy patří úprava rizikové prémie kapitálového trhu, která je vypočtena základním 

způsobem z amerických dat. Tato úprava je založena na rizikovém rozpětí země. Jedná se 

o aplikaci modelu rizikového rozpětí země podle Damodarana. (Mařík, 2007) 

Podstatou tohoto modelu je zjistit rating země a promítnout jej do určité výše rizikové 

přirážky, kterou nazýváme riziko selhání země (angl. Country Default Spread). (Mařík, 2007) 

Mařík riziko selhání země považuje pouze za vyjádření pohledu věřitele na rizikovou 

přirážku, který je přece jen poněkud odlišný od pohledu akcionářského (tj. vlastníka). 

Pohled vlastníka by měl být dle Maříka rozhodujícím faktorem v odhadu rizikové přirážky 

země. Proto doporučuje úpravu rizika selhání země o rozdíl poměru volatility trhu akcií 

a volatility vládních dluhopisů v dané zemi, která se obvykle vyjadřuje pomocí směrodatných 

odchylek výnosností. 

V našich podmínkách je však obtížné získávat aktuální volatility trhu akcií a trhu vládních 

dluhopisů. V těchto případech prof. Damodaran doporučuje poměr volatility trhu akcií a trhu 

vládních dluhopisů nahradit orientačním koeficientem asi 1,5. Pro ČR byly provedeny 

orientační výpočty, které vyústily v poměr cca 2,8. (Mařík, 2007) 

 

                                          
                     

                             
, (Mařík, 2007)  (3) 
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Kalkulujeme-li diskontní míru z pohledu investora na českém trhu a nikoliv zahraničním, 

bylo by žádoucí zvýšit rizikovou přirážku země ještě o rozdíly
39

 v dlouhodobě prognózované 

inflaci mezi ČR a USA. (Mařík, 2007) 

Američtí specialisté i řada odborníků v ČR se přiklání k názoru, že při oceňování podniků 

v jiných zemích než USA je nejvhodnějším způsobem vyjít z dat amerického trhu, a ta 

upravovat na podmínky trhu konkrétní země.  

Je nutné však poznamenat, že proti tomuto postupu se objevují i námitky, například ze strany 

minoritních akcionářů. Ti tvrdí, že podmínky USA jsou zcela odlišné, a že se jedná o ocenění 

z pohledu amerického investora. Toto tvrzení staví na faktu, že použití inkriminovaného 

postupu je implicitně postaveno na myšlence, že tržní ocenění vyžaduje také tržní ocenění 

rizika, a to je možné jen na rozvinutých kapitálových trzích. (Mařík, 2007)  

Dle Kislingerové pro stanovení prémie za tržní riziko E(Rm) – rf lze využít ratingové 

hodnocení trhu země. Jedná se o rating celé země, na jejímž teritoriu funguje kapitálový trh 

a předmětný podnik. Je nutné však poznamenat, že v tomto případě se potom bude jednat o 

poněkud odlišný pohled. Bude se jednat o rating celé země, na jejímž teritoriu funguje 

kapitálový trh a zájmový podnik emituje své akcie. (Kislingerová, 1999) 

Pak platí, že v modelu CAPM pro nejvyšší ratingové hodnocení Aaa podniku ratingová 

agentura Standard & Poor's stanovuje základní prémii za riziko akcionáře ve výši, která byla 

vypočtena jako geometrický průměr z pozorování uskutečněného v letech 1926 – 2013 mezi 

akciemi a Tresaury bills (státní obligace se lhůtou splatnosti do 1 roku) a Tresaury bonds 

(státní kupónové obligace se lhůtou splatnosti delší než 7 let) v USA. (Kislingerová, 1999) 

Také je nutné si uvědomit, že trh představuje agregátní portfolio všech cenných papírů. Proto 

pojem „celý kapitálový trh“ je označení poněkud zavádějící. Z toho důvodu je „trh“ často 

zastoupen indexem, který by měl odrážet chování a pohyby trhu. Na americkém kapitálovém 

trhu je to například index Standard & Poor's, nebo známější index Dow Jones. 

(Kislingerová, 1999) 

Tento postup vysvětluje Kislingerová tak, že „rozdíl mezi výnosností trhu cenných papírů 

a bezrizikovým výnosem udává prémii, kterou investor získá v případě, že se rozhodne pro 

investici do nákupu dané akcie.“ (Kislingerová, 1999) 

Z toho vyplývá, že za rizikovou prémii trhu (prémie za tržní riziko) je nutné považovat rozdíl 

mezi očekávanou výnosností trhu celkem E(Rm) a bezrizikovou mírou výnosu rf.  

Při snaze zjistit výnosnost trhu E(Rm) vzniká problém především s odhadem dlouhodobého 

tempa růstu dividend. Proto prémii kapitálového trhu E(Rm) – rf lze určit rovnou za pomocí 

ratingového hodnocení, kdy faktickou hodnotu E(Rm) nebude nutné počítat. 

Celá problematika kapitálových trhů je značně rozsáhlá. Obecně lze říct, že vývoj na 

kapitálových trzích je značně citlivý na jakékoliv události, které v investorech vzbuzují obavy 

o své investované peníze. Tyto obavy se pak promítají v skokovém prodeji a nákupech aktiv 

na burzách.  

Značnou váhu na vývoj burzovních indexů mají geopolitické a i jiné spory. Bližší přiblížení 

problematiky faktorů (například globální hospodářský cyklus), které ovlivňují hodnoty 

rizikových prémií trhů vyspělých a méně vyspělých zemí obsahuje například článek autora 

                                                 
39

 Tyto prognózy jsou například na stránkách Mezinárodního měnového fondu (www.imf.org), sekce World 

Economic Outlook Databases. 
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(Salomonsa, 2003). Dalšími zajímavými články z této oblasti mohou být například články 

autorů (Graham, 2005; Prat, 2013). 

4.3.4 Prognózování jednotlivých parametrů CAPM 

V rámci tohoto přístupu se jedná o ex-ante odhady: 

1. Bezrizikové výnosové míry – rf; 

2. Rizikové prémie kapitálového trhu E(Rm) – rf; 

3. Koeficientu beta – ß. 

4.3.4.1 Prognózování bezrizikové výnosové míry rf 

Existuje několik přístupů. Pokud pro odhad rf nepoužíváme průměry za dlouhodobější 

minulost
40

 jako nejlepší odhad budoucnosti, tak se pro prognózu vychází z plochých 

výnosových křivek. To znamená, že se v těchto případech používá aktuální výnos vybraného 

státního dluhopisu do doby splatnosti dluhopisů.
41

 Přitom platí, že „pokud se podaří rizikovou 

prémii trhu odhadnout přímo pro národní trh, měla by i bezriziková výnosová míra být brána 

z národního trhu.“ (Mařík, 2007)  

Pokud oceňovatel použije model rizik země a rizikovou prémii trhu si vypůjčí z trhu USA, 

„měla by i bezriziková výnosnost buď být vzata z amerického trhu, nebo by česká bezriziková 

prémie měla být upravena tak, aby část rizikové prémie země nebyla v nákladech vlastního 

kapitálu započtena dvakrát.“ (Mařík, 2007) 

V tomto případě je nutné dle autora Damodarana snížit rf daného dluhopisu země o riziko 

selhání země (angl. Country Default Spread). 

Damodaran pro tento účel navrhl vztah pro snížení hodnoty rf o riziko selhání země 

následovně: 

(4) 

 

Nejsnadnější cestou, jak zjistit hodnotu selhání země, je využít statistik Damodarana. 

Damodaran podotýká, že z důvodu chybějících dat byly pro některé země a jejich ratingy 

využity swapové míry (Credit Default Swaps – CDS).  

4.3.4.2 Prognózování rizikové prémie kapitálového trhu E(Rm) – rf 

Vychází se z modelu pro ocenění akcií, tzv. Gordonův model
42

, který je založen na nahrazení 

dividendové výnosnosti konkrétního podniku dividendovou výnosností kapitálového trhu. 

Výsledkem je riziková prémie trhu odvozena skutečně z tržních očekávání do budoucna. 

Úskalí modelu však spočívá v obtížnosti odhadnout dlouhodobé tempo růstu dividend, 

protože tempo růstu dividend nebude určitě stabilní od data ocenění až do nekonečna. 

                                                 
40

 Prognóza rf na základě minulých výnosností státních dluhopisů. 
41

 Prognózy rf založené na přímém pohledu do budoucnosti. 
42

 Gordonův model lze označit jako základní přístup k odhadu rizikové prémie ex-ante jako alternativy k běžným 

postupům pro odhadování rizikové prémie kapitálového trhu. 

      –                     ,   (Damodaran, 2001) 
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Další slabým místem tohoto přístupu je fakt, že zisky a dividendy dlouhodobě nemusejí růst 

stejně jako HDP
43

 v dané zemi. Toto tvrzení bylo potvrzeno neprokázáním závislosti mezi 

akciovými indexy rozvinutých trhů a HDP ve výzkumné zprávě autora Rajdl, J
44

. 

Zisky, a tím méně dividendy, dlouhodobě nemusejí růst stejně jako HDP. 

To se děje za předpokladů, že: 

1. Projekce HDP k datu víceméně odráží aktuální růst HDP; 

2. Diskontní míra bude dána především předpokládaným růstem dividend vázaným na 

HDP. 

Řešením je použití tzv. fázového modelu, kde jsou tempa diferencována podle různě dlouhých 

etap až do nekonečna. Tento model je reprezentován například tímto vztahem: 

 

   
   (    ) [  

(    )
 

(    )
 ]

     
 
   (    )

  (    )

(     ) (    )
 

,   (Mařík, 2007)      (5) 

kde:  

Do – dividenda v době ocenění; 

n – délka první fáze; 

g1 – tempo růstu v první fázi; 

g2 – tempo růstu ve druhé fázi; 

ik – požadovaná míra výnosnosti odpovídá diskontní sazbě (míře). 

4.3.5 Prognózování koeficientu ß 

Koeficient ß v modelu CAPM vyjadřuje riziko konkrétního podniku (resp. akcie), a to 

relativně k riziku kapitálového trhu jako celku. Podává informaci o vztahu mezi jednotkovým 

rizikem a jednotkovou výnosností.  

Koeficienty ß se počítají průběžně z aktuálních a historických tržních dat. Pokud jde 

o koeficient ß odvozený z minulého vývoje cen akcií na kapitálovém trhu, existují případy, 

kdy je problém odvodit prognózované ß přímo z tržních dat. Pak ani analytici těchto portálů 

nejsou schopni vypočítat koeficient ß daného akciového titulu. 

Důvodem je to, že vzniká problém s přílišnou volatilitou cen akcií v důsledku ztráty důvěry 

investorů v cenný papír podniku. Příčinou této ztráty důvěry je většinou existence informací 

o problémech v hospodaření daného podniku nebo ve ztrátě důvěry ziskovosti celého oboru 

podnikání.  

Další možností pak je celkový „otřes“ na finančních trzích, který je také označován jako 

prasknutí takzvané finanční nebo investiční bubliny. 

                                                 
43

 Předpokládá se závislost růstu zisků, dividend na HDP země, kde existuje kapitálový trh.  
44

 Rajdl, J.: Analýza akciových indexů USA a Velké Británie, zkoumání možnosti predikce pomocí vývoje HDP, 

výzkumná zpráva IOM VŠE Praha, 2005. 
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Za takového stavu, kdy trhy nemohou poskytovat reálná data, je vhodné použít jiné postupy.  

V souladu s teorií je pak vhodné použít metod pro odhad prognózované ß, které jsou většinou 

založeny na fundamentální analýze a odhadech oceňovatele. V praxi oceňování podniků je 

nejčastěji využívána kombinace určení ß pomocí dat přímo z kapitálových trhů a metod 

analogie.  

Tento postup má obdobné vlastnosti jako odhad rizikové prémie trhu. Výhodou je, že se opírá 

o skutečná data z trhu, ale jde v zásadě o historické, a nikoli očekávané ß
45

. (Mařík, 2011) 

Koeficient ß nabývá hodnot v intervalu od 0 do nekonečna a znamená relativní volatilitu 

daného aktiva či portfolia vzhledem k základu, kterým je většinou akcie a akciový index. 

Při platnosti tohoto intervalu platí, že: 

1. Je-li β rovna jedné, je riziko spojené s investováním do dané společnosti na úrovni 

rizika kapitálového trhu jako celku;  

2. Je-li β větší jak jedna, bude riziková prémie společnosti větší než průměrná riziková 

prémie na kapitálovém trhu; 

3. Je-li β menší jak jedna, znamená to, že tržní riziková prémie trhu je vyšší než 

sledované společnosti. 

Koeficient β je jedinou proměnnou, která se váže ke konkrétní společnosti tím, že ß v podstatě 

vyjadřuje rizikovost vlastního kapitálu podniku a měří tržní (systematické) riziko tím, že 

udává, k jaké procentní změně kursu v průměru dochází, jestliže dojde ke změně na trhu 

o 1 %. Jinými slovy koeficient ß měří citlivost cenného papíru na změny ceny.  

Koeficient ß pro budoucí období lze v zásadě odhadnout třemi způsoby:  

1. Z minulého vývoje – takzvané historické ; 

2. Na základě analýzy působících faktorů; 

3. Metodou analogie. (Mařík, 2007) 

4.3.5.1 Historické  

Podstatou výpočtu historického koeficientu  je provedení regresní analýzy. Je nutné zjistit 

regresní závislosti mezi výnosnosti akcie podniku a výnosnosti trhu jako celku. Sklon regresní 

přímky pak předatuje parametr . (Prodělal, 2009) 

Pro méně vyspělé trhy však parametr  má jen orientační charakter. (Mařík, 2011) 

Lze také dospět k výsledku regrese, kdy byla nalezena regresní závislost mezi vývojem ceny 

akcie a indexu trhu. Nicméně koeficient korelace spolehlivosti je nízký. 

Koeficient ß konkrétní akcie podniku A můžeme také vypočítat například jako podíl 

kovariance mezi výnosem trhu a akcie a rozptylu výnosnosti trhu, viz vzorec (6).  

                                                 
45

 Je možné použít i metod korekce tržních koeficientů ß získaných z minulých dat kapitálového trhu bez 

nutnosti aplikovat metody analogie. (Mařík, 2007) 
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   (    )

(  )
 

,  (Mařík, 2007)    (6) 

kde: 

(Sm)
2
 – rozptyl výnosnosti tržního portfolia; riziko tržního portfolia M vyjádřené 

směrodatnou odchylkou; 

COV(RARM) – kovariance mezi výnosem papíru A a výnosem tržního portfolia. 

Při aplikaci metody minulého vývoje ß je nutné postupovat dle základních tří kroků: 

1. Stanovit délku sledovaného období vývoje pro určení ß (v USA se používá 2 až 5 let, 

protože delší období už neodráží aktuální stav); 

2. Stanovit délku období, za kterou budou vyčíslovány výnosy (zde je možný interval 

1 den až 2 roky, nebo i 60 měsíců); 

3. Vyčíslit výnos z kapitálového trhu. 

Při vyčíslení výnosu je nutné zvolit index akciového trhu. V Německu se používá DAX, 

v Británií FTSE 100, 250, FTSE 350 (spojuje konstituenty FTSE 100 a FTSE 250) 

a sektorový FTSE 350 Mining Index. V USA je to například S&P 500, index NYSE nebo 

indexy NYSE, AMEX, NASDAQ. 

Stanovením koeficientu ß akcií se zabývá například článek autora (Paraschos, 2006), ve 

kterém je zveřejněna studie s cílem odhadnut ß koeficienty 15 akcií, které jsou zahrnuty v 

indexu FTSE. 

Metoda prognózované ß koeficientu je sice dobře analyticky podložena, ale odpoutává se od 

skutečných tržních dat. 

Je nutné proto respektovat i tu skutečnost, že na stabilních trzích není stabilita koeficientů  

podniků vysoká, a že nelze počítat s jejich dlouhodobější stabilitou. Z toho pak plyne, že 

historické  propočtené z kapitálového trhu nemusí být dobrým odhadem pro budoucnost. 

Existují některé další metodologie, které umožňují určité úpravy historických ß směrem 

k budoucím očekáváním. To vše ale platí za předpokladu, že koeficient ß lze z tržních dat 

vypočíst. 

Blume zjistil, že ß podniku vypočtená z tržních dat, má tendenci se postupně přibližovat 

průměrné ß trhu, tedy hodnotě 1. Tato skutečnost je nežádoucí. Proto Blume navrhl poměrně 

jednoduchý výpočet pomocí vzorce, který se často označuje jako Blumův model. Více o této 

problematice v jeho stati (Blume, 1971) 

Další propracovanější řešení navrhl Oldřich Vašíček. Více, viz článek (Vašíček, 1973). 

4.3.5.2 Analýzy působících faktorů 

Formálně je zachována základní struktura modelu CAPM. Koeficienty  však prognózujeme 

bez propočtů jejich historických hodnot. To znamená, že je nezbytné vymezit faktory působící 

na koeficient  zásadním způsobem. Jedná se především o oblasti:  
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1. Druh podnikání – větší  budou mít podniky cyklické, podniky vyrábějící pro 

spotřebitele postradatelné produkty, podniky jejíž hodnota je dána především 

budoucím růstem; 

2. Provozní páka – variabilita provozních zisků je tím větší, čím větší je podíl fixních 

nákladů; vyšší proměnlivost provozních zisků vede k vyšší hodnotě ;  

3. Finanční páka – větší podíl cizího kapitálu vede k vyššímu podílu fixních plateb. Při 

vlastní prognóze je odhad  realizován na základě fundamentálních faktorů, nebo je 

odvozen z analýzy provozního a finančního rizika. 

Následující tabulky č. 3 a 4 poskytují příklad expertního posouzení za účelem hledání 

koeficientu ß pro daný podnik.  

Posouzení spočívá v provedení výzkumu mezi pracovníky daného podniku, kteří zhodnotí dle 

svého úsudku situaci daného podniku dle návodných otázek. Tabulka č. 3 obsahuje názor 

jednoho respondenta, který je vyznačen pomocí zvýrazněného textu. Tabulka č. 4 poskytuje 

jednoduchý výpočet ß koeficientu pro daný podnik na základě počtu výskytů dané odpovědi. 

Stupnice pro hodnocení rizikovosti 0,5 1 1,5 

1. Citlivost na změny hospodářského 

cyklu 

minimální 

citlivost 
vyvíjí se s cyklem 

vysoká 

citlivost 

2. Vyjednávací síla vůči dodavatelům 
převaha 

podniku 
vyrovnaná 

převaha 

dodavatelů 

3. Vyjednávací síla vůči odběratelům 
převaha 

podniku 
vyrovnaná 

převaha 

odběratelů 

4. Podíl fixních nákladů na celkových 

nákladech 
nízký průměrný vysoký 

5. Míra zadlužení  

(cizí kapitál / vlastní kapitál) 
menší než 

40% 
40 - 80 % 80 % a více 

6. Velikost podniku velký střední malý 

7. Diverzifikace územní značná střední malá 

8. Diverzifikace výrobková značná střední malá 

vlastní zpracování, zdroj: (Maříková, 2007) 

Tabulka č. 3 Analýza hodnotících faktorů 

Stupeň rizika Počet výskytů 
Stupeň rizika x Počet 

výskytů 

0,5 2 1 

1 1 1 

1,5 6 9 

Součet 9 11 

Koeficient ß = 11/9 1,22 

vlastní zpracování, zdroj: (Maříková, 2007) 

Tabulka č. 4 Vyhodnocení analýzy hodnotících faktorů 
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4.3.5.3 Metoda analogie  

Myšlenka tohoto postupu je velmi jednoduchá. Použít ß koeficient několika podobných 

podniků, které jsou obchodovány a jejichž činnost není diverzifikovaná. V anglosaské 

literatuře se hovoří o „Pure play technique“.  

Úskalím uvedené metody může být obtížnost nalezení těchto několika identických podniků 

působících v cílové zemi. Platí i v zemích s vyspělou ekonomikou a finančními trhy. 

(Brealey, 1996) 

Při výpočtu koeficientu ß daného odvětví se lze setkat s problémem, zda je vhodné pro jeho 

kalkulaci použít „Pure play technique“ nebo „Full information technique“
46

. Více o této 

problematice lze nalézt například v článcích a monografiích (Mařík, 2007; Maříková, 2007; 

Prodělal, 2009). 

Další možností je zjistit koeficient ß daného podniku přímo za pomoci investorského servisu 

a jiných služeb, které poskytují informace potencionálním investorům. Jedná se například 

o tištěná média Bloomberg, Financial Times, Reuters a další.  

Nejčastěji používaným zdrojem, kde lze zjistit koeficient ß, jsou internetové stránky prof. 

Damodarana. Na těchto webových stránkách jsou publikovány koeficienty ß pro různé obory 

podnikaní, které jsou tvořeny z dat podniků roztříděných dle geografické polohy jejich 

provozoven. Jedná se o geografické celky USA, Evropa, Japonsko a východní Asie. 

V evropských podmínkách je možné získat koeficient ß z důvěryhodných pramenů jako jsou 

statistiky, Ibbotson Associates, Morningstar Associates apod. 

Výhodou tohoto postupu je vyšší statistická spolehlivost. Z praktického hlediska je 

samozřejmostí použití koeficientu ß z trhu co nejbližšímu zemi, ze které pochází oceňovaný 

podnik. Zároveň je ale dobré všímat si i počtu firem, které jsou do průměru koeficientů ß 

zahrnuty. (Mařík, 2007) 

Bety se získávají jako průměrné odvětvové koeficienty ß nebo koeficienty ß za vybrané 

podniky. Vznikla i varianta uvedeného postupu, která místo ß několika podniků využívá 

hodnotu koeficientu ß pro určitý obor nebo odvětví. (Mařík, 2007) 

Například Damodaran při výpočtu koeficientu ß jednotlivých amerických společností vychází 

z regrese týdenních výnosů akcií proti akciovému indexu NYSE a používá data za pětileté 

období.  

Obecně platí, že pro stanovení koeficientu ß jednotlivých odvětví se používá měsíční výnos 

jednotlivých akcií podniků za období 5 let, ze kterých se poté aritmetickým průměrem 

vypočítá koeficient ß daného odvětví.  

U neamerických společností používá regrese týdenních výnosů akcií s místním burzovním 

indexem, a to za období dvou let.  

Jednotlivé společnosti se do příslušných odvětví zařazují za použití Pure play technique. 

Nezadlužený koeficient ß se pak vypočítá za použití průměrného tržního zadlužení zjištěného 

pro dané odvětví. Zjištěný odvětvový koeficient ß ani koeficient ß konkrétních společností 

není dále upravován. (Prodělal, 2009) 

                                                 
46

 Full information technique zahrnuje do výpočtu odvětvového koeficientu ß všechny společnosti, které na trhu 

v daném odvětví působí, přestože u některých společností tento obor neznamená pro ně hlavní zdroj tržeb.  



62 

 

Je také možnost použití ß podobných podniků, které jsou obchodovány na burzách a jejichž 

činnost není diverzifikována. Srovnatelné podniky však mohou mít odlišnosti jednak 

v obchodním riziku, a jednak ve finančním riziku, které je ovlivněno kapitálovou strukturou.  

Při hledání srovnatelných podniků je třeba se vypořádat s vlivem:  

1. Případných odlišností v obchodním riziku; 

V případě případných odlišností v obchodním riziku se do stanovení ß promítá 

expertní odhad.  

2. Odlišností ve finančním riziku, které závisí na kapitálové struktuře. (Brealey, 2012); 

(Mařík, 2007); (Mařík, 2011) 

Výpočet zadlužených nákladů vlastního kapitálu 

Při aplikaci stanovení ß metodou analogie je nutné přepočítat ß oboru na ß zadluženou dle 

daného podniku. 

Obecně lze provést dvěma způsoby: 

1. Nepřímo za pomocí výpočtu zadlužené ß; 

2. Přímo za pomocí příslušných reagenčních funkcí. 

Při tom platí, že výpočet nepřímou metodou je vždy analogický a vede ke stejnému výsledku 

jako u aplikace přímého výpočtu pomocí reagenčních funkcí za platnosti určitých 

předpokladů. 

Nepřímý výpočet 

Vliv kapitálové struktury, tj. vliv výše zadlužení na koeficient ß podniku můžeme vyjádřit 

tímto vztahem: 

 ( )   ( )  (  (    )  
 

 
)   ( )  (    )  (

 

 
) ,  (Mařík, 2011) (7) 

kde: 

ß(d) – ß vlastního kapitálu u zadluženého podniku (tzv. spekulované ß); 

ß(E) – ß vlastního kapitálu při nulovém zadlužení (tzv. nespekulované ß); 

ß(D) – ß pro cizí kapitál, beta dluhu; 

tc – sazba daně z příjmů (corporate tax rate); 

D – cizí kapitál v tržních hodnotách; 

E – vlastní kapitál v tržní hodnotě, 
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Je nutné upozornit, že:  

1. Promítání rizik zadlužení přes betu dluhu ß(D) a „zadluženou“ ß(d) vlastního kapitálu 

vychází při použití vzorce (7) z platnosti tvrzení II MM
47

 modelu těchto autorů; 

2. ß(E) by mělo být závislé na odvětví a provozní páce. Je však třeba zdůraznit, že 

kapitálová struktura, tj. podíl vlastního a cizího kapitálu, by měla být vyjádřena 

v tržních, a nikoli účetních hodnotách. 

Je zřejmé, že ß vlastního kapitálu ß(E) lineárně roste se zadlužením a zároveň zde působí riziko 

dluhu vyjádřené betou dluhu ß(D). 

Do určité výše zadlužení se většinou předpokládá, že ß dluhu ß(D) je nulová, čímž druhý člen 

rovnice odpadne (8). 

Potom základní rovnice (7) zůstane ve tvaru (8): 

 ( )   ( )  (  (    )  
 

 
),  (Mařík, 2011)  (8) 

 

Tato rovnice ovšem platí právě jen za předpokladu, že cizí kapitál je bezrizikový. Platí tedy, 

že rd = rf.  

 

Pro výpočet ß vlastního kapitálu při nulovém zadlužení (tzv. nespekulované ß) lze využít 

vzorce: 

 ( )  
 ( )

(  (    ) 
 

 
)
,  (Mařík, 2011)   (9) 

 

Při vyšším zadlužení již tento předpoklad neplatí. Beta dluhu ß(D) není nenulová 

a pravděpodobně postupně narůstá. 

Důsledkem je, že rostoucí zadlužení způsobuje již jen degresivní vývoj zadlužené bety ß(D) 

a tím i nákladů vlastního kapitálu. 

Pro výpočet ß dluhu lze využít tohoto vzorce: 

 ( )  
       

       
,  (Mařík, 2011)   (10) 

kde: 

ß(D) – ß cizího kapitálu (beta dluhu); 

rd – náklady cizího kapitálu podniku; 

Rm – výnosnost kapitálového trhu; 

rf – bezriziková výnosová míra. 

                                                 
47

 Tvrzení II MM říká, že výnosová míra, kterou akcionáři mohou očekávat u svých akcií, vzrůstá se 

vzrůstajícím poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu. 
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Beta dluhu ß(D) umožňuje zapracovat do kalkulací vyšší zadlužení, protože bez  ß(D) by 

náklady vlastního kapitálu mohly nabývat (dle uvedených lineárních vztahů) příliš vysokých 

hodnot. Zároveň se však předpokládá, že podnik je stále ještě schopen hradit své peněžní 

závazky a nedochází tedy přímo k finanční tísni v plném rozsahu tohoto slova. (Mařík, 2011). 

Přímý výpočet 

Další možností je vypočítat náklady na vlastní kapitál. Přepočteme náklady na vlastní kapitál 

pomocí reagenční rovnice autorů Modiglianiho a Millera, která je rozvedením tvrzení II MM 

stejných autorů na podmínky, kdy uvažujeme vliv daňového štítu. 

Její standardní odvození se provádí tak, že se ß dluhu předpokládá rovno nule nebo náklady 

cizího kapitálu jsou uvažovány na úrovni bezrizikové úrokové sazby. 

Touto rovnicí se docílí výpočtu nákladů na vlastní kapitál pro konkrétní zadlužení podniku. 

  ( )     ( )  (  ( )    )  (    )  
 

  
,   (Mařík, 2011) (11) 

kde: 

re(D) – náklady vlastního kapitálu při konkrétní úrovni zadlužení; 

re(E) – náklady vlastního kapitálu při nulové úrovni zadlužení; 

rd – náklady cizího kapitálu; 

D – tržní hodnota cizího kapitálu; 

tc – sazba daně ze zisku; 

D – tržní hodnota cizího kapitálu; 

E(d) – tržní hodnota vlastního kapitálu při určité výši zadlužení (rovno v tržní hodnotě 

vlastního kapitálu E). 

Ani tuto rovnici (11) nelze ale mechanicky použít pro libovolně vysoké zadlužení. Při vyšším 

než obvyklém zadlužení nesou stále větší podíl rizika věřitelé, zatímco riziko akcionářů při 

nízkém podílu vlastního kapitálu roste degresivně a nakonec se může i snižovat. 

(Mařík, 2011) 

4.3.6 Výpočet WACC reagenční funkcí 

Za zmínku také stojí, že na základě tvrzení II MM po několika úpravách vzorců lze dojít 

k zjednodušení vzorce WACC. 

Do standardní rovnice pro WACC lze při daném zadlužení dosadit za náklady vlastního 

kapitálu odvozenou rovnici (11) na základě tvrzení II MM.  

Potom není nutné pro výpočet diskontní sazby znát náklady na cizí kapitál. 

Omezením tohoto postupu je, že vzorec pro výpočet WACC lze použít jen za předpokladu 

stabilních peněžních toků z podniku, tj. nulového růstu. Dále musí také platit rovnice (12) při 

podmínce D > 0.  
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       ,  (Mařík, 2011)      (12) 

kde:  

Cd – je tržní hodnota investovaného kapitálu zadluženého podniku bez neprovozního 

majetku. 

Výsledkem zjednodušení v podobě reagenční funkce, která je přímou metodou zjištění re, je 

vzorec (13): 

       ( )  (  
    

    
),   (Mařík, 2011)  (13) 

4.4 Problémy spojené se spolehlivostí výpočtu historického koeficientu ß 

Určení ß koeficientu bude popisováno ve spojitosti s určením ß pro uhelný podnik 

a s vývojem indexu burzy FTSE 350 Mining Index, ve kterém jsou zahrnuty nejvýznamnější 

těžební podniky kótované na kapitálovém trhu ve Velké Británii. 

Při rozhodnutí aplikovat výpočet koeficientu ß (tzv. historické bety) přímo z tržních dat, lze 

při přílišné volatilitě trhu (vývoje cen akcií a indexu trhu) dojít do stavu, kdy nelze vypočíst 

koeficient ß. 

Existuje možnost, že u výpočtu nastane situace, kdy koeficient ß z tržních dat bude sice 

vypočten z tržních dat za dané období, ale síla korelace mezi vývojem cen akcií a indexu 

burzy bude nedostatečná. Nebude tedy prokázána lineární závislost vývoje cen akcií dané 

firmy a indexu kapitálového trhu. 

Aplikace CAPM je provedena na uhelný podnik NWR. Vzhledem k současné kondici 

uhelného průmyslu je nedůvěra investorů tak vysoká, že je pro uhelné společnosti obtížné, ne-

li nemožné, spočítat koeficient ß z tržních dat. To znamená, že není splněna jedna z podmínek 

pro aplikaci výnosových metod a teorie efektivních kapitálových trhů. 

Důvodem tohoto stavu je hospodářská krize a rozvíjející se těžba břidlicového plynu v USA. 

Investoři nemají úplné informace o daném odvětví. Nelze proto dobře odhadovat, jaká bude 

budoucnost oboru těžba a zpracování uhelných produktů. 

Za tohoto stavu může chování akcionářů uhelných společností podléhat spíše subjektivnímu 

a pesimistickému posouzení rizikovosti investice do akcií uhelných podniků, které podporuje 

běžně existující averze k riziku u většiny investorů. 

Za neschopnosti aplikovat výnosové metody CAPM je nutné přikročit k alternativním 

teoreticky uznávaným metodám substituce výpočtu koeficientu ß při zachování výpočtu 

dalších atributů v rovnici CAPM.   

Je možné aplikovat metody analogie výpočtu ß v rámci výnosové metody CAPM. V  období 

větších hospodářských změn je nutné brát na zřetel, že není vhodné „slepě“ uváděné bety 

oborů využít bez hlubších analýz.  

Je také na místě předpokládat, že průměrné koeficienty ß odvětví z důvodu značné volatility 

cen aktiv na trhu (z nichž jsou tyto koeficienty odvozovány) indikují vyšší výnosy 

u společností (resp. odvětví), u nichž ve skutečnosti dochází k poklesům. Více k této 

problematice lze nalézt například v článcích autorů (Prodělal, 2008; Prodělal, 2009; 

Brabenec, 2009; Novak, 2010; Paraschos, 2006).  
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4.5 Vyjádření kapitálové struktury v tržních hodnotách 

Při výpočtu nákladů na vlastní kapitál pomocí CAPM metodou analogie se předpokládá, že 

hodnoty cizího a vlastního kapitálu budou vyjádřeny v tržních hodnotách tak, aby stále bylo 

možné takto aplikovaný model považovat za výnosové stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

Výpočet re je aplikován se záměrem, aby byl dále použit při výpočtu diskontní sazby 

z WACC. Pro zachování konzistentnosti je proto nutné i kapitálovou strukturu použitou 

ve WACC vztahovat k tržním hodnotám nebo alespoň k jejímu přibližnému odhadu. 

(Maříková, 2007) 

4.5.1 Tržní hodnota vlastního kapitálu 

U akciové společnosti je určení tržní hodnoty vlastního kapitálu (Equity) prováděno 

výpočtem za pomocí ceny a množství akcií, které byly zakoupeny investory při emisi cenných 

papírů na kapitálovém trhu v daném období. (Riesgo, 1998) 

4.5.2 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou stanoveny různými metodami, které jsou více, ale i méně 

exaktní. Za exaktní metody se považují především ty, které mají spojitost s kapitálovým 

trhem. Jedná se o výnosové metody. Jendou z nich je metoda CAPM. 

Výnosovými metodami lze kvantifikovat i rizikovou prémii nákladů na vlastní kapitál 

jednotlivého podniku. (Mařík, 2007) 

4.5.3 Tržní hodnota cizího kapitálu 

Velkou část cizích zdrojů podnikům půjčují banky formou bankovních úvěrů proto, aby 

mohly financovat i ty projekty, na které nemají dostatek vlastního kapitálu. 

Financování prostřednictvím cizího kapitálu podporuje významně skutečnost, že existují 

daňové úspory z titulu úrokových nákladů (úrokový daňový štít). 

Mařík konstatuje, že znalecká praxe obvykle akceptuje předpoklad, že veškeré náklady cizího 

kapitálu jsou daňově uznatelné, což má za následek efekt zvyšování peněžních toků.  

Za tohoto předpokladu výpočet nákladů cizího kapitálu po zdanění spočívá v součinu nákladů 

cizího kapitálu před zdaněním s výrazem jedna mínus statutární sazba daně z příjmu 

právnických osob, která je platná pro jednotlivé roky finančního plánu podniku. 

Ne všechny nákladové úroky však musí být nutně daňově uznatelným výdajem. Proto je nutné 

vždy postupovat s platnou legislativou upravující danou oblast v dané zemi. 

Při určení tržní hodnoty cizího kapitálu se využívá předpokladu, který potvrzují svým 

tvrzením například autoři Maříková a Mařík. Tito autoři konstatují, že „u cizího kapitálu si 

obvykle vystačíme s předpokladem, že účetní hodnoty se přibližně rovnají hodnotám tržním.“ 

(Mařík, 2011) 

4.5.4 Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál jsou v principu počítány jako vážený průměr efektivních úrokových 

měr připadajících na jednotlivé druhy cizího kapitálu. 

Je nutné upozornit, že použije-li se k výpočtu nákladů na cizí kapitál vzorec průměru 

efektivních úrokových měr, výsledkem již budou náklady na cizí kapitál očištěné o daň, které 
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při výpočtu vážených průměrných nákladů kapitálu nemohou být znovu násobeny výrazem 

(l – daňová sazba právnických osob). 

Náklady na cizí kapitál zpravidla zahrnují náklady na úvěry získané formou: 

1. Dluhopisů; 

2. Bankovních úvěrů; 

3. Leasingu; 

4. Ostatní případy. 

Při tom platí, že: 

1. Jde-li se o veřejně obchodovaný dluh (týká se především dluhopisů, kde je známa jeho 

aktuální cena na trhu), určíme jeho náklady kapitálu jako výnos do doby splatnosti 

(yield to maturity) tohoto dluhu; 

2. V případě kdy nejde o veřejně obchodovaný dluh, náklad by měl odpovídat obvyklé 

výnosnosti dluhu s obdobnou bonitou. Pak by stanovení nákladů na cizí kapitál mělo 

být možné například jako součet bezrizikové výnosnosti odvozené z výnosu do doby 

splatnosti státních dluhopisů s podobnou dobou splatnosti, jako má posuzovaný dluh 

včetně rizikové přirážky pro obdobně rizikový dluh.  

Bude se tedy jednat o diskontní sazbu, při které je současná hodnota budoucích plateb 

poskytovaných věřitelem rovna aktuální tržní hodnotě dluhopisu; 

3. Jde-li o bankovní úvěry, bývá častá praxe taková, že: 

a) Za náklady na tyto úvěry se považují přímo úrokové míry, které podnik 

z daných úvěrů bance platí; 

b) Průměrná úroková sazba se zjistí zjednodušeně z poslední účetní závěrky;  

4. Jde-li o náklady na leasing, zejména finanční, náklady by měly být stanoveny 

na principu vnitřního výnosového procenta, při kterém se současná hodnota budoucích 

plateb leasingové společnosti rovná aktuální ceně pronajatého majetku na trhu. 

Více se lze dozvědět o tomto postupu například v rámci metody ekonomické přidané 

hodnoty EVA. (Mařík, 2011) 

U způsobu (3b) je nutné podotknou, že: 

1. V tomto případě se jedná o zjednodušený přístup, který se však v praxi používá 

se značnou převahou než ostatní známé metody; 

2. Výpočet spočívá v tom, že nákladové úroky jsou děleny stavem úvěrů k datu 

provedeného výpočtu. 

Aby se předešlo nepřesnostem, tak při výpočtu se za stav úvěrů dosadí jejich průměrná 

výše za příslušný rok, což lze v praxi aplikovat tím, že se zprůměruje stav k datu 
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aktuálního roku se stavem roku před datem ocenění (typicky k 31. 12. aktuálního roku 

a k 31. 12. předešlého roku). 

Pro účely tohoto výpočtu lze za cizí zdroje považovat především položky: 

a) Long Term Debt, která  cca odpovídá dlouhodobým závazkům; 

b) Other Non current Liabilities, která cca odpovídá dlouhodobým bankovním 

úvěrům; 

c) Loans, která cca odpovídá krátkodobým bankovním úvěrům. 

Existuje několik metod včetně jejich variant pro odhad nákladů cizího kapitálu.  

Základní členění těchto metod je následovné: 

1. Metody ratingové analogie podniku; 

a) Defaultní studie; 

b) Spready dluhopisů. 

2. Metody ratingové analogie země; 

a) CDS spread. 

3. Metody aktuálních úrokových sazeb bank; 

a) Konstantní sazby; 

b) Proměnlivé sazby. 

4. Metody analogie úrokových sazeb bank; 

a) Průměrné sazby ČNB; 

b) Průměrné sazby MPO; 

c) Databáze Amadeus. (Podškubka, 2012) 

4.5.4.1 Předpoklady výpočtu nákladů na cizí kapitál 

Využití možnosti výpočtu nákladů na cizí kapitál pomocí efektivních úrokových měr lze na 

základě existence předpokladů: 

1. Aktuální úrokové míry na kapitálovém trhu nejsou odlišné od nominální úrokové míry 

dohodnuté při poskytování příslušné formy cizího kapitálu; 

2. Příslušný dluh bude mít vysokou bonitu a nebude hrozit, že plynoucí závazky z dluhu 

nemusí být splaceny. 
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Nastane-li skutečnost, že dluh má sníženou bonitu, existuje hrozba, že skutečné platby 

(úroku nebo i splátky) mohou být nakonec nižší než platby původně dohodnuté, protože není 

jisté, zda společnost bude schopna své povinnosti plnit. 

Investoři (v tomto případě budoucí věřitelé) podstupují větší riziko. Proto také požadují vyšší 

výnosnost. Původně dohodnutý výnos z takového dluhu se tedy nemůže rovnat očekávanému 

výnosu do doby splatnosti. 

Očekávaný výnos je důležitým parametrem pro výpočet nákladů na emitované dluhopisy. 

V tomto případě lze použit alternativní postup založený na datech tržních. Výnos do doby 

splatnosti (tj. náklady cizího kapitálu rd) můžeme za těchto okolností určit jako součet 

bezrizikové výnosové míry a rizikové přirážky, kterou stanovíme pomocí rizikové třídy 

ratingu posuzovaného dluhu (dluhopisu) dle vzorce: 

          ,  (Mařík, 2011)   (14) 

kde: 

rd – náklady cizího kapitálu; 

rd – bezriziková úroková míra na úrovni výnosnosti státních dluhopisů s obdobnou 

dobou splatnosti, jako má posuzovaný dluh; 

RPrd – riziková prémie cizího kapitálu určená dle ratingu dluhu. 

Pro výpočet hodnoty rizikové prémie RPrd je nutné přiřadit konkrétní podnikový dluh 

k takové skupině dluhopisů na trhu, která je zatížena obdobně zvýšeným rizikem. 

Tento postup výpočtu závisí na stanovení alespoň orientačního ratingu obligací nebo úvěrů 

poskytnutých konkrétnímu podniku. 

Pro tento postup také platí, že lze využít aktuálního hodnocení dluhopisů ratingovými 

agenturami. Tyto algoritmy výpočtů ratingových agenturu jsou však málo průhledné 

a většinou nedostupné.  

Proto se v praxi lze setkat se zjednodušený přístupem, kdy se rating omezí na výpočet 

jediného ukazatele. Tímto ukazatelem je úrokové krytí (angl. Interest Coverage) vyjadřující 

poměr zisku před úroky a daněmi k nákladovým úrokům, viz vzorec (15). 

                         
    

               
,   (Sedláček, 2011) (15) 

kde: 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním. 
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Nákladové úroky lze zjistit úpravou základního vzorce (16): 

                          (    ),   (Kislingerová, 2010) (16) 

kde: 

NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění. 

tc – sazba daně z příjmů (corporate tax rate); 

Úpravou vzorce (16) lze získat vzorec pro nákladové úroky (17): 

           

(    )
                    (17) 

kde: 

EAT – čistý zisk. 

Výpočet čistého provozního zisku NOPAT lze dle vzorce (18): 

              (    ),   (Sedláček, 2011)  (18) 

4.5.4.2 Odhad nákladů na cizí kapitál 

Metodologie výpočtu rd je následovná: 

1. Zjistí se aktuální výnosnost státních dluhopisů pro určení parametru rf v rovnici (14); 

2. Odhadne se rating úvěru za pomocí rozpětí nákladových úroků
48

; 

3. Určí se riziková přirážka dle ratingu prostřednictvím dat ze statistik Damodarana; 

4. Odhadne se tržní výnosnost úvěrů přijatých podnikem. To se provede tak, že se 

úroková míra z dluhopisů rf navýší o přirážku odpovídající konečné úrovni ratingu 

dluhu podniku. Jedná se tedy o výpočet vzorce (14). 

Má-li podnik záporný provozní zisk, měl by být dluh podniku vždy zařazen do ratingu D2/D. 

Tudíž RPrd by měla odpovídat hodnotě rizikové přirážky tohoto ratingu. (Mařík, 2007) 

4.6 Koncept CAPM vs. stavebnicové metody 

Obě metody se využívají pro stanovení nákladů na vlastní kapitál podniku. V podmínkách 

nedokonalého kapitálového trhu se jeví jako problematické použití modelu oceňování 

kapitálových aktiv CAPM a dalších metod opírající se o data z vyspělých kapitálových trhů. 

(Neumaierová, 2002) 

Důvodem je především to, že ve střední, východní Evropě a rozvojových zemích světa nejsou 

kapitálové trhy na stejné úrovni jako ve vyspělém světě (USA, UK, Japonsko, Izrael).  

                                                 
48

 V příloze č. 1 jsou uvedena rozpětí ukazatele úrokového krytí, které slouží jako podklad pro odhad ratingu 

a doporučené rizikové přirážky pro tyto ratingy, které uvádí Damodaran. Data jsou aktuální k 1. 1. 2014. 
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Problém spočívá v existenci jen krátké časové řady vývoje cen aktiv na kapitálovém trhu 

v dané zemi. 

I v ČR není stále běžné, aby podniky získávaly kapitál pro svůj rozvoj za pomocí veřejné 

emise cenných papírů. Proto existuje i mnoho podniků, které nejsou akciovými společnostmi. 

Pro některé potenciální uživatelé CAPM, ve variantě metody analogie, může být využití 

koeficientu ß za obor ze statistik Damodarana nedostatečně věrohodné. 

Je-li podnikem vyhodnocen za nevhodný i tento způsob, pak již je nutné připustit fakt, že 

stanovení nákladů na vlastní kapitál není možné za pomocí výnosové metody CAPM ve 

variantě: 

1. Historická ß; 

2. Metoda analogie.  

Znalost nákladů na vlastní kapitál by měla být důležitou součástí procesů stanovení diskontní 

sazby v projektovém managementu. Tuto znalost hodnoty nákladů na vlastní kapitál tudíž 

nelze opomenout. Proto jsou navrhovány různé přístupy, které mají lépe reflektovat 

podnikatelské a ekonomické podmínky dané země. 

Jednou z možností jsou stavebnicové modely (metody), jejichž podstata je jednoduchá. 

Alternativní náklady vlastního kapitálu jsou dány součtem bezrizikové úrokové míry 

a rizikových přirážek. Součtem rizikových se získá riziková prémie. Rizikové prémie se tedy 

neodvozuje z kapitálového trhu, ale z podnikových účetních dat a expertních názorů na 

dosavadní a budoucí úspěch podnikání v daném oboru. 

Výše zmíněné tvrzení o nedokonalosti trhu je jedním z faktů, které vedly Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR k využívání modelu pro hodnocení odvětví dle autorů 

Neumaierových.  

V ČR existují v zásadě dvě stavebnicové metody. Stavebnicová metoda používaná 

dle Neumaierových
49

 a stavebnicová metoda dle Maříkových. Více, viz následující 

podkapitoly  

4.7 Stavebnice v širším kontextu oceňování 

Stavebnicové metody jsou považovány za nástroj stanovující objektivizovanou hodnotu 

podnikového kapitálu, která vychází z obecně přijímaných zvyklostí.  

Ve Spojených státech je označována stavebnicová metoda jako Build-up model. 

(Maříková, 2007) 

Opodstatněnost stavebnicových metod se zdůvodňuje neustálým zpochybňováním určení 

ceny aktiv pomocí výnosových metod. I proto část vědecké obce obrací svou pozornost na 

expertní přístupy, které kvantifikují investiční, finanční a jiná rizika ve vztahu k hodnotě aktiv 

podniku. 

A právě expertní kvantifikace těchto rizik je základem pro stavebnicové přístupy. 

(Hlaváček, 2005) 

                                                 
49

 Ministerstvo průmyslu a obchodu: „Finanční analýza podnikové sféry za 1. pololetí 2012“, Metodická část 

str. 130 až 135. 
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Autor Boudreaux se svým autorským kolektivem dokonce Build-up model považuje za novou 

cestu, jak měřit náklady na vlastní kapitál u středních a malých podniků. 

Je nutné ale upozornit, že jeho pojetí stavebnicového modelu je poněkud odlišné od pojetí 

Neumaierových. Více v jeho odborné stati (Boudreaux. 2011).  

Podobné pojetí jako Boudreaux pak používá například i autor Sorin ve svém autorském 

článku (Sorin, 2009). 

Podstatu obou stavebnicových přístupů charakterizuje vzorec (19), který byl publikován 

v článku autora Boudreauxe. 

                       ,  (Boudreaux. 2011). (19) 

kde: 

Ke – očekávané náklady na vlastní kapitál nebo náklady kapitálu; 

Rf – bezriziková výnosová míra; 

RPm – riziková přirážka za kapitálový trh; 

RPs – přirážka za velikost; 

RPu – specifická riziková přirážka (prémie za nesystematické riziko); 

RPi – riziková přirážka země; 

O – ostatní přirážky. (Boudreaux. 2011). 

Především u určení specifické rizikové přirážky RPu lze shledávat značný potenciál 

k aplikování modelů a přístupů, které využívají různé metody hodnocení rizikovosti podniku.  

Nabízí se hodnocení především z oblasti finančního managementu a částečně strategického 

managementu. 

U strategického managementu se jedná například o analýzu oborového okolí podniku 

především vzhledem k existenci a síle konkurence. Některá východiska pak mohou 

připomínat například Porterův model pěti sil. 

Tuto otázku se snaží rozvíjet stavebnicové modely v pojetí společnosti Garnett a Hill nebo 

stavebnice českých autorů Neumaierových a Maříkových. 

Ať už se jedná o jakýkoliv typ stavebnic, lze s jistotou tvrdit, že stavebnicové přístupy jsou 

nesporně odlišné od exaktních výnosových metod, které určují tržní hodnotu podnikového 

kapitálu na základě vývoje cen aktiv na kapitálových trzích. 

Oproti výnosovým metodám postup u stavebnic závisí především na hodnotách použitých 

rizikových přirážek, které jsou stanoveny do jisté míry i subjektivně, a to kvůli vlivu lidského 

faktoru, kterým je názor znalce. (Maříková, 2007); (Mařík, 2011) 

Aplikace stavebnicových metod má význam především v případech, kdy podnik potřebuje 

stanovit náklady na vlastní kapitál re, rizikovou prémii RPre a diskontní sazbu d.  
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To vše se může uskutečnit za podmínky, že: 

1. Podnik má své akcie obchodovány na akciových trzích, ale z důvodu zpochybnění 

podstaty funkce kapitálového trhu se hledá jiná možnost, jak stanovit re a RPre; 

2. Podnikové akcie nejsou obchodovány na burzách – nelze využít výnosových metod; 

3. Podnik má jinou právní formu než akciovou – podnik neemituje akcie. 

Stavebnicové metody jsou součástí teorie oceňovaní podniku a teorie hodnocení výkonnosti 

podniku. 

Také platí, že:   

1. V teoriích oceňování podniku existuje několik variant stavebnicových metod;  

2. Varianty se odlišují podle toho, jak jsou vymezovány hlavní rizikové faktory; 

3. V teorii výkonnosti podniku jsou stavebnicové metody založeny pouze na hodnocení 

několika ukazatelů finančních ukazatelů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI);  

4. V teoriích projektového managementu se stavebnicové metody nevyskytují; 

5. Stavebnicovou metodou lze určit náklady na vlastní kapitál re. Takto určená hodnota 

nákladů na vlastní kapitál by mohla být přínosem i pro výpočet diskontní sazby 

pomocí WACC, za předpokladu kapitálové struktury vyjádřené v tržních hodnotách. 

(Neumaierová, 2002); (Mařík, 2007) 

4.7.1 Stavebnice v teorii určení výkonosti podniku 

V podmínkách ČR je možné využít stavebnicovou metodu dle autorky Neumaierové, kterou 

využívá i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). 

Jednotlivé přirážky jsou stanovovány podle hodnot vybraných poměrových ukazatelů. 

(Neumaierová, 2002); (Vochozka, 2009) 

Základní schéma lze zapsat takto:  

                               ,  (Neumaierová, 2002)      (20) 

kde: 

re – náklady na vlastní kapitál;  

rf  – bezriziková míra výnosu; 

rLA – přirážka za velikost podniku; 

rpodnikatelské – přirážka za produkční sílu; 

rfinstab  – přirážka za finanční stabilitu; 

rfinstr – přirážka za riziko dělení produkční síly. (Neumaierová, 2002) 
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V metodice (MPO, 2012) je možné také nalézt výpočet klasifikační metody dle Neumaierové. 

Jedná se o další cesty vedoucí k určení alternativních nákladů na vlastní kapitál.  

Autor Váchal tvrdí, že v případě výpočtu stavebnice od Neumaierové nelze výslednou 

hodnotu re použít jako cenu nákladů na vlastní kapitál, protože takto koncipovaný výpočet 

primárně slouží pro výpočet ukazatele výkonnosti a tržní hodnoty EVA ve vztahu 

k vlastníkům podniku. (Váchal, 2013) 

Vochozka tvrdí, že problematice určení re se postupem času v ČR věnovalo několik odborníků 

například Neumaierová, Grünwald, avšak z dnešního pohledu jejich modely komplexního 

hodnocení výkonnosti podniku vznikaly za pomocí vícenásobné diskriminační analýzy 

vycházející pouze z dat českých podniků.  

Dále konstatuje, že „v současné době vývoj metod komplexního hodnocení podniků v České 

republice ustrnul ve fázi, která je typická pro vyspělý svět pro 70. a 80. léta 20. století.“ 

(Vochozka, 2010) 

Více a nejen o tomto konkrétním názoru se lze dočíst v autorských článcích (Vochozka, 2010; 

Janková, 2012). 

4.7.2 Stavebnicové metody v teorii oceňování 

Teorie oceňování podniku (ocenění hodnoty kapitálu podniku v daném čase) nabízí využití 

stavebnicových metod jako vodítka pro oceňovatele k zjištění ceny vlastního kapitálu re, a tím 

i hodnoty podniku. (Mařík, 2007) 

Mařík uvádí, že stavebnicová metoda je typicky německým přístupem ke stanovení nákladů 

na vlastní kapitál, protože jejím charakteristickým rysem je důslednost.  

Předností přístupu je především nutnost hlouběji kvantifikovat jednotlivé interní a externí 

faktory pomocí hodnocení rizikovosti. Tyto faktory ve svém souhrnu ovlivňují riziko 

podniku, které je dáno nejistotou budoucích peněžních toků v podniku a investičních 

peněžních toků z realizovaných investic.  

Za nedostatek stavebnicových metod je považována subjektivnost stanovení re. 

(Maříková, 2007); (Mařík, 2011) 

Stavebnicové metody jsou v teorii oceňování založeny na ohodnocení rizika pomocí 

rozsáhlejšího souboru rizikových faktorů i nefinančního charakteru. Proto autoři Mařík 

a Maříková (M&M) upravenou stavebnici označují za komplexní stavebnicovou metodu 

KSM. Dále bude pro tuto jejich stavebnici používána zkratka M&M. 

Komplexní stavebnicová metoda byla primárně vytvořena pro konstrukci úrokové míry 

v rámci metody kapitalizace zisku, kde má také nejširší uplatnění. (Mařík, 2011) 

Významnost všech rizik ve stavebnici je matematicky zpracována. Výsledek zachycuje 

rizikovost příslušného podniku neboli rizikovou prémii nákladů na vlastní kapitál podniku 

RPre. 

Před samotným hodnocením rizik podniku je nutné provést analýzy oborového okolí podniku 

včetně vnitropodnikové analýzy podnikových procesů.  

Komplexní stavebnicová metoda autorů M&M je odvozena ze stavebnice americké oceňovací 

společnosti Garnett a Hill (G&H). Dále v textu bude používána zkratka G&H. 
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Proto stavebnici M&M je možné považovat za autorskou úpravu G&H. Tato úprava tkví 

především ve výběru nových hodnotících rizikových faktorů a přeformulováním některých 

stávajících hodnotících otázek tak, aby odpovídaly lépe českým podnikovým podmínkám. 

(Mařík, 2011) 

V stavebnicovém modelu G&H je definováno k hodnocení celkem 36 faktorů rozčleněných 

do čtyř skupin obchodního rizika a jedné skupiny finančního rizika: 

A. Faktory obchodního rizika: 

1. Rizika trhu (dvanáct faktorů); 

2. Výrobní rizika (šest faktorů); 

3. Rizika oboru (čtyři faktory); 

4. Rizika managementu (šest faktorů); 

B. Faktory finančního rizika: 

1. Finanční rizika (osm faktorů). 

U M&M došlo k úpravám u jednotlivých názvů částí stavebnic, včetně přesunu některých 

otázek (rizikových faktorů) do jiné části stavebnice.  

Společným rysem G&H i M&M je to, že riziková prémie nákladů na vlastní kapitál se určuje 

na základě určitého počtu faktorů, které ve svém souhrnu charakterizují míru rizika 

podnikatelské činnosti oceňované podniku.  

Na začátku aplikace stavebnice se pro ohodnocení jednotlivých rizik zvolí vhodná stupnice. 

Jednou z častých je například stupnice od 0 do 4, kde 0 znamená nulové riziko, 1 – nízké 

riziko, 2 – přiměřené riziko, 3 – zvýšené riziko, 4 – vysoké riziko. (Mařík, 2007); 

(Mařík, 2011) 

Dalším společným rysem obou verzí stavebnic je způsob výpočtu celkového rizika 

charakterizovaného rizikovou prémií.  

Ve výpočtu dochází k převodu bezrizikové výnosové míry rf na rizikovou přirážku. Vypočte 

se základní riziková míra a za předpokladu, že r je stanoveno jako horní hranice maximálních 

nákladů na vlastní kapitál re max, při které je i rizikovost podniku maximální. 

Následující vzorec (21) charakterizuje výpočet základní rizikové míry. 

  √
      

  

 
,   (Mařík, 2007)    (21) 

kde: 

rf  – bezriziková výnosová míra; 

re max – maximální hodnota nákladů na vlastní kapitál; 

a – základní riziková míra. 
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Za optimální zadluženost podniku se považuje hodnota re okolo 50 % neboli poměr 50:50 

vlastního a cizího kapitálu a jejich nákladů. Tyto hodnoty jsou v souladu s teorií zlatého 

pravidla financování. Konkrétně se jedná o pravidlo vyrovnání rizika. (Scholleová, 2008) 

Z důvodu výhodnosti financování podniku cizím kapitálem je za dostačující také považován 

poměr 30:70 v prospěch cizího kapitálu. (Mařík, 2007) 

To potvrzuje i výzkum autorky Křivské, která konstatuje, že „dlouhodobá zadluženost 

evropských podniků měřená podílem dlouhodobého dluhu na vlastním kapitálu (long-term 

debt to equity ratio) dosáhla v průměru 66 % a pohybuje se od minimálních 4 % do 

maximálních 96 %“.(Křivská, 2009) 

Stanovení parametrů mocninné funkce a
x
 (základu a) vychází z předpokladu, že pro zcela 

nerizikový podnik je stupněm rizika 0 a platí, že a
0
 = 1. To znamená, že mocnina vyjadřuje 

stupeň rizika.  

Vzhledem k tomu, že v tomto případě předpokládáme, že riziková přirážka je nulanásobkem 

nerizikové výnosové sazby, může se tento násobek vyjádřit také jako a
0
 – 1. (Mařík, 2007) 

Riziková přirážka se vypočte jako násobek bezrizikové úrokové míry rf a koeficientu rizikové 

přirážky Z, kde Z je definováno výrazem (a
x
 – 1), viz vztah (22).  

Předpokladem převodu hodnoty rizika na rizikovou přirážku je jejich funkční vztah (22).  

 

                    

      ( 
   ),   (Mařík, 2007)    (22) 

kde:  

RP – riziková přirážka; 

rf  – bezriziková výnosová míra; 

a
x
 – konstanta a; 

X
 – stupeň rizika. 

Vliv rizikových přirážek se sečte a zařadí se do příslušné kategorie finančního a obchodního 

rizika. Všem kategoriím, které tvoří v součtu obchodní a finanční riziko je přiřazena 

individuální váha. Toto určení hodnoty váhy už není v modelu dále řešeno. 

Pro výpočet celkové rizikové prémie je využito váženého aritmetického součtu jednotlivých 

hodnot rizikových přirážek. 

Tyto hodnoty jsou získány z výpočtu matematického modelu, který vyhodnocuje názor znalce 

na daný stav podniku prostřednictvím vyhodnocení dotazníku s hodnocenými rizikovými 

faktory.  
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Riziková prémie nákladů na vlastní kapitál RPre se vypočte dle vztahu (23). 

     ∑    
 
   ,   (Mařík, 2007)    (23) 

kde:  

RPre – riziková prémie nákladů na vlastní kapitál; 

RPi – riziková přirážka i–té kategorie rizik; 

n – počet rizikových přirážek dle kategorií. 

Postup výpočtu nákladů na vlastní kapitál dává také možnost interpretovat výsledek dle 

vztahu (24), který je charakteristický pro vyjádření výsledků stavebnicovými metodami. 

                            ,   (Mařík, 2007)  (24) 

kde:  

re – náklady na vlastní kapitál; 

rf – bezriziková výnosová míra; 

OR – riziková přirážka za obchodní činnost; 

FR – riziková přirážka za finanční činnost. 
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5 Těžební skupina NWR  

Subjektem aplikace CAPM a MKSM je těžební skupina NWR, která je jedním z předních 

producentů černého uhlí ve střední Evropě. New World Resources je 100% vlastník OKD, a.s.  

NWR Plc byla založena v roce 2011 ve Velké Británii na základě nabídky na převzetí 

tehdejších holandských akcií NWR N. V.  

Důvodem byl zájem stát se součástí burzovních indexů UK FTSE. Proto bylo nutné 

přeregistrovat se z Nizozemského království do Spojeného království. 

Po této operaci se NWR Plc stala mateřskou společností pro NWR N. V., NWR KARBONIA 

a OKD, a.s. 

Sídlo společnosti NWR Plc je i nadále v nizozemském Amsterdamu a NWR Plc proto zůstává 

stále tamním daňovým rezidentem. (NWR, 2013) 

5.1 Majetková struktura skupiny NWR  

BXR Mining index B.V. (BXRM) je investiční společnost nepřímo vlastněná společností 

BXR Group Limited. Vlastní 63,56 % akcií druhu A vydaných NWR. 

BXR Group Limited (BXRG) je diversifikovaná investiční skupina. Původně se zaměřovala 

na středoevropská průmyslová aktiva. Nyní BXRG spravuje globální portfolio investic napříč 

celou škálou průmyslových oborů. BXRG nemá ovládajícího akcionáře a je nepřímo 

vlastněná investory ze Severní Ameriky a z Evropské unie. 

Skupina je rozdělena do dvou divizí: Báňské divize a Nemovitostní divize. Společnost má 

v oběhu akcie druhu A a akcie druhu B. 

V hodnotě akcií druhu A se odráží finanční výkon a peněžní hodnota Báňské divize. 

V akciích druhu B se odráží finanční výkon a peněžní hodnota Nemovitostní divize. 

(NWR, 2013) 

Vývoj v poslední době vedl skupinu NWR k rozhodnutí revidovat přiměřenost své kapitálové 

struktury. Mezi hlavní důvody patří: 

1. Přetrvávající náročná situace na trhu s uhlím vzhledem k pokračujícímu 

celosvětovému tlaku na ceny koksovatelného i energetického uhlí; 

2. Vypršení platnosti revolvingového úvěr (RCF) ve výši 100 miliónů EUR a nezajištění 

si prodloužení této úvěrové linky managementem NWR. Důvodem bylo nesplnění 

vstupních podmínek (finanční zdraví podniku), které požadoval věřitel (banka); 

3. Revize odhadu nerostných zásob a to zejména kvůli změně dlouhodobého výhledu cen 

uhlí. 

Celkový pohled na současnou majetkovou strukturu skupiny NWR zachycuje schéma na 

obrázku č. 5. 
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vlastní zpracování, zdroj: (NWR, 2013) 

Obrázek č. 5 Struktura majetku skupiny NWR 

5.1.1 Akcie NWR Plc 

Akcie společnosti NWR Plc (dříve NWR N. V.) jsou od května 2008 kótovány na akciových 

burzách v Londýně, Praze a Varšavě.  

Uvedení akcií NWR N. V. na Londýnskou burzu cenných papírů (London Stock Exchange – 

LSE) představovalo v roce 2008 největší IPO (Initial Public Offering
 
) a jediné IPO na 

Pražské burze cenných papírů a.s. (BCPP).  

V červnu 2011 z důvodu reinkorporaci do Velké Británie byly akcie NWR Plc zařazeny do 

indexů FTSE 250 a FTSE 350 Mining Index. (NWR, 2013) 

Dnem 21. 6. 2013 byly akcie NWR Plc vyřazeny z indexů FTSE 250, FTSE 350 a FTSE 350 

Mining Index. Dnes jsou zařazeny FTSE Small Cap Index. Důvodem bylo to, že podle 

agentury Bloomberg měly akcie NWR Plc v indexu FTSE 250 ze všech titulů nejnižší váhu 

(0,028 %). V Londýně se v průměru zobchodovalo od začátku obchodování 115 tisíc ks akcií 

denně, což je ve srovnání s pražským objemem jen asi 30 %. 

Po zveřejnění výsledků hospodaření OKD, a.s. za 3 čtvrtletí roku 2013 se dostaly akcie 

NWR Plc na své historické minimum. Analytici Bank of America v červnu 2013 snížili 

cílovou cenu těchto akcií o 51 % na pouhých 19 pencí (zhruba 6,3 korun). 

Ke konci roku 2013 ratingová agentura Moody's snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti 

NWR Plc o dva stupně na úroveň Caa3. Tento krok byl v souladu i s druhou významnou 

ratingovou agenturou Standard & Poor's. Tato ratingová agentura snížila rating NWR na CCC 

z B s negativním výhledem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Initial_public_offering
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Agentura S&P také snížila rating oběma dluhopisům NWR a to především z důvodu nízké 

ceny uhlí na trzích. S&P dále očekává, že by negativní volné provozní cash flow mohlo 

spotřebovat většinu hotovosti, kterou má NWR k dispozici ve své rozvaze. Přihlíží se tedy 

k riziku, že v jednoročním výhledu může hrozit default nebo nabídka výměny dluhopisů za 

akcie. 

Čistý dluh NWR dosáhl ke konci roku 2013 částky 625 miliónů EUR a hotovostní pozice 

184 miliónů EUR.  

Je také dobré upozornit, že například ve 4Q13 odpis aktiv ve výši 497 miliónů EUR podstatně 

ovlivnil konečné hospodářské výsledky NWR za rok 2013. (NWR, 2013; OKD, 2013) 

5.1.2 Vydané dluhopisy NWR Plc 

Dne 27. dubna 2010 vydala společnost NWR N. V. prioritní zajištěné dluhopisy ve výši 

475 miliónů EUR, které jsou splatné v roce 2018 na Globálním devizovém trhu Irské burzy 

cenných papírů. Dluhopisy byly vydány s kupónem 7,875 % a efektivní úroková sazba činí 

8,656 %.  

Dne 18. května 2010 vydala společnost NWR N. V. další prioritní zajištěné dluhopisy ve výši 

25 miliónů EUR, které jsou splatné v roce 2018 v rámci neveřejného nabídkového řízení. 

Dodatečné dluhopisy nesou stejná práva a výsady jako prioritní zajištěné dluhopisy ve výši 

475 miliónů EUR splatné v roce 2018
50

, včetně kupónu 7,875 %. Efektivní úroková sazba činí 

8,656 %. 

Prioritní zajištěné dluhopisy splatné roku 2018 neobsahují závazky týkající se omezujících 

podmínek (kovenantů) a jsou zajištěny zástavou akcií společností OKD, a.s. a NWR 

Karbonia. 

Prioritní dluhopisy mají pevnou úrokovou sazbu. Změna tržních úrokových sazeb a následné 

změny reálné hodnoty dluhopisů tedy nemají žádný vliv na efektivní úrokovou sazbu a účetní 

hodnotu dluhopisů. 

Dne 23. ledna 2013 uzavřela společnost NWR N. V. úspěšně další svoji nabídku a vydala 

prioritní dluhopisy ve výši 275 miliónů EUR, které jsou splatné v roce 2021. Dluhopisy byly 

vydány s kupónem 7,875 % a prodávány v nominální hodnotě. (NWR, 2013) 

V únoru roku 2014 se však tyto dluhopisy obchodovaly jen za pětinu původní hodnoty. V 

cenách se odráží možnost, že dluhopisy nebudou splaceny.  

5.2 Těžba a prodej NWR Plc 

V současné době hotovostní náklady na těžbu jedné tuny uhlí činí 78 EUR/t, což představuje 

10% nárůst při 21% poklesu produkce, avšak 14% pokles při stabilní produkci. Hotovostní 

náklady na těžbu tuny uhlí ve 4. čtvrtletí roku 2013 dosáhly 68 EUR/t. (NWR, 2013) 

Průměrná cena koksovatelného uhlí činila 98 EUR/t, což znamená pokles o 22 %. Průměrná 

cena energetického uhlí činila 56 EUR/t, což znamená pokles o 24 %. (NWR, 2013) 

                                                 
50

 Prospekt emitenta, který upravuje prioritní dluhopisy s kupónem 7,875 % splatné v roce 2018, obsahuje 

omezení způsobilosti společnosti vyplácet dividendy. Obecně Společnost nesmí vyplácet dividendy ani provádět 

jiné omezené platby, které v souhrnu překročí 50 % konsolidovaného čistého zisku od 1. dubna 2007, (přičemž 

tyto částky jsou časově rozlišovány na úrovni čtvrtletí), zvýšeného o čistý výnos z úvodní tranše v rámci 

Primárního úpisu akcií (IPO) z roku 2008 a zohledňujícího určité další úpravy, („omezená způsobilost k 

platbám“). 

http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
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Spolu s nízkou cenou uhlí NWR snížilo na konci roku 2013 odhadované rezervy uhlí v ČR na 

64 miliónu tun prodejných zásob kategorie JORC (prokázané a pravděpodobné) 

ze 184 miliónu tun z prosince roku 2012. Nové rezervy znamenají cca 7 let provozu. Tento 

pokles v zásadě souvisí se snížením dlouhodobé ceny, kterou NWR ohodnocuje své 

koksovatelné a energetické uhlí. Jedná se o pokles ceny ze 108 EUR pro rok 2014 na 57 EUR 

za tunu okolo roku 2020. (OKD, 2013) 

V budoucnu skupina NWR také očekává progresivní propad produkce z 9 až 9,5 miliónů tun 

v roce 2014 na 4 milióny tun v roce 2021 a na 2 milióny tun v roce 2023. Důvodem je 

vyčerpanost stávajícího ložiska. (NWR, 2013) 

Revizi nerostných zdrojů skupiny NWR v současné době provádějí dvě nezávislé strany. 

Česká aktiva reviduje firma John T. Boyd Company (JT Boyd) a projekt Dębiensko v Polsku 

reviduje firma IMC – Montan Consulting GmbH. 

Je pravděpodobné, že dříve uváděné ekonomicky vytěžitelné zásoby v Dębiensku budou 

překlasifikovány do kategorie geologických zdrojů. (NWR, 2013) 

5.2.1 Rizika těžební skupiny NWR 

Hlavní finanční nástroje skupiny NWR jsou deriváty, které zahrnují bankovní půjčky 

a kontokorentní úvěry, dluhopisy s vysokým výnosem, závazky z obchodního styku, závazky 

v peněžních prostředcích vázané na akcie a leasingové smlouvy. 

Skupina uzavírá derivátové transakce, zejména úrokové swapy, úrokové límce a forwardové 

měnové smlouvy. Účelem je řídit úroková a měnová rizika vyplývající z těchto operací. 

Proto za nejvýznamnější rizika, kterým je skupina NWR vystavena, jsou považována: 

1. Kurzová rizika, související s prodejem a nákupem v cizích měnách; 

2. Úrokové sazby vázané na měnící se tržní úrokové sazby a úvěrové riziko spojené se 

sekundární platební neschopností klíčových zákazníků, k níž může dojít zejména 

v ocelářském průmyslu. 

  

http://www.kurzy.cz/komodity/uhli-us-index-graf-vyvoje-ceny/
http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/nwr-4475/
http://www.kurzy.cz/komodity/uhli-us-index-graf-vyvoje-ceny/
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Management skupiny NWR definuje základní oblasti rizik, ze kterých vznikají konkrétní 

rizika pro skupinu NWR. Tato rizika mají úzkou souvislost s riziky: 

1. Politickými, ekonomickými a společenskými zejména v České republice a Polsku;  

2. Budoucích cen a poptávky po produktech společnosti a po produktech jejich 

zákazníků na tuzemském i mezinárodním trhu s uhlím; 

3. Nedostatečného množství zásob uhlí v dolech a krátké životností dolů společnosti; 

4. Důlních provozů; 

5. Budoucích rozvojových plánů a kapitálových nákladů; 

6. Konkurenceschopnosti, výkonnosti a náklady železniční či jiné dopravy;  

7. Dostupnosti odborníků a kvalifikovaných pracovníků;  

8. Vzniku škody způsobených katastrofami;  

9. Změny českých, polských zákonů a zákonů v EU; 

10. Existence nových regulací a zdanění včetně zákonů, dekretů a rozhodnutí vztahujících 

se k uhelnému průmyslu; 

11. Změny měnových směnných nástrojů, které se týkají českých a polských subjektů 

a jejich oficiálních výkladů, které jsou realizovány vládními či regulačními orgány 

a soudy;  

12. Vývoje globálních ekonomických podmínek a globálního ekonomického 

prostředí. (NWR, 2013) 

5.2.2 Tržní riziko 

Tržní riziko vzniká z možných rozdílů v hodnotě aktiv a pasiv z důvodu změn směnných 

kurzů, úrokových sazeb a komodit. Skupina realizovala postupy a metody pro sledování 

těchto rizik v níže uvedené struktuře.  

1. Kurzové riziko  

Skupina NWR se snaží zmírnit rizika expozice vůči cizím měnám tím, že uzavírá 

forwardové smlouvy o směnném kurzu s finančními institucemi. 

2. Úrokové riziko 

Cílem skupiny NWR je minimalizovat expozici vůči rizikům změn v tržních 

úrokových sazbách. Skupina uzavřela forwardové úrokové swapy a límce, aby 

převedla půjčky s pohyblivou sazbou na půjčky s pevnou sazbou. 

Vydala prioritní dluhopisy s kupónem 7,875 %, které jsou splatné v roce 2018, resp. 

2021 mají pevnou úrokovou sazbu a jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě. 

(NWR, 2013) 
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5.3 Dceřiná společnost OKD, a.s. 

V současné době je společnost OKD, a.s., vlastnící hlubinné černouhelné doly v ČR hlavním 

tvůrcem podnikové hodnoty své mateřské společnosti NWR Plc. 

Je to z důvodu toho, že: 

1. Rozvojové projekty NWR mimo ČR jsou v současné době z důvodu nepříznivých 

podmínek na uhelných trzích pozastaveny;  

2. Další dosavadní významná část majetku OKD, a.s. OKK koksovny byly koncem roku 

2013, z rozhodnutí představenstva NWR, prodány za částku 95 miliónů EUR 

(zhruba 2,44 miliard korun) skupině Metalimex. (NWR, 2013) 

Již dříve byly prodány i jiné podpůrné divize, které byly také součástí OKD, a.s. Například se 

jednalo o VOKD, a.s., OKD dopravu (později  Advanced World Transport) a další. 

Činnost OKD, a.s. je teď výhradně soustředěna na těžbu koksovatelného a energetického uhlí 

v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. 

Tato uhelná pánev představuje v současnosti jedinou oblast těžby černého uhlí v ČR. 

Z celkového nerostného bohatství této lokality se cca 30 % zásob uhlí nachází na území ČR. 

Zbylá část patří do nerostného bohatství sousedního Polska.  

OKD, a.s. v současné době těží dohromady řádově 9 miliónů až 10 miliónů tun 

koksovatelného a energetického uhlí pro středoevropský ocelářský a energetický průmysl. 

Dvě třetiny energetického černého uhlí se využívá pro výrobu elektrické energie, jedna třetina 

uhlí je spotřebována v průmyslových podnicích. (Bora, 2011) 

Společnost v roce 2014 očekává produkci a prodej uhlí v prodejním mixu koksovatelného uhlí 

55 % až 60 % a podíl energetického uhlí 40 % až 45 %. 

Za současných podmínek v NWR Plc a OKD, a.s. však veškeré předpoklady obsahují 

významnou nejistotu ve spolehlivosti těchto odhadů. (NWR, 2013); (NWR, 2013) 

  



84 

 

6 Návrh Modifikované komplexní stavebnicové metody – MKSM 

Modifikovaná komplexní stavebnicová metoda – MKSM je stavebnicovou metodou, která je 

vytvořena modifikací stávajících stavebnic G&H a M&M. 

Záměrem stavebnice MKSM je snaha doplnit současné stavebnicové přístupy o konkrétní 

stavebnici, která je vhodná pro nalezení nákladů na vlastní kapitál re těžebního podniku, který 

působí v oboru podnikání – těžba a zpracování nerostných surovin.  

MKSM je konstruována s ohledem na existenci specifických rizikových faktorů, které 

ovlivňují těžební podniky exploatující různé typy ložisek. 

6.1 Důvody návrhu modifikace MKSM 

Současné obecné konstrukce stavebnic G&H a M&M lze použít pro hodnocení obecných 

rizik podniků v jakémkoliv oboru podnikání. Tato univerzálnost se však ve skutečnosti může 

stát překážkou pro intenzivnější využívání v praxi. 

Takto univerzálně pojaté stavebnice G&H i M&M mají slabinu ve svém teoretickém pojetí, 

které se zaměřuje pouze na obecná posouzení obchodních a finančních rizik. Přitom existují i 

specifická oborová rizika, která také nemalou měrou ovlivňují ekonomiku podniku a celkovou 

jeho rizikovost, která se promítá v projektovém i v investičním rozhodování a v hodnotě 

podniku. Proto je nutné i tato rizika posuzovat. 

6.2 Konkrétní modifikace na MKSM 

Stavebnice G&H a M&M neřeší stanovení hodnot vah jednotlivých skupin rizik, i když 

v teorii (operační analýza – vícekriteriální rozhodování) je popsáno několik variant jejich 

určení.  

Proto výpočtový aparát MKSM obsahuje určení vah jednotlivých skupin rizikových faktorů 

pomocí vícekriteriální rozhodovací analýzy. Konkrétně se pak jedná o Saatyho metodu 

kvantitativního párového porovnání. (Saaty, 2001) 

Modifikace stávající stavebnice KSM spočívá v návrhu stavebnice MSKM, která zahrnuje 

konkrétní hodnocení rizikových faktorů celého těžebního sektoru. Tento sektor lze dělit podle 

druhu těžené suroviny. Jedná se tedy o zaměření stavebnice na jeden obor podnikání tak, aby 

došlo k odstranění obecného přístupu, který byl dosud důvodem neochoty využívat 

stavebnicové přístupy v praxi. 

Pro účely zvýšení vypovídající hodnoty výsledků rizikovosti těžebních podniků byla změněna 

hodnotící škála intenzity rizik. Byla přidána pátá intenzita rizika tak, aby existovala střední 

hodnota intenzity vlivu rizika (přiměřené riziko). 
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6.2.1 Škála intenzity rizikových faktorů 

Hodnotící škála rizikových faktorů oproti G&H a M&M byla upravena následovně: 

1. Minimální riziko; 

2. Nízké riziko; 

3. Přiměřené riziko; 

4. Zvýšené riziko; 

5. Vysoké riziko. 

Dle metodiky výpočtu je velikost rizikové přirážky za minimální riziko vždy rovno nule. 

Velikost hodnoty dalších přirážek se mění dynamicky podle množství otázek v katalogu rizik.  

MKSM je stavebnice, která je koncipována jako otevřený model. Uživatel také může doplnit 

katalog rizik o další rizikové faktory, včetně definice možností odpovědí. 

Podle množství zodpovězených otázek v modelu MKSM, který je zpracován v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel, viz přiložené CD k disertační práci, dojde k matematickému 

výpočtu a k přiřazení hodnoty rizikové přirážky ke každému stupni intenzity rizika. Velikost 

této přirážky je závislá na počtu zodpovězených otázek. Pokud nějaká z otázek zůstane 

nezodpovězena, do konečné hodnoty výpočtu se toto nezodpovězení promítne tak, že se přičte 

hodnota 0. Proto nezodpovězení jakékoliv otázky nebude znamenat zkreslení hodnoty re a 

RPre z MKSM. 

Každá změna odpovědi na dílčí otázku z nízkého rizika až po vysoké riziko (a naopak) 

znamená dynamický přepočet všech hodnot prémií ve škále rizik, kterou se hodnotí všechny 

otázky v katalogu rizik. 

6.2.2 Určení vah významnosti kritérií rizikových faktorů pomocí Saatyho metody 

Aby se předešlo závislosti výsledku na počtu zkoumaných faktorů v jednotlivých skupinách, 

je nutné stanovit váhy všem podskupinám hlavních skupin rizikových faktorů. Jedná se o 

podskupiny, které patří do skupin od A. až do D., viz architektura MSKM obrázek č. 6 a 

tabulka č. 27. 

K stanovení hodnot vah byla využita Saatyho metoda. Důvodem je to, že na rozdíl od metody 

párového porovnání se kromě směru preference dvojic kritérií určuje také velikost této 

preference. Tato preference se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice 

určené Saatym. 

Saaty doporučuje využít pro vyjádření velikostí preferencí bodové stupnice uvedené  

v tabulce č. 5 Saatyho deskriptory. 
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Počet bodů Saatyho deskriptory 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

vlastní zpracování, zdroj: (Saaty, 2001) 

Tabulka č. 5 Saatyho deskriptory 

Dalším krokem je sestavení Saatyho matice. Pokud je kritérium uvedené v řádku významnější 

než kritérium uvedené ve sloupci, zapíše se do příslušného políčka počet bodů, kterým 

hodnotitel vyjadřuje velikost preference kritéria v řádku vzhledem ke kritériu ve sloupci. 

Pokud je naopak kritérium ve sloupci významnější než kritérium v řádku, zapíše se do 

příslušného políčka převrácená hodnota zvoleného počtu bodů. (Saaty, 2001) 

Hodnoty vah kritérií stanovíme pomocí geometrických průměrů řádků Saatyho matice. 

Geometrické průměry jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky č. 25. 

Na závěr geometrické průměry v jednotlivých řádcích znormujeme dle vztahu (25) a získáme 

tak normované váhy souboru kritérií stavebnice MKSM. Výsledky znormování vah jsou 

obsaženy v tabulce č. 26 Stavebnice MKSM ve sloupci váhy.  

   
  

∑   
 
   

,   (Fiala, 2008) (25) 

kde: 

 vi – normovaná váha i-tého kritéria; 

 Gi – geometrický průměr i-tého kritéria; 

 n – počet kritérií. (Fiala, 2008) 

6.3 Architektura MKSM 

Snahou bylo vytvořit stavebnici s jednou společnou částí, která bude moci být aplikovatelná 

bez změn na jednotlivé těžební podniky v daných oborech.  

Tato část má hodnotit finanční a obchodní rizika společnými rizikovými faktory, které 

vycházejí ze stávajících rizikových faktorů M&M a G&H, ale také i dalších rizikových 

faktorů, které obsahuje autorská modifikace MKSM. 

Finanční a obchodní rizika podle M&M a G&H tvoří základní dva stavebnicové kameny 

(A. a B.) 

Těžební riziko (C. a D.) tvoří další dva kameny stavebnice MKSM, kde se hodnotí rizikovost 

podniku z pohledu provozních a přírodních rizik při exploataci nerostné suroviny. Kategorie 

C. hodnotí obecná rizika. Kategorie D. hodnotí konkrétní rizika. 

Základní obecný pohled na MKSM v blokovém vyjádření poskytuje obrázek a tabulka č. 6. 
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M&M G&H G&H neduplicitní MKSM BORA MKSM těžba 

Individuální rizikové 

faktory 

(prémie za mateřskou 

společnost) 

podkategorie podkategorie podkategorie podkategorie podkategorie podkategorie 

A. a B. A. a B. A. a B. A. a B. C. a D. A. a B. 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 6 Blokové vyjádření MKSM 

Komplexní pohled na architekturu MKSM poskytuje obrázek č. 6. 

 

vlastní zpracování 

Obrázek č. 6 Struktura rizikových oblastí podniku dle navržené MKSM 

Každá oblast (A., B., C., D.) má přiřazeny otázky pro hodnocení rizikových faktorů, které 

ovlivňují rizikovost podniku.  

Všechny otázky v katalogu rizik mají přiděleny unikátní identifikátory, podle kterých jsou 

zařazeny do subkategorií stavebnice. 

Kompletní MKSM nabízí uživateli možnost volby, zda využije pro hodnocení rizikovosti 

podniku všech šest části katalogu rizik MKSM, viz tabulka č. 6., nebo zda zvolí například 

pouze katalog rizik M&M a MKSM těžba. Otázky v katalogu rizik G&H jsou koncipovány pro 

zahraniční podnikatelské podmínky. Proto některé otázky v tomto katalogu rizik jsou 

v podmínkách ČR nesnadně zodpověditelné. 

Za nevhodnější volbu považuji volbu 4 – kombinace M&M a G&H neduplicitních a těžebních 

rizik, které hodnotí rizikovost těžby podniku ve vztahu k hospodářskému výsledku podniku 

a hodnotě aktiv podniku. Podrobněji, viz následující seznam možných voleb dílčích katalogů 

rizik dle druhu stavebnice pro uživatele: 
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1. Volba katalogu rizik G&H (skupina rizik A. a B.) – obecné hodnocení rizikovosti, 

které je vhodné pro zahraniční podniky. 

2. Volba katalogu rizik M&M (skupina rizik A. a B.) – obecné hodnocení rizikovosti, 

které je vhodné pro domácí podniky. 

3. Volba katalogu rizik M&M (skupina rizik A. a B.) nebo G&H (skupina A. a B.) 

a MKSM těžba (skupina rizik C. a D.) – vhodné pro domácí těžební podniky nebo i pro 

zahraniční podniky při volbě G&H. Tato volba však vždy obsahuje hodnocení 

rizikovosti těžby. 

4. Volba katalogu rizik G&H
51

, M&M a MKSM těžba – vhodné pro domácí i zahraniční 

těžební podniky. Obsahuje hodnocení rizikovosti těžby. 

Základní koncept funkce MKSM a rozdělení skupin rizik v MKSM je možné vidět  

v tabulce č. 7. První část MKSM je tvořena částí A. Obchodní riziko. 

Identifikátor Název oblasti MKSM 
Druh  

stavebnice 

A. OBCHODNÍ RIZIKO   

A.1. OBCHODNÍ RIZIKO 

A.1.I. Rizika oboru 

M&M 

A.1.II. Rizika trhu 

A.1.III. Rizika konkurence 

A.1.IV. Management 

A.1.V. Výrobní proces 

A.1.VI. 

Specifické faktory provozních ziskových marží (přidané 

hodnoty) 

A.2. OBCHODNÍ RIZIKO 

A.2.I.a. Rizika oboru 

MKSM BORA 
A.2.II.a. Rizika trhu 

A.2.III.a. Rizika konkurence 

A.2.IV.a. Management 

A.3.  OBCHODNÍ RIZIKO 

1.  Riziko trhu 

G&H 
2.  Rizika výrobní 

3.  Rizika oboru 

4.  Rizika managementu, vlastníků 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 7 Architektura MKSM část A. 

                                                 
51

 Obsahuje vybrané otázky, které lze zodpovědět v podmínkách ČR. Neobsahuje duplicitní otázky ze stavebnice 

(G&H). 
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Druhá část B. je tvořena Finančním rizikem, viz tabulka č. 8. 

Identifikátor Název oblasti MKSM 
Druh  

stavebnice 

B. FINANČNÍ RIZIKO  

B.1. FINANČNÍ RIZIKO  

B.1.I. Finanční riziko (finanční management) M&M 

B.2. FINANČNÍ RIZIKO  

B.2.I.a.  Finanční riziko (finanční management) MKSM BORA 

B.3.  FINANČNÍ RIZIKO  

1.  Faktory rizika financování G&H 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 8 Architektura MKSM část B. 

Třetí částí MKSM je část C. těžební rizika. Konkrétně obecná těžební rizika, která hodnotí 

přírodní a provozní rizika při exploataci daného nerostu, viz tabulka č. 9. 

Identifikátor Název oblasti MKSM 
Druh  

stavebnice 

C. TĚŽEBNÍ RIZIKO 

C.I.a. Provozní rizika báňského podniku (obecná rizika) 
MKSM těžba 

C.II.a. Přírodní podmínky (obecná rizika) 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 9 Architektura MKSM část C. 

Další částí MKSM je část D. – Modul těžby nerostných surovin, který obsahuje individuální 

rizikové faktory daného podniku, které musí podnik řešit při těžbě nerostu danou metodou 

exploatace. 

Individuální rizikové faktory jsou odlišné z důvodu odlišných metod dobývání. Tyto metody 

jsou závislé i na typu nerostu, ložiska a alokaci ložiska v zemské kůře.  

Proto před naformulováním otázek do katalogu rizik pro D. – Modul pro Individuální oblast 

těžby nerostných surovin těžebním podnikem bylo nutné rozdělit jednotlivé oblasti těžby do 

kategorií, od kterých se odvíjí specifická těžební rizika.  

Tabulka č. 9 zobrazuje část stavebnice MKSM, která obsahuje oddíl  

D. Modul – Individuální oblast těžby nerostných surovin těžebním podnikem, včetně 

rozdělení stavebnice na jednotlivé oblasti těžby ve spojení s nerosty, které jsou takto těženy. 
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Identifikátor Název oblastí MKSM 

D. 
Modul – Individuální oblast těžby nerostných surovin těžebním 

podnikem 

A. ENERGETICKÉ SUROVINY 

DOBÝVÁNÍ POVRCHOVÉ  

D.I.A. Provozní rizika – povrchové dobývání uhlí 

D.II.A. Přírodní podmínky – povrchové dobývání uhlí 

DOBÝVÁNÍ HLUBINNÉ 

D.I.B. Provozní rizika – hlubinné dobývání uhlí  

D.II.B. Přírodní podmínky – hlubinné dobývání uhlí 

DOBÝVÁNÍ VRTY 

D.I.C. Provozní rizika – hlubinné dobývání vrty  

D.II.C. Přírodní podmínky – hlubinné dobývání vrty  

DOBÝVÁNÍ CHEMICKOU CESTOU 

D.I.E. Provozní rizika – dobývání chemickou cestou 

D.II.E. Přírodní podmínky – dobývání chemickou cestou 

B. NERUDNÍ SUROVINY 

C. STAVEBNÍ SUROVINY 

DOBÝVÁNÍ SOUDRŽNÝCH NEROSTŮ 

D.I.F. Provozní rizika – dobývání soudržných nerostů  

D.II.F. Přírodní podmínky – dobývání soudržných nerostů  

DOBÝVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH NEROSTŮ 

MOKROU CESTOU 

D.I.G. Provozní rizika – dobývání soudržných nerostů  

D.II.G. Přírodní podmínky – dobývání soudržných nerostů  

SUCHOU CESTOU 

D.I.H. Provozní rizika – dobývání soudržných nerostů  

D.II.H. Přírodní podmínky – dobývání soudržných nerostů  

D. RUDNÉ SUROVINY 

DOBÝVÁNÍ RUD 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 10 Architektura MKSM část D. 

Závěrečnou částí MKSM je skupina rizik s názvem Individuální rizikové faktory. Tato část 

katalogu MKSM obsahuje otázky, které hodnotí rizikovost mateřské společnosti a pro tuto 

konkrétní aplikaci jsou jim přiřazeny identifikátory NWR.I. 

Součástí stavebnice je také část obsahující vstupní hodnoty bezrizikové výnosové míry rf 

a součtová pole rizikové prémie nákladů na vlastní kapitál RPre a nákladů na vlastní kapitál re, 

viz tabulka č. 11. 

  



91 

 

Název přirážky Numerické vyjádření 

rf Bezriziková výnosová míra Dle státního dluhopisu dané země 

RPre Riziková prémie celkem  Suma A., B., C., D. 

re Náklady vlastního kapitálu rf + RPre 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 11 Vstupní parametry do MKSM 

6.4 Katalog rizik NWR a OKD, a.s. pro MKSM 

Byl vytvořen katalog rizik, který obsahuje seznam řádově desítky potenciálních rizik, které 

přímo, anebo nepřímo ovlivňují hospodářský výsledek podniku. 

V katalogu jsou rizika tříděna dle kategorií podle toho, jakou nadřazenou oblast podniku 

ovlivňují. Jedná se o kategorie A. až D. Kategorie D. pak obsahuje varianty D.I.A. až D.II.H., 

viz tabulka č. 10. Každá subkategorie A. až H. označuje jeden typ dobývací metody a druh 

nerostu, který je exploatován. 

Aplikace v této disertační práci byla provedena pro oblast D.I.B. až D.II.B., protože 

subjektem aplikace je černouhelná těžební skupina NWR. 

První část katalogu rizik, který se věnuje obchodním a finančním rizikům využívá rizikové 

faktory G&H, M&M. Tato základní rizika jsou doplněna o rizika definována na základě 

expertního posouzení rizikových faktorů, které nejvíce ovlivňují těžební skupinu NWR 

a těžební podnik OKD, a.s. z pohledu tvorby kladného provozního hospodářského výsledku. 

Pro samotný proces hodnocení rizik je samozřejmě zpracována a poskytnuta hodnotitelům 

analýza vývoje jednotlivých obchodních, finančních a provozních ukazatelů NWR a OKD, 

a.s., viz příloha č. 2. 

6.4.1 Katalog rizik – těžební rizika 

Všechna těžební rizika mají původce v podmínkách, které jsou těžaři určeny charakterem 

exploatovaného ložiska. Těmto podmínkám je nutné přizpůsobit provozní prostředí především 

vzhledem k platné báňské legislativě. 

Účinky přírodních jevů, které vznikají v provozních podmínkách při exploataci, nelze nikdy 

zcela eliminovat. Při přizpůsobování technického zařízení a bezpečnostních předpisů k daným 

podmínkám vznikají vždy hrozby, které přes všechna opatření mohou neočekávaně nastat. 

Tyto hrozby jsou označovány za provozní rizika, která musí brát těžební podnik v úvahu při 

plánování exploatace vzhledem k množství nutných investic do daného provozu a opatření, 

které mají snižovat riziko (nejistotu) přerušení výroby (těžby).  

Těžební rizika v modulu MKSM se dělí na: 

1. Obecná rizika vyplývající z přírody a provozních podmínek (C.I.a. a C.II.a.); 

2. Konkrétní rizika vyplývající z přírody a provozních podmínek v daném 

exploatovaném ložisku, které jsou zahrnuty do – D. Modul – Individuální oblast těžby 

nerostných surovin těžebním podnikem. 
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U konkrétních rizik v modulu D. - Modul pro individuální oblast těžby nerostných surovin se 

hodnotí především provozní ukazatelé daného podniku včetně bezpečnosti práce obsahující 

například četnost úrazů, počet mimořádných událostí v oblasti bezpečnosti práce apod. 

Hodnoty těchto ukazatelů byly získány z veřejných zdrojů poskytovaných skupinou NWR 

v posledních dvou letech v dokumentech: Zpráva o udržitelném rozvoji za roky 2011 a 2012. 

Všechny rizikové faktory, které se hodnotí v rámci těžebních rizik v modelu MKSM, jsou 

hodnoceny expertně na základě poskytnutých statistických dat a úsudku respondentů, kteří 

jsou zaměstnanci těžebního podniku OKD, a.s. 

Aby bylo možné definovat rizika, která nejvíce ovlivňují těžbu podniku s akcentem na 

ekonomiku těžby do katalogu rizik, bylo nutné vytvořit myšlenkovou mapu rizik pro 

hlubinnou těžbu černého uhlí v podmínkách, které jsou určeny úložními a jinými parametry 

ložiska černého uhlí na území ČR. Myšlenková mapa je obsahem přílohy č. 4.  

Tato mapa obsahuje oblasti, které nejvíce ovlivňují těžbu černého uhlí hlubinným způsobem 

podniku OKD, a.s. a zároveň tato rizika lze hodnotit pomocí dostupných dat o jejich výskytu. 

Na základě této myšlenkové mapy bylo možné definovat otázky pro hodnocení intenzity 

působení rizikových faktorů, které ovlivňují ekonomický výsledek podniku a jsou úzce 

spojeny s provozními a přírodními podmínkami. 

Pro názornost tabulka č. 12 poskytuje hodnocení jednoho rizikového faktoru z katalogu rizik 

MKSM pro hodnocení rizika těžby černého uhlí podnikem OKD, a.s.  

Veškerá rizika obsažena v katalogu rizik jsou obsahem přílohy č. 7. Tento katalog rizik je pak 

také součástí Microsoft Excel dokumentu, který obsahuje kompletní funkční model MKSM, 

který je připraven pro použití.  

Provozní rizika hlubinné dobývání – OKD, a. s. 

D.I.B. Struktura těžby (energetické/koksovatelné) v minulém období Riziko 

a) 

dobývané uhlí je v maximálním poměru 25 : 75; odpovídá intervalu  

(od 0 do 0,33) Minimální  

b) 

dobývané uhlí je v maximálním poměru 35 : 65; odpovídá intervalu  

(od 0,33 do 0,53) Nízké 

c) 

dobývané uhlí je v maximálním poměru 50 : 50; odpovídá intervalu  

(od 0,54 do 1) Přiměřené 

d) 

dobývané uhlí je v maximálním poměru 65 : 35; odpovídá intervalu  

(od 1,01 do 1,85) Zvýšené 

e) 

dobývané uhlí je v maximálním poměru 75 : 25; odpovídá intervalu  

(od 1,86 a více v prospěch energetického) Vysoké 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 12 Výňatek z katalogu rizik 

6.4.2 Benchmarking uhelných společností 

Pro odpověď na další otázky, které hodnotí postavení podniku na uhelném trhu, síly 

konkurence a dalších vlivů bylo zpracováno podnikové srovnání uhelných společností, které 
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jsou největšími konkurenty NWR Plc (OKD, a.s.) v regionu střední a východní Evropy. 

Podrobné výsledky, viz příloha č. 3. 

Problematika benchmarkingu (oborové porovnání podnikových ukazatelů) je rozsáhlá. Bližší 

seznámení s teorií je možné prostřednictvím autorského článku (Vaněk 2013). 

Hodnocení rizikovosti NWR Plc vychází z odpovědí na otázky, které hodnotí stav NWR Plc 

a OKD, a.s. 

Tyto otázky se dají rozdělit do dvou oblastí: 

1. Otázky, které lze zodpovědět na základě individuálního úsudku respondentů 

(zaměstnanci OKD, a.s.); 

2. Otázky, které lze zodpovědět na základě provedených analýz. 

Odpovědi byly získány za pomocí brainstormingu s vybranými pracovníky OKD, a.s., kteří 

měli dostatečný přehled o finanční a provozní situaci v skupiny NWR a OKD, a.s.  

Aby bylo možné na tyto otázky kvalifikovaně odpovědět, bylo nutné poskytnout doplňující 

informace. Respondenti mohli využít základní východiska z provedené analýzy pěti 

konkurenčních sil dle prof. Portera, která byla provedena v roce 2011 ve spolupráci 

s managementem obchodního oddělení OKD, a.s. v rámci diplomové práce „Analýza 

oborového okolí těžební společnosti OKD, a.s.“ autora disertační práce. (Bora, 2011). 

Současný sled událostí posledních tří let okolo skupiny NWR a OKD, a.s. zapříčinil urychlení 

předpokládaného vývoje, který byl odhadován až pro rok 2025. Proto předpoklady vývoje 

konkurenčního postavení skupiny NWR v roce 2025 lze z analýzy pěti konkurenčních sil 

považovat už dnes za aktuální. 

Dále byly poskytnuty i provozní a finanční ukazatele za období 2011 až 2013, které se týkají 

skupiny NWR a OKD, a.s. 

Následující graf č. 1 poskytuje výsledek analýzy v grafickém provedení pomoci 

Spider analýzy
52

.  

  

                                                 
52

 Podrobné výsledky analýzy pěti konkurenčních sil dle Portera leze nalézt v diplomové práci „Analýza 

oborového okolí těžební společnosti OKD, a.s.“ 
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vlastní zpracování 

Graf č. 1 Spider analýza – Porterův model pěti konkurenčních sil 

6.5 Metodologie aplikace MKSM 

Postup aplikace MKSM je následovný: 

1. Převzetí rizikových faktorů ze stavebnice G&H a M&M; 

2. Analýza rizik báňského podnikání – myšlenková mapa; 

3. Doplnění rizikových faktorů obchodních a finančních z pohledu báňského podniku do 

části stavebnice MKSM BORA
53

; 

4. Sestavení katalogu rizik obsahující rizikové faktory báňského podnikání do části 

stavebnice MKSM těžba; 

5. Sestavení katalogu rizik obsahující rizikové faktory mateřské společnosti s akciemi na 

kapitálových trzích; 

6. Expertní ohodnocení stupně rizika pro jednotlivé rizikové faktory všech subkatalogů 

rizik částí stavebnic; 

7. Stanovení vah pro dané skupiny rizik v MKSM pomocí Saatyho matice; 

8. Výpočet – transformace stanoveného stupně rizika na rizikovou přirážku; 

9. Stanovení nákladů na vlastní kapitál re a rizikovou prémii RPre. 

                                                 
53

 Obsahuje autorské rizikové faktory doplněné v logice G&H a M&M. 
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7 Výpočet CAPM pro NWR Plc 

Autoři a obhájci CAPM tvrdí, že i v praxi se zatím nejvíce uplatňuje známý model oceňování 

kapitálových aktiv CAPM. To platí především v anglosaských zemích, kde se prosadil 

koncept, který se opírá o teorii kapitálového trhu v různých variacích postupu výpočtu dílčích 

parametrů, které obsahuje rovnice přímky cenných papírů SML v modelu CAPM. 

Evropský způsob výpočtu nákladů na vlastní kapitál spočívá spíše na odhadech re pomocí 

jiných způsobů než je aplikace CAPM. 

V této kapitole je proveden výpočet CAPM dvěma způsoby. Konkrétně bude aplikována 

metoda CAPM:  

1. S výpočtem ß z tržních dat (výpočet historické bety); 

2. S výpočtem hodnoty ß metodou analogie. 

V následovné kapitole bude aplikována stavebnicová metoda v autorské modifikaci, která 

byla nazvána jako MKSM. 

Všechny známé teoretické přístupy výpočtu re poskytuje v grafickém vyjádření obrázek č. 7. 
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vlastní zpracování, zdroj: (Mařík, 1998) 

Obrázek č. 7 Možné přístupy aplikace metod pro zjištění nákladů na vlastní kapitál re 
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7.1 Aplikace CAPM 

Postup aplikace CAPM v  disertační práci je jen jedním z mnoha možných přístupů. Tento 

postup byl zvolen s ohledem na omezenost možnosti zisku všech potřebných informací, které 

jsou nutné pro aplikaci různých postupů výpočtu CAPM. 

Model CAPM je aplikován ve svém základním tvaru dle autorů William F. Sharpa a Johna 

Lintnera. Takto aplikovaný model CAPM je možné označit za jednofaktorový. 

Postup aplikace CAPM závisí především na volbě metody zjištění koeficientu ß. 

Záměrem je výpočet nákladů na vlastní kapitál NWR Plc prostřednictví CAPM a s využitím 

informací, které lze získat z trhu ve Velké Británii.  

Trh ve Velké Británii (Spojeného království) byl zvolen proto, že tento trh obsahuje 

spolehlivější data než trh v ČR a Polsku, na kterých jsou také obchodovány akcie NWR Plc. 

To znamená, že lze primárně předpokládat, že výsledek výpočtu CAPM z tržních dat bude 

spolehlivěji odrážet realitu ceny nákladů na vlastní kapitál této těžební skupiny.  

7.2 Vstupní parametry pro výpočet CAPM pro NWR Plc 

Pro výpočet CAPM oběma metodami byla použita stejná bezriziková výnosová míra rf. Tato 

bezriziková míra byla určena dle hodnoty desetiletých státních dluhopisů Spojeného 

království. 

Pro aplikaci CAPM pomocí metody zjištění historické bety se vychází z dat kapitálového trhu 

UK, na kterém jsou obchodovány akcie NWR Plc. 

U aplikace CAPM metodou analogie byly pro výpočet ß koeficientu zadluženého využity 

vstupní hodnoty z účetních výkazů NWR Plc, které obsahují účetní data za účetní období 

kalendářního roku 2013 a informace o množství emitovaných kmenových akcí do konce roku 

2013. 

Při aplikaci obou dvou metod je využíváno dále informací z ratingových agentur, které 

hodnotí spolehlivost a kvalitu kapitálového trhu dané země pomocí ratingu.  

V souladu s ratingem daného kapitálového trhu je každé zemi přiřazena riziková přirážka. 

Hodnoty rizikových přirážek byly zjištěny v souladu s teorií ze statistik profesora 

Damodarana. 

7.3 Určení bezrizikové výnosové míry rf 

Podle teorie by se bezriziková výnosová míra měla určovat z výnosové míry desetiletých až 

třicetiletých státních dluhopisů. 

Byl vybrán státní dluhopis: UK Govt Bonds 10 Year Note Generic Bid Yield s označením 

GUKG10:IND. Hodnota bezrizikového výnosu tohoto dluhopisu byla ke dni 14. 1. 2014 
rf = 2,83 %.  

Dle doporučení prof. P. Riesga Fernádeze bylo toto datum zvoleno s cílem vyhnout se 

anomálnímu chování investorů na burzách ke konci každého kalendářního roku, které 

zkresluje skutečnou bezrizikovou výnosovou míru. Pro další výpočet bude využívána hodnota 

rf o hodnotě 2,83 %. To však bude platit jen pro výpočty parametrů, které se týkají hledané 

hodnoty re. 

Vývoj výnosnosti tohoto dluhopisu poskytuje graf č. 2. 
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zdroj: (Bloomberg, 2014) 

Graf č. 2 Vývoj výnosu rf dluhopisu UK Govt Bonds 10 Year za posledních 12 měsíců 

7.4 Stanovení očekávané rizikové prémie kapitálového trhu E(Rm) – rf 

Stanovení očekávané rizikové prémie kapitálového trhu se opírá o tvrzení Kislingerové, že 

pro stanovení prémie za tržní riziko E(Rm) – rf lze využít ratingové hodnocení trhu země, viz 

teoretická část disertační práce. 

Ratingové hodnocení trhu jednotlivých zemí je prováděno ratingovými agenturami 

Standard & Poor's a Moody's. Tyto ratingy zveřejňují samotné agentury ale i webové stránky 

prof. Damodarana.  

Data na webu prof. Damodarana jsou na tomto místě zveřejněny vždy pro aktuální rok 2014 

s platností k 1. lednu daného roku. 

Pro účely této disertační práce byly ze souhrnné statistiky extrahována data, která jsou pro 

dané zaměření disertační práce podstatná. 

Tabulka č. 13 obsahuje pouze rizikové prémie a ratingy vybraných zemí, kde se těží černé 

uhlí hlubinným způsobem. 

V těchto zemích působí těžební podniky, které jsou přímými konkurenty těžební skupiny 

NWR Plc. V posledních dvou řádcích tabulky jsou uvedeny země Spojené království a USA. 

Tyto země reprezentují trhy, které jsou řazeny do kategorie vyspělých. 
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Země Region 
Rating Riziková 

přirážka 

země 

Riziková 

přirážka 

celkem 
Moody's 

Česká republika Východní Evropa & Rusko A1 1,05% 6,05% 

Polsko Východní Evropa & Rusko A2 1,28% 6,28% 

Rusko Východní Evropa & Rusko Baa1 2,40% 7,40% 

Ukrajina Východní Evropa & Rusko Caa1 11,25% 16,25% 

Spojené království Západní Evropa Aa1 0,60% 5,60% 

USA Severní Amerika Aaa 0, 00 % 5,00% 

aktualizace k lednu 2014, zdroj: (Damodaran, 2014) 

Tabulka č. 13 Míra rizikovosti a rating vybraných kapitálových trhů 

U agentury Standard & Poor's dosahuje kapitálový trh ve Spojeném království stále 

nejvyššího ratingu AAA. Tento rating znamená, že není nutné k rizikové prémii trhu 

připočítat rizikovou prémii země za méně vyspělý trh. 

Za současných ekonomických podmínek,  nejen v eurozóně, však i vyspělý kapitálový trh UK 

u druhé agentury Moody's ztratil nejvyšší rating Aaa.  

Prof. Damodaran
54

 pro výpočet CAPM doporučuje využívat data od agentury Moody's. Tato 

doporučení bylo akceptováno. Současný rating Velké Británie je Aa1. To znamená, že bude 

nutné ve výpočtu zohlednit rizikovou přirážku země – Spojeného království. 

(Damodaran, 2014) 

7.5 Stanovení očekávané výše koeficientu ß metodou historického vývoje 

Pro tuto metodu bylo nutné využít dat z kapitálového trhu, na kterém jsou obchodovány akcie 

podniku, pro který se hledá koeficient ß. 

Byl učiněn výpočet ß koeficientu z tržních dat za období dle standardní metodologie popsané 

v teoretické části disertační práce.  

V příloze č. 5 jsou k dispozici hodnoty z kapitálového trhu, ze kterých byla provedena 

regresní analýza pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel. 

Byla provedena regresní analýza s cílem najít hodnoty koeficientu ß za použití souboru dat 

z kapitálového trhu UK pro akcii NWR Plc. 

  

                                                 
54

 Web prof. Damodaran: Damodaran Online: Home Page for Aswath Damodaran.  

< http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ > 
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Míra korelace, která je vyjádřená korelačním koeficient, byla vypočtena z vzorce (26) pro 

měření síly lineární závislosti mezi dvěma spojitými náhodnými veličinami tzv. Pearsonův 

korelační koeficient:  

  √
   

      
,   (Fiala, 2008)    (26) 

kde: 

sx
2
 – výběrový rozptyl sx

2
; 

sy
2
 – výběrový rozptyl sy

2
; 

sxy  – kovariance sxy. (Fiala, 2008) 

Výsledky poskytuje následující graf č. 3, s rovnicí přímky a s mírou korelace R
2
. 

 

vlastní zpracování 

Graf č. 3 Regrese pro období 2011 až 2013 – akcie NWR Plc  
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Pro výpočet průměrné denní hodnoty výnosnosti akcie NWR byl použit vzorec (27) 

  
  

  
        (27) 

kde: 

r – výnosová míra; 

po – cena akcie na burze při otevření obchodovaní v daný den; 

pz – cena akcie na burze při uzavření obchodovaní v daný den. (Riesgo, 1998) 

7.5.1 Dílčí výsledky stanovení očekávané výše ß metodou historického vývoje 

Nelze spolehlivě určit koeficient ß z rovnice přímky po provedené regresní analýze. 

Důvodem toho je příliš nízký koeficient spolehlivosti korelace R
2
. Korelační koeficient dosáhl 

hodnoty 0,448
55

. Závislost proměnných výnosnosti akcií NWR Plc s výnosností celého trhu 

FTSE 350 Mining není dostatečná natolik, aby výsledek ß koeficientu byl přijmout za 

relevantní.  

To je také v souladu se skutečností, že žádný zahraniční ani tuzemský investorský portál 

v současnosti neposkytuje investorům informaci o velikosti koeficientu ß pro NWR Plc. 

Důvodem je právě to, že nelze provést lineární regresi s dostatečně vysokým koeficientem 

korelace náhodných proměnných akcií NWR Plc a indexu trhu. 

V těchto případech, kdy není možné nalézt pomocí lineární regrese koeficient ß (předpoklad 

teorie CAPM), je možné využít metody analogie. 

Obecně platí, že: 

1. Pokud hodnoty korelačního koeficientu jsou kladné a blíží se k 1, potom existuje mez 

výnosů daných aktiv při vysoké pozitivní korelaci. To znamená, že roste-li výnosnost 

jednoho aktiva, poroste i výnosnost druhého aktiva; 

2. Při záporné korelaci je vztah mezi výnosy jednotlivých aktiv definován jako nepřímá 

úměrnost. To znamená, že klesá-li výnosnost jednoho aktiva, potom roste výnosnost 

druhého aktiva;  

3. Při nulové korelaci neexistuje mezi aktivy žádný vzájemný vztah. Jejich chování je na 

sobě zcela nezávislé. (Riesgo, 1998) 

Vzhledem k těmto všem skutečnostem je nutné přistoupit k jinému postupu zpracování 

v souladu s platnou teorií. 

7.6 Stanovení očekávané výše koeficientu ß metodou analogie 

K zjištění průměrného koeficientu ß nezadluženého pro odvětví těžby uhlí při nulovém 

zadlužení bylo využito informací z databáze, kterou poskytuje prof. Damodarana. 

Damodaran po provedených analýzách k lednu 2014 určuje pro lokalitu Evropa hodnotu 

průměrného koeficientu ß pro obor uhelného hornictví na 1,25. (Damodaran, 2014) 

                                                 
55

 Statistické soubory dat, ze kterých byly regrese vypočteny, obsahuje příloha č. 5 na CD nosiči. 
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Koeficient ß určený prof. Damodaranem je takzvaně nezadlužený. To znamená, že koeficient 

ß je průměrnou hodnotou ß koeficientu, který je stanoven za daný obor. To může být vnímáno 

jako zkreslující. Proto je nanejvýš nutné v dalším kroku tuto průměrnou hodnotu koeficientu ß 

přizpůsobit konkrétnímu podniku.  

Proto se předpokládá, že koeficient ß nezadlužený bude přepočten na zadlužený. K tomu je 

nutné znát tržní hodnotu vlastního a cizího kapitálu daného podniku. 

Pro výpočet hodnoty vlastního kapitálu NWR Plc v tržních hodnotách bylo nutné využít 

výpočtu průměrných hodnot: 

1. Průměrné hodnoty ceny jedné akcie za celé období roku 2013; 

2. Průměrný směnný kurz GPB na EURO. 

Klíčovou informací pro tento výpočet je počet vydaných kmenových akcií druhů A, které byly 

emitovány jako podíl na základním kapitálu NWR Plc. 

Za tržní hodnotu cizího kapitálu v souladu s teorií bude dostačující považovat účetní hodnotu 

tohoto druhu kapitálu. 

Vývoj kurzu GPB vůči EURU za rok 2013, ceny aktiv NWR Plc za období 2011 až 2013 

obsahuje příloha č. 5. 

7.6.1 Tržní hodnota vlastního kapitálu 

Tabulka č. 14 obsahuje výsledky výpočtu tržní hodnoty vlastního kapitálu NWR Plc k lednu 

roku 2014. 

Tržní kapitalizace NWR Plc Měna 

Průměrná cena akcie NWR Plc v roce 2013 140,190 GBX 

Průměrná cena akcie NWR Plc v roce 2013 1,40 GBP 

Vážené průměrné množství vydaných akcií A 264 648 002 – 

Vlastní kapitál NWR za rok 2013 371 010 034 GBP 

Průměrný směnný kurz: GPB – EURO 1,25 

 Vlastní kapitál NWR za rok 2013 463 762 542,50 EUR 

vlastní zpracování, zdroj: (NWR, 2013); (Bloomberg, 2014) 

Tabulka č. 14 Tržní kapitalizace NWR Plc 

Pro výpočet tržní hodnoty kapitálu platí rovnice: 

                                                                            (28) 

7.6.2 Trží hodnota cizího kapitálu  

Je nutné pečlivě zvážit, které položky účetně vykázané jako cizí kapitál budou pro účely 

výpočtu hodnoty ß zadlužené zahrnuty. 



102 

 

Tato skutečnost má význam i pro výpočet nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM za 

pomocí analogie. 

V tomto kontextu je nutné upozornit, že nelze přijmout rozdělení položek kapitálu na cizí 

a vlastní kapitál dle účetních standardů, protože ne všechny položky zařazené do cizího 

kapitálu by měly být úročeny. 

To platí například u: 

1. Krátkodobých cizích zdrojů; 

2. Odloženého daňového závazku. 

Toto tvrzení vychází z úvahy o tom, že u těchto položek neexistuje předpoklad úročení. 

To je také důvod pro to, aby tyto položky byly, například pro účely oceňování pomocí 

výnosových metod, součástí pracovního kapitálu. 

Z tohoto důvodu byly cizí zdroje upraveny dle vzorce (29): 

 

            
        

 
           
      

 
           
          

 
                 

       
  (29) 

Následující tabulka č. 15 poskytuje údaje o cizím kapitálu společnosti NWR. 
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v tis. EUR  
2011 2012 2013* 

LIABILITIES PASIVA 

Provisions Rezervy 166 756 179 824 167 449 

Long–term loans Dlouhodobé úvěry  76 184 62 333 34 598 

Bond issued Vydané dluhopisy 738 646 741 805 760 870 

Employee benefits 

Požitky pro zaměstnance 

(benefity) 87 912 93 211 49 308 

Deferred revenue Výnosy příštích období 2 128 2 704 2 369 

Deferred tax liability Odložený daňový závazek 116 715 111 064 814 

Other long–term liabilities Ostatní dlouhodobé závazky 466 979 526 

Cash–settled share-based 

payments payable 

Platby vázané na akcie a 

vypořádané v hotovosti  880 2 018 1 279 

Derivatives Deriváty 25 332 10 398 6 303 

TOTAL NON–

CURRENT 

LIABILITIES 

Dlouhodobé závazky 

celkem  1 215 019 1 204 336 1 023 516 

Provisions Rezervy 9 139 5 681 2 945 

Accounts payable and 

accruals 

Závazky z obchodního styku 

a časové rozlišení  219 234 204 830 141 496 

Accrued interest payable 

on bond Naběhlé úroky z dluhopisů 8 937 8 937 16 548 

Derivatives Deriváty 28 069 4 691 1 734 

Income tax payable Splatná daň z příjmu  26 881 159 240 

Current portion of long–

term loans 

Krátkodobá část 

dlouhodobých úvěrů 13 852 13 852 13 555 

Short–term loans Krátkodobé půjčky 99 695 0 0 

Cash–settled share-based 

payments payable 

Platby alokované ve vlastním 

kapitálu a vázané na akcie 669 521 0 

TOTAL CURRENT 

LIABILITIES 

Krátkodobé závazky 

celkem 406 476 238 671 176 518 

TOTAL LIABILITIES Pasiva celkem  1 621 495 1 443 007 1 200 034 

  Upravené cizí zdroje 984 757 1 079 420 1 009 147 

* Neauditované výsledky hospodaření skupiny NWR za rok 2013    

vlastní zpracování, zdroj: (NWR 2013) 

Tabulka č. 15 Cizí kapitál skupiny NWR 

7.6.3 Náklady na cizí kapitál 

Pro stanovení nákladů na cizí kapitál byl zvolen alternativní postup založený na datech 

prof. Damodarana, protože v současnosti platí jedna z podmínek, která omezuje aplikaci 

výpočtu nákladů na cizí kapitál pomocí váženého průměru z efektivních úrokových sazeb 

cizího kapitálu. Tímto důvodem je to, že dluh skupiny NWR nemá vysokou bonitu a hrozí, že 

závazky plynoucí z dluhu nemusí být splaceny. 
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Následující tabulka č. 16 shrnuje potřebné informace pro aplikaci alternativního postupu 

výpočtu nákladů na cizí kapitál rd. 

v tis. 2013 Jednotka 

1 – tc 0,8   

EBIT  - 914 358 EURO 

EAT - 970 271 EURO 

NOPAT - 731 486 EURO 

EBITDA  - 9 810 EURO 

Nákladové úroky 298 480,75 – 

Ukazatel úrokového krytí - 3 – 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 16 Výpočet nákladových úroků skupiny NWR 

Tržní kapitalizace těžební skupiny NWR činí 151,8 mil USD, což je méně než potřebných 5 

biliónů USD pro to, aby NWR byla dle tabulky Damodarana (viz příloha č. 1) zařazena do 

velkých společností, které jsou obchodovány na kapitálových trzích. Následující tabulka č. 17 

poskytuje výňatek z tabulky v příloze č. 1. 

Ukazatel úrokového krytí  

Rating 

Doporučená riziková 

přirážka 
větší než menší než 

1,1 1,499999 Caa/CCC 8,75% 

0,8 1,249999 Ca2/CC 9,50% 

0,5 0,799999 C2/C 10,50% 

- 100 000 0,499999 D2/D 12,00% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 17 Ukazatel úrokového krytí 

Po přiřazení výsledku výpočtu k tabulkové hodnotě by měla být dluhu skupiny NWR 

přiřazena riziková přirážka o hodnotě 12,00 % dle ukazatele úrokového krytí ratingu D2/D. 

To je v souladu s dalším doporučením, které říká, že pokud se EBITDA hodnocené 

společnosti pohybuje za minulé období v záporných hodnotách, lze v tomto případě 

akceptovat doporučení a ocenit dluh skupiny NWR nejnižším ratingem D2/D. 

Tuto podmínku hospodářský stav NWR naplňuje. 

Pro konečný výpočet nákladů na cizí kapitál je nutné zjistit hodnotu parametru rf do 

rovnice (25). Ta se určí jako výnosnost státního dluhopisu, jehož doba trvání bude stejná jako 

doba splatnosti dluhu skupiny NWR. 
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Z tohoto důvodu byl zvolen dluhopis s pětiletým výnosem. Jedná se o dluhopis UK Govt 

Bonds 5 Year Note Generic Bid Yield, který dosahoval 14. 1. 2014 výnosnosti 1,70 %. 

(Bloomberg, 2014) 

Výpočet nákladů na cizí kapitál pro skupinu NWR pro rok 2014 poskytuje vzorec (30). 

           

              

                (30) 

7.6.4 Výpočet koeficientů ß zadluženého pro NWR Plc 

Pro výpočet koeficientu ß zadluženého metodou analogie bylo využito vztahu (7), viz 

teoretická část. Výsledky poskytuje tabulka č. 18. 

NWR Plc 

Data k 1. 1. 2014 Zdroj informací 

ß – koeficient ß nezadlužený pro obor uhelného 

hornictví 1,25 Damodaran 

D – cizí kapitál 1 009 147 000 EUR NWR2013 

E – vlastní kapitál (tržní hodnota) 463 762 543 EUR NWR2013 

D/E 2,18 vypočtené 

Korporátní daň Nizozemí 20,00% Damodaran 

1 – daňová sazba v Nizozemí pro nízké 

hospodářské výsledky 0,80 vypočtené 

ß(D) 1,94 vypočtené 

rd 13,70% vypočtené 

E/D 0,46 vypočtené 

rf – (risk free rate UK Generic Govt 10Y Yield) 2,83% Bloomberg 

E(Rm) 8,43% vypočtené 

ß(d) – koeficient ß zadlužený pro NWR Plc 2,72 vypočtené 

vlastní zpracování, zdroje:  

Výroční zpráva skupiny NWR (OKD, 2013), (Bloomberg, 2014); (Damodaran, 2014)  

Tabulka č. 18 Vstupní hodnoty do výpočtu koeficientu ß zadluženého 

7.7 Varianta č. 1 – Výpočet re pomocí CAPM a historické bety z tržních dat 

Za současného hospodářského stavu NWR resp. NWR Plc je velmi nesnadné uplatnit jinou 

metodu výpočtu koeficientu ß pro model CAPM než je nahrazení koeficientu ß dle metodiky 

metody CAPM analogie. 

I přesto se podařilo z tržních dat za období 2011 a 2013 zjistit koeficient ß o hodnotě 1,03 při 

síle korelace o hodnotě 0,448. Výsledkem je pak rovnice přímky se směrnicí, která vyjadřuje 

hodnotu ß cenného papíru NWR Plc. 
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Tento koeficient s největší pravděpodobností neodpovídá současnému hodnocení rizikovosti 

akcie NWR Plc na kapitálovém trhu UK. 

Je to z důvodu toho, že při hodnotě koeficientu ß 1,03 by cenný papír (akcie) NWR Plc 

vykazoval téměř stejnou rizikovost, jako je průměr rizikovosti všech cenných papírů celého 

indexu FTSE 350 Mining Index. To se však zdá být za současného stavu NWR 

nepravděpodobné. 

Hodnota vypočteného koeficientu beta o hodnotě 1,03 zřejmě nemá dostatečně vysokou 

vypovídající hodnotu. I přesto byl proveden výpočet CAPM. Výsledky poskytuje 

tabulka č. 19. 

Porovnáním výpočtů re v tabulkách č. 19 a 22 lze názorně dokázat, že při použití nevhodného 

ß koeficientu dojede k závažnému zkreslení re z CAMP a následně i diskontní sazby, viz 

tabulky č. 22 a 23. 

Tato aplikace také může sloužit jako důkaz toho, že při takové situaci na trzích lze podniku, 

při hledání diskontní sazby pro další období, doporučit aplikaci CAPM pomocí analogie tak, 

jak tomu je při výpočtu CAPM pro NWR Plc varianta č. 2. 

Výpočet CAPM - tržní metoda 

re=rf +[E(Rm) – rf ]∙ß(d) NWR Plc 

NWR Plc. 

re - náklady na vlastní kapitál 8,60% 

rf - (risk free rate GUKG10:IND) 2,83% 

[E(Rm)-rf] 5,60% 

E(Rm) 8,43% 

RPUK (rating Aa1) 0,60% 

ß(d) - nezadlužené NWR Plc 1,03 

vlastní zpracování,  

zdroje: (Bloomberg, 2014); (Damodaran, 2014) 

Tabulka č. 19 Vypočtené CAPM pro NWR Plc tržní metodou 
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Vliv kapitálové struktury 

Determinant 

kapitálové struktury 

re E/(D+E) 0,3149 

  

Determinant 

kapitálové struktury 

rd po zdanění (D/(D+E))∙(1-tc) 0,5481 

re 

rf - (risk free rate UK Generic Govt 10Y Yield) 

s vlivem kap. struktury 0,89% 2,71% 

RPre 1,82% 

rd 

rf - (risk free rate Govt Bonds 5 Year Note 

Generic Bid Yield) s vlivem kap. struktury 0,93% 7,51% 

RPrd 6,58% 

re rf + RPre 
2,71% 

  

  

rd 
rd + RPrd 

7,51% 

Diskontní sazba = WACC 10,22% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 20 Vliv kapitálové struktury na diskontní sazbu NWR Plc 

Předpoklad I Modiglianiho a Millera 

re 
rf - (risk free rate UK Generic Govt 10Y Yield) 2,83% 

8,60% RPre 5,77% 

rd 

rf - (risk free rate Govt Bonds 5 Year Note 

Generic Bid Yield) 1,70% 

13,70% RPrd 12,00% 

RPd = RPre + RPrd   17,77% 

  

  

Diskontní sazba za předpokladu I MM 22,30% 

Diskontní sazba včetně zdanění rd za předpokladu I MM  19,56% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 21 Výpočet diskontní sazby pro NWR Plc za platnosti předpokladu I MM 
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7.8 Varianta č. 2 – výpočet re pomocí CAPM a průměrné bety za obor 

Výpočet CAPM pro NWR Plc uvádí tabulka č. 22. Při výpočtu se vychází z údajů uvedených 

v tabulkách č. 17 a 18. Jedná se o výpočet metodou analogie, kdy byl použit koeficient ß 

přepočítaný na zadlužený. Výchozí koeficient ß byl použit ze statistik prof. Damodarna pro 

obor těžby uhlí v Evropě. 

Výpočet CAPM – Metoda analogie 

re = rf + [E(Rm) – rf ]∙ß(d) NWR Plc 

NWR Plc 

re – náklady na vlastní kapitál 18,06% 

rf – (risk free rate UK Generic Govt 10Y Yield) 2,83% 

[E(Rm) - rf] 5,60% 

E(Rm) 8,43% 

RPUK  (rating Aa1) 0,60% 

ß(d) – koeficient ß zadlužený pro NWR Plc 2,72 

vlastní zpracování, 

zdroje: (Bloomberg, 2014); Damodaran, 2014)  

Tabulka č. 22 Vypočet CAPM pro NWR Plc metodou analogie 

7.9 Výpočet diskontní sazby pro NWR Plc 

Dalším krokem je výpočet diskontní sazby a její rizikové prémie pro NWR Plc. 

Pro výpočet bylo potřeba těchto dvou základních vzorců: 

             
 

   
    (    )   

 

   
   (31) 

 

                             (32) 

Je nutné přepočíst jednotlivé parametry rf, RPre a RPrd tak, aby jejich konečná hodnota 

zahrnovala vliv determinantů kapitálové struktury. Byly použity tyto vzorce. 

           
 

   
     (33) 

          (    )   
 

   
    (34) 



109 

 

Výpočet parametru rf – risk free rate UK Generic Govt 10Y Yield: 

      
 

   
       (35) 

Výpočet parametru rf – risk free rate Govt Bonds 5 Year Note Generic Bid Yield: 

      
 

   
      (36) 

Výpočet parametrů za předpokladu tvrzení I MM: 

              (                                        )  (37) 

 

             (                                                       ) (38) 

Dosažené výsledky shrnují tabulky č. 23 a 24. 

Tabulka č. 23 obsahuje výpočty za předpokladu, že diskontní sazbu ovlivňuje kapitálová 

struktura. Tabulka č. 24 obsahuje výpočty za předpokladu, že diskontní sazbu neovlivňuje 

kapitálová struktura. Platí tedy tvrzení I autorů MM. 

Vliv kapitálové struktury 

Determinant kapitálové 

struktury re 
E/(D+E) 0,3149 

  
Determinant kapitálové 

struktury rd po zdanění 
(D/(D+E)) ∙ (1–tc) 0,5481 

re 

rf – (risk free rate UK Generic Govt 

10Y Yield) s vlivem kap. struktury 
0,89% 

5,69% 

RPre 4,80% 

rd 

rf – (risk free rate Govt Bonds 5 Year 

Note Generic Bid Yield) s vlivem kap. 

struktury 

0,93% 
7,51% 

  RPrd 6,58% 

re rf + RPre 5,69% 

  
rd rd + RPrd 7,51% 

Diskontní sazba = WACC 13,20% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 23 Vliv kapitálové struktury na diskontní sazbu NWR Plc 
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Předpoklad I Modiglianiho a Millera 

re 

rf – (risk free rate UK Generic Govt 10Y 

Yield) 2,83% 18,06% 

RPre 15,23% 

rd 

rf – (risk free rate Govt Bonds 5 Year Note 

Generic Bid Yield) 1,70% 13,70% 

RPrd 12,00% 

RPd = RPre + RPrd   27,23% 

  

  

  

Diskontní sazba za 

předpokladu I MM   31,76% 

Diskontní sazba včetně zdanění rd za předpokladu I MM  29,02% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 24 Výpočet diskontní sazby pro NWR Plc za platnosti předpokladu I MM 

 

Následující tabulka č. 25 shrnuje výsledky výpočtu diskontní sazby různými postupy 

Metoda výpočtu re Metoda výpočtu diskontní sazby 
Diskontní 

sazba 

CAPM metoda analogie 

(průměrná ß za období) předpoklad vlivu kapitálové struktury (WACC) 13,20% 

CAPM metoda analogie za předpokladu tvrzení I MM 29,02% 

CAPM metoda výpočtu z 

tržních dat (historická ß) předpoklad vlivu kapitálové struktury (WACC) 10,22% 

CAPM metoda výpočtu z 

tržních dat (historická ß) za předpokladu tvrzení I MM 19,56% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 25 Dosažené výsledky výpočtu diskontní sazby pro NWR Plc 
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8 Výpočet MKSM pro NWR Plc 

Výpočet MKSM staví na předpokladu získání odpovědí na připravené otázky v katalogu rizik. 

Pro tento účel bylo provedeno dotazníkové šetření v těžebním podniku OKD, a.s. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno na začátku roku 2014. Respondenti byli vybraní 

pracovníci OKD, a.s. 

8.1 Metodologie aplikace MSKM 

1. Vyplnění dotazníku, který je součástí katalogu rizik; 

2. Určení významnosti skupin rizik; 

3. Provedení výpočtu re a RPre. 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál re je vytvořena stavebnice v následovném 

zjednodušeném členění dle vzorce (39). 

          ∑   ∑   ∑      (39) 

kde:  

MKSM – hodnota nákladů na vlastní kapitál re; 

BVM – Bezriziková výnosová míra; 

OR – Riziková přirážka za obchodní činnost; 

FR – Riziková přirážka za finanční činnost; 

TR – Riziková přirážka za těžební rizika. 

8.2 Výsledky stanovení vah Saatyho metodou 

Bylo provedeno určení preferencí jednotlivých rizikových oblastí (skupiny rizik), které jsou 

definovány stavebnicí MKSM, viz obrázek č. 6. 

Pro tyto preference byly použity Saatyho deskriptory, viz tabulka č. 5. 

Výsledky těchto preferencí poskytuje tabulka č. 26 Aplikace Saatyho metody. 
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Saatyho metoda Geometrický 

průměr 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 

k1 1 3 1/5 3 3 7 1/9 1/7 1/7 1/9 1/7 1/5 0,5045 

k2 1/3 1 7 7 9 9 1 1/5 1/5 5 1/7 1/7 1,1509 

k3 5 1/7 1 5 3 1/5 1/5 1/7 1/5 1/3 1/5 1/5 0,4835 

k4 1/3 1/7 1/5 1 3 1/3 1/5 7 1/7 1/5 1/9 1/9 0,3598 

k5 1/3 1/9 1/3 1/3 1 1/5 1/3 1/7 1/7 1/7 1/9 1/9 0,2152 

k6 1/7 1/9 5 3 5 1 1/5 1/5 1/7 1/7 1/9 1/9 0,3890 

k7 9 1 5 5 3 5 1 1/9 1/3 1/3 1/5 1/5 1,0435 

k8 7 5 7 1/7 7 5 9 1 1 5 3 3 2,9829 

k9 7 5 5 7 7 7 3 1 1 5 1/3 3 3,1347 

k10 9 1/5 3 5 7 7 3 1/5 1/5 1 5 1/3 1,5918 

k11 7 7 5 9 9 9 5 1/3 3 1/5 1 5 3,1326 

k12 5 7 5 9 9 9 5 1/3 1/3 3 1/5 1 2,4306 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 26 Aplikace Saatyho metody 

8.3 Přiřazení významnosti vah jednotlivým kritériím 

Dle výsledků geometrického průměru vypočteného u daných preferencí bylo za pomocí 

znormování těchto výsledků vzorcem (25) dosaženo znormované váhy pro každou oblast, 

která je hodnocena v MKSM. 

Následující tabulka č. 27 poskytuje komplexní pohled na architekturu stavebnice MSKM 

včetně vah určených Saatyho metodou. 

Stavebnice je členěna na tyto části: 

1. Části M&M a G&H, které obsahují základní rizikové faktory dle autorů  M&M 

a G&H; 

2. Část MKSM BORA, která obsahuje doplňkové rizikové faktory pro M&M a G&H; 

3. Část MKSM NWR, která obsahuje rizikové faktory finanční a burzovní pro NWR Plc; 

4. Část MKSM těžba, která obsahuje specifická těžební rizika;  

5. Část G&H neduplicitní, která obsahuje neduplicitní rizikové faktory ze stavebnice G&H. 
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Druh 

stavebnice 

MODIFIKOVANÁ KOMPLEXNÍ 

STAVBNICOVÁ METODA 
Váhy Kritérium 

K
S

M
 (

M
&

M
) 

A.1.  OBCHODNÍ RIZIKO 

I.    Rizika oboru 0,03 k1 

II.   Rizika trhu 0,07 k2 

III.  Rizika z konkurence 0,03 k3 

IV.  Management 0,02 k4 

V.  Výrobní proces 0,01 k5 

VI.  
Specifické faktory provozních ziskových 

marží (přidané hodnoty) 
0,02 k6 

B.1.  FINANČNÍ RIZIKO 

I.  Faktory rizika financování 0,06 k7 

M
K

S
M

 (
B

O
R

A
) 

A.2.  OBCHODNÍ RIZIKO 

I.a. Rizika oboru 0,03 k1 

II.a.  Rizika trhu 0,07 k2 

III.a. Rizika konkurence 0,03 k3 

IV.a. Management 0,02 k4 

B.2.  
FINANČNÍ RIZIKO - obecné oborové okolí těžby nerostných 

surovin 

I.a.  Finanční riziko (oborový průměr ČR) 0,06 k7 

N
W

R
 

B.3.  FINANČNÍ RIZIKO 

NWR.I. Finanční a burzovní rizika kapitálového trhu 0,17 k8 

T
Ě

Ž
B

A
 

C. TĚŽEBNÍ RIZIKO 

C.I.a. Provozní rizika báňského podniku (obecně) 0,18 k9 

C.II.a. Přírodní podmínky (obecně) 0,09 k10 

D. 
Modul pro individuální oblast těžby nerostných surovin těžebním 

podnikem 

D.I.B. Provozní rizika (konkrétně) 0,18 k11 

D.I.B. Přírodní podmínky (konkrétně) 0,14 k12 
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Druh 

stavebnice 

MODIFIKOVANÁ KOMPLEXNÍ 

STAVBNICOVÁ METODA 
Váhy Kritérium 

K
S

M
 (

G
&

H
) 

A.4.  OBCHODNÍ RIZIKO 

1.  Riziko trhu 0,03 k1 

2.  Rizika výrobní 0,07 k2 

3.  Rizika oboru 0,03 k3 

4.  Rizika managementu, vlastníků 0,02 k4 

B.4.  FINANČNÍ RIZIKO 

1.  Faktory rizika financování 0,06 k7 

K
S

M
 (

G
&

H
) 

n
ed

u
p

li
ci

tn
í 

A.5.  OBCHODNÍ RIZIKO 

1.  Riziko trhu 0,03 k1 

3.  Rizika oboru 0,03 k3 

4.  Rizika managementu, vlastníků 0,02 k4 

B.5.  FINANČNÍ RIZIKO 

1.  Faktory rizika financování 0,06 k7 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 27 Váhy ve stavebnici MKSM 

8.4 Výpočet nákladů na vlastní kapitál re pomocí MKSM 

Výpočet byl proveden v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Použitelná verze se nachází 

na přiloženém CD. 

Před samotným výpočtem je nutné do připraveného kalkulátoru MKSM provést: 

1. Zadání vstupních hodnot do připraveného kalkulátoru MKSM, který byl vytvořen pro 

potřeby praktické části této disertační práce; 

2. Rozhodnutí, které části stavebnice (M&M, G&H, MKSM těžba, MKSM NWR, 

MKSM BORA, G&H neduplicitní) budou v rámci MKSM využity pro výpočet RPre a re 

daného podniku; 

3. Vyplnění odpovědí na otázky do formulářů ze zvolených stavebnic. 
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8.5 Vstupní hodnoty do výpočtu MKSM 

Vstupní hodnoty do MKSM jsou nastaveny ve výchozím stavu následovně, viz tabulka č. 28. 

Vstupní hodnoty - MODIFIKOVANÁ KOMPLEXNÍ STAVEBNICOVÁ METODA 

Bezriziková výnosová míra rf 2,83% 

Základní jednotková míra n = (rf / počet x váha x koeficient řádu) 2,93% 

Maximální rizikovost podniku hodnocená 

za pomocí re max re max 30,00% 

Základní riziková míra a = (re max / rf)
1/5

 1,603 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 28 Vstupní hodnoty do MKSM 

Pro výpočet MKSM byl zvolen předpoklad, že maximální rizikovost podniku nastane tehdy, 

když náklady na vlastní kapitál re dosáhnou hodnoty 30 %. 

Tento předpoklad vychází z úvahy, že pokud podnik dosáhne poměru 

vlastní kapitál/cizí kapitál o hodnotě 30/70 znamená to, že podnik se nachází ve stavu, kdy je 

maximálně rizikový, protože financování cizím kapitálem začíná být pro podnik dražší, než 

financování vlastním kapitálem. 

Tuto hranici 30 % lze samozřejmě uživatelem v MKSM změnit. Tato změna hranice 

maximální rizikovosti by měla být provedena na základě analýz, které vedou k výsledku 

stanovení optimální hranice poměru mezi vlastním a cizím kapitálem konkrétního podniku.  

Stanovením hodnoty re o hodnotě 30 % je vymezena maximální hodnota výsledku MKSM. 

Minimální hodnota je pak reprezentována výnosem ze státního dluhopisu rf. Výsledek MKSM 

lze vyjádřit  intervalem následovně: re є < 2,83 až 30% >. 

Po potvrzení všech vstupních hodnot a vyplnění odpovědí na otázky v katalogu rizik je 

proveden automatický výpočet MKSM spočívající v: 

1. Výpočtu hodnot škály rizik pro všechny stupně rizik; 

2. Výpočet dílčích výsledků stavebnic M&M, G&H, MKSM těžba, MKSM NWR, 

MKSM BORA, G&H neduplicitní;  

3. Automatické provedení závěrečného výpočtu re a RPre. 

Podrobné hodnoty výpočtu hodnot škály rizik obsahuje kalkulátor MKSM na přiloženém CD. 

Je nutné upozornit, že hodnoty škály rizik se dynamicky vyvíjejí podle váženého počtu 

hodnotících kritérií, která jsou zahrnuta do MKSM. 

Následující graf č. 4 znázorňuje vývoj intenzity škály rizik. 
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vlastní zpracování 

Graf č. 4 Vývoj intenzity škály rizik MKSM 

8.6 Výsledky MKSM 

Výsledkem aplikace MKSM je zjištění, že v daný čas po expertním hodnocení nabývá 

náklady na vlastní kapitál re pro těžební skupinu NWR hodnoty 26,06 %. 

Bezriziková výnosová míra rf byla stanovena z výnosnosti 10letého státního dluhopisu UK. 

Výsledky lze znázornit v podobě rovnice (40), která je typická pro stavebnice. 

 

    

 

(40) 

Podrobnější výsledky poskytuje tabulka č. 29, která zobrazuje navrženou MKSM pro těžební 

podniky. 

  

0,000% 

1,771% 

4,611% 

9,164% 

16,465% 

Minimální riziko Nízké riziko Přiměřené riziko Zvýšené riziko Vysoké riziko
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Druh 

stavebnice 

MODIFIKOVANÁ KOMPLEXNÍ STAVBNICOVÁ 

METODA 
Výsledek 

Bezriziková výnosová míra 2,83% 
K

S
M

 (
M

&
M

) 

A. 1.  OBCHODNÍ RIZIKO 4,70% 

I.    Rizika oboru 0,80% 

II.   Rizika trhu 2,30% 

III.  Rizika z konkurence 1,22% 

IV.  Management 0,04% 

V.  Výrobní proces 0,10% 

VI.  
Specifické faktory provozních ziskových marží 

(přidané hodnoty) 
0,24% 

B. 1.  FINANČNÍ RIZIKO 2,74% 

I.  Faktory rizika financování 2,74% 

M
K

S
M

 (
B

O
R

A
) 

A. 2.  OBCHODNÍ RIZIKO 4,68% 

I. a. Rizika oboru 0,67% 

II. a.  Rizika trhu 3,34% 

III. a. Rizika konkurence 0,26% 

IV. a. Management 0,41% 

B.2.  
FINANČNÍ RIZIKO – obecné oborové okolí 

těžby nerostných surovin 
0,91% 

I.a.  Finanční riziko (finanční management) 0,91% 

N
W

R
 

B.3.  FINANČNÍ RIZIKO 5,73% 

NWR.I. Finanční a burzovní rizika 5,73% 

T
Ě

Ž
B

A
 

C. TĚŽEBNÍ RIZIKO – těžební podnik 4,22% 

C.I.a. Provozní rizika báňského podniku (obecná rizika) 1,31% 

C.II.a. Přírodní podmínky (obecná rizika) 2,91% 

D. 
Modul pro individuální oblast těžby nerostných 

surovin těžebním podnikem 
3,24% 

D.I.B. Provozní rizika (konkrétně) 2,47% 

D.II.B. Přírodní podmínky (konkrétně) 0,77% 
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Druh 

stavebnice 

MODIFIKOVANÁ KOMPLEXNÍ STAVBNICOVÁ 

METODA 
Výsledek 

K
S

M
 (

G
&

H
) 

A.4.  OBCHODNÍ RIZIKO 0,00% 

1.  Riziko trhu 0,00% 

2.  Rizika výrobní 0,00% 

3.  Rizika oboru 0,00% 

4.  Rizika managementu, vlastníků 0,00% 

B.4.  FINANČNÍ RIZIKO 0,00% 

1.  Faktory rizika financování 0,12% 

K
S

M
 (

G
&

H
) 

n
ed

u
p

li
ci

tn
í 

A.5.  OBCHODNÍ RIZIKO 0,14% 

1.  Riziko trhu 0,00% 

2. Výrobní rizika 0,00% 

3.  Rizika oboru 0,10% 

4.  Rizika managementu, vlastníků 0,04% 

B.4.  FINANČNÍ RIZIKO 0,12% 

1.  Faktory rizika financování 0,12% 

RPre – Riziková prémie celkem 23,23% 

re – Náklady vlastního kapitálu 26,06% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 29 Výsledky MKSM 

Z tabulky č. 29 je patrné, že riziková prémie nákladů na vlastní kapitál RPre pro NWR Plc 

dosahovala pro rok 2013 hodnoty 23,23 %.  

Kompletní i dílčí výsledky aplikace MKSM obsahuje kalkulátor MKSM na nosiči CD a 

příloha č. 6. 

Následující grafy č. 5 a 6 zobrazují strukturu rizikové prémie NWR Plc v grafickém 

vyjádření. 
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vlastní zpracování 

Graf č. 5 Struktura rizikové prémie z MKSM č. 1 

Z grafu č. 5 je patrné, že na rizikové prémii NWR Plc se dle výsledků z MKSM podílely 

rizikové faktory ze stavebnice M&M a MKSM těžba. Tyto skupiny rizikových faktorů se podílí 

na celkové RPre shodně 28 %.  

 

vlastní zpracování 

Graf č. 6 Struktura rizikové prémie z MKSM č. 2 
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Z grafu č. 6 je patrné, že nejvýznamnější rizikové faktory pro skupinu NWR jsou rizika 

spojená s obchodními a finančními riziky, která se podílejí na RPre shodně 41 %. 

8.7 Výpočet diskontní sazby z dat MKSM 

Následující tabulka č. 30 poskytuje výpočet diskontní sazby za předpokladu, že by podnik 

NWR Plc aplikoval MKSM pro stanovení diskontní sazby. 

Pro výpočet byla použita hodnota vlastního kapitálu re z MKSM. Hodnota nákladů na cizí 

kapitál byla použita z předchozího výpočtu CAPM za pomocí analogie. 

Výpočet WACC z informací MKSM 

rf – aktuální bezriziková výnosová míra UK 2,83% 

 D – cizí kapitál (očištěný) 1 009 147 000 EUR NWR2013 

E – vlastní kapitál (tržní hodnota) 463 762 543 EUR NWR2013 

re – ze stavebnice MKSM (rf + RPre) 26,06% NWR2013 

RPre ze stavebnice MKSM 23,23% NWR2013 

Determinant kapitálové struktury pro náklady vlastního 

kapitálu –  E/(D+E) 0,3149 NWR2013 

Determinant kapitálové struktury pro náklady na cizí 

kapitál –  (D/(D+E)) ∙ (1–tc) 0,5481 NWR2013 

tc – korporátní daň Nizozemí 20,00% NWR2013 

rd  – náklady na cizí kapitál 13,70% NWR2013 

WACC – diskontní sazba NWR Plc 15,71% 

 
vlastní zpracování 

Tabulka č. 30 Výpočet diskontní sazby z informací MKSM 
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9 Diskuse k dosaženým výsledkům 

Aplikací CAPM, MKSM ve spojitosti s WACC bylo dosaženo výsledků, které je nutné dále 

diskutovat. Hledaný výsledek diskontní sazby a rizikové prémie diskontní sazby se nachází 

v intervalech, které byly vypočteny za pomocí WACC.  

WACC bylo vypočteno na základě kapitálové struktury NWR Plc vyjádřené v tržních 

hodnotách a z hodnot nákladů na cizí kapitál rd a nákladů na vlastní kapitál re, které byly 

vypočteny za pomocí CAPM a MKSM. 

Výslednou diskontní sazbu lez určit z následujících variant intervalů za předpokladu 

akceptace: 

1. Akceptace platnosti předpokladu tvrzení I MM  

a) Diskontní sazba je stanovena výpočtem re metodou CAPM z tržních dat 

a MKSM. 

V tomto případě by se diskontní sazba pro NWR Plc měla pohybovat 

v intervalu < 19,56 až 36,93% >. 

b) Diskontní sazba je stanovena výpočtem re metodou CAPM analogie a MKSM. 

V tomto případě by se diskontní sazba pro NWR Plc měla pohybovat 

v intervalu < 29,02 až 36,93% >. 

2. Neakceptace platnosti předpokladu tvrzení I MM  

a) Diskontní sazba je stanovena výpočtem re metodou CAPM z tržních dat 

a MKSM. 

V tomto případě by se diskontní sazba pro NWR Plc měla pohybovat 

v intervalu < 10,22 až 15,71% >. 

b) Diskontní sazba je stanovena výpočtem re metodou CAPM analogie a MKSM. 

V tomto případě by se diskontní sazba pro NWR Plc měla pohybovat 

v intervalu < 13,20 až 15,71% >. 

Následující tabulka č. 31 shrnuje dosažené výsledky výpočtu WACC dle různých přístupů, 

které byly aplikovány v  disertační práci. 
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Metoda výpočtu re Metoda výpočtu diskontní sazby 
Diskontní 

sazba 

CAPM metoda výpočtu z 

tržních dat (historická beta) za předpokladu tvrzení I MM 19,56% 

CAPM metoda výpočtu z 

tržních dat (historická beta) předpoklad vlivu kapitálové struktury (WACC) 10,22% 

CAPM metoda analogie za předpokladu tvrzení I MM 29,02% 

CAPM metoda analogie 

(průměrná beta za období) předpoklad vlivu kapitálové struktury (WACC) 13,20% 

MKSM za předpokladu tvrzení I MM 36,93% 

MKSM předpoklad vlivu kapitálové struktury (WACC) 15,71% 

vlastní zpracování 

Tabulka č. 31 Výsledky výpočtů diskontní sazby dle kombinace dílčích variant 

Vzhledem k dosaženým výsledkům lze konstatovat, že za předpokladu existence vlivu 

kapitálové struktury, lze uvažovat o velikosti doporučené diskontní sazby pro těžební skupinu 

NWR  v rozmezí intervalu < 10,22 až 15,71% >. 

Protože však výsledek výpočtu CAPM za pomocí tržních dat obsahuje určitou nepřesnost 

z důvodu přílišné volatility cen akcií NWR Plc, je nutné i tento interval brát za orientační. 

Za interval, který nejlépe vystihuje diskontní sazbu pro NWR na rok 2014 proto považuji 

interval < 13,20 až 15,71% >, který byl vypočten na základě: 

1. Aplikace CAPM za použití metody analogie; 

2. Aplikace navržené MKSM; 

3. Výpočtem WACC za předpokladu vlivu kapitálové struktury. 

Při hledání diskontní sazby pro daný investiční záměr je nutné dospět k intervalu vhodných 

hodnot diskontní sazby, ze kterých se následně určí konečná hodnota diskontní sazby pro 

konkrétní investiční záměr. Toto určení se provede na základě simulačních metod pomocí 

scénářů. 

9.1 Zhodnocení 

Pokud by se stanovila diskontní sazba pouhým výpočtem WACC na základě nákladů na 

vlastní kapitál z CAPM, cizího kapitálu a kapitálové struktury, existovalo by významné riziko 

chybného stanovení hodnoty diskontní sazby. Důvodem této chyby by byl výpočet re za 

pomocí CAPM, který hodnotí pouze systematické riziko. Tudíž i hodnota nákladů na vlastní 

kapitál vypočtena z CAPM opomíjí existenci nesystematického rizika. To je určitá 

nedokonalost CAPM, protože nesystematické riziko vždy tvoří určitou část rizikovosti 

investice. Proto je nutné nesystematické riziko kvantifikovat. 

MKSM hodnotí rizikovost podniku včetně nesystematických rizik. Pokud se MKSM aplikuje 

důsledně, je možné tvrdit, že v kombinaci s aplikaci CAPM lze nalézt vhodný interval pro 

volbu diskontní sazby, která by se měla používat v dynamických metodách posuzování 

investičních projektů podniku. 
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Na základě těchto skutečností je proto interval diskontní sazby < 13,20 až 15,71% > vhodné 

brát za přesnější. Totéž platí i o celém postupu výpočtu tohoto intervalu.  

Bude-li se brát interval < 13,20 až 15,71% > za relevantní, lze pro diskontní sazbu o hodnotě 

13,20 % určit, že ji tvoří riziková prémie diskontní sazby RPd o hodnotě 11,38 %, která je 

tvořena součtem složek rizikových prémií diskontní sazby RPre o hodnotě 4,8 % a RPrd 

o hodnotě 6,58 %, viz tabulka č. 23 Vliv kapitálové struktury na diskontní sazbu NWR Plc. 

Pokud by diskontní sazba byla z rozhodnutí managementu určena na 15,71 %, pak by riziková 

prémie diskontní sazby RPd dosahovala hodnoty 15,71 %, což by znamenalo, že tuto diskontní 

sazbu tvoří RPd o hodnotě 12,88 %, viz tabulka č. 30 Výpočet diskontní sazby z informací 

MKSM. Tato hodnota byla získána odečtením bezrizikové výnosnosti rf od vypočtené 

diskontní sazby. 

Následující tabulka shrnuje dosažené výsledky pro interval < 13,20 až 15,71% >. 

 Interval < 13,20 až 15,71% > Hodnoty diskontní sazby 

Diskontní sazba 13,20% 15,71% 

z toho 

Riziková prémie diskontní sazby 11,38% 12,88% 

Tabulka č. 32 Hodnoty diskontní sazby a rizikové prémie 

Je také nutné upozornit na rozdíl hodnoty WACC při výpočtu za pomocí CAPM z tržních dat 

a CAPM metodou analogie. Za současných podmínek lze přijmout tvrzení, že výpočet CAPM 

pomocí analogie je vhodnější, než výpočet CAPM z tržních dat, protože volatilita cen akcií 

CAPM je tak vysoká, že je velmi obtížné i za pomoci korelace cen akcií nalézt odpovídající 

hodnotu koeficientu ß.  

Proto za stávajících podmínek na trzích by aplikování pouze metody CAPM z tržních dat 

mohlo mít fatální následky pro budoucí rentabilitu projektu, protože management by mohl 

chybně stanovit diskontní sazbu v rámci intervalu < 10,22 až 15,71% > na hodnotu  

například 11 %, která je však mimo interval < 13,20 až 15,71% >, který byl stanoven 

výpočtem WACC z hodnot nákladů na cizí kapitál a vlastní kapitál vypočtených metodou  

CAPM – analogie.  

Důsledkem tohoto rozhodnutí by mohlo být přijetí ekonomicky nevýhodného investičního 

záměru, jehož nevýhodnost by se projevila až při ukončení investičního projektu. 

Výsledky variant stanovení diskontní sazby v intervalovém vyjádření pro NWR shrnují 

obrázky č. 9 a 10. 
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vlastní zpracování 

Obrázek č. 9 Intervalové vyjádření stanovené diskontní sazby 

 

 

vlastní zpracování 

Obrázek č. 10 Intervalové vyjádření stanovené diskontní sazby – předpoklad MM I  
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10  Závěr 

V textu předložené disertační práce „Stanovení rizikové prémie diskontní sazby v podmínkách 

těžebního podniku“ byla navržena metodika, která vede k nalezení vhodného postupu 

stanovení diskontní sazby a její rizikové prémie pro těžební skupinu NWR.  

Pro konkrétní řešení bylo využito teoretických poznatků z ekonomicko-vědních disciplín 

projektového managementu, investičního managementu, risk managementu a oceňování 

podniku.  

V praktické části byly kvantifikovány rizikové faktory podnikání těžební skupiny NWR, které 

ovlivňují hodnotu rizikové prémie diskontní sazby v projektovém managementu investičního 

záměru.  

Byl aplikován Model oceňování kapitálových aktiv CAPM, navržena a aplikována 

Modifikovaná komplexní stavebnicová metoda MKSM s cílem stanovení hodnoty nákladů na 

vlastní kapitál těžební skupiny NWR.  

V průběhu hledání způsobu stanovení diskontní sazby a rizikové prémie byly nalezeny 

společné styčné body v oblasti určení ceny podnikového kapitálu ve vazbě s vnímáním jeho 

rizikovosti z pohledu současných akcionářů a budoucích investorů.  

Na základě provedené rešerše bylo ověřeno, že pro ocenění aktiv podniku se nejčastěji v praxi 

používají výnosové metody, které lze využít i pro stanovení adekvátní hodnoty diskontní 

sazby podniku. 

Takto stanovená diskontní sazba, například po aplikování nejčastěji používané metody 

DCF Entity, je nejčastěji vypočtena prostřednictvím vážených průměrných nákladů kapitálu 

WACC. Tato diskontní sazba obsahuje determinanty kapitálové struktury nákladů na vlastní a 

cizí kapitál v kombinaci s determinanty kapitálové struktury vyjadřující zadluženost podniku. 

Avšak po detailní analýze lze usoudit, že tento pohled na WACC není zcela komplexní.  

Z pohledu managementu rizik a projektového managementu lze o WACC uvažovat tak, že 

kromě determinantů kapitálové struktury a determinantů re, rd obsahují i rizikové prémie 

nákladů na vlastní RPre a cizí kapitál RPrd, které jsou v re a rd obsaženy. Za tohoto 

předpokladu pak diskontní sazba hodnotí rizikovost podniku tím, že obsahuje rizikovou 

prémii RPd, která je součtem rizikových prémií RPre a RPrd. 

Tento pohled na diskontní sazbu ale není běžný.  

Zanedbávání znalosti hodnoty rizikové prémie diskontní sazby může být významným 

zjednodušením, protože velikost rizikové prémie diskontní sazby by mohla být klíčovou 

informací při stanovení diskontní sazby v projektovém managementu u konkrétního 

investičního rozhodnutí. 

Klíč k takto pojatému stanovení diskontní sazby a rizikových prémií RPre a RPrd se nachází 

především v ekonomické disciplíně oceňování. 

Stanovením tržní ceny aktiv podniků pomocí výnosových metod se v minulosti zabývalo 

velké množství akademiků ekonomů včetně těch, kteří obdrželi za svou vědeckou činnost 

Nobelovu cenu za ekonomii. 
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Lze konstatovat, že vše odstartoval laureát Nobelovy ceny za ekonomii Harry M. Markowitz 

se svou teorií portfolia. Na jeho práci navázali další ocenění William F. Sharpe, John Lintner 

a Jack Treynor s modelem CAPM a jeho obsáhlou problematikou. 

V roce 2013 pak získali Nobelovu cenu za ekonomii i autoři Eugene F. Fama, Lars P. Hansen 

a Robert J. Shiller za empirickou analýzu cenotvorby cen aktiv na trzích. 

Za prokázané existence teoretických metod pro stanovení optimální kapitálové struktury 

a nákladů na vlastní a cizí kapitál bylo možné přistoupit k hledání způsobů, jak kvantifikovat 

dosud neznámou rizikovou prémii diskontní sazby RPd. 

Před tímto hledáním bylo stanoveno 7 hypotéz, z nichž 6 výzkum potvrdil. 

Hypotézy č. 1, 2 a 3 byly pomocí rešeršního šetření odborných pramenů přijaty na základě 

těchto skutečností: 

1. Bylo zjištěno, že v současné době se většinou řeší stanovení diskontní sazby způsoby, 

které jsou založeny na výpočtu WACC tak, že se vyjádří zjednodušeně kapitálová 

struktura v účetních hodnotách a náklady na vlastní a cizí kapitál.  

Náklady na vlastní kapitál se určí dle požadavků akcionářů, kteří dle svého úsudku 

požadují určitou míru zhodnocení svého vloženého kapitálu.  

Náklady na cizí kapitál se určí výpočtem z efektivní úrokové míry cizího kapitálu.  

Následně se nalezená hodnota diskontní sazby z WACC přizpůsobí dle empirických 

doporučení. Tento postup však není exaktní; 

2. Za současných ekonomických podmínek lze, například u některých uhelných 

společností, pozorovat ve finančních analýzách zápornou hodnotu výpočtu ukazatele 

ROE. I proto není možné připustit postup stanovení nákladů na vlastní kapitál pro 

WACC pouhým konstatováním, že hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu 

bude odpovídat nákladům vlastního kapitálu ve výpočtu WACC; 

3. Vzhledem k současným problémům na kapitálových trzích (volatilita cen) spojených 

s ekonomickou situací uhelných společností nelze aplikovat nejčastější metodu CAPM 

pro výpočet re se zárukou správného výsledku tržní hodnoty nákladů na vlastní kapitál 

společnosti. 

Hypotéza č. 5 byla potvrzena úspěšnou aplikací CAPM a MKSM, čímž byla potvrzena 

i hypotéza č. 4. 

Hypotéza č. 6 nebyla potvrzena ani vyvrácena. Pro případné vyvrácení této hypotézy je nutné 

srovnávat výsledky CAPM a MKSM v době, kdy ceny aktiv uhelných společností nebudou 

vykazovat tak vysokou volatilitu, jako je nyní.  

Po aplikaci MKSM bylo zjištěno, že rozdíl nákladů na vlastní kapitál re z CAPM vypočteného 

z tržních dat a re z MKSM činí více než 17% bodů. Je třeba podotknout, že výsledek CAPM 

z tržních dat nelze však brát za relevantní z důvodu problematického stanovení hodnoty 

koeficientu ß z kapitálového trhu, který je spojen s přílišnou volatilitou cen akcií NWR Plc. 

Proto byla aplikována metoda CAPM za pomocí analogie. Byl použit průměrný koeficient ß 

za obor, který byl následně přepočten na koeficient ß zadlužený daného podniku. 
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Tento postupu aplikace CAPM je označován za jeden z možných, i když i tady lze očekávat 

námitky praktiků. Lze namítnout, že použití průměrného koeficientu ß za obor způsobuje 

zkreslení výsledné hodnoty re z výpočtu CAPM metodou analogie, i když dojde k přepočtu 

koeficientu ß na takzvaně koeficient ß zadlužený.  

Výsledek porovnání re z CAPM metodou analogie s re z MKSM vykazuje rozdíl 8% bodů. 

CAPM hodnotí jen systematické riziko. MKSM hodnotí i nesystematické riziko. Lze se tedy 

domnívat, že tento rozdíl tvoří právě určené nesystematické riziko prostřednictvím MKSM. 

Takto k výsledkům své stavebnice přistupuje i prof. Mařík. Proto rozdíl ve výsledcích 

CAPM re analogie a MKSM re považuji za akceptovatelný. 

Závěrečným výpočtem diskontní sazby a rizikové prémie těžební skupiny NWR za pomocí 

CAPM a MKSM byla potvrzena hypotéza č. 7. 

Pokud manažeři podniku nebudou ochotni důvěřovat plně navržené MKSM, která 

vyhodnocuje expertně náklady na vlastní kapitál s následnou vazbou do výpočtu WACC, 

navrhuji aplikovat celou metodologii výpočtu diskontní sazby tak, jak je provedena v této 

disertační práci. 

Bude tedy nutné provést výpočet hodnoty re z CAPM i MKSM. Provést výpočet WACC 

s oběma hodnotami CAPM re a MKSM re a stanovit interval, ve které se hledaná diskontní 

sazba podniku bude vyskytovat. 

Za těchto ekonomických podmínek a stavu kapitálových trhů tento postup doporučuji, protože 

takto navržený postup může být řešením pro manažery skeptiky, kteří mají negativní pohled 

na celkový systém kapitálových trhů a funkci ratingových agentur.  

Pro těžební skupinu NWR bylo zjištěno, že za platnosti předpokladu vlivu kapitálové 

struktury na hodnotu diskontní sazby, by se měla hodnota diskontní sazby pro investiční 

projekty pohybovat v intervalu < 13,20 až 15,71% >. 

Z aplikace CAPM a MKSM pro NWR vyplynulo, že diskontní sazbu RPd o hodnotě 13,20 % 

bude tvořit riziková prémie diskontní sazby RPd o hodnotě 11,38 %, která je tvořena součtem 

složek rizikových prémií diskontní sazby RPre a RPrd. Pro hodnotu diskontní sazby 15,71 % 

pak riziková prémie diskontní sazby nabývá hodnoty 12,88%. 

Na základě těchto zjištění proto doporučuji managementu NWR, aby se hodnota diskontní 

sazby pohybovala, v simulačních modelech investičního plánování pro rok 2014, v intervalu 

< 13,20 až 15,71% >.  

Za přínos pro báňskou praxi považuji návrh Modifikované komplexní stavebnicové metody 

MKSM, která může být prospěšným nástrojem pro podnikovou praxi nejen za situací, kdy 

kapitálové trhy neposkytují věrohodná data pro aplikaci výnosové metody CAPM, nýbrž také 

pro podniky střední a malé velikosti, které nemohou použít metodu CAPM, protože neemitují 

veřejně obchodovatelné akcie na kapitálových trzích. 

Za výhodu navrženého postupu řešení, které je obsahem disertační práce, považuji i to, že 

tento návrh postupu výpočtu diskontní sazby a její rizikové prémie je srozumitelný a snadno 

aplikovatelný v podmínkách podnikové praxe. 

Domnívám se proto, že výzkumné i praktické cíle zadaného tématu disertační práce 

„Stanovení rizikové prémie diskontní sazby v podmínkách těžebního podniku“ byly splněny 

včetně záměru vyvinout pro báňskou praxi nástroj pro hodnocení rizikovosti jejich podnikání 

v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí 

Rating 

Doporučená 

riziková přirážka větší než menší než 

12,5 100000 Aaa/AAA 0,40% 

9,5 12,5 Aa2/AA 0,70% 

7,5 9,499999 A1/A+ 0,85% 

6 7,499999 A2/A 1,00% 

4,5 5,999999 A3/A- 1,30% 

4 4,499999 Baa2/BBB 2,00% 

3,5 4 Ba1/BB+ 3,00% 

3 3,499999 Ba2/BB 4,00% 

2,5 2,999999 B1/B+ 5,50% 

2 2,499999 B2/B 6,50% 

1,5 1,999999 B3/B- 7,25% 

1,1 1,499999 Caa/CCC 8,75% 

0,8 1,249999 Ca2/CC 9,50% 

0,5 0,799999 C2/C 10,50% 

-100 000 0,499999 D2/D 12,00% 
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Příloha č. 2 Ukazatelé NWR a OKD, a.s.  

 

Z důvodu velkého množství dat, se veškeré tabulky nacházejí na přiloženém CD, viz příloha 

č. 2. 
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Příloha č. 3 Benchmarking 

 

Z důvodu velkého množství dat, se veškeré tabulky nacházejí na přiloženém CD, viz příloha 

č. 3. 
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Příloha č. 4 Myšlenková mapa 

 

Z důvodu velkého velikosti myšlenkové mapy se mapa nachází na přiloženém CD, viz příloha 

č. 4. 
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Příloha č. 5 Data z kapitálových trhů 

 

Z důvodu velkého množství dat, se veškeré tabulky nacházejí na přiloženém CD, viz příloha 

č. 5. 
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Příloha č. 6 Podrobné výsledky MKSM 

  
A. 1.  OBCHODNÍ RIZIKO 

     

K
S

M
 (

M
&

M
) 

I.    Rizika oboru RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,029 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,029 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 2 0,029 0,058 0,267% 

Zvýšené 9,164% 2 0,029 0,058 0,532% 

Vysoké 16,465% 0 0,029 0 0,000% 

Součet   4   0,116 0,799% 

  
 

      

  
 

 

     

K
S

M
 (

M
&

M
) 

II.   Rizika trhu RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 1 0,0661 0,0661 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0661 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0661 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 2 0,0661 0,1322 1,211% 

Vysoké 16,465% 1 0,0661 0,0661 1,088% 

Součet   4   0,2644 2,300% 
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III.  Rizika z konkurence RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 1 0,0278 0,0278 0,000% 

Nízké 1,771% 1 0,0278 0,0278 0,049% 

Přiměřené 4,611% 2 0,0278 0,0556 0,256% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0278 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 2 0,0278 0,0556 0,915% 

Součet   6   0,1668 1,221% 
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IV.  Management RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 2 0,0207 0,0414 0,000% 

Nízké 1,771% 1 0,0207 0,0207 0,037% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0207 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0207 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0207 0 0,000% 

Součet   3   0,0621 0,037% 
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V.  Výrobní proces RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 1 0,0124 0,0124 0,000% 

Nízké 1,771% 2 0,0124 0,0248 0,044% 

Přiměřené 4,611% 1 0,0124 0,0124 0,057% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0124 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0124 0 0,000% 

Součet   4   0,0496 0,101% 
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VI.  Specifické faktory provozních ziskových marží 

(přidané hodnoty) 

RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 2 0,0223 0,0446 0,000% 

Nízké 1,771% 1 0,0223 0,0223 0,039% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0223 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 1 0,0223 0,0223 0,204% 

Vysoké 16,465% 0 0,0223 0 0,000% 

Součet   4   0,0892 0,244% 
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B. 1.  FINANČNÍ RIZIKO 

     I.  Faktory rizika financování RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 1 0,0599 0,0599 0,000% 

Nízké 1,771% 2 0,0599 0,1198 0,212% 

Přiměřené 4,611% 2 0,0599 0,1198 0,552% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0599 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 2 0,0599 0,1198 1,973% 

Součet   7   0,4193 2,737% 

   
      

         

  
A.2.  OBCHODNÍ RIZIKO 

     

M
K

S
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 (
B
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R

A
) 

I. a. Rizika oboru RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 1 0,029 0,029 0,000% 

Nízké   1,771% 0 0,029 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 3 0,029 0,087 0,401% 

Zvýšené 9,164% 1 0,029 0,029 0,266% 

Vysoké   16,465% 0 0,029 0 0,000% 

Součet     5   0,145 0,667% 
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M
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II. a.  Rizika trhu RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 7 0,0661 0,4627 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0661 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 5 0,0661 0,3305 1,524% 

Zvýšené 9,164% 3 0,0661 0,1983 1,817% 

Vysoké 16,465% 0 0,0661 0 0,000% 

Součet   15   0,9915 3,341% 
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III. a. Rizika konkurence RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0278 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0278 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 2 0,0278 0,0556 0,256% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0278 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0278 0 0,000% 

Součet   2   0,0556 0,256% 
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IV. a. Management RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 2 0,0207 0,0414 0,000% 

Nízké 1,771% 2 0,0207 0,0414 0,073% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0207 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0207 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 1 0,0207 0,0207 0,341% 

Součet   5   0,1035 0,414% 

  
 

      

  

B.2.  

FINANČNÍ RIZIKO – obecné oborové okolí 

těžby nerostných surovin 

     

M
K
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B
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R

A
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I.a.  Finanční riziko (finanční management) RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 1 0,0124 0,0124 0,000% 

Nízké 1,771% 3 0,0124 0,0372 0,066% 

Přiměřené 4,611% 2 0,0124 0,0248 0,114% 

Zvýšené 9,164% 1 0,0124 0,0124 0,114% 

Vysoké 16,465% 3 0,0124 0,0372 0,613% 

Součet   10   0,124 0,906% 
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B. 3.  FINANČNÍ RIZIKO 

     

R
iz

ik
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te
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o
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n
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a
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N
W

R
 

NWR. I. Finanční a burzovní rizika RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,029 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,029 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,029 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,029 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 12 0,029 0,348 5,730% 

Součet   12   0,348 5,730% 

  

 

 

 

      

  
C. TĚŽEBNÍ RIZIKO – těžební podnik 

     

T
Ě

Ž
B

A
 

C.I.a. Provozní rizika báňského podniku (obecná 

rizika) 

RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0223 0 0,000% 

Nízké   1,771% 0 0,0223 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0223 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 1 0,0223 0,0223 0,204% 

Vysoké   16,465% 3 0,0223 0,0669 1,102% 

Součet     4   0,0892 1,306% 
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C.II.a. Přírodní podmínky (obecně) RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální   0,000% 0 0,0599 0 0,000% 

Nízké   1,771% 0 0,0599 0 0,000% 

Přiměřené   4,611% 1 0,0599 0,0599 0,276% 

Zvýšené   9,164% 3 0,0599 0,1797 1,647% 

Vysoké   16,465% 1 0,0599 0,0599 0,986% 

Součet   5   0,2995 2,909% 

  
 

      

  
D. Modul pro individuální oblast těžby nerostných surovin těžebním podnikem 

  

T
Ě

Ž
B

A
 

D.I.B. Provozní rizika (konkrétně) RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 3 0,029 0,087 0,000% 

Nízké 1,771% 1 0,029 0,029 0,051% 

Přiměřené 4,611% 5 0,029 0,145 0,669% 

Zvýšené 9,164% 3 0,029 0,087 0,797% 

Vysoké 16,465% 2 0,029 0,058 0,955% 

Součet   14   0,406 2,472% 
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D.II.B. Přírodní podmínky (konkrétně) RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,029 0 0,000% 

Nízké 1,771% 2 0,029 0,058 0,103% 

Přiměřené 4,611% 3 0,029 0,087 0,401% 

Zvýšené 9,164% 1 0,029 0,029 0,266% 

Vysoké 16,465% 0 0,029 0 0,000% 

Součet   6   0,174 0,770% 

  
 

      

         

         

  
A.4.  OBCHODNÍ RIZIKO 
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1.  Riziko trhu RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,029 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,029 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,029 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,029 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,029 0 0,000% 

Součet   0   0 0,000% 
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2.  Rizika výrobní RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0661 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0661 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0661 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0661 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0661 0 0,000% 

Součet   0   0 0,000% 
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3.  Rizika oboru RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0278 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0278 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0278 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0278 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0278 0 0,000% 

Součet   0   0 0,000% 
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4.  Rizika managementu, vlastníků RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0207 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0207 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0207 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0207 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0207 0 0,000% 

Součet   0   0 0,000% 

   

 

 

 

     
  

A.4.  FINANČNÍ RIZIKO 
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1.  Faktory rizika financování RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0124 0 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,0124 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0124 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0124 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0124 0 0,000% 

Součet   0   0 0,000% 
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A.5.  OBCHODNÍ RIZIKO 
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1.  Riziko trhu RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 2 0,029 0,058 0,000% 

Nízké 1,771% 0 0,029 0 0,000% 

Přiměřené 4,611% 0 0,029 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,029 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,029 0 0,000% 

Součet   2   0,058 0,000% 
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3.  Rizika oboru RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0278 0 0,000% 

Nízké 1,771% 2 0,0278 0,0556 0,098% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0278 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0278 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0278 0 0,000% 

Součet   2   0,0556 0,098% 
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4.  Rizika managementu, vlastníků RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 2 0,0207 0,0414 0,000% 

Nízké 1,771% 1 0,0207 0,0207 0,037% 

Přiměřené 4,611% 0 0,0207 0 0,000% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0207 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0207 0 0,000% 

Součet   3   0,0621 0,037% 

  
 

      

  
B.5.  FINANČNÍ RIZIKO 
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1.  Faktory rizika financování RP = (z . rf/n) Počet Váha Vážený 

počet 

Dílčí riziková 

přirážka (RP x 

vážený počet) 

Minimální 0,000% 0 0,0124 0 0,000% 

Nízké 1,771% 3 0,0124 0,0372 0,066% 

Přiměřené 4,611% 1 0,0124 0,0124 0,057% 

Zvýšené 9,164% 0 0,0124 0 0,000% 

Vysoké 16,465% 0 0,0124 0 0,000% 

Součet   4   0,0496 0,123% 
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Příloha č. 7 Rizikové faktory z katalogu rizik MKSM 

Z důvodu velkého množství dat, se veškeré tabulky nacházejí na přiloženém CD, viz Excel 

sešit Formuláře, který je funkční součástí MKSM kalkulátoru. 

 


