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Anotace 

Diplomová práce se zabývá benchmarkingovým hodnocením nákladů na vlastní 

kapitál vybraných společností, které mají akcie emitované a obchodované na Burze 

cenných papírů Praha. Náklady vlastního kapitálu jsou zde stanoveny pomocí metody 

CAPM, který zahrnuje rizikovou prémii, výnosnost dlouhodobých státních dluhopisů, a 

beta koeficient hodnocené společnosti. Riziková prémie vyhází z rozdílu výnosnosti trhu 

jako celku a státních dluhopisů. Celková riziková prémie zohledňuje riziko země 

vycházející ze stupně ratingového ocenění České republiky. Zjištěné hodnoty nákladů 

vlastního kapitálu jsou na závěr této práce sestupně seřazeny a porovnány. 
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Annotation 

This diploma thesis deals with the benchmarking of the cost of equity of the 

selected companies that have shares issued and traded on the Prague Stock Exchange. The 

cost of equity are determined here using the CAPM method, which includes the risk 

premium, return on long-term government bonds, and the beta coefficient of the rated 

company. The risk premium is based on the difference between the rate of return of the 

market as a whole and government bonds. The total risk premium takes into account the 

country risk based on the rating of the Czech Republic. Determined values of the cost of 

equity are at the end of that work downwardly sorted and compared. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce řeší problematiku cen akcií oborově různých společností, které 

mají akcie kótovány na burze CP Praha. Tyto společnosti působí například v oborech 

z oblasti energetiky, bankovnictví, pojištění, potravin, nápojů, tabáku, informatiky a 

telekomunikace. Tyto velké společnosti jsou nadnárodního charakteru a jsou špičkami ve 

svém oboru, zaměstnávající tisíce lidí z různých zemí a tvořící značnou část příjmů pro 

státní rozpočet. 

Výši nákladů na vlastní kapitál je dobré znát při investování na finančních trzích. 

Obzvláště cennou informací jsou pro investory, vedení a vlastníky společností. Při výpočtu 

se vychází ze vzorce pouţívaného pro metodu CAPM. Jednou proměnou je beta koeficient, 

který je u obchodovaných společností vypočten Burzou cenných papírů Praha. Dále se 

vychází z rizikové prémie, která je stanovena z historického vývoje výnosnosti státních 

dluhopisů s desetiletou dobou splatnosti a výnosnosti kapitálového trhu jako celku. 

Pouţití Benchmarkingu pro porovnání nákladů na vlastní kapitál u vybraných 

společností z trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha, a.s., je zaloţeno na vývoji 

cen akcií, na hodnotě beta koeficientu pro obchodované akcie jednotlivých společností a na 

výši podstupovaného rizika při drţbě akcií těchto společností. 

V této práci budou popsána teoretická východiska pro benchmarking a metodu 

CAPM. Dále bude uvedena charakteristika jednotlivých hodnocených společností. 

Teoretická východiska budou aplikována v praktické části práce, tedy v předposlední 

kapitole s názvem Stanovení nákladů na vlastní kapitál a jejich benchmarking.  

Cílem této diplomové práce je provést porovnání a hodnocení, s vyuţitím postupů 

benchmarkingu, případných zjištěných rozdílů v nákladech na vlastní kapitál vybraných 

společností, jejichţ výše nákladů je vypočtena pomocí metody CAPM.  

 Vloţí-li investoři kapitál do rizikovějších akcií neţ do bezrizikových státních 

dluhopisů, očekávají vyšší výnos a tudíţ kladnou rizikovou prémie za riziko, které 

podstupují. Riziko investice můţe navíc zvýšit ratingové hodnocení dané země, ve které se 

investice uskutečňuje, pokud není povaţována za bezrizikovou, tj. ohodnocenou 

ratingovým stupněm AAA. Tato práce se zabývá také vlivem rizika na výši hodnocených 

nákladů na vlastní kapitál u vybraných společností.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA BENCHMARKINGU 

Benchmarking není normovanou metodou, a je tudíţ moţné se v praxi setkat 

s nejrůznějšími definicemi tohoto pojmu. I v publikované literatuře lze nalézt mnoho 

různých interpretací pojmu benchmarking. K charakteristice benchmarkingu jsou níţe 

uvedeny definice, které jsou popsány v odborné literatuře, publikovaných zdrojích a 

společností Americké centrum pro produktivitu a jakost (APQC). 

Jakubíková [5] uvádí, ţe benchmarking znamená dlouhodobý trvalý proces 

vzájemného sledování a porovnávání vlastních výsledků s výsledky konkurence z hlediska 

kvality a efektivnosti výroby určitého produktu nebo realizace určité sluţby, výrobních 

postupů, pracovních operací, marketingových aktivit atd. Benchmarking se neomezuje 

pouze na bezprostřední konkurence nebo na rámec daného odvětví či trţního segmentu, ale 

představuje výběr a porovnávání vhodných myšlenek, metod či přístupů, které jsou pro 

daný podnik pouţitelné, a to ve smyslu zvýšení vlastní výkonnosti, efektivnosti nebo 

kvality. Benchmarking představuje dlouhodobý trvalý proces vzájemného sledování a 

porovnávání vlastních výsledků s výsledky konkurence, slouţí jako systém včasného 

varování. 

Benchmark v překladu znamená stálý bod potřebný jako základ pro měření. 

V přeneseném slova smyslu jej lze vyloţit jako standard, vzor, normu, podle níţ je moţné 

hodnotit výkonnost podniku jako celku nebo jeho jednotlivých činností včetně činností 

marketingových [5]. 

APQC definuje benchmarking jako proces porovnávání a měření organizace oproti 

ostatním kdekoliv na světě a získání informací o filozofii, postupech a opatřeních, které 

pomohou organizaci podniknout kroky ke zlepšení výkonu. Jedná se hlavně o explicitní 

znalost know how [14]. 

Camp Robert [3] popisuje benchmarking jako kontinuální a systematické sledování 

a hodnocení vývoje, výroby, údrţby a péče o produkt ve srovnání s podniky, které 

představují to nejlepší ve svém oboru. V případě ţe postupy jsou lepší jinde, je dobré je ve 

společnosti aplikovat, aby bylo dosaţeno stejných, nebo dokonce lepších výsledků. 

Zapojení kreativního přístupu v hledání nejlepšího nápadu pro metodu, která je pouţitelná 

pro širokou škálu různých společností, můţe přispět ke zvýšení efektivity benchmarkingu. 
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Benchmarking jsou mnohé procesy, které mohou výrazně přispět k dosaţení konkurenční 

výhody. Dá se říci, ţe jde o hledání a uplatňování správné praxe. 

Jak tvrdí (Knápková, Pavelková a Šteker), heslem Benchmarkingu je „Učte se od 

ostatních.“ Tato metoda poskytuje důleţité spojení mezi identifikováním a pochopením 

klíčových kritérií pro dosaţení změny. Její výhoda spočívá ve skutečnosti, ţe se jedná o 

metodu jednoduchou a široce vyuţitelnou v celé řadě podnikových činností, procesů a 

systémů řízení. Úspěšné vyuţití benchmarkingu vyţaduje získání kvalitních informací. 

Postupy benchmarkingu jsou spojeny se systematickým přístupem a výběrem vhodných 

benchmarkingových partnerů [7]. 

Dle [10] je benchmarking procesem systematickým, tzn. standardně zařazeným 

mezi procesy celkového systému řízení organizací procesem plánovaným jak z hlediska 

přístupů, nástrojů a technik, tak i z hlediska potřebných zdrojů, včetně financí, lidí apod. 

V praxi by to mělo znamenat, ţe benchmarkingové projekty budou přirozenou součástí 

všech systémů, o kterých se tvrdí, ţe jsou integrované, excelentní apod. 

Metodika benchmarkingu vychází z porovnávání a měření různých ukazatelů 

sledovaného podniku se zjištěnými ukazateli ostatních podniků, které mají podobné 

zaměření nebo se pohybují na stejném trţním segmentu. Je dobré vzít v potaz také 

majetkovou strukturu hodnocených firem [10]. 

Benchmarking je metoda zaloţená na systematickém měření a porovnávání 

vybraných ukazatelů. Její vyuţití není omezeno pouze na strategické řízení, jak uvádějí 

některé prameny. Je moţné ji pouţít na kterékoliv úrovni řízení a téměř pro libovolné 

ukazatele (indikátory). Základem je porovnání vybraných ukazatelů vůči jiným 

referenčním hodnotám. Takovéto hodnoty mohou být buď historické, nebo mohou být 

porovnávány vůči jinému referenčnímu subjektu. 

Srovnání a měření je vţdy relativní, nelze říci, ţe vyšší nebo niţší hodnoty 

ukazatelů jsou špatné nebo dobré. Největší přínos benchmarkingu je v tom, ţe tyto rozdílné 

hodnoty provokují otázky, co je příčinou rozdílné hodnoty a tuto příčinu by měl 

management podrobit dalšímu zkoumání [25]. 
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2.1 Jak benchmarking vznikl 

Benchmarking vzešel z ekonomických potíţí, do kterých se v sedmdesátých letech 

dostala společnost Xerox Corp., a které bylo třeba řešit. Kopírovací stroje společnosti 

Xerox byly z trhu vytlačovány japonskými kopírovacími stroji, příčinou tohoto 

neutěšeného stavu byla skutečnost, ţe japonské stroje byly při srovnatelné kvalitě levnější. 

Z učiněných analýz Firma Xerox zjistila, ţe její náklady na skladování tvoří značnou část 

celkových nákladů. Představitelé firmy Xerox oslovili společnost L.L. Bean, jeţ byla 

špičkou v oboru skladového hospodářství, a poţádali ji o první hlubší srovnávací studii, 

která se vydařila a úspěšně implementovala a poloţila tak základ ke vzniku 

benchmarkingu. 

Z počátku bylo benchmarkingu vyuţíváno jen k porovnávání a měření jednotlivých 

činností nebo procesů. Načeţ se rozšířil i na porovnávání výkonnosti, funkce a procesů 

organizačních jednotek i celých firem z interního i externího hlediska. 

V dnešní době je benchmarking celosvětově uznáván jako velice efektivní a účinný 

nástroj vedoucí k celkovému zlepšení hodnoceného podniku [3].  

2.2 Rozdělení benchmarkingu 

Benchmarking se označoval na základě vyuţívání společnosti Xerox Corp. jako 

konkurenční. Tento termín byl ovšem v průběhu času překonán, jelikoţ se jedná spíše o 

vzájemně vyváţenou spolupráci s partnery v oblasti porovnávacích aktivit. 

Rozdělení benchmarkingu je určeno v závislosti na charakteru zvoleného objektu 

zkoumání do určitých druhů. Uvádí se interní, externí, funkcionální, procesní i výkonový 

benchmarking, které lze aplikovat v rámci jedné organizace nebo mezi různými 

společnostmi.  

Funkcionální benchmarking 

Je zaloţen na porovnávání jedné či několika funkcí daných společností. Jeho 

vyuţití je rozšířeno zejména v neziskových organizacích a společnostech působících 

v oblasti sluţeb. V případě výrobních organizací se můţe například jednat o funkce jako 

vztahy s dodavateli, výrobní produktivita, logistika, zákaznické vztahy, zapojování 

zaměstnanců a v neposlední řadě o funkci environmentální a společenské zodpovědnosti. 
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Procesní benchmarking 

Bývá také označován jako generický a je souborem aktivit soustřeďující pozornost 

na porovnávání a měření toho kterého procesu v organizaci. Porovnávání a měření bývají 

zaměřeny na pouţité přístupy k vykonávání určitých typů pracovních procesů. Hovoří se 

zde o procesech měnící hmotné i nehmotné vstupy na výstupy při spotřebě zdrojů 

v regulovaných podmínkách. Procesní benchmarking je moţno pouţít vůči jakékoliv 

vhodné organizaci, jeţ provádí podobné procesy a přitom nemusí jít o přímého konkurenta. 

Výkonový benchmarking 

Vlastníci a manaţeři podniku chtějí znát odpovědi na různé otázky z oblasti 

efektivního vyuţívání všech kapacit podniku a z finanční oblasti. Proto se vyuţívá nástrojů 

výkonového benchmarkingu, který je důleţitý pro finanční řízení a směřování vedení 

k udrţení dobré finanční kondice podniku a celopodnikové výkonnosti. 

Výkonový benchmarking je orientován na přímé porovnávání a měření různých 

výkonových parametrů. Hodnocené organizace tak mají moţnost poznat svou relativní 

výkonnost [10]. 

 

Další rozdělení vychází z podstaty, v jakém prostředí je benchmarking vykonáván. 

Podle toho se rozlišují dva základní typy, které tvoří interní a externí benchmarking. 

Externí benchmarking 

Nejčastěji vyuţívaný typ benchmarkingu u malých a středních firem. Reprezentuje 

soubor činností, ve kterém je partnerem pro porovnávání a měření jiná organizace. Při 

externím benchmarkingu je moţné stanovit vysoké cíle a vzít si poučení a vzor od 

nejlepších společností v oboru. Provedení srovnávání omezuje výběr vhodného externího 

partnera, jelikoţ konkurující organizace nemusejí poskytnout veškeré potřebné informace a 

ponechat si je jako své obchodní tajemství. 

Interní benchmarking 

Probíhá v rámci jedné organizace mezi zvolenými organizačními jednotkami, které 

zabezpečují stejné nebo podobné funkce, procesy a produkty. Nalezení určitého 

optimálního dočasného vnitřního standardu výkonnosti bývá hlavním cílem. Interní 
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benchmarking je zaloţen na principu ochoty poznat nejlepší praxi ve vlastní organizaci, a 

proto většinou nenaráţí na omezení při získávání potřebných informací [10]. 

2.3 Přístupy benchmarkingu 

Pro různé typy benchmarkingu je moţné praktikovat mnohé varianty přístupů 

s vyuţitím různých zdrojů informací k porovnávání a měření hodnocené společnosti.   

Přístup s využitím veřejně dostupných zdrojů 

Spočívá ve shromaţďování sekundárních dat a informací například z katalogů, 

časopisů, novin, výročních zpráv a z internetových stránek. Efekt učení je zde většinou 

omezen pouze na jednotlivce. 

Přístup s využití přímého porovnávání 

Jedná se o vzájemné porovnávání činností, procesů a produktů, výnosnosti 

vynaloţených nákladů na investice, výkonnosti produkčních jednotek u mnohých 

organizací. Při vyuţití tohoto přístupu můţe být efekt učení maximální. 

Využívání speciálních databází 

Je moţné pouţít k porovnávání a měření výkonnosti i mezi větším počtem 

organizací. Ovšem společnost, která benchmarking provádí, by měla mít k těmto 

databázím přístup. Speciální databáze jsou obvykle účelově vytvářeny a rozvíjeny 

speciálními organizacemi, jeţ výměnu a sdílení informací organizují na komerční bázi. 

Nedostatkem těchto databází je, ţe umoţní pouze poznání o kolik je hodnocená společnost 

lepší nebo horší vůči ostatním, ale neukáţe proč tomu tak je. 

Přístup využívající testování 

Vyuţívá se především u funkcionálního benchmarkingu, jelikoţ organizace 

hledající své nedostatky si prostě nakoupí a otestuje produkty konkurence. Testováním 

společnost zjistí kvalitativní rozdíly, ale nezjistí příčiny rozdílů. 

Přístup s využitím externích přehledů 

Vychází z názoru většího počtu respondentů na to, jak vnímají daný produkt a jeho 

jednotlivé funkce či sluţbu. Přehledy jsou tvořeny na základě průzkumů trhů i 



Miroslav Seidl: Benchmarking nákladů na vlastní kapitál vybraných společností 

13 
Rok 2018 

sociologických výzkumů. Stejně jako u dvou předchozích přístupů je učení objektivně 

omezeno. 

Využití sebehodnocení vůči modelům excelence 

Zakládá se na systematickém procesu, který spočívá na hodnocení organizace 

vlastními zaměstnanci, kteří identifikují silné a slabé stránky ve všech moţných aktivitách 

organizace. Výsledky hodnocení podnikové skutečnosti se porovnají s takzvanými modely 

excelence, které zahrnují propracovaný systém řízení (více v kapitole 2.4.1). Posléze není 

problém uskutečnit zlepšení. Efekt učení můţe být při pouţití tohoto přístupu velmi 

vysoký [10]. 

Všechny typy i přístupy benchmarkingu je ovšem moţné prolínat, doplňovat jeden 

druhým či provádět v jejich kombinacích. Procesní benchmarking můţe někdy připomínat 

funkcionální. Při porovnávání a měření procesů je moţné současně provádět benchmarking 

výkonový. Propojenost uvedených typů  benchmarkingu s moţnými přístupy názorně 

zachycuje na obrázek 1. 

Obrázek 1: Typy a přístupy benchmarkingu 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking – mýty a skutečnost: 

Model efektivního učení se a zlepšování. 
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe benchmarking prošel od svého vzniku vývojem od 

konkurenčního aţ po dnešní funkcionální, procesní a výkonový. Byly vyvinuty nové 

přístupy s vyuţitím různých zdrojů informací k porovnávání. I kdyţ benchmarking není 

metodou s kodifikovanými postupy, byly vytvořeny modely k tomu, jak by se mělo během 

porovnávání a měření parametrů postupovat. 

Benchmarking můţe být ovšem také zaměřen na porovnání a měření v podstatě 

všech činností v podniku, které si podle vedení společnosti a potřeb investorů zasluhují 

pozornost [5]. 

2.4 Postupy benchmarkingu 

Postup metody benchmarkingu se vyznačuje v poloţení mnoţství otázek 

zamýšlejícími se nad rozdíly výsledků zjištěných hodnot porovnávaných ukazatelů. Aby 

bylo moţné přistoupit k porovnání rozdílů, je potřeba získat co nejvíce informací pro 

optimální rozhodnutí. Vţdy není lehké určit, jestli je zjištěná hodnota vyhovující, nízká 

nebo naopak příliš vysoká. Proto je ţádoucí, aby se provádělo porovnání se  zjištěnými 

výsledky jiných podniků. Předpokládá se, ţe od horších organizací nebude brán celkový 

příklad. Je ale moţné, ţe v některých dílčích oblastech společnosti s horšími výsledky 

vynikají lépe neţ jiné. 

Při porovnávání je třeba přihlíţet ke struktuře firmy a oboru v jakém podniká. Je 

nutné také sledovat vývoj, například legislativy a poptávky, v daném segmentu 

podnikatelské činnosti [14].  

K úspěšnému vyuţití benchmarkingu je zapotřebí získat kvalitní, úplné a dostatečné 

mnoţství dat, která se bezpochyby v některých případech obtíţně získávají. Velké 

mnoţství údajů, je moţné získat z ročních finančních výkazů společností, které mají 

povinnost ze zákona tyto výkazy zveřejňovat. Dále je třeba zohlednit nejen vnitřní 

podmínky a vliv vnějšího okolí porovnávaných podniků, ale i hodnoceného podniku 

samotného. 

Podrobnější zkoumání rozdílných hodnot pomáhá odhalit příčiny těchto odlišností. 

Cílem této metody je zjištění vlastního určujícího směru vývoje a ze srovnání s jinými 

podniky zajistit zlepšující se vývoj vlastní pozice. Napomáhá ke stanovení poţadovaných 

cílů podniku a dílčích kroků k jejich dosaţení [22].  



Miroslav Seidl: Benchmarking nákladů na vlastní kapitál vybraných společností 

15 
Rok 2018 

Benchmarking dalece překračuje rámec tradičních konkurenčních analýz, které se 

obvykle soustřeďují na srovnávání výrobků nebo finančního potenciálu, byť tato analýza 

můţe být i součástí některých benchmarkingových projektů. Běţně realizované 

konkurenční analýzy se totiţ hlouběji nezajímají o to, jak dané úrovně výkonnosti bylo 

dosaţeno, a nemají tak onen efekt učení [3]. 

Nejedná se o analýzu typu SWOT, naopak je analýza SWOT jednou z metod, která 

se při benchmarkingu pouţívá, další můţe být např. SMART. Jedná se především o 

zodpovězení poloţených otázek jako např.: Jsou naše náklady optimální?, Není náš podnik 

příliš zadluţený?, Jak nakládáme se svým majetkem? Odměňujeme dostatečně naše 

zaměstnance? Je náš podnik dostatečně výkonný? Vyuţíváme efektivně veškeré naše 

kapacity? 

Většina zemí poskytuje společnostem určitý benchmarkingový nástroj pro posílení 

jejich konkurenčních výhod. Zejména se jedná o nástroje výkonového benchmarkingu. 

Nástroje vycházejí z vytvořených databází zachycující data ze standardizovaných veřejně 

dostupných finančních výkazů dané země [7].  

V České republice mohou společnosti vyuţít k porovnání výsledků 

benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, který je moţné najít 

na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Tento 

systém slouţí podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich výsledků s 

nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouţí k identifikaci hlavních 

předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůţe odhalit a tím představuje první 

krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení podnikové strategie [27]. 

Podle [10] prakticky všechny formy, typy a metody benchmarkingu vycházejí 

z naprosto srozumitelného základu: jestliţe jsme se ve vlastním prostředí rozhodli ke 

změnám a zlepšování, tak proč se nepoučit u někoho, kdo s něčím podobným jiţ má 

pozitivní zkušenosti a je ve zkoumané oblasti dále neţ my. 

2.4.1 Benchmarkingové modely a jejich fáze 

K tomu jak během porovnávání a měření postupovat byly vytvořeny různé postupy 

neboli algoritmy, které vyuţívají určitý počet etap, kroků a klíčových aktivit k sestavení 
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potřebného modelu benchmarkingu. V následujících odstavcích budou popsány některé 

základní modely benchmarkingu, tzv. modely excelence. 

Model benchmarkingu podle firmy Xerox 

Firma Xerox je charakterizována jako průkopník v komparativních studiích 

podobného typu. Její přístupy k benchmarkingu se v posledních letech ustálily na modelu, 

který zahrnuje deset základních kroků, které jsou zachyceny na obrázku 2. Všechny kroky 

jsou uvaţovány ve čtyřech základních fázích. Fáze plánovací, analytická, integrační a 

realizační.  

Obrázek 2: Etapy benchmarkingu podle firmy Xerox 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking – mýty a skutečnost: 

Model efektivního učení se a zlepšování. 

V první fázi je třeba vybrat alespoň jeden partnerský subjekt, u kterého je moţnost 

inspirace. Navrhnout optimální metodu sběru dat tak, aby bylo moţno kvantifikovat 

velikost rozdílů ve sledovaných ukazatelích výkonnosti.   
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Analytická fáze je typická zpracováním dat, aby jejím skončením bylo zřejmé, na 

co se má organizace zaměřit při návrhu oblastí a cílů vlastního zlepšování.  

Při integrační fázi vrcholové vedení projedná nalezená zjištění a poté objektivně 

rozhodne o definitivních cílech vlastního zlepšování.  

Realizační fáze je poslední fází a je v podstatě jiţ opravdovým uskutečněním a 

implementací výsledků konkrétního projektu k zajištění neustálého zlepšování [10].  

 

Model APQC 

Z důvodu alespoň určitého sjednocení velmi variantních přístupů amerických firem 

k realizaci benchmarkingu vytvořil tým specialistů ze společností Boeing Corp., Digital 

Equipment Corp., Motorola Inc., a samozřejmě Xerox Corp. pod záštitou APQC základní 

rámec, který je třeba chápat jako schodu na tom, co by nemělo být v ţádném konkrétním 

benchmarkingovém modelu vynecháno.  

Čtyři principiální otázky, které můţeme nalézt na obrázku Základní rámec modelu 

podle APQC, jsou povaţovány za naprostý základ, na němţ všechny benchmarkingové 

aktivity stojí [14].  

První a třetí otázka je přitom spojena s odhalením a definováním tzv kritických 

faktorů úspěšnosti, tedy charakteristik, jeţ ovlivňují míru spokojenosti zainteresovaných 

stran a především externích zákazníků.  

Druhá a čtvrtá otázka se týkají pouţívaných přístupů, metod a nástrojů, kterých 

vyuţívá naše a jiná organizace. Nalezení odpovědí na první dvě otázky pak vyţaduje 

hlubokou analýzu systematicky shromaţďovaných dat z prostředí vlastní organizace (např. 

sebehodnocením), zatímco odpovědi na třetí a čtvrtou otázku získáme analýzou dat 

shromáţděných především z externích zdrojů, zejména pak od minimálně jedné vybrané 

partnerské organizace [10]. Základní otázky jsou vyobrazeny ve schématu na obrázku 3.  
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Obrázek 3: Základní rámec modelu podle APQC 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking – mýty a skutečnost: 

Model efektivního učení se a zlepšování. 

 

Tento přístup je postaven na formulování čtyř srozumitelných, přitom však zcela 

principiálních otázek. Avšak to, co je předmětem konkrétních aktivit v jednotlivých 

kvadrantech rámce benchmarkingu, jiţ na první pohled tak jasné není. Pod kaţdou otázkou 

se skrývají určité konkrétní činnosti, které jsou uvedeny v následujícím seznamu. 

1. Co se bude porovnávat? 

 Určení kritických faktorů úspěšnosti organizace. 

 Jmenování týmu benchmarkingu a jeho vedoucího. 

 Výběr aktuální oblasti či procesu, který má být podroben benchmarkingu. 

 Analýza toho, zda změny iniciované benchmarkingem budou pozitivně vnímány 

zainteresovanými stranami. 
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2. Jak to dělá naše společnost? 

 Podrobný popis oblasti nebo procesu, jeţ má být podroben porovnávání. 

 Výběr vhodných měřítek a ukazatelů k porovnávání a měření. 

3. Kdo je v tom nejlepší? 

 Určení organizací, které vykonávají daný proces lépe neţ my. 

 Nalezení vůbec nejlepší organizace, která má ze všech nejlépe zvládnutý 

porovnávaný proces. 

 Zjištění nejlepší praxe uvnitř naší organizace, pokud je to reálné. 

4. Jak to dělají jiní? 

 Popis toho, jaký je jejich proces, jenţ je porovnáván s naším. 

 Identifikování cílových hodnot jejich výkonnosti. 

 Zkoumání jejich přístupu k měření výkonnosti procesů a zda jsou schopni výsledky 

tohoto měření verifikovat. 

 Zkoumání všeho, co umoţňuje dosahování jejich lepší výkonnosti [10]: 

 

Model benchmarkingu EFQM 

Speciální pracovní skupina expertů Evropské nadace pro management jakosti 

(EFQM) před několika lety zahájila rozsáhlý projekt, jehoţ cílem bylo porovnání úrovně 

sluţeb organizací ve veřejném sektoru. K tomuto účelu byla zpracována metodika 

benchmarkingu, která se postupně začala prosazovat i v jiných odvětvích, protoţe aplikace 

modelu excelence podle EFQM, resp. realizace některé z technik sebehodnocení se 

systematickým prováděním benchmarkingových projektů naprosto počítají. Základní 

schéma je zachyceno na obrázku Základní rámec modelu EFQM. 
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Obrázek 4: Základní rámec modelu EFQM 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking – mýty a skutečnost: 

Model efektivního učení se a zlepšování. 

 

Také v tomto rámci je celé spektrum aktivit rozděleno do čtyř základních částí, 

které jsou označeny imperativy: plánuj, shromaţďuj, analyzuj a adaptuj! 

Plánovací fáze je typická tím, ţe si benchmarkingový tým vyjasní rozsah a náplň 

konkrétní benchmarkingové studie, identifikují se potenciální partneři pro porovnávání, 

označováni jako mentoři. S těmito partnery je navázán kontakt a rovněţ jsou naplánovány 

všechny aktivity a zdroje, které jsou potřebné k vlastní realizaci projektu. 

Další fáze je typická soustředěným zaměřením na sběr dat, která mají pomoci 

identifikovat přístupy a metody dalšího vlastního zlepšování. Sběr dat můţe probíhat 

dotazníkovým řešením nebo mohou být voleny metody přímého styku, jako je např. 

pozorování procesů přímo u partnera. 

Podstatou analytické fáze je odhalení a kvantifikování rozdílů  ve výkonnosti všech 

na projektu zainteresovaných organizací a posouzení reálnosti adaptování u partnerů 

zjištěné a popsané praxe do vlastního prostředí. Výstupem analytické fáze je seznam 

oblastí, které by mely být objektem zlepšování. 
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Fáze adaptace pak skutečně odpovídá všem standardně realizovaným aktivitám 

neustálého zlepšování, tj. tvorbě plánů, které stanoví cíle a postupy zlepšování, realizaci 

zlepšení, posouzení účinnosti zlepšení a standardizaci projektu zlepšení. Tímto se rozumí 

začlenění navrhovaného zlepšení do standardních podmínek a procesů určité organizace 

[10]. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA CAPM 

Ke stanovení nákladů na vlastní kapitál se vyuţívá metoda CAPM, coţ je zkratka z 

anglického Capital Asset Pricing Model a v překladu znamená model oceňování 

kapitálových aktiv. 

Tento model je v současnosti stále základním přístupem jak odhadnout náklady 

vlastního kapitálu pro trţní, případně objektivizovanou hodnotu. Základní rovnice tohoto 

modelu je určena pro odvozování očekávané výnosnosti akcií obchodovaných na 

kapitálovém trhu. Oceňování podniku si tento model vypůjčuje a vyuţívá toho, ţe 

výnosnost akcie můţe zároveň slouţit jako náklady vlastního kapitálu podniku.  

Hlavní výhodou modelu oceňování vlastního kapitálu přitom je, ţe tuto výnosnost 

odvozuje od minulých dat z kapitálových trhů. Ale problémem jsou nejen nedostatky 

samotného modelu spojené především s předpokladem existence dokonalého trhu bez 

rizika, a zároveň také rozdíly mezi oceňováním jednotlivých, na trhu obchodovaných akcií 

oproti oceňování celých podniků [9]. 

Model CAPM vychází z myšlenky, ţe majiteli bezrizikového instrumentu přísluší 

pouze bezriziková výnosová míra, tedy určitá nejniţší úroveň výnosu. Funkci bezrizikové 

výnosové míry plní velice často výnosová míra produkovaná státními pokladničními 

poukázkami nebo státními dluhopisy [12]. 

Vyuţití modelu oceňování kapitálových aktiv je moţné především na vyspělých 

kapitálových trzích. Výchozím bodem pro tento model je rozdělení celkového rizika 

spojeného s investicí do akcií na riziko systematické a nesystematické. Ve vztahu k odhadu 

očekávaného výnosu vlastního kapitálu je podle modelu CAPM významné pouze 

systematické trţní riziko [7]. 

Jedním z problémů tohoto modelu je skutečnost, ţe z teoretického hlediska by se 

mělo jednat o rovnováţný model pro budoucí očekávané hodnoty. Z praktického hlediska 

je však problém tento poţadavek naplnit, a právě proto se u tohoto modelu typicky vychází 

z historických dat na kapitálovém trhu s očekáváním, ţe minulá data mohou poslouţit jako 

nejlepší dosaţitelná prognóza i pro budoucí vývoj. Je však zřejmé, ţe tento předpoklad 

můţe být často příliš optimistický, neţ aby skutečně odpovídal reálnému budoucímu 

vývoji trhu [9]. 
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3.1 Model CAPM 

Základní model CAPM je popsán rovnicí (3.1), která obsahuje tři hlavní sloţky: 

bezrizikovou výnosnost, průměrnou rizikovou prémii kapitálového trhu a koeficientu beta.  

 Takto vyjádřený model CAPM se nazývá jednofaktorový, jelikoţ zachycuje 

relativní riziko konkrétní akcie obsaţené v koeficientu beta. Existují však i rozšířené 

modifikace modelu CAPM. Jedním takovým rozšířeným modelem je např. třífaktorový 

model CAPM, kde je kovariance s trhem doplněna o faktor velikosti firmy a faktor 

finančního rizika, jenţ má podobu relace účetní a trţní hodnoty [9]. Pro určení nákladů na 

vlastní kapitál vybraných společností je v této práci pouţit jednofaktorový model CAPM. 

Model oceňování kapitálových aktiv vychází z uvedeného vzorce, který je pouţíván 

v praxi při oceňování podniků: 

                                                                   (     )          (3.1) 

kde:  

NVK … náklady na vlastní kapitál (původní význam této veličiny je očekávaný výnos 

konkrétní akcie na trhu a je v odborné literatuře často označován jako re či ri), 

rf … průměrná bezriziková sazba, bezriziková výnosová míra či bezrizikové aktivum 

(např. úroková míra státních dluhopisů), 

β … koeficient beta, vyjadřuje citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií na 

změnu výnosové míry trţního portfolia (poměr systematického rizika konkrétní firmy ve 

srovnání s trţním rizikem), 

Rm … průměrná výnosnost trţního portfolia akcií (kapitálového trhu jako celku), v praxi 

nahrazovaná výnosností zvoleného akciového indexu, 

Rm – rf … riziková prémie kapitálového trhu [12], [9].  

 

Při aplikaci modelu CAPM je nutné přijmout charakteristické předpoklady, na 

kterých je model zaloţen. Tedy, ţe se odvíjí od transakčních nákladů a daní, trh akcií je 

hladký, tj. investice jsou nekonečně dělitelné, investoři se zajímají jen o riziko a výnos, 

neexistuje omezení na krátké prodeje, všichni investoři mají stejné očekávání, všechna 
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aktiva jsou obchodovatelná na trhu, existuje úroková sazba, za kterou si investor můţe bez 

rizika aktiva vypůjčit a úroková sazba, za kterou můţe investor bez rizika vlastněné aktiva 

půjčit [9]. 

Nevýhody modelu CAPM jsou, ţe předpokládá lineární vztah mezi systematickým 

rizikem a očekávaným výnosem, dále pak závislost bezrizikové míry na délce splatnosti a 

také skutečnost, ţe během času všechny proměnné obsaţené v modelu ztrácejí aktuálnost 

[12]. 

3.1.1 Bezriziková výnosnost rf 

Pro bezrizikovou výnosnost se běţně pouţívá symbol rf, který v anglickém jazyce 

zní risk-free rate. Při určování bezrizikové výnosové míry se vyskytují různé postupy. 

Například postup, kdy je do modelu dosazován průměr z minulé časové řady výnosností 

státních dluhopisů nebo postup s vyuţitím aktuálních výnosů do doby splatnosti státních 

dluhopisů [9]. 

Ochota racionálně uvaţujícího investora drţet rizikový instrument výměnou za 

instrument bezrizikový je podmíněna tím, ţe majitel rizikového nástroje získává oproti 

majiteli bezrizikového nástroje vyšší výnosovou míru, jeţ obsahuje určitou odměnu, 

výnosnost, právě za ochotu nést nějakou úroveň rizika spojeného s drţbou rizikového 

instrumentu [12]. 

Bezrizikovou výnosnost lze stanovit jako míru výnosu státních obligací, resp. 

státních pokladničních poukázek, nebo pouţít hodnoty navrţené na internetových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu [13]. 

K odhadu bezrizikové výnosnosti se vyuţívají dva přístupy: odhad rf na základě 

minulých údajů o výnosnostech státních dluhopisů a rf zaloţené na přímém pohledu do 

budoucnosti.  

rf na základě minulých výnosností státních dluhopisů 

U tohoto přístupu je pouţit průměr výnosností dluhopisů za minulá období a tento 

průměr je povaţován za nejlepší prognózu do budoucnosti. Představa, ţe průměr můţe být 

základem prognózy, je postaven na poznatku, ţe je vývoj poznamenán výkyvy, po kterých 

však dochází k návratu k průměru, tzv. princip reverse. 
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Průměr za minulost je odrazem skutečnosti. Pokud je průměr počítán za dostatečně 

dlouhé období, jeví se jako relativně objektivní veličina. 

Jedním z argumentů proti pouţití průměrných hodnot je, ţe trţní hodnota by měla 

vycházet z trţních dat, tedy z toho, jak trh zrcadlí očekávanou budoucnost. Také prognóza 

diskontních měr pro výnosové ocenění by tedy měla být odvozena z aktuálních trţních dat, 

nikoliv z minulých událostí. 

Podle (Maříka) by ale prognóza odvozená z minulého průměru neměla být pokud 

moţno pouţívána, zejména ne pro trţní ocenění společností, jelikoţ převládají argumenty 

proti odhadu rf z minulých let [9]. 

rf založené na přímém pohledu do budoucnosti 

V současnosti je tato metoda nejčastěji pouţívanou metodou. Většinou se postupuje 

tak, ţe se vychází z aktuální výnosnosti dlouhodobých vládních dluhopisů, tedy jejich 

aktuálního výnosu do doby splatnosti k datu ocenění. 

Zde má zásadní význam otázka, jaké dluhopisy z hlediska doby do jejich splatnosti 

volit. Je doporučeno volit dluhopisy s desetiletou dobou splatnosti. Desetileté dluhopisy 

jsou zpravidla obchodovány v dostatečném rozsahu.  

Dluhopisy s delší neţ desetiletou dobou splatnosti nemusejí být vůbec emitovány 

anebo nejsou i ve větších zemích emitovány kaţdý rok. Dluhopisy s delší neţ desetiletou 

ţivotností jsou více vystaveny riziku v důsledku větší citlivosti na změny trţních 

úrokových měr [11]. 

3.1.2 Riziková prémie kapitálového trhu 

Hodnotu rizikové prémie udává rozdíl průměrné výnosnosti trţního portfolia Rm a 

průměrné bezrizikové výnosové míry rf. Tento rozdíl bude dále v této práci pro výpočet 

nákladů na vlastní kapitál vybraných společností označován zkratkou RP. 

Za rizikovou prémii se označuje jakási odměna za drţení rizikového instrumentu. 

Její výše je dána rozdílem mezi vyšší výnosovou měrou, kterou produkuje rizikovější 

instrument a bezrizikovou výnosovou měrou prezentovanou státními dluhopisy [12]. 
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Na rozdíl od výnosností některých relativně bezrizikových nebo málo rizikových 

instrumentů není moţné na kapitálovém trhu přímo zjistit nějaké prémie za riziko 

očekávané pro určitý počet budoucích let. 

Proto se pro zjištění průměrné rizikové prémie trhu v rámci modelu CAPM 

v naprosté většině případů pouţívá dlouhodobý historický průměr rozdílů mezi výkonností 

akciového indexu a výnosností státních dluhopisů [11]. 

Pro sloţky bezrizikovou výnosnost rf a průměrnou výnosnost kapitálového trhu Rm 

jsou důleţité otevřené otázky, které nemají jednoznačné řešení, ale mohou významně 

ovlivnit výsledné hodnoty. Jde o následující otázky: 

 Jak dlouhou minulou časovou řadu pro průměrování pouţít – pro účely oceňování 

podniků je nejobvyklejší pouţití co nejdelší řady, coţ umoţňuje eliminovat 

mimořádné výkyvy, ale tento postup nezachytí výraznější aktuální pohyby na trhu. 

 Z jakého trhu brát data – jedná se o problém reprezentativnosti dat u kapitálových 

trhů, které nemají dlouhou historii a nezahrnují dostatečné mnoţství podniků. 

V České republice dnes není zásadní potíţ s daty o bezrizikové výnosnosti, ale 

právě s daty o rizikové prémii. 

 Zda pouţít aritmetický nebo geometrický průměr – aritmetické průměry poskytují 

obvykle vyšší prémie neţ průměry geometrické. V současnosti je zvykem pouţívat 

spíše průměr geometrický. Nicméně pouţití aritmetického průměru je často 

povaţováno za lepší postup k vytvoření prognózy do budoucnosti [9]. 

 

Jak uvádí (Mařík) je moţné k určení rizikové prémie kapitálového trhu vycházet 

z údajů amerických kapitálových trhů z důvodu dostatečně dlouhé časové řady. Je ale 

potřeba upravit riziko selhání země o podíl volatility akciového trhu v dané zemi a 

volatility vládních dluhopisů. Jelikoţ je v místních podmínkách obtíţné získat aktuální 

volatility trhu akcií a vládních dluhopisů, lze podíl volatilit nahradit orientačním 

koeficientem 1,5. Pro skutečný podíl je však nutné předpokládat, ţe hodnoty budou odlišné 

[8].  
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Pro účel stanovení nákladů na vlastní kapitál vybraných společností bude v této 

práci vzata v úvahu průměrná hodnota riziková prémie, která vychází z dlouhodobého 

vývoje, a to jiţ od roku 1928, výnosnosti amerických státních dluhopisů s desetiletou 

dobou splatnosti a indexu S&P 500. Pro srovnání bude pouţit aritmetický i geometrický 

průměr, jejichţ výše je vypočtena z dat, která na svých internetových stánkách uvádí 

profesor A. Damodaran [17]. 

3.1.3 Koeficient beta 

Pro účely výpočtů nákladů na vlastní kapitál vybraných společností v této práci 

bude pouţit beta koeficient, který na webových stránkách uvádí Burza cenných papírů 

Praha u profilů jednotlivých hodnocených společností z trhu Prime Market, kde je 

vypočítáván z předchozích tříměsíčních dat. Z tohoto důvodu bude uvedeno jen stručně, 

jakými metodami je koeficient beta v praxi stanovován. 

Koeficient beta je standardizovaná míra rizika, vyjadřuje relativní riziko 

konkrétního cenného papíru a odvozeně riziko vlastního kapitálu oceňovaného podniku 

v porovnání s trţním portfoliem akcií čili celkovým kapitálovým trhem. Konkrétní určení 

koeficientu je záleţitostí dlouhodobých statistických pozorování u jednotlivých cenných 

papírů. 

Beta koeficient měří citlivost akcií společnosti na vývoj trhu jakoţto celku. 

Vyjadřuje procentní změnu kursu, k jaké v průměru dochází, dojde-li ke změně na trhu o 1 

procentní bod [13]. 

Odhad β je moţné provést třemi hlavními přístupy: vycházením z historických 

údajů, metodou analogie a prognózováním. 

Historické β 

Vychází ze statistického vyhodnocení skutečných minulých výnosností akcie 

obchodované na trhu v porovnání se skutečnými minulými výnosnostmi akciového indexu. 

Jde o kovarianci i-tého cenného papíru a trhu samotného. Koeficient beta se rovná 

kovariance výnosnosti kapitálového trhu, tedy akciového indexu a cenného papíru dělenou 

rozptylem výnosnosti akciového indexu. Riziko i-tého aktiva (akcie) se vypočítá dle 

vztahu: 
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              (3.2) 

kde: 

σiM … kovariance i-tého aktiva s trţním portfoliem,  

σM … rozptyl trţního portfolia. 

Výsledná hodnota koeficientu beta určuje stupeň rizika akcie takto: 

 β > 1 … konkrétní akcie je rizikovější (více volatilní neboli kolísavá) neţ akcie na trhu, 

např. cena firemních akcií roste či klesá rychleji neţ průměrná akcie na daném trţním 

segmentu, 

 β < 1 … konkrétní akcie je méně riziková (méně volatilní) neţ akcie na patřičném trhu, 

 β = 1 … pohyb cenného papíru koreluje s pohybem trhu jako celku, 

 β = 0 … znamená, ţe se jedná o bezrizikový cenný papír, který má stabilní cenu či 

stabilní výnos, 

 β < 0 … výnos, resp. cena cenného papíru se pohybuje proti obecnému vývoji trhu [9]. 

Záporná hodnota beta koeficientu není u akcií běţná. Beta menší neţ nula je 

všeobecně spojena s vývojem ceny zlata, jakoţto mimořádně nízkorizikové komodity, 

protoţe jeho cena má tendenci růst, jakmile akciový trh klesá a analogicky, kdyţ akciový 

trh roste, tak se cena zlata pohybuje směrem dolů [31]. 

Postup určení beta na základě historických dat odpovídá skutečnosti toho kterého 

konkrétního podniku. Je však pouţitelný jen pro podniky, jejichţ akcie jsou dostatečně 

obchodovány na kapitálovém trhu [9].  

Metoda analogie 

Principem je vyuţít známé koeficienty beta podobného obchodovaného podniku, 

příp. beta ze skupin podniků nebo odvětví. Z něj pak analogicky odvodit beta pro 

posuzovaný podnik, pro který beta přímo z trhu není známé. 

Předpokládá se, ţe obchodní riziko podobného podniku je stejné jako u 

oceňovaného podniku, případné odchylky se upravují expertním odhadem. A ţe finanční 

riziko je funkcí kapitálové struktury v trţních hodnotách [9]. 
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Prognózované beta 

Odhad koeficientu β na základě analýzy potřebných faktorů spočívá v tom, ţe se 

vytipuje určitá sada fundamentálních faktorů, u kterých byl prokázán vliv na velikost 

koeficientu β. Posléze se provede analýza působení těchto faktorů na oceňovaný podnik a z 

výsledků této analýzy je proveden odhad budoucího vývoje koeficientu beta [13].  

V praxi je nejčastěji vyuţívána kombinace prvních dvou metod ke stanovení 

hodnoty koeficientu beta. Vychází se ze skutečných historických beta vybraných 

podobných podniků nebo odvětví a metodou analogie se upraví na koeficient beta 

oceňovaného podniku. Tento postup má obdobné vlastnosti jako odhad rizikové prémie 

trhu, tzn. výhodou je, ţe se opírá o skutečná data z trhu, ale jde v zásadě o historické, a 

nikoli očekávané beta. 

 

U akcií s koeficientem β = 1 se mění výnosnost jejích akcií stejným tempem jako 

váţená výnosnost všech akcií zahrnutých do určitého akciového indexu, tj. výnosnosti 

akcií dané firmy kopíruje výnosnost akciového trhu. Jde tedy o firmu s průměrným 

rizikem. Nadprůměrně rizikové firmy mají koeficient β > 1, např. výnosnost akcií firmy 

s koeficientem β = 1,5 je změna, tedy růst nebo pokles, o 50% rychlejší neţ změna 

výnosnosti celého trhu. Podprůměrně rizikové společnosti mají pak β < 1, například pro 

výnosnost akcií společnosti s β = 0,5 se vývoj mění o 50% pomaleji neţ změna výnosnosti 

celého trhu [4]. 

3.2 Riziková prémie určité společnosti 

Pokud koeficientem beta vynásobíme v rovnici (3.1) průměrnou rizikovou prémii 

kapitálového trhu, získáme individuální rizikovou prémii pro danou akcii, resp. podnik, jeţ 

bude stejná, větší nebo menší neţ průměrná prémie kapitálového trhu.  

Jestliţe je třeba určit náklady kapitálu určité konkrétní firmy, pak je nutné 

korigovat rizikovou prémii kapitálového trhu vzhledem k riziku firmy. Tento vztah je 

moţné zapsat následovně: 

                                                                                                (3.3) 
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kde: 

RPs … je riziková prémie určité společnosti, 

βs … beta koeficient pro určitou společnost, 

RP … riziková prémie kapitálového trhu, 

RZ … riziková prémie země, která se odvíjí od ratingového stupně ocenění (více v kapitole 

3.3.1). 

Průměrná výnosnost trţního portfolia akcií (Rm) se zjišťuje ze souborů akcií 

zahrnutých do konkrétních akciových indexů, které jsou charakteristické pro jednotlivé 

burzy cenných papírů. 

Pokud by byla např. průměrná hodnota indexu trhu v předchozím desetiletém 

období 13% a průměrná výnosnost státních dluhopisů by ve stejném období činila 6%, pak 

by riziková prémie konkrétní společnosti, s beta koeficientem rovným jedné, byla rovna 

13% - 6% = 7%. Pro společnost s beta koeficientem rovným 1,5 by riziková prémie měla 

hodnotu 10,5%, a pro firmu s βs = 0.5 by riziková prémie byla 3,5% [4]. 

3.3 Rizika spojená s kapitálovým trhem 

V podstatě neexistuje absolutní „bezrizikovost“ na kapitálovém trhu. Je moţné 

pouze usilovat o přiblíţení se k tomuto stavu, tzn. hledat taková aktiva, která jsou spojena 

s minimálním poţadovaným rizikem.  

Bezrizikovostí dluhu se rozumí skutečnost, ţe: dluh bude určitě včas a ve správné 

výši splacen, neexistují ani ţádná rizika plynoucí z měnících se kurzů měn a úrokových 

sazeb, a není ţádné riziko vyplívající z toho, ţe není jisté, s jakou výnosností bude věřitel 

moci reinvestovat získané částky úroků. Pro účely této práce jsou níţe popsány jen některá 

rizika. Ve skutečnosti existuje celá řada rizik spojených s investičními instrumenty. 

Tržní neboli systematické riziko představuje tu část celkového rizika instrumentu 

nebo portfolia, kterou není moţné v rámci jedné ekonomiky, je-li investováno do 

finančních instrumentů, nikterak diverzifikovat, tedy rozmělnit. Systematické riziko je 

rizikem, které vyplývá z ekonomického systému respektive z akciového trhu. A tudíţ 

dopadá na všechny instrumenty v daném ekonomickém systému, na konkrétním trhu. 
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Individuální, specifické riziko nevyplývá z ekonomického systému, nýbrţ je vţdy 

spojeno s určitým instrumentem a emitentem jako takovými. Je unikátní pro kaţdý 

jednotlivý instrument. Vhodným výběrem instrumentů do portfolia lze specifické riziko 

výrazně diverzifikovat. 

Za relativně nejméně rizikové se povaţují dlouhodobé státní dluhopisy. Jejich 

výnos se pouţívá, chceme-li ocenit jednotlivé akcie obchodované na kapitálovém trhu.  

Za vhodný dlouhodobější relativně málo rizikový instrument jsou obvykle 

povaţovány státní dluhopisy. Problém však je, ţe tyto dluhopisy mají omezenou dobu 

splatnosti a nejsou tak zcela bezrizikové, protoţe většinou poskytují kuponové platby, tedy 

pravidelně proplácené úroky. A je tedy otevřenou otázkou, s jakou výnosností mohou být 

v budoucnu úrokové příjmy reinvestovány, a takováto nejistota je zdrojem rizika [11]. 

3.3.1 Rating a ratingové agentury 

Rating státu hodnotí důvěryhodnost dané země a její budoucí schopnost splácet své 

závazky. Toto hodnocení vzniká v ratingových agenturách. Nejznámější jsou agentury 

Standard and Poor´s, Moody´s a agentura Fitch Ratings. Ratingové hodnocení vyuţívá 

škálu od nejvyššího investičního stupně po nejniţší spekulativní stupeň, jak znázorňuje 

tabulka 1.  

Na základě mnoha kvantitativních a kvalitativních ukazatelů dochází k hodnocení 

státu. Jedná se o ukazatele jako je zadluţení vládního sektoru a jeho vývoje v čase, stav 

ekonomiky a její výhled, institucionální vyspělost, politická rizika, transparence 

kapitálového trhu, velikost devizových rezerv a další. 

Rating představuje ohodnocení rizikovosti emitovaných státních, podnikových a 

hypotečních dluhopisů a v podstatě všech cenných papírů s konstantním příjmem ve formě 

úroků. 

Rating je relativním ukazatelem rizika, a není tak přesným měřítkem 

pravděpodobnosti budoucího selhání státu. Ratingové agentury vyhodnocují ex post svoji 

úspěšnost v odhadnutém ratingu, coţ je četnost dluhového selhání pro různé stupně 

hodnocení [18]. 
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Zdroj: ČNB, 2018 

Tabulka 1: Stupnice pro dlouhodobý rating 

 

Důleţitý je rating země pro investory, kteří investují do cenných papírů daného 

státu nebo do cenných papírů jemu podřízených organizací. Čím je rating vyšší, tím by 

mělo být menší riziko nesplácení závazků ze strany státu, a obvykle je niţší poţadovaný 

výnos ze státních dluhopisů. Rating současně slouţí jako měřítko ekonomické vyspělosti 

země a je tak vodítkem pro ty investory, kteří chtějí v dané zemi investovat i do 

soukromých podniků. 

Vyjádření ratingu České republiky je oceněním její schopnosti splácet své úvěry. Je 

syntetickým výrazem kvality českého státu jako dluţníka a jeho ekonomické schopnosti 

dodrţet vydané vlastní závazky a splatit včas a v úplném mnoţství úroky i jmenovitou 

hodnotu dluţné částky. Toto ocenění se projevuje také v takzvané kreditní přiráţce, jeţ 

horší kvalitu emitenta zohledňuje v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu z titulu 

vyšších úrokových výdajů [18]. Riziko země, ve které je hodnocení investic prováděno, 

v tomto případě Česká republika bude v této práci pro výpočet nákladů na vlastní kapitál 

dále označováno zkratkou RZ. 
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Pro určení rizika země je potřeba riziko selhání země navýšit o poměr volatilit trhu 

akcií a trhu státních dluhopisů. Jak tvrdí (Mařík) je moţno tento poměr nahradit 

orientačním koeficientem 1,5. Výsledné riziko země vycházejícího z ratingového stupně je 

spočteno v tabulce Rizikové prémie země. 

 

Rating Riziko selhání země Riziková prémie země 

Aaa (AAA) 0,00% 0,00% 

Aa1 (AA+) 0,25% 0,38% 

Aa2 (AA) 0,50% 0,75% 

Aa3 (AA-) 0,70% 1,05% 

A1 (A+) 0,85% 1,28% 

A2 (A) 1,00% 1,50% 

A3 (A-) 1,15% 1,73% 

Baa1 (BBB+) 1,50% 2,25% 

Baa2 (BBB) 1,75% 2,63% 

Baa3 (BBB-) 2,00% 3,00% 

Ba1 (BB+) 2,40% 3,60% 

Ba2 (BB) 2,75% 4,13% 

Ba3 (BB-) 3,25% 4,88% 

B1 (B+) 4,00% 6,00% 

B2 (B) 5,00% 7,50% 

B3 (B-) 6,00% 9,00% 

Caa1 (CCC+) 7,00% 10,50% 

Caa2 (CCC) 8,50% 12,75% 

Caa3 (CCC-) 10,00% 15,00% 

vlastní zpracování, zdroj: Kislingerová, ČNB, 2018 

Tabulka 2: Rizikové prémie země 
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Ratingové ocenění České republiky od různých ratingových agentur pro 

dlouhodobé závazky v domácí měně ukazuje následující tabulka s názvem Rating ČR. 

Stabilní výhled znamená, ţe není očekávána ţádná změna ratingového stupně. Pro 

pozitivní výhled je předpokládané moţné zlepšení ocenění. V podstatě jsou pro Českou 

republiku stanoveny dva stupně ratingového ocenění a to AA a A+, pro který je stejné 

procento rizika selhání země pro jako A1. [26].  

 

Ratingová 

agentura 

Ocenění 

(Rating) 
Výhled 

Moody´s A1 Stabilní 

Standard & Poor´s AA Stabilní 

Fitch Ratings A+ Pozitivní 

Zdroj: MPO, 2018 

Tabulka 3: Rating ČR 

 

Ratingové agentury oceňují jednotlivé státy a pak jim přiřazují známku, která 

ohodnocuje míru rizika plynoucí z vývoje jednotlivých ukazatelů. Nejvýznamnější jsou 

ratingové agentury Moody´s, Standard & Poor´s. Jedná se o agentury z USA, jeţ působí po 

celém světě a jejich hodnocení je mezinárodně uznáváno. Ovšem zhoršení ratingového 

stupně se obvykle nesetkává s porozuměním postiţených států. 

Moody´s agentura byla zaloţena v roce 1914 Johnem Moodym a mezi ostatními 

agenturami má přibliţně 40 % trţní podíl. Kromě ratingů provádí ekonomické průzkumy a 

finanční analýzy komerčních i státních subjektů a poskytuje software pro řízení rizik 

finančních institucí (www.moodys.com). 

Standard & Poor´s je společnost vznikla v roce 1941 fúzí Standard Statistics 

Company a Poor's Publishing Company. Zaměřuje se na poskytování mnoha finančních 

sluţeb. Kromě ratingů a jiného hodnocení provádí vlastní ekonomické průzkumy, vytváří 
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několik S&P indexů a je jedním z předních světových poskytovatelů nezávislých informací 

o investicích (www.standardandpoors.com). 

Fitch Ratings zaloţil v roce 1913 John Knowles Fitch a dnes je Fitch Ratings 

jednou ze tří částí finanční společnosti Fitch Group. Fitch Ratings je mezinárodní ratingová 

agentura, Fitch Solutions je firma poskytující poradenství a sluţby finančnímu sektoru a 

Algorithmics Inc. se zabývá softwarem pro řízení rizik. Fitch Ratings má na trhu menší 

podíl neţ předchozí agentury – přibliţně 16 % (www.fitchratings.com). 

3.4 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou určeny očekáváním příslušných investorů, jaký 

výnos jim přinese jimi vloţený kapitál. Tento kapitál není určen přesnou mírou, jako je 

úroková míra bank, ale musí být odhadnut z dat předešlých období, která zahrnují vývoj na 

kapitálovém trhu. Na náklady vlastního kapitálu má mimo jiné faktory vliv riziko daného 

podnikání, bezriziková úroková míra a výnosnost kapitálového trhu. Výnosové očekávání 

je třeba odvozovat z moţného alternativního výnosu kapitálu s přihlédnutím k riziku [7]. 

Právě proto, ţe náklady vlastního kapitálu zjištěné tímto modelem jsou z převáţné 

části odvozovány podle dat z minulého období, bývají označovány jako náklady vlastního 

kapitálu ex-post [9]. 

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál je důleţité určit počet emitovaných akcií, 

tzn. to, čím je převáţně tvořen základní kapitál. Ocenění vlastního kapitálu v podobě 

kmenových akcií je moţné variantním způsobem. Jeho objektivní podstatou je vyuţití 

kategorie tzv. oportunitních nákladů (náklady ztracené příleţitosti, alternativní náklady), 

tedy nákladů ušlé příleţitosti, kdy lze vzít v úvahu obětovaný výnos z jiné nevyuţité 

investiční příleţitosti se shodnou mírou rizika pro vlastní kapitál, např. výnos státní 

obligace [13]. 

Oportunitní náklady se chápou jako výnosy, o které investor přišel tím, ţe kapitál 

vloţil do investičního instrumentu, a nemohl kapitál tedy vyuţít k alternativní příleţitosti. 

Jako alternativní příleţitost se obvykle zvaţuje investice do cenných papírů se stejnou 

mírou rizika jako daný investiční instrument. 

Pokud například investováním kapitálu do investičního instrumentu přichází 

investor o výnos z alternativní investice ve výši 4%, pak náklady vlastního kapitálu budou 
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také 4%. Investor chce, aby mu daný investiční projekt zabezpečil výnosnost alespoň 4%. 

Pokud tedy při uţití diskontní sazby 4% bude čistá současná hodnota projektu kladná, pak 

daný investiční projekt zabezpečí vyšší výnosnost, neţ je minimální poţadovaná výnosnost 

4%, představující náklady vlastního kapitálu [4]. 

3.4.1 Náklady na vlastní kapitál určité společnosti 

Vyjde-li se ze vztahu (3.3), kterým je stanovena riziková prémie konkrétní firmy, 

pak je moţné RPs dosadit do výrazu (3.1) a tím lze získat výraz pro výpočet nákladů na 

vlastní kapitál určité společnosti. Takovýto výraz je moţné vyjádřit následujícím zápisem: 

                                                                                                        (3.4) 

Jestliţe bude například riziková prémie konkrétní společnosti 10,5% a průměrná 

výnosnosti státních dluhopisů 6%, potom náklady vlastního kapitálu pro konkrétní 

společnost budou mít hodnotu 16,5%. 

Ke stanovení nákladů na vlastní kapitál výše uvedeným postupem je třeba 

zdůraznit, ţe nejde o náklady kapitálu určitého investičního projektu, ale o náklady 

vlastního kapitálu celé firmy. Lze je proto pouţít jako diskontní sazbu u projektů 

financovaných vlastním kapitálem, které jsou přibliţně stejně rizikové jako dosavadní 

podnikatelská činnost firmy jako celku. 

U investičních projektů, které jsou rizikovější neţ dosavadní podnikatelská činnost, 

je třeba zvýšit diskontní sazbu vzhledem ke stanoveným nákladům vlastního kapitálu. A u 

projektů méně rizikových je naopak třeba diskontní sazbu sníţit. 

Obecně lze říci, ţe beta koeficienty a tím i riziková prémie jsou vyšší u projektů, 

jejichţ peněţní toky jsou značně závislé na celkovém ekonomickém vývoji, u projektů s 

vysokými fixními náklady, a jejichţ hospodářské výsledky jsou citlivější na pokles 

poptávky [4].  
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4 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA A VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

NA TRHU 

Burza cenných papírů Praha, a. s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem 

trhu s cennými papíry v České republice. Je členem Federace evropských burz (FESE). 

Americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (US SEC) je zařazena do prestiţního seznamu 

burz bezpečných pro investory (tzv. status „Designated Offshore Security Market“). 

Spolu s dceřinými společnostmi tvoří BCPP skupinu PX. Nejvýznamnější 

společností skupiny je Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) zaujímající dominantní 

postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Se 

skupinou úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. 

(PXE), která představuje obchodní platformu pro obchodování s elektřinou a zemním 

plynem. 

Obchodování na BCPP je prováděno prostřednictvím licencovaných obchodníků 

s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Jde především o významné banky a 

makléřské firmy. Ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu je oprávněna k uzavírání 

burzovních obchodů také Česká národní banka a Česká republika jednající prostřednictvím 

Ministerstva financí. Pro uskutečnění investování je tedy třeba se obrátit na některého ze 

členů burzy. Podmínky účasti na burzovních obchodech upravují Pravidla členství a 

Pravidla obchodování [15]. 

4.1 Zaloţení a stručná historie 

V roce 1993 byla zaloţena akciová společnost Burza cenných papírů Praha. Burza 

cenných papírů Praha se začlenila do Federace evropských burz v roce 2004. Burza 

cenných papírů Vídeň (Wiener Börse) se v roce 2008 stala novým majoritním vlastníkem 

BCPP. Vídeňskou a praţskou burzu jako dceřiné finančně spravuje holdingová společnost 

CEESEG AG. Obě burzy i nadále působí pod samostatným vedením na regionálních trzích 

ve Vídni a v Praze. 

Snahy o zaloţení burzy se datují jiţ od dob Marie Terezie. Úspěchu bylo dosaţeno 

však aţ v roce 1871. Zprvu se na praţské burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s 

různými komoditami. Úspěšná se burza stala v obchodu s cukrem, pro který se stala 
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klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce však tento druh 

obchodů ustoupil a obchodovalo se výlučně jen s cennými papíry. 

Meziválečné období se stalo pro burzu obdobím největšího rozmachu. Svým 

významem překonala dokonce burzu vídeňskou. Toto období prosperity bylo přerušeno 

příchodem druhé světové války, která znamenala konec obchodování na praţské burze na 

více neţ 60 let. Na úspěšnou tradici navázala aţ po pádu komunismu [15]. 

4.2 Aktéři na kapitálovém trhu 

Na kapitálovém trhu jsou hlavními aktéry především subjekty poptávající kapitál 

tedy společnosti nebo veřejný sektor, jejich záměrem je financovat investiční projekty a 

emitovat cenné papíry. A subjekty poskytující kapitál, tj. investoři, kteří chtějí investovat 

své peníze se ziskem, a proto kupují (upisují) emitované cenné papíry. Setkání 

poskytovatelů a subjektů poptávající kapitál usnadňují zprostředkovatelé, kteří jednají jako 

obchodníci či poradci. Burza organizuje trh pod zákonným dohledem [15]. 

 

Obrázek 5: Účastníci kapitálového trhu 

 

Zdroj: Burza cenných papírů Praha 
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4.3 Indexy 

Mnohé indexy vyuţívané různými burzami jsou určeny nejen k měření výkonnosti 

trhů. Obsahují podniky vytipované podle různých kritérií, jejichţ sloţení se pravidelně 

přezkoumává a upravuje. 

Akciový index je statistický ukazatel, který zachycuje změny oproti dřívějšímu 

okamţiku. Představuje průměrný vývoj akcií určité země, regionu nebo jednotlivého 

sektoru. Výchozím bodem je cenová úroveň jednotlivých akcí v daný den v minulosti. 

Akciové indexy se často pouţívají také jako referenční hodnota neboli benchmark. 

Od poloviny 90. let nabízí partnerská burza Burzy cenných papírů Praha, burza ve 

Vídni indexy jak pro oblast střední a východní Evropy (CEE), tak i pro Asii (převáţně 

Společenství nezávislých států – SNS) jako základ pro strukturované produkty a 

standardizované deriváty. Vzhledem k široké spolupráci s různými burzami v těchto 

regionech počítá vídeňská burza v současnosti více neţ 130 indexů, z nichţ velká část 

odráţí národní, regionální i odvětvový vývoj v daném regionu [15]. 

4.3.1 PX 

Index PX (Prague Stock Exchange Index) je oficiálním cenovým indexem BCPP. 

První výpočet indexu PX se uskutečnil v roce 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a 

PX-D. Index PX převzal historické hodnoty nejstaršího indexu burzy PX 50 a spojitě na 

něj navázal.  

Výpočet indexu PX 50 byl zaveden ve shodě s metodologií International Finance 

Corporation (IFC) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Výchozím dnem 

výpočtu indexu PX 50 se stal 5. duben 1994, k němuţ byla sestavena báze obsahující 50 

emisí a nastavena výchozí hodnota indexu 1 000,0 bodu. Od prosince 2001 byl počet 

bazických emisí variabilní.  

Index PX je cenovým indexem s váţeným poměrem nejlikvidnějších akcií počítaný 

v reálném čase, dividendové výnosy se ve výpočtu nezohledňují [1]. 
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4.3.2 PX-TR 

Index PX-TR je oficiálním dividendovým indexem BCPP. První výpočet se 

uskutečnil v roce 2006. Výchozí hodnota indexu byla nastavena na 1 554,6 bodu a báze 

indexu byla shodná s aktuální hodnotou a bází indexu PX.  

Index PX-TR je počítán jako „total return“, jde o index s váţeným poměrem 

nejlikvidnějších akcií, v jehoţ výpočtu jsou zohledněny dividendové výnosy [1]. 

4.3.3 PX-GLOB 

Index PX-GLOB je souhrnným indexem Burzy cenných papírů Praha. První 

výpočet se uskutečnil v roce 1994. Výchozí hodnota indexu byla nastavena na 1000,0 

bodů.  

Index PX-GLOB je cenovým indexem zahrnujícím všechny obchodované akcie, 

dividendové výnosy se ve výpočtu nezohledňují [2]. 

  

4.4 Trţní členění Burzy cenných papírů Praha 

Burzovní trhy na BCPP jsou rozčleněny do čtyř oblastí, které jsou určeny pro 

obchodování emisí akcií různých společností dle jejich velikosti a hodnoty trţní 

kapitalizace. 

4.4.1 Prime Market 

Prime Market je trh určený pro obchodování největších a nejprestiţnějších emisí 

akcií českých i zahraničních společností. Na Prime Market mohou být přijaty buď emise 

splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze 

zákonné podmínky regulovaného trhu. Přijetím na Prime Market se kaţdý emitent zavazuje 

plnit informační povinnosti v českém, slovenském či anglickém jazyce. 

Na společnosti, jejichţ akcie jsou na Prime Market obchodovány, jsou kladeny 

vysoké nároky. V případě, ţe se řídí zákonnými pravidly oficiálního trhu, musí pak 

splňovat mimo jiné následující kritéria. Trţní kapitalizace emise činí 1 000 000 EUR. Část 

emise, která je rozptýlena mezi veřejnost (tzv. free float), minimálně 25%. Doba existence 

emitenta minimálně 3 roky. 
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Pro emisi nově upsaných akcií, které ovšem ještě nejsou obchodované, je moţné 

zahájit podmíněné obchodování aţ 10 dnů před zahájením řádného obchodování na Prime 

Marketu. Tato sluţba je významná zejména z pohledu investorů, kteří získali akcie v rámci 

procesu IPO (Initial Public Offering), a kterým umoţňuje s nimi okamţitě začít 

obchodovat. Nemusí tudíţ čekat na samotné vydání cenných papírů. Praţská burza tak 

v případě duálních kotací zahajuje obchodování s předmětnou emisí o několik dní dříve 

neţ ostatní trhy.  

Duální kotace nebo také listing je označení pro obchodování s emisí akcií současně 

na více burzách cenných papírů. Pokud má emitent akcie listované na jiném trhu 

v Evropské unii a chce udělat duální listing v Praze, není nutné projít celým procesem 

schvalování prospektu domácím regulátorem, ale můţe pouţít prospekt uţ schválený 

domovským regulátorem, aby mohl obchodovat na trhu v České republice. Tzv. 

pasportizace je dostačující a tím je významně urychlen a zjednodušen celý proces. 

O přijetí emise akcií rozhoduje burzovní výbor pro kotaci, a to ve lhůtě 30 dnů od 

doručení ţádosti. V roce přijetí emise na burzu je emitent osvobozen od poplatku 

spojeného s obchodováním jeho emise [15]. 

4.4.2 Standard Market 

Je trh určený pro obchodování velkých a prestiţních emisí akcií českých a 

zahraničních společností. Od Prime Market se liší poněkud volnějšími pravidly jak pro 

samotný listing, tak následujícím plněním informačních povinností vůči investorům [15]. 

4.4.3 Free Market 

Free Market nabízí zájemcům příleţitost k tomu, aby byly v České republice 

obchodovány atraktivní zahraniční emise akcií, a to bez aktivního zapojení samotného 

emitenta. Tímto způsobem mohou být na praţské burze obchodovány emise firem, které 

jsou jiţ obchodovány na jiném prestiţním zahraničním trhu [15]. 

4.4.4 Start 

START je trh pro malé a střední firmy z České republiky. Na trhu se obchoduje 

několikrát do roka v rámci aukcí. Na straně investorů stojí zkušení hráči, kteří jsou si plně 
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vědomi vyššího rizika investice, ale současně mají zájem o nákup významného podílu v 

nabízených společnostech [15]. 

4.5 Vybrané společnosti a jejich charakteristika 

 Benchmarking nákladů na vlastní kapitál v této práci bude vztaţen na společnosti 

obchodované v oblasti „Prime Market“ na burze CP Praha. Jedná se o společnosti: CETV, 

ČEZ, Erste Group Bank, Fortuna, Kofola ČS, Komerční banka, Moneta Money Bank, O2 

C.R:, Pegas Nonwovens, TMR, Unipetrol, VGP, VIG. Údaj o počtu emitovaných cenných 

papírů je odečten z informací o společnostech poskytovaných BCPP, a pro přehledné 

srovnání jsou hodnoty zobrazeny v grafu na obrázku 6. 

 

CETV 

Pod označením CETV je na Praţské burze kotována společnost CME (Central 

European Media Enterprises Ltd.), jejíţ předmět podnikání je mediální a zábavní činnost. 

Společnost vlastní a provozuje komerční televizní stanice v zemích střední a východní 

Evropy. Působí v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Rumunsku, Slovenské 

republice a Slovinsku.  

Společnost byla zaloţena v roce 1994 zahájením vysílání TV Nova v Čechách. Je 

také kotována na burze NASDAQ Global Select Market ve Spojených státech. Společnost 

sídlí na Bermudách a vlastní dceřiné společnosti i v Nizozemí [16]. 

Počet cenných papírů 144 963 821. 

 

ČEZ 

ČEZ, a. s., je mateřskou společností rozsáhlé Skupiny ČEZ. Je největší 

energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 

Sdruţuje firmy zabývajícími se těţbou surovin, výrobou, distribucí a velkoobchodem i 

maloobchodem s elektrickou energií.  

Dále pak působí v oblastech telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, 

projektováním, výstavbou a údrţbou energetických zařízení i zpracováním vedlejších 
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energetických produktů. Zabývá se také dodávkami plynu a tepla. Je aktivní na poli vědy a 

inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.  

Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl poloţen v roce 2003, kdy se energetická 

společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. V poslední době se zaměřuje 

zejména na obnovitelné zdroje, a to hlavě v oblasti větrných a vodních elektráren. 

V posledních dvou letech např. v Německu, Polsku, Rumunsku nebo Bulharsku [19]. 

Počet cenných papírů 537 989 759. 

 

Erste Group Bank 

Přední poskytovatel finančních sluţeb v Rakousku a východní části Evropské Unie. 

Společnost Erste Group, zaloţená v roce 1819 jako první spořitelna v Rakousku (Erste 

österreichische Spar-Casse), se stala jednou z předních bank ve střední a východní Evropě, 

která poskytuje bankovní sluţby 15,8 milionu klientů v 7 zemích. Strategie zůstala 

nezměněna: podnikání je zaměřeno na finanční potřeby retailových a firemních klientů a 

na rostoucí prosperitu ve střední a východní Evropě.  

Silná lokální přítomnost a celosvětová spolupráce zajišťují komplexní sluţby 

zákazníkům. Kromě tradičních bankovních produktů nabízí Erste Group různé digitální 

řešení a je povaţována za vedoucí inovace v retailovém bankovnictví v Rakousku. Česká 

spořitelna je součástí od roku 2000 [20]. 

Počet cenných papírů 429 800 000. 

 

Fortuna 

Fortuna Entertainment Group vznikla v roce 2009 a stala se největším 

středoevropským provozovatelem kurzových sázek. Z původně české společnosti se 

postupem času rozrostla v holding, který nyní působí i na slovenském, polském, 

rumunském a chorvatském trhu. Skupina trvale investuje do vývoje nových produktů a 

rozšiřuje stávající síť poboček a sluţeb [21]. 

Počet cenných papírů 52 000 000. 
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Kofola ČS 

Kofola ČeskoSlovensko vyrábí nealkoholické nápoje v sedmi závodech na pěti 

trzích střední a východní Evropy. Je součástí skupiny Kofola, která kromě českého a 

slovenského trhu působí také v Polsku, Slovinsku, Rakousku a Rusku. K hlavním značkám 

patří nápoje Kofola, Hoop Cola, Jupí, Jupík, Paola, Rajec, Radenska, Studenac, Semtex, 

UGO a Vinea. Přírodní produkty vyrábí společnost pod značkou Premium Rosa.  

Na vybraných trzích skupina distribuuje např. výrobky Rauch, Evian, Badoit a 

Vincentka. V licenci vyrábí nápoje RC Cola a Orangina [23]. 

Počet cenných papírů 22 295 000. 

 

Komerční banka 

Komerční banka je od roku 2001 důleţitou součástí mezinárodního retailového 

bankovnictví skupiny Société Générale, která je jednou z největších evropských finančních 

skupin. Skupina SG rozvíjí diverzifikovaný model univerzálního bankovnictví, v němţ 

spojuje finanční stabilitu se strategií udrţitelného růstu. Zaměřuje se na poskytování 

komplexních finančních sluţeb fyzickým osobám a podnikům.  

Cílem je zastávat referenční pozici v oblasti bankovnictví orientovaného na 

obsluhování klientů, být uznávanou bankou na svých trzích, být nablízku svým 

zákazníkům, kteří si skupinu SG volí díky kvalitě a nasazení jejich týmů [24]. 

Počet cenných papírů 190 049 260. 

 

Moneta Money Bank 

Od roku 2016 společnost GE Money Bank, a. s., působí v České republice pod 

novým názvem MONETA Money Bank, a. s. Banka patří mezi přední retailové banky 

v České republice a expandující poskytovatele bankovních a finančních sluţeb pro klienty 

v segmentu ţivnostníků, malých a středních podniků. Má vybudovanou stabilní pozici na 

českém trhu retailových finančních produktů a rostoucí postavení v segmentu úvěrů.  
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Banka podléhá regulatornímu dohledu ČNB, má univerzální bankovní licenci a 

poskytuje širokou škálu finančních produktů a sluţeb se zaměřením na retailové klienty a 

malé a střední podniky. Banka sídlí v Praze. V Ostravě má centrum sdílených sluţeb [28]. 

Počet cenných papírů 511 000 000. 

 

O2 C.R. 

O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních sluţeb na 

českém trhu. V současnosti provozuje téměř 8 milionů mobilních a pevných linek, coţ 

z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních sluţeb v Evropě. 

Zákazníkům mobilních sluţeb v Česku nabízí nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. 

Společnost disponuje nejucelenější nabídkou hlasových a datových sluţeb v České 

republice, přičemţ mimořádnou pozornost věnuje vyuţití růstového potenciálu především 

v oblasti ICT.  

Díky tomu, ţe má přístup k datovým centrům o celkové rozloze přes 7 tis. metrů 

čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových sluţeb, stejně 

jako v oblasti managed services. Jako jediná v ČR a střední Evrop získala tato datové 

centra certifikaci úrovně TIER III. Se svou sluţbou O2 TV je operátor zároveň největším 

provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku [29]. 

Počet cenných papírů 310 220 057. 

 

Pegas Nonwovens 

Od zaloţení v roce 1990 vyrostla společnost v jednoho z největších výrobců 

netkaných textilií. PEGAS v současnosti provozuje devět výrobních linek v České 

republice a jednu výrobní linku v Egyptě, která začala s komerčním provozem v roce 2013. 

Netkané textilie se pouţívají zejména na trhu osobních hygienických výrobků. Společnost 

dodává textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu převáţně pro účely výroby 

jednorázových hygienických produktů jako např. dětské pleny. Dále dodává výrobky do 

stavebnictví, zemědělství a lékařských aplikací.  
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V souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí se v září roku 2017 stala majoritním 

akcionářem společnost R2G Rohan Czech, s. r. o. Pegas je členem European Disposable 

and Nonwovens Association (EDANA) [30]. 

Počet cenných papírů 8 763 859. 

 

TMR 

Pod zkratkou TMR se skrývá název společnosti Tatary mountain resort, a. s. 

Společnost je lídrem v provozování horských středisek a v poskytování turistických sluţeb 

ve střední a východní Evropě s portfoliem zahrnujícím nejvýznamnější horská střediska, 

zábavní parky a hotely v regionu. Obchodní činnost je rozdělena do tří hlavních segmentů. 

Hory a zábavní parky, hotely a realitní projekty.  

Společnost provozuje horská střediska ve Vysokých a Nízkých Tatrách a 

v polských Beskydech. V oblasti realit se orientuje na rozvoj, budování a prodej apartmánů 

a komerčních prostorů a prodej hotelů. TMR nepřímo vlastní 9,5% ve společnosti Melida, 

a. s., která si pronajímá a provozuje středisko Špindlerův Mlýn [32]. 

Počet cenných papírů 6 707 198. 

 

Unipetrol 

Společnost Unipetrol je předním českým producentem v oblasti rafinérských, 

petrochemických a agrochemických surovin. Společnost na trh dodává především 

motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné plyny, oleje, olefiny a aromáty, 

agrochemikálie, síru, saze a absorbenty, polyetylén a polypropylén. Prostřednictvím 

dceřiných společností nabízí skladovací a dopravní sluţby. Věnuje se také výzkumu a 

vývoji v oblasti petrochemie. Společnost je vlastníkem sítě čerpacích stanic Benzina.  

Unipetrol je od roku 2005 součástí středoevropské rafinérské a petrochemické 

skupiny PKN Orlen z Polska, která vlastní téměř 63% podíl. V roce 2015 se skupina 

Unipetrol stala jediným akcionářem společnosti Česká rafinérská [33]. 

Počet cenných papírů 181 334 764. 
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VGP 

Skupina VGP realizuje, staví a pronajímá vysoce kvalitní semiindustriální stavby a 

přidruţené kancelářské prostory. Zaměřuje se na špičkové lokace v blízkosti oblastí 

s vysokou koncentrací obyvatelstva a výrobních center s optimálním přístupem k dopravní 

infrastruktuře. Prostřednictvím své mezinárodní sítě parků je skupina aktivní v regionu 

střední a východní Evropy a Německu.  

Společnost VGP je kótována na burze Euronext Brussels a na Praţské burze 

cenných papírů. Centrála skupiny zaloţené v roce 1998 se nachází v belgickém městě 

Machelen [34]. 

Počet cenných papírů 18 583 050. 

 

VIG 

Vienna Insurance Group je mezinárodní pojišťovací skupina se sídlem v rakouském 

hlavním městě. Po pádu ţelezné opony v roce 1989 společnost rapidně expandovala z čistě 

rakouské firmy do mezinárodní skupiny. Počátky firmy se datují od roku 1824. VIG působí 

ve 25 zemích střední a východní Evropy prostřednictvím svých zavedených poboček a 

pojišťoven.  

Společnost je kótována na burze ve Vídni a v Praze. Hlavním akcionářem je Wiener 

Städtische Versicherungsverein s téměř 70% akcií. Ostatní akcie jsou volně obchodované 

[35]. 

Počet cenných papírů 128 000 000. 

 

Vlastní kapitál, označován ve shodném významu také jako vlastní jmění, je 

dlouhodobého charakteru a podnik jej vyuţívá k financování svých potřeb. Dlouhodobý 

vlastní kapitál by měl být v případě správného fungování podniku vyšší neţ základní 

jmění, které je dáno počtem akcií vynásobeným jejich nominální hodnotou [6]. 
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Obrázek 6: Mnoţství emitovaných cenných papírů 

 

Zdroj: Burza cenných papírů Praha, 2018 

 

Největší mnoţství emitovaných akcií na Burze cenných papírů má společnost ČEZ, 

a to 537 989 759 kusů. Druhá v pořadí je společnost Moneta Money Bank s emisí 

511 000 000 kusů akcií. Třetí nejvyšší počet emitovaných akcií připadá na společnost Erste 

Group Bank s počtem 429 800 000 kusů. Nejméně akcií bylo přijato ke kotaci od 

společnosti TMR v objemu 6 707 198 kusů. 
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5  STANOVENÍ NÁKLADŮ NA VLASTNÍ KAPITÁL A JEJICH 

BENCHMARKING 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál pro společnosti, či očekávané míry výnosu pro 

investory, bude provedeno s pomocí metody CAPM. Náklady na vlastní kapitál odráţí 

výnosové očekávání konkrétních investorů společnosti. Výnosové očekávání udává výnos 

investovaného kapitálu s přihlédnutím k riziku investice. 

Jak jiţ bylo zmíněno, benchmarking není normovanou metodou, proto bude 

provedeno externí hodnocení nákladů na vlastní kapitál společností s vybranými přístupy a 

nástroji. Jedná se o přístup s vyuţitím přímého porovnávání z analýzy veřejně dostupných 

zdrojů. Bude aplikován výkonový benchmarking, jelikoţ se jedná o hodnocení a porovnání 

nákladů vlastního kapitálu, mezi společnostmi, které mají emitované akcie obchodované na 

Prime market trhu Burzy cenných papírů Praha. 

Pro zjištění hodnoty společností obchodovaných na akciových trzích je dobré znát 

náklady na vlastní kapitál vybraných společností. Jedním ze způsobů jak tyto náklady určit 

je pouţití metody CAPM. 

K určení nákladů na vlastní kapitál vybraných společností obchodovaných na Burze 

cenných papírů Praha byly dosazeny hodnoty do vzorce (3.4) vycházejícího z pouţité 

metody CAPM. 

V této části práce je k určení rizikové prémie kapitálového trhu vycházeno z vývoje 

a výnosnosti dlouhodobých, v tomto případě desetiletých, státních amerických dluhopisů a 

z historického vývoje výnosnosti kapitálové trhu USA jako celku, který je prezentován 

indexem S&P 500. Potřebná data jsou zjištěna z internetových stránek profesora A. 

Damodarana, na které odkazuje odborná literatura (Kislingerová, Mařík) Z těchto 

výnosností je vypočtena riziková prémie. K rizikové prémii je připočteno riziko země 

vyplývající z ratingového ocenění ratingovými agenturami Moody´s, Standard & Poor´s a 

Fitch Rating. Koeficient beta je odečten z poskytovaných informací Burzy cenných papírů 

Praha. Z těchto proměnných jsou vypočteny náklady na vlastní kapitál vybraných 

společností a provedeno jejich porovnání a hodnocení [6, 8]. 
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5.1 Průměrná bezriziková sazba a výnosnost kapitálového trhu 

Pro účel stanovení nákladů na vlastní kapitál vybraných společností jsou zde 

pouţity hodnoty průměrné roční výnosnosti desetiletých amerických státních dluhopisů, 

které jsou zjištěny ze zveřejněných údajů na internetových stránkách profesora A. 

Damodarana, a které reprezentují průměrnou bezrizikovou sazbu rf. K určení výnosnost 

kapitálového trhu jako celku označeným Rm se vychází z historického vývoje indexu S&P 

500. Průměr ročních výnosností je vypočten z období let 1928 aţ 2017. Výsledné hodnoty 

průměrné bezrizikové sazby a výnosnosti kapitálového trhu ukazuje tabulka 4. 

Průměr Rm rf 

aritmetický 11,53% 5,15% 

geometrický 9,65% 4,88% 

vlastní zpracování, zdroj: A. Damodaran, 2018 

Tabulka 4: Průměrné hodnoty Rm a rf 

Z výsledných hodnot je patrné, ţe vypočtený geometrický průměr vykazuje menší 

čísla neţ průměr aritmetický. V odborné literatuře (např. Kislingerová, Mařík) se přiklání 

k pouţití hodnot geometrického průměru. V této práci bude na konci této kapitoly 

provedeno porovnání nákladů na vlastní kapitál vypočtených právě pro hodnoty 

geometrického průměru.  

Za celé historické období činí bezriziková sazba, zastoupená státními dluhopisy, 

pro aritmetický průměr 5,15% a při pouţití geometrického průměru činí 4,88 procentních 

bodů. Výnosnost kapitálového trhu jako celku, tedy výnosnost indexu S&P 500 činí pro 

aritmetický průměr 11,53 procentních bodů a pro geometrický průměr 9,65%. 

5.2 Riziková prémie kapitálového trhu 

Pro model CAPM je prémie za trţní riziko stanovena jako rozdíl mezi celkovou 

výnosností kapitálového trhu Rm a bezrizikovou výnosovou mírou rf. Výnosnost trhu 

jakoţto celku se měří globálním akciovým indexem, v tomto případě jde o index S&P 500. 

Bezriziková výnosová míra je stanovena na základě historického vývoje ceny amerických 

desetiletých státních dluhopisů.  
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K účelu stanovení celkové rizikové prémie akciového trhu země se v tomto případě 

bude vycházet z ratingového ocenění České republiky, které je připočteno k rizikové 

prémii trhu jakoţto dodatečné riziko země. Základní riziková prémie je vypočtena z 

aritmetického a geometrického průměru hodnot z období od roku 1928 do 2017 

sledovaných na akciovém trhu USA.  

Prémie za riziko se řídí ratingem země, na jejímţ teritoriu akciový trh a hodnocená 

společnost funguje. V případě horšího ratingového stupně neţ nejvyššího AAA, který má 

dodatečné riziko 0%, se k základní prémii kapitálového trhu připočte dodatečná riziková 

prémie, jeţ udává zvýšenou rizikovou míru pro investora na místním trhu [6]. Hodnotu 

dodatečné rizikové prémie je moţné nalézt v tabulce Rizikové prémie. 

Po výpočtu rozdílu hodnot mezi Rm a rf z tabulky 4 základní riziková prémie činí 

pro aritmetický průměr 6,38% a pro geometrický průměr 4,77 procentních bodů. Tyto 

hodnoty jsou rizikovou prémií bez přičtení dodatečného rizika země. Kdyţ se k základní 

prémii za riziko přičte dodatečné riziko vycházející z ratingového ocenění země, získá se 

celková riziková prémie v zemi, ve které jsou zjišťovány náklady na vlastní kapitál, a pod 

kterou spadá kapitálový trh. 

Celková riziková prémie po přičtení dodatečného rizika vycházejícího 

z ratingového ocenění ČR k základní rizikové prémii pro aritmetický a geometrický 

průměr je zobrazena v tabulce 5. 

 

Průměr 

Základní 

riziková 

prémie (Rm-rf) 

Rating 
Dodatečné 

riziko 

Celková riziková 

prémie 

aritmetický 6,38% 

AA 0,75% 7,13% 

A1 (A+) 1,28% 7,66% 

geometrický 4,77% 

AA 0,75% 5,52% 

A1 (A+) 1,28% 6,05% 

vlastní zpracování, zdroj: A. Damodaran, 2018 

Tabulka 5: Rizikové prémie 
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Celková riziková prémie vycházející z aritmetického průměru základní prémie a 

ratingového ocenění AA dosahuje hodnoty 7,13% a pro rating A+ činí 7,66%. Pro 

geometrický průměr a ratingové ocenění AA je celková riziková prémie 5,52% a pro rating 

A+ činí 6,05 procentních bodů. 

Z tabulky 5 lze odečíst, ţe největší riziková prémie 7,66 procentních bodů je 

vypočtena pro aritmetický průměr hodnot Rm, rf a horší stupeň ratingového ocenění, tedy 

A+ udělenou agenturou Moody´s. Nejniţší riziková prémie 5,52 procentních bodů vychází 

pro geometrický průměr a lepší rating AA od agentury Standard and Poor´s. S hodnotou 

5,52% bude také počítáno v poslední tabulce 11 na konci této páté kapitoly, která bude 

slouţit k porovnání a seřazení nákladů na vlastní kapitál od největších po nejmenší. 

5.3 Hodnoty beta koeficientu 

Beta je ve výrazu (3.1) pro CAPM jediný faktor, který se váţe k určitému podniku 

a je to bezrozměrná veličina. Vypočtená výnosnost cenného papíru, vyjádřená 

v procentech, je pak pouţita jako zjišťovaná hodnota nákladů na vlastní kapitál. Beta udává 

úroveň rizika konkrétního cenného papíru relativně k riziku celého kapitálového trhu [8]. 

Částky hodnot beta jsou pro jednotlivé hodnocené společnosti zjištěny z údajů 

Burzy cenných papírů Praha ke dni 22. února 2018. Jejich výše je zanesena do tabulky 6.  

 

 
Beta koeficient pro index: 

Společnosti PX PX GLOB 

CETV -0,020 0,010 

ČEZ 0,740 0,806 

ERSTE GROUP BANK 1,677 1,759 

FORTUNA 0,096 0,097 

KOFOLA ČS 0,357 0,386 

KOMERČNÍ BANKA 0,854 0,872 

MONETA MONEY BANK 0,784 0,730 
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O2 C.R. 0,751 0,827 

PEGAS NONWOVENS 0,086 0,114 

TMR 

 

-0,822 

UNIPETROL 0,140 0,190 

VGP 
 

0,493 

VIG 1,711 1,840 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, 2018 

Tabulka 6: Hodnoty beta koeficientu 

 

Nejvyšší hodnoty beta koeficientů jsou stanoveny pro společnost VIG pro index 

PX-GLOB ve výši 1,84 a pro index PX 1,711. Následuje společnost Erste Group Bank 

s beta pro index PX-GLOB rovným 1,759 a pro index PX rovným 1,677. U všech těchto 

hodnot je beta koeficient větší neţ 1, coţ znamená, ţe akcie těchto společností jsou 

rizikovější, tedy více volatilní neţ průměr akcií na daném trţním segmentu. 

Další společnosti mají hodnoty beta koeficientů v rozpětí mezi 0 a 1, z čehoţ 

vyplývá, ţe konkrétní akcie je méně riziková, méně volatilní, neţ kolísavost akcií na trhu. 

U dvou společností, a to CETV a TMR, dosahuje hodnota beta koeficientu 

záporných hodnot. U společnosti CETV je to pro index PX s beta rovným -0,02 a u 

společnosti TMR -0,822. Tyto záporné hodnoty vyjadřují, ţe cena cenného papíru se 

pohybuje proti obecnému vývoji trhu.  

Pro společnosti TMR a VGP není beta koeficient pro index PX burzou cenných 

papírů vůbec vypočítáván, a proto nebudou spočteny ani náklady na vlastní kapitál pro 

index PX. 

5.3.1 Riziková prémie společností pomocí beta pro index PX 

Po dosazení beta koeficientu, rizikové prémie a rizikové prémie země do vzorce 

(3.3) vyjde riziková prémie pro konkrétní hodnocenou společnost. Do výše rizikové prémie 

je započteno také riziko země dané stupněm ratingového ocenění České republiky, 
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konkrétně pro rating AA udělený agenturou Standard and Poor´s a A+ od agentury 

Moody´s. Výsledné rizikové prémie společností jsou uvedeny v následující tabulce 7. 

 

 
Riziková prémie společností s beta pro PX 

 
aritmetický p. a rating: geometrický p. a rating: 

Společnosti AA A+ AA A+ 

CETV -0,14% -0,15% -0,11% -0,12% 

ČEZ 5,27% 5,67% 4,08% 4,48% 

ERSTE GROUP BANK 11,95% 12,84% 9,26% 10,14% 

FORTUNA 0,68% 0,74% 0,53% 0,58% 

KOFOLA ČS 2,54% 2,73% 1,97% 2,16% 

KOMERČNÍ BANKA 6,09% 6,54% 4,71% 5,17% 

MONETA MONEY 

BANK 
5,59% 6,00% 4,33% 4,74% 

O2 C.R. 5,35% 5,75% 4,14% 4,54% 

PEGAS NONWOVENS 0,61% 0,66% 0,47% 0,52% 

TMR pro index PX není beta stanoven 

UNIPETROL 1,00% 1,07% 0,77% 0,85% 

VGP pro index PX není beta stanoven 

VIG 12,19% 13,10% 9,44% 10,35% 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, ČNB, Damodaran, 2018 

Tabulka 7: Riziková prémie společností s beta pro PX  

Z výpočtu rizikové prémie s beta pro index PX vyšla nejvyšší hodnoty pro 

společnost VIG, vůbec nejvyšší je pro aritmetický průměr a horší rating A+ a to 13,1 

procentních bodů. Následuje společnost Erste Group Bank s hodnotou 12,84% téţ pro 

aritmetický průměr a rating A+. Kdyţ se opomenou záporné hodnoty, je na posledním 

místě společnost Pegas Nonwovens s číslem 0,47%, které vyšlo pro geometrický průměr a 
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rating AA. U ostatních společností se rizikové prémie pohybují v rozmezí od 1 do 10 

procentních bodů. 

Jak je uvedeno v předchozí tabulce 6, existuje společnost, pro níţ BCPP uvádí 

zápornou hodnotu beta koeficientu pro index PX. Jde o společnost CETV, u které 

z výpočtu vyšly záporné hodnoty rizikové prémie. Tento stav je adekvátní situaci, kdyţ 

jsou například u úvěrů záporné úroky, z čehoţ se dá usuzovat, ţe by poskytovatelé úvěrů 

museli za moţnost poskytnout úvěr platit. Ve skutečnosti se tak ale neděje. Záporná 

hodnota znamená, ţe investoři povaţují společnosti se záporným beta koeficientem za 

mimořádně nízkorizikové. 

5.3.2 Riziková prémie společností pomocí beta pro index PX-GLOB 

Výpočet probíhá analogicky jako v předchozí kapitole jen je dosazena hodnota beta 

koeficientu stanovená pro index PX-GLOB. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v níţe 

umístěné tabulce 8. 

 

 
Riziková prémie společností s beta pro PX-GLOB 

 
aritmetický p. a rating: geometrický p. a rating: 

Společnosti AA A+ AA A+ 

CETV 0,07% 0,08% 0,06% 0,06% 

ČEZ 5,74% 6,17% 4,45% 4,88% 

ERSTE GROUP BANK 12,54% 13,47% 9,71% 10,64% 

FORTUNA 0,69% 0,74% 0,54% 0,59% 

KOFOLA ČS 2,75% 2,96% 2,13% 2,33% 

KOMERČNÍ BANKA 6,21% 6,68% 4,81% 5,27% 

MONETA MONEY 

BANK 
5,20% 5,59% 4,03% 4,42% 

O2 C.R. 5,89% 6,33% 4,56% 5,00% 

PEGAS NONWOVENS 0,81% 0,87% 0,63% 0,69% 
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TMR -5,86% -6,29% -4,54% -4,97% 

UNIPETROL 1,35% 1,45% 1,05% 1,15% 

VGP 3,51% 3,77% 2,72% 2,98% 

VIG 13,11% 14,09% 10,16% 11,13% 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, ČNB, Damodaran, 2018 

Tabulka 8: Riziková prémie společností s beta pro PX-GLOB 

 

I pro index PX-GLOB vyšli u jedné společnosti záporné hodnoty z důvodu 

záporného beta koeficientu. Jde o společnost TMR s nejvyšší zápornou hodnotou -6,29%. 

Je moţné i zde soudit, ţe investoři povaţují společnost za mimořádně nízkorizikovou. 

Společnost CETV zde dosahuje kladných hodnot pohybujících se lehce nad nulou 

okolo 0,07%. Další společností s rizikovou prémií pohybující se pod jedničkou je 

společnost Fortuna a to s hodnotami 0,69%, 0,74%, 0,54% a 0,59%.  

5.4 Náklady na vlastní kapitál vybraných společností 

Výše nákladů na vlastní kapitál udává očekávanou míru výnosu investorů 

s ohledem na riziko spojené s určitou investicí. Při určování výnosových měr se vychází 

především ze srovnatelné investice s přibliţně stejnou mírou rizika. Jelikoţ je investice do 

akciového kapitálu rizikovější neţ vloţení volného kapitálu do banky či do státních 

dluhopisů, takzvaně bez rizika, pak musí být míra výnosu vyšší neţ míra výnosu v bance 

nebo u dlouhodobých státních dluhopisů. 

V následujících kapitolách jsou vypočteny náklady vlastního kapitálu z údajů 

uvedených v tabulkách 4, 7 a 8. 

5.4.1 Vycházející pro beta z indexu PX 

V této podkapitole je počítáno s hodnotami rizikových prémií pro hodnocené 

společnosti odečtených z tabulky 7 a s průměrnou hodnotou výnosnosti bezrizikových 

státních dluhopisů rf z tabulky 4. 
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 Náklady na vlastní kapitál pro PX 

 aritmetický p. a rating: geometrický p. a rating: 

Společnosti AA A+ AA A+ 

CETV 5,01% 5,00% 4,77% 4,76% 

ČEZ 10,43% 10,82% 8,97% 9,36% 

ERSTE GROUP BANK 17,10% 17,99% 14,14% 15,03% 

FORTUNA 5,84% 5,89% 5,41% 5,46% 

KOFOLA ČS 7,70% 7,89% 6,85% 7,04% 

KOMERČNÍ BANKA 11,24% 11,69% 9,60% 10,05% 

MONETA MONEY 

BANK 
10,74% 11,16% 9,21% 9,63% 

O2 C.R. 10,51% 10,90% 9,03% 9,43% 

PEGAS NONWOVENS 5,77% 5,81% 5,36% 5,40% 

TMR pro index PX není beta stanoven 

UNIPETROL 6,15% 6,23% 5,66% 5,73% 

VGP pro index PX není beta stanoven 

VIG 17,35% 18,25% 14,33% 15,23% 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, ČNB, Damodaran, 2018 

Tabulka 9: Náklady vlastního kapitálu pro PX 

 

Náklady na vlastní jmění počítané pro beta vycházející z indexu PX, pro 

aritmetický a geometrický průměr a ratingy AA a A+ u vybraných společností z akciového 

trhu činí nejvyšší částky u společností VIG, Erste Group Bank a Komerční banky 

následované společností Moneta Money Bank, O2 C.R. a ČEZ. U všech jmenovaných 

společností jsou hodnoty nákladů pro aritmetický průměr a oba stupně ratingového ocenění 

vyšší neţ 10 procentních bodů. Nejniţší hodnoty zde vycházejí pro společnost CETV. 

 



Miroslav Seidl: Benchmarking nákladů na vlastní kapitál vybraných společností 

58 
Rok 2018 

5.4.2 Vycházející pro beta z indexu PX-GLOB 

 Zde jsou výpočty provedeny s hodnotami rizikových prémií pro hodnocené 

společnosti vzatých z tabulky 8 a s průměrnou hodnotou výnosnosti bezrizikových státních 

dluhopisů rf z tabulky 4. 

 

 Náklady na vlastní kapitál pro PX-GLOB 

 aritmetický p. a rating: geometrický p. a rating: 

Společnosti AA A+ AA A+ 

CETV 5,22% 5,23% 4,94% 4,94% 

ČEZ 10,90% 11,32% 9,33% 9,76% 

ERSTE GROUP BANK 17,69% 18,62% 14,59% 15,52% 

FORTUNA 5,84% 5,90% 5,42% 5,47% 

KOFOLA ČS 7,90% 8,11% 7,01% 7,22% 

KOMERČNÍ BANKA 11,37% 11,83% 9,70% 10,16% 

MONETA MONEY 

BANK 
10,36% 10,74% 8,91% 9,30% 

O2 C.R. 11,05% 11,49% 9,45% 9,89% 

PEGAS NONWOVENS 5,97% 6,03% 5,51% 5,57% 

TMR -0,70% -1,14% 0,34% -0,09% 

UNIPETROL 6,51% 6,61% 5,93% 6,03% 

VGP 8,67% 8,93% 7,61% 7,87% 

VIG 18,27% 19,24% 15,04% 16,01% 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, ČNB, Damodaran, 2018 

Tabulka 10: Náklady vlastního kapitálu pro PX-GLOB 

 

U výpočtů pomocí beta koeficientu pro index PX-GLOB vycházejí záporné náklady 

na vlastní kapitál u společnosti TMR aţ na jednu výjimku. A to u nákladů počítaných pro 
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geometrický průměr a rating AA, protoţe je riziko země pro tento rating niţší neţ pro 

rating A+ a bezriziková výnosnost rf je vyšší neţ absolutní hodnota rizikové prémie této 

společnosti. I se záporným beta koeficientem jsou náklady vlastního jmění sice nízké, ale 

kladné. Hodnota činí 0,34%, coţ je zde nejniţší částka nákladů. Následuje částka 4,94% 

vypočtená pro společnost CETV z hodnot geometrického průměru a ratingu AA i A+. 

Stejná hodnota pro oba ratingové stupně je dána nízkou hodnotou beta koeficientu, který 

činí 0,01 a zaokrouhlením výsledů na dvě desetinná místa. 

Nejvyšší náklady na vlastní jmění nad 10 procentních bodů zde vycházejí opět pro 

společnosti VIG, Erste Group Bank, Komerční banku, následované O2 C.R:, ČEZ a 

Moneta Money Bank. Jedná se stejné společnosti jako v předchozí podkapitole, ovšem 

v jiném pořadí. 

5.4.3 Hodnocení a porovnání 

Ke konečnému hodnocení a porovnání nákladů vlastního kapitálu vybraných 

společností, jsou tyto seřazeny od nejvyšších po nejniţší náklady. Pro přehlednost je 

zobrazena jedna hodnota výše nákladů na vlastní kapitál vycházející z geometrického 

průměru výnosností kapitálového trhu a státních dluhopisů, a tudíţ i rizikové prémie, dále 

z beta koeficientu pro index PX-GLOB, jelikoţ je určen praţskou akciovou burzou pro 

všechny hodnocené společnosti, a ze stupně ratingového ocenění AA. 

Ve výpočtu nákladů na vlastní kapitál je pouţito průměrných hodnot a není zde 

zohledněna standartní chyba výpočtů průměrů, a proto se také uvádí, i v odborné literatuře 

(Kislingerová, Mařík), spíše spojení slov odhad nákladů vlastního kapitálu. 

I přesto, ţe (Mařík) doporučuje dát přednost ratingovému ocenění A1 (A+) od 

agentury Moody´s, je zde pouţito pro odhad celkové rizikové prémie ratingového ocenění 

AA od agentury Standard & Poor´s z toho důvodu, ţe i výnosnost amerického 

kapitálového trhu jako celku Rm je počítána na stránkách profesora A. Damodarana 

z indexu S&P 500, který měří vývoj 500 amerických akcií vybraných právě agenturou 

Standard & Poor´s. 

 

 



Miroslav Seidl: Benchmarking nákladů na vlastní kapitál vybraných společností 

60 
Rok 2018 

Společnosti Nvk 

VIG 15,04% 

ERSTE GROUP BANK 14,59% 

KOMERČNÍ BANKA 9,70% 

O2 C.R. 9,45% 

ČEZ 9,33% 

MONETA MONEY BANK 8,91% 

VGP 7,61% 

KOFOLA ČS 7,01% 

UNIPETROL 5,93% 

PEGAS NONWOVENS 5,51% 

FORTUNA 5,42% 

CETV 4,94% 

TMR 0,34% 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, ČNB, Damodaran, 2018 

Tabulka 11: Náklady na vlastní kapitál 

 

Výpočet nákladů vlastního kapitálu vyhází z hodnot beta koeficientu jednotlivých 

společností pro index PX-GLOB , celkové rizikové prémie z geometrického průměru a 

ratingu AA ve výši 5,52% a výnosnosti amerických desetiletých státních dluhopisů rf rovné 

4,88%. Veškeré výpočty jsou prováděny v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, a 

jelikoţ je nastaven formát čísla Procenta se zaokrouhlením na dvě desetinná místa mohou 

se zde vyskytovat chyby v číslicích na desetinném a setinném místě. 

I přes zápornou hodnotu beta koeficientu u společnosti TMR vycházejí náklady 

vlastního kapitálu kladné ve výši 0,34%, coţ je výsledek ze součtu, respektive z rozdílu, 

hodnot jednotlivých proměnných. Dosadí-li se hodnoty do vzorce (3.4) NVK = rf + RPs 

vyjdou NVK = 4,88+(-4,54) = 0,34 procentních bodů. Tato částka je zároveň nejniţší ze 

všech výsledných nákladů na vlastní jmění. 
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Výsledné částky nákladů vlastního jmění hodnocených společností jsou převedeny 

do grafu Náklady na vlastní kapitál, aby bylo moţné rychle odhadnout přibliţnou výši 

hodnot nákladů a pořadí jejich umístění. 

 

Obrázek 7: Náklady na vlastní kapitál 

 

vlastní zpracování, zdroj: BCPP, ČNB, Damodaran, 2018 

 

Společnosti je moţné rozdělit do skupin podle toho, v jakém rozmezí hodnot se 

jejich náklady vlastního jmění pohybují. Jak je patrné z grafu na obrázku 7 tak prvenství ve 

výši nákladů na vlastní kapitál si udrţují společnosti VIG a Erste Group Bank s náklady 

nad 14%. Další v pořadí jsou společnosti Komerční banka, O2 C.R., ČEZ, Moneta Money 

Bank s náklady v rozmezí 8% aţ 10%. Společnosti VGP a Kofola ČS se drţí v rozmezí 6 

aţ 8 procentních bodů. V rozpětí hodnot od 4% do 6% zůstávají společnosti Unipetrol, 

Pegas Nonwovens, Fortuna, CETV a v rozsahu od 0 do 2 procentních bodů je poslední 

společnost TMR.  
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6 ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo provedení benchmarkingu nákladů na vlastní kapitál 

vybraných společností, které mají emitované akcie na kapitálovém trhu Burzy cenných 

papírů Praha, a.s. Jde o společnosti zařazené do trhu Prime market, do kterého se zařazují 

společnosti, jeţ splňují následující podmínky. Trţní kapitalizace emise činí 1 000 000 

EUR, část jejich emise, minimálně 25%, je rozptýlena mezi veřejnost a doba existence 

emitenta trvá minimálně 3 roky. 

V předchozí kapitole jsou stanoveny částky nákladů na vlastní kapitál u vybraných 

společností, ze kterých lze zjistit, která společnost má nejvyšší, a která má naopak nejniţší 

náklady. Společnosti jsou v poslední části kapitoly seřazeny od nejvyšších nákladů 

vlastního kapitálu po nejniţší a provedeno jejich porovnání. 

Náklady na vlastní kapitál byly odhadnuty na základě aplikace vzorce modelu 

CAPM, pro který je určující bezriziková výnosnost, riziková prémie za drţbu určitého 

akciového instrumentu v dané zemi a koeficient beta, který vyjadřuje riziko té které 

společnosti, jeţ má emitované akcie na burze cenných papírů. Východiska pro aplikaci 

CAPM a pro benchmarking jsou uvedena v teoretické části této práce. 

Hodnoty dat k provedení výpočtů byly zjištěny z údajů Burzy cenných papírů 

Praha, a.s., a to konkrétně hodnoty beta koeficientu a počet emitovaných cenných papírů. Z 

České národní banky byly zjištěny stupně ratingového ocenění ČR. Z internetových 

stránek profesora A. Damodarana byly odečteny údaje související s rizikovou prémií 

amerického kapitálového trh a z Ministerstva financí České republiky převzaty základní 

informace o ratingu. 

Z provedeného srovnání vychází v porovnání s ostatními jako „vítězové“ tři 

společnosti s vysokými náklady na vlastní kapitál. První s nejvyššími náklady vlastního 

jmění, které činí 15,04%, je společnost VIG, druhá je pak společnost Erste Group Bank 

s výší nákladů na vlastní kapitál 14,59% a třetí v pořadí je Komerční banka s hodnotou 

nákladů vlastního kapitálu 9,7 procentních bodů. Na posledním místě se mezi všemi 

hodnocenými společnostmi umístila spol. TMR s pouhými 0,35 procentními body hodnoty 

nákladů na vlastní kapitál. Jedná se však pouze o relativní výhru či prohru, protoţe vývoj 

situace na trhu se s postupem času neustále mění, a tak tyto hodnoty, jeţ byly vypočteny na 
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základě beta koeficientů stanovených ke dni 22. února 2018 a aktuálního ratingu, mohou 

být v budoucnu zcela odlišné a můţe také dojít k tomu, ţe vítězné společnosti budou 

sesazeni ze své pozice i těmi posledními. 

V průběhu zpracování diplomové práce bylo zjištěno, ţe výše nákladů vlastního 

kapitálu hodnocených společností určených na základě výnosové metody CAPM jsou 

adekvátní míře výnosnosti očekávané vlastníky společností, akcionáři a investory. Dále 

byla nalezena vazba mezi rizikem země, ve které je organizován kapitálový trh, rizikovou 

prémií samotného kapitálového trhu a výnosností státních dluhopisů na zjišťovanou výši 

nákladů vlastního kapitálu hodnocených společností. Důleţitou roli hraje převáţně hodnota 

beta koeficientu, kterým je riziko investice vztaţeno přímo ke konkrétní společnosti, jejíţ 

akcie jsou na dané teritoriální burze obchodovány. 

Na základě zjištěných hodnot se dá všeobecně říci, ţe vyšších čísel dosahují 

náklady vlastního kapitálu pro aritmetický průměr a horší stupeň ratingového ocenění A+, 

a naopak niţší hodnoty nákladů vycházejí pro geometrický průměr a lepší rating AA. 
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POUŢITÉ TERMÍNY A ZKRATKY 

APQC  American Productivity and Quality Center, lídr v oblasti obchodního 

benchmarkingu 

BCPP  Burza cenných papírů Praha, a.s. 

CAPM  Capital Asset Pricing Model 

ČNB  Česká národní banka 

Emitent Společnost vydávající nové akcie 

HSPA+ Jedna z aktuálních technologií mobilního připojení k internetu 

ICT  Informační a komunikační technologie 

INFA  Společnost INFA Partner, s. r. o. (dříve Informatica CZ), dodavatel  

informační technologie pro zpracování celopodnikových dat 

IPO  Z anglického Initial Public Offering, je termín pro primární veřejnou  

nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh, navýšením  

kapitálu, prodejem části akcií v drţení původních vlastníků či  

kombinace těchto procesů 

Kotace  Přijetí akcií k obchodování na burze (nazýváno také Listing) 

LTE  Jedna z aktuálních technologií mobilního připojení k internetu 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

SMART Z anglického Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timeable, jde o 

analytickou techniku pro navrhování cílů v oblasti řízení a plánování 

SWOT  Z anglického Strenght, Weeknes, Oportunities, Threats, jedná se o  

komplexní analýzu podniku a jeho okolí 

TIER III Certifikace stupně bezpečnosti datových center 
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