
 
 

Příloha: 1 

Controlling rizik nákladů na vlastní kapitál dle MPO     

Při odhadu rizika se dostáváme z oblasti čistě algoritmizovaných vztahů, tj. bezrozporných 

vztahů, do oblasti kombinace algoritmizovaných vztahů a vztahů s pravděpodobnostními 

vlastnostmi. Pro controlling rizik je použit upravený ratingový model INFA, který je 

pravděpodobně pro účely MPO nejvhodnější. Vychází z pohledu na odhad rizika používaný u 

ratingových agentur. Ratingové agentury hodnotí sice především věřitelské riziko, ale mnohé 

z jejich přístupů lze aplikovat i na hodnocení rizika majitele. 

 

Principy přístupu ratingových agentur jsou inspirativní. Jejich základem je hledání 

fundamentů a indikátorů rizika. Konkrétní postup ratingových agentur je jejich know how, ale 

díky existenci matematicko-statistických studií lze, na základě veřejně dostupných dat o 

uděleném ratingu a finančních dat podniku, sestavit funkci, která by vedla ke stejným 

výsledkům, jako postup ratingové agentury. Existují další alternativní metody odhadu rizika.1 
 

Studiem několika desítek matematicko-statistických modelů ratingu byly vytipovány důležité 

fundamentální charakteristiky ovlivňující riziko a sestavena ratingová funkce. Byla tak 

získána představa o vzájemném poměru rizikových přirážek a o tom, na které finanční (i 

nefinanční) ukazatele jsou přirážky navázány.  

 

Problémem zůstávalo „usazení“ funkce, tak aby odpovídala realitě. Minimální riziko bylo 

dáno výnosem státních pokladničních poukázek, popřípadě výnosem 10letých státních 

dluhopisů. Maximální hodnota rizika byla určena na základě expertních odhadů pracovníků 

z fondů rizikového kapitálu (okolo 35% nad pokladniční poukázky).  

 

Takto nastavená funkce rizika byla podrobena testování. Pro testování byla použita data z 

agentury Bloomberg. Výsledkem je funkce hodnotící riziko pro středně rizikové podniky ve 

shodě se skutečností u testovaného vzorku podniků. Rizikové podniky jsou hodnoceny 

přísněji a málo rizikové podniky příznivěji než u testovaného vzorku podniků. Funkce je 

prioritně nastavena tak, aby vycházela pouze z dostupných dat a byla vhodná pro odhad rizika 

odvětví. 

 

Výše rizika reprezentuje alternativní náklad vlastního kapitálu (re). Je to výnosnost 

(zhodnocení) vlastního kapitálu, kterou by bylo možné docílit v případě investice do 

alternativní (rozuměno stejně rizikové) investiční příležitosti. 

 

Alternativní náklad na vlastní kapitál (re) je součtem bezrizikové sazby (rf) a rizikové 

přirážky (RP). Riziková přirážka sestává z rizikové přirážky za finanční strukturu 

(rFINSTRU), finanční stabilitu (rFINSTAB), za podnikatelské riziko (rPOD) a velikost 

podniku či likvidnost akcií (rLA). 

 

                                                           
1 Nejsou založeny na expertním odhadu, ale vychází z kapitálového trhu. Nejznámější je model CAPM 

(Capital Asset Princing Model). Zde je koeficient beta (charakterizující riziko) odvozen z minulého 
vývoje cen veřejně obchodovaných podniků. Pro odhad beta veřejně neobchodovaných podniků se 
používají úpravy modelu CAPM pomocí expertních úprav konstant. To z tohoto modelu dělá expertní 
odhad – nejedná se již o aplikaci modelu CAPM. Je možno použít také odhad rizika pomocí vybraných 
poměrů tržní ceny a fundamentálního ukazatele 

 



 
 

S odhadem alternativního nákladu na vlastní kapitál souvisí také rozdělení podniků do čtyř 

kategorií (viz. Obr. č. 7.1). Porovnání, zda podnik je ztrátový, má záporný vlastní kapitál, 

nebo ROE je menší nebo rovno bezrizikové sazbě, je algoritmizovatelná vlastnost. Z tohoto 

důvodu je zařazení do 3. a 4. skupiny podniků bezrozporné. Pravděpodobnostní charakter má 

odhad rizikové přirážky. Z tohoto důvodu může být diskutabilní zařazení podniků do 1. nebo 

2. skupiny. 

 

Bezriziková sazba (rf) je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů (viz tabulka č. 

7.3). 

Tabulka č. 7.3 Bezriziková sazba 

  
První 

čtvrtletí 
Pololetí I.až III. 

čtvrtletí 
Celý rok 

Rok 

2007 3,81% 40,60% 4,24% 4,28% 

Rok 

2008 4,57% 4,70% 4,65% 4,55% 

Rok 

2009 4,55% 4,90% 4,92%   

 
Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB), charakterizujících vztahy životnosti aktiv 

a pasiv, je navázána na likviditu L3. 

Když L3 <= XL1 pak rFINSTAB = 10.00% 

Když L3 >= XL2 pak rFINSTAB = 0.00% 

Když XL1 < L3 < XL2 pak rFINSTAB =  
(𝑋𝐿2−𝐿3)2

(𝑋𝐿2−𝑋𝐿1)2 ∙ 0,1 

 
Obr. č 7.1 Rozdělení podniků do skupin podle tvorby EVA 

 

ROE 

I. kategorie podniků (označení TH) 

Podniky tvořící hodnotu, tj. s ROE větším než re 

re 

II. kategorie podniků (označení RF) 

Podniky mající ROE v intervalu 

rf < ROE <= alternativní náklad na vlastní kapitál 

(re) 

rf 

III. kategorie podniků (označení ZI) 

Ziskové podniky s ROE v intervalu 

0 < RO E <= bezrizikové sazbě (rf) 

0 

IV. kategorie podniků (označení ZT) 

Ztrátové podniky a podniky se záporným 

vlastním kapitálem 
 

XL1 a XL2 jsou stanoveny individuálně pro každé odvětví. Dále je individuálně 

zohledňována finanční síla podniku a další skutečnosti (velikost aktiv, významná mateřská 

společnost atd.), kdy si podnik „může dovolit“ nižší likviditu. 

 



 
 

Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: Hodnota XL1 >= 1,0 a hodnota XL2 <= 2,5. 

Např. pro průmysl v roce 2008 bylo XL1 = 1,25 a XL2 = 1,80. Většinou si nižší likviditu 

mohou dovolit velké podniky, a proto doporučujeme u podniků s aktivy do 10 mld. Kč nedělat 

žádnou korekci rizikové přirážky za likviditu a u podniků s aktivy nad 50 mld. Kč modifikovat 

rFINSTAB maximálním koeficientem 1 > K >= 0,2. V rozmezí 10 a ž 50 mld. Kč aktiv použít 

lineární nebo kvadratický průběh hodnoty koeficientu K. Dalším významným faktorem, který 

je možné zohlednit, je existence velké mateřské společnosti, která může podnik při horší 

likviditě „podržet“. 

 
Riziková přirážka za velikost podniku ( rLA ) je navázána na velikost úplatných zdrojů 

podniku (UZ), tj. součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. 

 

Když UZ <= 100 mil. Kč pak rLA = 5.00% 

Když UZ >= 3 mld. Kč pak rLA = 0.00% 

Když 100 mil.Kč < UZ < 3 mld. Kč pak rLA =
(3−𝑈𝑍)2

168,2
 , přičemž UZ jsou dosazeny v mld.Kč. 

 
Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: Nejít s dolní hranicí pod 50 mil. Kč a s horní 

hranicí nad 10 mld. Kč. 

 
Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku (rPOD) je navázána na ukazatel 

produkční síly (EBIT/Aktiva), její dostatečnou velikost (tzn. splnění podmínky pro práci 

s cizím kapitálem) a předmět činnosti podniku. Podmínka zní: 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
>=

𝑈𝑍

𝐴
∙ 𝑈𝑀 

 

položíme X1 =
𝑈𝑍

𝐴
∙ 𝑈𝑀 

 

Když
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
> 𝑋1, pak rPOD = minimální hodnota rPOD v odvětví 

 

Když 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
< 0 , pak rPOD = 10.00% 

 

Když 0 <
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
< X1 pak rPOD = 

(𝑋1− 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
)2

𝑋12
∙ 0,1 

 
Minimální hodnota rPOD v průmyslu se pohybovala v roce 2008 od 1,90% po 7,33%. I u této 

rizikové přirážky jsou individuální úpravy navázané na institucionální sektor, či jiné známé 

skutečnosti ovlivňující podnikatelské riziko. 

 
Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: za minimální hodnotu rPOD vzít průměrnou 

hodnotu rPOD co nejpodrobnější agregace odvětví (možno nalézt v Benchmarkingu INFA na 

WEBu MPO). 

 

Ratingový model INFA je v podobě použité na MPO založen na několika zjednodušujících 

předpokladech: 

1. Za cenu cizího kapitálu je dosazena skutečná úroková míra. 

2. Je ztotožněna tržní hodnota cizího kapitálu s účetní hodnotou cizího úročeného kapitálu. 



 
 

3. Je předpokládána nezávislost hodnoty váženého průměru nákladů na kapitál (WACC tzn. 

Weighted Average Capital Cost) na kapitálové struktuře. Změna kapitálové struktury pouze 

přerozděluje celkový náklad kapitálu mezi majitele a věřitele. 

4. Ve vzorci WACC je za tvar (1- sazba daně z příjmů), charakterizující zdanění, použit podíl 

čistého zisku na zisku (CZ/Z ), tzn. je zohledněn skutečný vliv zdanění. 

Tyto předpoklady jsou akceptovatelné, protože neznamenají zvýšení chyby odhadu rizika. Za 

výše uvedených předpokladů je možno vzorec pro WACC upravit do tvaru: 

𝑅𝐸 =

𝑈𝑍
𝐴 ∙ 𝑟𝑒 +

𝐶𝑍
𝑍 ∙ 𝑈𝑍 ∙  

𝑈𝑍
𝐴 −

𝑉𝐾
𝐴  

𝑉𝐾
𝐴

, [2] 

 
Na hodnotu WACC se můžeme, za předpokladu, že podnik nemá cizí úročený kapitál, také 

podívat jako na hodnotu re s tím, že v tomto případě je riziková přirážka za kapitálovou 

strukturu (rFISTRU) nulová. Pak platí: 

 

WACC = rf + rPOD + rFINSTAB + rLA  

 

Ze vzorce [2] si můžeme vyjádřit re: 

 

𝑅𝐸 =
𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙

𝑈𝑍
𝐴 −

𝐶𝑍
𝑍 ∙ 𝑈𝑍 ∙  

𝑈𝑍
𝐴 −

𝑉𝐾
𝐴  

𝑉𝐾
𝐴

 

 
Je zde nápadná podobnost vzorce [4] se vzorcem [1]. Když si uvědomíme, že WACC*UZ je 

riziku odpovídající zdaněný EBIT, je shoda dokonalá. 

 

Riziková přirážka za finanční strukturu (rFINSTRU) je rozdílem re a WACC. Platí: 

rFINSTRU = re – WACC. 

Je nutno omezit hodnotu rFINSTR: 

Když re = WACC, pak rFINSTRU = 0% 

Když z výpočtu vychází rFINSTRU > 10%, pak je nutno hodnotu rFINSTRU omezit na 10%. 

 

Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: problémem může být extrémní hodnota 

úrokové míry, pak doporučujeme omezit úrokovou míru 0 <= UM <=25%. Obdobně mohou 

se objevit extrémní hodnoty daňového zatížení. Doporučujeme 0 <=CZ/Z<=100%. Pokud by 

vypočtená hodnota re byla nižší než WACC, je nutné vzít re = WACC. 

 
Podrobný postup odhadu re na základě výše uvedeného modelu není možno brát (stejně jako 

u ratingových agentur) jako pevný algoritmus, ale jako princip přístupu, v rámci kterého je 

třeba zohlednit odlišnosti hodnocených podniků. 

 

Alternativní náklad na kapitál za odvětví je propočten podnikově následujícím způsobem. 

Alternativní náklad na kapitál jednotlivých podniků je vážen jejich vlastním kapitálem a 

vzniklé „požadované zisky“ jsou sečteny za odvětví a vyděleny agregovaným vlastním 

kapitálem za odvětví. Jde o přesnější propočet, než pokud bychom vycházeli z agregovaných 

odvětvových dat.  



 
 

Příloha: 2 

Peněžní toky při financování vlastními zdroji 

 

 



 
 

Příloha: 3 

Peněžní toky při financování pomocí bankovního úvěru 

 


