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1. ÚVOD 

 Bankovnictví na Slovensku prošlo, stejně tak jako to české výraznými změnami 

během posledních 25 let. Právě před touto dobou započal dlouhý a v mnoha ohledech 

bolestivý proces transformace tehdejšího jednostupňového bankovního systému v dnešní 

systém dvoustupňový. Samostatný slovenský bankovní sektor byl profilován po roce 1993, 

kdy docházelo k jeho velmi dynamickému rozvoji. V rámci této práce byl pro analýzu 

stanoven časový úsek v období let 2005 – 2014. Vývoj, který byl pro toto období na 

slovenském bankovním trhu charakteristický, je blíže specifikován ve druhé kapitole práce, 

společně s jednotlivými segmenty, se kterými je dále pracováno v rámci praktické části. Jedná 

se o úvěrový a depozitní trh Slovenska, vývoj bilanční sumy slovenských bank a to včetně 

externích zdrojů financování, celkovou ziskovost a nákladovost, z hlediska nákladovosti jsou 

definovány i mzdové náklady.  

 Měření efektivnosti je v empirické literatuře věnována značná pozornost, především 

kvůli postavení bankovnictví v národním hospodářství, proto je třetí kapitola zaměřena na 

popis metod a technik, jež se pro zjišťování míry efektivnosti často používají, v rámci této 

kapitoly jsou představeny i metody, které nejsou v rámci praktické části aplikovány. Kapitola 

je také zaměřena na stručný přehled literatury a odborných studií zaměřených na tuto 

problematiku. 

 Ve čtvrté kapitole této práce bude provedeno zhodnocení dosažených výsledků, za 

použití neparametrického přístupu výpočtu efektivnosti. Data použitá v rámci práce pocházejí 

z nekonsolidovaných účetních závěrek analyzovaných bankovních institucí a jsou všechna 

definována na roční bázi. Estimační soubor bank představuje v průměru 70 % bilanční sumy 

bankovního sektoru Slovenska a zahrnuje nejvýznamnější banky působící na daném trhu. Ze 

vzorku bank byly odstraněny vládní banky speciálního určení a dále pak stavební spořitelny.  

 Cílem této diplomové práce je posouzení efektivnosti slovenského bankovního sektoru 

v období před vstupem do eurozóny a po tomto vstupu a komparace dosažených výsledků. 

Analyzovány budou oblasti průměrné efektivnosti slovenských bank, počet maximálně 

efektivních institucí v analyzovaném období a budou hledány příčiny těchto skutečností. Při 

identifikaci vlivu přijetí eura na efektivnost slovenského bankovního sektoru, je nutno brát 

v potaz komplexnost efektivnosti jako takové. 
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2. ZMĚNY STRUKTURY SLOVENSKÉHO BANKOVNÍHO SEKTORU 

VYVOLANÉ VSTUPEM DO EUROZONY 

 V této kapitole bude nejprve představen bankovní sektor Slovenska. Po tomto 

představení slovenského bankovního sektoru bude následovat přehled změn, které nastaly po 

vstupu Slovenska do eurozóny. V tomto přehledu bude kladen důraz zejména na změny 

ziskovosti slovenských bank, dále pak na vývoj počtu bank působících na Slovensku a budou 

představeny některé další ekonomické aspekty slovenského bankovního sektoru. V rámci této 

kapitoly bude rovněž provedeno představení jednotlivých segmentů charakteristických pro 

slovenský bankovní sektor. Teoretické závěry, plynoucí z této kapitoly budou poté použity 

jako vstupní data v praktické části této diplomové práce.  

 2.1 Představení slovenského bankovního sektoru 

 Vývoj slovenského bankovního sektoru byl na počátku 90. let spjat s bankovním 

sektorem České republiky. V bývalém Československu započal transformační proces, jehož 

výsledkem byl standardní dvoupilířový bankovní systém, v roce 1989 tento proces započal 

vydáním zákona vyčleňujícím aktivity komerčního bankovnictví z tehdejší Státní banky 

Československé (SBČS). Komerční aktivity menších poboček SBČS byly na území 

Slovenska převedeny do nově založené VÚB, která se postupem času stala jednou 

z nejvýznamnějších bankovních institucí v rámci samostatného bankovního sektoru Slovenské 

republiky. Zhruba od konce 60. let byla velmi aktivní institucí Slovenská sporitelňa, která 

byla zaměřena na uspokojování potřeb tehdejšího retailového segmentu. Je rovněž nutno 

podotknout, že na území Slovenska aktivně působily rovněž banky, které měly sídlo v Praze a 

jejichž působnost byla celorepubliková (Stavárek,2005). Stejně tak, jako ve všech zemích se 

systémem centrálně plánovaných ekonomik, došlo po zhroucení tohoto systému na Slovensku 

k nezbytnému kroku, jež měl za úkol zefektivnit doposud státem vlastněný bankovní sektor, 

tímto krokem se stala privatizace.  

 2.2 Privatizace slovenského bankovního sektoru 

Jak již bylo uvedeno, vzhledem k provázanosti tehdejšího Československa se 

privatizační proces probíhající na Slovensku velmi podobal tomu českému. Úkolem samotné 

privatizace bylo přetvořit stávající bankovní sektor vlastněný státem, v bankovní sektor 

poskytující spektrum služeb pro širokou klientelu, jehož fungování bude totožné s principy 

bankovnictví zemí s tržními ekonomikami. 



 

9 

 

Prvním privatizačním krokem, kterým byla odstartována jedna z nejvýznamnějších 

změn ve slovenském bankovním sektoru, byl učiněn ještě v době existence federálního státu, 

tj. v první vlně privatizace, kdy byla prodána část VÚB. Toto transformační období se stejně 

jako v České republice nevyhnulo problémům s netransparentností a s ní souvisejícím 

křížovým vlastnictvím některých institucí. Jedním z prvních a také velmi důležitých 

privatizačních obchodů byl dokončen v lednu 2001, kdy rakouská ErsteBank Sparkassen 

odkoupila od tehdejší slovenské vlády největší slovenskou banku, tedy Slovenskou sporitelňu, 

za státní podíl v této instituci, který činil 87,18 %, zaplatila 18,6 mld. SKK, tedy cca 425 mil. 

EUR, tímto krokem získala ErsteBank další významný trh v rámci zemí střední a východní 

Evropy. Další velkou bankou, která byla privatizována, byla VÚB, zde již celý proces 

probíhal ve dvou etapách, kdy v první etapě došlo k prodeji 25 % akcií konsorcia napojeného 

na Světovou banku, tímto krokem měla být podpořena důvěra dalších investorů při prodeji 

samotné VÚB. VÚB byla nakonec prodána italské bankovní společnosti IntesaBci, která za 

95% podíl zaplatila celkem 23,6 mld. SKK, tedy asi 550 mil. EUR (Stavárek ,2004). 

Z dalších institucí lze zmínit ještě prodej IRB, o níž nebyl v důsledku její špatné 

finanční situace velký zájem, i navzdory této skutečnosti se slovenské vládě podařilo tuto 

instituci prodat a to jedné z největších maďarských bankovních skupin OTP. Proces 

privatizace na Slovensku znamenal pro většinu finančních institucí velmi závažný zásah nejen 

do formy tehdejšího vlastnictví, ale také do procesu řízení, kdy docházelo ke značným 

změnám rovněž v oblasti managementu.  

Slovenský bankovní sektor se tedy po privatizačním procesu stal bankovním sektorem 

univerzálním, tedy systémem, kde vznikaly banky se speciálním zaměřením, jako například 

vládní banky pro podporu exportu, stavební spořitelny a jiné instituce působící v tržním 

bankovním systému Slovenska.  

2.3 Změny ve slovenském bankovním sektoru za analyzované období  

Pro vypracování této podkapitoly se zdrojem údajů staly výlučně informace obsažené 

ve Výročních zprávách Národné banky Slovenska, konkrétně sekce specializující se na 

bankovní dohled, za období 2005 – 2014.  

Rok 2005 byl vzhledem k celosvětovému ekonomickému vývoji příznivý i pro 

Slovensko, což se adekvátně projevilo i v bankovním sektoru, kde současně docházelo k růstu 

objemu spravovaných aktiv, změně struktury těchto aktiv a k růstu ziskovosti jednotlivých 
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slovenských bank. Vzhledem k relativně silnému vývoji ve střední Evropě docházelo k růstu 

úvěrů poskytnutých jak korporátním, tak i retailovým klientům. K 31. prosinci roku 2005 na 

slovenském bankovním sektoru působilo 18 bank se sídlem v SR, 5 poboček zahraničních 

bank a 104 zahraničních subjektů volně poskytujících bankovní služby na základě zákona o 

volném pohybu služeb. 
1
 Z 18 bank se sídlem na území SR byly 3 stavební spořitelny. 

Z teritoriálního hlediska byl zaznamenán nejvyšší počet zahraničních bank ze zemí Evropské 

unie, jmenovitě se jednalo o instituce z Německa, Rakouska, Spojeného království a Francie. 

Bilanční suma slovenského bankovního sektoru dosáhla k 31. prosinci 2005 úhrnné hodnoty 

ve výši 1 405 mld. SKK, což představovalo meziroční nárůst o 20,8 % oproti roku 2004, 

vývoj bilanční sumy byl ovlivněn nárůstem jak primárních, tak především sekundárních 

zdrojů. Z pohledu ziskovosti došlo rovněž ke zlepšení oproti roku 2004 a to 1,6 mld. SKK, 

což představovalo zlepšení o 15,9 %.  

V roce 2006 pokračoval na Slovensku velmi pozitivní vývoj ekonomiky, což mělo 

výrazně pozitivní vliv i ve finančním sektoru, v tomto období docházelo k růstu téměř ve 

všech sektorech finančního trhu.  K nejvýraznějšímu projevu nicméně došlo především 

v sektoru bankovnictví, což bylo zapříčiněno vysokou dynamikou tvorby úvěrů a to jak na 

straně korporátních klientů, tak v sektoru retailu. Ke konci roku 2006 dosahovala bilanční 

suma celkové hodnoty 1 759 mld. SKK, což představovalo téměř 107 % HDP slovenské 

ekonomiky v běžných cenách, meziročně došlo ke změně o 23 %. Takto přetrvávající růst 

úvěrů se později projevil v poklesu hodnot průměrných vlastních zdrojů u většiny bank 

působících na slovenském bankovním sektoru. Pozitivní vývoj na finančních trzích se spolu 

s vysokou dynamikou tvorby úvěrů pozitivně projevil v oblasti ziskovosti bank, kdy čistý zisk 

bankovního sektoru v prosinci roku 2006 dosáhl hodnoty 17,8 mld. SKK.  Při provedení 

analýzy ziskových položek se jako nejvýznamnější projevily čisté úrokové příjmy, které úzce 

souvisely s objemem poskytnutých úvěrů a rovněž s růstem úrokových marží jednotlivých 

bank. Z hlediska počtu institucí působících na slovenském trhu došlo k několika změnám, kdy 

se snížil počet bank se sídlem na území SR z 18 na 17, došlo k nárůstu počtu institucí volně 

poskytujících finanční služby o 23 na celkovou úroveň 131 jednotek.  

Situace ke konci roku 2007 byla vesměs příznivá pro finanční sektor jako celek, 

přestože růst aktiv v bankovním sektoru byl mírnější než v případě předchozího období. Ke 

konci prosince 2007 dosáhla bilanční suma slovenského bankovního sektoru hodnoty ve výši 

                                                           
1
 Článek 21 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/12/ES 
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1 660 mld. SKK, což představovalo pokles o 99 mld. SKK. V oblasti úvěrové aktivity přetrval 

pozitivní trend, kdy nejdynamičtěji rostlo množství úvěrů poskytnutých retailovým klientům, 

z korporátních klientů pak převažovaly malé a střední firmy, jež byly v relativně dobré 

negociační pozici s přihlédnutím na dosavadní vývoj ekonomiky. Na úvěry poskytované 

retailovým klientům působil pozitivně zejména fakt, že v analyzovaném období docházelo 

k růstu cen nemovitostí. Na tomto místě je vhodné upozornit na zajímavý fakt a to sice na 

skutečnost, že slovenské banky používaly k financování úvěrů především zdroje klientů, 

popřípadě zdroje z emisí vlastních cenných papírů, z tohoto zjištění plyne závěr, že slovenské 

banky nebyly jako jedny z mála bank v zemích EU závislé na vývoji mezibankovních sazeb, 

což působilo rovněž na efektivnost těchto institucí. Z výše uvedené analýzy plyne závěr, že i 

v roce 2007 vykazovaly slovenské banky vysokou míru ziskovosti, v konkrétní výši 17,6 mld. 

SKK. Stejně jako v předchozích obdobích i v roce 2007 tvořily úrokové příjmy s přibližným 

63% podílem nejvýznamnější položku ovlivňující celkovou ziskovost. V roce 2007 působilo 

na slovenském bankovním sektoru 16 bank, se sídlem v SR, 10 poboček zahraničních bank a 

190 institucí volně poskytujících finanční služby. 

Nastupující účinky celosvětové finanční krize a příprava Slovenska na vstup do 

eurozóny byly klíčovými determinantami, jež působily na vývoj bankovního sektoru v roce 

2008. Finanční krize, jež plně propukla v druhé polovině roku 2007, způsobovala výrazné 

problémy po celém světě, finanční turbulence se na Slovensku nejmarkantněji projevily na 

začátku čtvrtého kvartálu roku 2008 a to snížením úvěrové aktivity nejprve v korporátním 

sektoru, který je velmi citlivý na vývoj ekonomiky a poté se problémy začaly projevovat i 

v sektoru retailu. Dalším významným momentem v tomto roce byl přechod na společnou 

měnu euro, jež se projevil nárůstem bilanční sumy prostřednictvím zvýšení objemů 

bankovních vkladů u některých bank, což se z logiky věci projevilo pozitivně v oblasti 

likvidity daných bank. Hodnota bilanční sumy v tomto období dosáhla 1893,1 mld. SKK, tedy 

62,84 mld. EUR. 
2
 Větší část tohoto zvýšení aktiv se odehrála až ve druhé polovině roku 

2008, lze konstatovat, že banky především těžily z přísunu prostředků od domácností 

denominovaných v SKK, jež měly sloužit k hladké konverzi na euro po vstupu do eurozóny. 

Finanční krize se dotkla ziskovosti slovenských bank, kdy ke konci roku bylo dosaženo zisku 

ve výši 15,83 mld. SKK (525,47 mil. EUR). Počet subjektů působících na slovenském 

bankovním sektoru se změnil, když došlo ke vstupu dalších institucí volně poskytujících 

finanční služby. 

                                                           
2
 Přepočteno dle aktuálního kurzu platného ke dni sestavení zprávy.  
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V roce 2009 byl slovenský bankovní sektor pod silným vlivem přetrvávající finanční 

krize, kdy se její účinky začaly projevovat zhruba od druhé poloviny roku 2008. Finanční 

krize a sní spojený celosvětový pokles ekonomiky, se nepříznivě projevil v chování jak firem, 

které začaly mít problémy se svojí kredibilitou, tak v chování retailových klientů, kteří obecně 

vykazovali z psychologických důvodů vyšší míru nedůvěry ve finanční sektor jako takový.  

Pro slovenský bankovní sektor byl tento rok velmi důležitý také z hlediska implementace eura 

jako nově přijaté měny, tento fakt se v bankovním sektoru projevil poklesem aktiv, který byl 

způsoben zastavením sterilizačních opatření realizovaných NBS před přijetím eura. Pokles 

aktiv způsobený výběrem zahraničních klientů byl do jisté míry zpomalen nárůstem vkladů 

slovenských domácností, ale i přesto došlo k poklesu aktiv v úhrnné výši 9,9 mld. EUR, což 

odpovídalo 16% změně oproti stavu v předchozím období. V důsledku světové krize a 

přechodu na společnou evropskou měnu docházelo také ke změnám v bilancích jednotlivých 

bank, jež byly vystaveny úvěrové expozici vůči sektorům, které byly velmi citelně ovlivněny 

probíhající krizí. Přijetím eura došlo rovněž k významné změně aktivity jednotlivých bank na 

mezibankovním trhu, kdy v roce 2008 významně dominovaly vklady od zahraničních bank a 

jejich následná sterilizace v NBS, vývoj po roce 2009 vyzníval v neprospěch těchto operací. 

V roce 2009 docházelo k intenzivním operacím mezi NBS a ECB, což před přijetím eura 

nebylo samozřejmostí. Vstup do eurozóny se rovněž krátkodobě projevil v nižší ziskovosti 

slovenského bankovního sektoru. 

K mírnému oživení situace na finančních trzích došlo v roce 2010, kdy zejména 

v druhé polovině tohoto roku došlo k obnově růstu bilanční sumy v bankovním sektoru, což 

se rovněž projevilo ve vyšší hodnotě celkové ziskovosti slovenského bankovního sektoru, 

který se mírně vzpamatoval z dramatického propadu v roce 2009. Ziskovost slovenských bank 

rostla především díky úspěšné realokaci poskytnutých úvěrů do sektorů ekonomiky méně 

postižených finanční krizí. Jako pozitivní lze jednoznačně hodnotit fakt, že v roce 2010 objem 

finančních aktiv držených bankami od svých vkladatelů převýšil objem úvěrů poskytnutých 

těmito bankami retailovým klientům, což lze považovat za důkaz stability a silné pozice 

slovenských bank. Dle vývoje v roce 2010 lze konstatovat, že přijetí a implementace eura 

nikterak negativně neovlivnila stabilitu bank působících na Slovensku. 

Rok 2011 nebyl pro euro velmi příznivým, v tomto roce panovala na měnových trzích 

relativně vysoká volatilita, jež jednoznačně souvisela s problémy veřejných financí 

v některých zemích eurozóny. Problémy se projevily zejména v druhé polovině tohoto roku, 

kdy euro vlivem rostoucích problémů zemí eurozóny oslabovalo, zejména ve vztahu 
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k americkému dolaru. Vzhledem k této skutečnosti postihnul vývoj tohoto měnového páru 

současně s politikou ECB i slovenský bankovní sektor, což se projevilo zejména v poptávce 

po úvěrech denominovaných v eurech. V roce 2011, stejně jako v ostatních letech po přijetí 

eura se projevovaly i administrativní účinky vstupu do eurozóny, zejména šlo o přijetí 

společných stanov o podnikání na kapitálových trzích.  

V důsledku přetrvávajících účinků celosvětové finanční krize v zemích eurozóny byla 

politika ECB ve znamení přetrvávajících tendrů s fixní úrokovou sazbou a plným 

přidělováním požadovaných finančních prostředků. Rok 2012 byl charakteristický spíše svou 

pasivitou na mezibankovním trhu, kdy většina bank získávala své finanční prostředky od ECB 

a jejich úvěrová aktivita byla relativně nízká v porovnání s předkrizovým obdobím.  Způsob 

získávání finančních prostředků v kombinaci s nízkou úvěrovou aktivitou slovenských bank 

vedl k přebytku likvidity, jež byl podpořen i implementací rozhodnutí, vydaným ECB o 

snížení míry povinných minimálních rezerv z 2 % na 1 %. Přebytek likvidity dosáhl ve 

sledovaném roce u slovenských bank svých nejvyšších hodnot, zejména v období května až 

července tedy v období, kdy NBS participovala spolu s ostatními bankami eurozóny na 

společných refinančních operacích. Je nutné dodat, že ne všech operací prováděných na 

finančních trzích se NBS aktivně zúčastňovala. Vzhledem ke skutečnosti, že Slovensko v roce 

2012 již bylo právoplatným členem eurozóny, kopíroval do jisté míry vývoj slovenských bank 

trendy ostatních bank regionu s tím rozdílem, že slovenský bankovní sektor podobně jako ten 

český se vyznačuje rovněž značnou důvěrou klientů, což se pozitivně odráželo i v jeho 

ratingu.  

Vliv celosvětové ekonomické krize byl patrný i v roce 2013, kdy na Slovensku došlo 

k opětovnému oslabení dynamiky hospodářství, navzdory této skutečnosti patřil vývoj na 

Slovensku k jedněm z nejlepších v rámci zemí eurozóny, což bylo připisováno především 

silné zahraniční poptávce. Tyto skutečnosti determinovaly i příznivý výsledek na slovenském 

bankovním trhu, kdy ziskovost slovenských bank dosáhla v porovnání s předchozím rokem 

vyšší úrovně o přibližně 26 %, ziskovost byla ovlivněna především příznivými výnosy 

z operací na kapitálových trzích a také vlivem nárůstu úrokových příjmů. Za vyšší ziskovostí 

slovenských bank stála také skutečnost, že v zemích eurozóny docházelo v této době ke 

stabilizaci dluhové krize, na čemž nesly velký podíl jednotlivé centrální banky. Slovenský 

bankovní sektor v roce 2013 byl i nadále charakteristický svojí odolností, solventností a 

stabilitou při získávání zdrojů financování, jež bylo především uskutečňováno 

prostřednictvím vkladů klientů, což byl prvek odlišující slovenský bankovní sektor od 
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ostatních bankovních sektorů eurozóny. Vzhledem k silné orientaci slovenského bankovního 

sektoru na tuzemské podniky, nedocházelo ani po přijetí eura k výrazným výkyvům v oblasti 

jak poskytnutých úvěrů tomuto segmentu, tak inkasovaných úrokových příjmů. Vývoj 

v retailovém sektoru byl především pozitivně ovlivněn rostoucími cenami nemovitostí, což 

podněcovalo poptávku po úvěrech.  

Rok 2014 byl ve znamení mírného oživení ekonomické aktivity v zemích eurozóny, 

což byl faktor markantně determinující i vývoj na slovenském bankovním sektoru. Po celý 

rok 2014 přetrvával v eurozóně dezinflační trend, což byl signál pro ECB, která započala 

program kvantitativního uvolňování, které mělo spolu s nízkou cenou ropy na světových 

trzích a oslabením výměnného kurzu eura, pozitivně ovlivnit vývoj ekonomiky eurozóny, tedy 

včetně Slovenska, v následujících obdobích.  Tato opatření ze strany ECB, spolu s již 

zmiňovaným specifickým postavením slovenských bank, měla za následek zvýšení ziskovosti 

slovenského bankovního sektoru na úroveň, jež mírně převyšovala ziskovost v předchozím 

roce. Slovenský bankovní sektor je sektorem poměrně konzervativním z pohledu umísťování 

svých investic, kdy většina investičního portfolia je ve státních dluhopisech, či ve státních 

pokladničních poukázkách. Navzdory těmto skutečnostem se i částečně po přijetí eura stává 

riziko zhoršení úvěrového portfolia v důsledku nepříznivého hospodářského vývoje jak na 

Slovensku, tak především v zemích eurozóny stále významnějším a nutí tak slovenské banky 

k větší obezřetnosti při jejich podnikání.  

2.4 Vývoj počtu bank působících na slovenském bankovním sektoru  

Pro detailnější pohled na vývoj počtu bankovních subjektů působících na Slovensku je 

nutno abstrahovat od působení SBČS, jež po dlouhá léta zaštiťovala činnost komerčních bank. 

Teprve v průběhu konce 80. let, kdy byly připraveny dva zákony, na jejichž tvorbě 

participovali ekonomové, kteří je připravovali již o 20 let dříve. S platností od 1. 1. 1990 

vstoupily v platnost zákon č. 130/1989 o Státní bance československé a zákon č. 158/1989 

Sb., o bankách a spořitelnách, tímto byl položen základní kámen k reformě tehdejšího 

bankovního systému a předpoklad pro fungování bankovního systému na bázi, jež je běžná 

v ekonomicky vyspělých zemích, tedy dvoustupňového bankovního systému (Polouček, 

2013). Jak uvádí Stavárek (2005) bylo období let 1990- 1992 velmi dynamickým, co do počtu 

nově vznikajících bank, počátkem roku 1993, tedy vznikem samostatného Slovenska již tento 

sektor čítal 15 institucí, jež byly vlastněny pouze z 8 % zahraničním kapitálem. Prudký rozvoj 

bankovního sektoru na Slovensku probíhal do roku 1995, kdy na slovenském trhu působilo 
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celkem 31 bank, od tohoto roku dochází k postupnému snižováni počtu bank působících na 

tomto trhu. 

Po roce 2003 docházelo k postupné stabilizaci počtu bank působících na slovenském 

bankovním trhu. Vzhledem ke skutečnosti, že slovenské banky prošly v období transformace 

významnými změnami, došlo rovněž ke zvýšení podílu cizího kapitálu a také docházelo 

k následování trendu tvorby velkých finančních skupin, které vstoupily i na slovenský 

bankovní sektor, kdy tyto velké skupiny koupily banky s dominantní pozicí na Slovensku. 

Počet aktivních bank na Slovensku za analyzované období je uveden v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1 Počet aktivních bank na Slovensku za období 2005 – 2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

banky se sídlem na území Slovenska 18 17 16 17 15 15 15 14 13 13 

banky se zahraniční majetkovou účastí 5 7 10 11 13 16 16 14 15 13 

pobočky zahraničních bank 9 10 9 7 4 6 3 3 3 2 

počet subjektů celkem 32 34 35 35 32 37 34 31 31 31 

Zdroj: NBS 

 V tabulce 2.1 je zachycen vývoj počtu bankovních subjektů působících na Slovensku 

v období 2005 – 2014. Z údajů obsažených v tabulce je možno vidět, že zejména vývoj počtu 

bank se zahraniční majetkovou účastí v analyzovaném období se postupně zvyšoval, k tomuto 

faktu přispěl i vstup Slovenska do Evropské unie v roce v roce 2004. Vzhledem ke 

skutečnosti, že slovenský bankovní sektor je stejně jako český relativně stabilní, je vysvětlení 

rostoucího počtu zahraničních bank poměrně logické. Stejně tak jako český bankovní trh, i ten 

slovenský odráží celosvětové trendy v bankovnictví, tedy především trend globalizace, kdy 

silné zahraniční bankovní společnosti v době privatizace odkoupily od tehdejší slovenské 

vlády dominantní banky, aby tak upevnily své pozice na dynamických trzích  zemí střední 

Evropy.  

 2.5 Charakteristika úvěrového a depozitního trhu Slovenska 

 Vzhledem ke skutečnosti, že v praktické části této práce jsou jako vstupy, popřípadě 

výstupy v modelech pro odhad efektivnosti bank používány objemy přijatých depozit a 

objemy poskytnutých úvěrů, je nutné tyto klíčové segmenty, jež odrážejí hlavní činnosti všech 

bank specifikovat blíže. 
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 2.5.1Úvěrový trh Slovenské republiky 

Vzhledem ke skutečnosti, že Slovensko svým vývojem patří k zemím, kde zdroj 

financování jak retailových, tak především korporátních klientů probíhá v drtivé většině 

případů prostřednictvím čerpání úvěru, je úvěrový trh na Slovensku pod přísným dohledem 

slovenské centrální banky. Objem poskytnutých úvěrů s rozčleněním dle doby jejich 

splatnosti za analyzované období se nachází v tabulce 2.2. 

Tab. 2.2 Objem poskytnutých úvěrů na Slovensku za období 2005 – 2014 (v tis. EUR) 

  úvěry celkem krátkodobé střednědobé dlouhodobé  

2005 8 910 528 2 743 329 2 347 617 3 819 583 

2006 11 182 027 3 187 095 2 486 609 5 508 322 

2007 15 598 570 4 470 506 3 227 340 7 900 724 

2008 21 355 294 5 985 085 3 882 868 11 487 341 

2009 31 711 752 8 647 517 5 762 135 17 302 100 

2010 32 010 075 7 504 989 5 994 482 18 510 604 

2011 33 921 989 7 607 156 5 714 847 20 599 986 

2012 36 463 274 8 312 991 5 543 027 22 965 925 

2013 37 368 439 7 846 826 5 382 939 24 138 674 

2014 39 650 149 8 006 644 5 426 176 26 217 329 

Zdroj: NBS 

 Jak je patrno z tabulky 2.2, ve slovenském bankovním sektoru docházelo zpočátku 

analyzovaného období k nárůstu úvěrové činnosti ve všech časových horizontech. 

V pozdějším období, zhruba od roku 2008 je patrná jistá disproporce v časovém rozlišení 

poskytnutých úvěrů, kdy je jasně patrný nárůst v objemu dlouhodobých úvěrů. Za tímto 

dynamickým růstem objemů úvěrů s dobou splatnosti delší než 5 let stojí především vývoj na 

slovenském trhu s nemovitostmi, na kterém docházelo ke zvyšování pořizovacích hodnot 

nemovitostí, což vyvolalo zvýšenou poptávku po bankovních úvěrech pro potřeby financování 

vlastního bydlení.  Vývoj úvěrové činnosti slovenského bankovního sektoru v období 2005 – 

2014 je zachycen v grafu 2.1. 
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Graf 2.1 Vývoj úvěrové činnosti slovenského bankovního sektoru (v mil. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS 

 Jak je patrno z grafu 2.1 v období let 2005 – 2009 docházelo k trvalému růstu všech 

poskytovaných úvěrů, bez ohledu na jejich dobu splatnosti. Od roku 2009 lze pozorovat 

změny v časovém rozlišení úvěrového portfolia, kdy dochází ke stagnaci krátkodobých a 

střednědobých úvěrů, naproti tomu v oblasti dlouhodobých úvěrů lze pozorovat prakticky 

diskontinuální růstový trend. Tento vývoj byl zapříčiněn zvýšenou poptávkou po hypotečních 

úvěrech vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí, jež byly pro toto období na Slovensku 

charakteristické.  

 Vzhledem k vlastnostem úvěrového trhu, provádí NBS v rámci regulatorních opatření 

kategorizaci úvěrů z hlediska nebezpečí jejich nesplacení do několika skupin. Základní dělení 

je na pohledávky se selháním, kde dochází k nesplacení buďto části nebo celé jistiny a na 

pohledávky bez selhání. Pohledávky, u nichž dochází k jistému stupni defaultu se člení na 

standardní s výhradou, nestandardní, pochybné a ztrátové. Vývoj těchto pohledávek ve 

slovenském bankovním sektoru je demonstrován v grafu 2.2. 
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Graf 2.2 Vývoj jednotlivých kategorií úvěrů za období 2005 – 2014 (v tis. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS 

 Z hodnot prezentovaných v grafu 2.2 je patrné, že ve sledovaném období docházelo 

k významným volatilitám především u úvěrů s výhradami, což je logické zejména proto, že 

banky jsou při posuzování kvality klientů velmi obezřetné a proto dochází často k přesunům 

právě do této skupiny. Relativně dost volatilní byla i skupina úvěrů klasifikovaná jako 

pochybné úvěry, jejichž hodnota se vlivem finanční krize zvyšovala až do roku 2011, kdy 

dosáhla svého vrcholu a začala postupně klesat. Pro slovenský bankovní sektor byl však 

příznivý vývoj v oblasti ztrátových úvěrů, které vykazovaly jen malou růstovou tendenci. 

 2.5.2 Slovenský trh s depozity 

 Bankovnictví podléhá velmi přísné regulaci mimo jiné proto, že k dosahování svých 

zisků používá v široké míře cizí, tj. půjčené zdroje. Tyto zdroje pocházejí především z depozit 

od klientů, proto je regulaci a dohledu nad bankami, které s těmito zdroji operují udělováno 

administrativní povolení tato depozita od klientů přijímat, zároveň je povinností bank ukládat 

povinné minimální rezervy na účet centrální banky, přijatá depozita pojišťovat a dodržovat 

pravidla obezřetného podnikání (Polouček, 2013). Depozita lze členit dle mnoha hledisek, 

základním však zůstává členění na termínovaná a netermínovaná. Vývoj termínovaných a 

netermínovaných depozit je zobrazen v grafu 2.3. 
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Graf 2.3 vývoj depozitního trhu na Slovensku za období 2005 – 2014 (v tis. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS 

 Jak je možno vidět z vývoje v grafu 2.3 na slovenském trhu s depozity zpočátku mírně 

převažovaly netermínované vklady, jakožto uložené prostředky, k nimž mají klienti prakticky 

neomezený přístup po celou dobu od uložení. Z hlediska celkového objemu vkladů docházelo 

ve sledovaném období ke značně nerovnoměrnému vývoji, kdy v období od roku 2005 do 

roku 2008 docházelo k trvalému nárůstu celkových depozit. Zlomovým okamžikem se stala 

druhá polovina roku 2008, kdy se začaly projevovat účinky celosvětové finanční krize. 

Pokračující pokles v roce 2009 byl způsoben odlivem části depozit uložených zahraničními 

klienty po přechodu na euro. K částečnému zvýšení objemu depozit došlo v roce 2012, kdy 

došlo ke stabilizování eurozóny jako celku.  

 Pro lepší představu o skladbě slovenských depozit tedy, který segment má v rámci 

přijatých depozit dominantní postavení, lze provést členění depozit dle jejich původu a to na 

finanční a nefinanční instituce, domácnosti, vládní sektor a neziskové organizace. Vývoj 

depozit slovenského bankovního sektoru je zachycen v grafu 2.4. 
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Graf 2.4. Vývoj depozit dle jednotlivých vkladatelů (v tis. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS 

 Z grafu 2.4 vyplývá, že na struktuře slovenského depozitního trhu se nejvíce podílely 

nefinanční instituce, jejichž vklady dominovaly zejména v období před finanční krizí. Po roce 

2008 došlo k markantnímu poklesu prostředků deponovaných nefinančními institucemi. Za 

poklesem depozit lze spatřit i vliv implementace eura v roce 2009. Nejstabilnějším zdrojem 

depozit na Slovensku byly vklady domácností, jejichž objem sice reflektoval pokles 

výkonnosti ekonomiky v době krize, avšak v žádném roce nedosáhly změny takových 

proporcí jako v případě mnohem citlivější korporátní klientely. Za zmínku stojí ještě vývoj 

v oblasti vládních depozit, kdy jejich objem velmi koreloval s probíhajícími výkyvy 

v ekonomice a rovněž vstupem so eurozóny.  

 2.6 Bilanční suma bankovního sektoru Slovenska a externí zdroje 

financování 

 Vzhledem ke skutečnosti, že v praktické části této práce jsou některé použité způsoby 

výpočtu efektivnosti založeny právě na velikosti externích zdrojů financování, jež se přímo 

podílejí na velikosti bilanční sumy, je proto nutné tuto problematiku představit blíže. Bilanční 

suma slovenského bankovního sektoru vykazovala rostoucí tendenci v období let 2005 – 

2008, po nástupu účinků finanční krize a po plné implementaci eura došlo k poklesu celkové 

hodnoty bilanční sumy o zhruba 8 mld. EUR, tento propad byl mimo jiné způsoben odlivem 

části vkladů, jež nastal bezprostředně po vstupu Slovenska do eurozóny. Od roku 2010 

docházelo ke stabilizaci vývoje bilanční sumy, jejíž hodnoty permanentně rostly. Nejvyšší 
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hodnoty bilanční sumy ve výši 65,38 mld. EUR bylo dosaženo v posledním analyzovaném 

roce, tedy v průběhu roku 2014. Pro lepší přehled o vývoji bilanční sumy slovenského 

bankovního sektoru je zkonstruován graf 2.5. 

Graf 2.5 Vývoj bilanční sumy slovenského bankovního sektoru (v mld. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS. 

 Jak je zřejmé z grafu 2.5 vývoj bilanční sumy slovenského bankovního sektoru 

vykazoval rostoucí tendenci. V grafu je jasně patrný bod, kdy se naplno projevily účinky 

světové finanční krize a také je zde patrný pokles způsobený odlivem zejména korporátních 

depozit v reakci na přijetí eura v roce 2009. 

 V rámci vymezení segmentu externích zdrojů financování mají největší podíl 

emitované dluhopisy, které tvoří významnou část pasiv bankovního sektoru. Pro demonstraci 

vývoje objemu emitovaných dluhopisů v analyzovaném období, byl zkonstruován graf 2.6. 
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Graf 2.6 Vývoj objemu emitovaných dluhopisů za období 2005 – 2014 (v tis. EUR) 

 

 Zdroj: databáze NBS 

 Z grafu 2.6 ilustrujícího vývoj emitovaných cenných papírů, je patrný nárůst objemu 

emise dluhopisů zejména v období vrcholící finanční krize a v období po vstupu Slovenska do 

eurozóny, kdy vlivem poklesu objemu depozit byly banky de facto nuceny navýšit své externí 

zdroje. Tyto dva hlavní důvody samozřejmě nejsou jediným vysvětlením, na tomto místě je 

nutno podotknout, že uvnitř jednotlivých bank docházelo k transformačním procesům, jež si 

nepřímo vyžádaly zvýšení emise dluhových cenných papírů. 

 2.7 Ziskovost a nákladovost slovenského bankovního sektoru 

 Posledním segmentem, jehož vývoj bude v této kapitole prezentován, je oblast 

ziskovosti a nákladovosti slovenských bank. Jak uvádí Polouček (2013) konečný zisk je 

klíčovým ukazatelem kvality hospodaření každé banky a proto je této oblasti věnována 

značná pozornost.  

 Po dlouhém ztrátovém období vykazuje slovenský bankovní sektor od roku 2000 

pozitivní trend v ziskovosti (Stavárek, 2005, s. 30). Hodnoty čistého zisku slovenského 

bankovního sektoru jsou zachyceny v grafu 2.7. 
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Graf 2.7 Vývoj ziskovosti slovenského bankovního sektoru (v tis. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS 

 Jak je patrno z grafu 2.7, vývoj čistého zisku slovenského bankovního sektoru byl 

stejně jako u ostatních zemí poznamenán především dopady finanční krize, které se logicky 

projevily nepříznivě. Nejnižší hodnoty zisku ve sledovaném období bylo dosaženo v roce 

2009, kdy negativně působil pokles v oblasti přijatých depozit v kombinaci s nižší poptávkou 

po úvěrech.  

 Vývoj v nákladové oblasti slovenských bank je prezentován v grafu 2.8.  
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Graf 2.8 Vývoj nákladovosti slovenského bankovního sektoru (v tis. EUR) 

 

Zdroj: databáze NBS 

 V grafu 2.8 je znázorněn vývoj celkové nákladovosti slovenských bank a rovněž vývoj 

dílčí položky, tedy mzdových nákladů, které patří k velmi významným z hlediska hospodaření 

bank. V této oblasti docházelo de facto k trvalému růstu, což ve své podstatě není nijak 

neobvyklým jevem. V oblasti mzdových nákladů je jasně patrné, že po roce 2008 došlo ke 

zpomalení dynamiky růstu této nákladové skupiny, což bylo mimo jiné zapříčiněno snahou o 

redukci personálních nákladů po finanční krizi. 
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3. POJETÍ EFEKTIVNOSTI V EKONOMICKÉ TEORII 

 V rámci práce je třetí kapitola koncipována jako metodologický základ pro provedení 

vlastní empirické analýzy efektivnosti slovenských bank v praktické části. V rámci této 

kapitoly bude provedeno teoretické vymezení efektivnost, dále pak budou přiblíženy základní 

metody ke stanovení efektivnosti. 

 3.1 Vymezení efektivnosti 

 Pojetí samotné efektivnosti představuje nutnost důsledného oddělení některých pojmů, 

které bývají s efektivností často zaměňovány, avšak představují zcela jiné ukazatele.  

 V ekonomické literatuře se lze setkat s mnoha případy, kdy je efektivnost mylně 

zaměňována se ziskovostí, což vede k dezinterpretaci obou těchto pojmů. Jak uvádí Polouček 

(2013), existují v praxi podstatné rozdíly mezi těmito pojmy a to jak z hlediska vymezení, tak 

i z pohledu metodologie. Je nutno si uvědomit, že ziskovost plyne z výše zisku, jež je tvořen 

samotnou ekonomickou činností subjektu. Z této specifikace plyne závěr, že analýzou 

ziskovosti lze kvantifikovat vzájemné vztahy mezi výnosy a náklady, jejichž velikost bývá 

ovlivněna celou řadou faktorů. Naproti tomu, efektivnost je charakteristická tím, že s její 

pomocí lze analyzovat vzájemné vazby mezi vstupy a z nich transformovanými výstupy.  

 V základní rovině lze rozlišovat dva typy efektivnosti a to: provozní efektivnost a 

celkovou efektivnost. Myšlenka provozní efektivnosti byla poprvé formulována v roce 1957 

v tom smyslu, že se její koncepce velmi podobala produktivitě, vzhledem k faktu, že náklady 

banky byly vztaženy k cenám výstupů, z čehož plynul i předpoklad, že všechny dílčí 

analyzované jednotky využívají vstupy efektivně a vycházejí z totožné výrobní technologie. 

K vzájemné komparaci jednotlivých hodnot, je pak zapotřebí definovat hypotetickou 

jednotku, která bude průměrně efektivní a poslouží tak jako určitá hranice srovnání pro celý 

soubor analyzovaných jednotek (Stavárek, 2005). 

 Pro potřeby analýz lze celkovou efektivnost dekomponovat na čtyři základní složky, 

jedná se o: 

 technickou efektivnost 

 alokační efektivnost 

 efektivnost z rozsahu 

 efektivnost ze sortimentu 
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První dvě složky se společně nazývají relativní efektivnost, pomocí níž lze 

demonstrovat rozdíly v efektivnosti mezi jednotlivými zkoumanými institucemi. Společným 

jmenovatelem všech provedených studií zaměřených na tuto problematiku je definice hranice 

efektivnosti, jež je identifikována pomocí segmentu maximálně efektivních bank. V dalším 

kroku následně dochází k měření vzdálenosti ostatních bank od této hranice, čímž je 

demonstrována jejich neefektivnost.  

Technickou efektivnost uvádí Polouček (2013) jako, schopnost banky transformovat 

dané množství vstupů v maximální objem výstupů. Za technicky neefektivní lze označit 

banku, která pro určitý objem výstupů používá neadekvátně vysoký objem vstupů.  

Alokační efektivnost lze definovat jako schopnost dané instituce transformovat přijaté 

vstupy ve výstupy, s přihlédnutím k cenovým relacím těchto vstupů a využitím dostupných 

technologií. Z logiky věci lze jako alokačně neefektivní označit instituci, která při produkci 

výstupů používá nevhodný soubor vstupů, což vede ke skutečnosti, že nedochází 

k minimalizaci nákladů. Stavárek (2005) popisuje, že za této situace se daná instituce 

nenachází na hranici produkčních možností, které jsou pro ni charakteristické, ale nachází se 

pod touto hranicí. 

Vymezení efektivnosti z rozsahu je následující, analyzovaná instituce dosahuje 

efektivnosti z rozsahu v případě, že v dlouhodobém horizontu je schopna přizpůsobit svou 

velikost na takovou úroveň, že operuje v podmínkách determinujících konstantní výnosy 

z rozsahu. Hodnocení efektivnosti je v tomto případě poměrně jednoduché. Pokud je 

analyzovaná instituce schopna v dlouhém časovém horizontu fungovat v prostředí rostoucích, 

nebo naopak klesajících výnosů z rozsahu je ekonomickou teorií považována za neefektivní, 

neboť nedokázala zakomponovat velikost svých ekonomických aktivit (Polouček, 2013). 

Analýzou efektivnosti ze sortimentu lze sledovat, jestli ve zkoumané instituci dochází 

k poklesu nákladů spojených s produkcí širšího spektra výstupů, což je posuzováno vzhledem 

k výstupům specializovaných institucí. V případě pozitivního výsledku, lze hovořit o existenci 

této efektivnosti v dané instituci, v opačném případě je vyvozen závěr, že efektivněji pracují 

specializované instituce (Polouček, 2013). 

3.2 Metody měření efektivnosti 

V současné době lze metody pro měření efektivnosti v empirické literatuře rozdělit 

v zásadě do dvou hlavních skupin a to na parametrické metody (někdy se uvádí 

ekonometrické) a neparametrické metody (lineárně – programovací). Společným rysem těchto 

modelů je, že vycházejí ze stochastických procesů a jejich cílem je separace neefektivnosti od 
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efektů náhodných chyb. Při použití parametrického přístupu dochází k zavádění konkrétní 

funkční závislosti, jež je základním prvkem determinujícím průběh a tvar hranice efektivnosti. 

V případě, kdy definované předpoklady neodpovídají realitě a funkční závislost není přesně 

definována, může dojít k deformaci konečných výsledků specifikačními chybami. 

Neparametrické metody jsou naproti tomu definovány jako deterministické, čímž je 

předurčena nemožnost účinné eliminace náhodných chyb, jež mají negativní dopad na 

celkový výsledek. Jak uvádí Stavárek (2005), je tedy rozdíl mezi neparametrickými a 

parametrickými metodami velmi významný, vzhledem ke skutečnosti, že oba přístupy 

analyzují totožnou skupinu zkoumaných jednotek rozdílně, což působí na odchylky 

v konečných výsledcích. Nejčastěji využívanou parametrickou metodou je Stochastic Frontier 

Approach (SFA), jinou relativně často využívanou metodou je Thick Frontier Analysis (TFA). 

Z neparametrických metod je nejvíce používána metoda Data Envelopment Analysis  (DEA), 

jako další příklad lze zmínit metodu Free Disposal Hull (FDH). V této kapitole budou 

podrobně popsány metody SFA a DEA. V rámci praktické části práce budou veškeré analýzy 

efektivnosti provedeny za použití metody Data Envelopment Analysis (DEA).  

3.3 Stochastic Frontier Approach 

Stochastic Frontier Approach patří do skupiny parametrických metod, jejichž pomocí 

lze určit míru efektivnosti daných institucí. Metoda byla vyvinuta a prezentována ve studii, 

kterou představil Aigner et al. (1977), nutno podotknout, že vývojem těchto metod se zabývali 

i jiní odborníci jako Meeusen a Van den Broeck (1977).  

Měření relativní efektivnosti je v rámci konceptu SFA obvykle provádí s využitím 

nákladové a ziskové funkce. V tomto pojetí jde o řešení dvou samostatných optimalizačních 

úkolů a to o minimalizaci nákladů a maximalizaci zisku. V pojetí minimalizace nákladů je 

neefektivnost důsledkem neoptimální volby množství vstupů, při určité výši jejich cen a 

objemu výstupů. Z hlediska maximalizace zisku je neefektivnost zapříčiněna především 

nepřiměřenou volbou množství výstupů s přihlédnutím k jejich dané ceně, nebo z nevhodně 

zvolené cenové politiky při daném množství výstupů.  

Za pomocí nákladové funkce je možno komparovat efektivnost dané banky vůči těm 

jednotkám, jež dané množství produkce vyrábějí za určených podmínek nejefektivněji. 

Z empirické literatury lze hranici efektivnosti odvodit z této nákladové funkce: 

                                               ),,,,( zwyCC                                                          (3.1) 
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kde: 

...C představuje celkové náklady analyzované banky, 

...y znázorňuje vektor výstupů, 

...w představuje vektor cen vstupů, 

...z je některý z fixních parametrů banky (kapitál, fixní aktiva, apod.), 

... symbolizuje složený faktor náhodné chyby. 

 U složky náhodné chyby lze provést její dekompozici na složku neefektivnosti u a 

složku náhodné chyby e. Za přijetí premisy multiplikativního oddělení obou těchto složek od 

ostatních parametrů, lze nákladovou funkci formulovat v logaritmickém tvaru a to takto: 

                                      .lnln),,,(lnln euzwyfC                                                       (3.2) 

 Po provedení odhadu konkrétní nákladové funkce, lze efektivnost banky měřit jako 

poměr mezi minimálními náklady, jež jsou nezbytně nutné k vyprodukování výstupu banky 

)( minC a aktuální hodnotou nákladů dané banky )( iC , tento vztah je definován: 
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                                           (3.3) 

kde: ...minu  představuje nejnižší úroveň iu  mezi všemi ostatními bankami.  

 Prostřednictvím ziskové funkce lze míru efektivnosti měřit jako vztah mezi ziskem 

banky a výší maximálního zisku, jež bylo dosaženo bankou, která se nacházela na hranici 

efektivnosti definovaných cenách vstupů a výstupů a dalších exogenních proměnných. 

V odborné literatuře je možno se setkat se dvěma základními specifikacemi ziskových funkcí 

a to standardní a alternativní. Standardní zisková funkce vychází z premisy, že trhy na nichž 

dochází k obchodování výstupů, jsou dokonale konkurenční, z tohoto důvodu je nutno o 

bankách uvažovat jako o příjemcích cen vstupů i výstupů. V opozici k tomuto je definována 

alternativní zisková funkce, v níž se předpokládá, že banky mají silnou negociační pozici a 

mohou tudíž určovat ceny vstupů a výstupů. Z tohoto důvodu lze standardní funkci definovat 

jako jistou funkční závislost determinující ceny vstupů a výstupů (Stavárek, 2005). Variantu 

alternativní funkce lze před standardní funkcí upřednostnit v následujících případech, kdy: 



 

29 

 

 výstupy daných bank nevykazují známky dokonalé variability, 

 ceny produkovaných výstupů nejsou známy, 

 existují markantní rozdíly v kvalitě poskytovaných bankovních služeb, 

 existuje nedokonale konkurenční prostředí, v němž banky vykonávají svou činnost. 

Alternativní zisková funkce je definována totožnými proměnnými, jako funkce 

nákladová s tím rozdílem, že pozici vysvětlované proměnné zaujímá namísto celkových 

nákladů zisk dané instituce. Její základní podoba je definována: 

                                            ),,,,( zwyPP                                                             (3.4)  

kde: P symbolizuje zisk banky, zahrnutím příslušných položek. 

 Pomocí logaritmického vyjádření lze alternativní ziskovou funkci definovat, dle 

vztahu: 

                                       ,lnln),,(ln)ln( uezwyfP                                               (3.5)  

kde:  

... představuje konstantu, pomocí níž lze zisk všech bank transponovat do kladných hodnot, 

což je pro logaritmování nezbytné. Posléze je možno efektivnost definovat, jako aktuální 

podíl zisku dané banky )( iP a maximálně dosažitelné výše zisku )( maxP , toto lze definovat 

vztahem: 
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kde:  

...maxu představuje maximální hodnotu iu  v celém analyzovaném souboru. 

 Ke stanovení hranice efektivnosti pomocí nákladové a ziskové funkce se obvykle 

používá multiprodukční translog funkční specifikace (Stavárek, 2005, s. 41). 

 3.4 Data Envelopment Analysis 

 Jak již bylo uvedeno, metody DEA jsou vyvinuty na základě lineárního programování, 

na jehož základě je možno aplikovat techniky pro měření relativní efektivnosti produkčních 
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jednotek. Nejfrekventovanější metodou, jež se při výpočtu efektivnosti používá, je metoda 

definující poměr mezi váženou sumou vstupů a váženou sumou výstupů. Použití této metody 

je postaveno na principu, kdy se větší množství vstupů a výstupů redefinuje v jeden virtuální 

vstup a výstup a z toho plynoucí konečnou hodnotu efektivnosti. Při aplikaci této metody je 

však nutno vymezit soubor vstupů a výstupů, jež bude společný pro celý soubor 

analyzovaných jednotek. Stanovení tohoto souboru je definováno jistým všeobecným 

rámcem, avšak nedochází ke striktnímu přiřazení produkčních technologií daným jednotkám. 

Model DEA, tak jak je definován, umožňuje specifikaci odlišností vah jednotlivých vstupů a 

výstupů s cílem zajištění maximální možné úrovně analyzované relativní efektivnosti. 

Konstrukce vah jednotlivých vstupů a výstupů je definována tak, aby se dalo hovořit o 

dosažení efektivnosti jednotek na úrovni Paretova optima. Hladina výsledné mír efektivnosti 

se nachází v intervalu (0, 1], čímž je v podstatě direktivně stanoveno, že výsledná míra 

efektivnosti nebude vyšší než 100 %. Analýza efektivnosti je konstruována pro každou 

jednotku zvlášť, pomocí iteračního mechanismu dochází ke změnám výše vah jednotlivých 

faktorů dané analyzované jednotky s cílem maximalizace efektivnosti, za předpokladu, že 

použité váhy jsou platné pro všechny ostatní jednotky současně. K přerušení výpočtu dojde, 

jakmile konkrétní, nebo jakákoliv jiná jednotka z analyzovaného souboru dosáhne 100% 

efektivnosti, za předpokladu analýzy provedené s platnými vahami. Pokud se 100% efektivní 

stane jiná, než li právě analyzovaná jednotka, je tato následně označena jako relativně 

neefektivní. Z tohoto způsobu vychází identifikace 100% efektivních jednotek, jež jsou 

základními prvky při konstrukci hranice efektivnosti. V praxi lze tuto metodu rozdělit na dva 

základní přístupy a to na: CCR model a BCC model.  

 Za předpokladu přijetí výchozí podmínky, že míra efektivnosti všech jednotek je 

posuzována na základě individuálně stanovených kritérií, k výsledné hodnotě efektivnosti dle 

CCR modelu, lze dospět na základě vztahu: 
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kde vztah (3.7) představuje DEA model, jež je definován, jako úloha řešená za použití 

lineárního lomeného programování. Pro vyřešení této úlohy je zapotřebí souběžné 

minimalizace jmenovatele a maximalizace čitatele, v důsledku čehož problém nabývá 

nekonečného počtu řešení. Výsledné hodnoty vstupů a výstupů jsou pak koncipovány do 
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matic X a Y, které nabývají rozměrů (m, n) popřípadě (s, n). Nezbytným krokem, jež povede 

k možnosti používat tuto úlohu v praxi je přepis problému na standardní úlohu lineárního 

programování, to lze provést při zavedení konstanty: 

                                                            ,10
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i xv                                                                (3.8)  

která symbolizuje, že součet veškerých použitých vstupů je roven jedné. 

 Výsledný tvar úlohy lineárního programování je poté možno nadefinovat takto: 
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                                     ,,...2,1,,...2,1,0,0 misrvu ir                                                (3.12) 

 Podmínky BCC modelu jsou pak definovány na základě vztahů: 
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kde:  

index ...0 znázorňuje jednotku, jejíž efektivnost je stanovována, 

...Sx  představuje váhy daných vstupů, 

...Sy představuje váhy daných výstupů, 

...Sv je efektivnost odpovídající dané jednotce 
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...n představuje celkový počet analyzovaných jednotek souboru, 

...m definuje množství celkových vstupů, 

...s představuje množství celkových výstupů, 

...0u znázorňuje výnosy z rozsahu. 

 Pro dosažení výsledků, jež mají určitou vypovídací schopnost, je při použití metody 

DEA velmi důležité, jaké vstupy a výstupy autor analýzy zvolí. V praxi platí, že mají být 

voleny takové kombinace vstupů a výstupů, aby byl splněn požadavek na co nejlepší vystižení 

determinant bankovního podnikání. Jedním z největších rozporů je bezpochyby oblast 

depozit, která autoři některých publikací považují za vstupy a jiní zase spíše za výstupy. 

V prvním případě, tedy když jsou depozita považována za vstupy, je jejich účel definován 

zejména jako zdroj financování bankovních aktivit, především úvěrování. Naopak při druhém 

pohledu, jež depozita kategorizuje spíše jako výstupy, lze vycházet z teze, že depozita jsou 

díky široké škále nabízených produktů vnímána jako něco, co je bankou generováno. 

Existence bankovních poplatků a provizí je argumentem, jež toto tvrzení do jisté míry 

podporuje. Na slovenském bankovním trhu panuje jednota v tom, jak se na depozita nahlíží, 

jsou zde chápána jako vstupy, tento pohled je reflektován, při konstrukci modelů i v praktické 

části práce.  

 Pro definování vstupů a výstupů byly zkonstruovány tři základní přístupy, pomocí 

nichž lze účinně aplikovat vstupy a výstupy. První z těchto přístupů je definován jako 

produkční přístup, podle něhož lze na banky nahlížet, jako na jisté producenty popřípadě 

zprostředkovatele depozitních nebo úvěrových produktů. Výstupy jsou v tomto případě 

charakterizovány jako číselné vyjádření existujících účtů nebo počet uskutečněných 

bankovních transakcí za určitý interval. Výstupem jsou pak označeny kapitálové náklady, 

popřípadě mzdové náklady.  

 Dalším v pořadí druhým způsobem, jež je použitelný pro konstrukci produkční 

technologie bankovních institucí je přístup zprostředkovatelský. Pomocí tohoto přístupu lze 

na banky vidět jako ekonomické subjekty, které přeměňují a realokují finanční prostředky 

deponované klienty do finančních instrumentů, jež jsou na ziskovém principu poskytovány ve 

formě úvěrů. Za vstupy lze v případě tohoto přístupu definovat deponované finanční 

prostředky a některé externí zdroje, jež byly získány zpravidla na kapitálových trzích. Jako 
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výstupy je vhodné použít dlužníkům poskytnutý objem úvěrů, popřípadě objem ostatních 

investic.  

 Přístup z pohledu aktiv představuje třetí verzi, jež může být aplikována v rámci 

zprostředkovatelského přístupu. Hlavní ideou tohoto přístupu je teze, že úloha bank spočívá 

především v produkci úvěrových produktů, proto také jako výstupy bere pouze celkový objem 

úvěrů, jež byly klientům poskytnuty.  

 Ve čtvrté kapitole této práce, tj. v praktické části budou zkonstruovány celkem 4 

modely, jejichž pomocí jsou definovány vstupy a výstupy slovenského bankovního sektoru. 

Prvním modelem (způsob A) jsou definovány vstupy jako celkové náklady a výstupy jako 

čistý zisk. Ve druhém modelu (způsob B) je vstupem celkový objem úvěrů poskytnutých 

klientům, za výstup byla v tomto případě zvolena výše úrokových výnosů realizovaných 

bankou. Třetí a čtvrtý model se od prvních dvou liší tím, že jako vstupy mají více veličin. 

Třetí model (způsob C) má vstupy definovány jako mzdové náklady a objem přijatých 

depozit, výstupy pak tvoří objem poskytnutých úvěrů. Poslední čtvrtý model (způsob D) za 

vstupy externí zdroje financování a objem přijatých depozit, výstupem jsou pak opět celkové 

poskytnuté úvěry. Pro konstrukci modelů by bylo samozřejmě možno použít větší množství 

vstupů a výstupů, jak ale uvádí Stavárek (2005), existuje negativní korelace mezi množstvím 

proměnných a výslednou efektivností.  

 V rámci praktické části práce byla rovněž stanovena neefektivnost jednotlivých 

použitých modelů, proto je nutné tuto problematiku popsat zde v teoretické rovině. Technická 

neefektivnost lze v rámci praktického využití dekomponovat na čistou neefektivnost a 

neefektivnost z rozsahu. Koncept těchto dvou typů neefektivnosti je odlišný v rámci 

jednotlivých modelů, kdy v BCC modelu jsou tyto neefektivnosti od sebe striktně odděleny, 

v CCR modelu naproti tomu k žádné separaci nedochází. O efektivnosti z rozsahu, je možno 

hovořit v případě, že analyzovaná jednotka v dlouhodobém horizontu adaptivně konstruuje 

svou velikost rozsahu ekonomických aktivit. Pokud tuto premisu daná jednotka nesplňuje, je 

považována za neefektivní. Samotná struktura výpočtu relativní neefektivnosti z rozsahu 

produkční jednotky je definována podílem měr relativní efektivnosti, jež byla kvantifikována 

pomocí CCR a BCC modelu. Vztah pro výpočet relativní neefektivnosti z rozsahu vypadá 

takto: 

                                                            ,
j

j

j
VRS

CRS
S                                                              (3.16) 
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kde:  

...jCRS představuje míru efektivnosti dané produkční jednotky j , jež byla vypočtena pomocí 

modelu využívajícího konstantní výnosy z rozsahu, 

...jVRS znázorňuje míru efektivnosti dané produkční jednotky j , jež byla vypočtena pomocí 

modelu využívajícího variabilních výnosů z rozsahu, 

...jS představuje efektivnost z rozsahu. 

 V situaci, že 1jS , lze vyvodit závěr, že velikost dané produkční jednotky má 

optimální proporci, takže neexistuje relevantní argument k její změně. V opačném případě, 

tedy když hodnota efektivnosti z rozsahu nabývá hodnot nižších než 1, je možno konstatovat, 

že tato jednotka vykazuje určitou míru neefektivnosti z rozsahu, tato neefektivnost je popsána 

vztahem: 

                                                                 ).1( jS                                                               (3.17) 

 3.5 Přehled empirické literatury věnované problematice měření 

efektivnosti 

 V současné době existuje mnoho publikací, jež svoji pozornost zaměřují na 

problematiku analýzy rozličných typů efektivností.  V rámci sektorů tvořících národní 

hospodářství jednotlivých zemí, je rovněž nemalá pozornost v této oblasti věnována sektoru 

bankovnictví, jednu z relativně obsáhlých studií v této oblasti provedli Berger a Humphrey 

(1997), jež ve svém díle přehledně demonstrovali na 130 studií, zabývajících se efektivností 

bankovních institucí. Jedním z významných závěrů, jež ve svých studiích demonstrovali, byl 

fakt, že drtivá většina existujících studií je koncipována do prostředí nejvyspělejších 

ekonomik světa, což je díky velikosti tamního bankovního sektoru logické, avšak pozornost je 

nutno věnovat i doposud méně vyspělým bankovním trhům, jako velice vhodné se v této 

souvislosti jeví tranzitivní ekonomiky.  

 Problematikou měření efektivnosti v tranzitivních zemích se zabývá Stavárek (2002), 

kdy provádí analýzu efektivnosti bank pro období 1998 – 2000. Práce je aplikována na země 

jako Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko, přičemž cílem je 

zdokumentování vývoje efektivnosti a kvantifikace rozdílů v rámci jednotlivých zemí. 

Výsledkem práce byl ucelený pohled na vývoj efektivnosti těchto zemí, kdy bylo zjištěno, že 
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nejvyšší dynamiku z analyzovaných zemí vykazoval slovenský bankovní sektor, naproti tomu 

efektivnost českého a bulharského bankovního sektoru vykazovala klesající tendenci. U 

maďarských a slovinských bank byl zjištěn jen nepatrný pozitivní trend.  

 Další publikací věnující se tomuto tématu představili Stavárek a Polouček (2004), 

když vytvořili přehledný soubor bank zemí Visegrádské čtyřky, doplněný ještě o Belgii a 

Finsko. V práci byla pro měření efektivnosti použita metoda DEA definovaná na základě čtyř 

alternativních modelů, jež se především lišily ve zvolených vstupech a výstupech. Výsledkem 

této práce bylo vyvození zajímavých závěrů a to sice, že průměrná hodnota efektivnosti 

belgického a finského bankovního sektoru byla v průměru o několik procentních bodů nižší 

než efektivnost bank zemí Visegrádské skupiny. Další analýzu zabývající se touto 

problematikou pak představil Stavárek (2005), který ve své studii zařadil jednotlivé země do 

několika skupin podle ekonomicko politických kritérií. První skupinou byly země, jež jsou 

členy eurozóny, avšak jejich ekonomický výstup měřený v HDP na obyvatele je jedním 

z nejnižších v rámci Evropské unie, konkrétně se jednalo o Řecko a Portugalsko. Druhá 

skupina byla tvořena zeměmi Visegrádské čtyřky, třetí skupinu tvořily pobaltské země. 

Poslední čtvrtá skupina byla tvořena Bulharskem a Rumunskem, čili tehdejšími kandidáty, 

nyní již členy Evropské unie. Dosažené výsledky označují za nejefektivnější bankovní sektory 

zemí, jež jsou členy eurozóny, následovanými zeměmi Visegrádské skupiny, pobaltskými 

státy. Nejnižší efektivnosti bylo dosaženo u čtvrté skupiny analyzovaných zemí.  

 Analýzu českého bankovního sektoru provedli Stavárek a Řepková (2012), kdy ve své 

práci analyzovali efektivnost českého bankovního sektoru za období let 2001 – 2010. Analýza 

vycházela z metody DEA, v jejímž rámci byly využity postupy zahrnující, jak CCR metodu, 

tak i BCC metodu. Potřebná data pro analýzu byla získána z oficiálních výročních zpráv 

daných bank, čímž byla eliminována možnost použití neúplných informací. Estimační soubor 

bank byl tvořen institucemi, jež představovaly 90% bankovního sektoru České republiky. 

Analýze byly podrobeny pouze komerční banky, jež na českém bankovním trhu provozují 

svoji činnost jako nezávislé právnické osoby. Za vstupy byly v této práci definovány: náklady 

práce, kapitál a depozita. Výstupem pak byly úvěry a čistý úrokový výnos. Z výsledků studie 

vyplývá, že podle modelu CCR byl jako nejefektivnější vyhodnocen rok 2004, po tomto roce 

následoval pozvolný pokles v hodnotách průměrných efektivností. Pokud šlo o výsledky 

v oblasti BCC modelu, hodnoty průměrné efektivnosti byly na vyšších úrovních než u CCR 

modelu. Velmi zajímavým a možná i překvapujícím je závěr, ve kterém je jako nejméně 
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efektivní shledána ČSOB, což ovšem samozřejmě nenaznačuje, že by tato finanční instituce 

měla problémy se svým finančním zdravím, popřípadě finanční stabilitou.  

 Komparace efektivnosti slovenského a českého bankovního sektoru se podrobněji 

věnuje Vincová (2006), která provedla tuto komparaci za období let 2000 – 2004. Jako soubor 

analyzovaných bank byl použit výběr 18 českých a 15 slovenských finančních institucí. Vstup 

a výstupy byly v práci definovány zprostředkovatelským přístupem, kdy jako vstupy byly 

depozita, provozní náklady a celkový počet zaměstnanců, jako výstupy posloužily čisté 

úrokové výnosy a očištěné pohledávky vůči klientům. Výsledkem této analýzy bylo zjištění, 

že se hodnoty efektivnosti obou bankovních sektorů vyvíjely zcela protichůdně. V roce 2000 

byla zjištěna vyšší efektivnost slovenského bankovního sektoru, tento trend pokračoval i 

v roce 2001, kdy se efektivnost v České republice dokonce snižovala. Rok 2003 došlo 

k poklesu efektivnosti slovenského bankovního sektoru a současně k růstu na českém 

bankovním trhu. Koncept celé práce je postaven i na analýze neefektivnosti z rozsahu těchto 

bankovních sektorů. Autorka uvádí, že příčinou neefektivnosti českého bankovního sektoru je 

přílišná velikost českých bank, hlavní determinantou neefektivnosti slovenských bank je 

neadekvátní poměr mezi jejich velikostí a výstupem.  
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4. DOPADY VSTUPU SLOVENSKA DO EUROZONY A VLIV NA 

EFEKTIVNOST SLOVENSKÉHO BANKOVNÍHO SEKTORU 

 Vstup Slovenska do eurozóny, znamenal významný krok nejen v oblasti mezinárodní 

politiky, ale také s ním byly spojeny významné ekonomické aspekty. V této kapitole bude 

provedena analýza a interpretace výsledků získaných na základě souboru dat a použitím 

postupů, jež byly podrobně definovány v teoretické části práce.  

4.1 Efektivnost slovenského bankovního sektoru 

 Efektivnost bankovního sektoru Slovenska byla odhadnuta za období 2005-2014.  

Odhad efektivnosti byl proveden metodou DEA za použití analytického nástroje 

DEAFrontier
3
. Tento analytický nástroj vyvinul americký profesor Joe Zhu

4
. Pomocí tohoto 

nástroje je možno odhadovat efektivnost předem definovaných složek v sektoru a to na bázi 

konstantních a variabilních výnosů z rozsahu.  

 V rámci této práce je pro odhad efektivnosti použit vstupně orientovaný DEA model, 

který je konstruován jak pro konstantní, tak i pro variabilní výnosy z rozsahu. Modely, které 

jsou definovány v této kapitole, jsou výsledkem individuálního výběru. Vybrané modely jsou 

zachyceny v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1. Specifikace vybraných modelů pro odhad efektivnosti 

  Vstupy Výstupy 

model A celkové náklady čistý zisk 

model B poskytnuté úvěry úrokové výnosy 

model C personální náklady, přijatá depozita poskytnuté úvěry 

model D externí zdroje financování, přijatá depozita poskytnuté úvěry 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak je patrno z tabulky 4.1 výběr modelů byl proveden tak, aby jím byly postihnuty 

základní a klíčové aktivity finančních institucí. Model A klade důraz na základní ekonomické 

aspekty hospodaření všech ekonomických institucí, včetně těch finančních. Model B odráží 

jednu z hlavních činností bank, tj. úvěrovou činnost. Cílem modelu C je odhad efektivnosti 

jednotlivých bank, kdy vstupy tvoří: personální náklady, tento konkrétní typ nákladů byl 

                                                           
3
 Dostupný z: http://www.deafrontier.net/frontierfree.html 

4
 Více informací na: http://www.deafrontier.net/joezhu/index.thml 
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vybrán, protože zaměstnanci tvoří významný prvek v hospodářském procesu všech bank. 

Dalším vstupem jsou v tomto modelu přijatá depozita, která představují významný zdroj 

finančních prostředků každé banky. Vstupy modelu D představují jakousi sumarizaci 

finančních zdrojů, ze kterých následně banka následně poskytuje úvěry. V rámci tohoto 

modelu jsou za externí zdroje financování považovány vydané dluhové cenné papíry. 

 4.1.1 Vstupně orientovaný DEA způsob A pro konstantní výnosy z rozsahu 

 Odhad efektivnosti vybraného souboru slovenských bank pomocí způsobu A metodou 

CCR je zachycen v tabulce 4.2 

Tab. 4.2 Odhad efektivnosti vybraných slovenských bank dle CCR modelu (způsob A v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 83,9 62,1 15,7 18,5 38,8 46,7 22,1 52,6 47,7 48,82 

OTP 25,4 37,2 40,4 14,4 100,0 10,4 3,6 3,5 3,3 1,3 23,94 

PB 39,4 45,8 64,0 9,7 63,2 100,0 11,9 52,5 95,0 64,6 54,66 

SB 43,4 40,5 43,5 14,8 34,8 10,1 17,7 100,0 9,8 11,5 34,40 

PrivB 46,7 67,8 54,2 22,4 70,7 83,9 51,8 25,7 51,3   52,71 

SSp 84,2 83,5 76,4 31,3 18,6 71,3 100,0 50,6 100,0 100,0 71,60 

TB 68,4 81,3 74,8 32,2 79,2 46,6 74,6 31,2 53,2   60,17 

VÚB 96,4 100,0 100,0 39,5 97,7 72,4 89,9 31,1 68,4 63,7 76,03 

JTB 70,2 97,5 73,4 24,6 59,7 37,0 34,0 4,4 8,1 7,1 41,60 

PrimB 29,5 40,1 29,8 100,0 38,9 1,9 26,5 12,5 19,8 4,3 30,33 

Průměr 60,37 67,75 61,85 30,46 58,14 47,23 45,68 33,36 46,15 39,96   

Zdroj: vlastní zpracování  

 Z tabulky 4.2 je patrné, že v analyzovaném desetiletém období vykazovala efektivnost 

slovenského bankovního sektoru spíše klesající tendenci. Pokud se při analýze podíváme na 

průměrnou efektivnost za jednotlivé roky je jasně patrné, že nejvyšší efektivnosti bylo 

dosaženo mezi lety 2005 – 2007. Za těmito příznivými hodnotami lze spatřit především 

příznivý makroekonomický vývoj, který stál za rozvojem slovenské ekonomiky. V tomto 

období docházelo mimo jiné k přílivu a etablování zahraničních investic, což pozitivně 

korelovalo i s úvěrovou činností slovenských bank. V tomto období byly charakteristické 

především investice do automobilového průmyslu a přidružených odvětví. Zejména rok 2006 

byl charakteristický zvýšením objemů poskytnutých úvěrů a to téměř u všech analyzovaných 

bankovních institucí, z hlediska skladby byla největší dynamika úvěrové činnosti pozorována 

v korporátním sektoru, naopak v sektoru retailu došlo k malému zpomalení.  



 

39 

 

 V období let 2009 – 2014 docházelo dle povedeného odhadu k trvalému poklesu 

efektivnosti vybraných slovenských bank. Rok 2009 byl pro slovenský bankovní sektor do 

jisté míry výjimečný a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem byly účinky celosvětové 

finanční krize, které sice zasáhly slovenský bankovní sektor s větším zpožděním než 

západoevropské ekonomiky, avšak její účinky byly neméně citelné. Druhým důvodem byl 

přechod Slovenska ke společné měně euro. Tento přechod byl doprovázen poklesem hodnoty 

aktiv spravovaných všemi slovenskými bankami. V důsledku přechodu na euro docházelo 

také k výběrům finančních prostředků z některých bankovních institucí, celkem šlo o více než 

9 miliard EUR
5
.  

 Z údajů zachycených v tabulce 4.2 je možné vidět, že nejvyšší efektivnost dosahovala 

Slovenská sporitelňa, která jako jediná z analyzovaných bank dosáhla ve třech obdobích 

efektivnost 100 %, což lze interpretovat tak, že v letech 2011, 2013 a 2014 tato banka 

produkovala své výstupy na hranici efektivnosti. O efektivnosti Slovenské sporitelňe svědčí i 

její průměrná efektivnost, která byla na úrovni 71,60 %. Další bankou, které se 

v analyzovaném období dařilo produkovat na hranici efektivnosti v letech 2006 – 2007, byla 

VÚB Banka, jejíž průměrná efektivnost byla dokonce 76,03 %.  

 Velmi zajímavý vývoj můžeme rovněž vidět u menších bank. U těchto institucí 

docházelo v průběhu sledovaného období ke značným turbulencím ve vývoji položek, které 

měly významný vliv na určení efektivnosti dle modelu A. Z tohoto pohledu se jako nejméně 

efektivní ukázala OTP Banka, která se za sledované období pohybovala pouze jednou na 

hranici efektivnosti a to v roce 2009. V období let 2010 – 2014 byly hodnoty její efektivnosti 

nejnižší ze všech sledovaných bank, o čemž svědčí i průměrná hodnota 23, 94 %. Za takto 

podprůměrnými hodnotami stojí především pokles úvěrové aktivity v roce 2010. V tomto 

období se rovněž v OTP Bance zvýšily hodnoty úvěrů v selhání, což samozřejmě nepříznivě 

ovlivnilo zejména ziskovost banky. Rovněž změny v chování klientů měly významně 

limitující vliv na dynamiku ziskovosti z důvodu ozdravování úvěrového portfolia, byl 

zaznamenán pokles celkových aktiv banky o 9,3 %, tento jev měl rovněž negativní vliv na 

vývoj čistého zisku banky.  

 Z výše uvedených poznatků, lze tedy konstatovat, že zvyšující se náklady spolu se 

stagnujícím vývojem ziskovosti se negativně odráží v odhadnuté efektivnosti. Pokud bereme 

v úvahu velikost bank, pak velké banky nejsou z tohoto způsobu hodnoceny nejlépe, navzdory 

                                                           
5
 Dle analýzy provedené Slovenskou národní bankou  
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tomu, že Slovenská sporitelňa dosáhla druhé nejvyšší efektivnosti ve výši 71,60 %, další 

velká banka ČSOB Slovensko dosáhla efektivnosti pouze 48,82 %. Nižší efektivnost menších 

bank by mohla být rovněž zapříčiněna zvýšenými náklady na jejich prezentaci, etablování na 

trhu a všeobecně riskantnější obchodní strategií. Pro větší přehlednost byla provedena 

deskriptivní statistika, které je zachycena v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3 Deskriptivní statistika CCR modelu (způsob A) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 25,4 37,2 29,8 9,7 18,5 1,9 3,6 3,5 3,3 1,3 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 57,6 74,5 63,1 23,5 61,5 42,7 40,3 28,4 52,0 38,7 

Počet bank   10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Z tabulky č. 4.3 je zřejmé, že po relativně vysokých hodnotách efektivnosti z období 

let 2005 – 2007 dochází k postupnému poklesu po roce 2009, tedy po vstupu Slovenska do 

eurozóny je zřejmý trvalý pokles mediánních hodnot efektivnosti, z tohoto faktu lze tedy 

vyvodit dílčí závěr, že vývoj efektivnosti slovenského bankovního sektoru byl kromě jiných 

faktorů ovlivněn i přijetím jednotné měny euro.  

 Výsledky provedené DEA analýzy efektivnosti slovenského bankovního sektoru na 

základě variabilních výnosů z rozsahu, se vstupy a výstupy definovanými způsobem A  jsou 

zachyceny v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4 Odhad efektivnosti slovenských bank dle BCC modelu (způsob A v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 100,0 63,0 17,7 19,1 38,9 48,8 22,9 55,0 47,8 51,3 

OTP 29,9 37,6 45,3 23,5 100,0 22,8 23,8 28,1 27,9 1,3 34,0 

PB 42,7 45,9 68,0 17,2 63,4 100,0 18,8 52,6 98,6 64,9 57,2 

SB 48,1 41,4 49,4 24,6 39,0 23,5 28,4 100,0 21,5 29,5 40,5 

PrivB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 

SSp 84,4 98,6 100,0 68,9 18,7 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 86,9 

TB 68,8 95,4 75,0 65,3 80,9 58,2 75,1 48,0 54,3   69,0 

VÚB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,1 52,0 69,0 64,7 87,6 

JTB 79,2 100,0 84,9 44,9 65,9 41,0 44,9 18,1 17,7 7,1 50,4 

PrimB 34,1 40,4 32,8 100,0 40,9 17,3 34,1 30,2 34,2 4,3 36,8 

Průměr 68,7 75,9 71,8 56,2 62,8 60,0 56,4 55,2 57,8 40,0   

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 V tabulce 4.4 jsou uvedeny výsledky odhadu efektivnosti získané metodou DEA, ve 

které byly zakomponovány variabilní výnosy z rozsahu (BCC model) za analyzované období 

2005 – 2014. Z hodnot obsažených v tabulce lze konstatovat, že Privat Banka dosahovala po 

celé analyzované období hodnot efektivnosti 100 %, tedy, že po celou pracovala na její 

hranici efektivnosti. Další velmi úspěšnou bankou byla VÚB, která dosáhla hranice 

efektivnosti v letech 2005 – 2010 a její průměrná efektivnost za celé sledované období byla ve 

výši 87,6 %. Tradičně silné efektivnosti na slovenském bankovním sektoru dosáhla i 

Slovenská sporitelňa, která byla nejefektivnější v letech 2007, dále pak v období let 2011 – 

2014 s průměrnou efektivností na úrovni 86,9 %. Za takto pozitivními výsledky těchto 

bankovních institucí lze spatřit vliv zejména silného postavení, zvláště Slovenské sporitelňe a 

VÚB na slovenském bankovním sektoru. U Privat Banky jde zejména o flexibilní obchodní 

strategii, kterou tato banka uplatňuje.  

 Za povšimnutí však stojí vývoj efektivnosti ČSOB Slovensko, která dosáhla své 

hranice efektivnosti pouze v letech 2005 a 2006, tedy v letech, kdy se slovenské ekonomice 

dařilo. V dalších z analyzovaných let pak vidíme trvalý pokles, který byl nejmasivnější v roce 

2008 a v roce 2009. V roce 2009, kdy dosáhla efektivnost této banky 19,1 %, se již plně 

projevily účinky finanční krize a také se slovenská ekonomika adaptovala na jednotnou měnu 

euro, což jistě mělo svůj vliv na takto nízké hodnoty. Na tomto místě je však nutno 

poznamenat, že ČSOB je bankou s významným množstvím držených aktiv, což se také 

projevilo při vstupu Slovenska do eurozóny, kdy došlo k odlivu části depozit, čímž se snížil 

ziskový potenciál dané banky. Je důležité si uvědomit, že skutečnost, že ČSOB dosáhla 

průměrné efektivnosti 51,3 %, nemusí nutně znamenat, že s uvedenou institucí je něco 

v nepořádku, nebo že je narušeno její finanční zdraví či stabilita. Model jako takový není 

schopen plně zachytit a zapracovat všechny relevantní proměnné pro zjištění detailního stavu. 

Z provedené analýzy je možno usoudit, že i v tomto případě měl vstup Slovenska do eurozóny 

spíše vliv na pokles průměrné efektivnosti za sledovaná období. Z průměrných hodnot 

v tabulce je jasně patrné, že v období 2009 – 2014 se již průměrná efektivnost pohybovala na 

nižších hodnotách než v letech před přijetím eura.  

 Rozbor dosažených výsledků je zachycen v tabulce 4.5, jedná se o deskriptivní 

statistiku k modelu BCC formulovaného způsobem A.  
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Tab. 4.5 Deskriptivní statistika k modelu BCC definovaného způsobem A 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 29,9 37,6 32,8 17,2 18,7 17,3 18,8 18,1 17,7 1,3 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 74,0 97,0 71,5 55,1 64,6 49,6 46,9 50,0 54,6 38,7 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z tabulky 4.5, ve které je zachycena provedená deskriptivní statistika je patrno, že po 

použití modelu s variabilními výnosy z rozsahu došlo ke zlepšení všech hodnot podrobených 

statistické analýze. Jako velmi zajímavý se jeví fakt, že se v analyzovaném období zvýšily 

počty efektivních bank v estimačním souboru.  

 Pro dokreslení vývoje efektivnosti za analyzované období jsou výsledky analýzy, jak 

pro CCR model, tak pro BCC model zachyceny rovněž v grafu 4.1. 

Graf 4. 1. Vývoj efektivnosti slovenského bankovního sektoru dle způsobu A 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V grafu 4. 1 jsou zachyceny výsledky provedeného odhadu efektivnosti a to jak pro 

konstantní výnosy z rozsahu (CCR), tak i pro variabilní výnosy z rozsahu (BCC). Při pohledu 

na graf je nutno povšimnout si téměř identického vývoje trendu průměrné efektivnosti, kdy za 

nejpříznivější vývoj můžeme označit období let 2005 – 2007. Dramatický pokles v roce 2008 

byl zapříčiněn zejména turbulencemi na světových finančních trzích. Po roce 2009, tedy 
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v období, kdy se již podařilo společnou měnu euro na Slovensku zcela implementovat je vidět 

spíše trvale klesající trend ve vývoji průměrné efektivnosti estimačního souboru slovenských 

bank.  Z výsledků prezentovaných v grafu lze tedy usoudit, že vstup Slovenska do eurozóny 

mohl být jedním z vlivů nepříznivě působících na efektivnost slovenských bank.   

 4.1.2 Vstupně orientovaný DEA model definovaný způsobem B 

 Výsledky provedeného odhadu efektivnosti vybraných slovenských bank metodou 

DEA pro konstantní výnosy z rozsahu, při vstupech definovaných způsobem B, jsou 

zachyceny v tabulce 4.6.  

Tab. 4.6 Odhad efektivnosti slovenských bank dle modelu CCR (způsob B v %) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 81,0 65,5 69,3 73,6 56,3 50,2 41,6 43,6 43,8 48,6 57,4 

OTP 29,9 42,3 48,3 43,6 50,2 48,9 46,2 53,8 44,4 52,4 46,0 

PB 84,8 77,1 100,0 81,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 

SB 41,0 36,4 42,8 42,5 38,3 34,1 34,5 37,9 34,9 40,1 38,3 

PrivB 100,0 100,0 47,5 100,0 99,5 76,4 76,6 93,3 89,5 
 

78,3 

SSp 73,1 58,5 64,7 62,0 65,3 64,6 57,8 58,5 53,3 58,3 61,6 

TB 44,7 41,2 15,6 46,6 48,2 42,3 38,9 41,4 39,5 
 

35,8 

VÚB 7,3 6,9 69,0 59,5 63,5 55,1 50,2 53,5 52,3 55,2 47,3 

JTB 33,6 30,8 37,1 45,9 59,9 56,1 50,2 71,6 53,8 72,5 51,2 

PrimB 45,1 47,5 64,7 97,1 56,7 39,7 53,0 46,9 46,9 51,7 54,9 

Průměr 54,1 50,6 55,9 65,3 63,8 56,7 54,9 60,1 55,8 47,9 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z hodnot obsažených v tabulce 4.6 je patrné, že průměrné hodnoty efektivnosti za 

sledované období se vyvíjely relativně konstantně. V žádném ze sledovaných let neklesla 

hodnota efektivnosti pod 40 %. Nejvyšší hodnoty 65,3 % bylo dosaženo v roce 2008, v tomto 

období sice probíhala celosvětová finanční krize, ale vzhledem k dlouhodobému charakteru 

poskytovaných úvěrů z předkrizových let nebyly účinky tak markantní. Mírný pokles 

efektivnosti nastal v roce 2009 a s výjimkou roku 2012 pokračoval až do konce sledovaného 

období.  

 Z hlediska jednotlivých bank byla jednoznačně nejefektivnější Poštová Banka, která 

dosáhla efektivnosti 100 % v letech 2007 a 2009 – 2014. Její průměrná efektivnost 

dosahovala 94,4 %, za tímto výsledkem stojí především konstantně se zvyšující objem 

poskytovaných úvěrů, s čímž z logiky věci souvisí i rostoucí příjmy z inkasovaných úroků. 

Rovněž je nutno zmínit i fakt, že Poštová Banka je velmi dobře etablovaná na slovenském 
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bankovním trhu a její pozice je velmi pevná. Privat Banka byla druhou bankou, která 

produkovala své výstupy na hranici efektivnosti a to v letech 2005, 2006 a 2008. Slovenská 

sporitelňa dosahovala průměrné efektivnosti 61,6 %, což svědčí o faktu, že se jedná o instituci 

s velmi významným postavením, avšak při pohledu do tabulky je možné si povšimnout, že od 

roku 2009, nedosahovala úroveň efektivnosti hodnot z dob předkrizových a také z dob, kdy 

Slovensko ještě nevstoupilo do eurozóny. Relativně nízká volatilita efektivnosti byla 

v analyzovaném období pozorována u J&T banky, kde se nedá hovořit o negativním působení 

vlivu vstupu do eurozóny, vysvětlením tohoto faktu může však být specifické zaměření této 

banky a rovněž její specifická klientela.
6
 Relativně nízkých hodnot efektivnosti dosahovala 

ČSOB Slovensko, kde se vlivem struktury klientů této banky projevily účinky jak finanční 

krize, tak přijetí společné měny. Statistická analýza dosažených výsledků je uvedena v tabulce 

4.7. 

Tab. 4.7 Deskriptivní statistika CCR modelu (způsob B) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 7,3 6,9 15,6 42,5 38,3 34,1 34,5 37,9 34,9 40,1 

Maximum (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Medián (%) 44,9 44,9 56,5 60,7 58,3 52,7 50,2 53,7 49,6 53,8 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Z tabulky 4.7 zobrazující deskriptivní statistiku k provedenému CCR modelu je 

patrné, že mediánní hodnoty nevykazují výrazné disproporce, z čehož lze usoudit, že 

analyzované banky jsou relativně málo volatilní v dosahované efektivnosti.  

 Výsledky provedené DEA analýzy s použitím variabilních výnosů z rozsahu (BCC 

model) definované způsobem B jsou zachyceny v tabulce 4.8. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Jedná se o banku zaměřenou na privátní klientelu  
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Tab. 4.8 Odhad efektivnosti slovenských bank dle modelu BCC (způsob B v %)  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 100,0 99,2 89,5 77,7 63,7 49,7 46,0 43,8 48,6 71,81 

OTP 35,8 58,5 54,6 44,8 50,2 52,1 50,3 55,0 46,1 52,4 49,98 

PB 100,0 100,0 100,0 83,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,37 

SB 48,9 48,3 43,4 43,5 38,3 37,4 37,7 38,8 36,2 40,1 41,26 

PrivB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,00 

SSp 90,1 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,87 

TB 54,9 61,7 19,5 68,4 70,5 60,0 58,5 58,8 57,7   56,68 

VÚB  8,6 8,9 100,0 94,7 96,7 84,1 85,5 90,5 97,8 93,6 76,04 

JTB 39,5 39,9 39,0 47,1 59,9 57,8 52,1 71,9 54,2 72,5 53,40 

PrimB 54,4 67,3 83,2 100,0 62,4 40,6 55,2 47,9 48,3 51,7 61,10 

Průměr 63,22 67,32 73,89 77,17 75,57 69,59 68,91 70,90 68,40 69,85   

Zdroj: vlastní zpracování  

Z údajů obsažených v tabulce 4.8 lze jednoznačně usoudit, že použitím metody BCC 

tedy metody, s variabilními výnosy z rozsahu došlo ke zvýšení hodnot průměrných 

efektivností sledovaných slovenských bank. Tohoto faktu je dosaženo především proto, že 

v BCC modelech dochází k dekompozici a odstranění části neefektivnosti, Vincová (2006), 

z tohoto důvodu došlo k výraznému zlepšení efektivnosti bank, které byly modelem CCR 

prezentovány jako podprůměrně efektivní. Průměrná efektivnost rovněž vzrostla, avšak trend 

zůstal téměř zachován, nejvyšší hodnoty tedy 77,17 % bylo opět dosaženo v roce 2008. Po 

roce 2009 mají hodnoty sestupnou tendenci. I tímto modelem jde přinejmenším nastínit 

hypotéza, že za nižšími efektivnostmi lze spatřit kromě jiného i vliv přijetí eura a tento vliv 

lze kvalifikovat jako negativní.  

V analyzovaném období dosáhla nejlepších výsledků Privat Banka, jejíž efektivnost 

byla po celé období rovna 100 %, tedy banka se pohybovala na hranici své efektivnosti. 

Poštová Banka dosáhla 100% efektivnosti v téměř všech obdobích s výjimkou roku 2008. 

Rovněž Slovenská sporitelňa dosahovala vysokých efektivností po celé sledované období.  

Velmi zajímavý vývoj byl však zaznamenán u VÚB Banky, jejíž efektivnost v letech 

2005 a 2006 dosáhla naprosto nejnižších hodnot. VÚB Banka v roce 2005 procházela 

změnami v oblasti tvorby obchodních modelů, stejně jako její mateřská společnost Banca 

Intensa, která v tomto roce věnovala mimořádnou pozornost zejména restrukturalizaci svých 

dcer. V rámci těchto změn došlo i ke změnám ve vedení VÚB, což se rovněž příznivě 

projevilo v následujících letech, kdy hodnoty průměrné efektivnosti dramaticky vzrostly. 

V tabulce 4.9 jsou opět zachyceny statistické charakteristiky dosažených hodnot. 
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Tab. 4.9 Deskriptivní statistika BCC modelu (způsob B) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 8,6 8,9 19,5 43,5 38,3 37,4 37,7 38,8 36,2 40,1 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 54,7 64,5 91,2 86,6 74,1 61,9 56,9 65,4 55,9 62,4 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Provedením deskriptivní statistiky došlo k potvrzení dílčího závěru, že BCC 

modely se vyznačují nejen vyššími hodnotami dosažených efektivností, ale také vyšším 

počtem efektivních bank, což je jasně demonstrováno v tabulce 4.9. Rovněž výsledky 

dosažené použitím způsobu B jsou pro větší názornost prezentovány graficky a to v grafu 4.2. 

Graf 4.2 Vývoj efektivnosti slovenských bank dle způsobu B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Graf 4.2 je znázorněním obou použitých modelů, křivka znázorňující konstantní 

výnosy z rozsahu je více volatilní než křivka vycházející z modelu s použitím variabilních 

výnosů z rozsahu. Obecně lze říci, že pomocí těchto dvou křivek je demonstrován stejný, tedy 

mírně klesající trend v období po roce 2009, což je způsobeno zpožděným nástupem účinků 

celosvětové finanční krize a následné restrukturalizace úvěrových portfolií, svou roli v tomto 

vývoji sehrál i fakt, že v důsledku vstupu Slovenska do eurozóny došlo k odlivu některých 
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vkladů, což se nepříznivě projevilo jak ve výši poskytnutých úvěrů, tak následně i ve výši 

úrokových výnosů, tedy obou položek použitých jako vstupy a výstupy v modelu B.  

 4.1.3 Vstupně orientovaný DEA model definovaný způsobem C 

 V této podkapitole bude aplikován DEA model pro odhad efektivnosti slovanských 

bank, který bude, definován způsobem C, pro konstantní výnosy z rozsahu. Způsob C se od 

předchozích aplikovaných způsobů liší, především tím, že jako vstupy jsou použity dvě 

veličiny a to personální náklady a přijatá depozita. Výstupem je objem poskytnutých úvěrů. 

Výsledky analýzy pro vstupně orientovaný DEA model definovaný způsobem C je zachycen 

v tabulce 4.10. 

Tab. 4.10 Odhad efektivnosti slovenských bank dle modelu CCR (způsob C v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 100,0 100,0 83,0 88,0 88,5 100,0 100,0 100,0 87,3 94,68 

OTP 100,0 83,3 95,7 100,0 100,0 88,2 95,1 96,5 100,0 91,8 95,06 

PB 30,8 35,7 35,9 42,1 49,1 53,3 77,6 82,1 81,5 100,0 58,82 

SB 79,4 79,6 86,7 74,4 92,3 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 91,18 

PrivB 24,7 41,4 73,4 33,6 36,1 40,1 43,3 48,1 54,8   43,94 

SSp 49,9 59,3 68,3 66,0 85,9 86,6 94,6 97,1 92,2 93,1 79,30 

TB 56,0 63,8 73,8 68,9 76,0 76,1 90,8 96,6 98,5   77,84 

VÚB 100,0 100,0 62,4 60,8 82,5 79,5 93,2 100,0 98,9 90,8 86,82 

JTB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,7 90,8 90,5 94,90 

PrimB 73,5 72,0 76,0 79,2 84,0 100,0 75,0 77,4 83,4 79,5 80,01 

Průměr 71,42 73,52 77,21 70,81 79,39 81,19 86,96 86,55 90,00 91,63   

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z provedeného odhadu efektivnosti slovenských bank obsaženého v tabulce 4.10 je 

vidět, že efektivnost rostla do roku 2008, kdy došlo k jejímu poklesu. Pokles v roce 2008 byl 

způsoben celosvětovými problémy na finančních trzích, nicméně personální náklady, které 

jsou velmi důležitým vstupním parametrem, zůstaly díky mzdovým kontraktům zachovány, 

což mimo jiné pravděpodobně vedlo k poklesu efektivnosti v tomto roce. Po roce 2009 tedy 

v období, kdy Slovensko již plně implementovalo společnou evropskou měnu je při použití 

způsobu vycházejícího ze dvou vstupů patrný spíše rostoucí trend ve vývoji efektivnosti. Za 

pozitivním vývojem po roce 2009 lze spatřit některé intervence prováděné v rámci společné 

politiky eurozóny, zejména v první polovině roku 2009 došlo k poměrně významnému 

poklesu tržních úrokových sazeb a současnému zvýšení likvidity, v tomto období klesaly 

především krátkodobé sazby. Je však nutno poznamenat, že celosvětová finanční krize 

významně poznamenala především oblast korporátního bankovnictví, které je z logiky věci 
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velmi citlivým k jakýmkoliv turbulencím na finančních trzích. V oblasti retailu se u drtivého 

množství slovenských bank o takto dramatickém poklesu nedá hovořit, některé banky 

zaznamenaly jen velmi malý pokles v segmentu retailu. Na tomto místě, je však nutné 

podotknout, že po roce 2009, kdy již dříve uzavřené mzdové kontrakty vypršely, docházelo 

v bankovnictví jednak ke snižování počtu zaměstnanců a rovněž je možno pozorovat změny 

v dynamice vývoje mzdových nákladů, kdy došlo ke zpomalení a u některých bank dokonce 

k poklesu personálních nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že personální náklady jsou 

důležitou nákladovou položkou v hospodaření každé banky lze konstatovat, že zmírnění 

tempa růstu mezd ve slovenském bankovním sektoru přispělo spolu s dalšími faktory 

k vysokým hodnotám efektivnosti. 

 Nejvyšších hodnot za sledované období dosáhla ČSOB Slovensko, která se 

pohybovala na hranici efektivnosti v období let 2005 – 2007 a dále pak 2011 – 2014. Další 

velmi efektivními bankami s průměrnou efektivností na úrovni 95,06 % byla OTP Banka, 

J&T Banka a Sberbank. Z pohledu velikosti jednotlivých bank se jako nejefektivnější jevily 

menší a střední banky, které jsou pružnější a dynamičtější při získávání klientů.   

 Stejně jako u všech předchozích způsobů, je i v tomto případě provedena deskriptivní 

statistika dosažených výsledků, která je zachyceny v tabulce 4.11. 

Tab. 4.11 Deskriptivní statistika CCR modelu (způsob C)   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 24,7 35,7 35,9 33,6 36,1 40,1 43,3 48,1 54,8 79,5 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 76,4 75,8 74,9 71,7 85,0 87,4 93,9 96,6 95,3 91,3 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 4 3 2 2 2 1 3 3 3 2 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Po provedení deskriptivní statistiky je patrné, že po téměř celé analyzované období 

docházelo k růstu jak minimálních, tak i mediánních hodnot. Za povšimnutí také stojí fakt, že 

oproti modelům s jednou vstupní proměnnou došlo ke zvýšení celkového počtu efektivních 

bank.  

 Výsledky provedené DEA analýzy slovenského bankovního sektoru pro vstupně 

orientovaný model, vycházející z variabilních výnosů z rozsahu (BCC model), jehož vstupy 

jsou definovány způsobem C, jsou zachyceny v tabulce 4.12. 
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Tab. 4.12 Odhad efektivnosti slovenských bank dle modelu BCC (způsob C v %)  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 99,44 

OTP 100,0 84,6 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,8 97,54 

PB 42,5 43,7 41,2 49,6 52,0 53,5 77,7 83,0 83,5 100,0 62,67 

SB 79,8 80,8 89,8 77,2 92,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,03 

PrivB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,00 

SSp 66,5 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,00 

TB 73,3 83,0 100,0 100,0 98,4 99,3 99,7 97,4 100,0   94,56 

VÚB 100,0 100,0 83,4 89,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,33 

JTB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 68,8 94,1 92,1 95,50 

PrimB 75,1 76,2 76,6 90,9 95,8 100,0 78,7 78,4 83,6 79,5 83,48 

Průměr 83,72 86,19 89,00 90,76 93,87 95,29 95,61 92,76 96,12 94,73   

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z výsledků obsažených v tabulce 4.12, kterých bylo dosaženo použitím modelu 

s variabilními výnosy z rozsahu (BCC model) je možno konstatovat, že efektivnost měřená 

pomocí tohoto modelu je vyšší a to ve všech analyzovaných letech. Jak již bylo uvedeno, 

modely vycházející z variabilních výnosů z rozsahu dosahují vyšších průměrných hodnot 

především díky dekompozici neefektivnosti, což je charakteristické pro tyto modely.  

 Z výsledků pro jednotlivé banky působící na slovenském bankovním sektoru je 

zřejmé, že nejefektivnější bankou byla Privat Banka, ČSOB Slovensko, OTP Banka, 

následovaná VÚB a Slovenskou sporitelňou. Zajímavý vývoj je možno pozorovat u Poštové 

Banky, jejíž průměrná efektivnost dosahovala hodnoty 62,67 %.  V Poštové Bance 

v analyzovaném období docházelo ke snižování dynamiky poskytovaných úvěrů, což mělo za 

následek nižší hodnoty efektivnosti u této instituce.  

 Stejně jako v předchozím modelu vycházejícího z konstantních výnosů z rozsahu, i 

v případě modelu BCC lze vyvodit dílčí závěr, že vstup Slovenska do eurozóny, vyvolal spíše 

pozitivní popřípadě neutrální dopad na efektivnost slovenského bankovního sektoru, kdy se 

efektivnost slovenských bank po roce 2009 zvýšila v průměru o 6 %. Deskriptivní statistika 

pro model BCC definovaný způsobem C je zachycena v tabulce 4.13.  
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Tab. 4.13 Deskriptivní statistika BCC modelu (způsob C) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 42,5 43,7 41,2 49,6 52,0 53,5 77,7 68,8 83,5 79,5 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 89,9 89,1 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 5 4 5 6 6 8 7 6 4 4 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Pro sumarizaci dosažených hodnot jsou výsledky opět prezentovány v grafu 4.3. 

Graf 4.3 Vývoj efektivnosti slovenských bank dle způsobu C 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z grafického zobrazení je zřejmé, že model BCC, tedy model pracující s variabilními 

výnosy z rozsahu je méně volatilní a vykazuje konzistentnější trend. Naproti tomu v modelu 

s konstantními výnosy z rozsahu dochází k viditelnému poklesu v roce 2008 a následujícímu 

mírnému růstu v dalších obdobích. Rovněž z grafického zobrazení dosažených hodnot je 

možné usuzovat na spíše pozitivní dopad přijetí eura na Slovensku v roce 2009, při použití 

vstupů a výstupů způsobem C. 
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4.1.4 Vstupně orientovaný DEA model definovaný způsobem D 

 Model, jehož vstupy a výstupy jsou definovány způsobem D, je druhým modelem, 

který je definován dvěma vstupy a to: externími zdroji financování a přijatými depozity. 
7

 

Výsledky dosažené použitím tohoto modelu pro slovenský bankovní sektor s využitím 

konstantních výnosů z rozsahu jsou zachyceny v tabulce 4.14. 

Tab. 4.14 Odhad efektivnosti slovenských bank dle modelu CCR (způsob D v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 87,3 97,70 

OTP 35,2 23,0 92,0 100,0 100,0 88,2 85,5 87,7 99,9 100,0 81,14 

PB 84,5 94,6 75,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,46 

SB 30,6 33,1 84,4 80,7 100,0 90,2 88,2 87,8 93,4 100,0 78,83 

PrivB 8,1 10,7 66,5 33,6 38,2 38,1 36,8 46,9 59,2   37,57 

SSp 19,5 28,3 67,8 69,1 90,8 78,9 92,7 89,2 87,0 72,4 69,59 

TB 17,1 15,5 68,6 72,1 80,0 76,1 82,4 91,8 93,9   66,39 

VÚB 14,3 11,7 58,2 65,9 84,2 79,5 87,3 97,3 96,6 90,8 68,58 

JTB 40,1% 61,4% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,5 89,50 

PrimB 22,4 55,4 75,4 94,4 94,5 100,0 71,0 82,1 87,9 92,5 77,55 

Průměr 37,17 43,37 78,85 81,42 88,77 84,22 84,39 88,28 91,79 92,06   

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z hodnot zachycených v tabulce 4.14 je patrné, že efektivnost slovenských bank byla 

nejnižší v letech 2005 a 2006, což u některých bank bylo zřejmě způsobeno změnami ve 

vlastnických strukturách. Od roku 2007 docházelo k postupnému růstu průměrné efektivnosti 

napříč celým estimačním souborem bank. Po celou analyzovanou dobu docházelo u 

sledovaných bank k narůstání objemů externích zdrojů. 
8

 Tato skutečnost měla zjevně 

pozitivní vliv na vývoj průměrné efektivnosti. 

 Z hlediska jednotlivých bank dosahovala nejvyšší efektivnosti ČSOB Slovensko, která 

produkovala své výstupy na hranici 100% efektivnosti v téměř všech sledovaných letech 

s výjimkou krizového roku 2008 a roku 2010. Průměrná hodnota její efektivnosti byla na 

úrovni 97,70 %. Na velmi slušné hodnotě 95,46 % se pohybovala efektivnost Poštové Banky, 

která dosahovala 100% efektivnosti diskontinuálně v období 2008 – 20014. Jako velmi 

efektivní byla vyhodnocena rovněž J&T Banka, která dosáhla průměrné efektivnosti 89,50 %, 

                                                           
7
 Verze modelu C a D byly použity v diplomové práci: ONDERKA, Petr. Vliv vstupu nových bank na bankovní 

sektor České republiky. Ostrava 2014. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta ekonomická, Katedra financí.  
8
 Externími zdroji jsou zde myšleny dluhopisy vydávané bankami 
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což bylo způsobeno jednak masivní emisí dluhopisů této instituce a jednak skladbou klientely 

této banky.  

 Za povšimnutí stojí vývoj Slovenské sporitelňe, jejíž průměrná efektivnost dosahovala 

úrovně 69,59 %. Jako příčinu těchto nižších hodnot efektivnosti lze kvantifikovat 

nerovnoměrnou dynamiku vývoje v oblasti externího financování. Na tomto místě je však 

nutno podotknout, že příčin vedoucích k nižším hodnotám odhadnuté efektivnosti je více a 

postihnout je v celé jejich komplexnosti je velice obtížné, zároveň modely použité 

k posouzení efektivnosti nemohou zcela přesně postihnout všechny determinanty působící na 

tak komplexní ukazatel, jakým efektivnost bezesporu je. Pokud jde o posouzení vlivu vstupu 

Slovenska do eurozóny, na celkovou efektivnost bankovního sektoru, pak podle modelu 

definovaného způsobem D měla tato skutečnost spíše pozitivní dopad.  Pro detailnější pohled 

je opět i u tohoto modelu provedena statistická analýza, která je v tabulce 4.15. 

Tab. 4.15 Deskriptivní statistika CCR modelu (způsob D) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 8,1 10,7 58,2 33,6 38,2 38,1 36,8 46,9 59,2 72,4 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 26,5 30,7 75,5 87,5 97,2 89,2 87,7 90,5 95,3 93,0 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 1 1 2 3 5 3 3 3 3 3 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Z hodnot deskriptivní statistiky obsažených v tabulce 4.15 je zřejmé, že ve vývoji 

počtu 100% efektivních bank docházelo v první polovině sledovaného období k turbulencím, 

kdy počet maximálně efektivních bank kolísal, tento stav se ustálil po roce 2009. Ze 

zjištěných mediánních hodnot lze usoudit, že přechod na společnou měnu měl spíše pozitivní 

dopad na efektivnost slovenského bankovního sektoru jako celku. Vstupně orientovaný DEA 

model definovaný způsobem D pro variabilní výnosy z rozsahu (BCC model) je uveden 

v tabulce 4.16. 
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Tab. 4.16 Odhad efektivnosti slovenských bank dle modelu BCC (způsob D v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

ČSOB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

OTP 49,6 36,2 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,35 

PB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

SB 55,3 70,4 90,3 84,2 100,0 100,0 100,0 99,9 94,1 100,0 89,46 

PrivB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,00 

SSp 19,7 28,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,81 

TB 18,7 16,8 100,0 100,0 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0   81,05 

VÚB 15,6 14,5 79,7 91,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,17 

JTB 74,9 92,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 96,72 

PrimB 32,9 62,9 76,6 95,1 98,6 100,0 85,7 92,1 88,0 93,1 82,23 

Průměr 56,67 62,14 94,41 97,09 99,25 100,00 98,57 99,19 98,21 99,07   

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Stejně jako v předchozích modelech, využívajících variabilní výnosy z rozsahu i zde je 

patrný trend zvýšení jak průměrných hodnot efektivností za jednotlivá období, tak i hodnot 

efektivností u jednotlivých analyzovaných bank. Nejvyšší, tedy 100% efektivnost byla 

pozorována u ČSOB Slovensko, Poštové Banky a Privat Banky, tyto instituce po celou 

analyzovanou dobu produkovaly své výstupy na hranici efektivnosti. V případě ČSOB 

Slovensko lze nalézt možnou odpověď na takto vysoké hodnoty efektivnosti v rozvaze této 

banky, kdy po celou analyzovanou dobu docházelo ke zvyšování objemu klientských vkladů a 

zároveň rostla i dynamika emisní činnosti banky, což se projevilo pozitivně v produkci 

výstupů, tedy poskytnutých úvěrů.  Jako další velmi efektivní banka byla vyhodnocena J&T 

banka, jejíž průměrná efektivnost byla na úrovni 96,72 %. Slovenská sporitelňa dosahovala 

dle modelu 100% efektivnosti v období 2007 – 2014. Jako důvod nízkých hodnot efektivnosti 

u Slovenské sporitelňe v letech 2005 a 2006 lze uvést jistou disproporci v objemu přijatých 

depozit a objemu poskytnutých úvěrů. Z hodnot uvedených v tabulce lze vyvodit závěr, že 

vyšší efektivnost byla odhadnuta u velkých a středních bank a dále pak u bank s tradičně 

silnou pozicí v rámci slovenského bankovního sektoru. Z hodnot v tabulce je vidět, že vstup 

Slovenska do eurozóny znamenal pro efektivnost slovenských bank spíše přínos. Stejně jako u 

předešlých modelů je i zde pro detailnější přehled provedena deskriptivní statistika, jež je 

zachycena v tabulce 4.17. 
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Tab. 4.17 Deskriptivní statistika BCC modelu (způsob D) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minimum (%) 15,6 14,5 76,6 84,2 93,9 100,0 85,7 92,1 88,0 93,1 

Maximum (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Medián (%) 52,4 66,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Počet bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

Počet efektivních bank 3 3 6 7 8 10 9 8 8 6 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Po provedení deskriptivní statistiky jsou z tabulky 4.17 patrné vysoké mediánní 

hodnoty, které jsou na úrovni 100 % diskontinuálně od roku 2007, zajímavým zjištěním je 

fakt, že se na tomto výsledku nijak neprojevily účinky celosvětové finanční krize odstartované 

v roce 2008. Déle je zajímavé povšimnout si celkového počtu maximálně efektivních bank 

v souboru, zvláště pak v roce 2010, kdy všechny analyzované banky produkovaly své výstupy 

na hranici jejich efektivnosti. O d roku 2011 docházelo ke snižování počtu takto efektivních 

bank.
9
  

 Pro lepší představu o vývoji efektivnosti slovenských bank a to jak metodou 

konstantních výnosů z rozsahu, tak i metodou variabilních výnosů z rozsahu jsou výsledky 

zobrazeny v grafu 4.4 

Graf 4.4 Vývoj efektivnosti slovenských bank dle způsobu D 

 

 Zdroj: vlastní zpracování. 

                                                           
9
 Za snížením počtu maximálně efektivních bank v roce 2014 stojí skutečnost, že v době provádění analýzy dvě 

banky (Tatra banka a Privat banka) neměly zveřejněny své výroční zprávy 
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 Z grafu 4.4 je možno sledovat vývoj efektivnosti vybraných slovenských bank za 

období 2005 – 2014. Křivka vycházející z konstantních výnosů z rozsahu (CCR model) 

vykazuje vyšší volatilitu, jasně zde můžeme vidět nárůst efektivnosti v roce 2007, poté 

mírnou stagnaci v roce 2008. Vývoj efektivnosti reprezentovaný křivkou, vycházející 

z modelu s variabilními výnosy z rozsahu (BCC model) je charakterizován nízkou volatilitou, 

tedy hladším průběhem, jediným markantním trendem byl nárůst efektivnosti mezi lety 2006 

a 2007. Pokud budou grafy sloužit k posouzení vlivu přijetí eura, tedy vstupu Slovenska do 

eurozóny na průměrnou efektivnost slovenských bank, pak lze tuto skutečnost dle vývoje 

grafického aparátu hodnotit spíše jako přínosnou. Zde je ovšem nutno učinit poznámku, že 

slovenský bankovní sektor, je relativně mladý a proto je dynamika jeho vývoje relativně 

vysoká, což samo o sobě pozitivně ovlivňuje efektivnost. Řepková (2012) ve své práci uvádí, 

že pro detailní podhled by bylo zapotřebí modelů s mnoha vstupy a výstupy a také větší 

množství analyzovaných bankovních institucí.  

 Jako doplňující ukazatel byly pro všechny modely spočteny průměrné neefektivnosti 

z rozsahu. Neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem A je obsažena v tabulce 

4.18. 

Tab. 4.18 Neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem A (v %). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Neefekt. 

ČSOB 100,0 83,9 98,6 88,9 97,2 99,8 95,6 96,4 95,8 99,8 4,4 

OTP 84,7 98,8 89,1 61,4 100,0 45,4 15,3 12,3 11,9 11,5 47,1 

PB 92,4 99,8 94,2 56,4 99,8 100,0 63,3 99,8 96,3 99,5 9,8 

SB 90,2 97,8 88,0 60,2 89,4 42,9 62,3 100,0 45,6 38,9 28,4 

PrivB 46,7 67,8 54,2 22,4 70,7 83,9 51,8 25,7 51,3 
 

47,3 

SSp 99,7 84,7 76,4 45,4 99,5 72,4 100,0 50,6 100,0 100,0 17,1 

TB 99,5 85,2 99,8 49,3 97,9 80,1 99,3 64,9 98,0 
 

14,0 

VÚB 96,4 100,0 100,0 39,5 97,7 72,4 99,8 59,8 99,2 98,5 13,7 

JTB 88,7 97,5 86,4 54,6 90,6 90,2 75,6 24,1 45,9 100,0 24,6 

PrimB 86,6 99,2 90,7 100,0 95,2 10,8 77,8 41,5 57,8 100,0 24,0 

Neefekt. 11,5 8,5 12,3 42,2 6,2 30,2 25,9 42,5 29,8 19,0 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z hodnot obsažených v tabulce 4.18 je patrné, že míra neefektivnosti z rozsahu 

dosahovala nejvyšších hodnot v letech 2008 a 2012. Při pohledu na průměrné míry 

neefektivnosti je patrné, že vyšších měr neefektivnosti bylo dosaženo u menších bank, kdy 

nejvyšší míru neefektivnosti vykazovala OTP banka a Privat banka. Naopak nejlepšího 

hodnocení dosáhla ČSOB Slovensko a Poštová banka. Z vývoje průměrných hodnot 
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neefektivnosti, lze usoudit, že vliv vstupu Slovenska do eurozóny měl dle tohoto modelu spíše 

negativní dopad.  

 Hodnoty neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem B je obsažen 

v tabulce 4.19. 

Tab. 4.19 Neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem B (v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Neefekt 

ČSOB 81,0 65,5 69,9 82,3 72,5 78,8 83,7 94,8 100,0 100,0 17,2 

OTP 83,4 72,3 88,4 97,5 100,0 93,8 91,9 97,8 96,4 100,0 7,9 

PB 84,8 77,1 100,0 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,1 

SB 83,9 75,4 98,6 97,6 99,9 91,3 91,5 97,7 96,6 100,0 6,8 

PrivB 100,0 100,0 47,5 100,0 99,5 76,4 76,6 93,3 89,5 
 

13,0 

SSp 81,2 66,0 64,7 62,0 65,3 64,6 57,8 58,5 53,3 58,3 36,8 

TB 81,4 66,7 79,7 68,1 68,3 70,6 66,5 70,3 68,5 
 

28,9 

VÚB 84,8 77,9 69,0 62,8 65,6 65,5 58,7 59,0 53,5 59,0 34,4 

JTB 85,1 77,2 95,0 97,5 100,0 97,0 96,4 99,6 99,3 100,0 5,3 

PrimB 82,9 70,6 77,9 97,1 90,8 97,8 96,0 98,1 97,1 100,0 9,2 

Neefekt 15,2 25,1 20,9 13,7 13,8 16,4 18,1 13,1 14,6 10,3 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Provedením analýzy neefektivnosti pro model definovaný způsobem B bylo zjištěno, 

že nejvyšší neefektivnosti z rozsahu dosáhla Slovenská sporitelňa a to 36,8 %, další dle tohoto 

modelu nejméně efektivní bankou byla VÚB s průměrnou mírou neefektivnosti na úrovni 

34,4 %. Nejlepších výsledků dosahovala Poštová banka a J&T banka. Výsledky analýzy 

neefektivnosti pro model definovaný způsobem B naznačují, že vstup Slovenska do eurozóny 

měl spíše neutrální vliv na analyzovanou míru neefektivnosti. 

 Hodnoty neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem C jsou zachyceny 

v tabulce 4.20. 
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Tab. 4.20 Neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem C (v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Neefekt 

ČSOB 100,0 100,0 100,0 83,0 88,0 88,5 100,0 100,0 100,0 92,4 4,8 

OTP 100,0 98,4 96,7 100,0 100,0 88,2 95,1 96,5 100,0 100,0 2,5 

PB 72,5 81,7 87,3 84,9 94,4 99,7 99,9 99,0 97,6 100,0 8,3 

SB 99,4 98,5 96,5 96,4 99,7 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 1,0 

PrivB 24,7 41,4 73,4 33,6 36,1 40,1 43,3 48,1 54,8 
 

56,1 

SSp 75,1 63,4 68,3 66,0 85,9 86,6 94,6 97,1 92,2 93,1 17,8 

TB 76,4 76,9 73,8 68,9 77,2 76,6 91,1 99,3 98,5 
 

17,9 

VÚB 100,0 100,0 74,8 67,7 82,5 79,5 93,2 100,0 98,9 90,8 11,3 

JTB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 96,5 98,3 0,7 

PrimB 97,9 94,6 99,3 87,2 87,7 100,0 95,2 98,7 99,8 100,0 4,0 

Neefekt 15,4 14,5 13,0 21,2 14,8 14,1 8,8 6,3 6,2 3,2 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z hodnot uvedených v tabulce 4.20 byla nejvíce neefektivní bankou Privat banka, jejíž 

míra neefektivnosti dosahovala 56,1 %, vyšších hodnot neefektivnosti bylo rovněž dosaženo u 

Tatra banky a Slovenské sporitelňe. Naopak absolutně nejlepšího hodnocení dosáhla J&T 

banka, která vykazovala pouze 0,7% míru neefektivnosti z rozsahu. Z vývoje průměrné 

neefektivnosti lze vyvodit závěr, že přijetí jednotné evropské měny mělo spíše pozitivní 

dopady na vývoj efektivnosti slovenských bank. 

 Hodnoty neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem D jsou zachyceny 

v tabulce 4.21. 

Tab. 4.21 Neefektivnosti z rozsahu pro model definovaný způsobem D (v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Neefekt 

ČSOB 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 87,3 2,3 

OTP 70,9 63,5 94,5 100,0 100,0 88,2 85,5 87,7 99,9 100,0 11,0 

PB 84,5 94,6 75,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,5 

SB 55,3 47,0 93,4 95,9 100,0 90,2 88,2 87,9 99,2 100,0 14,3 

PrivB 8,1 10,7 66,5 33,6 38,2 38,1 36,8 46,9 59,2   62,4 

SSp 98,9 99,8 67,8 69,1 90,8 78,9 92,7 89,2 87,0 72,4 15,3 

TB 91,6 92,2 68,6 72,1 85,3 76,1 82,4 91,8 93,9   16,2 

VÚB 91,9 80,9 72,9 72,0 84,2 79,5 87,3 97,3 96,6 90,8 14,7 

JTB 53,5 66,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,0 8,6 

PrimB 67,9 88,1 98,4 99,2 95,8 100,0 82,8 89,2 99,9 99,3 7,9 

Neefekt 27,7 25,7 16,2 16,0 10,6 15,8 14,4 11,0 6,4 7,0   

Zdroj: vlastní zpracování. 
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 Z výsledků analýzy obsažených v tabulce 4.21 je zřejmé, že nejméně efektivní byla 

Privat banka, s mírou neefektivnosti 62,4 %. Dalšími méně efektivními bankami byly Tatra 

banka, Slovenská sporitelňa a Sberbank. Z výsledků analýzy je patrný zajímavý vývoj 

průměrné neefektivnosti za jednotlivé roky analyzovaného období., kdy docházelo k poklesu 

míry neefektivnosti v letech 2005 – 2009. Po roce 2009, tedy v období, plné implementace 

eura docházelo k turbulencím ve vývoji neefektivnosti, i navzdory této skutečnosti již míry 

neefektivnosti po roce 2009 nedosáhly úrovní z dob před vstupem Slovenska do eurozóny. 

Celkově lze tedy hovořit o mírně pozitivních dopadech vstupu.  

 4.2 Zhodnocení získaných výsledků 

Tab. 4.22 Shrnutí dosažených výsledků slovenských bank (v %) 

  CCR BCC 

  model A model B model C model D model A model B model C model D 

Rok průměrná efektivnost průměrná efektivnost 

2005 60,37 54,10 71,42 37,17 68,70 63,22 83,72 56,67 

2006 67,75 50,60 73,52 43,37 75,90 67,32 86,19 62,14 

2007 61,85 55,90 77,21 78,85 71,80 73,89 89,00 94,41 

2008 30,46 65,30 70,81 81,42 56,20 77,17 90,76 97,09 

2009 58,14 63,80 79,39 88,77 62,80 75,57 93,87 99,25 

2010 47,33 56,70 81,19 84,22 60,00 69,59 95,29 100,00 

2011 45,68 54,90 86,96 84,39 56,40 68,91 95,61 98,57 

2012 33,36 60,10 86,55 88,28 55,20 70,90 92,76 99,19 

2013 41,15 55,80 90,00 91,79 57,80 68,40 96,12 98,21 

2014 39,96 59,80 91,36 92,06 40,00 69,85 94,73 99,07 

  CCR BCC 

  Počet efektivních bank počet efektivních bank 

Počet bank model A model B model C model D model A model B model C model D 

10 1 1 4 1 3 3 5 3 

10 1 1 3 1 4 3 4 3 

10 1 1 2 2 3 4 5 6 

10 1 1 2 3 3 3 6 7 

10 1 1 2 5 3 3 6 8 

10 1 1 1 3 3 3 8 10 

10 1 1 3 3 2 3 7 9 

10 1 1 3 3 3 3 6 8 

10 1 1 3 3 2 3 6 8 

8 1 1 2 3 1 2 4 6 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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 V tabulce 4.22, kde byla provedena celková sumarizace dosažených výsledků je 

zachycen vývoj průměrné efektivnosti estimačního souboru slovenských bank a počet 

maximálně efektivních bank v jednotlivých letech. Z tabulky je možno vyvodit závěr, že 

vyšších efektivností dle všech způsobů provedení bylo dosaženo použitím metody 

variabilních výnosů z rozsahu (BCC model). Z hlediska způsobů, kterým byly zadávány 

vstupy a výstupy bylo nejvyšších hodnot efektivnosti dosaženo použitím modelů C a D. 

Způsoby, jež byly definovány jedním vstupem a jedním výstupem (modely A, B) nebylo 

dosaženo takto vysokých hodnot efektivností.  Volba množství použitých vstupů měla 

v konečném důsledku rovněž vliv na počet 100% efektivních bank z analyzovaného souboru, 

lze si povšimnout, že u modelů pracujících s větším množstvím vstupů, se objevuje větší 

množství 100% efektivních bank. Je však nutno podotknout, že modely, jež vycházejí 

z jednoho vstupu, jsou rovněž cenným zdrojem informací, neboť ne všechny vstupní veličiny 

lze kombinovat.  

 Z hlediska posouzení vlivu vstupu Slovenska do eurozóny poskytly modely v zásadě 

rozdílné výsledky. Zatímco dle výsledků modelů s jedním vstupem lze hodnotit vliv spíše 

negativně až neutrálně, dle modelů se dvěma vstupy lze kvantifikovat celkový vliv spíše 

pozitivně. Vzhledem ke skutečnosti, že slovenský bankovní sektor je relativně mladý a 

relativně dynamický lze nepochybně část výsledků připsat i těmto specifikům. Celkově lze 

hodnotit vliv vstupu Slovenska do eurozóny pro slovenský bankovní sektor, i s přihlédnutím 

na vývoj měnové politiky uskutečňovaný ECB, jako pozitivní pro vývoj měřené efektivnosti.  
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5. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce byla komparace efektivnosti slovenského bankovního sektoru 

v období před a po vstupu Slovenska do eurozóny a výsledné zhodnocení tohoto vstupu. 

Analýza byla provedena pro časový úsek let 2005 – 2014. Druhá kapitola této práce byla 

zaměřena na komplexní popis slovenského bankovního sektoru v analyzovaném období 

včetně implementace vlivu tohoto vývoje. V rámci této kapitoly byly rovněž podrobně 

specifikovány dané segmenty trhu, z nichž posléze analýza vycházela. Třetí kapitola byla 

zaměřena na vymezení efektivnosti v ekonomickém pojetí, v rámci konceptu této kapitoly 

byly představeny základní metody a techniky používané pro odhady efektivnosti. V rámci 

teoretické části této práce byly představeny nejpoužívanější metody, z nichž některé nebyly 

aplikovány v rámci praktické části práce. Třetí kapitola této práce věnuje rovněž pozornost 

výčtu některých empirických studií, jež se danou problematikou zabývají. Čtvrtá kapitola 

práce je zaměřena na prezentaci a rozbor dosažených výsledků, teoretickým základem pro 

provedené výpočty byla třetí kapitola. Data, použitá v rámci této práce byla získána 

z nekonsolidovaných výročních zpráv jednotlivých analyzovaných bank, čímž bylo zajištěno, 

že s uvedenými daty nemohlo být nijak manipulováno. Veškerá data použitá v rámci této 

práce byla definována na roční bázi. 

 Pro odhad efektivnosti slovenského bankovního sektoru byl v práci použit 

neparametrický přístup a efektivnost byla odhadnuta pomocí metody Data Envelopment 

Analysis. V rámci analýzy byl zvolen vstupně orientovaný model, jež byl aplikován jak pro 

konstantní, tak i pro variabilní výnosy z rozsahu. Vstupy a výstupy byly nadefinovány tak, 

aby použité modely kladly co největší důraz na nejdůležitější aspekty jednotlivých bank. 

V práci byly prakticky aplikovány celkem čtyři modely, kterými byly vstupy a výstupy 

zadány. První model použitý v rámci odhadu efektivnosti měl jako vstupy definovány celkové 

náklady, výstupem pak byla výše čistého zisku. V druhém modelu byl jako vstup určen 

celkový objem úvěrů poskytnutých klientům, výstup pak představovaly inkasované úrokové 

výnosy. Třetí model byl od dvou předchozích odlišný v tom smyslu, že odrážel dvě vstupní 

veličiny a to: mzdové náklady a objem přijatých depozit, výstup byl definován objemem 

poskytnutých úvěrů. V posledním čtvrtém modelu byl kladen důraz především na oblast 

financování úvěrové činnosti, kdy vstupy byly charakterizovány externími zdroji spolu 

s přijatými depozity, výstupem byl opět výsledný objem poskytnutých úvěrů.  

 Použitím těchto čtyř modelů, bylo dosaženo vcelku odlišných výsledků. Pomocí 

prvních dvou modelů bylo zjištěno, že úroveň efektivnosti slovenského bankovního sektoru 
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byla vyšší před rokem 2009, tj. před vstupem Slovenska do eurozóny, kdy nejvyšších hodnot 

průměrné efektivnosti bylo dosaženo v období let 2005 – 2007, po tomto období se hodnoty 

průměrné efektivnosti snižovaly. V rámci analýzy efektivnosti byl rovněž stanovován počet 

bank, jež své výstupy produkovaly na hranici efektivnosti. Při použití prvních dvou způsobů 

dosahovalo 100% efektivnosti, jen málo bank z estimačního souboru, prakticky vždy jen 

jedna.  

 U způsobů, které byly definovány dvěma vstupy, bylo dosaženo poněkud odlišných 

výsledků. Použitím způsobů C a D nabývala průměrná efektivnost vyšších hodnot a to jak při 

použití CCR, tak i BCC modelu. Velmi zajímavý byl i vývoj z časového hlediska, kdy 

z výsledků lze vyvodit závěr, že po vstupu Slovenska do eurozóny převažovaly pozitivní 

aspekty. Obecně lze konstatovat, že použití způsobů, jež byly definovány větším množstvím 

vstupů, vedlo v konečném důsledku ke zlepšení průměrné hodnoty efektivnosti a rovněž ke 

zvýšení počtu 100% efektivních bank v analyzovaném souboru. V rámci celkového 

hodnocení byla těmto výsledkům autorem přiřazena vyšší váha.  

 S využitím výsledků získaných ve čtvrté kapitole, lze s přihlédnutím ke konstrukci 

jednotlivých způsobů výpočtu vyvodit závěr, že vstup Slovenska do eurozóny měl na 

efektivnost slovenského bankovního sektoru ve výsledku spíše pozitivní vliv. Je však nutno 

podotknout, že problematika efektivnosti je velice komplexním jevem, který není možno 

vystihnout zcela dokonale i s přihlédnutím k specifikům jednotlivých bankovních trhů. 

Specifickým je samozřejmě i slovenský bankovní trh a to jak z hlediska stáří, tak z hlediska 

velikosti. Není možno také přehlížet specifické rysy slovenských klientů. Vzhledem k těmto 

aspektům bude velmi zajímavé sledovat dění na slovenském bankovním sektoru i do 

budoucna, především v oblasti společné měnové politiky, na níž Slovensko participuje od 

roku 2009.   
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SEZNAM ZKRATEK 

BCC – Model DEA s variabilními výnosy z rozsahu 

CCR – Model DEA s konstantními výnosy z rozsahu 

ČSOB – Československá obchodná banka 

DEA – Model datových obalů 

ECB – Evropská centrální banka 

FDA – Free Disposal Hull 

JTB – J&T banka 

NBS – Národná banka Slovenska 

OTP – OTP banka 

PB – Poštová banka 

PrimB – Prima banka 

PrivB – Privat banka 

SB – Sberbank Slovensko 

SFA – Stochastic Frontier Approach  

SR – Slovenská republika 

SSp – Slovenská sporitelňa 

TB – Tatra banka 

TFA – Thick Frontier Analysis  

VÚB – Všeobecná úverová banka 
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Příloha č. 1 - Estimační soubor analyzovaných bank 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB 

OTP OTP OTP OTP OTP OTP OTP OTP OTP OTP 

PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB 

SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB 

PrivB PrivB PrivB PrivB PrivB PrivB PrivB PrivB PrivB   

SSp SSp SSp SSp SSp SSp SSp SSp SSp SSp 

TB TB TB TB TB TB TB TB TB   

VÚB VÚB VÚB VÚB VÚB VÚB VÚB VÚB VÚB VÚB 

JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB 

PrimB PrimB PrimB PrimB PrimB PrimB PrimB PrimB PrimB PrimB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 – Data po letech (model A) 

Všechna data jsou v tisících EUR. 

       

 

2006 Celkové Ná EAT 

ČSOB 466 070 261 006 

OTP 30 176 7 488 

PB 30 569 9 348 

SB 23 223 6 274 

PrivB 3 730 1 688 

SSp 177 138 98 812 

TB 135 335 73 492 

VÚB 14 855 9 921 

JTB 9 183 5 981 

PrimB 30 553 8 182 

 

2007 Celkové Ná EAT 

ČSOB 121 481 53 915 

OTP 35 817 10 341 

PB 41 270 18 895 

SB 30 097 9 350 

PrivB 4 178 1 618 

SSp 227 139 124 081 

TB 192 034 102 748 

VÚB 169 401 121 103 

JTB 15 665 8 215 

PrimB 57 073 12 148 

 

 

2005 Celkové Ná EAT 

ČSOB 435 997 289 494 

OTP 30 229 5 089 

PB 30 214 7 908 

SB 23 918 6 894 

PrivB 3 665 1 137 

SSp 168 392 94 110 

TB 132 420 60 161 

VÚB 16 600 10 627 

JTB 12 827 5 981 

PrimB 28 661 5 615 



 

 

2008 Celkové Ná EAT 

ČSOB 137 425 37 138 

OTP 44 374 11 000 

PB 54 864 9 155 

SB 41 428 10 523 

PrivB 5 762 2 218 

SSp 264 007 142 155 

TB 237 064 131 308 

VÚB 247 881 168 489 

JTB 20 350 8 595 

PrimB 52 665 90 574 

 

2009 Celkové Ná EAT 

ČSOB 139 496 16 428 

OTP 38 734 24 617 

PB 59 295 23 835 

SB 36 636 8 107 

PrivB 6 758 3 035 

SSp 257 650 30 505 

TB 188 518 94 884 

VÚB 228 124 141 671 

JTB 23 361 8 866 

PrimB 53 546 13 238 

 

2010 Celkové Ná EAT 

ČSOB 146 074 51 656 

OTP 37 001 3 498 

PB 60 659 55 313 

SB 36 011 3 308 

PrivB 8 449 6 464 

SSp 230 974 150 122 

TB 221 456 94 165 

VÚB 227 671 150 323 

JTB 30 991 10 457 

PrimB 48 741 833 

 

 

 

 



 

 

2011 Celkové Ná EAT 

ČSOB 142469 55370 

OTP 36 503 1 104 

PB 59 858 5 948 

SB 38 668 5 703 

PrivB 8 676 3 742 

SSp 234 083 194 893 

TB 223 984 139 084 

VÚB 236 269 176 903 

JTB 36 874 10 435 

PrimB 53 026 11 700 

 

2012 Celkové Ná EAT 

ČSOB 167 631 55 746 

OTP 39 559 2 067 

PB 82 841 65 593 

SB 43 948 66 234 

PrivB 11 119 4 302 

SSp 247 166 188 650 

TB 220 392 103 536 

VÚB 255 091 119 704 

JTB 61 376 4 041 

PrimB 43 857 8 283 

 

2013 Celkové Ná EAT 

ČSOB 160 992 63 065 

OTP 40 954 1 014 

PB 98 461 69 590 

SB 53 200 3 869 

PrivB 11 412 4 356 

SSp 249 101 185 374 

TB 245 482 97 170 

VÚB 265 276 135 096 

JTB 64 540 3 898 

PrimB 38 242 5 627 

 

 

 

 



 

 

2014 Celkové Ná EAT 

ČSOB 167 446 66 223 

OTP 41 130 443 

PB 77 946 41 830 

SB 45 831 11 167 

      

SSp 221 101 182 746 

      

VÚB 272 561 145 759 

JTB 82 561 4 840 

PrimB 43 118 1 542 

 

Příloha č. 3 – Data po letech (model B) 

2005 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 4 814 089 661 729 

OTP 748 085 41 267 

PB 188 177 27 098 

SB 493 601 34 367 

PrivB 31 929 5 421 

SSp 2 486 041 308 493 

TB 2 169 709 164 776 

VÚB 2 215 687 29 853 

JTB 414 962 23 667 

PrimB 663 469 50 782 

 

2006 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 6 063 520 768 171 

OTP 672 467 54 935 

PB 236 097 35 183 

SB 567 657 39 973 

PrivB 51 701 9 996 

SSp 3 256 204 368 559 

TB 2 781 498 221 427 

VÚB 2 353 986 31 470 

JTB 579 895 34 547 

PrimB 757 967 69 673 

 

 

 



 

 

2007 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 2 930 253 335 023 

OTP 905 596 72 119 

PB 325 733 53 704 

SB 783 319 55 280 

PrivB 143 577 11 247 

SSp 4 668 314 498 050 

TB 4 163 621 106 849 

VÚB 3 871 602 440 342 

JTB 978 552 59 842 

PrimB 1 131 882 120 830 

 

2008 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 2 585 345 323 988 

OTP 1 207 153 89 697 

PB 596 816 82 984 

SB 977 702 70 753 

PrivB 96 706 16 464 

SSp 5 711 366 602 442 

TB 5 763 925 457 725 

VÚB 5 667 718 574 085 

JTB 1 120 054 87 596 

PrimB 1 611 723 266 510 

 

2009 Poskytnuté úvěry Úrokové  vý 

ČSOB 3 311 233 252 779 

OTP 1 008 553 68 602 

PB 806 521 109 319 

SB 993 006 51 540 

PrivB 108 423 14 625 

SSp 6 050 148 535 284 

TB 5 484 549 357 974 

VÚB 5 863 647 504 509 

JTB 952 829 77 301 

PrimB 1 675 304 128 747 

 

 

 

 



 

 

2010 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 3 426 894 235 166 

OTP 906 105 60 581 

PB 1 116 518 152 589 

SB 1 018 915 47 537 

PrivB 179 523 18 734 

SSp 6 074 859 535 943 

TB 5 769 270 333 824 

VÚB 6 437 675 485 077 

JTB 1 168 941 89 638 

PrimB 1 849 420 100 380 

 

2011 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 3 985 578 245 928 

OTP 887 945 60 883 

PB 1 370 996 203 435 

SB 1 145 483 58 664 

PrivB 197 062 22 406 

SSp 6 697 442 574 868 

TB 6 357 055 367 275 

VÚB 7 266 546 541 281 

JTB 1 374 253 102 461 

PrimB 1 224 494 96 261 

 

2012 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 4 132 132 243 461 

OTP 917 222 66 673 

PB 1 722 781 232 556 

SB 1 226 689 62 733 

PrivB 204 099 25 717 

SSp 7 092 535 560 127 

TB 6 388 106 356 693 

VÚB 7 526 581 543 131 

JTB 1 636 834 158 313 

PrimB 1 139 287 72 201 

 

 

 

 



 

 

2013 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 4 249 339 248 100 

OTP 1 056 086 62 518 

PB 1 875 479 250 154 

SB 1 426 451 66 481 

PrivB 203 540 24 302 

SSp 7 512 747 533 893 

TB 6 577 648 346 770 

VÚB 7 574 317 528 491 

JTB 2 187 931 156 974 

PrimB 1 180 201 73 852 

 

2014 Poskytnuté úvěry Úrokové vý 

ČSOB 4 581 447 249 908 

OTP 1 093 741 64 334 

PB 2 295 039 257 785 

SB 1 584 757 71 394 

      

SSp 8 085 570 529 630 

      

VÚB 8 282 781 513 896 

JTB 2 566 997 209 053 

PrimB 1 300 996 75 482 

 

Příloha č. 4 – Data po letech (model C) 

2005 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 172 305 1 349 862 4 814 089 

OTP 11 253 596 613 748 085 

PB 8 229 534 794 188 177 

SB 6 776 624 517 493 601 

PrivB 1 804 110 254 31 929 

SSp 59 697 4 733 266 2 486 041 

TB 48 903 3 558 097 2 169 709 

VÚB 6 350 4 342 746 2 215 687 

JTB 3 317 476 725 414 962 

PrimB 11 345 831 876 663 469 

 

 

 



 

 

2006 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 214 674 1 423 882 6 063 520 

OTP 12 970 687 260 672 467 

PB 9 477 599 940 236 097 

SB 8 108 714 039 567 657 

PrivB 1 793 113 214 51 701 

SSp 60 903 5 550 317 3 256 204 

TB 54 010 4 222 452 2 781 498 

VÚB 6 246 4 727 666 2 353 986 

JTB 4 970 632 480 579 895 

PrimB 12 449 1 037 944 757 967 

 

2007 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 53 141 2 671 164 2 930 253 

OTP 14 235 896 967 905 596 

PB 12 141 876 527 325 733 

SB 11 501 881 088 783 319 

PrivB 1 976 196 775 143 577 

SSp 71 435 6 848 584 4 668 314 

TB 69 451 5 532 322 4 163 621 

VÚB 73 936 6 112 557 3 871 602 

JTB 6 833 1 019 910 978 552 

PrimB 16 870 1 475 462 1 131 882 

 

2008 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 54 604 2 572 661 2 585 345 

OTP 13 585 996 595 1 207 153 

PB 14 123 1 283 735 596 816 

SB 13 185 1 183 851 977 702 

PrivB 3 459 237 850 96 706 

SSp 74 565 8 563 089 5 711 366 

TB 85 171 7 455 054 5 763 925 

VÚB 97 773 8 129 757 5 667 718 

JTB 8 256 1 194 881 1 120 054 

PrimB 22 206 1 722 646 1 611 723 

 

 

 

 



 

 

2009 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 59 525 3 500 726 3 311 233 

OTP 10 766 938 363 1 008 553 

PB 16 618 1 866 624 806 521 

SB 12 530 1 001 158 993 006 

PrivB 3 937 279 336 108 423 

SSp 71 721 7 801 796 6 050 148 

TB 78 748 6 716 322 5 484 549 

VÚB 97 129 6 609 926 5 863 647 

JTB 9 129 1 264 384 952 829 

PrimB 21 229 1 873 993 1 675 304 

 

2010 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 61 005 3 473 000 3 426 894 

OTP 11 263 921 822 906 105 

PB 21 227 2 221 427 1 116 518 

SB 10 503 1 013 669 1 018 915 

PrivB 4 620 423 285 179 523 

SSp 69 966 8 158 459 6 074 859 

TB 81 515 6 801 644 5 769 270 

VÚB 97 195 7 265 367 6 437 675 

JTB 11 351 1 556 641 1 168 941 

PrimB 19 237 1 659 386 1 849 420 

 

2011 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 63220 3 583 372 3 985 578 

OTP 10 874 933 801 887 945 

PB 18 244 2 665 478 1 370 996 

SB 12 448 1 167 171 1 145 483 

PrivB 4 933 481 137 197 062 

SSp 76 034 8 033 726 6 697 442 

TB 84 293 6 932 867 6 357 055 

VÚB 103 844 7 487 408 7 266 546 

JTB 14 136 2 132 696 1 374 253 

PrimB 22 420 1 551 590 1 224 494 

 

 

 

 



 

 

2012 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 68 727 4 076 314 4 132 132 

OTP 11 312 1 032 022 917 222 

PB 23 786 2 829 928 1 722 781 

SB 13 907 1 378 447 1 226 689 

PrivB 5 174 451 453 204 099 

SSp 82 839 8 412 567 7 092 535 

TB 83 192 6 864 783 6 388 106 

VÚB 97 428 7 632 684 7 526 581 

JTB 29 912 2 547 017 1 636 834 

PrimB 16 787 1 646 156 1 139 287 

 

2013 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 66 586 4 249 996 4 249 339 

OTP 11 960 1 124 414 1 056 086 

PB 24 313 3 267 808 1 875 479 

SB 15 064 1 579 810 1 426 451 

PrivB 5 391 377 859 203 540 

SSp 86 052 9 090 560 7 512 747 

TB 82 510 7 007 983 6 577 648 

VÚB 107 796 7 838 211 7 574 317 

JTB 25 451 3 129 371 2 187 931 

PrimB 15 873 1 516 228 1 180 201 

 

2014 Personální Ná Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 70 490 4 522 620 4 581 447 

OTP 12 524 1 197 994 1 093 741 

PB 22 616 3 574 461 2 295 039 

SB 16 931 1 365 460 1 584 757 

PrivB       

SSp 90 206 9 666 285 8 085 570 

TB       

VÚB 111 196 7 859 303 8 282 781 

JTB 28 602 3 857 385 2 566 997 

PrimB 17 408 1 464 034 1 300 996 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 – Data po letech (model D) 

2005 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 98312 1 349 862 4 814 089 

OTP 154365 596 613 748 085 

PB 4549 534 794 188 177 

SB 32 980 624 517 493 601 

PrivB 13587 110 254 31 929 

SSp 260426 4 733 266 2 486 041 

TB 528381 3 558 097 2 169 709 

VÚB 391132 4 342 746 2 215 687 

JTB 21 125 476 725 414 962 

PrimB 87 209 831 876 663 469 

 

2006 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 156312 1 423 882 6 063 520 

OTP 206 173 687 260 672 467 

PB 6437 599 940 236 097 

SB 44 208 714 039 567 657 

PrivB 53220 113 214 51 701 

SSp 296251 5 550 317 3 256 204 

TB 712 542 4 222 452 2 781 498 

VÚB 588120 4 727 666 2 353 986 

JTB 24 341 632 480 579 895 

PrimB 35247 1 037 944 757 967 

 

2007 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 365 538 2 671 164 2 930 253 

OTP 285 017 896 967 905 596 

PB 10 770 876 527 325 733 

SB 89 352 881 088 783 319 

PrivB 58 071 196 775 143 577 

SSp 418 754 6 848 584 4 668 314 

TB 818 663 5 532 322 4 163 621 

VÚB 795 849 6 112 557 3 871 602 

JTB 24 449 1 019 910 978 552 

PrimB 105 270 1 475 462 1 131 882 

 

 

 



 

 

2008 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 258 606 2 572 661 2 585 345 

OTP 283 742 996 595 1 207 153 

PB 9 368 1 283 735 596 816 

SB 122 938 1 183 851 977 702 

PrivB 139 511 237 850 96 706 

SSp 410210 8 563 089 5 711 366 

TB 1123795 7 455 054 5 763 925 

VÚB 1106851 8 129 757 5 667 718 

JTB 24 755 1 194 881 1 120 054 

PrimB 125 561 1 722 646 1 611 723 

 

2009 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 252 240 3 500 726 3 311 233 

OTP 204 758 938 363 1 008 553 

PB 14 681 1 866 624 806 521 

SB 122 771 1 001 158 993 006 

PrivB 41 820 279 336 108 423 

SSp 426 454 7 801 796 6 050 148 

TB 1 042 894 6 716 322 5 484 549 

VÚB 1 285 310 6 609 926 5 863 647 

JTB 45 190 1 264 384 952 829 

PrimB 135 624 1 873 993 1 675 304 

 

2010 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 237 278 3 473 000 3 426 894 

OTP 156 611 921 822 906 105 

PB 23 883 2 221 427 1 116 518 

SB 118 770 1 013 669 1 018 915 

PrivB 39 817 423 285 179 523 

SSp 380 933 8 158 459 6 074 859 

TB 699 106 6 801 644 5 769 270 

VÚB 1 619 591 7 265 367 6 437 675 

JTB 25 930 1 556 641 1 168 941 

PrimB 121 917 1 659 386 1 849 420 

 

 

 

 



 

 

2011 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 245 978 3 583 372 3 985 578 

OTP 135 796 933 801 887 945 

PB 23 856 2 665 478 1 370 996 

SB 114 827 1 167 171 1 145 483 

PrivB 41 622 481 137 197 062 

SSp 367 381 8 033 726 6 697 442 

TB 742 990 6 932 867 6 357 055 

VÚB 1 660 487 7 487 408 7 266 546 

JTB 39 130 2 132 696 1 374 253 

PrimB 112 345 1 551 590 1 224 494 

 

2012 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 304 550 4 076 314 4 132 132 

OTP 97 141 1 032 022 917 222 

PB 28 689 2 829 928 1 722 781 

SB 105 720 1 378 447 1 226 689 

PrivB 30 087 451 453 204 099 

SSp 536 729 8 412 567 7 092 535 

TB 783 834 6 864 783 6 388 106 

VÚB 1 417 462 7 632 684 7 526 581 

JTB 39 608 2 547 017 1 636 834 

PrimB 78 087 1 646 156 1 139 287 

 

2013 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 376 504 4 249 996 4 249 339 

OTP 83 800 1 124 414 1 056 086 

PB 28 869 3 267 808 1 875 479 

SB 127 656 1 579 810 1 426 451 

PrivB 25 495 377 859 203 540 

SSp 697 234 9 090 560 7 512 747 

TB 821 908 7 007 983 6 577 648 

VÚB 1 404 607 7 838 211 7 574 317 

JTB 54 986 3 129 371 2 187 931 

PrimB 93 474 1 516 228 1 180 201 

 

 

 

 



 

 

2014 Cizí zdroje Přijatá depozita Poskytnuté úvěry 

ČSOB 444 544 4 522 620 4 581 447 

OTP 59 098 1 197 994 1 093 741 

PB 24 479 3 574 461 2 295 039 

SB 132 833 1 365 460 1 584 757 

PrivB       

SSp 929 840 9 666 285 8 085 570 

TB       

VÚB 1 469 465 7 859 303 8 282 781 

JTB 68 422 3 857 385 2 566 997 

PrimB 85 822 1 464 034 1 300 996 

 


