
 

 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

Vypovídací schopnost účetních výkazů a jejich vyuţití ve finanční analýze 

banky 

Predictability of Financial Reports and their Utilization in the Financial Analysis 

of the bank 

 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Milada Vondráčková 

Vedoucí diplomové práce:           Ing. Marie Lichnovská, Ph. D. 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

  



 

 

 



3 

 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 5 

2 Charakteristika účetních výkazů ........................................................................................ 7 

2.1 Potřebnost finančních výkazů ...................................................................................... 8 

2.2 Charakteristika účetních výkazů .................................................................................. 9 

2.2.1 Výkazy účetní závěrky ....................................................................................... 10 

2.3 Obecně uznávané účetní zásady ................................................................................ 11 

2.4 Účetní závěrka banky ................................................................................................ 14 

2.5 Rozvaha (bilance) ...................................................................................................... 15 

2.5.1 Rozvaha (bilance) banky .................................................................................... 15 

2.5.2 Bankovní podrozvaha ......................................................................................... 18 

2.5.3 Bankovní předvaha ............................................................................................. 18 

2.6 Výkaz zisků a ztrát .................................................................................................... 19 

2.6.1 Výkaz zisků a ztrát banky .................................................................................. 21 

2.7 Přehled o změnách vlastního kapitálu ....................................................................... 23 

2.8 Přehled o peněţních tocích (Cash flow) .................................................................... 23 

2.8.1 Peněţní toky z provozní činnosti ....................................................................... 24 

2.8.2 Peněţní toky z investiční činnosti ...................................................................... 25 

2.8.3 Peněţní toky z finanční činnosti ......................................................................... 25 

2.8.4 Metody sestavení ................................................................................................ 26 

3 Finanční analýza komerční banky Jistota, a.s. ................................................................. 27 

3.1 Elementární metody finanční analýzy ....................................................................... 28 

3.2 Ukazatele finanční analýzy bank ............................................................................... 31 

3.3 Údaje o analyzované společnosti ............................................................................... 36 



4 

 

3.4 Ukazatele bankovní struktury .................................................................................... 37 

3.4.1 Ukazatele struktury aktiv ................................................................................... 37 

3.4.2 Ukazatele struktury pasiv ................................................................................... 38 

3.5 Ukazatele bankovní rentability .................................................................................. 40 

3.6 Ukazatele bankovní likvidity ..................................................................................... 42 

3.7 Ukazatele produktivity a nákladové intenzity ........................................................... 45 

3.8 Ukazatele kvality bankovních aktiv .......................................................................... 47 

4 Zhodnocení výsledků finanční analýzy ............................................................................ 48 

4.1 Hodnocení ukazatelů struktury aktiv ......................................................................... 48 

4.2 Hodnocení ukazatelů struktury pasiv ........................................................................ 50 

4.3 Hodnocení ukazatelů bankovní rentability ................................................................ 52 

4.4 Hodnocení ukazatelů bankovní likvidity ................................................................... 55 

4.5 Hodnocení ukazatelů produktivity a nákladové intenzity ......................................... 56 

4.6 Hodnocení ukazatelů kvality bankovních aktiv ......................................................... 58 

5 Závěr ................................................................................................................................. 60 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY………………………………………………………..63 

SEZNAM ZKRATEK………………………………………………………………………..64 

  



5 

 

1 Úvod 

Finanční analýza je důleţitá pro kaţdou firmu, společnost a samozřejmě i pro finanční 

instituci. Kaţdý, kdo chce úspěšně vést svou podnikatelskou činnost, musí vědět, jak se vyvíjí 

jeho finanční situace. Tato znalost umoţní správné rozhodování a plánování svých činností. 

Samotné účetní výkazy nám tuto informaci neposkytnou tak, jak ji potřebujeme, a k tomu 

slouţí právě výše zmíněná finanční analýza.   

 Pro finanční analýzu jsem si vybrala finanční instituci, banku, protoţe ta je nedílnou 

součástí dnešního ţivota.  Téměř kaţdý vyuţívá sluţeb banky, svěřuje jí své peníze a banka 

s nimi hospodaří, aby generovala zisk. Banky pouţívají k podnikání cizí zdroje, peníze nás 

všech, a proto je důleţité sledovat, jak se vyvíjí její činnost a předvídat budoucí vývoj. Cílem 

banky je maximalizace zisku, stejně jako u ostatních podniků, ale její činnost musí být 

mnohem obezřetnější, protoţe se starají o peníze lidí a nesmí ohrozit jejich existenci. Finanční 

situace banky je v zájmu široké veřejnosti, a proto i zákon klade poţadavky na hospodaření 

bank. Aby si banky ohlídaly svůj vývoj a existenci, provádějí finanční analýzu na základě 

svých ročních účetních výkazů. Na jejím základě komplexně vyhodnotí jejich finanční situaci, 

posoudí vývoj nejdůleţitějších ukazatelů, odhalí silné a slabé stránky, identifikují problémy a 

naplánují své další činnosti tak, aby rostl jejich zisk, ale nebyla ohroţena jejich existence. 

Veřejnost můţe sledovat jejich vývoj v účetních závěrkách zveřejněných v obchodním 

rejstříku. 

 Cílem diplomové práce je provést finanční analýzu komerční banky a vyhodnotit její 

finanční situaci v průběhu pěti let. 

 Teoretická část bude věnována účetním výkazům, které jsou nedílnou součástí 

finanční analýzy. Činnost banky je specifická, a proto i její účetní výkazy budou trochu 

odlišné od výkazů podnikatelských subjektů. Budou vysvětleny jednotlivé účetní výkazy 

podniku v porovnání s bankou. Jedná se především o jiné uspořádání poloţek ve výkazech, 

sestavení a vzhled je obdobný. 

  Praktická část je rozdělena do dvou částí. Ta první bude pojednávat o způsobu 

provedení finanční analýzy, opět bude dána do srovnání finanční analýza podnikatelů a 

finanční analýza banky. Budou popsány základní ukazatele a jejich rozdělení. Ve finanční 

analýze banky jsou pouţívány stejně jako u podnikatelů ukazatele rentability a likvidity. Další 



6 

 

ukazatele jsou zcela specifické. Jsou stanoveny tak, aby správně a věrohodně ukázaly finanční 

vývoj banky. Na základě těchto ukazatelů bude provedena finanční analýza komerční banky 

Jistota, a.s., která je fiktivní, neboť kaţdá banka má své finanční odborníky s mnohaletými 

zkušenostmi a na provedení finanční analýzy pouţívají odborné softwary.  

V jednotlivých podkapitolách budou provedeny výpočty vybraných ukazatelů. Údaje 

k výpočtům budou čerpány z účetních výkazů uvedených v přílohách diplomové práce. Při 

sestavování těchto výkazů se budu inspirovat z účetních výkazů skutečných bank, aby 

následné vyhodnocení finanční situace odrazilo skutečné trendy, kterým teď banky v dnešní 

době čelí. Je důleţité poznamenat, ţe finanční analýza bude provedena v období světové 

finanční krize a můţe být zajímavé sledovat, jaký má vliv na činnost banky.  

 V poslední, čtvrté kapitole, budou vyhodnoceny bankovní ukazatele, jejich průběh 

bude pro lepší orientaci znázorněn v grafech. Budou odhaleny příčiny změn jednotlivých 

ukazatelů a doporučeny případná opatření. Zjistíme, jak se podařilo komerční bance Jistota, 

a.s. uspět na trhu za globální ekonomické krize. 

 V závěru bude komplexně posouzena finanční situace komerční banky Jistota, a.s. a 

budou doporučeny případná opatření. 
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2 Charakteristika účetních výkazů 

Historie 

Účetnictví se začalo vyvíjet jiţ ve starověku, bylo spojeno zejména s vybíráním daní a 

financemi dávných vládců.  Tehdejší účetní záznamy samozřejmě nebyly na dnešní úrovni, 

slouţily pouze pro kontrolu majetku a k evidenci výnosů.  

Teprve ve 14. stol. – zejména v Itálii – se začíná rozvíjet účetnictví, které je pouţíváno 

dnes. Zakladatel účetnictví, italský mnich Luca Paciolo, popsal hlavní zásady podvojného 

účetnictví ve své práci Tractatus XI. Particularis de camputis et sriptus (rozprava o účtech a 

písemnostech). Tímto dílem se Pacioli zapsal do dějin jako „otec účetnictví“. 

Naše ekonomika patřila k nejvyspělejším v Rakousku-Uhersku, po dosaţení státní 

samostatnosti v roce 1918 se dále rozvíjela a s ní i účetnictví. Po druhé světové válce význam 

účetnictví postupně klesal a to aţ na úroveň pouhé evidence. Od roku 1993 účetnictví opět 

nabylo významu a reformovalo se aţ do dnešní podoby. 

Dnes je účetnictví chápáno jako nástroj k poskytování informací o majetkové, 

důchodové a finanční situaci podniku uţivatelům účetního výkaznictví pro rozhodování a 

kontrolu. V rámci harmonizace účetních politik jednotlivých národních systémů dochází stále 

k vývoji účetnictví. Cílem je zajistit srovnatelnost údajů účetních závěrek v rámci EU. 

 

Funkce a předmět účetnictví 

Hlavní funkcí účetnictví je poskytovat ekonomické informace všem, kteří tyto informace 

potřebují pro svá ekonomická rozhodnutí, kontrolu a výkon své činnosti. 

 

Další funkce účetnictví: 

 poskytuje informace pro evidenci majetku, 

 uchovává informace o podnikové činnosti pro majitele a management podniku, 

 poskytuje informace o finanční situaci podniku pro uţivatele účetních závěrek 

 slouţí ke zjištění daňové povinnosti 



8 

 

 je důkazním prostředkem při vedení sporů. 

Předmět účetnictví: 

 stav a pohyb majetku a závazků, 

 náklady a výnosy, 

 výsledek hospodaření.
 1

 

2.1 Potřebnost finančních výkazů 

Uţivatele účetnictví dělíme na interní a externí. Mezi interní uživatele patří: 

 management – musí znát ekonomický vývoj a finanční situaci podniku pro svá 

rozhodování a správné řízení své činnosti. Znalost situace jim umoţňuje přijímat správná 

rozhodnutí ohledně plánování hlavní činnosti, pouţití dočasně volných peněţních 

prostředků, budoucích investičních záměrů, rozdělení zisku, popř. vypořádání ztráty nebo 

naopak ohledně vhodného získávání finančních prostředků, 

 vlastníci společnosti – akcionáři – zajímají se o finanční pozici podniku ze zájmu o 

maximalizaci svého zisku – dividend. Poţadují zhodnocení svých investic a ekonomickou 

stabilitu či růst podniku, 

 zaměstnanci – zajímá je ekonomický vývoj podniku z hlediska udrţení svého zaměstnání 

a perspektivy mzdové politiky. V některých podnicích vlastní zaměstnanci zaměstnanecké 

akcie, zajímá je zhodnocení vloţených zdrojů. 

 

 

Mezi externí uživatele patří: 

 banky a jiní věřitelé – na základě účetních výkazů hodnotí bonitu klienta a rozhodují 

se, zda půjčí podniku peněţní prostředky. Znalost finanční situace umoţní věřiteli 

odhadnout, zda bude podnik schopen splácet či nikoliv. Dle bonity klienta určí také 

                                                 

1
 BALOUŠEK, Rudolf. a kol. Podvojné účetnictví v bankách. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-

80-7179-663-3.  
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úrokovou sazbu. Rizikovější klienti budou muset pravděpodobně čelit vyšší úrokové 

sazbě. Pro banky je uţivatelem informací centrální banka, v ČR Česká národní banka. 

 obchodní partneři - dodavatelé na základě znalostí finanční situace společnosti se 

mohou rozhodnout, zda partnerství s firmou uzavřít či nikoli. Zajímá je především 

schopnost firmy dostát včas svým závazkům a dlouhodobá finanční stabilita, podle 

které usuzují, jaký bude budoucí odbyt jejich výrobků či sluţeb. Odběratelé si rovněţ 

mohou vybrat svého dodavatele podle výsledků finanční analýzy. Potřebují se ujistit, 

ţe společnost nemá finanční potíţe a bude spolehlivě plnit své závazky.  

 Finanční úřady, sociální a zdravotní pojišťovny – FÚ provádění kontrolu daňových 

povinností na základě účetnictví. Provádějí kontrolu správného a spolehlivého vedení 

účetnictví. SP a ZP podle účetnictví kontrolují správné odvedení pojistného. 

 Veřejnost a konkurence – veřejnost se zajímá například o ţivotní prostředí nebo o 

rozvoj svého regionu. Konkurenti porovnávají své hospodářské výsledky, zajímají se o 

ukazatele rentability, o ziskovou marţi a jiné. Mohou tak určit své postavení na trhu. 

Tento seznam je moţné samozřejmě doplnit o mnoho dalších uţivatelů, např. orgány činné 

v trestním řízení, burzovní organizace, externí auditor a další. 

2.2 Charakteristika účetních výkazů 

Účetní výkazy jsou finálními výstupy účetní závěrky. Tyto výstupy jsou sledovány ze dvou 

stran. Z hlediska těch, kteří účetnictví zpracovávají a z hlediska těch, kteří je vyuţívají. K 

výkazům neodmyslitelně patří i příloha a komentář, které výkazy doplňují a vysvětlují. 

Formální podoba a věcná náplň účetních výkazů je v České republice upravena následujícími 

předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o účetnictví,  

 České účetní standardy – podrobněji vymezují to, co není řešeno v zákoně nebo ve 

vyhlášce, 

 Vyhláška č. 501/2002 Sb., pro banky a některé finanční instituce. 
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Mezi nejdůležitější charakteristiky výkazů patří: 

 Srozumitelnost – Informace v účetních výkazech musí být prezentovány bez  

zbytečných sloţitostí, jasně a logicky, aby jim uţivatel porozuměl. Neznamená to však, 

ţe výkazům porozumí kaţdý. Uţivatelé by měly znát zásady a pravidla účtování v 

rozsahu, který jim umoţní porozumět prezentovaným výsledkům. 

 Spolehlivost – aby byly informace uţitečné, musí být spolehlivé a pravdivé. Musí 

věrně a poctivě zobrazovat skutečnost. Účetnictví nesmí odporovat zákonu a 

příslušným předpisům. 

 Srovnatelnost – aby mohli uţivatelé účetních výkazů porovnávat vývoj finanční 

situace podniku během více po sobě jdoucích období, údaje musí být srovnatelné. Tzn., 

ţe musí dbát předpisů a postupovat v souladu se zákonem o účetnictví. Jedině 

dodrţováním účetních pravidel mohou analyzovat trendy vývoje společnosti. 

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení 

a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v 

následujícím účetním období. Mohou je změnit jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo 

jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací 

schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným 

zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.
2
 

 Významnost – je dána povahou a věcným obsahem informací. 

 

2.2.1 Výkazy účetní závěrky  

Výkazy účetní závěrky jsou rozděleny do 5 základních skupin: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka, 

 příloha, která popisuje účetní pravidla a obsahuje doplňující informace k rozvaze a 

výkazu zisku a ztrát. 

                                                 
2
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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 výkaz o peněžních tocích, tzv. cash flow, 

 přehled o změnách vlastního kapitálu - je spolu s výkazem o peněţních tocích 

nepovinný, můţe se ale uvést v příloze v účetní závěrce.   

Pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č.501/2002 Sb., je povinná rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách ve vlastním kapitálu a příloha. Vyhotovení přehledu 

o peněţních tocích není těmto účetním jednotkám předepsáno. 

2.3 Obecně uznávané účetní zásady 

1. Zásada věrného a poctivého zobrazení (fair and true view) – účetní jednotka 

zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její dopady (daňové, právní). Tato 

zásada je nadřazena všem ostatním. 

2. Nezávislost účetních období (akruální princip) - vyţaduje se účtování účetních 

případů do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se o časové rozlišení 

nákladů a výnosů. Pro tento účel existují tzv. účty časového rozlišení a účty dohadné. 

3. Zásada vymezení účetní jednotky – jedná se o vymezení ekonomického celku, za 

který se vede účetnictví, sledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu účetnictví, 

předkládají se a sestavují účetní výkazy. Účetní jednotka má určitá práva a povinnosti. 

Podle daňových zákonů se povaţuje za účetní jednotku celá finanční skupina 

právnických osob, které jsou kapitálově propojeny. Potom kromě běţných účetních 

závěrek, nutných pro výpočet daně, musí být sestavena i tzv. konsolidovaná účetní 

závěrka za celou finanční skupinu jako jeden celek.  

4. Zásada neomezeného trvání účetní jednotky – uplatňuje se hlavně v oceňování 

aktiv (např. dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje postupně po dobu několika let). 

5. Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech 

(periodicita) – účetní jednotka pravidelně zjišťuje a vykazuje výsledek hospodaření a 

její finanční situaci. 

6. Bilanční kontinuita - konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi 

účetními obdobími na sebe musí navazovat. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsledek_hospoda%C5%99en%C3%AD


12 

 

7. Zásada objektivity účetních informací – za objektivní se povaţují informace 

doloţené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací. 

8.  Zásada oceňování v historických cenách – majetek se oceňuje pro účely odpisování 

v okamţiku pořízení. To znamená, ţe budoucí dopad cenových změn nebo pokles 

kupní síly peněz se nebere v úvahu. 

9. Zásada stálosti metod účetnictví (konzistentnost) – účtování operací, oceňování a 

odpisování aktiv a náplň jednotlivých poloţek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné 

(konzistentní), zaručuje se tak srovnatelnost z hlediska času. 

10.  Zásada opatrnosti – v účetnictví se vykazují a do výše zisku promítají všechny 

očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i kdyţ ještě nenastaly a jejich výše 

není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných 

poloţek. Je nutné postupovat tak, aby postup bylo moţné obhájit při jednání 

s finančními úřady o výši daní. 

11.  Zásada vymezení okamžiku realizace příslušné transakce – je to vymezení 

okamţiku, ve kterém je moţno účtovat na účty nákladů, výnosů a rozvahové účty 

(např. vystavení faktury, den provedení úhrady pohledávek nebo závazků). 

12.  Zásada zákazu vzájemného zúčtování (kompenzace) – zákaz vzájemného 

vyrovnání mezi poloţkami výnosů a nákladů či jednotlivými poloţkami majetku a 

jeho zdroji. 

Kompenzovat lze jen ve vymezených případech: 

a) pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou 

vedeny ve stejných měnách (např. zápočet), 

b) převod podílu na hospodářském výsledku společníkům v.o.s. a 

komplementářům komanditní společnosti, 

c)  doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků. 
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d) V účetnictví a účetní závěrce banky
3
 je z důvodu objektivního pohledu na 

bilanci banky a nezkreslování skutečného hospodářského výsledku a majetku a 

závazků zakázáno kompenzovat zejména: 

 úvěry, vklady a jiné pohledávky a závazky různých právnických, popř. fyzických 

osob (dále jen FO), 

 úvěry, vklady a jiné pohledávky a závazky téţe právnické, popř. FO účtované 

v různých měnách nebo s různou dobou splatnosti, 

 termínovaný vklad s dílčím nebo termínovaným úvěrem poskytnutým na tento 

vklad, pokud smlouva nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, 

 nákladové a výnosové úroky téţe právnické osoby, 

 náklady a výnosy vztahující se k přijatým a poskytnutým úvěrům zajištěným 

převodem cenných papírů, popř. jinými hodnotami, 

 tvorbu opravných poloţek a rezerv s jejich pouţitím, 

 inventarizační rozdíly zjištěné u hmotného a nehmotného majetku. 

Dovoleno je kompenzovat zejména částky: 

 hodnot přijatých k zajištění úvěru s poskytnutým úvěrem, pokud to smlouva nebo 

zvláštní předpisy dovolují, 

 dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. nákladové poloţky, 

a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován, 

 doměrků a vratek z daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, 

 pokladních schodků a přebytků, pokud je prokázána jejich souvislost (záměna 

hodnot) a to pouze podle rozhodnutí orgánů banky na základě jejího vnitřního 

předpisu. 

                                                 
3
 BALOUŠEK, Rudolf. a kol. Podvojné účetnictví v bankách. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-

80-7179-663-3.  
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13.  Přednost obsahu před formou - nejdůleţitějším hlediskem je obsah účetních 

informací, forma je taktéţ podstatná, ale je aţ druhořadá. 

2.4 Účetní závěrka banky 

Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce v účetní 

jednotce za celé účetní období. Účetní závěrka musí poskytnout svým uţivatelům širokou 

škálu informací o majetkové, finanční a důchodové situaci banky. Obsah účetní závěrky 

stanovuje zákon o účetnictví. Součástí účetní závěrky bank a některých finančních institucí 

podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách ve 

vlastním kapitálu a příloha.  

 Účetní závěrka následuje po uzávěrce, jejímţ hlavním výsledkem je rozvaha a 

výsledovka. Uzávěrka znamená uzavření všech účtů a sestavení souhrnných závěrkových účtů.  

Závěrka se sestavuje v českých korunách, jednotlivé poloţky se vykazují v celých tisících Kč, 

v případě účetních jednotek s bilanční sumou 10 mld. Kč a vyšší se mohou vykazovat 

v celých milionech Kč. Poloţky v nulové výši za minulé i běţné období se neuvádějí. 

K účetní závěrce se připojuje podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. Banka 

před závěrkou přijímá soubor podrobných opatření určujících postup závěrky, cíle a 

odpovědnosti.  

 Při sestavování účetních závěrek se banky a některé další finanční instituce řídí 

vyhláškou č. 501/2002 Sb. Od roku 2005 emitenti cenných papírů registrovaných na 

regulovaných trzích v členských státech Evropské unie sestavují individuální i konsolidované 

účetní závěrky podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví upravených právem 

Evropských společenství.
4
 

 Zákon o účetnictví vymezuje tyto druhy účetních závěrek: 

a) řádná účetní závěrka – sestavovaná k poslednímu dni běţného účetního období, 

b) mimořádná účetní závěrka – není řádnou účetní závěrkou, sestavuje se ke dni 

zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností, ke dni předcházejícímu dni 

                                                 
4
 JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí 2008. 6. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2008. 584 s. ISBN 978-80-247-2575-8. 
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vstupu do likvidace, ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky 

prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání, potvrzení nuceného vyrovnání, splnění 

nuceného vyrovnání nebo zrušení konkurzu, 

c) mezitímní účetní závěrka – se sestavuje v průběhu účetního období i k jinému 

okamţiku neţ ke konci rozvahového dne. Účetní jednotky neuzavírají účetní knihy 

a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění, jinak nemusí 

inventarizaci provádět. 

2.5 Rozvaha (bilance) 

Rozvaha je pro účetnictví základním uspořádáním všech poloţek majetku, závazků a kapitálu, 

o kterých se účtuje. Obvykle je tvořena tabulkou svisle dělenou na dvě části. Levá je tvořena 

zůstatky aktivních účtů a pravá zůstatky účtů pasivních, které představují zdroje financování 

majetku (aktiv). Součet aktiv (pasiv) se nazývá bilanční sumou a musí platit tzv. bilanční 

rovnice, tzn., suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. 

 Aktiva za běţné období se vykazují v rozvaze v netto hodnotě rozloţené na brutto stav 

majetku (vstupní cena) a korekce k jednotlivým poloţkám aktiv (oprávky a opravné poloţky), 

aktiva za srovnatelné období jsou uváděny v netto hodnotách, pasiva se vykazují za běţné i 

srovnatelné minulé období v účetních hodnotách. 

 V rozvaze i účetních knihách se aktiva a závazky člení na krátkodobé a dlouhodobé 

podle doby pouţitelnosti do 1 roku nebo více let, popř. u pohledávek a závazků podle 

sjednané doby splatnosti (1 rok a více let). 

 Pohledávky a závazky včetně úvěrů se v rozvaze vykazují podle jejich faktické doby 

splatnosti ke dni sestavení rozvahy v členění na krátkodobé a dlouhodobé (nad 1 rok). 

Pohledávka z upsaného a nesplaceného základního kapitálu se uvádí bez ohledu na dobu 

splatnosti v samostatném řádku rozvahy. 

2.5.1 Rozvaha (bilance) banky 

Rozvaha banky je v podstatě sestavována obdobně jako u podnikatelů – právnických osob, je 

však odlišně uspořádána. Na straně aktiv je to uspořádání shora podle likvidity, a to od 
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nejvyšší k nejniţší. Na straně pasiv vzhledem k vykazování kapitálu a rezerv není moţné 

dodrţet zcela uvedené řazení podle likvidity, uplatňuje se v rámci moţnosti. 

 

Hlavní poloţky bilance 

AKTIVA       PASIVA 

- pokladní hotovost     -    akciový kapitál 

- pohledávky u jiných bank    -    fondy 

- cenné papíry      -    podřízený dluh 

- majetkové účasti     -    přijaté úvěry 

- úvěry klientům     -    vklady od klientů 

- investice do investičního a drob. majetku  -    vydané dluhopisy 

- zúčtování se zaměstnanci    -    poloţka přechodných a  

      ostatních pasiv 

- přechodné a ostatní aktivní účty   -    zisk/ztráta 

 

Uspořádání bilance bank obsahuje v aktivech i pasivech několik dalších sloupců, kde se 

uvádějí údaje za rezidenty a nerezidenty, potom souhrnná hodnota a pro srovnání i hodnota 

minulého období. Aktiva mají navíc další sloupec – korekce, kde se uvádí hodnota opravných 

poloţek a odpisů u příslušného druhu aktiv, jejichţ hodnotu sniţují. Peněţní jednotky mohou 

být vedeny i v cizí měně. 

V rozvaze účetní závěrky se výše jednotlivých poloţek aktiv uvádí v částkách sníţených o 

oprávky a opravné poloţky, tzn. v čisté hodnotě a pro srovnání se uvádějí hodnoty i za 

předchozí období. 

Aktivní položky: 

- pokladní hotovost je v domácí i cizí měně, můţe sem patřit i zlato a ostatní pokladní 

hodnoty (kolky, známky, stravenky…), 
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- pohledávky u jiných bank, zejména u centrální banky, kam patří i povinné minimální 

rezervy PMR, které se jiţ úročí; dále jsou to vklady u jiných bank, včetně zahraničních, 

které mají význam např. pro zprostředkování platebního styku a dalších operací 

v zahraničí, 

- cenné papíry jsou určeny především k obchodování a také zhodnocení formou úroků 

či dividend, 

- majetkové účasti – většinou jde o cenné papíry drţené za účelem zajištění vlivu 

v přidruţené společnosti nebo dceřiné společnosti, 

- úvěry klientům tvoří u bank obvykle největší aktivní poloţku; úvěry lze dělit podle 

různých hledisek, podle druhu klientů (stát, banky, právnické nebo fyzické osoby, 

komunální sféra apod.); člení se také podle doby, na kterou je úvěr uzavřen 

(krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý); zejména se člení podle bonity s pouţitím 

stupnice ČNB (úvěry standardní a klasifikované úvěry, tj. sledované, nestandardní, 

pochybné, ztrátové), 

- investice do investičního a drobného majetku – provozní budovy, technické zařízení, 

provozní zásoby, software apod., 

- přechodné a ostatní aktivní účty – dodavatelsko-odběratelské vztahy, náklady a příjmy 

příštích období, pohledávky z nájmu atd. 

 

Pasivní položky: 

- vlastní kapitál banky, 

- fondy kapitálové i ze zisku - zákonné i dobrovolné, 

- podřízené přijaté úvěry; úvěr přijatý za takových zákonných podmínek, ţe umoţňuje 

zvýšení základního kapitálu, a tím i větší rozsah bankovních operací na tuto velikost 

vázaných; přijatý úvěr se smluvní dohodou, ţe v případě likvidace či konkurzu bude 

splacen aţ po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů; riziku věřitele odpovídá i 

vyšší úrok, 

- přijaté úvěry od dalších bank, včetně centrální banky, jako dočasný zdroj pro krytí 

aktiv; můţe to být i úvěr od zahraničních bank, 
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- vklady klientů - obvykle největší poloţka pasiv, 

- vydané dluhopisy – zdroj volných finančních prostředků, 

- poloţka přechodných a ostatních pasiv; obdobně jako na straně aktiv, jde o závazky, 

- zisk, případně ztráta se znaménkem minus. 

Mezi pasivní účty patří i účty opravných poloţek. Opravné poloţky je povoleno tvořit 

pouze k aktivům. Účty opravných poloţek mají zůstatek na straně D, ale vcházejí v rozvaze 

do aktiv za poloţku, ke které byly vytvořeny, a jejich hodnota se od uvedené poloţky odečítá. 

Účelem je upravit nominální hodnotu poloţky v aktivech tak, aby odpovídala reálné hodnotě 

v daném okamţiku.
5
 

2.5.2 Bankovní podrozvaha 

Podrozvahové účty plní důleţitou roli nejen ve funkci kontrolní, ale také v oblasti věcné při 

konkrétních účetních případech. Slouţí pro zachycení budoucích pevných nebo 

potencionálních pohledávek a závazků, které nejsou ke dni sestavování účetní závěrky dosud 

skutečnými pohledávkami a závazky, ale je důleţité s nimi počítat pro finanční řízení banky. 

 Podrozvaha zachycuje pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček, ze záruk, 

směnek a akreditivů. Účtují se v ní pohledávky a závazky z pevných termínových operací, 

opčních operací, z hodnot v úschově, ze zástav, správě a uloţení a další pohledávky a závazky, 

včetně evidence uzavřených dohod a smluv. V podrozvaze se účtuje zásadně podvojně. 

 Údaje z podrozvahy poskytují částečně podklady pro výpočet dnes velmi závaţné 

kapitálové přiměřenosti, pro řízení likvidity a úvěrové angaţovanosti bank, pro řízení rizik 

apod. 

2.5.3 Bankovní předvaha 

Bankovní předvaha slouţí ke kontrole, zda bylo vše podvojně zaúčtováno a nedošlo 

k porušení účetní souvztaţnosti. Nelze však pomocí ní rozpoznat, zda byly částky zaúčtovány 

                                                 
5
 BALOUŠEK, Rudolf. a kol. Podvojné účetnictví v bankách. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-

80-7179-663-3.  
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ve správné výši, nebo zda byly zaúčtovány na správné účty. K tomu účelu musíme provést 

podrobnou dokladovou a hmotnou inventarizaci. 

 Předvaha se sestavuje pomocí tabulek s několika sloupci, ve kterých najedeme údaje o 

číslech účtů, obratech stran MD a D, počátečním a konečném stavu a o změně stavu 

jednotlivých poloţek. Tímto způsobem zjistíme změnu stavu položek aktiv, pasiv, nákladů 

a výnosů. U kaţdé skupiny těchto poloţek zjistíme celkovou změnu stavu, tzn. změna stavu 

aktiv, změna stavu pasiv, atd. Abychom ověřili správné podvojné účtování, musí logicky 

platit, ţe součet všech celkových změn se bude rovnat nule.  

2.6 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je stupňovitě uspořádaný přehled nákladů a výnosů s příslušnými 

mezisoučty na úrovni jednotlivých stupňů. Jednotlivé stupně charakterizují úroveň 

hospodaření v provozní hospodářské činnosti, finanční činnosti a mimořádné (nahodilé) 

činnosti. Základní funkcí výsledovky je zjistit hospodářský výsledek běţného účetního období 

ve struktuře výnosů a nákladů, ale je také podkladem pro hodnocení ziskovosti vloţených 

prostředků. Tak jako v rozvaze i ve výsledovce se uvádějí údaje za dvě po sobě jdoucí období. 

Výsledovka s rozvahou mají jedinou společnou poloţku a to zisk/ztrátu, kterou výsledovka 

podrobně rozvádí. 

 Podle způsobu členění nákladů v provozní oblasti můţe mít výsledovka podobu:  

- druhovou neboli podle nákladových druhů, tj. podle původu nákladu (co bylo spotřebováno, 

např. materiál, mzdy, odpisy, atd.),  

- účelovou neboli podle funkce - záleţí na jaký účel byly náklady vynaloţeny (výroba, 

zásobování, prodej, správa, odbyt apod.).  

Zkombinují-li se tato dvě hlediska s dvěma variantami formálního uspořádání, 

vzniknou čtyři vzory výsledovky, které obsahují:  

- vertikální formu s druhovým členěním nákladů v provozní činnosti,  

- horizontální formu s druhovým členěním nákladů v provozní činnosti,  

- vertikální formu s účelovým členěním nákladů v provozní činnosti,  

- horizontální formu s účelovým členěním nákladů v provozní činnosti.  



20 

 

  Odečtením nákladů od výnosů získáme výsledek hospodaření. Pokud výnosy náklady 

převyšují, vzniká společnosti zisk, pokud je tomu naopak, vzniká ztráta.  

 Ve výkazu zisků a ztrát se dělí na tři části: 

a) provozní,  

b) finanční,  

  c) mimořádný. 

 

ad a) Provozní výsledek hospodaření 

Rozhodující část tohoto hospodářského výsledku pochází ze základních, opakujících se 

činností určitého typu. Při zjišťování výsledku hospodaření z provozní činnosti je nutné 

dodrţovat princip přiřazování nákladů výnosům vţdy, bez ohledu na to, jaký formát výkazu 

zisků a ztrát byl zvolen a jaká klasifikace provozních nákladů byla ve výsledovce pouţita. 

Důvodem je poţadavek, aby se souměřily provozní výnosy s náklady, které byly pro dosaţení 

těchto výnosů vynaloţeny, nikoli s veškerými provozními náklady. Při zjišťování provozního 

výsledku hospodaření ve výkazu zisků a ztrát je tedy třeba dodrţet věcnou shodu nákladů s 

výnosy (tzv. Reciproční vztah – umoţňuje souměřitelnost V a N). 

 Existují ale i výjimky – v rámci provozní činnosti vznikají i takové transakce, u nichţ 

chybí reciproční vztah a které se projevují jen jednostranně. Dochází k nim však zpravidla jen 

výjimečně. Např. jako náklad – odpis pohledávky při trvalém opuštění od jejího vymáhání, 

poplatky z prodlení, poskytnuté dary, aj. Jako výnos – přijaté sankce ze smluvních vztahů, 

přijaté smluvní pokuty, a další. 

 

ad b) Finanční výsledek hospodaření 

Tento výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů účtovaných v účtové skupině 66 a 

na převodovém účtu ze skupiny 69 a nákladů účtovaných v účtové skupině 56 a 57 a na 

převodovém účtu ze skupiny 59. Odráţí ekonomický prospěch z rozhodnutí souvisejících se 

zvoleným způsobem financování podniku a s jeho finančními transakcemi. Výsledek se 

skládá jak z poloţek souměřitelných (tzn.: trţby z prodeje cenných papírů poměřované s 

náklady na jejich pořízení), tak z poloţek jednostranných, které jsou častější. Těmito 
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poloţkami mohou být jak výnosy, např. podíly ze zisku, dividendy, přijaté úroky, výnosy z 

dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, tak i náklady, např. kursové ztráty, 

placené úroky, atd. 

 Výsledek hospodaření za provozní a finanční činnost včetně daně z příjmu za běţnou 

činnost tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost. 

 

ad c) Mimořádný výsledek hospodaření 

Mimořádný výsledek hospodaření představuje zisk nebo ztrátu z mimořádné činnosti. 

Mimořádnou činností se rozumí událost, která se vyskytla nahodile, např. škody na majetku v 

důsledku ţivelných pohrom, zásadní změny výrobního programu. 

 Součtem výsledku hospodaření za běţnou činnost a mimořádného výsledku 

hospodaření vznikne výsledek hospodaření za účetní období. 

2.6.1 Výkaz zisků a ztrát banky 

Tvoří se podobně jako u podnikatelských subjektů. Tvoří jej výsledkové účty. Dělí se na 

nákladové – účty tř. 6 a na účty výnosové – účty tř. 7. Poloţky však nejsou řazeny podle 

druhového nebo účelového členění nákladů a výnosů, ale podle jednotlivých bankovních 

činností. 

 

Poloţky výkazu zisků a ztrát banky 

NÁKLADY       VÝNOSY  

Úroky z vkladů a přijatých úvěrů    Úroky z úvěrů 

Věcné náklady      Poplatky, provize 

Daně        Ostatní výnosy 

Odpisy        Rozpuštění rezerv a opravných 

Tvorba rezerv a opravných poloţek    poloţek    

Vnitrobankovní náklady     Vnitrobankovní výnosy 

Zisk/ztráta 



22 

 

Náklady tvoří: 

- úroky z vkladů a přijatých úvěrů – jde o placení úroků z vlastních dluhopisů, 

- věcné náklady – náklady na zaměstnance, nájemné, nakupované výkony, spotřeba 

energií, doprava a poštovné, 

- placené daně, není to však nákladová poloţka sniţující výpočet daní, zaúčtuje se aţ po 

zjištění zisku před zdaněním a výsledkem je disponibilní zisk (zdaněný), 

- odpisy hmotného a nehmotného majetku, odpisy ztrát s přihlédnutím k daňovým 

zákonům, 

- tvorba rezerv a opravných poloţek opět s ohledem na daňové zákony, tzn., ţe se dělí 

na daňově uznatelné a neuznatelné, 

- vnitrobankovní náklady – můţe jít o značnou poloţku, která se však neprojeví na 

hospodářském výsledku, je vyváţena stejně velkými vnitrobankovními výnosy; např. 

se můţe jednat o náklady útvaru interního auditu za uţití autodopravy, kdy stejná 

částka je opět výnosem útvaru, do kterého patří autodoprava; sledování této poloţky je 

přesto významné, protoţe ovlivňuje např. spotřebu nakupovaného benzinu pro 

autodopravu v poloţkách věcné náklady. 

Výnosy tvoří: 

- výnosové úroky, přijaté dividendy – obvykle největší poloţka výnosů, 

- poplatky a provize za provádění platebního styku, obchody s cennými papíry, 

- ostatní výnosy – za pronájem kancelářských a bytových prostor, 

- mimořádné výnosy – nahodilé, 

- rozpuštění rezerv a opravných poloţek.
6
 

                                                 
6
 BALOUŠEK, Rudolf. a kol. Podvojné účetnictví v bankách. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-

80-7179-663-3. 
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2.7 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o zvýšení nebo sníţení jednotlivých 

sloţek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Sestavuje se za běţné účetní období 

s uvedením srovnatelných údajů za minulé období. V příloze je vhodné uvést komentář 

ohledně jednotlivých titulů pro zvýšení nebo sníţení poloţek vlastního kapitálu.  

 Výkaz vysvětluje u kaţdé poloţky vlastního kapitálu rozdíl mezi jejím počátečním a 

konečným stavem. Poţadované informace o vlastním kapitálu jsou velmi důleţité pro externí 

uţivatele účetních výkazů, protoţe mohou odkrýt podnikem provedené transakce, které 

mohou být velmi důleţité pro jejich rozhodování vycházející z hodnocení finanční situace 

podniku.
7
 

2.8 Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

Přehled o peněţních tocích informuje o peněţních tocích za uplynulé účetní období. Člení se 

na provozní, investiční a finanční činnost. Tohle členění umoţňuje uţivatelům vyhodnocovat 

jednotlivé činnosti z hlediska celkové finanční situace podniku a hodnotit vzájemné vztahy a 

vazby jednotlivých činností.  

Výkaz prokazuje vztah mezi ziskem a čistým peněţním příjmem. Je důleţitou doplňkovou 

informací k výkazu zisku a ztráty, neboť vykazovaný zisk ještě nemusí znamenat dostatek 

peněţních prostředků, a naopak vykazovaná ztráta jejich nedostatek. Cash flow se nerovná stavu 

peněţních prostředků, ale představuje změnu stavu peněţních prostředků za určité období. 

Za peněţní prostředky se povaţují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní prostředky na 

účtu a případně peníze na cestě. Do peněţních prostředků mohou být zahrnuty i peněţní 

ekvivalenty, kterými se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou částku peněţních prostředků a nepředpokládají se významné 

změny hodnoty v čase (např. likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu, pohledávky 

splatné do 3 měsíců). 

Peněţní toky se člení do třech základních oblastí: 

                                                 
7
 PASEKOVÁ, Marie. Účetní výkazy v praxi. 1. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 212s. ISBN 978-80-

903962-6-5. 
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- peněţní toky z provozní činnosti, 

- peněţní toky z investiční činnosti, 

- peněţní toky z finanční činnosti.
8
 

2.8.1 Peněžní toky z provozní činnosti 

Provozní činností se rozumějí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti podniku, 

resp. banky, které nelze zahrnout mezi investiční a finanční činnosti. Je důleţité, ţe vymezení 

provozní činnosti pro účely cash flow není totoţné s vymezením provozní činnosti u výkazu 

zisků a ztrát. 

Do peněžních příjmů z provozní činnosti patří zejména: 

- příjmy z prodeje vlastních výrobků, zboţí a sluţeb včetně záloh od odběratelů, 

- příjmy z prodeje nebo postoupení práv, licencí, know-how a obdobných produktů, 

- příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, 

- výdaje za pořízení materiálu a zboţí včetně placených záloh, 

- výdaje vzniklé v souvislosti s výplatami mezd a odměn zaměstnancům, 

- výdaje za nákup externích sluţeb včetně placených záloh. 

Banka je svou činností odlišné povahy neţ jiné podniky, proto toky z provozní činnosti 

budou trochu odlišné. Banky nenakupují materiál, ani zboţí a neprodávají své vlastní výrobky. 

Banky hospodaří s cizími penězi a poskytují sluţby. 

Součástí provozní činnosti jsou také: 

- příjmy a výdaje z mimořádné činnosti a splatná daň z příjmu, pokud je nelze 

jednoznačně přiřadit k finanční nebo investiční činnosti, 

- přijaté a vyplacené úroky, přijaté dividendy, resp. podíly na zisku, pokud se podnik 

nerozhodne zahrnout je do finanční činnosti, 

- vyplacené dividendy, resp. podíly na zisku v případech, ve kterých podnik pouze 

přerozděluje přijaté dividendy od dceřiných nebo přidruţených podniků mezi 

                                                 
8
  RYNEŠ, Petr. Cash flow v účetní závěrce. 2. vyd. Praha: Anag, 2006. 191 s. ISBN 80-7263-318-X. 
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akcionáře, resp. společníky, v ostatních případech se vyplácené dividendy zachytí ve 

finanční činnosti. 

2.8.2 Peněžní toky z investiční činnosti 

Peněţními toky z investiční činnosti se rozumí pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 

z důvodu prodeje, popřípadě činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, 

které není moţno povaţovat za provozní činnost. 

Do peněžních výdajů z investiční činnosti patří: 

- výdaje spojené s pořízením pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře a dalšího 

dlouhodobého majetku nákupem nebo vlastní činností, 

- výdaje spojené s pořízením podílových cenných papírů a vkladů v podnicích 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,  

- výdaje a příjmy související s platbami za opční listy, eventuálně future a forward 

smlouvy, s výjimkou případů, ve kterých jsou tyto deriváty vlastněny za účelem 

obchodování, 

- výdaje související s poskytováním úvěrů, půjček nebo finančních výpomocí 

spřízněným osobám, 

- příjmy z prodeje pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře a dalšího dlouhodobého 

hmotného majetku, 

- příjmy z prodeje podílových cenných papírů a vkladů v podnicích s rozhodujícím nebo 

podstatným vlivem, eventuálně z prodeje ostatních finančních investic, 

- příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí od spřízněných osob. 

2.8.3 Peněžní toky z finanční činnosti 

Financováni vlastní činnosti z vlastních nebo cizích zdrojů ovlivňuje sloţení vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů. Peněţními toky z finanční činnosti se rozumí příjmy a výdaje 

peněţních prostředků a ekvivalentů, které mají za následek změnu ve velikosti vlastního 

kapitálu, dlouhodobých a krátkodobých závazků, pokud se vztahují k obecnému financování 

vlastní činnosti. 
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Do peněžních toků z finanční činnosti patří: 

- příjmy z vydávání akcií nebo podílů, 

- příjmy z vydávání dluhopisů s přednostním právem na výměnu za akcie, 

- příjmy z vydávání opčních listů, 

- příjmy z peněţních darů a dotací do kapitálu, 

- příjmy od akcionářů, resp. společníků na úhradu ztrát minulých účetních období, 

- příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí, zejména bankovních, 

- výdaje z titulu splácení půjčených částek a výdaje na výplatu dividend. 

V přehledu o peněţních tocích se vyţaduje vykázání níţe uvedených poloţek v samostatných 

nekompenzovaných poloţkách: 

- příjmy a výdaje z mimořádných událostí, 

- přijaté a vydané úroky z úvěrů a půjček, 

- přijaté a vyplacené dividendy, resp. podíly na zisku, 

- platba daně z příjmu včetně zaplacených doměrků za minulá účetní období a včetně 

placených záloh na daň z příjmu za běţné účetní období.
9
 

 

2.8.4 Metody sestavení 

Rozlišujeme dvě metody sestavení cash flow. Většina účetních jednotek u nás pouţívá 

sestavení cash flow nepřímou metodou. Přímá metoda je vyuţívána v praxi jen zřídka. 

Hlavním důvodem je, ţe tato metoda je hodně pracná a má velké poţadavky na softwarové 

vybavení. 

 Postup přímé metody je srovnatelný s postupem v peněţním deníku v průběhu 

účetního období v daňové evidenci, u kterého se třídí jednotlivé peněţní příjmy a výdaje 

z daňového hlediska. 

                                                 
9
  RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 6. vyd. Praha: Anag, 2006. 873s. ISBN 80-7263-313-9. 
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 Nepřímá metoda vychází z údajů rozvahy a výkazu zisku a ztráty a dále z 

doplňujících údajů k těmto výkazům. Hospodářský výsledek se upraví o nepeněţní operace, 

změny stavu zásob, pohledávek a závazků a o poloţky náleţející do finanční nebo investiční 

činnosti, např. zisk nebo ztráta z prodeje dlouhodobého majetku. 

3 Finanční analýza komerční banky Jistota, a.s. 

Finanční analýza je systém, který představuje významnou součást soustavy podnikového 

řízení, komplexně vyhodnotí finanční situaci firmy. 

Finanční analýzu lze rozdělit do dvou základních skupin na externí a interní. Externí 

finanční analýza je taková finanční analýza, která je dělána pouze na základě veřejně 

známých informací. Základními informacemi jsou zveřejňované účetní a finanční informace. 

Za příklad takovýchto informací lze povaţovat zejména údaje z finančních trhů, dále pak 

relevantní prognózy hospodářského vývoje a prognózy vývoje daného oboru. Druhou 

skupinou kalkulovaných údajů jsou očekávané změny, a to zejména měnových kurzů a 

vstupních produktů, které lze vysledovat pomocí makroekonomických prognóz či burza. 

Tento typ analýzy můţe být prováděn bez vědomí firmy, výsledky mohou být bez jejího 

vědomí také zveřejněny.  

Externí analýza je dělána pro potřeby bank, investorů, strategických partnerů či 

významných obchodních partnerů, můţe být prováděna i na ţádost samotné firmy, aby získala 

představu, jakým způsobem působí na své partnery. Tento typ analýzy je ale zajímavý i pro 

makléře či konkurenci. U analýzy je důleţité si uvědomovat, ţe se pracuje s ne zcela přesnými 

daty a její význam by neměl být přeceňován.
 
 

Interní finanční analýza je naopak dělána zevnitř firmy a analytikům jsou tak k 

dispozici veškeré účetní i jiné dokumenty, zejména pak finanční plán a veškeré statistické 

údaje. Do jejích závěrů se tak promítne prakticky celý chod firmy, včetně takových oblastí 

jako je např. hodnocení investičních příleţitostí. Závěry takové analýzy jsou určeny 

managementu firmy a jsou zapracovávány do řízení firmy. 

 Hlavní úlohou finanční analýzy je trvale vyhodnocovat ekonomickou situaci 

podniku, která je výsledkem působení ekonomických i neekonomických faktorů, vlivy těchto 

faktorů je pak potřeba zohlednit při interpretaci jejích výsledku. Obecně lze říci, ţe primárním 
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cílem finanční analýzy je udělat rozbor finanční situace firmy, najít a vyuţít silné stránky 

firmy a zároveň napravit slabiny firmy. Finanční analýza zaujímá klíčové postavení nejen při 

hodnocení minulého a současného stavu podniku, ale umoţňuje i mezifiremní srovnání v 

rámci odvětví i srovnání meziodvětvové a zároveň zahrnuje predikce hospodaření do 

budoucnosti. 

3.1 Elementární metody finanční analýzy 

1) Analýza stavových ukazatelů 

 horizontální analýza – porovnání jednotlivých poloţek v čase, tj. zjištění 

absolutních a relativních změn, informuje a základních pohybech 

v jednotlivých poloţkách účetních výkazů a o intenzitě tohoto pohybu, měl by 

se porovnat vývoj veličin minimálně za tři po sobě jdoucí období, 

 vertikální analýza – zabývá se vţdy jedním obdobím, zkoumáme, jaký je podíl 

jednotlivých majetkových skupin na bilanční sumě a neměli bychom 

opomenout srovnání majetkové struktury a ostatními obdobnými firmami. 

2) Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 ukazatel čistého zisku - uveden ve výkazu zisku a ztráty, 

 čistý pracovní kapitál – oběţný majetek financován z dlouhodobých zdrojů, 

který slouţí k řízení plynulosti výrobního procesu. Na ČPK se lze dívat ze 

dvou pohledů. Z pohledu manaţerského je cílem mít co nejvyšší pracovní 

kapitál, protoţe tento kapitál umoţňuje firmě pokračovat ve své činnosti i v 

případě, ţe bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Vlastníci firmy na 

druhou stranu upřednostňují, aby byl oběţný majetek financován z 

krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou 

obecně draţší. Z toho plyne, ţe z hlediska vlastníka je nejlepší čistý pracovní 

kapitál minimalizovat. 

 tokové ukazatele – cash flow. 

3) Analýza poměrových ukazatelů – velmi významná skupina ukazatelů, se kterou se 

pracuje nejčastěji v rámci finanční analýzy. Tyto ukazatele nám umoţňují přímo 
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srovnávat firmy různé velikosti – i takové, které se v absolutních ukazatelích mohou 

jevit jako nesrovnatelné (např. objemem výkonu, základním kapitálem, počtem 

pracovníku a podobně). Je výhodné, ţe toto srovnání můţeme provádět i v 

mezinárodním měřítku, neboť se jedná o ukazatele vyuţívané po celém světě. U 

některých poměrových ukazatelů ekonomická teorie ověřená praxí i definuje obvyklé 

hodnoty, kterých by měly zdravé firmy dosahovat – odchylka od těchto obvyklých 

hodnot nejčastěji signalizuje problém ve firmě a vyţaduje podrobnější rozbor příčin 

tohoto jevu. 

 ukazatele rentability - nám umoţňují zjistit a porovnat, zda je pro nás 

výhodnější pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem, umoţňují nám porovnat 

výkonnost naší firmy ve srovnání s konkurencí a současně i naznačit slabá 

místa v efektivnosti hospodaření. Je jich celá řada: 

o rentabilita aktiv – ROA, 

o rentabilita trţeb – ROS, 

o rentabilita vlastního kapitálu – ROE, 

o rentabilita dlouhodobého kapitálu – ROCE, 

 ukazatele likvidity - budou v nadcházejícím období hrát významnou roli, neboť 

signalizují, jaká je schopnost firmy splácet své závazky. Nejčastěji 

pouţívanými ukazateli jsou: 

o běţná likvidita – likvidita 1. stupně, 

o pohotová likvidita – likvidita 2. stupně, 

o okamţitá likvidita – likvidita 3. stupně, 

 ukazatele aktivity - vyjadřují jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, 

tedy mimo jiné také jak dlouho v nich má firma vázány finanční prostředky. 

Nejčastěji se můţeme setkat s ukazateli: 

o doba obratu zásob, 

o doba obratu pohledávek, 

o doba obratu dluhů, 
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o doba obratu oběţných aktiv, 

o doba obratu dlouhodobého majetku, 

 ukazatele zadluženosti - vyjadřují míru uţití cizího kapitálu při financování 

firmy. Soustřeďují se především na oblast dlouhodobého fungování firmy, na 

rozdíl od ukazatelů likvidity a aktivity. Typicky se můţeme setkat s ukazateli: 

o ukazatel celkové zadluţenosti,  

o ukazatel finanční samostatnosti,  

o ukazatel finanční páky,  

o ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu,  

o ukazatel úrokového krytí,  

o ukazatel úrokového zatíţení, 

 ukazatele kapitálového trhu - vyjadřují, jak investoři hodnotí minulou činnost 

firmy a její budoucí vývoj. Můţeme je vyjádřit například jako: 

o čistý zisk na akcii (P/E) - vztah čistého zisku po zdanění k jedné 

kmenové akcii, 

o výplatní poměr - jak velký podíl vytvořeného čistého zisku po zdanění 

je vyplacen akcionářům a kolik je věnováno na reinvestici do firmy, 

o poměr trţní ceny akcie k zisku na akcii, 

o poměr trţní ceny akcie a její účetní hodnoty. 

4) Analýza soustav ukazatelů - v některých případech se firmy snaţí získat přehled o 

celkové situaci firmy prostřednictvím tzv. souhrnných ukazatelů (indexu) – jedná se o 

sady provázaných a vyhodnocených ukazatelů indikujících prostřednictvím jednoho 

globálního výstupu celkovou finanční situaci firmy. 

 predikční modely - tyto modely se dělí na bankrotní a bonitní modely, pomocí 

jednoho čísla posoudí celou finanční situaci firmy.  

Bankrotní modely jsou určeny pro věřitele firmy a slouţí k měření schopnosti 

podniku dostát svým závazkům. Ukazují, zda společnost nevykazuje příznaky 

bankrotu.  
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o Altmanův index finančního zdraví – vyuţívá pro predikci rizika 

bankrotu 5 poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny příslušné 

váhy. Tento výpočtový vzorec, však nelze vyuţít pro posuzování 

českých podniků, u kterých se základní parametry zásadně liší od 

podniků v USA.  

o Taflerův model – hodnotí finanční situaci firmy pomocí vybraných 

ukazatelů charakterizujících platební schopnost společnosti.  

Bonitní modely – jsou určeny pro vlastníky a akcionáře a slouţí k hodnocení 

firmy dle její výkonnosti a klasifikují je podle dosaţených výsledků do 

příslušných skupin (velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, špatný). 

o Kralickův Quick test – je zaloţen na pouţití 4 vybraných poměrových 

ukazatelů. Na základě vypočítaných hodnot jsou přiděleny hodnotící 

body (bodové ohodnocení) a na základě tohoto ohodnocení je 

provedeno souhrnné hodnocení finanční situace podniku.  

o Tamariho model – má stejné vyuţití jako rychlý test, ale pouţívá se 7 

ukazatelů.  

 pyramidové modely - slouţí k zachycení vzájemných vazeb mezi tzv. 

vrcholovým (syntetickým) ukazatelem a vysvětlujícími (analytickými) 

ukazateli. Nejjednodušším typem je DuPontův rozklad. Pro vyčíslení vlivu 

dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele slouţí tzv. analýza odchylek. 

3.2 Ukazatele finanční analýzy bank 

Pro finanční analýzu bank se pouţívají některé z výše uvedených ukazatelů, tj. ROA, ROE, 

ukazatele likvidity a řada dalších ukazatelů, které jsou svým obsahem určeny pouze pro 

finanční analýzu banky. 

 Ukazatele bankovní struktury 

Tyto ukazatele podávají informaci o celkové bilanční rovnováze a podnikatelském 

zaměření banky. Určují míru rovnováhy mezi jednotlivými sloţkami aktiv a pasiv, coţ je 
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velice důleţité při stanovování likvidity banky a srovnávání mezi stejně zaměřenými bankami. 

Mezi tyto ukazatele řadíme ukazatele struktury aktiv a ukazatele struktury pasiv. 

 Ukazatele bankovní rentability 

Tyto ukazatele vyjadřují míru zhodnocení prostředků vloţených akcionáři banky či 

schopnost managementu banky zhodnotit zdroje jim svěřené. Tyto ukazatele zahrnují 

kombinovaný vliv ukazatelů dílčích, jedná se tedy o ukazatele syntetického typu. K vyčíslení 

vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový lze vyuţít pyramidové rozklady. Ukazatele rentability 

patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, ţe informují o efektu, jakého 

bylo dosaţeno vloţeným kapitálem.  

Patří sem rentabilita průměrných aktiv a rentabilita průměrného vlastního 

kapitálu. 

 Ukazatele bankovní likvidity 

Činnost bank je odlišná od firem, banky obchodují s penězi, které jim nepatří, proto je 

likvidita bank velmi specifická. Majitelé finančních prostředků v hospodaření bank je mohou 

chtít kdykoliv nazpět.  Likvidita banky znamená schopnost banky dostát svým splatným 

závazkům v kaţdém okamţiku, tzn., ţe musí být schopna vyplatit všechny vklady svých 

klientů na základě sjednaných podmínek. Banka musí zajistit dostatečné financování svých 

aktiv. Porušení likvidity je pro banky neţádoucí, jelikoţ oslabuje obchodní pozici banky a 

můţe mít váţné důsledky. Banky se snaţí omezit drţení pokladní hotovosti a ostatních 

likvidních aktiv, které nevynášejí úrok.  

 Patří sem ukazatele okamžité likvidity, běžné likvidity a dlouhodobé likvidity. 

 Analýza celkových provozních výnosů 

Dále se banky zabývají analýzou celkových provozních výnosů, které se skládají ze tří 

hlavních poloţek: 

- čisté úrokové výnosy – Net Interest Income, 

- čisté příjmy z poplatků a provizí – Net Fees and Commissions, 

- čistý zisk z obchodních operací – Net Profit from Financial Operations. 
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Pro analýzu těchto příjmů se pouţívají následující ukazatele
10

: 

o NII – čisté úrokové výnosy - tvoří hlavní část (aţ dvě třetiny) provozních 

výnosů bank. Na výši NII má obecně negativní vliv pokles úrokových sazeb 

centrální banky, protoţe s poklesem sazeb klesají všechny úrokové výnosy. 

Naopak s poklesem úrokových sazeb centrální banky klesají také úroky, které 

banka platí klientům na jejich účtech a zvyšuje se poptávka po úvěrech ze 

strany firem a domácností. Tyto dva faktory ale většinou nedokáţou nahradit 

úbytek úrokových příjmů, takţe celkový dopad poklesu úrokových sazeb 

centrální banky zůstává pro výnosy bank negativní. Hospodářský růst země 

naopak zvyšuje NII, protoţe roste poptávka po firemních, hypotéčních a 

spotřebních úvěrech. 

o POMĚR ÚROKOVÉ/NEÚROKOVÉ PŘÍJMY - čisté úrokové příjmy se 

označují jako úrokové výnosy, ostatní příjmy se označují jako neúrokové 

výnosy. Ukazatel nám určuje pouze strukturu příjmů banky, neříká ale nic o 

výkonnosti, úspěšnosti nebo hodnotě banky. Součet čistých úrokových výnosů, 

výnosů z poplatků a provizí, zisku z obchodování a ostatních výnosů tvoří 

celkové provozní výnosy banky. 

o NIM – čistá úroková marže - je čistý úrokový výnos vztaţený k průměrným 

úročeným aktivům, vyjádřený v procentech. Průměrná úročená aktiva jsou 

celková aktiva po odečtení pokladní hotovosti, cenných papírů k obchodování, 

hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv. Jinými slovy, průměrná 

úročená aktiva zahrnují ta aktiva, která přinášejí bance nějaké úrokové výnosy. 

Výši NIM ovlivňuje celková výše úrokových sazeb v dané zemi a také 

konkurence na bankovním trhu. V prostředí nízkých úrokových sazeb bude 

samozřejmě nízká i NIM. Také silná konkurence na trhu půjček vede banky k 

tomu, aby půjčovaly kapitál za niţší úrokové sazby, coţ dále sníţí NIM. 

Úroveň MIN tedy vypovídá o schopnosti banky zhodnotit svoje úročená aktiva, 

proto je NIM vhodným nástrojem pro porovnání jednotlivých bank. 

                                                 
10

  ČESKÁ SPOŘITELNA. Investiční příručka. Dostupná z WWW: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Investicni_prirucka.pdf> 
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o NFAC – čisté příjmy z poplatků a provizí - zahrnují poplatky a provize z 

obchodování s cennými papíry, ze stavebního spoření, z pojišťovací činnosti, z 

úvěrových obchodů, z platebního styku, z platebních karet, za vedení účtů, ze 

směnárenských operací apod. Obecně se má za to, ţe banky v současnosti jiţ 

nemají další prostor pro absolutní růst poplatků a provizí a tudíţ tento 

výnosový segment můţe růst jen díky nárůstu prodeje jednotlivých produktů 

(půjček, spořících a pojišťovacích produktů nebo např. platebních karet) či 

nárůstu transakcí. 

o NPFFO – čistý zisk z obchodních operací - Do této kategorie provozních 

výnosů zahrnujeme realizované i nerealizované zisky a ztráty z obchodování s 

cennými papíry, z úrokových a akciových derivátů a také z obchodů s cizími 

měnami. Jsou zde také zahrnuty výnosy z úroků a dividend z obchodních pozic. 

Patří sem také změny trţních hodnot krátkodobě drţených cenných papírů. 

Výnosy z obchodních operací mohou být různě vysoké v závislosti na tom, jak 

velké jsou příslušné obchodní divize v rámci struktury celé banky. V 

mimořádných případech můţe banka zaznamenat v tomto segmentu trţeb 

velmi vysoké zisky, ale i velmi vysoké ztráty. 

o Poměr nákladů a výnosů - jedním z hlavních ukazatelů provozní výkonnosti 

bank. Jde o poměr provozních nákladů vůči provozním výnosům. Ukazatel je 

vhodným instrumentem pro porovnání provozní úspěšnosti hospodaření 

jednotlivých bank. Většinou si banky stanovují cíl maximální úrovně tohoto 

poměru, tzn., ţe limitují velikost provozních nákladů vůči svým provozním 

výnosům. Samozřejmě platí, ţe čím niţší je ukazatel, tím je banka provozně 

výkonnější a kvalitnější. Jinými slovy, niţší poměr nákladů a výnosů znamená, 

ţe z trţeb zbude větší podíl pro účetní zisk. Do provozních nákladů se 

započítávají personální náklady, odpisy fixních aktiv, náklady na 

telekomunikace, informační technologie, nájem a provoz kanceláří, reklamu a 

marketing, poradenství, právní sluţby a další. 

 Ukazatele produktivity a nákladové intenzity 

Tuto skupinu ukazatelů tvoří ukazatele, které odráţejí kvalitu manaţerského řízení banky. 

Nejvíce pouţívaným ukazatelem z této skupiny je ukazatel celkové produktivity. Je jedním 
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z nejdůleţitějších ukazatelů při hodnocení konkurenceschopnosti banky, ukazuje nám 

efektivnost vyuţití bankovních zdrojů. Dále sem patří ukazatel produktivity nakoupených 

pohledávek, produktivity objemu úvěrů a ukazatele nákladové intenzity, mezi které patří 

nákladová intenzita personálních nákladů a ukazatel nákladové intenzity celkových 

nákladů. 

 Ukazatele kvality bankovních aktiv 

Jedná se o ukazatele, které nám dávají informaci o rizikovosti bankovního portfolia. 

Většinou se dává do poměru objem vytvořených rezerv a opravných poloţek k základně, 

z nichţ jsou tvořeny, tedy k úvěrovým pohledávkám. Tvorbou rezerv a opravných poloţek 

vyjadřujeme riziko prodaných úvěrových pohledávek. Tvorba opravných poloţek souvisí 

vţdy s očekávanou ztrátou z pohledávky. Podle klasifikace ČNB rozlišujeme pohledávky 

standardní, sledované a ohroţené. Opravné poloţky je banka povinna tvořit ke skupinám 

sledovaných a ohroţených pohledávek a ke standardním pohledávkám se mohou tvořit 

rezervy. 

 Kapitálová přiměřenost  

Kapitálová přiměřenost je ukazatelem, který měří riziko podnikání kaţdé jednotlivé 

banky. Je to poměr určité formy vlastního kapitálu a rizikových aktiv banky, coţ jsou 

jednotlivá aktiva banky vynásobená odpovídající rizikovou vahou v závislosti na stupni 

úvěrového rizika. Tento poměr by neměl být niţší neţ 8 procent. Tzn., ţe čím méně 

rizikových produktů banka poskytne a čím více vlastního kapitálu má, tím má vyšší 

kapitálovou přiměřenost a tím by měla být méně riziková a více stabilní. Ukazatel je velmi 

vhodný pro srovnání jednotlivých bank různých velikostí a v různých zemích.  

Výpočet poměru vlastního kapitálu a rizikových aktiv je poměrně sloţitý, protoţe různé 

bankovní produkty představují různou míru rizika, liší se rizika bankovní klientely, různá je 

kvalita zajišťovacích instrumentů a s časem roste i rizikovost dluhů. Pro sloţitost výpočtu 

nebudeme kapitálovou přiměřenost v diplomové práci počítat. 

Zdokonalení systému řízení rizik s cílem stabilizovat celý bankovní sektor řeší tzv. 

Basilejský výbor pro bankovní dohled. Cílem je zvýšit odolnost bank vůči rizikům, zdokonalit 
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systémy řízení rizik a zároveň nezpůsobit výrazné změny v celkovém objemu kapitálu, 

kterým finanční instituce disponují. 

3.3 Údaje o analyzované společnosti 

V následujících podkapitolách bude provedena finanční analýza komerční banky Jistota, a.s. 

Analyzovaná banka je fiktivní, jelikoţ kaţdá banka má své finanční odborníky s mnohaletou 

praxí a k provedení finanční analýzy pouţívají odborné softwary.  

 Komerční banka Jistota, a.s. působí na českém trhu jiţ od roku 1990. Nabízí široké 

spektrum bankovních sluţeb soukromé i podnikatelské klientele. Od roku 2006 prochází 

procesem sloučení s jinou bankou, která se zaměřuje na internetové bankovnictví. Fúze v roce 

2008 ovlivní bilanci banky, coţ má vliv na finanční analýzu. Po fúzi v roce 2008 banka začne 

nabízet nový produkt, a to internetový účet s minimálními poplatky. Roste zájem klientů o 

vklady finančních prostředků u této banky. Od roku 2007 roste zájem o hypoteční úvěry na 

bydlení, jako důsledek nové hypotéky s výhodnými podmínkami. Banka se neustále snaţí 

nabízet nové a výhodné produkty svým klientům a odměňuje své stálé klienty bonusy. 

Uvědomuje si silnou konkurenci na trhu a globální ekonomickou krizi, snaţí se tak o 

minimalizaci nákladů a spokojenost klientely. Společně tyto sloučené banky řídí přes sto 

poboček a zaměstnávají přes dva tisíce zaměstnanců. Jak se podaří komerční bance Jistota, a.s. 

uspět na trhu za světové krize, zjistíme v poslední, čtvrté, kapitole. 

Při sestavování výkazů účetní závěrky jsem se inspirovala výkazy existujících bank, 

abych odrazila skutečné současné trendy. Vypracované účetní výkazy, na jejichţ základě 

budou provedeny výpočty, jsou uvedeny v přílohách diplomové práce. Pro provedení finanční 

analýzy budou pouţity finanční ukazatele z předchozí kapitoly. Vzorce jsou čerpány 

z odborné knihy
11

. Potřebné údaje k výpočtům, které nejsou obsaţeny v přílohách, budou 

uvedeny v jednotlivých podkapitolách.  

                                                 
11

 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. a kol. Řízení obchodních bank – vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 

339s. ISBN 80-7179-381-7. 
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Výsledky budou porovnávány za období roků 2006 aţ 2010. Je důleţité poznamenat, ţe 

hodnocení bude provedeno v letech světové finanční krize, jeţ vypukla v roce 2007 a můţe 

jednotlivé ukazatele ovlivňovat. 

3.4 Ukazatele bankovní struktury 

V první fázi finanční analýzy se budeme věnovat ukazatelům bankovní struktury, která 

poskytne celkový rámcový obraz o bilanční rovnováze a hospodaření banky.  

3.4.1 Ukazatele struktury aktiv 

Ukazatele struktury aktiv představují podíl úvěrových pohledávek, či jiných poloţek 

bankovních aktiv na celkových aktivech. Nejčastěji se pouţívá podíl úvěrových pohledávek 

na celkových aktivech (Sú), který lze dále specifikovat na dílčí ukazatele dle časovosti, 

klientů či odvětví. 
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 Tento ukazatel vypovídá o podnikatelském zaměření banky a ukazuje míru 

koncentrace určitého typu úvěrových pohledávek v portfoliu banky. Obecně platí, ţe vysoká 

hodnota ukazatelů tohoto typu, např. více neţ 80%, zvyšuje riziko plynoucí z koncentrace 

investic.  

 Následně u tohoto ukazatele obměníme pohledávky za klienty za pohledávky za 

bankami. Budeme tedy počítat podíl pohledávek za bankami na celkových aktivech (Súb). 

          
                     

              
                            (3. 2) 
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 Nyní spočítáme podíl majetkových účastí na celkových aktivech (Súm). 
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V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty výše uvedených ukazatelů 

komerční banky Jistota, a.s. 

Tab. 3.1 Ukazatele bankovní struktury aktiv komerční banky Jistota, a.s. (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Sú 75,8 83,3 76,2 73,8 

 

82,1 

 

 

 

 

 

 

Súb 20,7 12,9 15 12,4 3,7 

 
Súm 0,34 0,31 0,04 0,04 0,07 

zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů  

3.4.2 Ukazatele struktury pasiv 

Ukazatele struktury pasiv se sestavují obdobně jako u aktiv a taktéţ je lze dále specifikovat 

podle charakteru závazků z hlediska jejich časovosti, klientů či odvětví. Základní ukazatelem 

je podíl závazků k nebankovním klientům na celkových pasivech (Sz). 
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 Obdobně jsou tvořeny i další ukazatele struktury pasiv. Nyní budeme poměřovat 

závazky k bankám (Szb) a závazky z dluhových cenných papírů (Szd) k celkovým 

pasivům. 
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 V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty výše uvedených ukazatelů 

komerční banky Jistota, a.s. 

Tab. 3.2 Ukazatele struktury pasiv komerční banky Jistota, a.s. (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Sz 62,3 62,1 62,2 67,6 68,1 

Szb 14,7 11,9 15,2 13 11,2 

 
Szd 11,3 14,6 11 8,2 8,8 

Zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 



40 

 

3.5 Ukazatele bankovní rentability 

V této podkapitole budou vypočteny hodnoty ukazatelů rentability vlastního kapitálu (ROE) a 

rentability bankovních aktiv (ROA). Jedná se o syntetické ukazatele, neboť v sobě zahrnují 

vliv dílčích ukazatelů. 

                                    
                     

                              
                                   (3.7) 

Průměrný vlastní kapitál banky se často v praxi vypočítá jako průměr hodnot bilanční 

sumy za dvě po sobě jdoucí období. Tzn. z konečného stavu k 31.12. předchozího a běţného 

roku. V následující tabulce jsou vypočteny průměrné hodnoty vlastního kapitálu komerční 

banky Jistota, a.s.  

Tab. 3.3 Průměrné hodnoty vlastního kapitálu komerční banky Jistota, a.s. 

Rok Výpočet Průměrný  VK (tis. Kč) 

2006 

22262 

(5 568 150 + 6 116 843)/2 5 842 497 

2007 (6 116 843 + 7 334 270)/2 6 725 557 

2008 (7 334 270 + 10 392 929)/2 8 863 600 

2009 (10 392 929 + 12 263 406)/2 

2222 

11 328 168 

2010 (12 263 406 + 12 989 332)/2 12 626 369 

Zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

 Nyní máme všechny potřebné údaje a můţeme vypočítat ROE za jednotlivé roky dle 

vzorce (3.7). 

        
       

         
                                

       

         
           

        
         

         
                            

         

          
            

        
          

          
           

Často se pouţívá rozklad ROE, který je roven součinu ROA a kapitálového 

multiplikátoru. Výše ROE je tedy ovlivněna jak ukazatelem ROA, tak kapitálovým 

multiplikátorem. Z toho vyplývá, ţe banky mohou zvyšovat hodnotu ROE zvyšováním 

hodnoty kapitálového multiplikátoru, ale to můţe být velmi rizikové, protoţe budou drţet 

relativně malý objem vlastního kapitálu. Pro kontrolu dostatečného objemu kapitálu vzhledem 
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k rizikovosti se dále pouţívá ukazatel kapitálové přiměřenosti. Analýza ROE je proto 

prováděna vţdy v souvislosti s vývojem kapitálového multiplikátoru. 

                                                        
                        

                        
                      (3.8)  

Údaje pro účely výpočtu budou čerpány z tabulky 3.3 a 3.4. 

       
          

         
                               

           

         
        

       
           

         
                                    

           

          
      

        
           

          
      

Je důleţité si uvědomit, ţe ukazatel ROE má při hodnocení výsledků určitá omezení. 

Tím prvním je fakt, ţe ROE není schopen zachytit finanční dopady rozhodnutí, která se týkají 

více období, neboť vychází z ročního zisku. Například, výrazné zvýšení nákladů na zavedení 

nového bankovního systému, který v budoucnu přinese vyšší zisky, v daném roce sníţí 

hodnotu ROE a přitom se nejedná o sníţení finanční výnosnosti banky.  

Dalším problémem je nezahrnutí bankovních rizik do výpočtu. Například, banka můţe 

zvyšovat svůj zisk za podmínek nepřiměřeného rizika. 

Dále je problém s interpretací ROE za situace, kdy je tento ukazatel pouţíván 

k hodnocení výnosnosti investic akcionářů. ROE vychází z účetní hodnoty vlastního kapitálu, 

ale ta se můţe výrazně lišit od trţní hodnoty, zatímco pro akcionáře je důleţitá především 

trţní hodnota akcie
12

 a ne účetní. 

Ukazatel rentability bankovních aktiv má následující tvar. 

                                 
                     

                   
                               (3.9) 

 Průměrný stav aktiv vypočítáme obdobně jako u průměrného vlastního kapitálu. 

Výpočty a výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

                                                 
12

 Měří totiţ aktuální výnosnost jejich akcií. 



42 

 

Tab. 3.4 Průměrné hodnoty bankovních aktiv komerční banky Jistota, a.s.  

Rok Výpočet Průměrný stav aktiv (tis. Kč) 

2006 (80 954 120 + 90 620 543)/2 85 787 332 

2007 (90 620 543 + 117 952 980)/2 104 286 762 

2008 (117 952 980 + 180 549 709)/2 149 251 345 

2009 (180 549 709 + 192 318 006)/2 186 433 858 

2010 (192 318 006 + 184 889 162)/2 188 603 584 

zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

        
       

          
                        

       

           
             

        
         

           
                      

         

           
                

        
         

           
            

 V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty výše uvedených ukazatelů 

komerční banky Jistota, a.s. 

Tab. 3.5 Ukazatele bankovní rentability komerční banky Jistota, a.s. (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 9,8 12,2 15,6 17,8 14,7 

Mk 14,7 15,5 16,8 16,5 14,9 

ROA 0,68 0,79 0,93 1,08 0,98 

Zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

3.6 Ukazatele bankovní likvidity 

Banky drţí ve svém majetku určité typy aktiv, které můţe pouţít ke krytí svých závazků, aniţ 

by výrazně ohrozila svoji činnost. Mezi tyto aktiva patří tzv. likvidní aktiva, která tvoří 

pokladní hotovost, vklady u centrální banky, netermínované vklady u ostatních bank, 

případně také vysoce likvidní cenné papíry, jako jsou státní pokladniční poukázky. 

Ukazatele bankovní likvidity vyjadřují míru platební schopnosti banky, v této kapitole 

budeme počítat ukazatel okamţité a běţné likvidity. 
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                                       (3.10) 

 Lo – ukazatel okamţité likvidity, 

 vysoce likvidní aktiva – pokladní hotovost, vklady u centrální banky a netermínované 

vklady u jiných bank, 

 okamžitě splatné závazky – netermínované primární vklady klientů, případně 

okamţitě splatné závazky k jiným bankám. 

V následující tabulce jsou uvedeny okamţitě splatné závazky a vysoce likvidní aktiva 

komerční banky Jistota, a.s. 

Tab. 3.6 Přehled okamžitě splatných závazků a vysoce likvidních aktiv komerční banky Jistota, a.s. (v tis. 

Kč) 

Okamžitě splatné závazky 

závazky 

2006 2007 2008 2009 2010 

vůči klientům 34 500 000 43 500 000 74 800 000 87 900 000 93 500 000 

vůči bankám 1 100 000 1000 000 2 900 000 1 000 000 650 000 

Závazky celkem 35 600 000 44 500 000 77 700 000 88 900 000 94 150 000 

Hotovost a vklady u CB 1 683 830 2 073 470 4 108 530 5 259 990 3 444 660 

Netermínované vklady u bank 2 500 000 1 630 000 1 560 000 1 530 000 1 430 000 

Vysoce likvidní aktiva celkem 4 183 830 3 703 470 5 668 530 6 789 990 4 874 660 

Zdroj: vlastní údaje, položka Hotovost a vklady u CB jsou čerpány z přílohy č.2 

Nyní budeme počítat okamţitou likviditu dle vzorce (3.10) a údaje budeme čerpat 

z tabulky 3.6. 

       
         

          
                                  

         

          
            

       
         

          
                                    

         

          
            

       
         

          
           

 Ukazatel běžné likvidity se vypočítá jako poměr likvidních aktiv ke krátkodobým 

závazkům. 

                                           
               

                  
                                 (3.11) 

 Lo – ukazatel běţné likvidity, 
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 likvidní aktiva – vysoce likvidní aktiva + vysoce likvidní cenné papíry (státní 

pokladniční poukázky), 

 krátkodobé závazky – závazky ke klientům, bankám a ostatní závazky splatné do 

jednoho roku. 

Výsledné hodnoty tohoto ukazatele nebudou zcela přesné, protoţe do výpočtů jsou 

zahrnuty státní pokladniční poukázky, ale banky je ve svých výročních zprávách nezveřejňují 

odděleně, a protoţe se inspirujeme údaji ze skutečných výkazů, jejich hodnotu pouze 

odhadneme. Výši státních pokladničních poukázek za jednotlivých pět let jsem stanovila takto:  

4 mld. Kč pro roky 2006 a 2007;  

5 mld. Kč pro roky 2008 aţ 2010. 

V následující tabulce jsou uvedeny krátkodobé závazky komerční banky Jistota, a.s. 

V tabulce jsou zachyceny odděleně okamţitě splatné závazky dle tabulky 3.6. Ostatní 

krátkodobé závazky zahrnují závazky z emitovaných cenných papírů, podřízený dluh a ostatní 

pasiva (např. závazky z nebankovní činnosti, dohadné účty na bonusy, závazky z obchodování 

s cennými papíry…). 

Tab. 3.7 Přehled krátkodobých závazků komerční banky Jistota, a.s. (v tis. Kč) 

Krátkodobé závazky 2006 2007 2008 2009 2010 

vůči klientům 22 500 000 28 500 000 37 400 000 42 100 000 32 500 000 

vůči bankám 7 900 000 12 200 000 5 260 000 8 260 000 8 990 000 

Ostatní krátkodobé závazky 6 850 000 8 150 000 7 560 000 6 250 000 4 620 000 

Krátkodobé závazky celkem 37 250 000  48 850 000 50 220 000 56 610 000 46 110 000 

Zdroj: vlastní údaje 

 Nyní budeme počítat běţnou likviditu dle vzorce 3.11.  

       
         

          
                             

         

           
            

       
          

          
                           

          

          
     20,8%  

       
         

          
           

V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty ukazatelů likvidity komerční 

banky Jistota, a.s. 
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Tab. 3.8 Ukazatele bankovní likvidity komerční banky Jistota, a.s. (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Lo 11,8 8,3 7,3 7,6 5,2 

Lb 22 15,8 21,2 20,8 21,4 

Zdroj: vlastní výpočty 

3.7 Ukazatele produktivity a nákladové intenzity 

Tyto ukazatele měří výši zisku, pohledávek, úvěrů a nákladů na jednoho bankovního 

zaměstnance. V následující tabulce je uveden průměrný přepočtený stav zaměstnanců (PPPZ) 

komerční banky Jistota, a.s. v jednotlivých letech. 

Tab. 3.9 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců komerční banky Jistota, a.s. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

PPPZ 1 330 1 620 2 200 2 580 2 830 

Zdroj: vlastní údaje 

 Ukazatel celkové produktivity (Pc) měří dosaţený zisk na bankovního zaměstnance. 

                                                 
                     

    
                                   (3.12) 

       
         

     
                                 

        

     
                

       
          

     
           Kč               

           

     
                  

       
          

     
             

 Dalším ukazatelem je produktivita objemu úvěrů (Poú), který spočítáme dle níţe 

uvedeného vzorce.  

                                                      
           

    
                                        (3.13) 

Ve výpočtech pouţijeme celkový objem poskytnutých úvěrů, tzn. jak nebankovním, 

tak bankovním klientům. V následující tabulce jsou uvedeny poskytnuté úvěry bankám 

komerční banky Jistota, a.s. a úvěry klientům byly čerpány z rozvahy uvedené v příloze č. 2. 
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Tab. 3.10 Poskytnuté úvěry bankám komerční banky Jistota, a.s. (v mil. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Úvěry bankám 9 440,6 7 750,5 20 040,9 16 600,5 3 510,5 

Úvěry klientům 68 705,205 98 254,61 137 492,829 141 920,781 151 714,032 

Objem úvěrů 78 145,805 106 005,11 157 533,729 158 521,281 155 224,532 

Zdroj: vlastní údaje, úvěry klientům jsou čerpány z přílohy č. 2 

        
          

     
                                    

          

     
              

        
           

     
                              

           

     
               

        
           

     
             

 V návaznosti na ukazatele produktivity je vhodné posoudit vývoj ukazatele celkové 

nákladové intenzity (Nc), který spočítáme jako podíl celkových nákladů a PPPZ. 

                                                  
               

    
                                       (3.14) 

  V následující tabulce jsou uvedeny celkové náklady komerční banky Jistota, a.s. 

Údaje byly čerpány z výkazu zisků a ztrát, který je uveden v příloze č. 1. 

Tab. 3.11 Celkové náklady komerční banky Jistota, a.s. (v mil. Kč.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na úroky 1 269,66 2 067,70 3 738 2 808,99 2 064,99 

 
Změna rezerv a OP 

na úvěrová rizika 
497,90 741,66 1 356,81 1 753,88 2 242,785 

Náklady na poplatky 

a provize 
319,07 544,23 789,30 712,24 652,18 

Provozní náklady 2 268,50 2 923,155 4 549,15 4 578 4 983,525 

Celkové náklady 4 355,13  6 276,745 10 433,26 9 853,11 9 943,48 

Zdroj: příloha č. 1 

 Nyní budeme počítat ukazatel celkové nákladové intenzity dle vzorce (3.14).  
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 V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty ukazatelů produktivity a 

nákladové intenzity komerční banky Jistota, a.s.  

Tab. 3.12 Ukazatele produktivity a nákladové intenzity komerční banky Jistota, a.s. (v mil. Kč) 

 2006  2007 2008 2009 2010 

Pc 0,44 0,51 0,63 0,78 0,66 

Poú 58,8 65,4 71,6 61,4 54,8 

Nc 3,27 3,87 4,74 3,82 3,51 

zdroj: vlastní výpočty 

3.8  Ukazatele kvality bankovních aktiv 

V této kapitole budeme počítat kvalitu bankovních aktiv dle následujících vzorců: 

          
                        

                                      
               (3.15) 

 

                                  
                                       

                                      
               (3.16) 

       
         

          
                           

         

          
             

       
         

           
                               

         

           
            

       
         

           
          

 K výpočtům druhého ukazatele (Ko) potřebujeme hodnoty sledovaných a ohroţených 

úvěrových pohledávek, které jsou uvedeny v níţe uvedené tabulce. 
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Tab. 3.13 Hodnoty sledovaných a ohrožených úvěrových pohledávek komerční banky Jistota, a.s. (v tis. 

Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Sledované a ohrožené 

úvěrové pohledávky 
7 185 200 10 270 700 15 150 900 15 850 500 18 750 400 

Zdroj: vlastní údaje 

       
         

          
                        

          

          
              

       
          

           
                              

          

           
              

       
          

           
             

 V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty ukazatelů kvality bankovních 

aktiv. 

Tab. 3.14 Ukazatele kvality bankovních aktiv komerční banky Jistota, a.s. (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ka 2,1 2,1 2,5 3,6 3,8 

Ko 10,5 10,5 11 11,2 12,4 

Zdroj: vlastní výpočty 

4 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

V jednotlivých podkapitolách zhodnotíme vypočtené ukazatele, analyzujeme jejich vývoj 

v průběhu pěti let a zjistíme důvody změn výsledných hodnot. Pro lepší přehlednost vývoje 

ukazatelů pouţijeme znázornění v grafech. 

4.1 Hodnocení ukazatelů struktury aktiv 

V následujícím grafu 4.1 můţeme vidět průběh ukazatelů struktury aktiv komerční banky 

Jistota, a.s. v průběhu pěti let. Jsou zde zobrazeny tyto ukazatele: 
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- Sú, představující podíl úvěrových pohledávek na celkových aktivech, 

- Súb, představující podíl pohledávek za bankami na celkových aktivech, 

- Súm, představující podíl majetkových účastí na celkových aktivech. 

V hodnocení nezapomeneme na vliv globální ekonomické krize a vliv fúze, která 

proběhla v roce 2008. Ta výrazně ovlivnila moţnosti hospodaření banky, zvýšila bilanční 

sumu a ovlivnila vývoj ukazatelů. 

Graf 4.1 Vývoj ukazatelů struktury aktiv komerční banky Jistota, a.s.  

  

Zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

 Podíl úvěrových pohledávek na celkových aktivech v roce 2006 dosáhl 75,8% a na 

to se v následujícím roce 2007 zvýšil o 7,5 procentních bodů (p.b.). Na tomto zvýšení se 

podílí především celkový nárůst úvěrů klientům. Jedná se o rychle rostoucí zájem klientů o 

hypoteční úvěry na bydlení. V roce 2008 a 2009 zaznamenáváme značný pokles tohoto 

ukazatele, coţ má za následek rychlejší nárůst aktiv neţ úvěrů. Přesto, ţe úvěrové pohledávky 

výrazně rostou z důvodu výhodných nabízených produktů, zejména hypotečních úvěrů, jejich 

podíl na celkových aktivech klesl. Důvodem je sloučení komerční banky Jistota, a.s. s jinou 

bankou, která se zaměřuje na internetové bankovnictví, a tak výrazně vzrostla bilanční suma 

aktiv, především objem finančních derivátů, cenné papíry k obchodování a majetek banky. 

Tedy sníţení hodnoty tohoto ukazatele zde neznamená sníţení objemu poskytnutých úvěrů. 

V roce 2010 je zde  nárůst o 8,3 p.b. Úvěry klientům stále rostou a zároveň se sniţují celková 

aktiva, především finanční deriváty a pohledávky za bankami.  

Můţeme tedy shrnout, ţe i v období globální ekonomické krize tato banka 

nezaznamenala pokles objemu úvěrů, ale naopak díky inovaci produktů a výhodných 

75,80% 
83,30% 

76,20% 73,80% 

82,10% 

0,207 

0,129 0,15 0,124 

0,037 
0,34% 0,31% 0,04% 0,04% 0,07% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006 2007 2008 2009 2010

Sú

Súb

Súm



50 

 

podmínek navyšuje objem poskytnutých úvěrů kaţdým rokem. Nejvyšší meziroční nárůst 

úvěrů byl v roce 2007, o 43% a poté v roce 2008, a to o 40%. V následujících letech tento 

nárůst výrazně klesl, pro rok 2009 činil tento nárůst pouhé 3%, v roce 2010 se mírně zvyšuje 

na 7%. Důvodem kolísání hodnot ukazatele je změna v celkových aktivech jako důsledek 

fúze. 

Podíl pohledávek za bankami na celkových aktivech dosahuje v roce 2006 hodnoty 

20,7% a to je nejvyšší hodnota v průběhu pěti let. Tento ukazatel má klesající trend, celková 

aktiva postupně rostou a pohledávky za bankami, s výjimkou v roce 2008, postupně klesají. 

Důvodem je výrazné sniţování objemu poskytnutých úvěrů bankám. V roce 2008 ukazatel 

mírně vzrostl. Důvodem je značný nárůst poskytnutých úvěrů, ale tuto expanzi tlumí nárůst 

bilanční sumy aktiv z důvodu fúze. Největší pokles zaznamenáváme v roce 2010, a to o 8,7 

p.b.. V tomto roce banka výrazně sníţila své termínované vklady u jiných bank a opět se 

sníţil objem úvěrů. 

 Na konci roku 2007 vypukla globální ekonomická krize, která se na vývoji tohoto 

ukazatele podílela především v roce 2008, kdy banka rapidně zvýšila objem poskytnutých 

úvěrů jiným bankám. V dalších letech poskytuje úvěry v mnohem menší míře a ostatní banky 

úspěšně splácejí.  

 Podíl majetkových účastí na celkových aktivech se v důsledku fúze od roku 2008 

sníţil na pouhých 0,04%. Aţ v roce 2010 banka nakupuje další majetkové účasti a ukazatel 

vzrostl na 0,07%. Můţeme tedy říci, ţe podíl majetkových účastí na celkových aktivech 

banky v průběhu pěti let je nepatrný. 

4.2 Hodnocení ukazatelů struktury pasiv 

V následujícím grafu 4.2 je zobrazen průběh vývoje ukazatelů struktury pasiv komerční banky 

Jistota, a.s. v průběhu pěti let. Zobrazuje tyto ukazatele: 

- Sz, znázorňující podíl závazků k nebankovním klientům na celkových pasivech, 

- Szb, znázorňující podíl závazků vůči bankám na celkových pasivech, 

- Szd, znázorňující podíl závazků z dluhových cenných papírů na celkových 

pasivech. 
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Graf 4.2 Vývoj ukazatelů struktury pasiv komerční banky Jistota, a.s.  

 

Zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

 Podíl závazků k nebankovním klientům na celkových pasivech se pohybuje od 

62,3% do 68,1%. Nejsou zde výrazné změny. Samotné závazky vůči klientům výrazně rostou 

aţ do roku 2009. K tomuto růstu pomohl nový účet pro klienty s minimálními poplatky, a tak 

rostly jak netermínované, tak termínované vklady. Od roku 2009 navíc začali nabízet nový 

produkt a tím je internetový účet s ještě výhodnějšími podmínkami. V ukazatelích tento růst 

není příliš viditelný, protoţe stejně tak rostou celková aktiva, a to především pohledávky za 

bankami, cenné papíry a pokladní hotovost a vklady u CB. V roce 2010 dosáhl ukazatel 

nejvyšší hodnoty, a to 68,1%. Zde naopak došlo ke sníţení závazků vůči klientům, oproti 

minulého roku, ale pokles bilanční sumy pasiv byl ještě vyšší. 

 Můţeme tedy říci, ţe podíl závazků vůči klientům na celkových pasivech je konstantní 

aţ do roku 2008 a od roku 2009 dochází ke zvýšení. Ani zde neměla ekonomická krize 

negativní vliv na hospodaření banky, naopak poskytli klientům nové produkty, výhodné 

podmínky, a to mělo vliv na rostoucí objem vkladů od klientů. 

 Podíl závazků vůči bankám na celkových pasivech neustále kolísá. V roce 2007 

kles z hodnoty 14,7% na 11,9%. Tento pokles ovlivňuje výrazné zvýšení bilanční sumy pasiv 

a jen malé zvýšení závazků vůči bankám. Výrazné zvýšení celkových pasiv způsobilo značné 

zvýšení objemu závazků vůči klientům a emitovaných cenných papírů. V roce 2008 se zvýšil 

ukazatel na 15,2%, to způsobuje rapidní zvýšení závazků vůči bankám, cca o 2 násobek. Od 

roku 2009 hodnoty ukazatele klesají jako důsledek sniţování objemu závazků vůči bankám. 

 Podíl závazků z dluhových cenných papírů na celkových pasivech dosahuje v roce 

2006 hodnoty 11,3% a v následujícím roce 2007 se zvýšil na 14,6%. Na tomto zvýšení se 
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podílí rostoucí zájem o hypoteční úvěry a banka tak zvýšila objem emitovaných hypotečních 

zástavních listů. V roce 2008 došlo ke sníţení ukazatele na 11%. Způsobilo to malé zvýšení 

emitovaných dluhových cenných papírů a rapidní nárůst celkových pasiv v důsledku fúze. 

V následujících letech 2009 a 2010 činí ukazatel 8,2% a 8,8%, došlo ke značnému sníţení 

objemu dluhových cenných papírů. 

 Můţeme si shrnout, ţe největší podíl emitovaných dluhových cenných papírů na 

celkových pasivech byl tedy v roce 2007, na čemţ se podílel rychle rostoucí zájem o 

hypoteční úvěry a od tohoto roku má tento podíl klesající trend. 

 Na závěr je zajímavé poukázat na to, ţe ačkoli celková bilanční suma do roku 2009 

výrazně roste, v roce 2010 došlo k podstatnému sníţení této sumy (viz. příloha č. 2). Výrazně 

se sníţil objem závazků vůči bankám a nebankovním klientům, a taktéţ pohledávky za 

bankami. Takové sníţení vede ke sniţování zisků z poplatků a úroků, proto jako doporučení 

je zde vhodné uvést návrh na inovaci produktů, zavedení výhodnějších a lákavých podmínek 

pro stálé klienty a zaměřit se na získání nové klientely (v případě, kdy pomineme, ţe se můţe 

jednat o trend v celé ekonomice). Pokud se jedná o vliv konkurence, je důleţité, aby si banka 

zhodnotila své silné a slabé stránky a přistoupila k příslušnému opatření. 

4.3 Hodnocení ukazatelů bankovní rentability 

V následujícím grafu 4.3. vidíme vývoj ukazatelů bankovní rentability komerční banky Jistota, 

a.s. v průběhu pěti let. Jsou zde zobrazeny tyto ukazatele: 

- ROE, neboli rentabilita vlastního kapitálu, 

- Mk, neboli kapitálový multiplikátor, 

- ROA, představuje rentabilitu aktiv. 

Analyzujeme vývoj rentability vlastního kapitálu, v souvislosti s vývojem 

kapitálového multiplikátoru a rentabilitou bankovních aktiv. Jak jiţ bylo zmíněno, ukazatel 

rentability vlastního kapitálu se skládá ze dvou dílčích ukazatelů, a to ukazatelem ROA a Mk, 

je tedy ovlivňován jejich vývojem. 
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Graf 4.3 Vývoj ukazatelů bankovní rentability komerční banky Jistota, a.s. 

 

Zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

 Rentabilita vlastního kapitálu nám vyjadřuje, jaká výše čistého zisku připadá na 

jednu jednotku vloţeného kapitálu, neboli jaký je podíl čistého zisku na vlastním kapitálu. 

ROE má pozitivní trend aţ do roku 2009, roste rychlým tempem. V roce 2006 činí 9,8% a 

v roce 2009 dosahuje hodnoty 17,8%. V roce 2010 se jiţ projevuje pokles ROE na hodnotu 

14,7%.  

Výše absolutního čistého zisku roste v kaţdém roce rostoucím tempem, vyjma roku 
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ţe výrazně klesly pohledávky za bankami, čímţ banka přichází o zisk z úroků, a taktéţ 

výrazný pokles závazků vůči bankám a nebankovním klientům, coţ sniţuje zisk z poplatků. 
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nízkého meziročního nárůstu čistého úrokového výnosu, pouze 6%, a z tvorby opravných 

poloţek. Zatímco čistý zisk klesá, vlastní kapitál se zvýšil ve větší míře, téměř o 726 mil. Kč., 

proto se ukazatel ROE sníţil o celých 3,1 p.b. 

 Kapitálový multiplikátor nám udává, jaké mnoţství aktiv je kryto jednotkou kapitálu. 

Mk dosahuje přibliţně stejné hodnoty ve všech letech, nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2008, 

16,8%, to je z důvodu fúze, protoţe se rapidně zvýšila celková aktiva. V roce 2009 ukazatel 

mírně klesá, protoţe aktiva rostou pomalejším tempem, neţ v předchozím roce a vlastní 

kapitál se zvyšuje. V roce 2010 se výrazně sníţila celková aktiva, oproti tomu se mírně zvýšil 

vlastní kapitál a tudíţ Mk klesá rychleji.  
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Takţe si shrneme, ţe kapitálový multiplikátor v letech 2006 - 2008 roste z důvodu 

rychlejšího růstu aktiv neţ vlastního kapitálu. Vlastní kapitál se zvyšuje v kaţdém roce, proto 

můžeme vyvrátit riziko, ţe by banka zvyšovala svou rentabilitu navyšováním Mk 

prostřednictvím sniţování vlastního kapitálu. V roce 2010 nám pokles Mk potvrzuje, ţe 

výrazné sníţení ROE zapříčinilo výrazné sníţení aktiv. 

Rentabilita bankovních aktiv nám udává, jaká část čistého zisku připadá na jednotku 

aktiv. Za mezinárodně uznávanou dobrou úroveň tohoto ukazatele se všeobecně považuje 

hodnota 1,00 (viz. Hrdý, 2005). V následující tabulce jsou uvedeny doporučená vyhodnocení 

pro jednotlivé hodnoty. 

Tab. 4.1 Doporučené hodnoty ROA 

Hodnoty ROA Návratnost aktiv 

Menší neţ 0,75 slabá 

0,75 – 1,00 pod standardem 

1,00 – 1,25 dobrá 

1,25 – 1,75 velmi dobrá 

větší neţ 1,75 excelentní 

zdroj: HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 216s. ISBN 80-

247-0938-4. 

 Hodnota ROA dosahuje v roce 2006 0,68% a roste aţ do roku 2009. V roce 2010 opět 

zaznamenáváme pokles. V roce 2006 mají aktiva velmi slabou návratnost, to neplatí pro roky 

2007 – 2008, kdy se návratnost aktiv pohybuje pod standardem. V roce 2008 se ROA 

přibliţuje hodnotě 1,00, tedy dobré návratnosti a v roce 2009 dosahuje plných 1,08%. 

Návratnost aktiv v tomto roce dosahuje nejvyšší hodnoty. K tomuto dobrému vývoji přispěla 

fúze z roku 2008, díky které banka začala generovat mnohem větší zisky. V roce 2010 je 

rentabilita aktiv těsně pod hranicí dobré návratnosti, dosahuje hodnoty 0,98%. Za tento pokles 

můţe jiţ zmíněný pokles zisku.  

Ukazatel rentability aktiv ovlivňuje vývoj ROE v menší míře, než kapitálový 

multiplikátor. Mk zaznamenává ve svém vývoji výraznější změny oproti ukazateli ROA. 
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4.4 Hodnocení ukazatelů bankovní likvidity 

Vývoj ukazatelů bankovní likvidity komerční banky Jistota, a.s. je zobrazen v níţe uvedeném 

grafu 4.4. Zhodnotíme vývoj okamţité likvidity, označené Lo a běţné likvidity, značené 

zkratkou Lb. 

Graf 4.4 Vývoj ukazatelů bankovní likvidity komerční banky Jistota, a.s. 

 

zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 
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hotovosti a vkladů u CB a státních pokladničních poukázek, a to ve větší míře, neţ bylo 

zvýšení krátkodobých závazků. V dalších letech nezaznamenáváme výraznější změny, v roce 

2009 a 2010 dosahuje běţná likvidita hodnoty 20,8% a 21,4%. Hotovost a vklady u CB 

značně klesly, ale naproti tomu, krátkodobé závazky klesly ve větší míře, proto to mírné 

zlepšení ukazatele. 

 Můţeme říci, ţe banka si drží běžnou likviditu na dobré úrovni i v době globální 

ekonomické krize, výjimkou je rok 2007, kdy likvidita dosáhla velmi nízké úrovně. Ke 

zlepšení této situace pomohla fúze v roce 2008, čímţ se bance značně zvýšil objem likvidních 

aktiv. 

4.5 Hodnocení ukazatelů produktivity a nákladové intenzity 

Zaměstnanci jsou pro banku velmi důleţitý faktor, neboť právě ti, ovlivňují její budoucí 

úspěch. V následujícím grafu 4.5 a 4.6 si ukáţeme jaká část zisku a prodaných úvěrů připadá 

na jednoho bankovního zaměstnance a v této souvislosti zhodnotíme vývoj celkových nákladů 

připadajících na jednoho zaměstnance. V grafu 4.5 jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů celkové 

produktivity a nákladové intenzity, kde: 

- Pc, je ukazatel celkové produktivity představující podíl čistého zisku připadajícího 

na jednoho zaměstnance, 

- Nc, je ukazatel nákladové intenzity představující podíl celkových nákladů 

připadajících na jednoho zaměstnance. 

Graf 4.5 Vývoj ukazatelů celkové produktivity a nákladové intenzity komerční banky Jistota, a.s. (v Kč) 

 

zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 
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 V následujícím grafu 4.6 je zobrazen průběh objemového ukazatele produktivity, kde 

Poú znamená podíl prodaných úvěrů připadající na jednoho bankovního zaměstnance. 

Graf 4.6 Vývoj objemového ukazatele produktivity komerční banky Jistota, a.s., představující podíl 

prodaných úvěrů na bankovního zaměstnance (v Kč) 

 

zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 

Ukazatel celkové produktivity má do roku 2009 rostoucí průběh a následně klesá. 

V roce 2006 činil podíl čistého zisku na bankovního zaměstnance 0,44 mil. Kč, v roce 2007 se 

zvýšil na 0,51 mil. Kč. V roce 2008 a 2009 se ukazatel zvyšuje rostoucím tempem. Kaţdým 

rokem se zvyšuje počet zaměstnanců a čistý zisk roste rychleji. Proto se hodnoty ukazatele 

stále zvyšují, v roce 2008 činil podíl zisku 0,63 mil. Kč a v roce 2009 úspěšných 0,78 mil. Kč 

na zaměstnance. V roce 2010 klesl čistý zisk, sníţily se vklady klientů i bank, taktéţ 

pohledávky za bankami a současně vzrostl počet zaměstnanců, je tedy logické, ţe tyto 

nepříznivé jevy sniţují produktivitu banky, a to na hodnotu 0,66 mil. Kč.  

K výraznějšímu růstu zisku od roku 2008 přispěla fúze a nový bankovní produkt, 

internetový účet s velmi výhodnými podmínkami a taktéţ nová výhodná hypotéka na 

bydlení. Došlo tím od roku k výraznému zvýšení vkladů klientů i bank a poskytnutých úvěrů. 

V roce 2008 zaznamenáváme největší nárůst výnosů z poplatků a úroků, ale na druhé 

straně rapidně vzrostly celkové náklady, proto zde celková produktivita nenabývá nejvyšší 

hodnoty. 

Rok 2009 byl pro banku nejproduktivnější, zaznamenáváme nejvyšší čistý zisk a 

nárůst podílu zisku na zaměstnance, díky úspoře nákladu. Počet zaměstnanců se zvýšil a 

celkové náklady zůstaly přibliţně na stejné úrovni, jako minulý rok. Toho si můţeme 

všimnout v grafu na ose nákladové intenzity. Zde vidíme, ţe nákladová intenzita v roce 

2009 prudce klesla a tím přispěla k růstu celkové produktivity. 
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  V roce 2010 banka čelí výraznému poklesu čistého zisku a celková produktivita 

klesá. Vývoj zisku ovlivnil nárůst nesplácených úvěrů a k nim tvorba opravných poloţek a 

taktéţ zvýšení provozních nákladů. I kdyţ banka zvýšila své úvěrování nebankovním 

klientům, výnosy z úroků rostou v menší míře neţ obvykle a to především z důvodu jiţ 

zmíněného nárůstu nesplácených úvěrů. A proto jako doporučení pro následující roky, by 

banka měla se zpomalujícím se růstem výnosů také snižovat růst provozních nákladů, aby 

rostl její čistý zisk. Klesá také nákladová intenzita. I kdyţ bance vzrostly celkové náklady 

v souvislosti s budováním nových poboček, zvyšuje samozřejmě i počet zaměstnanců a tím 

dochází k jejich rozředění.  

Komerční banka Jistota, a.s. by měla zavést příslušná úsporná opatření, aby snížila 

celkové náklady a zvýšit kvalitu ve vymáhání svých pohledávek. Můţeme říci, ţe v roce 

2010 se projevily dopady finanční krize z hlediska domácností a jejich neschopnosti splácet, 

coţ sniţuje výnosy a zvyšuje náklady v podobě opravných poloţek. 

Co se týká podílu objemu prodaných úvěrů na jednoho zaměstnance, tak v grafu 

4.6 vidíme, ţe tato produktivita se zvyšuje do roku 2008, ve kterém dosahuje 71,6 mil. Kč. Od 

roku 2009 je poskytováno výrazně méně úvěrů, zvyšuje se počet zaměstnanců, a tak 

objemová produktivita klesá. Rok 2008 je nejúspěšnější v množství poskytnutých úvěrů, 

k tomu přispělo hojné vyuţívání hypotečních úvěrů s ještě výhodnějšími podmínkami. 

4.6 Hodnocení ukazatelů kvality bankovních aktiv 

Posuzování vývoje ukazatelů kvality bankovních aktiv vypovídá o změně kvality 

úvěrového portfolia banky. V grafu 4.7 si ukáţeme vývoj těchto ukazatelů: 

- Ka, představující kvalitu aktiv prostřednictvím poměru opravných poloţek 

k celkovým úvěrovým pohledávkám ke klientům, 

- Ko, představující kvalitu aktiv prostřednictvím poměru sledovaných a ohroţených 

pohledávek k celkovým úvěrovým pohledávkám ke klientům. 
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Graf 4.7 Vývoj ukazatelů kvality bankovních aktiv komerční banky Jistota, a.s. 

 

zdroj: vlastní výpočty z účetních výkazů 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést finanční analýzu komerční banky Jistota, a.s. v průběhu 

pěti let, a to od roku 2006 – 2010. Při sestavování účetních výkazů a potřebných údajů, jsem 

se inspirovala účetními výkazy skutečných bank, abych odrazila skutečné ekonomické trendy 

ve vývoji hospodářské činnosti bank. Ke konci roku 2007 vypukla globální ekonomická krize 

a její vliv byl zakomponován do hodnocení finančního vývoje. Podařilo se úspěšně zhodnotit 

její finanční vývoj, upozornit na příčiny neţádoucích i ţádoucích jevů a doporučit případná 

opatření.  

 Rok 2007 byl pro banku úspěšný. Čistý zisk dosáhl 822,5 mil. Kč, coţ představuje 

meziroční nárůst o 42%. Čisté úrokové výnosy narostly o 39% a dosáhly 2,4 miliardy korun. 

K takové nárůstu přispěl nárůst poskytnutých úvěrů o neuvěřitelných 43%, tento nárůst 

v následujících třech letech nebyl překonán. Vypukl vysoký zájem především o hypoteční 

úvěry. Výnosy z poplatků rostly pomaleji, nárůst činil 9%, na čemţ se podílelo zvýšení 

poskytnutých úvěrů a také zvýšení vkladů klientů o 30%. Celková bilanční suma narostla o 

30%. Prostor pro růst aktivních bankovních obchodů banka vytvořila zvýšením objemu 

emitovaných cenných papírů, podřízeného úvěru, zvýšením základního kapitálu a 

nerozděleným ziskem.  

 Rentabilita vlastního kapitálu a bankovních aktiv pozitivně rostě. Největší problém 

v tomto roce je sníţení běţné likvidity na z 22% na 15,8%, tedy o 6,2 p.b. Likvidita se tedy 

pohybuje těsně nad minimální přípustnou hranicí a v případě krizových situací, by se tak 

banka mohla dostat do značných problémů.  

Rok 2008, rok fúze, zaznamenává největší změny ve všech svých aktivitách. Banka 

poskytla největší objem úvěrů, přijala největší objem vkladů. Čistý zisk dosáhl 1,38 miliardy 

korun, coţ je meziroční nárůst čistého zisku o 68%. Čistý výnos z úroků vzrostl o 60%, 

dosáhl výše 3,8 miliardy korun. Takovýto nárůst opět podpořil vysoký nárůst objemu 

poskytnutých úvěrů klientům, celkem 137,5 miliardy korun, meziroční nárůst 40%. Nárůst 

poplatků se oproti minulého roku značně zvýšil, činil 24%. Na tomto zvýšení se značně podílí 

zvýšení vkladů klientů o více neţ 53%. Celková bilanční suma dosáhla přes 180,5 miliardy 

korun, coţ představuje meziroční nárůst o 53%.  
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Celkové náklady se taky výrazně zvýšily, náklady na úroky vzrostly přes 80%, 

náklady na poplatky a provize o 45% a provozní náklady vzrostly přes 55%. Nákladová 

intenzita výrazně vstoupla. Celková produktivita dosahuje nejvyšší úrovně, na jednoho 

zaměstnance připadá v průměru 71,6 milionů korun prodaných úvěrů. 

Rok 2008 byl bezkonkurenčně nejúspěšnější v rámci srovnávaných let, dosáhl 

rekordních změn ve všech oblastech hospodaření. Fúze přinesla bance mnoho výhod, stala se 

silnější, otevřel se jí obzor nových moţností. Tady mám na mysli především zavedení nového 

internetového bankovnictví a účtů s minimálními poplatky pro klienty. Běţná likvidita se 

zlepšila, dosáhla hodnoty 21,2%. Banka zatím nezaznamenává dopady finanční krize, 

naopak se jí daří hospodařit lépe, než kdy předtím. 

Banka v roce 2009 dosahuje vrcholu své činnosti. Rok 2009 pomalu oslabuje, čistý 

zisk dosahuje nejvyšší hodnoty ve srovnávaném období, ale meziroční nárůst čistého zisku je 

menší, vzrostl o 46% a činí přes 2 miliardy korun, Výrazně klesá meziroční růst čistých 

výnosů z úroků, 18%, a výnosů z poplatků, 14%. Takovéto sníţení zapříčinilo především 

rapidní sníţení v růstu poskytnutých úvěrů, meziroční růst činí pouhé 3%. Také růst objemu 

vkladů klesá, celkem vzrostly o 16%. Navzdory tomu, ţe úvěry a vklady výrazně klesají, 

banka dosahuje vysokého zisku a to především kvůli toho, ţe bance se podařilo sníţit 

absolutní hodnotu celkových nákladů namísto toho, aby rostly, jako kaţdý rok. Nákladová 

intenzita výrazně klesá. 

Banka je silnější než kdy před tím, její bilanční suma dosahuje výše přes 192 

miliardy korun, její nárůst je ale výrazně pomalejší, činí 6,5%. Rentabilita vlastního kapitálu i 

aktiv dosahuje svého vrcholu. Zaznamenáváme největší celkovou produktivitu a to díky 

značnému sníţení nákladové intenzity. Podíl zisku na zaměstnance dosáhl 0,78 mil. Kč., to je 

zvýšení o 150 tisíc korun na jednoho zaměstnance. 

V roce 2010 banku zasahuje celkový pokles. Čistý zisk klesl o 8% a dosáhl výše 

přes 1,8 miliardy korun. Výrazně klesl růst výnosů z úroku, o 6%. Růst výnosů z poplatků se 

mírně zvýšil, činí 17%. Na poklesu čistého zisku se podílí nárůst nesplácení úvěrů a k nim 

tvorba opravných poloţek, vzrostly celkem o 28%. Zaznamenáváme nejvyšší nárůst 

sledovaných a ohroţených pohledávek. Kvalita úvěrového portfolia se zhoršuje od roku 2008, 

ale v roce 2010 je nejvyšší. Celková bilanční suma klesá o 4%. 
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Můţeme říci, ţe se v roce 2010 projevily dopady globální finanční krize. Banka by 

měla zlepšit kvalitu ve vymáhání svých pohledávek a zaměřit se na získávání nových klientů, 

nebo zavést úsporná opatření a sníţit celkové náklady, aby její zisk neklesal, ale rostl. 
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Seznam zkratek 

 

ČNB  Česká národní banka  

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

FO  fyzická osoba 

FÚ  finanční úřad 

Ka  ukazatel kvality aktiv 

Ko  podíl sledovaných a ohroţených pohledávek na celkových pohledávkách za 

klienty 

Lb  běţná likvidita 

Lo  okamţitá likvidita 

Mk  kapitálový multiplikátor 

Nc  ukazatel nákladové intenzity 

NFAC  čisté příjmy z poplatků a provizí 

NII  čisté úrokové příjmy 

NIM  čistá úroková marţe 

NPFFO čistý zisk z obchodních operací 

P/E  čistý zisk na akcii 

Pc  ukazatel celkové produktivity 

PMR  povinné minimální rezervy 

Poú  ukazatel produktivity objemu úvěrů 

PPPZ  průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

ROA  rentabilita aktiv 
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ROCE  rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita trţeb 

SP  sociální pojištění 

Sú  podíl úvěrových pohledávek na celkových aktivech 

Súb  podíl pohledávek za bankami na celkových aktivech 

Súm  podíl majetkových účastí na celkových aktivech 

Sz  podíl závazků k nebankovním klientům na celkových pasivech 

Szb  podíl závazků k bankám na celkových pasivech 

Szd  podíl závazků z dluhových cenných papírů na celkových pasivech 

USA  Spojené státy americké 

V a N  výnosy a náklady 

ZP  zdravotní pojištění 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


