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Anotace 

Předmětem bakalářské práce na téma Analýza základních ukazatelů hospodaření 

Raiffeisenbank a.s. je provést hodnocení aktuálního stavu banky s využitím relevantních 

nástrojů. Druhotným cílem je vytvořit v programu Excel tabulku s vybranými poměrovými 

ukazateli. První část práce je tvořena teoretickým přehledem dané oblasti a naznačením 

různých přístupů. Druhá část se věnuje samotné analýze základních ukazatelů Raiffeisenbank 

a.s. za posledních pět let. 

Klíčová slova: likvidita, rentabilita, banka, úvěr, dlužník věřitel, úroková sazba 

 

 

 

Summary 

Subject of this thesis on the topic, analysis of basic economic indicators, and 

Raiffeisenbank is to evaluate the current state of the bank, using the relevant tools. A 

secondary objective is to create an Excel spreadsheet of selected evaluative indicators. The 

first part consists of a theoretical overview of the region and outlines different. The second 

part deals with the analysis of basic indicators and Raiffeisenbank over the past five years. 

Keywords: ratio, return, bank, credit, debtor, creditor, interest rate 
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1 Úvod 
 

Slovo banka pochází ze starověkého Říma, jehož původ je v latinském slově „il  banco“. 

Význam tohoto slova je lavice nebo stůl, na nichž se prováděly finanční transakce.
1
 

Již v 18. století př. n. l. zapůjčovali babylonští kněží svěřené přebytečné finanční obnosy 

bohatších obyvatel obchodníkům s majetky. Někteří své úspory uschovávali do chrámů, 

protože v nich viděli spolehlivost. 

Větší potřebu finančních služeb a ústavů přinesla průmyslová revoluce. Nastal rozvoj 

bankovnictví, který přivedl celý obor do dnešní podoby. 

V dnešní době je okruh bankovnictví často využíván. Ve většině zemí má významné 

postavení. Bankovnictví je chápáno jako sektor, který poskytuje služby svým klientům a řadí 

se mezi základní prvky finančního systému. Činnost bank je nedílnou součástí jednotlivých 

subjektů i každého z nás. Vliv bankovního sektoru na ekonomiku je stále intenzivněji 

sledován a regulován. Neustále dochází k inovacím tohoto oboru. 

Bankovnictví tvoří současnou věcnou podstatu bankovních systémů, které se soustřeďují 

na plnění tří základních funkcí: depozitní, úvěrové a funkce zprostředkovatele plateb. Funkcí 

depozitní se rozumí přijímaní peněžních prostředků od podnikatele, podniků, obyvatelstva, 

ostatních institucí zřizující různé typy účtů. Jejich výhodou je připisování úrokového procenta 

na předem sjednaný účet. Jakýkoliv vklad klientů představuje závazek pro banku, vyplatit na 

jejich požádání vloženou částku, proto se tyto položky nacházejí v rozvaze pasiv banky. 

Úvěrová funkce tvoří přijímaný úrok dané částky, která tvoří aktiva banky. Stále více se 

využívá tzv. bezhotovostní placení, kdy se jedná o placení z účtu na účet. Banka na základě 

příkazu plátce odepíše příslušnou částku a z účtu svého klienta převede peněžní prostředky na 

účet oprávněné osoby. 

Cílem mé bakalářské práce je stručné seznámení s bankovním sektorem, představení 

akciové společnosti Raiffeisenbank a zhodnocení hospodářské situace banky pomocí 

ekonomických ukazatelů.  

V jednotlivých kapitolách Vás seznámím s historií, základními údaji, produkty, 

postavením banky na trhu a s organizační strukturou banky. Popíši vybrané ukazatele, kde se 

je budu snažit stručně přiblížit. 

                                                 
1
 Dne 16.11.2011http://penize.org/banky/historie/   

http://penize.org/banky/historie/


2 

 

 Praktická část mé bakalářské práce bude obsahovat porovnávání jednotlivých vybraných 

ekonomických ukazatelů v letech 2006 - 2010. Touto analýzou zjistím celkovou situaci, v níž 

se banka nachází. 

V závěru bakalářské práce uvedu shrnutí všech zjištěných poznatků a údajů o 

celkovém hospodaření společnosti Raiffeisenbank, a.s. Z pohledu externího pozorovatele se 

budu také snažit porovnat silné a slabé stránky instituce na základě mých dosavadních 

znalostí studia a poskytnutých materiálů. 
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2 Charakteristika Raiffeisenbank a.s. 

V České republice je akciová společnost Raiffeisenbank významná nabízením širokého 

spektra bankovních služeb podnikové i soukromé klientele. Produkty i služby nabízí také 

v oblasti pojištění, stavebního spoření a leasingu. 

2.1 Historie 
 

V roce 1993 začala působit Raiffeisenbank, a.s. na českém trhu. Ve světě má více než 

140 letou tradici, pyšnící se velkými úspěchy. Pohybuje se taktéž na nebankovním poli, kde 

podporuje řadu prospěšných aktivit. 

V České republice od roku 1993 poskytuje Raiffeisen velké spektrum poskytovaných 

bankovních služeb podnikové i soukromé klientele. Spojování s e-Bankou zahájila v roce 

2006. Integrační proces dokončili v roku 2008. Má více než 100 poboček v celé ČR 

s klientskými centry, poskytující služby spojené s hypotečními úvěry, taktéž firemní a osobní 

poradce. 

Čistý zisk Raiffeisenbank, a.s. v roce 2009 byl 1,99 miliardy Kč. Zisk banky v prvním 

pololetí roku 2010 činil 930milionů korun, zvýšili se přitom úvěry i klientské vklady. 

Raiffeisenbank, a.s. s celkovými aktivy 192 miliard Kč řadí na 5. místo mezi velké banky 

využívané v České republice.  

Celá řada ocenění potvrdila dynamický růst banky. V nejprestižnější anketě 

„Fincentrum Banka roku 2010” získala za posledních 5 let počtvrté titul „Nejdynamičtější 

banka roku“, účtem roku se stalo eKonto. V hlavní kategorii Banka roku získala v roce 2009 

akciová společnost Raiffeisenbank třetí místo.
2
 První místo v soutěži Zlatá koruna získala za 

přímé bankovnictví, podnikatelský účet a hypotéku. 

 Mezi Raiffeisen Bank International AG (RBI) a částí RZB (etický kodex) došlo ke 

spojení v říjnu 2010. V Rakousku zajišťuje RBI poskytování svých služeb jak investičním tak 

firemním klientům a dále také v zemích střední a východní Evropy. Majoritním vlastníkem 

Raiffeisen Bank International je RZB se 78,5%, zbývající část se volně obchoduje.
3
 

 Raiffeisen skupina pravidelně dostává od prestižních časopisů Global Finance, 

Euromoney i The Banker ceny pro „Nejlepší banku ve střední a východní Evropě“. 

                                                 
2
Dne 18.10.2011 http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/historie-raiffeisenbank-v-cr/ 

3
 Dne 19.10.2011 http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf 

http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/historie-raiffeisenbank-v-cr/
http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf
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 V jednotlivých regionech banka od samého působení klade důraz na konkrétní potřeby 

klientů. Raiffeisenbank, a.s. se svou 140 letou tradicí se angažuje např. do oblasti kultury, 

charitativních a vzdělávacích činností.  

 Ochrannou známkou a emblémem Raiffeisenbank je nezvyklý architektonický prvek. 

Jedná se o dvě překřížené koňské hlavy tzv. Giebelkreuz (viz Obrázek 1). Tento znak se již po 

mnoho staletí vyskytuje na budovách zdobící štíty v Evropě. Je to symbol ochrany rodin 

shromážděných pod společnou střechou před zlem a životním ohrožením.      

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Znak 

 

2.2 Základní údaje
4
 

 Obchodní firma: RAIFFEISENBANK a.s. 

 Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 

 Právní forma: Akciová společnost  

 Základní kapitál: 6 564 000 000Kč, Splaceno: 100%. 

 Akcie: 656 400 ks kmenové akcie v zaknihované podobě na jméno o jmenovité 

hodnotě  10 000Kč. 

 Počet poboček: 102. 

 Počet zaměstnanců: 2556,33. 

 

Do Obchodního rejstříku v Praze byla banka zapsána dne 25. června 1993, jako akciová 

společnost působící na území České republiky. 

Banka je součástí rakouské obchodní skupiny Raiffeisen, která je řízena hlavní 

mateřskou společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.
5
 

Všechny bankovní instituce se řídí zákonem č.21/1992 Sb. o bankách ve znění: 

„Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, 

                                                 
4
 Obchodní rejstřík. 

5
 Dne 19.10.2011  http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdff 

http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/pololetni-zpravy/vz-09.pdf
http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/pololetni-zpravy/vz-09.pdf
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založené jako akciová společnost, které přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry a 

k výkonu činnosti mají bankovní licenci“. 

Vyplývající činnosti banky z licence ČNB: 

 vklady přijaté od veřejnosti, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na 

vlastní účet, finanční leasing- v této době banka momentálně nevykonává, zúčtovací a 

platební styk, vydávání platebních poplatků, poskytování záruk, otevírání akreditivů, 

obstarávání inkasa, vydávání hypotečních zástavních listů, finanční makléřství, výkon 

funkce depozitáře, nákup devizových prostředků, poskytování bankovních informací, 

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, pronájem 

bezpečnostních schránek, činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými 

v bankovní licenci, 

 poskytování investičních služeb: 

- hlavní investiční služby dle §8 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), zákona č. 591/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- doplňkové investiční služby dle § 8 odst. 3 písm. a) až g). 

 

2.3 Produkty poskytující Raiffeisenbank a.s.6 
 

V této podkapitole jsem se zaměřila na produkty, kterými se Raiffeisenbank, a.s. zabývá 

a poskytuje svým zákazníkům. 

Mezi osobní finance se řadí:  

 běžné účty- ostatní účty, eKonto, debetní karty, přímé bankovnictví, platební styk  

 hypotéky- hypotéka Klasik, Klasik plus, Offset- hypotéka se zápočtem úspor, 

Americká hypotéka Univerzál, Variabilní hypotéka- unikát na českém trhu, hypotéka 

Profit, hypotéka k programu Zelená úsporám, Equi hypotéka- bez dokládání příjmů, 

Minimax, 

 kreditní karty, 

 nadstandartní služby- Prémiové bankovnictví, Privátní bankovnictví, 

 pojištění- on-line pojištění, životní pojištění, pojištění ke kartám, pojištění k osobním 

půjčkám, pojištění k hypotéce, pojištění ke Včeličce, 

                                                 
6
 Dne 19.10.2011 http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf 

http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf
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 úvěrové produkty- osobní půjčky, úvěry zajištěné nemovitostí, povelené debety, 

půjčka on-line, změna u spotřebitelského financování. 

  zhodnocení úspor- Kombi vklad, podílové fondy, zajištěné investice, spořicí účty, 

termínované vklady, depozitní směnka, penzijní připojištění, stavební spoření, privátní 

bankovnictví, hypotéční zástavní listy. 

 

Firemní investice: 

 podnikatelé a malé firmy- podnikatelské účty, úvěry a financování, investice a 

depozita, přímé bankovnictví, platební styk, spojení osobních a firemních investic, 

výběrové řízení, 

 firmy- firemní účty, úvěry, financování obchodu a záruky, vklady, depozita a 

investice, přímé bankovnictví, platební styk, devizové produkty a úrokové deriváty, 

Corporate Finance, 

 velké podniky- úvěry, financování obchodu a záruky, vklady, depozita a investice, 

devizové produkty a úrokové produkty, vedení účtu, platební styk a Cash 

management, Corporate Finance. 

 

Finanční trhy:  

 investice- cenné papíry, termínované vklady, dluhopisy a HZL,  

 kurzová rizika- měnová konverze, měnový forward, měnový swap, FX opce,  

 úroková rizika- FRA, IRS, úrokové opce, 

 strukturované produkty- Capped IRS, FX linked IRS, Step up swap, strukturované 

termínované vklady, IR linked IRS,  

 portfolio management- TOPclassic, TOPindividual, TOPguarantee, TOPadvisory, 

 Corporate finance- emise akcií a obligací, Mergers Acquistions, 

 privátní bankovnictví. 
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2.4 Postavení Raiffeisenbank na trhu 
 

Konsolidace veřejných rozpočtů
7
 

 Veřejné finance v roce 2009 dosáhly 5,8% HDP a v roce 2010 došlo ke snížení na 

5,4%. Ke snížení deficitu došlo především díky obnovení ekonomického růstu, ale také díky 

poklesu veřejných výdajů. Meziročně se výběr daní zvýšil, nedošlo k naplnění cílů úrovně ve 

státním rozpočtu. Úroveň HDP zůstala beze změn a to na úrovni 35%. Veřejné zadlužení se 

během roku opět skokově zvýšilo a nyní je úroveň HDP 40%. Fiskální omezení zasáhne 

českou ekonomiku v roce 2011. 

 

Kurz koruny a vnější rovnováha české ekonomiky 

 V roce 2010 měla česká ekonomika dobrou vnější rovnováhu. Byl vysoký obchodní 

přebytek, a to i přesto, že rostly ceny dovozu paliv a celkových paliv nacož ekonomické 

transakce běžného účtu se zhoršila. I přesto deficit zůstal nízký. V roce 2010 výrazně vzrostly 

přímé i portfoliové zahraniční investice a díky nim finanční účet platební bilance skončil opět 

v přebytku převyšujícím deficit běžného účtu.
8
 Dynamicky rostly devizové rezervy ČR.  

Česká koruna obstála všechny manévry na finančním trhu, kde rok 2010 byl na tyto manévry 

opravdu bohatý, a tedy rok se uzavřel s kurzem 25,06 Kč za Euro. 

 

 

Banky se připravovaly na to, že ekonomická krize do roku 2010 bude brzdit jejich 

vývoj v podnikání, proto se snažily najít takovou strategii, aby dokázaly čelit této situaci. 

Soustředily se především na zajištění úvěrových obchodů s cílem vyvarování se ztrát 

s možností nesplácení v budoucnu, posílení produktů depozitních s cílem zajistit si silnou a 

stabilní základnu zdrojů a optimalizaci vnitřních procesů se zajištěním minimalizovat 

náklady. Lze říci, že českému bankovnímu sektoru se to po vyhodnocení údajů povedlo.  

Globálním vlivům krize taktéž byla vystavena Raiffeisenbank. I přes nízkou aktivitu na 

úvěrovém trhu se jí podařilo dosáhnout velmi uspokojivých výsledků, což značí, že banka 

poskytuje zajímavé služby a produkty svým klientům a obstojí i vedle větší konkurence. 

                                                 
7
 Dne 22.10.2011 http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf 

8
 Dne 22.10.2011 http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf 
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Celkový objem aktiv se snížil o 3,7%, což se projevilo v mírném poklesu tržního podílu 

banky na 4,3%.
9
 Na českém bankovním trhu je banka pátým nejsilnějším subjektem. Tempo 

zvýšení podílů a růst celkových úvěrů vzrostl o 7%, ale došlo k poklesu vkladu bank na 4,5% 

a nedosáhlo se tempa růstu trhu. 

 Největší počet klientů Raiffeisenbank, a.s. je z řad právnických osob. Celkový vklad 

jejich podílů je více než 50%. Poskytnuté celkové úvěry bankou, jež se podílí více jak 52%. 

V roce 2010 jejich celkové vklady, které byly svěřeny bance, klesly o 5,1% tím pádem se 

tržní podíl snížil na 5,4%. Velice dobrých výsledků bylo dosaženo na straně úvěrů. Banka 

poskytla v předchozím roce více úvěrů o 5,5%, což se projevilo 6,7% tržního nárůstu podílu. 

Tržní podíl banky v případě nefinančních podniků se zvýšil na 8,9%, a to především díky 

tempu růstu na 4,7% a trh poklesl o 0,3%. 

  

2.5 Organizační struktura 
 

Lidé mají za úkol provádět danou práci, která musí být plněna plynule, efektivně a 

výkonně. Úkoly jsou účelově projektovány a provázány a je jistota jejich plnění.
10

 

 

Hlavní organizační struktura (viz Obrázek 2) se skládá z představenstva RB.: 

 generální ředitel a předseda představenstva 

 zástupce generálního ředitele 

 firemní bankovnictví 

 bankovní provoz 

 IT a organizace 

 rizika 

 

Tato strohá verze struktury se dále dělí na úseky, které jsou dány do jednotlivých grafů. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura 

                                                                    

                                                 
9
 Dne 24.10.2011 http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf 

10
Dne28.10.2011http://nop.topsid.com/index.php?war=organizace_podniku&unit=tvorba_organizacni_struktury

_a_jednotky 

Zástupce generálního ředitele 

Obchod 

Řízení segmentu velkých firem 

Privátní bankovnictví 

Treasury a investiční 

bankovnictví 

Generální ředitel a 

předseda představenstva 

Personální  

Administration 

Interní audit 

 

Complience a bezpečnost 

Finance 

http://nop.topsid.com/index.php?war=organizace_podniku&unit=tvorba_organizacni_struktury_a_jednotky
http://nop.topsid.com/index.php?war=organizace_podniku&unit=tvorba_organizacni_struktury_a_jednotky
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3 Základní ukazatelé hodnocení obchodní banky  

Jednotlivé banky mají ve výročních zprávách ekonomické ukazatele, které se vám budu 

snažit v této kapitole přiblížit. Nebudu popisovat všechny ukazatelé, ale jen část, které jsou 

důležité pro mou analýzu. 

3.1 Rentabilita 

V dávných dobách se ukazatelé rentability považovali za jedny z nejdůležitějších, a 

proto byly velmi sledovány. Z rozvahy, výkazu zisku a ztrát zjistíme jednoduchým pohledem, 

zda podnik prosperuje či dochází ke ztrátovým hodnotám v podniku. 

Výnosnost je finančním ukazatelem, říkající, jaké jsou peněží prostředky, vyplývají z 

aktiv, a poměr mezi finančními prostředky, které jsme využili na tyto aktiva. V business plánu 

se rentabilita velmi často využívá k tomu jakou aktivitu vyloučit z podniku či na jakou se 

v budoucnu zaměřit. Smysluplná minimální hodnota je pro ukazatele rentability dána 

bezrizikovou úrokovou měrou. Tato úroková míra je dána vyššími úroky u státních dluhopisů. 

 

Míra obratu vlastního kapitálu 

Pomocí míry obratu vlastního kapitálu zjišťujeme zisk v bance, který představuje 

poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu.
11

  

 

 

V čitateli je umístěna míra obratu celkových bankovních aktiv a ve jmenovateli míra 

vlastního kapitálu. Ke zvýšení míry obratu celkových aktiv dochází tehdy, pokud banka při 

stávající výši bankovních aktiv dosahuje vyššího zisku. Naopak ke snížení míry vlastního 

kapitálu dojde v důsledku financování většího počtu bankovních aktiv z vlastního kapitálu. 

Čistý úrokový výnos nemá vliv na bankovní výnos, ale je ovlivněn poplatky za služby a 

čistým úrokovým rozpětím. Způsob uplatňování rentability není u všech bank shodný. 

Pro výpočet rentability aktiv a vlastního kapitálu se používá tzv. EBIT, což je 

provozní hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní. EBIT je rozdíl provozních 

výnosů a provozních nákladů. 

                                                 
11

 Dne 29.10.2011 http://managment-marketing.studentske.eu/2008/07/zklady-bankovnho-managementu.html 
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ROA- rentabilita aktiv 

 Jedná se o ukazatele, jež nám říká jak je podnik výdělečný vzhledem k použití svých 

celkových aktiv podniku. Vypovídá o využívání aktiv podniku při dosahování zisku. Proto se 

ve vztazích využívá nezdaněný zisk, aby údaje nebyly zkresleny.  

     

 

 

ROE- rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele namísto všech aktiv potažmo pasiv 

staví pouze vlastní kapitál společnosti.
12

 

 

   

3.2 Náklady a výnosy bank 

 

Výnosy tvoří ekonomickou aktivitu každých hospodářských jednotek tedy i bank. Aby 

se dosáhlo určitého výnosu a zabezpečení činnosti, musí vynaložit také své náklady. Veškeré 

náklady s výnosy musí být účetně zaznamenány a vedeny ve výkazu zisku a ztrát.  

Náklad představuje penězi ocenitelnou spotřebu vstupů.  

Členění nákladů: 

1. Podle vztahu k objemu výroby:  

a) Variabilní náklady- náklady, které se mění s objemem produkce. 

b) Fixní náklady- náklady, které se nemění s objemem produkce. 

2. Podle místa vzniku:  

a) Externí- přicházejí z vnějšku, objevují se poprvé, jsou vyjádřeny jednou položkou např. 

energie, materiál. 

b) Interní- přicházejí z vnitřku, jsou druhotné. 

 

 

 

                                                 
12

 Dne 21.11.2011 http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-rentability 



12 

 

3. Vzhledem k účetní evidenci: 

A) Provozní náklady- souvisejí s výrobní činností. 

- náklady na materiál- vznikají při výrobě určitého výrobku např. spotřeba energie a 

materiálu, 

- mzdové náklady- příspěvky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 

- daně a poplatky- jedná se např. o daň z nemovitosti, dědickou, z převodu 

nemovitostí a darovací, 

- náklady na služby- související s úhradou cestovních nákladů, nájemné, náklady na 

reprezentaci, za služby pošty a spojů. 

B) Finanční náklady- souvisí s finančními operacemi jako jsou např. kurzové ztráty, úhrada 

z úvěrů. 

C) Mimořádné náklady- vyskytují se nahodile a jedná se např. o manka a škody, tvoření 

rezerv. 

D) Odpisy 

E) Kalkulační členění:  

a) Nepřímé náklady- nejde zjistit náklad na kalkulační jednici. Musíme je rozpočítávat na 

konkrétní výrobky a k tomu nám slouží rozvrhová režie. 

b) Přímé náklady-  spotřeba u těchto výrobků je přesně zjistitelná. 

Kalkulace vlastních nákladů- jsou podkladem pro rozhodování při výrobě výrobků, 

vnitropodnikových útvarů, sestavování plánů. 

Výnosem se rozumí peněžní částka, kterou získá podnik ze své činnosti bez ohledu na 

to, zda došlo k fyzickému příjmu peněz.  

Členění výnosů: 

 A) Provozní výnosy- souvisejí s činností podniku a to prodejem zboží, poskytnutím služeb a 

prodejem výrobků. 

  B) Finanční výnosy- zde patří dividendy, kurzové zisky, tržby z prodeje cenných papírů a 

úroky z vkladů u peněžních ústavů. 

  C) Mimořádné výnosy- jedná se o mimořádné události vyskytující se nahodile a 

z neobvyklých operací vzhledem k běžné činnosti podniku. 

   D) Tržby-  získává banka ze své činnosti. 
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V podstatě z těchto dvou položek vyplývá, že se jedná o finanční výkaz. Hrubý zisk se 

vypočte podle rozdílů celkových výnosů a nákladů, z něhož se dále určí daň z příjmů podle 

platných daňových předpisů. Výsledek hospodaření banky získáváme po odečtení daňové 

povinnosti, kde se jedná o čistý zisk (viz Tab. 1). 

S rozvahou je nerozlučně spjat výkaz zisku a ztrát. Pasiva banky přispívají k nákladům, 

aktiva jsou zdrojem výnosů. Mezi aktiva řadíme cenné papíry, rezervy nebo vklady na 

mezibankovní trhy. U pasiv jsou zahrnuty depozita, půjčky od ostatních finančních institucí a 

také emitované dlužnické cenné papíry. Depozitně-úvěrovou činnost poskytují komerční 

banky.  

Jestliže, chce banka dosáhnout vyššího zisku, můžeme to udělat několika způsoby: 

 snížit provozní náklady, personální a zefektivnit provoz banky, 

 u každého tipu aktiv zvýšit výnosovou míru, 

 zlepšení struktury aktiv ve prospěch aktiv s vyššími výnosy, 

 snížení neúrokové a úrokové náklady vyplývající z vlastních i cizích zdrojů, 

 zvýšit výnosy z provizí, poplatků a finančních operací prostřednictvím růstu objemu 

nebo cen prodaných služeb, 

 využití levnějších zdrojů. 

 

Určité složky čistého zisku nejsou v kompetenci s řízením managementu banky. Banka 

nemůže pokaždé ovlivnit tržní faktory, jež jsou mimo její kompetenci a které vedou k jejím 

výnosům, zde patří například úrokové sazby, depozita, vypůjčení od ostatních bank, služby a 

prodej produktů bank. Externí faktory taktéž mají vliv na hospodaření banky, je musíme 

akceptovat a přizpůsobit. Vnější prostředí ekonomické je charakterizováno proměnnými: 

inflací, růstem DPH, úspory obyvatelstva i výši úrokových sazeb.  

Význam bank ve finančním sektoru je vyjádřen porovnáním kapitálových trhů, tržní 

konkurencí a ostatními finančními institucemi. I přes různé limity, pravidla, předpisy a 

legislativy je zde velký prostor pro rozhodování managementu, který je velmi důležitý pro 

hospodaření banky. 
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Tabulka 1 Struktura výnosů a nákladů banky a tvorby čistého zisku 

 

Čistý zisk = Celkové výnosy - Celkové náklady - Daň z příjmů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: ROSE, P. S. Hudhins, S. C. Bank managment and Financial Service. Boston et.: McGraw-Hill     Irwin, 

2005, s. 124, 

3.3 Kapitál 

 

Základní kapitál představuje jednotlivé vklady vlastníků do společnosti a je součástí 

vlastního kapitálu, jenž se sjednává při založení a po dobu působení společnosti na trhu se 

nemění. Tento vklad je povinný u společností, které se zakládají jako družstva, akciové, 

s ručením omezeným a komanditní společnosti. Základní kapitál pro získání licence činí 

500mil. Kč. 

Nejzákladnější problémy kapitálů jsou tyto tři okruhy: 

 vlastní kapitál banky, 

 funkčnost a vymezení kapitálu, 

 určení kapitálové přiměřenosti a posouzení regulativních opatření. 

Základním vymezením je třeba rozumět co je kapitálem banky. Ke kapitálu banky 

podle účetních zásad patří ážiové fondy čili přecenění ze splacených akcií, upsaný základní 

kapitál a nerozdělený zisk po zdanění. Rezervou je nerozdělený zisk, přecenění je rezervou 

kapitálovou a ážiový fond se může vyjádřit: 

 

 

 

poskytnuté úvěry (U)* průměrná 

výnosnost U 

+ 

investice do CP* průměrná výnosnost 

CP 

+ 

ostatní aktiva (OA)* průměrná 

výnosnost OA 

+ 

přijaté poplatky a provize 

+ 

výnosy z finančních operací 

+ 

ostatní a mimořádné výnosy 

 

 

 

 

přijatá depozita (D)* průměrná 

nákladovost D 

+ 

ostatní zdroje (OZ)* průměrná 

nákladovost OZ 

+ 

kapitál (K)* průměrná nákladovost K 

+ 

mzdy a ostatní personální náklady 

+ 

rezervy a oprávky na pohledávky 

+ 

náklady na poplatky, provize a finanční 

operace 

+ 

ostatní a mimořádné náklady 
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V účetní hodnotě je základní kapitál upsaný vyjádřen jako: 

 

Kde: PAR - nominální hodnota akcie 

         N - počet akcií 

         P - kurz akcie 

         K- účetní hodnota akcie 

 

Dva základní ukazatelé se používají při měření a určení kapitálové přiměřenosti a to: 

 kapitál/aktiva, 

 kapitál/ riziková aktiva.  

 

Hrubým ukazatelem kapitálové přiměřenosti je podíl kapitálu na aktivech, jenž nebere 

v potaz rozdílnou rizikovost bank. Pro určitou část aktiv rizikovosti se stanoví cílové kritéria 

na základě požadované výše kapitálu. O rizikově váženém kapitálu se mluví v souvislosti 

s použitím tohoto způsobu. S využitím jedné z této klasifikace je zahrnutí rizikových aktiv, 

ale i veškerá aktiva kromě hotovosti, státních cenných papírů a riziková aktiva sekundární. 

3.4 Analýza pohledávek 
 

Pohledávku můžeme definovat jako zaplacení určité peněžní částky ve prospěch 

podniku. Člení se na dlouhodobé a krátkodobé podle splatnosti vzniku a jednoznačně spadá 

v rozvaze mezi aktiva. Tvoří se z obchodního styku např. prodejem služeb, zboží či dodávkou 

výrobků, kdy se vystavuje vydaná faktura. Její splatnost je obvykle 10- 14 dní. K zániku 

pohledávky dojde v okamžiku jejího zaplacení v hotovosti nebo na účet vystavitele faktury. 

V knize vydaných faktur se eviduje částka k úhradě celkem, datum vystavení faktury, 

číslo faktury, odběratel, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, informace 

jakým způsobem a kdy bude uhrazena faktura. 

Podniku mohou dále vznikat další pohledávky například: pohledávky za zaměstnance, 

dodavatele, stát ale i za jiné osoby. Dělíme je také z hlediska měny, času a osob dlužníka. 
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3.5 Ukazatelé aktivity 
 

Aktiva jsou položky, které nám umožňují zbohatnout např. (pronájem domů, budov a 

pozemků). Důležité je, aby stále aktiva převyšovaly nad pasivy, protože kdyby tomu tak 

nebylo dosahovalo by se ztráty ve firmě. Jestliže tomu je tak jako v prvním případě a to, že 

aktiva jsou vyšší, firma bude prosperující. 

 

Ukazatelé:  

 Obrat celkových aktiv- ukazatel je dán jako poměr tržeb k celkovému vloženému 

kapitálu  

 

 

 Doba obratu zásob- vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby by jejich prodeje.
13

 Lze tedy říci, 

pokud je obratovost zásob vyšší a doba obratu nižší pak je situace firmy příznivá. 

 

 

U zásob výrobků a zboží je tento ukazatel rovněž indikátorem likvidity, protože udává 

počet dnů, za něž se zásoba přemění v hotovost nebo pohledávku. Udržování vyššího než 

nezbytně nutného stavu zásob je příliš nákladné, protože vyvolává vyšší náklady spojené se 

skladováním a je v podstatě plýtváním finančními prostředky, které jsou v zásobách umrtveny 

a musí být proto doplňovány cizími zdroji.
14

 

 Doba obratu pohledávek- tento ukazatel nám říká, za jak dlouho jsou v průměru 

pohledávky splaceny. Doporučuje se klasická splatnost faktur za pohledávku, ale není-

li tomu potom, mohou menším firmám nastat finanční potíže. 

 

                                                 
13

 Dne 25.10.2011 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004.  

    714 s. ISBN 80-7179-802-9 
14

 Dne 25.10.2011 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.  Poklady skryté v účetnictví. Díl 2. Finanční  

    analýza účetních výkazů. 4. vyd. Praha: Polygon, 1999. 288s. ISBN 80-85967-88X. 
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 Doba obratu závazků- jedná se o poměr tržeb k závazkům. Tento ukazatel nám říká, 

jak rychle se splácejí závazky firmy. Lze tedy říci, že čím je doba obratu závazků 

delší, než doba obratu pohledávek nebude tím pádem narušena rovnováha ve firmě po 

stránce finanční.  

 

 

3.6 Likvidita 
 

Jedná se o finanční termín, který vyjadřuje vlastnost majetku se rychle přeměnit bez 

větších ztrát na finanční hotovost. 

 

Běžná likvidita 

Znázorňuje schopnost podniku v krátkém období uhradit své závazky. Tento ukazatel 

říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v případě, kdy 

promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky
15

. Běžná likvidita by měla dosahovat 

hodnot od 1,5- 2,5. 

 

 

Pohotová likvidita 

 Nezahrnuje do výpočtu zásoby. Pohotová likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých 

závazků je kryta finančním majetkem. Je významný pro hodnocení větších společností. 

Společnosti, které se zabývají službami, mají pohotovou likviditu skoro identickou 

s likviditou běžnou. Měla by se pohybovat v rozmezí hodnot 1- 1,5. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Dne 25.10.2011 http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-likvidity 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-likvidity
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Okamžitá likvidita  

Jedná se o ukazatele, jenž je schopen uhradit své krátkodobé závazky okamžitě. 

K uhrazení těchto závazků je zde vhodné použít finanční majetek v podobě hotovosti 

v pokladně, běžného účtu a také v krátkodobě uložených obchodovatelných cenných papírů. 

 

 

 

3.7 Zadluženost 
 

Tito ukazatelé nám říkají jaká je velikost zadlužení podniku. Finanční nestabilitou se 

rozumí podnik mající vysokou zadluženost, která ale na druhé straně v určitých případech 

může vést i k zvyšování výnosů, jestliže podnik nemá dostatečné krytí vlastních zdrojů. 

Podnik by se měl tudíž snažit zajistit si finanční stabilitu a výnos ze své činnosti a to na 

základě správně zvoleného poměru mezi financováním cizích a vlastní zdrojů.  

Nejdražším zdrojem financování je vlastní kapitál. Jestliže se podnik rozhodne krýt 

majetek vlastními zdroji tímto způsobem, mohlo by dojít k určitému poklesu celkové 

výnosnosti vložených prostředků. Potíže a finanční nestabilitu by naopak způsobilo 

financování z cizího kapitálu podnikové aktiva. 

 

 

 

Tento vzorec vykazuje v procentech velikost zadluženosti majetku podniku. Doporučující 

hodnota je mezi 30-70%. 

Nižší procento zadluženosti vidí věřitelé nejraději, protože z tohoto výsledku vychází, že 

jejich pohledávky v případě likvidace podniku budou uspokojeni. Naopak vlastníci jsou raději 

za vyšší zadluženost a to z toho důvodu, že právě zadluženost poskytuje vyšší výnosnost 

jejich kapitálu.  
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4 Analýza vybraných ekonomických ukazatelů 

v letech 2006-2010 
 

V této kapitole budu hodnotit vybrané ekonomické ukazatele v letech 2006 až 2010. 

Z těchto údajů mi vyplyne dosavadní finanční zdraví Raiffeisenbank a.s. Jmenovitě se budu 

zabývat analýzou rentability, náklady a výnosy banky, kapitálem, analýzou pohledávek, 

aktivitou, likviditou a zadlužeností.  

4.1 Rentabilita 
 

Tímto ukazatelem zjistíme efektivnost hospodaření banky (výnosnost). Rentabilita je 

jedním ze základních ekonomických ukazatelů, který nám ukazuje schopnost dosahování 

zisku. 

 

Tabulka 2 Ukazatelé rentability 

Rentabilita  2006 2007 2008 2009 2010 

Míra obratu vlastního kapitálu (%) 0,8 0,9  0,9  1,3  1,2 

ROA (%) 0,9 1,0 1,0 1,3 1,2 

ROE (%) 18,8 17,6 18,7 19,2 16,6 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 1 Rentabilita 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podle literárních zdrojů by se měly hodnoty ROA pohybovat mezi 0,9 - 1,4 %. Jak je 

možno vidět na tomto grafu, hodnoty ROA jsou rostoucí, s výjimkou posledního roku, kdy 

došlo k mírnému poklesu. Analýzou jsme zjistili, že výsledek je vyhovující vůči intervalu. 

ROE, označována jako míra ziskovosti, vykazuje rovněž rostoucí trend až na rok 

2010, kdy se rentabilita vlastního kapitálu snížila v důsledku nižšího hospodářského výsledku. 
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Graf 2 Míra obratu vlastního kapitálu 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Míra obratu vlastního kapitálu byla nejvyšší v roce 2009, kdy banka dosahu vyššího 

kapitálu při stávající výši aktiv. 

 

4.2 Analýza nákladů a výnosů banky 
 

Zde se budu věnovat nákladům a výnosům banky, jejich významu a jednotlivým dílčím 

položkám. Analýzou nákladů a výnosů zjistíme finanční situaci banky. Rozdíl mezi výnosy a 

náklady tvoří hospodářský výsledek. 

4.2.1 Analýza nákladů 
 

Tabulka 3 Náklady banky v tis. Kč 

Náklady (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní  949 856 1 039 970 1 826 497 1 702 937 1 828 600 

Mzdové 1 126 188 1 650 409 2 341 484 2 457 735 2 619 554 

Daň z příjmů 202 109 302 110 350 046 536 631 497 262 

Celkové  4 353 614 6 276 657 10 474 602 9 853 035 9 943 477 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3 Dílčí náklady banky 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jestliže se podíváme na graf a červeně vyznačené mzdové náklady můžeme říci, že 

došlo k nárůstu mzdových nákladů vlivem nově otevřených poboček a zahájení nových 

projektů což je provázáno s příjmem nových zaměstnanců.  

Provozní náklady úzce souvisí se zahájením nově otevřených poboček, neboť jsou to 

položky na opravu objektu, spotřeby elektrické energie, vytápění atd.  

Daň z příjmu od roku 2006 roste a to vlivem měnících se sazeb. 

 

Tabulka 4 Mzdové náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Mzdy a platy 816 447 1 201 530 1 755 105 1 854 437 1 977 718 

Sociální a zdravotní pojištění 279 959 405 407 493 647 524 691 552 675 

Ostatní náklady na zaměstnance 29 782 43 472 92 731 78 607 89 161 

Celkem 1 126 188 1 650 409 2 341 484 2 457 735 2 619 554 
 

Graf 4 Mzdové náklady 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Mzdové náklady nám ukazují kolik Raiffeisenbank a.s. vyplácí ročně peněz na 

výplatách zaměstnanců. Jejich výše je ovlivněna i příjmem nových zaměstnanců. Nejedná se 

opravdu o žádné nízké částky jak je možno vidět na tomto grafu.  

Sociální a zdravotní pojištění je ovlivněno procentuální sazbou.  

Do ostatních nákladů na zaměstnance patří podle vyhledaných materiálů odměny a 

příspěvky. Tyto položky jsou v porovnání s ostatními náklady zanedbatelné. 

 

Graf 5 Celkové náklady banky 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Průběh celkových nákladů je rostoucí. 

V roce 2008 a 2010 byly náklady nejvyšší, což je spojeno se zvýšením provozních a 

mzdových nákladů. 

4.2.2 Analýza výnosů 
 

Tabulka 5 Výnosy banky v tis. Kč 

Výnosy (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Čisté úrokové výnosy 2 226 295 3 148 231 5 203 676 6 292 562 7 043 625 

Výnosy z poplatků a provizí 1 036 559 1 131 657 2 173 339 1 589 033 1 866 137 

Dividendový výnos 16 821 16 803 69 792 22 906 30 782 

Ostatní výnosy 30 951 46 731 118 550 110 445 64 779 

Výnosy z finančních operací 218 624 403 609 154 774 839 310 540 709 

Celkové 5 102 799 7 358 916 12 225 438 12 375 443 12 263 189 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 6 Dílčí výnosy banky 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Čisté úrokové výnosy spolu s výnosy z poplatků a provizí jsou jedny z nejvyšších a to 

z důvodu zvyšujících se poplatků za vedení účtů, výběrů peněz z bankomatů a uzavíráním 

nových smluv s klienty.  

Ostatní, dividendové výnosy a výnosy z finančních operací jsou zanedbatelné. 

 

Graf 7 Celkové výnosy banky 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Průběh celkových výnosů je rostoucí v důsledku zájmu zákazníků o poskytované 

služby. V posledních třech letech je průběh více méně konstantní. 

4.2.3 Zisk 
 

Tabulka 6 Zisk v tis. Kč 

Zisk (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk před zdaněním 764 321 1 082 259 1 750 836 2 522 408 2 319 712 

Zisk po zdanění 562 212 780 149 1 400 790 1 985 777 1 822 450 

Daň z příjmů 202 109 302 110 350 046 536 631 497 262 
Zdroj: vlastní zpracování. 



24 

 

Graf 8 Zisk 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Ze získaných hodnot můžeme říct, že banka je prosperující a vykazuje v každém roce 

zisk. Zvyšující zisk je způsoben nárůstem zákazníků, kteří využívají čím dál více služeb a 

produktů banky. 

4.3 Analýza kapitálu 
 

Tabulka 7 Kapitál banky 

KAPITÁL  2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní (v tis. Kč) 5 173 615 7 144 055 11 605 192 13 158 998 13 958 452 

Základní (v tis. Kč) 3 614 000 4 889 000 6 564 000 6564000 6 564 000 

Kapitálová přiměřenost (v %) 9,89 8,67 10,98 10,97 10,49 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 9 Kapitál banky 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Zvyšováním čistého zisku a rezervního fondu, přírůstkem dividend a také převody 

nerozdělených zisků vlastní kapitál každým rokem stoupal. Jak lze vidět z tabulky i grafu 

průběh vlastního kapitálu je rostoucí. 
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 V průběhu roků 2008 - 2010 nedošlo k žádným změnám v položce základní kapitál 

banky, ve výši jeho splacení či počtu vydaných akcií. Zároveň v těchto letech nedošlo ke 

změnám akcionářské struktury. Celková jmenovitá hodnota všech akcií byla plně splacena. 

 

Graf 10 Kapitálová přiměřenost 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Kapitálová přiměřenost by neměla klesnout pod 8%. Znázorňuje finanční sílu, 

důvěryhodnost a stabilitu banky. Se stoupající kapitálovou přiměřeností se zvyšuje finanční 

stabilita banky a schopnost hradit své závazky. I přes nestabilní průběh můžeme říci, že banka 

je ve velmi dobré finanční síle. 

 

4.4 Analýza pohledávek 
 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat analýzou vybraných pohledávek. 

4.4.1 Pohledávky za klienty 
 

Tabulka 8 Pohledávky za klienty v tis. Kč 

Pohledávky za klienty (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Pohledávky z běžných účtů 5 903 275 8 528 640 10 546 130 9 153 233 7 174 998 

Termínované úvěry 47 918 105 53 683 416 73 744 719 72 767 033 79 973 006 

Hypoteční úvěry 13 244 132 32072376 51 621 370 58 975 198 64 322 567 

Ostatní 1 186 722 2 779 896 2 792 928 1 920 906 1 192 512 

Celkem 68 252 234 97 064 328 138 705 147 142 816 370 152 663 083 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 11 Pohledávky za klienty 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Termínované úvěry a hypoteční úvěry jsou jedny z nejvyšších s rostoucím trendem, 

neboť o tyto úvěry je zájem a lidé se snaží zúročit své peníze o určitou sazbu, kterou banka 

poskytuje. I přesto, že v roce 2009  nastala v České republice ekonomická krize, lidé stále 

více využívají hypoték, protože  nemají dostatečný finanční obnos na koupi majetku.  

 Pohledávky z běžných účtů a ostatní pohledávky za klienty jsou v tomto případě 

zanedbatelné, jelikož jejich výše je nízká oproti zmíněným položkám. 

4.4.2 Analýza úvěrů poskytnutým klientům podle sektoru 
 

Tabulka 9 Pohledávky podle sektoru v tis. Kč 

Analýza podle sektoru (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Vládní sektor 527 277 1 023 838 888 869 620 755 385 915 

Úvěry právnickým osobám 47 115 407 58 863 115 74 209 254 71 554 456 76 079 524 

Úvěry fyzickým osobám 19 825 905 35 612 353 59 017 661 66 314 326 71 862 270 

Malé a střední podniky 665 008 1 284 046 4 306 916 4 070 484 4 277 352 

Ostatní  118 637 280 976 282 447 256 349 58 022 

Celkem 68 252 234 97 064 328 138 705 147 142 816 370 152 663 083 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 12 Analýza pohledávek podle sektoru 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Právnické osoby jsou nejsilnější stránkou akciové společnosti Raiffeisenbank. Podíl 

jejich cekových vkladů přesahuje 50%. Podíl na celkových úvěrech poskytnutých bankou je 

52%. Nárust úvěrů byl o více než 5,5% oproti předchozímu roku, čímž došlo k nárustu tržního 

podílu.  

Výborných výsledků dosahuje sekce fyzických osob Raiffeisenbank a.s.  a to ve formě 

podílů na vkladech a úvěrech banky v posledních letech. V roce 2010 došlo k úpadku vlivem 

krize do osobní finanční situace klientů a projevilo se to poklesem vkladů. Naopak došlo 

k rapidnímu nárustu v úvěrech od banky. Hypotéky tvoří 75%, což vedlo k zvýšení veškerých 

hypotečních úvěrů.  

Banka dosáhla i v oblasti spotřebitelských úvěrů dobrých výsledků. Drobní 

podnikatelé odčerpali v roce 2010  své vložené prostředky ze svých účtů, ale i přesto banka 

zůstala spolehlivým partenerm a podpořila je aktivní úvěrovou politikou. Poskytnuté úvěry 

opět vzrostly. 

 Vládní a ostatní sektor je nejslabším článkem. 

 

4.4.3 Věková analýza úvěrů klientům  
 

Tabulka 10 Tabulka věkové analýzy v tis. Kč 

Dny po splatnosti (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

0-30 0 267 303 1 540 870 1 646 943 1 943 283 

31-90 0 1 440 134 575 47 621 18 751 

91-180 0 0 55 152 18 375 5 751 

191-360 0 0 11 348 10 225 4 834 

1-5let 0 3 32 6 765 12 390 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Graf 13 Věková analýza 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Nárůst v kategorii 0 – 30 je zejména z důvodu nárůstu pohledávek po splatnosti, které 

jsou plně zajištěné.  

I angažovanost v kategoriích nad 90 dní po splatnosti je dostatečně kryta zajištěním. 

4.4.4 Odložené daňové závazky 
 

Tabulka 11 Odložené daňové závazky v tis. Kč 

Odložené daň. Závazky (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Nezaplacené úroky z úvěrů nerezidentů 0 0 0 64 821 300 142 

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění 13 329 20 447 20 006 13 050 19 685 

Nevyčerpaná dovolená 5 234 5 424 11 167 10 595 12 236 

Ostatní rezervy 17 864 27 218 40 771 34 398 42 544 

Zrychlené daňové odpisy hmot. a nehmot. majetku 1 643 0 0 0 0 

Celkem odložená daňová pohledávka 36 427 53 089 71 944 122 869 374 607 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 14 Odložené daňové závazky 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Odložená daň je spočtená ze všech dočasných rozdílů pomocí závazkové metody při 

použití základní sazby daně z příjmů ve výši 19%. Změny dočasných rozdílů má vliv na 

hospodářský výsledek a vlastní kapitál.  
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 V tabulce i v grafu můžeme vidět rostoucí průběh. Avšak v roce 2010 byl extrémní 

nárůst odložené daňové pohledávky a to v důsledku rapidně zvýšených nezaplacených úroků 

z úvěrů nerezidentů, k čemuž přispěl i růst ostatních rezerv. 

4.5 Aktivita 
 

Aktivita sleduje schopnost banky využívat svých aktiv. Porovnám zde dobu obratu 

pohledávek a závazků. 

Tabulka 12 Ukazatelé aktivity 

AKTIVITA 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv (x krát) 5,7 6,3 6,7 6,4 6,5 

Doba obratu pohledávek (dny) 4,6 4,1 3,7 3,8 3,6 

Doba obratu závazků (dny) 4,4 4,0 3,7 3,9 3,7 
 

Graf 15 Aktivita 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Obrat celkových aktiv byl v roce 2008 nejvyšší (6,7), nejnižší byl v roce 2006 (5,7). 

Nejsou zde žádné příliš velké odchylky. 

 Doba obratu pohledávek se postupem let snižuje. V posledním pozorovaném roce byla 

hodnota 3,6 dní. 

 Doba obratu závazků se také lety snižuje a to na 3,7 dní v roce 2010. 

 Při pohledu na tabulku i graf vidíme, že doba obratu se pohybuje docela konstantně 

mezi 5-3 dny. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo stručně popsat základy bankovního sektoru, 

představit akciovou společnost Raiffeisenbank a zároveň vyhodnotit situaci společnosti 

pomocí vybraných ekonomických ukazatelů.  

Nyní bych ráda zhodnotila vypočtené hodnoty vybraných ekonomických ukazatelů, které 

jsem získala na základě dostupných údajů a poskytnutých informací.  

Rentabilita Raiffeisenbank a.s. se ve všech sledovaných obdobích vyvíjela velice dobře, 

z čehož vyplývá, že banka je rentabilní a výnosná. Náklady i výnosy mi znázorňují rostoucí 

průběh až na období 2009 a 2010, kde se objevily menší výchylky hodnot, které byly 

způsobeny ekonomickou krizi. Nižší poptávky po produktech zapříčinily snížení zisku v roce 

2010. I přes tyto nedostatky je banka stále zisková a nenaznačuje sebemenší náznaky 

bankrotu. Kapitálová přiměřenost jen dokazuje silné finanční postavení, důvěryhodnost a 

stabilitu Raiffeisenbank a.s. Rostoucí trend jsem zaznamenala také u analýz pohledávek. 

Vypočtením ukazatelů aktivity jsem prokázala, že doba obratu závazků i pohledávek se 

pohybuje mezi 3 - 5 dny. 

Hodnocené roky se vyvíjely skoro přesně podle očekávání, i přes příchod ekonomické 

krize. Obchodně se bance dařilo poměrně dobře, téměř ve všech hlavních ukazatelích byl 

zaznamenán nárůst. Díky zaměření na budování nových poboček a rozšiřování služeb 

očekává Raiffeisenbank a.s. dále silné postavení na trhu a ziskovost. Banka nemusí zasahovat 

do dosavadní strategie, jelikož situace je velmi příznivá. Každý zásah by mohl mít negativní 

dopad na chod a prosperitu banky. 

Raiffeisenbank a.s. se chce do dalších let věnovat široké škále klientů, jak dosavadním, 

tak i novým a také rozšiřovat sortiment nabídek banky. 
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Příloha 1 Rozvaha v tis. Kč pro období 2006-2010 

 

Položky 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva           

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  1 683 804 2 073 457 4 108 506 5 259 969 3 444 656 

Pohledávky za bankami  18 322 192 15 216 504 27 060 929 23 803 475 6 787 339 

Úvěry a pohledávky za klienty  68 252 234 97 064 328 138 705 147 142 816 370 152 663 083 

Opravné položky k úvěrům a pohledávkám za 

klienty  1 452 931 2 095 107 3 480 631 5 067 907 5 714 375 

Kladné reálné hodnoty finančních derivátů  672 926 1 015 317 6 221 292 1 892 957 1 083 516 

Cenné papíry držené do splatnosti 0 0 0 14 875 729 14 483 575 

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů  1 184 599 1 707 156 3 870 014 6 087 786 8 762 652 

Realizovatelné cenné papíry 0 0 516 493 524 428 535 983 

Cenné papíry k prodeji  2 734 382 0 0 0 

Majetkové účasti v dceřiných a přidružených 

společnostech a společně řízených podnicích 304 160 359 999 81 027 81 237 132 737 

Dlouhodobý nehmotný majetek  161 002 216 114 628 981 986 978 1 540 523 

Dlouhodobý hmotný majetek  272 619 277 964 671 615 751 422 989 449 

Odložená daňová pohledávka  34 407 35 523 46 314 36 067 219 342 

Ostatní aktiva  239 369 890 920 3 332 127 1 164 944 929 801 

Aktiva celkem  89 677 115 116 762 557 181 761 814 193 213 455 185 858 281 

Pasiva a vlastní kapitál           

Závazky vůči bankám 13 319 772 14 074 046 27 361 733 25 037 385 20 694 201 

Závazky vůči klientům  56 474 642 72 265 072 112 283 168 130 092 679 125 936 145 

Záporné reálné hodnoty finančních derivátů  823 174 1 140 129 3 782 040 2 112 152 1 656 380 

Emitované dluhové cenné papíry  10 275 779 17 183 137 19 897 591 15 814 134 16 263 756 

Závazek z daně z příjmů  92 198 115 713 14 505 216 785 250 063 

Rezervy  101 259 168 935 350 840 244 801 299 308 

Podřízený úvěr  1 635 578 3 239 055 4 324 109 4 191 063 3 968 706 

Ostatní pasiva  1 781 098 1 432 415 2 142 636 2 345 458 2 831 270 

Pasiva celkem  84 503 500 109 618 502 170 156 622 180 054 457 171 899 829 

Základní kapitál  3 614 000 4 889 000 6 564 000 6 564 000 6 564 000 

Ostatní kapitálové fondy  117 817 0 0 0 0 

Zákonný rezervní fond  110 636 138 747 177 754 247 794 347 083 

Oceňovací rozdíly  1 431 188 220 427 222 956 221 960 

Nerozdělený zisk  767 519 1 336 347 3 242 221 4 138 471 5 002 959 

Zisk za účetní období  562 212 780 149 1 400 790 1 985 777 1 822 450 

Vlastní kapitál celkem  5 173 615 7 144 055 11 605 192 13 158 998 13 958 452 

Celkem pasiva a vlastní kapitál 89 677 115 116 762 557 181 761 814 193 213 455 185 858 281 
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Příloha 2 Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč pro období 2006-2010 

 

Položky 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 495 933 5 215 907 8 910 337 9 101 533 9 108 607 

Náklady na úroky a podobné náklady 1 269 638 2 067 676 3 706 661 2 808 971 2 064 982 

Čistý úrokový výnos 2 226 295 3 148 231 5 203 676 6 292 562 7 043 625 

Změna hodnoty rezerv a opravných položek na úvěrová 

rizika 497 878 741 641 1 356 796 1 753 863 2 242 790 

Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných 

položkách na úvěrová rizika 1 728 417 2 406 590 3 846 880 4 538 699 4 800 835 

Výnosy z poplatků a provizí 1 355 609 1 675 863 2 971 985 2 301 249 2 518 312 

Náklady na poplatky a provize 319 050 544 206 798 646 712 216 652 175 

Čisté výnosy z poplatků a provizí 1 036 559 1 131 657 2 173 339 1 589 033 1 866 137 

Čistý zisk z finančních operací 218 624 403 609 154 774 839 310 540 709 

Dividendový výnos 16 821 16 806 69 792 22 906 30 782 

Ztráta ze snížení hodnoty majetkových účastí 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 30 951 46 731 118 550 110 445 64 779 

Všeobecné provozní náklady 2 267 051 2 923 134 4 612 499 4 577 985 4 983 530 

Zisk/ztráta před daní z příjmů 764 321 1 082 259 1 750 836 2 522 408 2 319 712 

Daň z příjmů 202 109 302 110 350 046 536 631 497 262 

Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům banky 562 212 780 149 1 400 790 1 985 777 1 822 450 

 

 


