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ANOTACE 

Tato diplomová práce shrnuje poznatky o vybraných ekonomických ukazatelích 

zvolené obchodní banky. Je rozdělena do tří částí. První část obsahuje charakteristiku 

banky GE Money Bank, a. s., kde jsou uvedeny informace o této bance. 

Druhá část práce se zabývá teoretickou stránkou vybraných finančních a 

ekonomických ukazatelů u zmíněné obchodní banky.  

V poslední části je provedeno porovnání, vyhodnocení a grafické znázornění 

konkrétních ekonomických ukazatelů zvolené banky v jednotlivých letech. Výsledkem 

práce je zhodnocení ekonomické situace GE Money Bank, a. s. 

Klíčová slova: ekonomické ukazatele, rentabilita, zadluženost, kapitálová přiměřenost,  

GE Money Bank, a. s. 

 

SUMMARY 

The subject of this thesis is analysis of selected economic indicators by selected 

commercial bank. The concept is divided to three parts. First of them briefly describes 

main characteristics of GE Money Bank, a. s. 

The second part deal with theoretical aspects of selected financial and economic 

indicators of commercial bank. 

The last part focuses on comparison, analysis and graphical representation of 

economic indicators of GE Money Bank, a. s. in individual years. Main goal is evaluation 

economic situation of bank. 

Keywords: economic indicators, profitability, indebtedness, capital adequacy,  

GE Money Bank, a. s. 
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Seznam použitých zkratek 

a. s. – akciová společnost 

ČR – Česká republika 

ČSOB – Československá obchodní banka, a. s. 

Kč – koruna česká 

ROA – Rentabilita celkového vloženého kapitálu (Return on Assets) 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

ROS – Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

mld. Kč – miliarda korun českých 
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1 ÚVOD 

 V dnešní době je bankovnictví pravděpodobně nejdůležitějším prvkem 

v ekonomické sféře. Každý stát potřebuje mít spolehlivou a stabilní bankovní soustavu. 

Banky představují jednoho z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů, mají také 

velmi důležitou roli při přímém financování. Základní funkcí bank je zprostředkování 

pohybu peněžitého kapitálu mezi různými subjekty v ekonomice, banky jsou také podniky, 

které provádějí bankovní obchody, jejich výstupem jsou služby označované jako bankovní 

produkty. 

Banky jsou akciovými společnosti, tedy jako společnosti usilují především o dosažení 

zisku a o udržení se na trhu.  

Při řízení banky se musí umět sladit bankovní cíle, kterými jsou rentabilita, 

solventnost a likvidita. Rentabilita banky není u jednotlivých bank uplatňována stejným 

způsobem. Plán zisku je odvozován od plánování velikosti a struktury bilančních aktiv a 

pasiv. Solventnost je schopnost banky uhrazovat ze svých běžných příjmů a rychlým 

zpeněžením vlastního majetku běžné náklady a závazky i v případech, kdy banka dosahuje 

v hospodaření ztráty. Banka je považována za likvidní, pokud je kdykoli schopna pokrýt 

veškeré platební závazky. 

Vzhledem k tomu, že banky se snaží z dlouhodobého hlediska maximalizovat a 

stabilizovat svůj zisk, musejí přebírat určitá rizika, protože nerizikové operace by se mohly 

projevit v nedostatečné ziskovosti banky. Zisk a rentabilita banky je hlavním motivem 

bankovního podnikání. 

V České republice je bankovní činnost regulována a dozorována státem. Banka má 

statutární orgán a dozorčí radu.  

Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické situace obchodní banky. 

Jedná se o banku GE Money Bank, a. s. Pro zhodnocení ekonomické situace jsou potřebné 

informace o této vybrané obchodní bance, teoretické znalosti základních ekonomických a 

finančních ukazatelů a také srovnání vybraných ekonomických ukazatelů za posledních pět 
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let. Toto srovnání bude provedeno na základě slovních komentářů z výchozích tabulek a 

grafů. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru.  
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2 CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍ BANKY 

Pro zhodnocení ekonomické situace v mé diplomové práci jsem si vybrala obchodní 

banku GE Money Bank, a. s. V současnosti patří k jedné z největších světových firem. 

2.1 Základní údaje 

V tabulce níže jsou uvedeny základní údaje týkající se již zmíněné obchodní banky 

GE Money Bank, a. s., její sídlo, právní forma, základní kapitál a jiné. Tyto údaje jsou 

čerpány z výroční zprávy GE Money Bank z roku 2011. 

Tabulka č. 1: Základní údaje GE Money Bank, a. s. v roce 2011 

Zdroj: [13] 

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, 

disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR. Své služby poskytuje 

občanům a malým a středním podnikům. 

2.1.1 Základní finanční údaje  

Tabulka č. 2 je konkrétně zaměřená na základní finanční údaje, které nám poskytuje 

opět výroční zpráva obchodní banky GE Money Bank, údaje jsou upřesněny k datu 31. 12. 

2011. Číselné údaje jsou uvedeny v tisících korunách.  

 

Obchodní firma: GE Money Bank, a. s. 

Sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle 

IČO: 25 67 27 20 

Právní forma: akciová společnost 

Datum zápisu: 9. června 1998 

Základní kapitál: 510 000 000 Kč 

Splaceno: 100 % 
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Tabulka č. 2: Konsolidované hospodářské výsledky (tis. Kč) v roce 2011  

Hospodářské 

výsledky 
tis. Kč 

Závazky vůči klientům 106 756 775 

Úvěry klientům 117 939 801 

Celková aktiva 140 966 961 

Čistý zisk 4 388 254 

Zdroj: [13] 

2.1.2 Vybrané obchodní výsledky  

Tabulka č. 3 se zabývá vybranými obchodními výsledky, jako jsou počet obchodních 

míst, počet klientů, počet bankomatů a jiné. Jak již bylo zmíněno GE Money Bank 

disponuje širokou sítí poboček a bankomatů. Obchodní výsledky byly opět čerpány 

z výroční zprávy z roku 2011.  

Tabulka č. 3: Vybrané obchodní výsledky GE Money Bank, a. s. v roce 2011  

Počet obchodních míst banky 253 

Počet klientů celkem 1 044 457 

Počet bankomatů 690 

Počet kreditních karet 268 144 

Počet depozitních účtů 1 172 486 

Zdroj: [13] 

2.2 Historie 

GE Money Bank působí v rámci skupiny General Electric (GE), tato skupina patří 

mezi největší společnosti na světě.  
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V roce 1892 Thomas Alva Edison spojil svoji společnost Edison General Electric 

Company a Thomas-Houston Electric Company, takto vznikla společnost General Electric 

(GE). Za více než 100 let vyrostla GE v jednu z nejrespektovanějších společností světa. 

Několik let po sobě získala prestižní ocenění Nejobdivovanější společnost světa. Jedním 

z nejuznávanějších šéfů byl Jack Welch, nynějších generálním ředitelem je R.Immelt. [6]  

Od roku 1997 působí na území České republiky dvě hlavní společnosti skupiny GE 

Money, a to GE Money Bank a GE Money Auto. Zaměstnávají více než 3 500 

zaměstnanců a mají více než milion klientů. Počátkem roku 2008 se GE Money Bank stala 

oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. V roce 2009 získala GE Money Bank 

cenu veřejnosti za svoji internetovou banku, toto ocenění získala i v roce 2010. [6] 

2.3 Současná situace GE Money Bank, a. s. 

V současné době patří GE Money Bank mezi největší české peněžní ústavy. Je 

univerzální bankou, která disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů. Působí téměř po 

celém světě, své zastoupení má v Evropě, Americe, Asii a Tichomoří. Své služby orientuje 

jak na občany, tak na malé a střední podniky. Výhodou je, že je součástí General Electric, 

jednou z největších a nejsilnějších společností na světě.  

GE Money Bank patří mezi inovátorské banky v ČR, představila jako první například 

konsolidaci půjček, první plnohodnotný elektronický výpis z účtu, refinancování hypoték, 

odměňování klientů penězi za využívání platebních karet a mnoho dalších, bankomatovou 

síť vybavila čipovou technologií a mnohé další. [7] 

V soutěži Zlatá Koruna posbírala GE Money Bank několik ocenění za své produkty a 

služby. V roce 2008 se stala oficiálním partnerem českého olympijského týmu (letní 

olympijské hry v Pekingu, zimní olympijské hry ve Vancouveru i letní olympijské hry 

v Londýně v roce 2012. V roce 2009 a 2010 získala cenu veřejnosti za svoji internetovou 

banku.  

K produktům a službám, které poskytuje GE Money, patří osobní půjčky a 

podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování 

hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i 

poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. [7] 
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2.4 Nabízené produkty GE Money Bank, a. s. 

GE Money Bank nabízí nejrůznější produkty, od osobních účtů, podnikatelských 

účtů, spořicích účtů, účtů pro mladé až po hypotéky, americké hypotéky, kreditní karty a 

mnoho dalších. Jejich výčet je uveden v tabulce č. 4. [8] 

Tabulka č. 4: Nabízené produkty GE Money Bank 

Osobní účty Hypotéky 

Genius Active Hypoteční úvěr - doplňkový 

Genius Gold Hypoteční úvěr - do 85 % 

Genius Optimal Konsolidace půjček k hypotéce 

Konto Genius Start 

Konsolidace půjček zajištěná 

nemovitostí 

Podnikatelské účty Americké hypotéky 

Běžný účet Americká hypotéka 

Genius Business Kreditní karty 

Spořící účty Avon kreditní karta 

Konto Dětský Genius ING kreditní karta 

Spořící účet Genius 3 

Kreditní karta MoneyCard 

Gold 

Spořící účet Gold 

Kreditní karta MoneyCard 

Gratis 

Účet pravidelného 

spoření Kreditní karta MoneyCard Plus 

Účty pro mladé Spořitelské úvěry 

Genius Student Konsolidace půjček 

Konto Dětský Genius Osobní půjčka Expres 

Termínované vklady Úvěry 

Jednorázový Express Business 

Revolvingový Flexi Business 

Kontokorentní úvěry k 

běžným účtům 
Operativ Business 
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2.5 Organizační struktura GE Money Bank, a. s. 

V této kapitole je uveden management GE Money Bank, a. s. V čele této obchodní 

banky je generální ředitel a předseda představenstva.  

Na obrázku č. 1 je zobrazena organizační struktura vedení GE Money Bank, a. s. V 

čele stojí představenstvo banky a dozorčí rada. [13] 

Obrázek č. 1: Organizační struktura vedení GE Money Bank, a. s. 

 

Na obrázku č. 2 je zobrazena organizační struktura opět managementu GE Money 

Bank, a. s., tentokrát vztah nadřízený – podřízený, generálního ředitele a jednotlivých 

divizí (útvarů). [13] 
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Obrázek č. 2: Organizační struktura divizí (útvarů) GE Money Bank, a. s. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Předchozí kapitola je věnována charakteristice vybrané obchodní banky  

GE Money Bank, a. s., nyní aby mohla být zhodnocena ekonomická situace této banky za 

posledních pět let, budou potřebné znalosti základních ekonomických a finančních 

ukazatelů. V této kapitole se zaměříme na ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, 

kapitálovou přiměřenost, emisní ážio, povinné rezervní fondy, nerozdělený zisk 

z předchozích období, nehmotný majetek jiný než goodwill, správní náklady na 1 

zaměstnance, aktiva, čistý zisk, závazky vůči klientům.  

3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability podniku ukazují jeho schopnost produkovat zisk a zhodnocovat 

tím kapitál do podniku vložený.  

Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROA 

Tento ukazatel bývá považován za rozhodující míru rentability (výnosnosti), 

srovnává zisk s celkovými aktivy vloženými do podniku bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

jsou aktiva financována, zda jde o vlastní nebo cizí kapitál. [3] 

100.
celkem aktiva

zisk čistý
 ROA        (1)

 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho akcionáři nebo vlastníci. 

[7] 

100.
kapitál vlastní

zisk čistý
  ROE        (2)

 

Rentabilita tržeb - ROS 

Charakterizuje úspěšnost firmy na trhu, závisí na cenách prodávaných výrobků nebo 

poskytovaných služeb. [3] 
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100.
tržby

zisk
   tržebaRentabilit        (3) 

3.2 Ukazatele zadluženosti 

Přináší nám informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry 

žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší 

zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. [3] 

Ukazatel věřitelského rizika – Debt ratio 

Je to základní ukazatel, kterým se vyjadřuje celková zadluženost. Poměr celkových 

závazků k celkovým aktivům. Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko 

věřitelů. [4] 

Debt ratio = 
aktiva celková

kapitál cizí
      (4) 

Koeficient samofinancování – equity ratio 

Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Je to doplňkový ukazatel k ukazateli 

věřitelského rizika, jejich součet by měl dát přibližně 1. Je považován za jeden 

z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro hodnocení celkové finanční 

situace. [4] 

Equity ratio = 
aktiva celková

kapitál vlastní
      (5) 

Ukazatel úrokového krytí 

Aby firma zjistila, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné. Udává nám, kolikrát je 

zisk vyšší než úroky. Úrokové krytí ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. 

[4] 

Ukazatel úrokového krytí = 
úroky nákladové

EBIT
   (6) 
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3.3 Kapitálová přiměřenost 

„Kapitálová přiměřenost představuje jeden ze základních nástrojů bankovní regulace. 

Její základní filozofie spočívá v tom, že stanovuje bankám určitou minimální výši kapitálu, 

který banka musí vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat.“ [5] 

„Zvyšování podílu cizího kapitálu v relaci ke kapitálu vlastnímu, popř. zvyšování 

objemu realizovaných obchodů při dané výši vlastního kapitálu, pramení ze snahy bank o 

dosahování vyšší rentability vloženého kapitálu. Klesající podíl vlastního kapitálu snižuje 

schopnost banky krýt případné ztráty.“ [5]  

Minimální hodnota ukazatele podle vyhlášky a opatření ČNB je 8 %. 

3.4 Povinné rezervní fondy 

Rezervní fondy se vytvářejí pro krytí neočekávaných ztrát banky. Jsou vytvářeny 

převážně z čistého (zdaněného) zisku, čímž se odlišují od rezerv, jejichž tvorba vchází do 

nákladů. Banka jako akciová společnost vytváří rezervní fondy dle obchodního zákoníku 

povinné a dobrovolné, může také vytvářet fondy dle vlastního uvážení.  

V roce, kdy banka poprvé vytvoří čistý zisk, rezervní fond z čistého zisku ve výši 

nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. 

Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého 

zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše  

20 % základního kapitálu. [5] 

3.5 Emisní ážio 

Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií nebo zatímních listů při 

emisi akcií nebo zatímních listů. Vztahuje se k základnímu kapitálu zapsanému 

v obchodním rejstříku.  

„Tato položka obsahuje i rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií a jejich 

pořizovací cenou při snížení základního kapitálu a rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací 

cenou k okamžiku sjednání prodeje.“ [5] 
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3.6 Nerozdělený zisk z předchozích období 

Nerozdělený zisk představuje vytvořený zisk, který nebyl dosud rozdělen na příděly 

do fondů tvořených ze zisku, výplatu dividend apod. [5] 

3.7 Nehmotný majetek jiný než goodwill 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek představuje obvykle v aktivech banky 

pouze relativně malou část. V položce dlouhodobého nehmotného majetku se vykazují 

zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná 

práva a goodwill při splnění právními předpisy a bankou stanovenými pravidly. 

Samostatně se v této položce jako podpoložky vykazují – zřizovací výdaje – obsahují 

výdaje, které přímo souvisí s obdobím od založení do vzniku banky, obsahuje i oprávky 

vztahující se ke zřizovacím výdajům. Tento majetek musí být odepsán účetně nejpozději 

do pěti let od vzniku banky.  

Mezi druhou podpoložku patří goodwill, i když se jím zde nebudeme zabývat. 

Goodwill obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi pořizovací cenou při nákupu a reálnou 

hodnotou nabytého majetku a závazků k okamžiku nabytí majetku a závazků, obsahuje 

opět i oprávky vztahující se ke goodwillu. [5] 

3.8 Správní náklady na 1 zaměstnance 

Správní náklady na 1 zaměstnance obsahují náklady zaměstnance, zejména  mzdy a 

platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění, vzdělávání, zdravotní péči, stravování, 

cestovné a dále ostatní správní náklady, zejména nájemné, spotřebu energie, reklamu, 

audit, právní a daňové poradenství apod. [5] 

3.9 Aktiva  

Pro všechny banky v dané zemi platí jednotná formální struktura bilance, obsahuje 

aktiva a podrozvahová aktiva, pasiva (závazky a kapitál) a podrozvahová pasiva. Mezi 

jednotlivými bankami budou rozdíly, co se týče významu jednotlivých položek pro banku.  

Mezi aktiva řadíme pokladní hotovost a vklady u centrálních bank, státní 

bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou k refinancování, 

pohledávky za bankami a družstevními záložnami, pohledávky za klienty, dluhové cenné 
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papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly, účasti s podstatným vlivem, účasti 

s rozhodujícím vlivem, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, 

ostatní aktiva, pohledávky za upsaný základní kapitál, náklady a příjmy příštích období.  

Do podrozvahových aktiv patří poskytnuté přísliby a záruky, poskytnuté zástavy, 

pohledávky ze spotových operací, pohledávky z pevných termínovaných operací, 

pohledávky z opcí, odepsané pohledávky, hodnoty předané do úschovny, do správy a 

k uložení a hodnoty předané k obhospodařování. [5] 

3.10 Čistý zisk  

V této položce ve výkazu zisku a ztrát se objevuje zejména zisk z operací s cennými 

papíry určenými k obchodování nebo prodeji, z krátkých prodejů, oceňovací rozdíly 

cenných papírů, dále zisk ze zajišťovacích derivátů s výjimkou úrokových derivátů, 

z prodeje ostatních podílů k prodeji spolu s opravnými položkami, vytvořenými  k těmto 

ostatním podílům, zisk z cenných papírů držených do splatnosti spolu s opravnými 

položkami, zisk z devizové činnosti, z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících 

s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů a z jiných než zajišťovacích 

derivátů. [5] 

3.11 Závazky vůči klientům 

Jsou zde vykazovány veškeré nepodřízené závazky banky vůči nebankovním 

subjektům vyplývající z finančních činností banky kromě závazků vyplývajících 

z emitovaných dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Závazky vůči klientům se člení 

z druhového hlediska na běžné účty, úsporné vklady, termínované vklady, vkladové listy a 

certifikáty a přijaté úvěry.  

Běžné účty a jiné vklady na viděnou, kam se zahrnují veškeré formy vkladů, u nichž 

není dispozice s prostředky omezena. 

Úsporné vklady, které představují vklady na vkladních knížkách. 

Termínované vklady, u nichž je možnost výběru omezena předem sjednanou dobou 

splatnosti nebo výpovědní lhůtou. 
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Vkladové listy a certifikáty jsou vklady, proti jejichž přijetí banka vystavuje list, 

certifikát či jinak označený doklad vystavený na jméno klienta. 

Přijaté úvěry od klientů. [5] 
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH 

UKAZATELŮ OBCHODNÍ BANKY 

Na základě shromážděných dat ve třetí kapitole vyhodnocuji v této kapitole vybrané 

ekonomické ukazatele obchodní banky GE Money Bank, a. s. Týká se ekonomických 

ukazatelů: ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, kapitálová přiměřenost, závazky 

vůči klientům, čistý zisk, celková aktiva a počet zaměstnanců. V kapitole 4.1 jsou 

vyhodnocovány výše jmenované ukazatele za posledních pět let v bance  

GE Money Bank, a. s. V kapitole 4.2 jsem tyto ukazatele GE Money Bank, a. s. 

vyhodnotila se stejnými ukazateli v bance ČSOB, a. s. 

Hodnoty těchto ukazatelů jsou obsaženy v dostupných výročních zprávách za 

jednotlivá období. 

4.1 GE Money Bank, a. s. 

V kapitole 4.1 je vybráno sedm základních ekonomických ukazatelů, pomocí jejichž 

hodnot za období pěti let bude zhodnocena ekonomická situace GE Money Bank, a. s. 

4.1.1 Ukazatele rentability 

Mezi ukazatele rentability jsem zařadila ROA a ROE. ROA neboli rentabilita 

celkového vloženého kapitálu, byla vypočtena na základě vzorce (1) uvedeného v kapitole  

3.1 Ukazatele rentability. Hodnoty dosazené do vztahu jsou čerpány z Výročních zpráv  

GE Money Bank, a. s. za období 2007 – 2011. Výpočet ukazatelů ROA a ROE u  

GE Money Bank, a. s. je uveden v příloze č. 1. 

Taktéž byl vypočten druhý ukazatel ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu,  

vztah (2) je opět uveden v kapitole 3.1 Ukazatele rentability a hodnoty jsou čerpány 

z Výročních zpráv za období 2007 – 2011. Výpočty jsou opět uvedené v příloze č. 1. 

Hodnoty ukazatelů ROA i ROE jsou uvedeny v %. 
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Tabulka č. 5: Ukazatele rentability v letech 2007 - 2011 

Ukazatele rentability [%] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 2,79% 3,02% 1,53% 2,92% 3,11% 

ROE 11,27% 12,40% 9,91% 15,73% 14,72% 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 

Na základě tabulky č. 5 byl sestaven graf č. 1, kde vodorovná osa zobrazuje období 

v letech 2007 – 2011 a svislá osa zobrazuje hodnoty ukazatele rentability v procentech. 

 

Graf č. 1: Ukazatele rentability v letech 2007 - 2011 

Zhodnocení rentability 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu GE Money Bank, a. s. zaznamenal 

výrazný pokles v roce 2009, rentabilita se snížila na úroveň 1,53 %. V důsledku vyšších 

úvěrových ztrát poklesl čístý zisk banky ve srovnání s rokem 2008 z přibližně 2,9 miliard 

Kč na hodnotu 2,3 miliard Kč. Hodnoty čistého zisku najdeme v příloze č. 1. 

V roce 2011 se banka dostala na nejvyšší hodnotu 3,11 %. V tomto roce dosáhla 

banka čistého zisku ve výši 4, 388 miliard Kč, což je o 7,3 % více než v roce 2010. Banka 

tedy udržela v roce 2011 velmi dobrou  ziskovost a finanční stabilitu. 

U rentability vlastního kapitálu byla meziroční změna mezi léty 2007 a 2008  

10,52 %, o toto procento se zvýšila rentabilita vlastního kapitálu. V roce 2009 vlivem 

ekonomické krize naopak došlo k poklesu hodnoty rentability na 9,91 %, meziroční změna 

oproti roku 2008 o 29,1 %. V roce 2010, kdy se ekonomika pomalu zotavovala se 
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rentabilita opět navýšila na 15,73 %. Byla to také její nejvyšší hodnota, v roce 2012 došlo 

k mírnému poklesu. 

Rentabilita vlastního kapitálu nám udává, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč 

vlastního kapitálu. Pro srovnán nejvyšší a nejnižší hodnoty, v roce 2009 připadalo na jednu 

korunu vlastního kapitálu 0,09 Kč zaokrouhleně 0,10 Kč čistého zisku a v roce 2010 na  

1 Kč vlastního kapitálu připadalo 0,16 Kč čistého zisku.  

4.1.2 Ukazatele zadluženosti 

Druhým ukazatelem, který jsem pro zhodnocení vybrala, je ukazatel zadluženosti. 

Mezi ukazatele zadluženosti se řadí koeficient samofinancování. Koeficient 

samofinancování jsem vypočetla ze vztahu (5) uvedeného v kapitole 3.2 Ukazatele 

zadluženosti. Hodnoty do uvedených vztahů jsem čerpala z Výročních zpráv za období 

2007 – 2011 banky GE Money Bank, a. s. Výpočet koeficientu samofinancování u  

GE Money Bank, a. s. je uveden v příloze č. 1. 

Ukazatele zadluženosti jsou bezrozměrná čísla. 

Tabulka č. 6: Ukazatele zadluženosti v letech 2007 - 2011 

Ukazatele zadluženosti  

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Koeficient samofinancování 0,25 0,24 0,15 0,19 0,21 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 

 

Graf č. 2: Ukazatele zadluženosti v letech 2007 - 2011 
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Zhodnocení zadluženosti 

Koeficient samofinancování je opakem k celkové zadluženosti, jejich součet by se 

měl rovnat 1. Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

Je vyjádřením dlouhodobé finanční stability a samostatnosti firmy. 

 Můžeme použít i procentní vyjádření. Pokud hodnota ukazatele přesahuje 40 %, 

charakterizuje pro podnik příznivou finanční situaci a podnik dosahuje dostatečně velký 

zisk. Tento ukazatel se však posuzuje v souvislosti s rentabilitou celkového a rentabilitou 

vlastního kapitálu. Vysoký poměr může být příčinou poklesu rentability vlastního kapitálu. 

Není efektivní, aby veškeré potřeby byly kryty vlastními zdroji. 

Hodnoty vlastního kapitálu uvedené v příloze č. 1 měly rostoucí tendenci a aktiva 

celkem podle stejné přílohy č. 1 také rostly, ale od roku 2009 zažily skokovou změnu 

z hodnoty roku 2008, která činila přibližně 99 mld. Kč na hodnotu 147 mld. Kč. Od roku 

2009 a výše se počítají celková aktiva Skupiny GEM, u předešlých období pouze údaje za 

GE Money Bank, a. s. Hodnoty v jednotlivých pěti letech jsou celkem vyrovnané opět až 

na rok 2009, kdy byl výrazný pokles na hodnotu 15 %. Firma je schopná pokrýt své 

potřeby z vlastních zdrojů v roce 2007 25 % a nejméně v roce 2009 15 %. 

4.1.3 Kapitálová přiměřenost 

Třetím ekonomickým ukazatelem je kapitálová přiměřenost. Teorie tohoto ukazatele 

je vysvětlena v kapitole 3.3 Kapitálová přiměřenost. Hodnoty ukazatele jsou čerpány 

z Výročních zpráv GE Money Bank, a. s. v letech 2007 – 2011. 

Tabulka č. 7: Kapitálová přiměřenost v letech 2007 - 2011 

Kapitálová přiměřenost [%] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Kapitálová přiměřenost 21,55% 19,84% 19,07% 14,73% 17,10% 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 
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Graf č. 3: Kapitálová přiměřenost v letech 2007 - 2011 

Zhodnocení kapitálové přiměřenosti 

Po všech pět let se udržovala velmi vysoká kapitálová přiměřenost. Na konci roku 2007, i 

přes pokračující úvěrovou expanzi, činila kapitálová přiměřenost 21,6 %. Díky tak 

vysokým číslům patří GE Money Bank, a. s. k nejstabilnějším peněžním ústavům na 

českém trhu.  

V roce 2008 výše vlastního kapitálu byla 23,9 mld. Kč, o 14,2 % více než v roce 2007, 

takovouto hodnotou vlastního kapitálu si banka udržuje nejvyšší úroveň kapitálové 

přiměřenosti na českém trhu, v roce 2008 činila kapitálová přiměřenost téměř 20 % - více 

než dvojnásobek povinného minima stanoveného Českou národní bankou. 

V roce 2009 dosahovala kapitálová přiměřenost kolem 19 %, i nadále jedna z největších 

v české zemi, v roce 2010 ale došlo k výraznému poklesu na 14,73 %. Kapitálová 

přiměřenost poklesla v důsledku změn v korporátní struktuře. 

Kapitálová přiměřenost je poměr složený z kapitálu a rizik, které musí banka vzhledem 

k objemu a rizikovosti svých obchodů mít. 

4.1.4 Závazky vůči klientům 

Čtvrtým ekonomickým ukazatelem jsou závazky vůči klientům. O tomto ukazateli 

jsem se zmínila v kapitole 3.11 Závazky vůči klientům. Hodnoty tohoto ukazatele jsou 
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čerpány opět z dostupných Výročních zpráv banky GE Money Bank, a. s. v letech  

2007 – 2011. 

Tabulka č. 8: Závazky vůči klientům v letech 2007 - 2011 

Závazky vůči klientům [mil. Kč] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Závazky vůči klientům 61 112 71 957 108 615 110 177 106 757 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 

 

Graf č. 4: Závazky vůči klientům v letech 2007 - 2011 

Zhodnocení závazků vůči klientům 

Objem závazků vůči klientům se meziročně mezi léty 2006 a 2007 zvýšil o 17,8 % 

na 61 mld. Kč, ve stejném období roku 2006 činily závazky vůči klientům 51,9 mld. Kč. 

V roce 2010 došlo ke zvýšení objemu vkladů od zákazníků. Rostoucí tendence ukazatele, 

v roce 2011 mírný pokles. Závazky vůči klientům v roce 2011 činily 75,73 % z celkových 

pasiv za rok 2011. 

4.1.5 Čistý zisk 

Dalším ekonomickým ukazatelem pro zhodnocení ekonomické situace je čistý zisk. 

Z teoretické stránky je vysvětlen v kapitole č. 3, hodnoty tohoto ukazatele jsou opět 

čerpány z dostupných výročních zpráv GE Money Bank, a. s. v letech 2007 – 2011. 
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Tabulka č. 9: Čistý zisk v letech 2007 - 2011 

Čistý zisk [mil. Kč] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk 2 366 2 973 2 254 4 089 4 388 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 

 

Graf č. 5: Čistý zisk v letech 2007 - 2011 

Zhodnocení čistého zisku 

Čistý zisk má výrazně rostoucí tendenci, ale v roce 2009 opět v období ekonomické 

krize došlo k poklesu na hodnotu 2,3 mld. Kč v důsledku vyšších úvěrových ztrát. V roce 

2010 byl výrazný skok nahoru na hodnotu 4,1 mld. Kč čistého zisku.  

V roce 2007 hrubý provozní zisk GE Money Bank, a. s. meziročně vzrostl o 1,2 %, 

když za rok 2007 činil více než 4,7 mld. Kč, ale po započtení specifické rezervy vytvořené 

v tomto roce vykázala banka čistý zisk 2,4 mld. Kč.  

V roce 2011 čistý zisk 4,4 mld. Kč, o 7,3 % více než v roce 2010, velmi dobrá 

ziskovost a finanční stabilita. 

4.1.6 Celková aktiva 

Hodnoty pro tento ukazatel jsou čerpány z dostupných výročních zpráv bank  

GE Money Bank, a. s. v letech 2007 – 2011. 
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Tabulka č. 10: Celková aktiva v letech 2007 - 2011 

Celková aktiva [mil. Kč] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková aktiva 84 875 98 556 147 024 140 056 140 967 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 

 

Graf č. 6: Celková aktiva v letech 2007 - 2011 

Zhodnocení celkových aktiv 

V roce 2007 bilanční suma téměř 84,9 mld. Kč, meziroční růst představuje změnu o 

16,6 % v porovnání s rokem 2008. 

V roce 2008 bilanční suma 98,6 mld. Kč, aktiva banky rostla v důsledku silné 

poptávky po spotřebitelských úvěrech. Nejvyšší skok v roce 2009, kdy meziroční změna je 

36,9 % oproti roku 2008. 

V roce 2010 došlo k poklesu celkových aktiv a kapitálové přiměřenosti v důsledku 

změn v korporátní struktuře. 

Celkově aktiva zažila skokovou změnu, od roku 2009 se počítají jako celková aktiva 

Skupiny GEM, předešlá období pouze údaje za GE Money Bank, a. s. 
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4.1.7 Počet zaměstnanců 

Posledním ukazatelem, který jsem v rámci praktické části vyhodnocovala, je počet 

zaměstnanců, Hodnoty pro tento ukazatel jsem čerpala z výročních zpráv  

GE Money Bank, a. s. v letech 2007 – 2011. 

Tabulka č. 11: Počet zaměstnanců v letech 2007 - 2011 

Počet zaměstnanců 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet zaměstnanců 2 299 2 342 3 397 3 396 3 486 

Zdroj: [9], [10], [11], [12], [13] 

 

Graf č. 7: Počet zaměstnanců v letech 2007 - 2011 

Zhodnocení počtu zaměstnanců 

V roce 2007 posílena kapacita ostravského zákaznického centra o dalších 296 

zaměstnanců, počet zaměstnanců se tedy vyšplhal na 2 299. Vývoj počtu zaměstnanců 

stoupající, především rok 2009, 3 397 zaměstnanců, kteří udržovali při ekonomické krizi 

podnik stále na trhu.  

Každým rokem dochází ke zvyšování sítí poboček a tím i roste počet zaměstnanců. 

V roce 2011 rozšíření sítí o 13 nových poboček a 41 bankomatů, třetí největší pobočková 

síť v zemi. 
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4.2 Srovnání GE Money Bank, a. s. s ČSOB, a. s. 

V kapitole 4.1 jsem zhodnotila sedm základních ekonomických ukazatelů v bance  

GE Money Bank, a. s. Pro srovnání, jak je na tom GE Money Bank, a. s. v porovnání s 

jinou větší bankou, jsem v kapitole 4.2 srovnala tyto základní ukazatele s ukazateli 

v Československé obchodní bance, a. s. 

4.2.1 Ukazatele rentability 

Jak již bylo uvedeno při zhodnocování ekonomických ukazatelů v  

GE Money Bank, a. s. teoretický popis tohoto ukazatele obsahuje kapitola 3.1 Ukazatele 

rentability. Hodnoty dosazené do vztahů jsou získány z Výročních zpráv  

GE Money Bank, a. s. a z dostupných Výročních zpráv ČSOB, a. s. za období  

2007 – 2011. Vztah (1) a vztah (2) pro výpočet je uveden v teoretické části. Výpočet 

ukazatelů ROA a ROE u Československé obchodní banky je uveden v příloze č. 2. 

Výsledky ukazatelů jsou vypočítány v procentech. 

Tabulka č. 12 obsahuje ukazatele rentability ROA – rentabilita celkového vloženého 

kapitálu a následuje graf č. 8 znázorňující hodnoty v tabulce. 

Tabulka č. 12: Ukazatele rentability ROA u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 

2007 – 2011 

Ukazatel ROA [%] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 2,79% 3,02% 1,53% 2,92% 3,11% 

ČSOB, a. s. 1,26% 0,13% 1,96% 1,52% 1,19% 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 
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Graf č. 8: Ukazatel ROA u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011 

Zhodnocení ukazatele ROA  

Rentabilita vlastního kapitálu u ČSOB, a. s. zaznamenala výrazný pokles v roce 

2008, hodnota ukazatele dosahovala pouze 0,13 %. Tento výkyv byl způsoben tím, že u 

banky nastalo rozdělení a osamostatnění se, byla to největší změna u ČSOB, která se 

projevila i v hodnotách dalších ukazatelů. I přes rozdělení dosáhla ČSOB v roce 2009 

rentability vlastního kapitálu 1,96 % a byla to nejvyšší hodnota ve sledovaných pěti letech. 

Výrazný pokles rentability v roce 2008 je také způsoben tím, že čistý zisk dosahoval 

pouze 1 mld. Kč, kdežto v roce 2009 se tento čistý zisk navýšil az na 17 mld. Kč. 

V ostatních letech však došlo opět k poklesu. 

Ve srovnání s GE Money Bank, a. s. pouze v roce 2009 dosáhla ČSOB větší 

rentability. GE Money Bank, a. s. na rozdíl od ČSOB zaznamenala v ostaních letech nárůst 

rentability, je tedy ziskovější. 

Tabulka č. 13: Ukazatele rentability ROE u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 

2007 – 2011 

Ukazatel ROE [%] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 11,27% 12,40% 9,91% 15,73% 14,72% 

ČSOB, a. s. 17,97% 1,85% 25,19% 20,71% 18,53% 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 
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Graf č. 9: Ukazatel ROE u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011 

Zhodnocení ukazatele ROE 

Na rozdíl od rentability vlastního kapitálu, kde měla ČSOB výrazně nižší hodnoty, u 

rentability vlastního kapitálu si ČSOB na tom stojí lépe, opět v roce 2008 byl výrazný 

výkyv, jak již bylo zmíněno, došlo k rozdělení a osamostatnění, v následujících letech se 

však rentability vlastního kapitálu pohybovala okolo 20 %. Opět má ale od roku 2009 

klesající tendenci, kdežto u GE Money Bank, a. s. dochází k nárůstu.  

4.2.2 Ukazatele zadluženosti 

Druhým ukazatelem hodnoceným v bance GE Money Bank, a. s. je ukazatel 

zadluženosti. Mezi ukazatele zadluženosti jsem zařadila koeficient samofinancování. Tento 

ukazatel je vypočten na základě hodnot dosazených do vztahu. Vztah (5) je uveden 

v kapitole 3 Teoretická východiska a hodnoty ukazatele jsou získány z Výročních zpráv  

GE Money Bank, a. s. a z ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011. Výpočet koeficientu 

samofinancování u Československé obchodní banky, a. s. je uveden v příloze č. 2. 
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Tabulka č. 14: Koeficient samofinancování u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. 

v letech 2007 – 2011 

Koeficient samofinancování 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 0,25 0,24 0,15 0,19 0,21 

ČSOB, a. s. 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 

 

Graf č. 10: Koeficient samofinancování u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011 

Zhodnocení koeficientu samofinancování 

Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 

vyjádřením dlouhodobé finanční stability a samostatnosti firmy. 

Tento ukazatel se však posuzuje v souvislosti s rentabilitou celkového a rentabilitou 

vlastního kapitálu. Tento ukazatel můžeme vyjádřit i v procentech. 

ČSOB je schopná pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů ve všech letech přibližně 

stejnou hodnotou, a to 7 %. Tento ukazatel je velmi nízký oproti GE Money Bank, a. s., 

ČSOB tedy není moc schopná pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů a využívá především 

zdroje cizí. 
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4.2.3 Kapitálová přiměřenost 

Třetím ekonomickým ukazatelem srovnávaným mezi GE Money Bank, a. s. a  

ČSOB, a. s. je kapitálová přiměřenost. S tímto pojmem se můžeme seznámit v kapitole  

3.3 Kapitálová přiměřenost, hodnoty v procentech jsou získané z Výročních zpráv u obou 

bank za období 2007 – 2011. 

Tabulka č. 15: Kapitálová přiměřenost u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 

2007 – 2011 

Kapitálová přiměřenost [%] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 21,55% 19,84% 19,07% 14,73% 17,10% 

ČSOB, a. s. 10,72% 8,65% 14,98% 18,00% 15,50% 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 

 

Graf č. 11: Kapitálová přiměřenost u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 

Zhodnocení kapitálové přiměřenosti 

V roce 2007 dosáhla ČSOB kapitálové přiměřenosti nad 10 %, je to především díky 

zvýšení základního kapitálu (včetně ážia) a čerpání 7 mld. Kč podřízeného dluhu.  

ČSOB si udržuje silnou kapitálovou pozici a likviditu, kapitálová přiměřenost až na 

rok 2008, kdy tato hodnota byla pod 10 %, si udržuje poměrně vysoké hodnoty a v roce 

2010 dokonce přesáhla kapitálovou přiměřenost GE Money Bank, a. s. o téměř 4 %. 
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4.2.4 Závazky vůči klientům 

Čtvrtým ekonomickým ukazatelem jsou závazky vůči klientům. Z teoretické stránky 

je tento ukazatel popsán v kapitole 3.11 Závazky vůči klientům. Hodnoty v mil. Kč jsou 

čerpány z dostupných Výročních zpráv za období 2007 – 2011 u banky  

GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. 

Tabulka č. 16: Závazky vůči klientům u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 

2007 – 2011 

Závazky vůči klientům [mil. Kč] 

Roky  2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 61 112 71 957 108 615 110 177 106 757 

ČSOB, a. s. 513 102 525 200 573 147 596 079 611 569 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 

 

Graf č. 12: Závazky vůči klientům u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 

Zhodnocení ukazatele závazky vůči klientům  

Vklady se u ČSOB rok od roku zvyšovaly. V roce 2010 činily vklady 596 miliard a 

v roce 2011 ještě více, až 611 mld. Kč, meziročně nárůst o 3 %.  

GE Money Bank, a. s. si na tom také nestojí špatně, docházelo každým rokem k růstu 

vkladů. 
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4.2.5 Čistý zisk  

Hodnoty pro tento ukazatel jsou čerpány z výročních zpráv GE Money Bank, a. s. a 

z výročních zpráv ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011. 

Tabulka č. 17: Čistý zisk u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011 

Čistý zisk [mil. Kč] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 2 366 2 973 2 254 4 089 4 388 

ČSOB, a. s. 9 902 1 034 17 368 13 471 11 172 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 

 

Graf č. 13: Čistý zisk u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 

Zhodnocení čistého zisku 

V roce 2007 dosáhla ČSOB čistého zisku kolem 9 mld. Kč, v té době představoval 

absolutní rekord v historii Skupiny ČSOB. ČSOB si držela vysokou ziskovost a výborné 

finanční výsledky. 

V roce 2008, kdy v posledním čtvrtletí nastala globální krize na finančních trzích, 

došlo ke snížení hodnoty některých aktiv a také čistého zisku, dosahoval pouze 1 mld. Kč. 

Ale i za cenu nižšího zisku vyčistila ČSOB své portfolio od problematických aktiv. 

V roce 2009 pokračovala hospodářská krize, pro ČSOB ale s daleko menším 

dopadem na finanční odvětví, banka zůstávala likvidní a čistý zisk dosáhal nejvyšší 
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hodnoty za sledované období 17,4 mld. Kč, banka patřila mezi největší bankovní skupiny 

v České republice. 

V roce 2010 činil zisk ČSOB 11,2 mld. Kč, meziročně poklesl o 17 %. 

Ve srovnání s GE Money Bank, a. s. jedině v roce 2008 dosahovala ČSOB nižšího 

čistého zisku, jinak celkem výrazně převyšuje GE Money Bank, a. s. 

4.2.6 Celková aktiva 

Další ukazatel ekonomického zhodnocení jsou celková aktiva, hodnoty jsou čerpány 

z výročních zpráv GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. 

Tabulka č. 18: Celková aktiva u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 

Celková aktiva [mil. Kč] 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 84 875 98 556 147 024 140 056 140 967 

ČSOB, a. s. 782 898 824 485 858 972 885 055 936 593 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 

 

Graf č. 14: Celková aktiva u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 

Zhodnocení celkových aktiv 

V roce 2009 vzrostla aktiva na 859 mld. Kč, nárůstem čistého zisku a aktiv se 

zařadila ČSOB mezi největší bankovní skupiny v ČR. V roce 2011 vzrostla aktiva u ČSOB 
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meziročně o 5,8 %, k tomuto růstu nejvíce přispěly úvěry a pohledávky, představují 48 % 

celkových aktiv, a také pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám. To bylo 

z části kompenzováno poklesem položky finanční aktiva k obchodování a finanční 

investice držené do splatnosti. 

Ve srovnání s GE Money Bank, a. s. od roku 2009 byl rozdíl v aktivech oproti ČSOB 

v řádech miliard Kč. 

4.2.7 Počet zaměstnanců 

Posledním ukazatelem je počet zaměstnanců, hodnoty jsou opět čerpány z výročních 

zpráv GE Money Bank, a. s. a z výročních zpráv ČSOB, a. s. v letech 2007 – 2011. 

Tabulka č. 19: Počet zaměstnanců u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 

Počet zaměstnanců 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 

GE Money Bank, a. s. 2 299 2 342 3 397 3 396 3 486 

ČSOB, a. s. 8 224 8 468 8 018 7 641 7 769 

Zdroj: [14], [15], [16], [17], [18] 

 

Graf č. 15: Počet zaměstnanců u GE Money Bank, a. s. a ČSOB, a. s. v letech  

2007 – 2011 
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Zhodnocení počtu zaměstnanců 

V počtu zaměstnanců patří ČSOB k jedné z největších bank na českém trhu. Mírný 

pokles v počtu zaměstnanců zaznamenala ČSOB od roku 2010, kdežto u GE Money Bank, 

a. s. docházelo neustále ke zvyšování počtů. 

4.3 Celkové zhodnocení GE Money Bank, a. s. 

V roce 2007 zaznamenala GE Money Bank, a. s. období dynamického růstu, 

vyostřování konkurence. I přes uvěrovou expanzi si GE Money Bank udržela vysokou 

kapitálovou přiměřenost přes 20 % a zařadila se mezi nejstabilnější peněžní ústavy na 

českém trhu. Počet zaměstnanců narůstal. 

V roce 2008 i navzdory významnému zhoršení světové ekonomické situace ve 

čtvrtém čtvrtletí, si GE Money Bank dokazuje stabilitu, důvěryhodnost svým klientům a 

profesionalitu. V tomto roce se soustředila především na 4 pilíře: zaměření na zákazníky, 

informace o produktech a službách, rozšíření distribuce a zjednodušování. V tomto roce 

rostla aktiva banky v důsledku silné poptávky po spotřebitelských úvěrech. 

V průběhu roku 2009 zůstalo makroekonomické prostředí obtížné, banka vytvořila 

strategie zaměřené na rozšíření nabídky produktů a služeb klientům. V tomto roce 

společnosti rostla a vedlo to ke zvýšení provozního zisku. Úvěrové ztráty se zdvojnásobily 

ve srovnání s rokem 2008, bylo to zapříčiněno zvyšující se nezaměstnaností a pomalejším 

ekonomickým růstem v ČR. Čistý zisk banky poklesl v důsledku vyšších úvěrových ztrát. 

Vlastní kapitál a kapitálová přiměřenost dosahovaly jedny z nejvyšších čísel. 

Rok 2010 vykazoval známky zotavení z globální ekonomické krize, bylo pozvolné a 

provázané obtížemi, které vyplývaly z přetrvávající vysoké nezaměstnanosti. Kapitálová 

přiměřenost a celková aktiva poklesla v důsledku změn v korporátní struktuře, avšak 

kapitálová přiměřenost 14,7 % byla nejvyšší na českém finančním trhu. 

Rok 2011 byl pro GE Money Bank, a. s. úspěšný, ekonomická situace přešla od 

oživení ke stagnaci a dostala se na pokraj recese. Pro banku to bylo náročné období, ale 

díky svým zaměstnancům, díky poskytování půjček a pokračování v inovaci produktů, 

byla banka schopna dosáhnout velmi silných výsledků, které předčily výkonnost roku 

2010. V tomto roce dosáhla banka velmi dobré ziskovosti a finanční stability, kapitálová 

přiměřenost vzrostla o 2,4 % oproti roku 2010. Banka si udržela silnou pozici z hlediska 
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likvidity, snažila se držet zásad řízení rizik – snížit úvěrové ztráty. V tomto roce také 

rozšířila síť o 13 nových poboček a 41 bankomatů a stala se třetí největší pobočkovou síti 

v zemi. Svůj budoucí vývoj vidí banka v silné kapitálové přiměřenosti, dobré likviditě, 

prosazování automatizace a zjednodušení a poskytování inovativních produktů a služeb pro 

své klienty. Celkově zůstává GE Money Bank, a. s. finančně stabilní s velmi nízkým 

rizikem pro investory a zákazníky. 
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5 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala zhodnocením ekonomické situace vybrané 

obchodních banky. Cílem této práce bylo především vyhodnocení ekonomických 

ukazatelů. Jednalo se o banku GE Money Bank, a. s. Zvolila jsem si ekonomické ukazatele 

rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu, koeficient samofinancování, 

kapitálovou přiměřenost, závazky vůči klientům, celková aktiva, čistý zisk a počet 

zaměstnanců. Diplomová práce byla rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahovala 

úvod. 

V druhé kapitole jsem charakterizovala vybranou obchodní banku, jak jsem se již 

zmínila, jednalo se o jednu z největších bank na českém trhu, GE Money Bank, a. s. 

Zabývala jsem se její základními finančními údaji, historií, současnou situací na trhu, 

uvedla jsem přehled nabízených produktů a organizační strukturu vedení. 

Třetí část mé diplomové práce byla zaměřena na popis základních finančních a 

ekonomických ukazatelů. V této kapitole jsem teoreticky popsala ukazatele rentability, 

ukazatele zadluženosti, kapitálovou přiměřenost, emisní ážio, povinné rezervní fondy, 

nerozdělený zisk z předchozích období, nehmotný majetek jiný než goodwill, správní 

náklady na 1 zaměstnance, aktiva, čistý zisk, závazky vůči klientům. 

Ve čtvrté kapitole jsem na základě shromážděných dat ve třetí kapitole zhodnotila 

vybrané ekonomické ukazatele obchodní banky GE Money Bank, a. s. Zhodnocení se 

týkalo ekonomických ukazatelů: ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, kapitálová 

přiměřenost, závazky vůči klientům, čistý zisk, celková aktiva a počet zaměstnanců. Tuto 

kapitolu jsem rozdělila do dvou částí. V první části jsem vyhodnotila výše jmenované 

ukazatele za posledních pět let v bance GE Money Bank, a. s. V druhé části jsem tyto 

ukazatele GE Money Bank, a. s. vyhodnotila se stejnými ukazateli v bance ČSOB, a. s. 

Na konci čtvrté kapitoly jsem uvedla celkové zhodnocení GE Money Bank, a. s. I 

přesto, že v posledním čtvrtletí roku 2008 se zhoršila světová ekonomická situace a obtíže 

zůstaly i v roce 2009 dokázala si banka udržet velmi dobrou ziskovost a finanční stabilitu, 

udržela si tak silnou pozici na českém trhu. 
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