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1 ÚVOD 

Bankovní systém České republiky prošel během posledních 20 let řadou změn. Vše 

započalo přechodem na trţní hospodářství a vznikem dvoustupňového bankovního 

systému k 1. lednu 1990 a následnému zakládání dalších bank. Pro analýzu provedenou 

v rámci této diplomové práce byl vybrán časový úsek mezi lety 2006 aţ 2012, ve kterém 

docházelo ke změně struktury bankovního sektoru a změnám počtu bank. Tento vývoj je 

podrobněji popsán ve druhé kapitole. V rámci druhé kapitoly jsou rovněţ popsány 

segmenty bankovního trhu, které jsou pro tuto práci klíčové, jedná se především o trh 

úvěrů, depozit, vývoj bilanční sumy bankovního sektoru a zdroje dodatečného financování 

bank. 

Problematice koncentrace, konkurence a efektivnosti v bankovnictví je věnována 

značná pozornost v ekonomickém výzkumu z důvodu jejich vazby na strukturu a stabilitu 

bankovního sektoru. Třetí kapitola je věnována vymezení a popsání metod, které jsou pro 

měření konkurence, koncentrace a efektivnosti empiricky vyuţívány, jedná se o přehled 

moţných metod, ne všechny metody byly v rámci praktické části vyuţity. V rámci této 

kapitoly je rovněţ proveden sběr empirické literatury, který se zabýval analýzou českého, 

ale také zahraničních trhů.  

Ve čtvrté kapitole budou představeny výsledky, které byly získány na základě sběru 

dat a pouţitím nadefinovaných metod v rámci třetí kapitoly. Sběr dat byl proveden 

z nekonsolidovaných účetních závěrek bank. Veškerá data jsou na ročním základě, vzorek 

bank pokrývá průměrně více neţ 75 % bilanční sumy bankovního sektoru. Z estimačního 

souboru byly vyškrtnuty pobočky zahraničních bank, stavební spořitelny a státní banky 

zvláštního určení. 

Cílem diplomové práce je provedení analýzy vstupu nových bank do odvětví. Hledány 

budou odpovědi na otázky, zda a jak nové banky ovlivnily český bankovní sektor v rámci 

koncentrace, konkurence a efektivnosti, jak se liší koncentrace na depozitním a úvěrovém 

trhu a jaké jsou rozdíly efektivnosti bank v rámci jednotlivých skupin. V diplomové práci 

je předpokládáno, v souladu s empirickými prácemi, které se tímto tématem zabývají, ţe 

vstup nových bank do bankovního odvětví má pozitivní vliv na koncentraci a konkurenci 

bankovního sektoru. Při posouzení vlivu vstupu nových bank na efektivnost bude potřeba 

vzít v úvahu, jakým způsobem banky na trh vstupují a zda právě způsob vstupu do 

bankovního sektoru zásadně neovlivňuje jejich efektivnost. 
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2 ZMĚNY VE STRUKTUŘE BANKOVNÍHO SEKTORU 

ČESKÉ REPUBLIKY VYVOLANÉ VSTUPEM NOVÝCH 

BANK 

V této kapitole bude nejprve krátce představen bankovní sektor České republiky. 

Následně bude proveden přehled změn ve struktuře tohoto systému, které nastaly ve 

sledovaném období. Tento přehled bude zaměřen na vstupy nových bank či poboček 

zahraničních bank, fúze a akvizice a také na subjekty působící na našem území v rámci 

volného pohybu sluţeb. V rámci této kapitoly bude také provedena analýza vlastnické 

struktury bankovního sektoru České republiky. Na závěr kapitoly bude provedeno 

představení jednotlivých segmentů bankovního trhu, pro které budou provedeny výpočty 

v praktické části této diplomovém práce. 

2.1 Představení Českého bankovního sektoru 

Základní sloţkou českého bankovního sektoru jsou univerzální banky. Dle metodiky 

ČNB jsou banky rozděleny do pěti základních skupin. Na českém trhu zaujímá 

nejvýznamnější postavení skupina velkých bank, dalšími skupinami jsou banky střední, 

malé, stavební spořitelny a pobočky zahraničních bank, které mohou být v ČR zakládány 

na základě jednotné bankovní licence
1
.  

Český bankovní systém se po roce 1990 stal systémem univerzálním. V rámci tohoto 

systému vznikaly banky se specializovaným zaměřením, a to stavební spořitelny, jenţ jsou 

zákonem přímo vyčleněny jako specializované banky. Dalším specializovaným segmentem 

je hypoteční bankovnictví. V rámci bankovního systému vznikly také samostatné 

specializované banky. Mezi ně patří jiţ zaniklá Konsolidační banka, dále Českomoravská 

záruční a rozvojová banka a Česká exportní banka. 

2.2 Změny v bankovním sektoru ve sledovaném období 

V rámci této podkapitoly jsou veškeré údaje čerpány ze Zpráv o výkonu dohledu nad 

finančním trhem za roky 2006 aţ 2012, tyto publikace vydává ČNB. 

                                                 
1
 Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, mohou banky se sídlem na území členského státu vykonávat na 

území jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím pobočky bez licence, pokud oprávnění k jejich 

výkonu bylo těmto bankám uděleno v domovském státě. 
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Český bankovní sektor byl ke konci roku 2006 tvořen celkově 24 bankami a 13 

pobočkami zahraničních bank. Na území rovněţ mohlo působit 137 bank z členských zemí 

EU, které tuto činnost oznámily ČNB v rámci volného pohybu sluţeb
2
. O těchto aktivitách 

ovšem ČNB nemá přehled, neboť se na ně nevztahuje vykazovací povinnost. Rovněţ české 

banky mohou takto působit v jiných členských státech. V roce 2006 tuto činnost ČNB 

oznámily pouze Komerční banka a GE Money Bank, které oznámily poskytování sluţeb na 

Slovensku.  

Během roku 2006 se na českém bankovním trhu objevil pouze jeden nový subjekt, 

začala zde působit pobočka zahraniční banky v reţimu jednotné bankovní licence Bank of 

Tokyo Mitsubishi. V tomto roce došlo rovněţ k rozhodnutí o sloučení HVB Bank a 

Ţivnostenské banky a také byla přejmenována Českomoravská hypoteční banka na 

Hypoteční banku. 

K 31. prosinci 2007 byl český bankovní sektor tvořen celkem 37 bankami a pobočkami 

zahraničních bank. Počet se tedy oproti roku 2007 nezměnil, došlo ovšem ke změně vnitřní 

struktury bankovního sektoru. Dne 5. 11. 2007 byla dokončena fúze mezi HVB Bank a 

Ţivnostenskou bankou, v jejímţ důsledku začala nově působit UniCredit Bank Czech 

Republic. V tomto roce vstoupila na český bankovní trh italská bankovní skupina Banco 

Popolare Česká republika, která převzala IC Banku. Zcela novým subjektem se na českém 

trhu stala BRE Bank, která pod značkou mBank začala působit na českém trhu jako 

pobočka zahraniční banky. Oproti roku 2006 byl zaznamenán prudký narůst bank, které 

byly připraveny poskytovat bankovní sluţby v rámci volného pohybu sluţeb. V roce 2007 

bylo těchto bank jiţ 198. Mezi českými bankami, které by takto poskytovaly své sluţby, 

nepřibyla ţádná. 

Počet bank a poboček zahraničních bank se v roce 2008 nezměnil, došlo ovšem ke 

změně vnitřní struktury bankovního sektoru. K 1. 1. 2008 byla transformována Citibank na 

pobočku zahraniční banky Citibank Europe plc. působící v rámci jednotné bankovní 

licence. V průběhu roku byla dokončena fúze mezi Raiffeisenbank a eBankou, dále na 

českém trhu působí pouze pod značkou Raiffeisenbank. Raiffeisenbank rovněţ nabyla 

přímou kvalifikovanou účast v subjektu HYPO stavební spořitelna. Na českém trhu začala 

rovněţ nově působit LBBW Bank CZ, která nabyla plnou kvalifikovanou účast od 

BAWAG Bank CZ. Zcela nově získaly licenci od ČNB Banka mezinárodní spolupráce, 

                                                 
2
 Článek 21 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/12/ES 
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jejíţ země centrály je Ruská federace a pobočka zahraniční banky Stramur-Burdas 

Investmnent Bank hf – organizační sloţka. Dále pokračoval prudký nárůst subjektů, které 

mohou vyuţívat svobodu volného pohybu sluţeb. Ke konci roku 2008 bylo subjektu, které 

tuto svou činnost oznámily ČNB 252 (z toho 12 institucí elektronických peněz). Z českých 

bank tohoto vyuţívaly jen Komerční banka a GE Money Bank, které své sluţby nabízely 

na Slovensku a přidala se k nim J&T BANKA. 

Ke konci roku 2009 byl český bankovní sektor tvořen 39 subjekty, coţ je o 2 více neţ 

v roce minulém. Nově začaly na českém trhu působit AXA Bank Europe, organizační 

sloţka, pobočka v reţimu jednotné licence (země původu Belgické království), Poštová 

banka, pobočka Česká republika a Saxo Bank A/S, organizační sloţka (země původu 

Dánské království). Naopak v tomto roce byla uzavřena pobočka zahraniční banky 

Straumur-Burdaras Investment Bank hf. Na základě volného pohybu sluţeb bylo na 

českém trhu připraveno nabízet své sluţby 276 bank z členských zemí, rostoucí trend tedy 

nadále pokračoval. Z českých bank pokračovaly ve vyuţívání jednotné licence na území 

Slovenska GE Money Bank a Komerční banka, k těmto dvěma bankám se přidala ještě 

PPF banka. LBBW začala v daném období poskytovat své sluţby v Řecku. Jako jediná 

z bank se sídlem v ČR měla ke konci roku 2009 zřízenou zahraniční pobočku J&T 

BANKA, a to na Slovensku. 

V roce 2010 vzrostl počet subjektů působících na českém bankovním sektoru o 2 

subjekty. Nově začala působit Fio banka, a také byla zaregistrována pobočka zahraniční 

banky ZUNO BANK AG, organizační sloţka. Bankovní sluţby na základě jednotné 

licence bylo připraveno poskytovat 295 bank z členských zemí EU. Jednotné licence 

vyuţívalo rovněţ 6 bank se sídlem v České republice. Na území Slovenska dále působily 

Komerční banka, GE Money Bank a PPF banka. LBBW pokračovala v působení na 

řeckém území a Česká exportní banka ve Francii. Nově začala své sluţby nabízet Česká 

spořitelna v Rakousku. Jedinou zahraniční pobočku má nadále J&T BANKA na území 

Slovenska.  

V roce 2011 přibyly na českém trhu 3 banky. Nově zde začala působit Air Banka a 

pobočky zahraničních bank Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika a 

Volksbank Lobau-Zittau eG. V rámci jednotné licence bylo na území České republiky 

připraveno poskytovat své sluţby 305 subjektů z členských států EU, které tuto činnost 

oznámily ČNB. V rámci počtu bank se sídlem v České republice, které vyuţívají jednotnou 
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licenci, nedošlo k ţádné změně. Vzrostl ovšem počet zahraničních poboček tuzemských 

bank na Slovensku, vedle J&T BANKY zde začaly působit také Fio banka a Komerční 

banka. 

Během roku 2012 nebyla udělena ţádná nová bankovní licence, ani ţádná banka 

neukončila svou činnost. Nově byla zřízena pouze pobočka The Royal Bank of Scotland 

plc, organizační sloţka, zatímco činnost ukončily pobočky bank The Royal Bank of 

Scotland N.V. a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační 

sloţka. V rámci jednotné licence bylo připraveno své sluţby nabízet 329 bank z členských 

států EU. V rámci bank se sídlem v ČR, které nabízely sluţby na základě jednotné licence, 

nedošlo k ţádným změnám. 

Tab. 2.1 Vývoj počtu bank podle skupin  

Rok Celkem Velké 

banky 

Střední 

banky 

Malé 

banky 

Stavební 

spořitelny 

Pobočky zahr. 

Bank 

2006 37 4 9 5 6 13 

2007 37 4 5 8  6 14 

2008 37 4 4 7 5 17 

2009 39 4 4 8 5 18 

2010 41 4 4 9 5 18 

2011 44 4 8 6 5 21 

2012 43 4 8 6 5  20  

Zdroj: Zprávy o výkonu bankovního dohledu 2006 – 2012 

  

Na základě výše uvedených informací je moţno zhodnotit vliv vstupu nových bank na 

bankovní sektor jako minimální. Nejpatrnější nárůst je v kategorii poboček zahraničních 

bank. Kategorie velkých bank zůstává po celé zkoumané období beze změny, vývoj 

v rámci středních a malých bank je ovlivněn několika fúzemi, které ve sledovaném období 

proběhly, a také několika vstupy či výstupy bank.  V kategorii stavebních spořitelen došlo 

k jediné změně, a to k akvizici HYPO stavební spořitelny Raiffeisen bankou v roce 2008. 

2.3 Vlastnická struktura bank 

Česká republika následuje světový trend procesu budování velkých finančních skupin. 

Nejvýznamnější banky v ČR jsou součásti nadnárodních finančních skupin svých 

mateřských bank. ČSOB je dceřinou bankou belgické KBC, Česká spořitelna je dceřinou 

společnosti rakouské Erste Group, Komerční banka se stala součástí francouzské Socièté 
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Générale a UniCredit je ovládána rakouskou UniCredit Bank Austria AG
3
, která vlastní 

100 % akcií české banky. 

Vlastnická struktura bankovního sektoru ČR je ustálená. Zahraniční kapitál s přímým 

podílem má dlouhodobě převaţující podíl na celkovém základním kapitálu tuzemského 

bankovního sektoru.  

Tab. 2.2 Struktura vlastnictví českého bankovního sektoru 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zahraniční kapitál 16 15 14 14 14 15 15 

     výlučně zahraniční 9 10 9 9 9 10 10 

Převážně český kapitál 8 8 7 7 8 8 8 

     výlučně český 5 5 5 5 6 6 6 

Přímý podíl ZK 82,6 % 82,6 % 81 % 80,3 % 79,2 % 78,4 % 79,2 % 

Přímá, nepřímá kontrola 
aktiv 

97 % 97,5 % 97,30% 97,3 % 96,9 % 96,6 % 95,4 % 

      z toho EU 87,2 % 90,7 % 93 % 93 % 93,3 % 91 % 94 % 

Vlastnictví velkých bank EU EU EU EU EU EU EU 

Zdroj: Zprávy o výkonu bankovního dohledu 2006 – 2012 

 

Zahraniční kapitál s přímým podílem
4
 má dlouhodobě převaţující podíl na celkovém 

základním kapitálu tuzemského bankovního sektoru. Počet bank, ve kterých převaţuje 

zahraniční kapitál, ve sledovaném období osciloval kolem hodnoty 15, naopak bank, které 

byly vlastněny převáţně českými subjekty, bylo ve sledovaném období 8, v létech 2008 a 

2009 jich bylo 7 (Tab. 2.2). Výrazný rozdíl je ovšem ve velikosti
5
 bank, které jsou 

vlastněny českými subjekty a zahraničními subjekty (Graf 2.1), zatímco  kategorie velkých 

bank je vlastněna téměř ze 100 % zahraničními subjekty u středních bank a stavebních 

spořitelen je poměr téměř vyrovnaný. Jelikoţ jsou všechny 4 banky, které jsou zařazeny do 

kategorie velké banky, vlastněny subjekty z EU, jsou zjištěné hodnoty přímého a 

nepřímého vlastnictví aktiv nad 90 %. K nárůstu v roce 2008 došlo z důvodu přeměny 

Citibank na pobočku. Citibank byla totiţ do té doby vlastněna subjekty z USA. 

V českém bankovním sektoru je převaha zahraničního vlastnictví. Ve sledované období 

docházelo k postupnému sniţování procentuálního zastoupení zahraničního kapitálu, 

k zásadní změně ovšem nedošlo a celková změna ve sledovaném období je jen v řádu 

procentních bodů. 

                                                 
3
 Často se myslně uvádí, ţe UniCredit má mateřskou banku z Itálie, je tou tak proto, ţe celá nadnárodní 

skupina UniCredit je ovládána italským kapitálem, ale česká dcera je vlastněna ze 100 % rakouským 

vlastníkem. 
4
 Přímý zahraniční akcionář vlastní akcie na první úrovni 

5
 Dle metodiky ČNB 
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Graf 2.1 Vývoj podílu zahraničního kapitálu na jednotlivých skupinách bank 

 

Zdroj: Zprávy o výkonu bankovního dohledu 2006 – 2012 

 

 Z grafu 2.1 je patrný dominantní podíl zahraničního kapitálu ve 4 bankách, které 

jsou zařazeny do kategorie velké banky. V tomto segmentu docházelo ve sledovaném 

období pouze k minimálním změnám. Podstatnější změna je zjištěna v segmentu středních 

bank, ve kterém došlo ve sledovaném období k propadu zahraničního kapitálu o 14,2 p. b., 

pokles v roce 2007 byl především z důvodu přeskupení jednotlivých bank v rámci skupin, 

kdy došlo k úbytku ve skupině středních bank, ze které byly hned 4 banky přesunuty do 

skupiny malých bank
6
. Pokles v roce 2008 byl způsoben především přeměnou Citibank

7
 na 

pobočku zahraniční banky. Další výraznější pokles byl v roce 2011, kdy opět došlo 

k výraznému přeskupení bank v rámci skupin. V segmentu malých bank docházelo 

nejdříve ke sniţování podílu zahraničního kapitálu aţ do roku 2011. V roce 2012 se podíl 

cizího kapitálu dostal aţ na hodnotu 91,7 %, k tomuto vývoji vedla změna v metodice 

ČNB při zařazování bank do jednotlivých skupin
8
. Z grafu 2.1 je zřetelné, ţe ve 

sledovaném období mírně klesá podíl zahraničního kapitálu, ovšem nadále zůstává na 

českém trhu dominantním. I přes dominantní postavení cizího kapitálu existují na českém 

trhu banky s výlučně českým kapitálem, a to: Fio banka, Hypoteční banky J&T Banka, 

Modrá pyramida stavební spořitelna a dvě státní banky se zvláštním určením především na 

                                                 
6
 BAWAG Bank CZ, Volksbank CZ, Česká exportní banka (100 % český kapitál) a Ţivnostenská banka. 

7
 Do té doby řazená do segmentu středních bank. 

8
 Od roku 2012 došlo ke zvýšení objemu bilanční sumy potřebné pro zařazení do skupiny velkých a středních 

bank a některé banky byly v důsledku zvýšení jejich bilanční sumy přeřazeny z malých bank do středních 

bank.. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Velké banky 96,70% 98,30% 98,30% 98,40% 98,60% 97,90% 98,30%

Střední banky 60,50% 55,80% 49,50% 49,50% 49,50% 43,70% 46,30%

Malé banky 64,90% 63,10% 60,80% 57,80% 51% 66,30% 91,70%

Stavební spořitelny 44,20% 45% 50,10% 52,80% 52,10% 52,10% 52,10%

Celkem 82,60% 82,60% 81% 80,30% 79,20% 78,40% 79,20%
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podporu exportu a podnikání Českomoravská záruční a rozvojová banka a Česká exportní 

banka. 

2.4 Charakteristika úvěrového a depozitního trhu české 

republiky 

Jelikoţ budou ve třetí kapitole některé výpočty provedeny odděleně pro úvěrový trh, trh 

s depozity, bilanční sumu celého sektoru a také dodatečné zdroje financování, je potřeba 

tyto segmenty blíţe specifikovat v této kapitole. 

2.4.1 Úvěrový trh 

Jelikoţ jsou banky a financování formou úvěrů pro českou ekonomiku zásadní, 

podléhá bankovnictví celé řadě regulatorních opatření, z nichţ se mnoha týkají právě 

poskytování úvěrů. Poslední legislativní úpravou, která se významně dotkla celého 

finančního trhu v ČR, byl zákon č. 57/2006 SB. O změně zákonů v souvislosti se 

sjednocením dohledu nad finančním trhem, jenţ nabyl účinnosti 1. dubna 2006. 

V současnosti je tak dohled nad finančním trhem integrován pod jedinou instituci, kterou je 

Česká národní banka.  

Ve sledovaném období byl zaznamenán prudký nárůst celkových poskytnutých úvěrů. 

Tento vývoj je zobrazen v grafu 2.2. Mezi lety 2006 a 2012 vzrostl objem celkových 

poskytnutých úvěrů o 67 %. Nárůst je rovněţ zaznamenám při přepočtu poskytnutých 

úvěrů na HDP měřeno v běţných cenách. 

Graf 2.2 Vývoj poskytnutých úvěrů k HDP 

 

Zdroj: databáze ČNB 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Celkové úvěry 42% 49% 54% 56% 57% 60% 61%

Úvěry do 1 roku 10% 12% 12% 10% 10% 10% 10%

Úvěry 1 - 5 let 8% 9% 9% 8% 8% 8% 8%

Úvěry nad 5 let 24% 28% 32% 37% 40% 42% 44%
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 Celkový poměr úvěrů k HDP se ve sledovaném období zvýšil. Růst kopíruje 

segment úvěrů nad 5 let. Úvěry se splatnosti do 5 let poměřovány k HDP v daném období 

stagnovaly. Úvěry se splatností nad 5 let zaznamenaly silný nárůst především z důvodu 

silného růstu úvěrů poskytnutých na bydlení.  

Graf 2.3 Vývoj poskytnutých úvěrů (mil. Kč) 

 

Zdroj: databáze ČNB 

 Z grafu 2.3 je opět patrné, ţe dominantní sloţkou poskytnutých bankovních úvěrů 

na českém trhu jsou úvěry se splatnosti delší neţ 5 let. Tento segment je nejen dominantní, 

ale rovněţ jediný, který v časovém období roste.  

 Významným opatřením regulace úvěrového trhu je kategorizace úvěrů do 

jednotlivých klasifikačních kategorií
9
. Předmětem této kategorizace jsou pohledávky 

vzniklé z výkonu činnosti vyplývající z oprávnění k činnosti. Jedná se především o 

poskytnuté úvěry, pohledávky z finančního leasingu, pohledávky z vkladu, ze záruk, 

z akreditivů a pohledávek z faktoringu. 

Základní kategorie pohledávek jsou pohledávky bez selhání a se selháním. Do 

kategorie bez selhání patří pohledávky standardní a sledované, do kategorie pohledávek se 

selháním patří nestandardní, pochybné a ztrátové. Za standardní jsou povaţovány 

pohledávky, které nejsou po splatnosti více neţ 30 dnů, jistina je řádně splácena a ţádná 

z pohledávek nebyla z důvodu zhoršení finanční situace dluţníka restrukturalizována 

v posledních 2 letech. Sledované pohledávky jsou spláceny s dílčími problémy, ţádná 

ovšem není po splatnosti více neţ 90 dnů a v posledních 6 měsících nedošlo 

k restrukturalizaci pohledávek z důvodu finančních problémů dluţníka. Za nestandardní 

pohledávky jsou povaţovány ty, jejichţ částečné splacení je vysoce pravděpodobné. U této 

kategorie pohledávek dochází k problémovému splacení jistiny, ţádná z těchto pohledávek 

                                                 
9
 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikaní bank, spořitelních a úvěrových 

druţstev a obchodníků s cennými papíry. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Úvěry do 1 roku 332906 435626 469678 386596 374410 377929 392683

Úvěry 1 - 5 let 280220 323742 360512 317490 292270 307697 291051

Úvěry nad 5 let 799957 1024620 1245498 1398002 1508059 1618681 1676312
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ovšem není po splatnosti více neţ 180 dnů. Pochybnými pohledávkami jsou ty, jejichţ 

částečné splacení je moţné a pravděpodobné, ovšem jejich úplné splacení je vysoce 

nepravděpodobné. Tyto pohledávky jsou po splatnosti do 360 dnů. Pohledávky, které jsou 

kategorizovány jako ztrátové, jsou ty, jejichţ úplné splácení je nemoţné vzhledem 

k finanční situaci dluţníka. Do této kategorie spadají pohledávky, které jsou po splatnosti 

déle neţ 360 dnů a také ty, u kterých byl na majitele vyhlášen konkurs.  

Graf 2.4 Vývoj vybraných kategorií úvěrů ve sledovaném období 

 

Zdroj: Databáze ČNB 

 

 Z vývoje vybraných kategorií úvěrů v grafu 2.4 je zřejmé, ţe z hlediska jejich výše 

jsou hned za úvěry sledovanými úvěry ztrátové. Tento fakt je moţno argumentovat tím, ţe 

nekvalitní kontrakty jsou bankami raději postoupeny do kategorie ztrátových úvěrů a dále 

banky vycházejí z reálné situace dluţníka, namísto spekulace na splacení pohledávek 

zařazením do kategorie nestandardních a pochybných, blíţe se analýze vývoje jednotlivých 

kategorií věnuje Heryán (2010). 

2.4.2 Trh s depozity 

Depozita tvoří podstatnou část bankovních pasiv. Jedná se v podstatě o nepřímý cenný 

papír vydávaný bankou. Závazky vůči klientům, tedy depozita, jsou rozhodující části pasiv 

banky. V České republice tvořily ke konci roku 2012 závazky bank vůči klientům 67,37 % 

pasiv, z toho téměř 60 % byly závazky splatné na poţádání. Depozita je moţno členit 

s celé řady hledisek a následně pozorovat jejich vývoj. Základním členěním depozit je na 

terminovaná a neterminovaná. Vývoj ve sledovaném období je zobrazen v grafu 2.5. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sledované úvěry 91690,4 61545,2 85518 109793,3 102320,6 95439,3 94107,9

Nestandardní úvěry 17990 15518,7 21247,4 42700,6 54648,2 46101,3 39369,6

Pochybné úvěry 8453,4 8369,2 9786,3 22741,1 18371,3 19019,4 19892,5

Ztrátové úvěry 23869,8 23377,2 34693,5 44632,5 62817,6 72001,7 81260,3
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Graf 2.5 Vývoj neterminovaných a terminovaných depozit 

 

Zdroj: Databáze ČNB 

 

Ve sledovaném období je znatelný nárůst neterminovaných vkladů, tedy uloţených 

prostředků klientů, k nimţ mají klienti volný přístup bez výpovědní lhůty
10

. Terminované 

vklady do roku 2008 rostly podobně jako vklady neterminované, následně ovšem došlo 

k mírnému poklesu a následné stagnaci 

Terminované vklady je moţno následně dělit dle doby jejich splatnosti na krátkodobé 

vklady, coţ jsou depozita se splatnosti do 1 roku, depozita střednědobá, jejichţ doba 

splatnosti je nad 1 rok aţ 5 let včetně a na depozita dlouhodobá, coţ jsou vklady s dobou 

splatnosti nad 5 let. 

Graf 2.6 Dělení neterminovaných depozit dle splatnosti 

 

Zdroj: Databáze ČNB 

  

                                                 
10

 Dle metodiky ČNB jsou zde řazeny: běţné účty, kontokorentní účty, neterminované účelové vklady, 

ostatní neterminované vklady, úsporné vklady na poţádání (vkladní kníţka) a neterminované vklady ve 

stavebním spoření. 
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 Z grafu 2.6 vyplývá, ţe dominantní postavení mezi terminovanými vklady mají 

krátkodobá depozita, jenţ ke konci roku 2012 tvořily 74,28 % všech terminovaných 

depozit. V roce 2008 byl tento podíl ještě vyšší, činil 87,37 %. 

Další moţné členění je dle původu depozit. V databázi ČNB jsou vkladatelé třídění na 

nefinanční podniky, finanční instituce, vládní instituce, domácnosti a neziskové instituce.  

Graf 2.6 Vývoj depozit dle jednotlivých vkladatelů 

 

Zdroj: Databáze ČNB  

 

 Z grafu 2.6 vyplývá, ţe hlavním zdrojem depozit bankovního sektoru České 

republiky jsou domácnosti. Objem jejich vkladů kaţdoročně roste. Druhým 

nejvýznamnějším zdrojem jsou nefinanční podniky. Ke konci roku tvořily vklady 

domácností 58,59 % všech depozit. 

2.4.3 Bilanční suma bankovního sektoru a dodatečné zdroje 

financování 

Ke konci roku 2012 činila bilanční suma bankovního sektoru České republiky téměř 

4 779 mld. Kč. Nejvýznamnější poloţkou byly v celém sledovaném období poskytnuté 

úvěry, ke konci roku 2012 činila jejich suma přes 3 320 mld. Kč. Vývoj jednotlivých 

poloţek je zobrazen v grafu 2.7. 
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Graf 2.7 Struktura bilanční sumy bankovního sektoru České republiky (levá osa mld. Kč) 

 

Zdroj: Databáze ČNB 

 

V grafu 2.7 je zobrazena struktura bilanční sumy. Z tohoto grafu je evidentní, ţe 

poskytnuté úvěry jsou dlouhodobě dominantní poloţkou. Blíţe byla tato problematika 

rozebrána v kapitole 2.4.1. V celém sledovaném období si poskytnuté úvěry udrţovaly 

téměř konstantní poměr k celkovým aktivům. Další velmi významnou poloţkou v celém 

sledovaném období byly ostatní dluhové CP. Ostatní poloţky mají z pohledu celkové 

bilance zanedbatelný význam. Z grafu je rovněţ patrný rostoucí trend celkové sumy 

bankovní bilance (vedlejší osa). 

Posledním segmentem, jehoţ vývoj bude v této kapitole vymezen, jsou emitované 

dluhopisy, jenţ jsou povaţovány za významný zdroj financovaní bankovního sektoru. 

Emitované dluhopisy jsou významnou poloţkou bankovních pasiv. Vývoj tohoto segmentu 

ve sledovaném období je zobrazen v grafu 2.7. 
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Graf 2.7 Vývoj emitovaných dluhopisů bankovním sektorem  

 

Zdroj: Databáze ČNB 

 

 Vývoj emitovaných dluhopisů v daném období nejprve v roce 2007 prudce narostl, 

nárůst byl zaznamenán především v segmentu velkých bank. Z grafu je rovněţ evidentní, 

ţe nárůst je zapříčiněn růstem emitovaných obchodovatelných dluhových cenných papírů, 

coţ jsou především kupónové a bezkupónové dluhopisy a hypoteční zástavní listy. 

V sledovaném období naopak poklesla hodnota emitovaných neobchodovatelných 

dluhových cenných papírů, coţ jsou především směnky a ostatní cenné papíry, které 

nebyly přijaty k obchodování na českém ani ţádném zahraničním veřejném trhu, nejsou 

ani běţně obchodovány na OTC (over the counter).  
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ KONKURENCE, 

KONCENTRACE A EFEKTIVNOSTI 

V této kapitole budou rozebrány jednotlivé postupy, kterými mohou být konkurence, 

koncentrace a efektivnost v bankovním sektoru zkoumány. Kaţdá metoda bude nejprve 

rozebrána teoreticky a následně budou představeny postupy a také závěry vědeckých prací, 

ve kterých bylo obdobné téma zpracováno.  

3.1 Způsoby výpočtu konkurence na bankovním trhu 

Od konkurence v bankovním sektoru se očekává růst blahobytu vlivem omezení trţní 

síly a nákladové neefektivnosti. Vyšší konkurence v bankovním sektoru, která je 

doprovázena poklesem trţní síly bank, by měla vést k poklesu cen bankovních sluţeb pro 

klienty. Z důvodu citlivosti investic na komerční úrokové sazby by mělo platit, ţe pokles 

trţní síly bank bude mít pozitivní efekt na růst investic a ekonomický růst. Tento přínos je 

očekáván především v zemích, kde jsou úvěry významným zdrojem financování podniků, 

coţ je také případ České republiky. Druhý způsob, jakým růst konkurence působí pozitivně 

na ekonomický vývoj, je podnícení zájmu bank o sníţení jejich nákladové neefektivnosti 

sníţením provozních nákladů. Objevují se ovšem také názory, které zdůrazňují nebezpečí 

rostoucí konkurence na bankovním sektoru. Tyto negativní dopady plynou především ze 

vstupovaní bank do operací s nadměrným rizikem, coţ by mohlo ohroţovat finanční 

stabilitu. 

Způsoby, které jsou nejčastěji pouţívány k měření konkurence v bankovním sektoru, 

lze rozdělit na přístupy strukturální a nestrukturální. Mezi strukturální přístupy jsou 

zařazeny Structure-Conduct-Performence paradigma (SCP) a hypotéza efektivnosti. SCP je 

zaloţeno na předpokladu, ţe vyšší koncentrace na trhu sniţuje konkurenční chování bank. 

Firmy, které působí na více koncentrovaném trhu, dosahují větších zisků, neţ ty působící 

na trhu méně koncentrovaném bez ohledu na jejich efektivnost. Vyšších zisků na více 

koncentrovaných trzích je dle přístupu SCP dosahováno skrze vysoké ceny produktů, tedy 

na úkor klientů.  

Hypotéza efektivnosti rovněţ dochází k závěru, ţe na více koncentrovaném trhu 

dosahují firmy vyšších zisků, ovšem na rozdíl od přístupu SCP k tomu nedochází skrze 
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nekonkurenční chování firem. Dle hypotézy efektivnosti dochází k tomu, ţe více efektivní 

firmy skupují ty méně efektivní, a proto se trh stává více koncentrovaným.   

Nestrukturální modely měření konkurence na bankovním trhu byly vyvinuty jako 

reakce na nedostatek teoretických základů, a také nedostatek empirických důkazů modelů 

strukturálních. Nestrukturální přístupy jsou zaloţeny na přímém měření konkurence, 

nezakládají se tedy na vztahu mezi strukturou, chováním a výkonností.   

V empirických studiích je pro výpočet konkurence na bankovním sektoru nejčastěji 

vyuţíván Panzar-Rosse model, jenţ je zaloţen na odhadu H-statistiky. Tento model je 

vyuţívám především z důvodu jednodušších výpočtů ve srovnání s ostatními modely. Na 

druhou stranu tento model pracuje s řadou zjednodušení. Jedním z hlavních nedostatků 

tohoto modelu je schopnost určit pouze krajní hodnoty stupně konkurence v daném 

bankovním sektoru. Dalším významným omezením je předpoklad, ţe bankami je 

poskytován pouze jeden produkt. Tyto omezení jsou odstraněny v  Bresnahanově modelu, 

jehoţ výhodou oproti Panzar-Rosse modelu je moţnost přesnějšího změření konkurence a 

také tento model umoţňuje zkoumání jednotlivých trhů. Nevýhodou Bresnahanova modelu 

je skutečnost, ţe jsou v něm vyuţívána makroekonomická data, která jsou často 

zveřejňována pouze s roční frekvenci. Dalším způsobem výpočtu konkurence v bankovním 

sektoru je Lernerův index. Jeho největší výhodou oproti předešlým dvěma modelům je 

moţnost výpočtu indexu pro kaţdý časový okamţik.  

3.1.1 Panzar-Rosse model 

Tento model byl vyvinut pro určení, zda firma na trhu operuje v souladu s modelem 

dokonalé konkurence, monopolistické konkurence či monopolu. Jedná se o nestrukturální 

model. Model zkoumá stupeň, ve kterém se změna v ceně vstupu odráţí v rovnosti příjmů 

získané firmou. Model je zaloţen na následujících předpokladech: 

 banky maximalizují zisk, jednotlivé produkty firmy jsou určeny normálním 

rozdělením příjmů a nákladových funkcí, 

 příjmy jsou generovány uţitím tří vstupů: pracovní síly, depozit a kapitálu, 

 vstupní ceny nejsou spojeny s kvalitou sluţeb,  

 banky se nacházejí v dlouhodobé trţní rovnováze, 

 cenová pruţnost poptávky je větší neţ jedna a  
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 homogenní struktura nákladů. 

Po dosaţení rovnováţného výstupu a rovnováţného počtu bank jsou zisky 

maximalizovány v bance a v odvětví. Jako první maximalizuje své zisky banka i, která má 

mezní příjmy rovny mezním nákladům.  

                                                            𝑅𝑖
´ 𝑥𝑖 ,𝑛, 𝑧𝑖 − 𝐶𝑖

´ 𝑥𝑖 ,𝑤𝑖 , 𝑡𝑖 = 0 ,                                    (1) 

kde: 

𝑅𝑖
´… jsou mezní příjmy firmy, 

𝐶𝑖
´… jsou mezní náklady firmy, 

𝑥𝑖… je výstup banky i, 

n… je počet bank, 

𝑧𝑖… je vektor exogenní proměnné, 

𝑤𝑖… je vektor ceny vstupu banky, 

𝑡𝑖… je vektor exogenní proměnné, kterou je posouvána bankovní nákladová funkce. 

Na trţní úrovni jsou banky v rovnováze, pokud banka drţí nulový zisk: 

                                           𝑅𝑖
∗ 𝑥𝑖 ,𝑛, 𝑧𝑖 − 𝐶𝑖

∗ 𝑥𝑖 ,𝑤𝑖 , 𝑡𝑖 = 0 ,                (2) 

 

kde proměnné obsahující *přestavují rovnováţné hodnoty.  

Trţní síla měřena tímto modelem je určena rozsahem, který odráţí změnu ve 

faktoru cen vstupů (δ𝑤𝑘𝑖 ) v rovnováze výnosů (δ𝑅𝑖
∗) získaných bankou i. Výsledný stupeň 

konkurence je určen pomoci H-statistiky. 

                                          𝐻 =   
δ𝑅𝑖

∗

δ𝑤𝑘𝑖
 ∙  

𝑤𝑘𝑖

𝑅𝑖
∗  .                 (3) 

 

Odhady, které poskytuje výpočet H-statistiky, se pohybují v intervalu 

 −∞ < 𝐻 ≤ 1. V případě, ţe hodnota H vychází záporná, značí to monopolní strukturu. 

Dokonalá konkurence se na trhu vyskytuje v případě, ţe hodnota 𝐻 = 1. Pokud se hodnota 

H-statistiky nachází v intervalu (0 < 𝐻 < 1), je trţní struktura bankovního sektoru 

charakterizována monopolistickou konkurencí, coţ znamená rovné podmínky pro banky a 

volný vstup do odvětví. Na závěr je důleţité provézt test rovnováhy, který se provádí 

pomoci E-statistiky. Tento test se provádí s návratnosti aktiv, jenţ nahrazuje bankovní 

příjmy jako závislou proměnnou v regresní rovnici pro H-statistiku. E-statistika je 
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odvozena z testu rovnováhy a měří sumu elasticity sazby s ohledem na ceny vstupů. Pokud 

platí, ţe 𝐸 = 0, pak se jedná o dlouhodobou rovnováhu, zatímco 𝐸 < 0 značí 

nerovnováhu. 

3.1.2 Bresnahanův model 

Bresnahanův model je dalším nestrukturálním modelem, který je moţno pouţít pro 

odhad konkurence na daném trhu. Tímto modelem se odhaduje stupeň trţní síly průměrné 

banky v krátkém období, pomoci odhadu funkce nabídky a poptávky a rovnice tvorby cen. 

Tímto modelem se ve své práci zabýval Cherchile (2010). Parametr, jenţ dle Bresnahanova 

modelu, určuje stupeň konkurence na daném trhu je nazýván dle Corts (1999) parametrem 

chování a označuje se λ. Tento parametr je definován jako předpokládána změna výstupu 

konkurenčních bank bankou i v reakci na primární změny ve vlastní produkci. Je-li 

parametr roven 1, pak se firmy chovají jako monopolní a maximalizují svůj kartelový zisk. 

Zvýšení trţní síly a koluzivní chování vede k silným negativním efektům na poptávkové 

straně trhu. V případě, ţe jsme schopni odhadnout hodnotu parametru chování, pak jsme 

schopni rozhodnout, zda firmy zneuţívají své postavení na trhu.  

3.1.3 Lernerův index 

Lernerovým indexem je popsáno, kde se nachází trţní síla firmy v rozmezí mezi 

dokonalou konkurenci a monopolem. Lernerův index je přímou mírou konkurence a 

zachycuje, do jaké výše můţe firma zvýšit své mezní ceny nad mezní náklady.  

Při výpočtu Lernerova indexu je značným omezením fakt, ţe dostupná data nejsou 

shodná s hodnotami, které jsou zapotřebí při výpočtu indexu. Při interpretaci vznikají 

problémy s tím, ţe Lernerův index je ovlivněn definovanými náklady a výnosy, a také 

skutečností, ţe do nákladů nejsou zahrnuty náklady na riziko.  

Lernerův index je definován jako podíl mezi rozdílem ceny vstupu (úvěru) a 

mezních nákladů a cenou vstupu. Cena úvěrů je stanovena jako podíl celkových úrokových 

příjmu a celkových čistých úvěrů. Celkové čisté úvěry se rovnají rozdílu celkových úvěrů a 

ztrátových úvěru (v případě započtení ztrátových úvěru by docházelo k podhodnocování 

ceny pro banky, které mají významný podíl ztrátových úvěrů). Mezní náklady jsou 

odhadovány z nákladové funkce. Nákladová funkce je odhadována jako funkce, která má 

jeden výstup a tři vstupy, a je odhadována pro kaţdý rok zvlášť. Pomocí normalizace 
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celkových nákladů a cen výstupu cenou jednoho zvoleného vstupu je zavedena restrikce 

lineární homogennosti v cenách vstupů. Nákladovou funkci je moţno specifikovat více 

způsoby. Podpiera (2008) ji ve své práci stanovila takto: 

𝑙𝑛  
𝑇𝐶

𝑤3
 𝛼0 + 𝛼1 ln𝑦 +

1

2
𝛼2(ln𝑦)2 + 𝛼3ln  

𝑤1

𝑤3
 +  𝛼4ln  

𝑤2

w3
 + α5ln  

w1

w2
 ln  

w2

w3
  

+
1

2
α6  ln  

w1

w3
  

2

+
1

2
α7  ln  

w2

w3
  

2

+ α8 ln y ln  
w1

w3
 +α9 ln y ln  

w2

w3
 + ℰ                    (4) 

kde: 

TC… jsou celkové náklady, 

y… jsou celkové čisté úvěry, 

𝑤1… je cena práce,  

𝑤2… je cena fyzického kapitálu, 

𝑤3… je cena zapůjčeného kapitálu. 

Odhadované koeficienty nákladové funkce jsou pouţity pro výpočet mezních 

nákladů banky v daném roce. 

Mezní náklady lze vyjádřit následujícím způsobem: 

                                                𝑀𝐶 =  
𝑇𝐶

𝑦
∙
𝑑  𝑙𝑛𝑇𝐶

𝑑  ln 𝑦
.       (5) 

Dále je na základě nákladové funkce, jenţ je specifikována v (4) spočítána derivace 

logaritmu celkových nákladů vzhledem k logaritmu výstupu: 

                    
𝑑 ln 𝑇𝐶

𝑑 ln 𝑦
= 𝛼1 + 𝛼2 ln𝑦 + 𝛼8𝑙𝑛  

𝑤1

𝑤3
 + 𝛼9𝑙𝑛  

𝑤2

𝑤3
 . (6) 

Řepková (2012) stanovila nákladovou funkci takto: 

𝑙𝑛𝑇𝐶𝛼0+𝛼1
𝑙𝑛𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 +

1

2
𝛼2(𝑙𝑛𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇)2  𝛽𝑗 𝑙𝑛𝑤𝑗 +   𝛽𝑗𝑘 𝑙𝑛𝑤𝑗 𝑙𝑛𝑤𝑘 +3

𝑘=1
3
𝑗=1

3
𝑗=1

j=13γjlnASSETlnwj,  

kde: 

TC…jsou celkové náklady, 

ASSET…jsou celková aktiva, 
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𝑤𝑗𝑘 …jsou označeny ceny tří vstupů. Cena práce je spočtena jako poměr osobních nákladů 

k celkovým aktivům, cena kapitálu je stanovena jako poměr neúrokových nákladů k fixním 

aktivům a cena vypůjčených zdrojů je spočtena jako poměr úrokových nákladů k celkové 

výši vypůjčených prostředků. 

 Mezní náklady jsou dány vztahem: 

                                        𝑀𝐶 =
𝑇𝐶

𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇
 𝛼1 + 𝛼2𝑙𝑛𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 +  𝛾𝑗 𝑙𝑛𝑤𝑗

3
𝑗=1  ,  (7) 

Vzorec pro stanovení Lernerova indexu je následující: 

                                                 𝐿𝐼𝑖𝑡 =
𝑃𝑖𝑡−𝑀𝐶𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡
.             (8) 

3.1.4 Přehled empirické literatury pro měření konkurence na 

bankovním trhu 

Stavárek a Řepková (2010) se ve své práci zaměřili na odhad stupně konkurence 

v Českém bankovním sektoru v období 2001 aţ 2009. Ve své práci pouţili pro odhad 

stupně konkurence Panzar-Rosse model. Pro výpočet byla pouţita data 15 bank, které 

tvořily téměř 90 % trhu. Pro přesnější hodnoty odhadu H statistiky bylo sledované období 

rozděleno na dvě části. V prvním období, které trvalo od roku 2001 do 2005, byla zjištěna 

dokonalá konkurence, ke zhoršení ovšem došlo v druhém sledovaném období, které trvalo 

od roku 2005 do 2009. V tomto období byla konkurence bankovního sektoru v České 

republice odhadnuta jako monopolistická konkurence. Hlavním závěrem práce tedy je, ţe 

ve sledovaném období docházelo ke zhoršování konkurence v bankovním sektoru. Rovněţ 

autoři shledávají velmi překvapující závěr v tom, ţe se konkurence bankovního sektoru 

začala zhoršovat po vstupu do Evropské unie v roce 2004.  

Podpiera (2007) ve své práci pouţil pro výpočet konkurence na českém bankovním 

trhu Lernerův index. V této studii se její autoři zaměřili pouze na trh s úvěry, který 

reprezentuje jednoznačně dominantní podíl aktiv českého bankovního sektoru. V rámci 

práce byl měřen stupeň trţní síly na trhu s úvěry pro kaţdou banku zvlášť, a také vývoj 

konkurence v období 1994 aţ 2005. Autoři této práce došli k závěru, ţe na českém 

bankovním trhu chybí rostoucí trend konkurence v celém sledovaném období. Nárůst 

konkurence autoři zaznamenali v období privatizace (1999 aţ 2002), následně došlo 

k poklesu měřené konkurence v období 2003 aţ 2004 a následoval mírný nárůst v roce 
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2005. Autoři této práce shledávají tento trend překvapivým, protoţe výrazný nárůst 

zahraničních investorů na českém bankovním trhu by měl přispívat k posílení konkurence 

na našem území. Důvod poklesu konkurence autoři shledávají v tom, ţe v období 2002 aţ 

2005 banky nabízely relativně rizikovější, a tedy také draţší produkty.  

Ze zahraničních práci, které se zabývaly konkurencí na jiných bankovních trzích neţ 

v Česko republice, je moţné zmínit práci Anzoategui (2010). V této práci byl proveden 

odhad konkurence na bankovním trhu v Rusku a rovněţ byl porovnán s trhy v Číně, Indii a 

Brazílii. Pro odhad konkurence byly vyuţity Panzar-Rosse model a Lernerův index. Na 

základě vypočtené H-statistiky je konkurence v bankovním sektoru Ruska 

charakterizována jako monopolistická konkurence. Tento výsledek vyšel také pro všechny 

ostatní země, avšak ruský sektor vykazuje nejniţší hodnotu H-statistiky ze všech 

zkoumaných států. Při výpočtu Lernerova indexu bylo ovšem odhadnuto, ţe bankovní 

sektor Ruska dosahuje vyšší konkurence neţ v sektory v Rusku a Indii. V této práci bylo 

rovněţ provedeno rozdělení bank do jednotlivých skupin a následně vypočtena H-statistika 

a Lernerův index pro jednotlivé skupiny. Rozdělení bank do jednotlivých skupin je 

zobrazeno v tab. 3.1. Po provedení výpočtů bylo zjištěno, ţe státem vlastněné banky 

dosahují niţších hodnot H-statistiky neţ banky soukromé. Banky, které se soustředí na 

úvěrování drobné klientely, dosahují niţších hodnot H-statistiky neţ banky, které se 

soustředí na úvěrování větších společností. Na základě výpočtu Lernerova indexu bylo 

zjištěno, ţe 20 největších bank mají relativně větší trţní sílu neţ banky malé. 

Tab. 3.1 Rozdělení ruských bank  

20 největších bank banky ostatní  

vládou vlastněné banky soukromé banky 

cizí banky domácí banky 

korporátně orientovaná banky banky orientované na drobnou klientelu 

Zdroj: Banking sector competition in Russia 

3.2 Způsoby výpočtu koncentrace na bankovním trhu 

Ukazatele koncentrace jsou velmi uţitečné z důvodu jejich schopnosti určit strukturální 

rysy trhu. Často jsou vyuţívány ve strukturálních modelech pouţívaných při výpočtu 

konkurence. Pro většinu bankovních sektorů platí, ţe jsou velmi koncentrované, coţ 
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znamená, ţe je většina bankovních aktivit prováděna úzkou skupinou bank. Pro zjištění 

koncentrace na určitém trhu je moţno vyuţít celé řady metod.  

3.2.1 Metody měření koncentrace 

Zjednodušeně je moţno říci, ţe metody, které jsou vyuţívány pro měření koncentrace, 

kvantifikují míru, v jaké se zkoumaný rys jednotlivých firem podílí na celkové sumě 

daného rysu v celém sektoru. Koncentraci je moţno rozdělit na dva základní druhy, jedním 

je koncentrace relativní a druhým koncentrace absolutní. Relativní koncentrace zkoumá 

koncentraci pro určitou podskupinu sektoru, která vykazuje podobné vlastnosti. Absolutní 

koncentrace je počítána pro všechny subjekty na trhu. 

Absolutní koncentraci je moţné měřit pomoci míry koncentrace, jenţ je v daném 

odvětví kvantifikovatelná pro určitý počet subjektů, které dosahují nejvyšších hodnot 

sledovaného rysu. Pro výpočet některých ukazatelů je potřeba nadefinovat trţní podíl, ten 

je dán následujícím vztahem: 

                                                      𝑟𝑘 =
𝑞𝑘

𝑄
=

𝑞𝑘

 𝑞𝑘
𝑛
𝑘=1

, (9) 

kde: 

Q… je celková produkce odvětví, v němţ působí n bank, 

𝑞𝑘… je produkce banky𝑘 = 1,2,… ,𝑛. 

 Míra koncentrace vyjadřuje podíl zvoleného počtu bank s největším podílem na 

produkci vybraného produktu v odvětví. V tomto ukazateli je všem zahrnutým bankám 

přidělena stejná významnost. Neexistuje ţádné pravidlo, dle kterého by měl být vybírán 

počet zahrnutých bank. Záleţí tedy čistě na autorovi výpočtu. Hodnoty míry koncentrace 

jsou rozloţeny v intervalu mezi 0 aţ 100 %, čím vyšší je hodnota výsledku, tím 

koncentrovanější trh s daným produktem je. Vztah pro výpočet míry koncentrace je dán 

následujícím vzorcem: 

                                                          𝐶𝑅𝜓 =
𝑞𝑘

 𝑞𝑘
𝑛
𝑘=1

,                                (10) 

kde: 

𝜓… je námi zvolený počet bank s největším podílem, 

𝑞𝑘… je produkce jednotlivé banky k. 
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 Další způsob, jak měřit absolutní koncentraci je pouţití Herfindahlův-Hirschmanův 

indexu (HHI). Ukazatelem HHI je vyjádřena suma čtverců bankovních velikostí, které jsou 

definovány jako trţní podíly. Jelikoţ je ukazatel konstruován tak, ţe význam banky 

v bankovním sektoru je funkcí druhé mocniny jejího podílu na trhu, nejsou všem bankám 

přiděleny stejné váhy, jako tomu bylo u ukazatele míry konkurence. Tento ukazatel nabývá 

hodnot od 
1

𝑛
 do 1. Dosaţení nejniţší hodnoty signalizuje, ţe trţní podíl všech bank 

v sektoru je shodný, naopak hodnoty, které se blíţí k číslu 1, signalizují relativně nízký 

počet bank, jenţ realizují většinu produkce na zkoumaném trhu. HHI je počítán na základě 

následujícího vztahu: 

                                                  𝐻𝐻𝐼 =   
𝑞𝑘

𝑄
 

2

=  𝑟𝑘
2𝑛

𝑘=1
𝑛
𝑘=1 ,  (11) 

kde: 

n… je počet bank v sektoru, 

𝑞𝑘… produkce jednotlivé banky k, 

𝑄… objem produkce celého odvětví, 

𝑟𝑘… trţní podíl 𝑘-té banky na produkci celého sektoru. 

Vypočtená hodnota HHI je pro lepší interpretaci a orientaci obvykle násobena 

multiplikátorem 10 000, coţ odpovídá procentuálnímu vyjádření trţních podílů 

jednotlivých bank působících v daném sektoru. V tomto případě jsou obvykle povaţovány 

za nekoncentrované prostředí sektory, které vykazují hodnoty do 1 000, za mírně 

koncentrované jsou povaţovány sektory s hodnotami do 1 800 a sektory, v nichţ hodnoty 

přesahují 1 800, jsou povaţovány za prostředí koncentrované.  

3.2.2 Přehled empirické literatury pro měření koncentrace na 

bankovním trhu 

Koncentrace v českém bankovním sektoru je pravidelně měřena Českou národní 

bankou. Pro toto měření je pouţíván HHI a výsledky jsou zveřejňovány ve Zprávách o 

výkonu a dohledu nad finančním trhem. Na základě těchto výpočtů byla provedena práce 

CBA (2012). V rámci této práce byla diskutována koncentrace ve významných oblastech 

bankovního sektoru za období 2002 aţ 2011, která byla měřena právě pomoci HHI. 

V rámci hypotečních úvěrů byl zaznamenán zřetelný pokles ve sledovaném období, naopak 
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úvěry ze stavebního spoření se ve sledovaném období vyvíjely bez zřetelného trendu, 

nejprve mezi léty 2002 aţ 2003 HHI klesal, poté následoval růst do roku 2006 a od roku 

2006 do 2009 se index vyvíjel stabilně. Pro oba sledované ukazatele došlo v roce 2009 

k silnému propadu, který byl následován pozvolným propadem aţ do roku 2011. Na trhu 

neterminovaných vkladů nefinančních podniků byl zaznamenán v celém období mírný 

pokles. Oproti tomuto byl zaznamenán relativně silný pokles HHI na trhu terminovaných 

vkladů nefinančních podniků v období od 2002 do 2006. V oblasti debetních zůstatků na 

běţných účtech obyvatel byl zaznamenán nárůst mezi roky 2002 aţ 2003 a poté následoval 

pozvolný pokles aţ do roku 2001.  

Řepková (2012) ve své práci odhadovala stupeň koncentrace v českém bankovním 

sektoru mezi léty 2000 aţ 2007. Pro výpočet koncentrace byly vyuţity dva ukazatele HHI 

a míra koncentrace. V rámci zkoumání koncentrace v oblasti bilanční sumy bylo zjištěno, 

ţe tři největší banky
11

 si stále udrţovaly významné postavení. Ale byl zaznamenán zřetelný 

nárůst skupiny středních bank. V rámci trhu úvěrů byl zjištěn mírný pokles koncentrace 

trojice největších bank, mírnější pokles byl zaznamenán na trhu depozit. Nejniţší 

koncentrace byla zaznamenána v oblasti úvěrů a největší na trhu depozit. Aktivity celého 

sektoru jsou obvykle koncentrovány do tří největších bank, které dosahují hodnoty přes  

50 % celého trhu. Jako hlavní závěr práce se dá označit pozvolný pokles koncentrace 

českého bankovního sektoru. Skupina tří největších bank zaznamenává pokles svého 

postavení a skupina malých a středních bank zaznamenává naopak nárůst svého postavení.  

3.3 Způsoby měření efektivnosti na bankovním trhu 

Při vymezení efektivnosti velmi často nastává problém se zaměněním efektivnosti za 

produktivitu nebo ziskovost. Ve skutečnosti jsou tyto termíny velmi rozdílné a jejich 

záměna vede ke špatným závěrům. 

V nejobecnější rovině je moţno rozlišovat dva základní typy efektivnosti – efektivnost 

provozní a efektivnost celkovou. Pojetí provozní efektivnosti se velmi podobá 

produktivitě, protoţe náklady banky jsou vztahovány k úrovni výstupu a cenám vstupů. 

Základním předpokladem je, ţe všechny analyzované jednotky pouţívají totoţnou výrobní 

technologii. K vzájemnému srovnání je poté nutné vytvořit hypotetickou průměrně 

                                                 
11

 Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka. 
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efektivní jednotku, která bude vyuţita jako srovnávací hranice pro zkoumaný soubor 

jednotek. Celkovou efektivnost je moţno dekomponovat na čtyři sloţky: 

 technickou efektivnost, 

 alokační efektivnost, 

 efektivnost z rozsahu, 

 efektivnost ze sortimentu. 

 Pomoci relativní efektivnosti jsou vysvětlovány rozdíly v efektivnosti mezi 

analyzovanými institucemi. Nejprve jsou identifikovány maximálně efektivní jednotky, 

pomoci kterých je následně definována efektivní hranice a měřena vzdálenost ostatních 

jednotek od hranice efektivnosti.  

 Technicky neefektivní jednotkou je ta, která pro výrobu daného mnoţství výstupu 

vyuţívá příliš mnoho vstupů. V tomto případě se daná jednotka nenachází na hranici 

produkčních moţností, ale pod ní. Alokačně neefektivní jednotkou se stává ta, která při 

produkci nevyuţívá vhodný mix výrobních faktorů. V tomto případě se firma můţe 

nacházet na hranici produkčních moţností, ovšem neminimalizuje při tom své výrobní 

náklady.     

3.3.1 Metody měření relativní efektivnosti 

 Přístupy k měření efektivnosti lze rozdělit do dvou základních kategorií. První 

z nich jsou přístupy parametrické (ekonometrické). Tyto modely mají stochastickou 

povahu a usiluje se v nich o odlišení neefektivnosti od efektů náhodných chyb. 

V parametrickém přístupu se zavádí konkrétní funkční závislost, která předurčuje tvar a 

průběh hranice efektivnosti. Pokud se nepodaří specifikovat funkční závislost přesně, 

konečné výsledky mohou být specifikačními chybami poškozeny. Nejčastěji vyuţívána 

parametrická metoda je Stochastic Frontier Approach (SFA), další parametrickou metodou 

je Thick Frontier Analysis (TFA). Neparametrické metody jsou deterministické, a proto 

neumoţňují účinně eliminovat negativní dopad náhodných chyb, nedokonalých dat nebo 

chyb při měření. Z těchto důvodu se můţe stát, ţe výsledná hranice efektivnosti nemusí 

odpovídat skutečnosti. Nejčastěji vyuţívána neparametrická metoda je Data Envelopment 

Analysis (DEA), další neparametrickou metodou je Free Disposal Hull (FDH). Rozdíl 

mezi parametrickými a neparametrickými metodami je tedy významný, oba přístupy 
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analyzují stejnou skupinu jednotek, avšak jejich postupy jsou odlišné, a také výsledky 

vykazují jistou míru odchylek. Dále budou blíţe popsány metody SFA a DEA. V rámci 

diplomové práce bude analýza efektivnosti provedena pomocí metody DEA. 

Relativní efektivnost je v rámci konceptu SFA měřena pomoci nákladové a ziskové 

funkce. Jedná se o optimalizační úlohu dvou úkolů – minimalizace nákladů a 

maximalizace zisku. V rámci řešení minimalizace nákladů pramení neefektivnost 

z neoptimální volby vstupů, při jejich cenách a mnoţství výstupu. Při maximalizaci zisku 

je neefektivnost dána neadekvátní volbou objemů vstupů při jejich ceně nebo ze špatně 

zvolené ceny při daném mnoţství výstupů. 

 Pomocí nákladové funkce je moţno srovnat efektivnost dané banky vzhledem 

k jednotkám, které daný objem výstupu vyrábějí za daných podmínek nejefektivněji. 

Hranice efektivnosti je odvozena z následující nákladové funkce: 

                                                   𝐶 = 𝐶(𝑦,𝑤, 𝑧,ℰ),                   (12) 

kde: 

C… jsou celkové náklady banky, 

y… je vektor výstupů, 

w… je vektor cen vstupů, 

z… zastupuje některý z fixních parametrů banky a  

ℰ… je sloţka náhodné chyby. 

 Sloţku náhodné chyby lze dekomponovat na sloţku neefektivnosti u a sloţku 

náhodné chyby e. Poté je, za předpokladu, ţe jsou tyto sloţky multiplikativně odděleny od 

ostatních parametrů, moţno zapsat nákladovou funkci v logaritmickém tvaru takto: 

                                             ln𝐶 = ln𝑓  𝑦,𝑤, 𝑧 + ln𝑢 + ln 𝑒.           (13) 

 Po odhadnutí konkrétní nákladové funkce je efektivnost banky měřena jako poměr 

mezi minimálními náklady, které jsou nezbytné pro produkci výstupu banky (Cmin) a 

aktuální výši nákladů banky (Ci), tento vztah je dán následovně: 

                                               𝐶𝐸𝑖 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
=

𝑒𝑥𝑝  𝑓 𝑦 ,𝑤 ,𝑧  ∙𝑒𝑥𝑝  ln 𝑢𝑚𝑖𝑛  

𝑒𝑥𝑝  𝑓 𝑦 ,𝑤 ,𝑧  ∙𝑒𝑥𝑝  ln 𝑢𝑖 
.           (14) 

kde: 
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𝑢𝑚𝑖𝑛 … je nejniţší úroveň 𝑢𝑖mezi ostatními bankami. 

 Pomoci ziskové funkce je efektivnost měřena jako vztah zisku banky a 

maximálního zisku, kterého dosáhla banka nacházející se na hranici efektivnosti při daných 

cenách vstupů, výstupů a dalšími exogenně danými proměnnými. Ziskové funkce mohou 

být specifikovány jako standardní nebo alternativní. Ve standardní ziskové funkci se 

předpokládá, ţe trhy výstupů jsou dokonale konkurenční, banky jsou tedy příjemci ceny 

vstupu a výstupu. Naproti tomu alternativní zisková funkce předpokládá, ţe banky mají 

určitou sílu na to, aby ovlivnily cenu výstupů.  

 Standardní funkce je definována jako funkční závislost cen vstupů a výstupů, 

zatímco alternativní funkce je definována jako funkční závislost cen vstupů a mnoţství 

výstupů. Alternativní zisková funkce je pro pouţití vhodnější v těchto případech: 

 rozdíly v kvalitě bankovních sluţeb, 

 trhy nejsou dokonale konkurenční (banky mají sílu pro stanovení cen svých 

výstupů), 

 výstupy nejsou dokonale variabilní, 

 ceny výstupů nejsou dostupné. 

 V alternativní funkci jsou obsaţeny stejné vysvětlující proměnné jako v nákladové 

funkci, v pozici vysvětlované proměnné je místo celkových nákladů zisk banky. 

Alternativní zisková funkce v logaritmickém vyjádření vypadá takto: 

                                           ln 𝑃 + 𝜭 = 𝑙𝑛 𝑓  𝑦,𝑤, 𝑧 + 𝑙𝑛 𝑒 − 𝑙𝑛 𝑢,  (15) 

kde: 

𝛳… je konstanta, která převede zisk běţné banky do kladných hodnot. 

 Efektivnost je potom měřena jako podíl aktuálního zisku banky (𝑃𝑖) a maximálního 

moţného zisku, kterého dosahuje efektivní banka (𝑃𝑚𝑎𝑥 ): 

                                         𝑃𝐸𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥
=

𝑒𝑥𝑝  𝑓 𝑦 ,𝑤 ,𝑧  ∙𝑒𝑥𝑝  𝑙𝑛𝑢𝑖 −𝛳

𝑒𝑥𝑝  𝑓 𝑦 ,𝑤 ,𝑧  ∙𝑒𝑥𝑝  ln 𝑢𝑚𝑎𝑥  −𝛳
,  (16) 

kde: 

𝑢𝑚𝑎𝑥 … je maximální 𝑢𝑖v celém souboru. 
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 Při měření relativní efektivnosti pomoci DEA je vyuţívána technika lineárního 

programování, která umoţňuje měřit relativní efektivnost produkčních jednotek. Nejčastěji 

vyuţívanou metodou je definování poměru váţené sumy vstupů a váţené sumy výstupů. 

V tomto konceptu se více vstupů a výstupů transformuje na jeden virtuální vstup a jeden 

výstup. Při výpočtu touto metodou je nutno identifikovat společný soubor vstupů a výstupů 

pro všechny analyzované jednotky. Jeho stanovení je determinováno všeobecným rámcem, 

neurčuje ovšem striktně jejich produkční technologii. V rámci DEA se váhy vstupů a 

výstupů u kaţdé váhy mohou měnit tak, aby nejlépe odpovídaly produkční technologii 

kaţdé jednotky, a tím pádem docílit maximální úrovně efektivnosti dané jednotky na 

základě Paterova optima. Výsledná míra efektivnosti se pohybuje v rámci intervalu (0,1]. 

Výpočet efektivnosti probíhá pro kaţdou analyzovanou jednotku zvlášť. Iterační metodou 

se mění váhy jednotlivých faktorů analyzované jednotky tak, aby bylo dosaţeno maximální 

efektivnosti, přičemţ pouţité váhy platí pro veškeré jednotky v souboru. Výpočet je 

zastaven v momentě, kdy jakákoliv jednotka dosáhne stanovenými váhami 100 % 

efektivnosti. V případě, ţe 100 % efektivnosti dosáhne jiná jednotka neţ analyzovaná, je 

pokládána za relativně neefektivní. Při praktickém vyuţití této metody jsou vyuţívány 

především dva základní přístupy – CCR model a BCC model. 

 CCR model je počítán dle následného vztahu: 

                                                   𝑚𝑎𝑥ℎ0 𝑢, 𝑣 =
 𝑢𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1

 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖0

, (17) 

toto je ovšem úloha lineárního lomeného programování. V rámci této úlohy je souběţně 

čitatel maximalizován a jmenovatel minimalizován, čímţ konečné řešení nabývá 

nekonečný počet řešení. Hodnoty vstupů a výstupu jsou uspořádány do matic X a Y o 

rozměrech (m, n) a (s, n). Aby bylo tuto metodu moţno prakticky vyuţít, je nutné úlohu 

převézt na standardní úlohu lineárního programování zavedením konstanty: 

                                                                  𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1 = 1,  (18) 

výslednou úlohu je pak moţno zapsat následujícím způsobem: 

                                                            max ℎ0 =  𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟0, (19) 

                                                                  𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1 = 1, (20) 

                                                      𝑢𝑟𝑦𝑟0 −  𝑣𝑖𝑥𝑖0 ≤ 0,𝑚
𝑖=1

𝑠
𝑟=1   (21) 
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                            𝑣𝑖 ≥ 0,𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑗 = 1,2,… ,𝑛, 𝑖 = 1,2,…𝑚, 𝑟 = 1,2,… , 𝑠.  (22) 

  

 Podmínky BCC modelu jsou stanoveny následovně: 

                                                      𝑚𝑎𝑥ℎ0 =  𝑢𝑟𝑦𝑟0 + 𝑢0 ,𝑠
𝑟=1  (23) 

                                                                𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1 = 1, (24) 

                                                        𝑢𝑟𝑦𝑟0 −  𝑣𝑖𝑥𝑖0 ≤ 0,𝑚
𝑖=1

𝑠
𝑟=1   (25) 

                             𝑣𝑖 ≥ 0,𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑗 = 1,2,… ,𝑛, 𝑖 = 1,2,…𝑚, 𝑟 = 1,2,… , 𝑠.          (26) 

kde: 

index 0… označuje jednotku, jejíţ efektivnost je odhadována, 

xs… jsou vstupy. 

ys… jsou výstupy, 

vs… je hodnota efektivnosti odpovídající jednotky, 

n… je počet analyzovaných jednotek, 

m… je mnoţství vstupů, 

s… je mnoţství výstupů a  

𝑢0… jsou výnosy z rozsahu. 

 Při pouţití metody DEA je na autorovi výpočtu práce jaké vstupy a výstupy zvolí. 

Tuto volbu by měl přizpůsobit charakteristice zvoleného sektoru a účelu prováděné práce. 

V odborné literatuře existuje mnoţství pojetí vstupů a výstupů. Nejvýznamnější rozpor se 

vyskytuje při pojetí depozit. Na depozita je totiţ moţno nahlíţet jako na vstupy, ale rovněţ 

jako na výstupy. Při pojetí depozit jako vstupů je na ně nahlíţeno jako na zdroj pro další 

úvěrování a také získání dalších typů výnosových aktiv. Na druhé straně je moţno na 

depozita nahlíţet skrze nejrůznější depozitní produkty, které mají spíše rysy bankovních 

výstupů. Toto pojetí depozit je rovněţ podporováno různými poplatky a provizemi, které 

jsou s touto bankovní činnosti svázány a jsou pro banky důleţitým zdrojem zisku. Na 

českém bankovním trhu ovšem převaţují standardní depozita, bude na ně v této práci 

nahlíţeno jako na vstupy. 
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 Definování souboru vstupů a výstupů bankovního podnikání je moţno rozčlenit do 3 

základních přístupů. Prvním z nich je produkční přístup, ve kterém jsou banky vnímány jako 

producenti depozitních a úvěrových účtů, přičemţ jako výstupy jsou v tomto přístupu 

definovány počet depozitních a úvěrových účtů nebo počet provedených bankovních 

transakcí. Jako vstupy jsou definovány náklady práce a kapitálu. Při samotném provedení je 

velmi problematické zjištění hodnoty takto definovaných výstupů, a proto jsou nahrazovány 

objemem prostředků, které jsou na těchto účtech evidovány. 

 Druhým moţným způsobem pro definování produkční technologie bank je 

zprostředkovatelský přístup. Banky jsou v tomto pojetí chápány jako instituce, které 

transformují peníze od vkladatelů do prostředků poskytnutých dluţníkům v podobě úvěrů. 

Jako vstupy jsou v rámci tohoto přístupu zpravidla pouţívány vklady a další zdroje získané 

z finančních trhů společně s úrokovými náklady a jako výstupy zejména objem 

poskytnutých úvěrů, objem ostatních investic do výnosových aktiv a neúrokové výnosy. 

Zprostředkovatelský přístup je v empirické literatuře nejčastěji vyuţívaným způsobem pro 

stanovení produkční technologie bank. 

 Třetí přístup je označován jako přístup z pohledu aktiv. Jedna se o upravenou verzi 

zprostředkovatelského přístupu. Úloha banky zde spočívá především v produkování úvěrů, 

z tohoto důvodu jsou jako výstupy definovány pouze poskytnuté úvěry a investiční aktiva.  

 V praktické části této diplomové práce budou stanoveny 2 modely, kterými jsou 

definovány vstupy a výstupy bankovního sektoru české republiky. V prvním  

(způsob A) jsou za vstupy povaţovány práce a depozita a jako výstup jsou brány úvěry
12

. Ve 

druhém modelu (způsob B) je práce nahrazena dodatečnými zdroji financováni
13

. Toto bylo 

provedeno především z důvodu výskytu dvou hypotečních bank, které musely být 

z estimačního souboru prvního modelu vyškrtnuty, protoţe celý model znehodnocovaly
14

. 

Do modelu by bylo samozřejmě moţné přidat také další vstupy či výstupy. Jak ovšem uvádí 

Stavárek (2005) počet faktorů zahrnutých do analýzy výrazně ovlivňuje výsledky 

efektivnosti při vyuţití neparametrických technik. Nadměrný počet zvyšuje počet 

efektivních jednotek a sniţuje tak diskriminační sílu a vypovídací schopnost analýzy. Počet 

                                                 
12

 Za depozita jsou povaţovány vklady klientů a také bankovní závazky, za úvěry jsou povaţovány úvěry 

poskytnuté klientům a také bankám. 
13

 Především emise dluhopisů a hypotečních zástavních listů. 
14

 Na straně vstupy byly hodnoty podhodnoceny, protoţe velká část prostředků je získávána emisí 

hypotečních zástavních listů. 
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jednotek by měl být minimálně třikrát vyšší neţ součet vstupních a výstupních proměnných 

v modelu. 

Technickou neefektivnost je moţno rozdělit na čistou neefektivnost a neefektivnost 

z rozsahu. CCR model hodnotí tyto dva různé typy neefektivnosti jako jednu agregovanou 

veličinu. Zatímco model BCC tyto dvě sloţky odděluje. Efektivnosti z rozsahu dosahuje 

produkční jednotka tehdy, kdyţ v dlouhém horizontu přizpůsobuje svou velikost tomu, aby 

operovala za podmínek konstantních výnosů z rozsahu. V opačném případě je daná 

produkční jednotka povaţována za neefektivní, protoţe nedokáţe přizpůsobit svou velikost 

rozsahu ekonomických aktivit. Podíl měr relativních efektivností naměřených 

prostřednictvím CCR a BCC modelů je moţno vyuţít k měření neefektivnosti z rozsahu 

produkční jednotky. 

                                                                    𝑆𝑗 =
𝐶𝑅𝑆𝑗

𝑉𝑅𝑆𝑗
,                                                        (27) 

kde: 

𝐶𝑅𝑆𝑗… je míra efektivnosti produkční jednotky j vypočtená prostřednictvím modelu 

s konstantními výnosy z rozsahu, 

𝑉𝑅𝑆𝑗… je míra relativní efektivnosti produkční jednotky j vypočítané prostřednictvím 

modelu s variabilními výnosy z rozsahu. 

V případě, ţe 𝑆𝑗=1, potom produkční jednotka vykonává činnost při optimální 

velikosti a neexistuje ţádný důvod k její změně. V případě, ţe 𝑆𝑗 < 1, produkční jednotka 

trpí jistou mírou neefektivnosti v důsledku neadekvátní velikosti, kterou je moţno 

definovat takto: 

                                                                      1 − 𝑆𝑗  .                                                        (28) 

 

3.3.2 Přehled empirické literatury pro měření efektivnosti na 

bankovním trhu 

 Stavárek (2009) se ve svém příspěvku zabývá analýzou efektivnosti slovenského 

bankovního sektoru v období 2001 aţ 2005. Výpočet efektivnosti byl proveden metodou 

SFA. Data potřebné pro výpočet analýzy jsou získána z oficiálních výkazů bank. Pro 
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analýzu bylo vybráno 13 komerčních bank, které v daném období podnikaly jako samostatné 

právnické osoby se sídlem na území Slovenské republiky, z hlediska bilanční sumy 

představovaly téměř 72 % celého sektoru. Do souboru nebyly zahrnuty pobočky 

slovenských bank, stavební spořitelny, výhradně hypotéční banky a státní peněţní ústavy. 

Pro výběr vstupů a výstupů je v práci pouţit zprostředkovatelský přístup, ve kterém je banka 

vnímána jako zprostředkovatel mezi nabídkou a poptávkou po peněţních prostředcích. Pro 

analýzu byly vybrány tři vstupy a dva výstupy. Jako vstupy byly zvoleny klientská depozita, 

fixní aktiva a provozní náklady. Jako výstupy bank byly v tomto modely chápany 

poskytnuté úvěry a neúrokové výnosy. Po provedení analýzy bylo zjištěno, ţe efektivnost 

v bankovním sektoru slovenské republiky v daném období vzrostla o 17 p.b.. Jediným 

rokem, ve kterém průměrná efektivnost poklesla oproti minulému stavu, byl rok 2004. 

Nejvýraznějšího zlepšení efektivnosti byl zjištěn u skupiny velkých bank. Jako faktory, které 

efektivnost ovlivňovaly negativně, byly identifikovány fixní aktiva a provozní náklady. 

 Stavárek a Řepková (2012) ve své práci odhadovali efektivnost českého 

bankovního sektoru mezi léty 2001 aţ 2010. Pro tuto analýzu byla pouţita metoda DEA. 

V rámci výpočtů byly vyuţity metody CCR i BCC. Data pouţita pro provedení analýzy 

byla získána z výročních zpráv komerčních bank. Datový soubor se skládal z bank, které 

tvořily 90 % bankovního sektoru. Analyzovány byly pouze komerční banky, které na 

českém trhu operují jako nezávislé právnické osoby. V práci byl pouţit 

zprostředkovatelský přístup, který předpokládá, ţe banky shromaţďují depozita a převádějí 

je pomocí práce a kapitálu na úvěry. Jako vstupy jsou v této práci brány náklady práce, 

kapitál a depozita, a jako výstupy jsou pouţity úvěry a čistý úrokový výnos. Za náklady 

práce byly brány celkové osobní náklady, za kapitál jsou povaţována fixní aktiva a 

depozita jsou měřena jako suma terminovaných a neterminovaných vkladů od klientů, 

mezibankovních depozit a vydaných dluhopisů. Na stráně výstupu byly za úvěry 

povaţovány čistá hodnota úvěrů zákazníkům a ostatním finančním institucím a čistý 

úrokový výnos byl počítán jako rozdíl mezi úrokovými výnosy a úrokovými náklady. 

V modelu CCR byla nejvyšší hodnota efektivnosti celého sektoru měřena jako průměr 

všech zjištěných hodnot, stanovena v roce 2004, poté následoval pozvolný pokles. Banka 

s nejvyšší průměrnou efektivností byla Volksbank
15

, další byla HVB, ta ovšem ukončila 

činnost na českém území v roce 2006. Dle modelu BCC byla průměrná efektivnost sektoru 

dosahována vyšší neţ dle modelu CCR. Nejvyšší efektivnost byla naměřena v roce 2008, 

                                                 
15

 Z 10 měření byla celkem v 8 měřeních efektivnost 100 %. 
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poté došlo k mírnému propadu. Bank, které dosáhly 100% efektivnosti, bylo celkem 6
16

. 

Výhodou DEA metody je moţnost identifikovat zdroje neefektivity. V českém bankovním 

sektoru byl jako hlavní zdroj neefektivity zjištěn přebytek klientských depozit. To se 

projevovalo negativně na čistém úrokovém výnosu, protoţe rostly nákladové úroky bank. 

Jako nejzajímavější závěr celé studie autoři shledávají nízkou efektivnost ČSOB, zároveň 

zdůrazňují, ţe nízká efektivnost neznamená automaticky finanční nestabilitu či hrozbu 

bankrotu. Autoři rovněţ zdůrazňují, ţe 3 vstupy a 2 výstupy nemohou popsat bankovní 

sektor komplexně, a proto tyto modely nemohou být povaţovány za optimální.  

 Vincová (2006) se ve své práci věnovala komparaci efektivnosti bankovního 

sektoru České republiky a Slovenska v období 2000 - 2004. Analýza slovenských bank 

byla provedena na 15 subjektech bankovního sektoru a analýza efektivnosti českého 

bankovního sektoru na 18 subjektech. V práci byl pro stanovení vstupů a výstupů uplatněn 

zprostředkovatelský přístup. Za vstupy byly v této práci zvoleny zdroje od klientů, 

provozní náklady a počet zaměstnanců banky. Za výstupy byly povaţovány čisté úrokové 

výnosy a čisté pohledávky vůči klientům. 

 Autorka na základě obou modelů zjistila, ţe vývoj na obou trzích byl protichůdný. 

Slovenský sektor na počátku sledovaného období v roce 2000 vykazoval v obou modelech 

vyšší efektivnost neţ český bankovní sektor. Zatímco v roce 2001 došlo na slovenském 

trhu k mírnému zvýšení efektivnosti, efektivnost českého bankovního sektoru poklesla. 

V roce 2002 se efektivnost na obou trzích dostala na téměř stejnou úroveň. Na slovenském 

trhu došlo k silnému propadu efektivnosti a na českém trhu došlo naopak k silnému růstu. 

Rok 2003 byl jediným rokem ze sledované ho období, ve kterém se vývoj efektivností 

obou sektor lišil na základě zvoleného modelu. Na základě modelu s konstantními výnosy 

z rozsahu došlo na slovenském bankovním trhu k opětovnému prudkému propadu 

efektivnosti. Ovšem na základě modelu s variabilními výnosy z rozsahu došlo k poklesu 

jen nepatrnému o 1,38 p.b.. Ještě více rozdílný vývoj byl zaznamenán v roce 2003 

v českém bankovním sektoru. V modelu s konstantními výnosy z rozsahu došlo 

k opětovnému silnému nárůstu efektivnosti, coţ vedlo k jedinému momentu ve sledovaném 

období, ve kterém český sektor dosáhl vyšší efektivnosti neţ sektor slovenský.  V roce 

2004 došlo v rámci obou modelů ke shodnému vývoji. Efektivnost českého bankovního 

sektoru klesala a slovenského rostla. 

                                                 
16

 UniCredit bank, HVB bank, IC bank, Banco Popolare, Dresdner bank a PPF bank. 
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 V práci je dále provedena analýza příčin neefektivnosti z rozsahu obou sektorů. 

Hlavní příčinou neefektivnosti českého bankovního sektoru je přílišná velikost bank, 

vzhledem k tomu jaké výstupy produkují. Na slovenském trhu byla v letech 2001 a 2001 

rovněţ dominantním faktorem neefektivnosti přílišná velikost, avšak od roku 2003 došlo 

ke změně a jako hlavní zdroj neefektivnosti bankovního sektoru slovenské republiky je 

shledáváno to, ţe banky jsou příliš malé vzhledem k jejich výstupům. 
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4 VLIV VSTUPU NOVÝCH BANK NA KONKURENCI 

KONCENTRACI A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO 

SEKTROU ČESKÉ REPUBLIKY 

V rámci této kapitoly bude provedena interpretace výsledků dosaţených na základě 

sběru dat a pouţití postupů, které byly definovány ve třetí kapitole. 

4.1 Konkurence a koncentrace českého bankovního sektoru 

V rámci praktické části diplomové práce budou pro výpočet konkurence v bankovním 

sektoru vyuţity metody zaloţené na tradičním paradigmatu zdůrazňující závislost výkonu 

na struktuře odvětví. V počátečních fázích studia literatury se jevil jako ideální způsob 

výpočtu konkurence na českém bankovním sektoru Lernerův index. Ten ovšem nemohl být 

vyuţit z důvodu krátkého časového období, pro které je tato práce provedena. V rámci 

výpočtu Lernerova indexu je nutné provézt regresní analýzu nákladové funkce. Pro 

správné provedení regresní analýzy nákladové funkce by ovšem byla potřeba delší časová 

řada, která by nekorespondovala se zadáním práce.  

Problémem vztahu mezi koncentrací a konkurencí na českém bankovním sektoru se 

zabývala Řepková (2012), která ve své práci vyuţila Johanesova kointegračního testu
17

. Na 

jeho základě došla k závěru, ţe v období 2001 aţ 2010 koncentrace v českém bankovním 

sektoru negativně ovlivňovala konkurenci. 

V předloţené diplomové práci je koncentrace počítána pro období od roku 2006 do 

roku 2012, data byla brána z nekonsolidovaných účetních závěrek a databáze ČNB. Pro 

určení míry koncentrace byly vyuţity ukazatele míry koncentrace a Herfindahlův-

Hirschmanův index. Míra koncentrace byla spočtena pro 3 největší banky (TOP 3) a pro 5 

(TOP 5) největších bank
18

. Jako doplňující ukazatel byla spočtena míra koncentrace pro 

nové banky, které vstoupily na trh. Jednotlivé výpočty jsou provedeny odděleně pro 

bilanční sumy, trh úvěrů a trh depozit. 

 

 

                                                 
17

 Jedná se o odhadovou techniku maximální věrohodnosti, která umoţňuje testovat kointegrační vazby. 
18

 Největší dle zkoumaného faktoru (bilanční suma, depozita, poskytnuté úvěry) 
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Graf 4.1 Vývoj koncentrace bilanční sumy 

 

Při výpočtu koncentrace pro bilanční sumu ve sledovaném období, byl zjištěn mírně 

klesající trend, je tedy moţno konstatovat, ţe se koncentrace dle tohoto ukazatele v českém 

bankovním sektoru sniţuje, ale jen velmi pozvolně. Koncentrace tří největších bank 

poklesla ve sledovaném období o 4 p. b. a 5 největších bank o 2,96 p. b.. Tento trend je 

zapříčiněn především narůstajícími bilancemi středních bank. Z grafu 4.1 je rovněţ patrné, 

ţe skupina tří největších bank má stále více neţ 50% podíl na bilanční sumě bankovního 

sektoru a jejich síla je stále velmi vysoká. 

Graf 4.2 Vývoj koncentrace na trhu úvěrů 

 

Na trhu úvěrů ve sledovaném období nejprve koncentrace tří největších bank klesala, 

ale od roku 2008 začala opět pozvolně narůstat. Pokles do roku 2008 byl způsoben 
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především vývojem v ČSOB, jejíţ absolutní podíl na úvěrovém trhu klesl z 11,37 % v roce 

2006 na 7,85 % v roce 2010, poté začal opětovně růst aţ na 10,29 % v roce 2012. Dalším 

faktorem, který působil na pokles koncentrace do roku 2008 bylo zvyšování koncentrace u 

poboček zahraničních bank, které od roku 2006 do 2008 posílily o 3 p. b.. Rovněţ na 

úvěrovém trhu je evidentní síla tří největších bank, jejichţ dominance ve sledovaném 

období sice mírně klesala, ale jejich podíl na celém trhu se drţí stále nad 40 %. 

Graf. 4.3 Vývoj koncentrace na depozitním trhu 

 

Ze sledovaných trhů je nejvýraznější propad koncentrace na trhu s depozity. Je to jediný 

trh, na kterém byla naměřena koncentrace tří největších bank pod hranicí  

50 %. Tento vývoj byl zapříčiněn nárůstem koncentrace v daném segmentu u malých a 

středních bank, jejichţ podíl na depozitním trhu vzrostl ve sledovaném období z 15 % na 

18 %, nárůst koncentrace byl rovněţ zaznamenán u poboček zahraničních bank, jejichţ 

podíl na daném trhu vzrostl z 6 % na 10 %. 
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Graf 4.3. Koncentrace jednotlivých trhů pro nové banky  

 
 

Vliv vstupu nových bank na koncentraci má prozatím minimální vliv. Největší 

koncentrace v rámci těchto bank bylo dosaţeno v rámci depozitního trhu, ve kterém této 

skupině bank patřilo na konci roku 2,24 %. Nejvýznamnější bankou na všech těchto 

oddělených segmentech trhu byla v kategorii nových bank Fio banka. 

Graf 4.4 HHI vypočtený pro stanovený výběr bank 

 

Při výpočtu HHI byly pouţity banky, které jsou vymezeny v příloze č. 1. Na depozitním 

trhu a v oblasti bilanční sumy je zřetelný pokles koncentrace. V oblasti úvěrů dochází 

nejprve k poklesu, poté ovšem hodnota indexu vzrostla na nejvyšší hodnoty ve sledovaném 

období. Na tento vývoj měla největší vliv Česká spořitelna, ve které vzrostla výše 

poskytnutých úvěrů ve dvou obdobích v řadě pokaţdé o 14 %. 
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Graf 4.5 HHI pro 3 největší banky 

 

V grafu 4.5 je proveden výpočet HHI pro skupinu tří největších bank na českém 

bankovním trhu. Rovněţ zde je patrné, ţe koncentrace klesá na trhu s depozity a rovněţ 

v rámci koncentrace bilanční sumy. Na úvěrovém trhu se opět projevuje silný nárůst úvěrů 

v České spořitelně mezi lety 2007 aţ 2009, a proto také hodnota HHI v tomto období 

rostla. 

4.2 Efektivnost českého bankovního sektoru 

Efektivnost metodou DEA byla odhadnuta pomoci analytického nástroje 

DEAFrontier
19

, tento nástroj vytvořil profesor Zhu
20

. DEAFrontier umoţňuje odhad 

efektivnosti jednotlivých jednotek v sektoru na bázi konstantních a variabilních výnosů 

z rozsahu.  

Pro odhad efektivnosti je vyuţit vstupně orientovaný model a je počítán pro konstantní 

a variabilní výnosy z rozsahu. Zvolené vstupy a výstupy modelu jsou blíţe specifikovány 

v kapitole 2.3.1 a také jsou zobrazeny v následující tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Vymezení vstupů a výstupů pro jednotlivé způsoby specifikace modelů 

 Vstupy Výstupy 

způsob A náklady práce, přijatá depozita poskytnuté úvěry 

způsob B získané dodatečné zdroje, přijatá depozita poskytnuté úvěry 

                                                 
19

 Dostupný z: http://www.deafrontier.net/frontierfree.html 
20

 Více informací nalezete zde: http://www.deafrontier.net/joezhu/index.html 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bilanční suma Úvěrový trh Trh s depozity



 

44 

 

 

4.2.1 Vstupně orientovaný DEA model definovaný způsobem 

A 

V této podkapitole bude provedena analýza efektivnosti vstupně orientovaného 

modelu DEA za předpokladu konstantních výnosů z rozsahu a vstupy a výstupy 

stanovenými způsobem A. 

Tab. 4.2 Odhad efektivnosti českých bank dle modelu CCR (způsob A) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

ČS 61,4 % 67,2 % 68,4 % 80,2 % 86,3 % 76,3 % 100,00 % 77,09 % 

ČSOB  36,5 % 38,2 % 39,2 % 33,5 % 35,2 % 44,5 % 49,24 % 39,48 % 

GE 100,0 % 76,9 % 80,5 % 89,9 % 88,4 % 82,5 % 82,43 % 85,80 % 

JTB 97,0 % 100,0 % 100,0 % 91,3 % 79,9 % 67,9 % 65,24 % 85,92 % 

KB 84,6 % 85,1 % 81,7 % 82,1 % 85,2 % 84,1 % 80,50 % 83,32 % 

LBBW 63,5 % 94,2 % 100,0 % 92,1 % 96,6 % 100,0 % 94,93 % 91,62 % 

PPF 100,0 % 97,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 % 99,67 % 

RB 100,0 % 100,0 % 88,2 % 92,5 % 93,6 % 93,0 % 88,82 % 93,73 % 

SB 95,0 % 100,0 % 96,5 % 94,9 % 96,8 % 100,0 % 100,00 % 97,60 % 

UC 100,0 % 87,9 % 100,0 % 89,3 % 91,0 % 89,9 % 98,47 % 93,80 % 

FIO     100,0 % 39,2 % 37,23 % 58,80 % 

ER     100,0 % 94,3 % 85,42 % 93,23 % 

EQUA      89,4% 72,66 % 81,02 % 

AIR       41,86 % 41,86 % 

Průměr 83,8 % 84,7 % 85,4 % 84,6 % 87,7 % 81,6 % 78,34 %  

 

Z tabulky 4.2 je patrné, ţe ve sledovaném období efektivnost českého bankovního 

sektoru do roku 2010 rostla, ale poté začala postupně klesat. Nejvyšších hodnot 

efektivnosti dosahovala banka PPF, která s výjimkou roku 2007 pokaţdé leţela na hranici 

efektivnosti. Nad 90% efektivnost se také dostala banka LBBW, Raiffeisen banka, 

Sperbank, UniCredit bank a Evropsko-ruská banka. Nejniţších hodnot dosáhla ČSOB, 

která byla naměřena průměrná hodnota 39,5 %. Tento vývoj je ovšem způsoben tím, ţe 

ČSOB drţí poměrně vysoké mnoţství finančních aktiv, čímţ se odlišuje od převáţné 

většiny bank v estimačním souboru. Zvolený model nezahrnuje drţená finanční aktiva jako 

výstup bankovního podnikání, a proto je efektivnost ČSOB měřena tímto modelem nízká. 

Rozhodně tedy není moţné spatřovat situaci ČSOB jako problémovou či kritickou na 

základě těchto hodnot. Při vyhodnocení výsledků bank, které ve sledovaném období na 

český trh vstupovaly, je patrné, ţe prozatím nedosahují vysoké efektivnosti. Hlavním 
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důvodem je nízká úroveň poskytnutých úvěrů ve vztahu k přijatým depozitům. Nejvyšší 

hodnoty průměrné efektivnosti byly bankovnímu sektoru naměřeny v roce 2008. V tomto 

roce operovaly na efektivní hranici 3 banky. Naopak nejniţší hodnota průměrné 

efektivnosti byla dle zvoleného modelu naměřena v roce 2012, tento výsledek je ovšem 

silně ovlivněn velmi nízkou efektivnosti nově vstoupivší AIR bankou. Bliţší statistické 

charakteristiky jsou popsány v následující tabulce 4.3. 

Tab. 4.3 Deskriptivní statistika CCR modelu (způsob A) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medián 96,0 % 91,0 % 92,3 % 90,6 % 92,3 % 89,4 % 83,9 % 

Minimum 36,5 % 38,2 % 39,2 % 33,5 % 35,2 % 39,2 % 37,2 % 

Maximum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Směrodatná odchylka 21,21 % 18,72 % 18,56 % 17,88 % 17,05 % 19,29 % 21,28 % 

Počet bank 10 10 10 10 12 13 14 

Počet efektivních bank 4 3 4 1 3 3 3 

 

Výsledky provedené analýzy DEA pro český bankovní sektor pro vstupně 

orientovaný model na bázi variabilních výnosů z rozsahu, jehoţ vstupy a výstupy jsou 

definovány způsobem A, jsou zobrazeny v následující tabulce 4.4.  

Tab. 4.4 Odhad efektivnosti českých bank dle modelu BCC (způsob A) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

ČS 73,16 % 82,75 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,70 % 

ČSOB  41,59 % 45,68 % 41,25 % 37,60 % 38,74 % 52,93 % 54,24 % 44,58 % 

GE 100,0 % 77,93 % 89,60 % 96,34 % 98,18 % 94,42 % 82,81 % 91,32 % 

JTB 100,0 % 100,0 % 100,0 % 91,66 % 80,09 % 67,92 % 65,38 % 86,44 % 

KB 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 89,65 % 98,52 % 

LBBW 67,65 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,54 % 95,03 % 

PPF 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

RB 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 89,04 % 98,43 % 

SB 96,99 % 100,0 % 98,05 % 96,50 % 98,66 % 100,0 % 100,0 % 98,60 % 

UC 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

FIO     100,0 % 39,93 % 39,85 % 59,93 % 

ER     100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

EQUA      92,87 % 78,55 % 85,71 % 

AIR       45,97 % 45,97 % 

Průměr 87,9 % 90,6 % 92,9 % 92,2 % 93,0 % 88,3 % 81,6 %  

 

 V tabulce 4.4 jsou uvedeny výsledky naměřené metodou DEA se zahrnutím 

variabilních výnosů z rozsahu. Z výsledků odhadů je patrné, ţe banky PPF, UniCredit bank 

a Evropsko-ruská banka dosáhly ve všech letech sledovaného období 100% efektivnosti. 

Opět je zde evidentní niţší efektivnost bank, které vstoupily na český bankovní trh aţ ve 
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sledovaném období, oproti bankám déle působícím na českém bankovním trhu. Nejniţší 

průměrné hodnoty efektivnosti dosáhla stejně jako v modelu s konstantními výnosy ČSOB. 

Nejvyšší průměrná hodnota efektivnosti celého sektoru byla naměřena v roce 2009, tedy o 

rok dříve neţ v modelu s konstantními výnosy. Naopak nejniţší hodnota byla naměřena 

pro rok 2012, coţ se s modelem s konstantními výnosy shoduje. Opět má na tom značný 

podíl nízká efektivnost AIR bank, která právě v roce 2012 poprvé působila na českém 

bankovním trhu. Bliţší statistické charakteristiky jsou zaznamenány v následující  

tabulce 4.5.  

Tab. 4.5 Deskriptivní statistika BCC modelu (způsob A) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medián 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 89,34 % 

Minimum 41,59 % 45,68 % 41,25 % 37,60 % 38,74 % 39,93 % 39,85 % 

Maximum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Směrodatná odchylka 19,32 % 16,91 % 17,49 % 18,39 % 17,23 % 19,92 % 20,88 % 

Počet bank 10 10 10 10 12 13 14 

Počet efektivních bank 6 7 7 6 8 8 5 

 

Pro bliţší zjištění, které banky jsou na českém trhu efektivnější nebo efektivní méně, je 

moţno banky roztřídit do skupin podle velikosti bilanční sumy
21

 a zkoumat průměrnou 

efektivnost pro jednotlivé skupiny bank. 

Graf 4.5 Vývoj efektivnosti dle modelu CCR v rámci jednotlivých segmentů bank 

 

V grafu 4.5 je zobrazena průměrná hodnota efektivnosti vstupně orientovaného modelu 

s konstantními výnosy z rozsahu pro jednotlivé skupiny bank (příloha 1). Z grafu je 

                                                 
21

 Dle metodiky ČNB. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Velké banky 70,63% 69,58% 72,32% 71,27% 74,41% 73,70% 82,05%

Střední banky 89,6% 88,4% 84,3% 91,2% 91,0% 88,7% 87,30%

Malé banky 98,5% 88,9% 99,1% 94,6% 95,6% 80,7% 66,42%
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evidentní, ţe aţ do roku 2010 byla nejvíce efektivní skupina malých bank, ovšem po 

vstupu Fio banky a Equa banky, které dle zadaných kriterií vykazují velice nízkou 

efektivnost, došlo k propadu průměrné efektivnosti této skupiny bank. Z grafu je rovněţ 

patrné, ţe skupina velkých bank vykazuje podstatně niţší efektivnost oproti skupině 

středních bank. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, ţe efektivnost skupiny velkých bank 

má rostoucí trend. Skokový nárůst efektivnosti této skupiny bank v roce 2012 byl 

zapříčiněn především tím, ţe vzrostla naměřená efektivnost České spořitelny, která se 

vůbec poprvé ve sledovaném období dostala na efektivní hranici.  

Graf 4.6 Vývoj efektivnosti dle modelu BCC v rámci jednotlivých segmentů bank 

 

 V grafu 4.6 jsou zobrazeny hodnoty efektivnosti pro vstupně orientovaný model 

s variabilními výnosy z rozsahu. Vývoj jednotlivých skupin bank je velmi podobný modelu 

s konstantními výnosy z rozsahu. Zajímavý vývoj je pozorovatelný v segmentu středních 

bank. Efektivnost této skupiny bank nejprve do roku 2010 roste, tento vývoj je ovlivněn 

především zlepšující se efektivností GE do roku 2010, následný propad je dán poklesem 

efektivnosti J&T, banky a také zhoršením efektivnosti GE. 

4.2.2 Vstupně orientovaný DEA model definovaný způsobem 

B 

Výsledky provedené analýzy DEA pro český bankovní sektor pro vstupně orientovaný 

model na bázi konstantních výnosů z rozsahu, jehoţ vstupy a výstupy jsou definovány 

způsobem B, jsou zobrazeny v následující tabulce 4.6. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Velké banky 78,69% 82,11% 85,31% 84,40% 84,69% 88,23% 85,97%

Střední banky 91,2% 89,0% 94,8% 98,2% 99,1% 92,5% 87,45%

Malé banky 100,0% 100,0% 99,5% 97,0% 96,5% 83,2% 72,38%
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Tab. 4.6 Odhad efektivnosti českých bank dle modelu CCR (způsob B) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

ČS 54,58 % 73,09 % 62,08 % 76,50 % 62,38 % 60,93 % 100,0 % 69,99 % 

ČSOB  32,85 % 42,51 % 34,47 % 34,67 % 28,91 % 36,30 % 46,75 % 36,65 % 

GE 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 90,05 % 100,0 % 98,58 % 

HYPO 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 88,17 % 98,31 % 

JTB 83,84 % 90,56 % 74,12 % 93,82 % 75,09 % 58,15 % 61,94 % 76,79 % 

KB 74,94 % 90,25 % 72,72 % 81,89 % 66,03 % 67,95 % 74,91 % 75,59 % 

LBBW 58,66 % 84,76 % 100,0 % 95,29 % 79,55 % 100,0 % 98,28 % 88,09 % 

PPF 87,30 % 93,14 % 58,19 % 84,20 % 70,69 % 66,43 % 63,30 % 74,82 % 

RB 83,97 % 65,15 % 81,46 % 89,03 % 72,45 % 77,03 % 87,95 % 79,71 % 

SB 88,43 % 79,49 % 81,66 % 100,0 % 94,63 % 77,63 % 83,68 % 86,53 % 

UC 70,59 % 81,87 % 75,76 % 82,25 % 67,65 % 66,71 % 77,61 % 74,75 % 

WUS 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 84,90 % 100,0 % 97,84 % 

FIO     74,18 % 39,75 % 45,16 % 58,32 % 

ER     100,0 % 92,07 % 98,55 % 97,65 % 

EQUA      100,0 % 88,15 % 94,07 % 

AIR       38,21 % 38,21 % 

Průměr 77,93 % 83,40 % 78,37 % 86,47% 77,97 % 74,53 % 78,29 %  

 

Z tabulky 4.6 je patrné, ţe v rámci zvoleného modelu vstupů a výstupů není v českém 

bankovním sektoru ţádný znatelný trend v rámci vývoje efektivnosti. Nejvyšší efektivnosti 

bylo dosaţeno v roce 2009, ke zlepšení došlo především z důvodu nárůstu efektivnosti ve  

Sperbank, PPF bance a v České spořitelně. Nejvyšší hodnoty průměrné efektivnosti 

dosáhly Hypoteční banka, GE Money Bank a Evropsko-ruská banka. Obě hypoteční 

banky, které byly přidány do tohoto modelu, dosáhly průměrné efektivnosti nad  

90 %. Nejniţší hodnoty byly i v tomto modelu naměřeny pro ČSOB. Zajímavý vývoj je 

zaznamenán pro nové banky, které na českém bankovním trhu začaly podnikat během 

sledovaného období. Zatímco pro AIR Bank a Fio banku byly naměřené hodnoty 

podprůměrné a v estimačním souboru patřily k nejméně efektivním bankám, u Equa banky 

a Evropsko-ruské banky byly naopak naměřeny hodnoty nad 90 %. Bliţší statistické 

charakteristiky vypočtených výsledků jsou uvedeny v tabulce 4.7. 
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Tab. 4.7 Deskriptivní statistika CCR modelu (způsob B) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medián 83,90 % 87,51 % 78,61 % 91,42 % 74,64 % 77,03 % 85,81 % 

Minimum 32,85 % 42,51 % 34,47 % 34,67 % 28,91 % 36,30 % 38,21 % 

Maximum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Směrodatná odchylka 19,88 % 16,20 % 19,47 % 17,55 % 19,32 % 19,85 % 20,53 % 

Počet bank 12 12 12 12 14 15 16 

Počet efektivních bank 3 3 3 4 4 3 3 

 

Výsledky provedené analýzy DEA pro český bankovní sektor pro vstupně orientovaný 

model na bázi variabilních výnosů z rozsahu, jehoţ vstupy a výstupy jsou definovány 

způsobem B, jsou zobrazeny v následující tabulce 4.8. 

Tab. 4.8 Odhad efektivnosti českých bank dle modelu BCC (způsob B) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

ČS 72,24 % 80,92 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,31 % 

ČSOB  61,78 % 100,0 % 63,51 % 54,68 % 54,68 % 87,89 % 100,0 % 74,65 % 

GE 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

HYPO 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

JTB 100,0 % 93,89 % 76,31 % 94,45 % 93,71 % 64,06 % 62,65 % 83,58 % 

KB 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 91,85 % 98,84 % 

LBBW 68,57 % 89,84 % 100,0 % 100,0 % 94,93 % 100,0 % 98,43 % 93,11 % 

PPF 96,04 % 100,0 % 58,61 % 84,68 % 83,99 % 71,09 % 63,69 % 79,73 % 

RB 92,46 % 66,44 % 100,0 % 98,51 % 98,51 % 97,63 % 88,02 % 91,65 % 

SB 100,0 % 82,05 % 89,16 % 100,0 % 100,0 % 84,20 % 84,10 % 91,36 % 

UC 89,04 % 88,55 % 97,81 % 92,77 % 92,77 % 87,21 % 79,10 % 89,61 % 

WUS 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,76 % 100,0 % 97,97 % 

FIO     100,0 % 40,20 % 50,19 % 63,46 % 

ER     100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

EQUA      100,0 % 100,0 % 100,0 % 

AIR       39,23 % 39,2 3% 

Průměr 90,01 % 91,81 % 90,45 % 93,76 % 94,18 % 87,87 % 84,83 %  

 

 Průměrná efektivnost měřena způsobem B s variabilními výnosy z rozsahu v daném 

časovém úseku nejprve do roku 2010 narůstala. V tomto období vykazovaly lepšící 

výsledky efektivnosti především Česká spořitelna a LBBW. Od roku 2012 průměrná 

efektivnost bankovního sektoru klesala, hlavní příčinou tohoto vývoje byl vstup Fio banky, 

které byla sice v roce 2010 naměřena 100% efektivnost, ale následně prudce propadla aţ 

na 50,19 %. Další bankou, ve které došlo k výraznému propadu efektivnosti po roce 2010, 

byla J&T Banka. Dle tohoto modelu byla zjištěna celkově u 4 bank průměrná efektivnost 

100 % v celém sledovaném období. V tabulce 4.9 jsou popsány statistické charakteristiky 

zjištěných výsledků.  



 

50 

 

Tab. 4.9 Deskriptivní statistika BCC modelu (způsob B) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medián 98,02 % 96,94 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,63 % 95,14 % 

Minimum 61,78 % 66,44 % 58,61 % 54,68 % 54,68 % 40,20 % 39,23 % 

Maximum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Směrodatná odchylka 13,58 % 10,32 % 14,81 % 12,61 % 11,82 % 16,86 % 19,54 % 

Počet bank 12 12 12 12 14 15 16 

Počet efektivních bank 6 6 7 7 8 7 7 

 

Také u tohoto způsobu stanovení vstupů a výstupů je provedena analýza vývoje 

průměrné efektivnosti pro jednotlivé skupiny bank.  

Graf 4.7 Vývoj efektivnosti dle modelu CCR v rámci jednotlivých segmentů bank 

 

 Z grafu 4,7 je patrné, ţe průměrná efektivnost středních a malých bank je vyšší neţ 

průměrná efektivnost bank velkých. V segmentu středních bank je moţno pozorovat určitý 

vývoj, kdy do roku 2010 průměrná efektivnost narůstá a následně klesá. Tento vývoj je 

způsoben především narůstající efektivnosti Raiffeisen banky do roku 2009 a následným 

poklesem. Na narůst efektivnosti v roce 2007 mělo rovněţ vliv přeřazení banky BAWAG 

do skupiny malých bank. Pokles v letech 2011 a 2012 byl také způsoben zařazením 

Sperbank a J&T banky do skupiny středních bank. Tyto banky jsou méně efektivní, a proto 

se jejich hodnoty v těchto letech sniţovaly. Prudký skok průměrné efektivnosti segmentu 

malých bank v roce 2009 byl způsoben především silným nárůstem efektivnosti PPF banky 

a J&T banky. Značná rozkolísanost průměrné efektivnosti segmentu velkých bank je dán 

vývojem všech bank v tomto segmentu, není proto moţné určit nějakou banku, která by se 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Velké banky 58,24% 71,93% 61,26% 68,83% 56,24% 57,98% 74,81%

Střední banky 86,21% 88,38% 93,82% 96,34% 90,82% 78,22% 80,84%

Malé banky 90,38% 89,59% 78,49% 94,66% 74,13% 83,34% 78,06%
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na tomto vývoji podílela nejvíce. Aţ v roce 2012 je moţno označit Českou spořitelnu jako 

hlavní faktor prudkého nárůstu průměrné efektivnosti v tomto segmentu. 

Graf. 4.8 Vývoj efektivnosti dle modelu BCC v rámci jednotlivých segmentů bank 

 

Při provedení analýzy efektivnosti dle modelu DEA BCC jednotlivých bankovních 

skupin bylo zjištěno, ţe nejvyšší efektivnosti dosahovaly banky střední. Banky této 

kategorie měly mezi lety 2007 aţ 2010 průměrnou efektivnost 100 %, následný pokles byl 

zapříčiněn zařazením dalších bank do kategorie střední, které dosahovaly daleko niţší 

efektivnosti neţ banky, které v této kategorii byly zařazeny původně, navíc u nich právě 

v roce 2011 došlo k prudkému sníţení efektivnosti. Ve vývoji kategorie velkých bank měla 

dominantní vliv ČSOB, jejíţ efektivnost se po většinu sledovaného období pohybovala 

v intervalu od 50 % do 65 %, ovšem v roce 2007 a 2012, dosáhla efektivnosti 100 %, coţ 

se silně projevuje v průměrných hodnotách za celou kategorii.  

Jako doplňující ukazatel byly spočteny pro oba modely neefektivnosti z rozsahu. 

Výsledky jsou interpretovány v tabulkách 4.10 a 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Velké banky 80,77% 92,37% 90,33% 86,86% 86,86% 93,77% 92,74%

Střední banky 92,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,16% 83,08%

Malé banky 98,68% 93,16% 84,81% 95,82% 96,09% 85,19% 81,31%
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Tab. 4.10 Míry efektivností z rozsahu jednotlivých bank dle způsobu A 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Neefektivnost 

ČS 83,9 % 81,2 % 68,4 % 80,2 % 86,3 % 76,3 % 100 % 17,7 % 

ČSOB  87,8 % 83,6 % 95,1 % 89,1 % 90,9 % 84,1 % 90,8 % 11,2 % 

GE 100 % 98,6 % 89,8 % 93,3 % 90,1 % 87,4 % 99,5 % 5,9 % 

JTB 97,0 % 100 % 100 % 99,6 % 99,8 % 100 % 99,8 % 0,5 % 

KB 84,6 % 85,1 % 81,7 % 82,1 % 85,2 % 84,1 % 89,8 % 15,3 % 

LBBW 93,9 % 94,2 % 100 % 92,1 % 96,6 % 100 % 97,3 % 3,7 % 

PPF 100 % 97,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,3 % 

RB 100 % 100 % 88,2 % 92,5 % 93,6 % 93,0 % 99,8 % 4,7 % 

SB 97,9 % 100 % 98,4 % 98,4 % 98,1 % 100 % 100 % 1,0 % 

UC 100 % 87,9 % 100 % 89,3 % 91,0 % 89,9 % 98,5 % 6,2 % 

FIO     100 % 98,1 % 93,4 % 2,8 % 

ER     100 % 94,3 % 85,4 % 6,8 % 

EQUA      96,2 % 92,5 % 5,6 % 

AIR       91,1 % 8,9 % 

Neefektivnost 5,5 % 7,2 % 7,8 % 8,3 % 5,7 % 7,4 % 4,4 %  

 

 Na základě hodnot z tabulky 4.10 je evidentní, ţe skupina velkých bank dosahuje 

nejvyšších hodnot neefektivnosti z rozsahu. Analýzou bylo rovněţ zjištěno, ţe na základě 

takto specifikovaného modelu vykazují nové banky poměrně vysokou neefektivnost 

z rozsahu. Nejlépe si v rámci sledovaných bank vedla PPF banka a J&T banka, naopak 

nejhorších hodnot bylo dosaţeno u České spořitelny a Komerční banky. Bankovní sektor 

jako celek vykázal nejniţší hodnoty neefektivnosti z rozsahu v roce 2012 a nejvyšší v roce 

2008. 

Tab. 4.11 Míry efektivností z rozsahu jednotlivých bank dle způsobu B 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Neefektivnost 

ČS 75,5 % 90,3 % 62,1 % 76,5 % 62,4 % 60,9 % 100 % 24,6 % 

ČSOB  53,2 % 42,5 % 54,3 % 63,4 % 52,9 % 41,3 % 46,7 % 49,4 % 

GE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90,0 % 100 % 1,4 % 

HYPO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 88,2 % 1,7 % 

JTB 83,8 % 96,5 % 97,1 % 99,3 % 80,1 % 90,8 % 98,9 % 7,6 % 

KB 74,9 % 90,3 % 72,7 % 81,9 % 66,0 % 68,0 % 81,6 % 23,5 % 

LBBW 85,5 % 94,3 % 100 % 95,3 % 83,8 % 100 % 99,8 % 5,9 % 

PPF 90,9 % 93,1 % 99,3 % 99,4 % 84,2 % 93,4 % 99,4 % 5,8 % 

RB 90,8 % 98,1 % 81,5 % 90,4 % 73,5 % 78,9 % 99,9 % 12,4 % 

SB 88,4 % 96,9 % 91,6 % 100 % 94,6 % 92,2 % 99,5 % 5,3 % 

UC 79,3 % 92,5 % 77,5 % 88,7 % 72,9 % 76,5 % 98,1 % 16,4 % 

WUS 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99,0 % 100% 0,1 % 

FIO     74,2 % 98,9 % 90,0 % 12,3 % 

ER     100 % 92,1 % 98,5 % 3,1 % 

EQUA      100 % 88,1 % 5,9 % 

AIR       97,4 % 2,6 % 

Neefektivnost 14,8 % 8,8 % 13,7 % 8,8 % 18,2 % 14,5 % 7,1 %  
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Při provedení analýzy neefektivnosti z rozsahu pro model B bylo zjištěno, ţe na 

základě daných kritérií dosahuje největší neefektivnosti z rozsahu skupina velkých bank. 

Absolutně nejvyšší hodnoty dosáhla ČSOB. Naopak Wuestenrot hypoteční banka pracuje 

téměř s optimální velikosti. Velmi dobře si vedou rovněţ GE Money Bank a Hypoteční 

banka. Skupinou nových bank byly dosaţeny poměrně nízké hodnoty, značí to tedy, ţe 

jejich prozatímní problémy s efektivností procesu, nejsou způsobeny neadekvátní velikostí. 

Estimačním souborem jako celkem byla vykázána největší neefektivnost z rozsahu v roce 

2010, naopak nejniţších hodnot bylo dosaţeno v roce 2011. 

4.2.3 Zhodnocení získaných výsledků 

Tab. 4.12 Sumarizace výsledků výpočtů efektivnosti 

 CCR BCC 

 způsob A 

Rok Počet 
bank 

Počet 
efektivních 

bank 

Průměrná 
efektivnost 

Počet 
bank 

Počet 
efektivních 

bank 

Průměrná 
efektivnost 

2006 10 4 83,80 % 10 6 87,90 % 

2007 10 3 84,70 % 10 7 90,60 % 

2008 10 4 85,40 % 10  7 92,90 % 

2009 10 1 84,60 % 10 6 92,90 % 

2010 12 3 87,70 % 12 8 93 % 

2011 13 3 81,60 % 13 8 88,30 % 

2012 14 3 78,34 % 14 5 81,60 % 

 CCR BCC 

 způsob B 

 Počet 
bank 

Počet 
efektivních 

bank 

Průměrná 
efektivnost 

Počet 
bank 

Počet 
efektivních 

bank 

Průměrná 
efektivnost 

2006 12 3 77,93 % 12 6 90,01 % 

2007 12 3 83,40 % 12 6 91,81 % 

2008 12 3 78,37 % 12 7 90,45 % 

2009 12 4 86,47 % 12 7 93,76 % 

2010 14 4 77,97 % 14 8 94,18 % 

2011 15 3 74,53 % 15 7 87,87 % 

2012 16 3 78,29 % 16 7 84,83 % 

 

 V tabulce 4.12 je provedeno celkové vyhodnocení obou spočtených modelů pro oba 

stanovené způsoby stanovení vstupů a výstupů. Ani v jedné ze zvolených metod není 

nalezen trend, který by vedl ke zlepšení nebo zhoršení efektivnosti bankovního sektoru 

České republiky. Ve 3 ze 4 modelů byla zjištěna nejvyšší efektivnost v roce 2010, pouze 

v modelu CCR stanoveným způsobem B byla nejvyšší efektivnost dosaţena o rok dříve 
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v roce 2009. Nejniţších hodnot bylo dosaţeno ve 3 ze 4 modelů v roce 2012. Jediným, 

který se od těchto výsledků odlišoval, je opět model CCR stanovený způsobem B, u 

kterého byla nejniţší efektivnost zjištěna uţ v roce 2011. Vliv na nízkou efektivnost 

bankovního sektoru ve dvou posledních letech mají dle zadaných kritérií výpočtu nové 

banky, které na český bankovní trh vstupovaly během sledovaného období. V tabulce 4.11 

je provedeno srovnání průměrné efektivnosti nových bank na českém trhu a zbytku 

estimačního souboru. 

Tab. 4.13 Porovnání efektivnosti nových bank se zbytkem estimačního souboru 

Model Způsob 2010 2011 2012 

CCR A – nové banky 100,0 % 74,3 % 59,3 % 

A – zbytek estimačního souboru 85,30 % 83,82 % 85,96 % 

B – nové banky 87,09 % 77,27 % 67,52 % 

B – zbytek estimačního souboru 76,45 % 73,84 % 81,88 % 

BCC A – nové banky 100,0 % 77,60 % 66,09 % 

A – zbytek estimačního souboru 91,57 % 91,53 % 87,86 % 

B – nové banky 100,0 % 80,07 % 72,36 % 

B – zbytek estimačního souboru 93,22 % 89,82 % 88,99 % 

 

 V tabulce 4.13 je provedena komparace mezi efektivnosti nových bank, které na 

český bankovní trh přistoupily aţ ve sledovaném období a zbytku estimačního souboru. 

Z výsledku je patrné, ţe se novým bankám dařilo být efektivnější pouze v roce 2012, zde je 

ovšem nutno poznamenat, ţe šlo o rok, ve kterém zde z nových bank působila pouze Fio 

banka a Evrospko-ruská banka. V roce 2010 byla ve 3 ze 4 odhadovaných modelů jejich 

efektivnost 100 %. Jednalo se o rok, ve kterém se především Fio bance dařilo na základě 

stanovených vstupů a výstupů daleko více neţ v letech dalších. V dalších letech uţ je 

efektivnost zbytku estimačního souboru vyšší neţ nových bank s jednou výjimkou v roce 

2011 (model CCR, způsob B). V roce 2012 byla mezera mezi oběma výběry největší. 

Hlavní příčinou bylo přistoupení AIR banky, která byla v tomto roce jednoznačně nejméně 

efektivní bankou (opět je nutno poznamenat, ţe se jedná o efektivitu na základě zvoleného 

přístupu), byla dokonce méně efektivní neţ ČSOB, jenţ byla zcela jednoznačně nejméně 

efektivní bankou dle všech zvolených modelů mezi léty 2006 aţ 2011. 

Při porovnání výsledků obou způsobů vymezení vstupů a výstupů je parné, ţe 

podstatně vyšší efektivnosti je dosahováno v modelech s variabilními výnosy z rozsahu neţ 

při konstantních výnosech z rozsahu. Jak uvádí Vincová (2006) hodnoty efektivnosti 

vypočítané pomoci BCC modelu dosahují vyšších hodnot neţ při výpočtu modelem CCR, 

protoţe eliminují tu část neefektivnosti, která je způsobena neadekvátní velikostí 
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produkční jednotky. Takto můţe dojít k situaci kde banka, která byla označena jako 

neefektivní v rámci CCR modelu kvůli její neadekvátní velikosti, bude označena jako 

efektivní v rámci BCC modelu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv vstupu na stupeň konkurence, koncentrace a 

efektivnosti v českém bankovním sektoru, pro provedení této analýzy byl vybrán časový 

úsek let 2006 - 2012. Ve druhé kapitole této práce byl popsán vývoj bankovního sektoru ve 

sledovaném období a vliv tohoto vývoje na jeho strukturu. Dále byly v rámci kapitoly 

vymezeny jednotlivé segmenty trhu, pro které byla analýza provedena. Třetí kapitola byla 

věnována teoretickému vymezení konkurence, koncentrace a efektivnosti. Pro všechny tyto 

koncepty byla teoretická část zpracována tak, aby pokrývala kompletní výčet 

nejpouţívanějších metod, nejedná se tedy pouze o přehled metod uţitých v rámci této 

práce. Ve třetí kapitole byla rovněţ uvedena řada empirických prací, jenţ se danou 

problematikou zabývaly. Ve čtvrté kapitole byly prezentovány výsledky, jenţ byly 

dosaţeny na základě provedených výpočtů nadefinovaných ve třetí kapitole. Sběr dat byl 

proveden z nekonsolidovaných výročních zpráv jednotlivých bank a databáze časových řad 

ARAD. Všechna data pouţita v rámci diplomové práce byla brána na roční bázi. 

Při vymezení vlivu vstupu nových bank na konkurenci bylo, z důvodu nemoţnosti 

vyuţití nestrukturálních metod, nahlíţeno na vývoj konkurence skrze ukazatele 

koncentrace dle konceptu tradičního paradigmatu. Toto vymezení stanovení konkurence 

bylo podpořeno rovněţ některými empirickými studiemi, které se zabývaly tímto vztahem. 

Řepková (2010) ve své práci zkoumala vztah mezi konkurencí a koncentrací na českém 

bankovním trhu a zjistila, ţe růst koncentrace má negativní vliv na konkurenci. Pro zjištění 

koncentrace bankovního sektoru byl v práci aplikován ukazatel míry koncentrace a 

Herfindahlův-Hirschmanův index. V sledovaném období 2006 - 2012 docházelo 

k pozvolnému sniţování koncentrace. V rámci práce byla zkoumána míra koncentrace pro 

soubor tří a pěti největších bank českého bankovního sektoru. Při provedení analýzy tří 

základních segmentů trhu – bilanční sumy, úvěrového trhu a trhu s depozity, bylo zjištěno, 

ţe nejvýraznější pokles byl zaznamenán na depozitním trhu, který byl na začátku 

zkoumaného období nejvíce koncentrovaný, ale na konci zkoumaného období byla jeho 

míra koncentrace niţší neţ bilanční sumy. V rámci zjištění vlivu vstupu nových bank na 

koncentraci byl zjištěn jen minimální vliv. Největšího podílu dosáhly nové banky v rámci 

trhu s depozity. I přes mírné oslabování koncentrace je na českém bankovním trhu stále 

evidentní silné postavení tří velkých bank. Na základě výpočtu Herfindahlův-

Hirschmanova indexu byl český bankovní sektor označen jako mírně koncentrovaný. Dle 



 

57 

 

výpočtu koncentrace je moţno stanovit, ţe konkurence v českém bankovním sektoru 

pozvolna narůstá, ovšem příspěvek nových bank je prozatím minimální, jelikoţ jejich podíl 

na jednotlivých trzích je zcela minimální.  

Pro odhad efektivnosti českého bankovního sektoru byl vyuţit neparametrický přístup 

pomoci metody Data Envelopement Analysis. Pro provedení analýzy byl zvolen vstupně 

orientovaný model a byl spočten pro konstantní i variabilní výnosy z rozsahu. Pro určení 

vstupů a výstupů bankovního podnikání byly zvoleny dva způsoby, které dle názoru autora 

nejlépe odráţejí realitu. V prvním způsobu byly jako vstupy povaţovány náklady práce a 

přijatá depozita a za výstup byly povaţovány úvěry. Ve druhém způsobu byly náklady 

práce nahrazeny dodatečnými zdroji financování především tedy dluhopisy. Z výsledků 

takto definovaných modelů bylo zjištěno, ţe na českém bankovním trhu není znatelný 

trend ve vývoji efektivnosti. Ve třech modelech byla nejvyšší efektivnost naměřena v roce 

2010 a jednou v roce 2009. V práci byla rovněţ zjišťována efektivnost jednotlivých skupin 

bank vymezených dle ČNB, bylo zjištěno, ţe nejméně efektivní kategorií jsou velké banky. 

Při provedení komparace průměrných hodnot efektivnosti bank nových a zbytku 

estimačního souboru, bylo zjištěno, ţe nové banky prozatím dosahují (na základě 

zvolených modelů) niţší efektivnosti. 

Výsledkem práce tedy je, ţe nové banky mají jen nízký vliv na konkurenci a 

koncentraci bankovního sektoru České republiky. Naopak při výpočtu jejich efektivnosti 

byly zjištěné podprůměrné hodnoty. Bude jistě nesmírně zajímavé sledovat vývoj této 

skupiny bank a jejich vliv na český bankovní sektor v české republice v budoucnosti. 

Především, zda se těmto bankám podaří významnějším způsobem rozbít dominantní 

postavení velkých bank, které se historicky vyprofilovaly na českém bankovním sektoru.  
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SEZNAM ZKRATEK 

AIR – AIR bank 

BCC – Model DEA s variabilními výnosy z rozsahu 

CCR – Model DEA s konstantními výnosy z rozsah 

ČNB – Česká národní banka 

ČS – Česká spořitelna 

DEA – Model datových obalů 

ER – Evropsko-ruská banka 

EQUA – EQUA bank 

EU – Evropská unie 

FIO – Fio banka 

GE – GE Money Bank 

HDP – Hrubý domácí produkt 

FDH – Free Disposal Hull 

HHI – Herfindahlův-Hirschamův index 

JTB –  J&T banka 

KB – Komerční banka 

RB – Raiffeisenbank 

SB – Sperbank 

SCP – Structure Conduct Preformance paradigma 

SFA –Stochastic Frontier Approach 

TFA – Thick Frontier Analysis 

UC – UniCredit bank 
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Příloha č. 1 – Estimační soubor bank 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Velké banky ČS ČS ČS ČS ČS ČS ČS 

ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB 

KB KB KB KB KB KB KB 

UC UC UC UC UC UC UC 

Střední banky GE GE GE GE GE GE GE 

HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO 

RB RB RB RB RB RB RB 

     JT JT 

BAWAG       

     PPF PPF 

VOLKS     SB SB 

Malé banky  BAWAG LBBW LBBW LBBW LBBW LBBW 

JT JT JT JT JT   

  ER ER ER ER ER 

    FIO FIO FIO 

     AIR AIR 

     EQUA EQUA 

WU WU WU WU WU WU WU 

PPF PPF PPF PPF PPF   

 VOLKS VOLKS VOLKS    



 

 

Příloha č. 2 – Data pro jednotlivé roky (model A) 

Hodnoty jsou uvedeny v mil. Kč. 

2006 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

 ČS 7257 463917 352 408 

ČSOB 6433 453774 203842 

GE 1325 51951 67228 

JTB 144 19213 20 844 

KB 4864 410976 422959 

LBBW 313 27316 21 061 

PPF 171 18479 22203 

RB 1126 69795 86 574 

SB 300 19995 23434 

UC 1041 173912 181 940 

 

 

2007 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

ČS 7844 513 317 425 915 

ČSOB  6076 559 830 247 578 

GE 1514 78 103 78 065 

JTB 182 29 059 31 311 

KB 5390 467 614 465 637 

LBBW 326 22 546 25 941 

PPF 145 21 461 22 770 

RB 1650 86 339 112 281 

SB 388 27 954 33 868 

UC 2334 193 326 200 436 

 

2008 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

ČS 7919 563 023 491 194 

ČSOB  5334 492 714 230 383 

GE 1573 80 136 87 295 

JTB 213 31 942 32 615 

KB 5740 453 644 459 190 

LBBW 367 21 514 29 130 

PPF 151 35 332 29 026 

RB 2341 139 645 165 766 

SB 414 37 867 43 646 

UC 1744 197 668 225 273 

 

 

 

 



 

 

 

2009 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

ČS 7883 560 906 522 064 

ČSOB  5062 522 192 203 026 

GE 1596 109 493 114 282 

JTB 240 33 625 35 644 

KB 5812 476 191 453 644 

LBBW 403 24 612 26 296 

PPF 146 29 629 34 390 

RB 2458 155 130 166 619 

SB 440 37 165 40 958 

UC 1669 191 975 199 020 

 

2010 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

ČS 7741 595 179 578 848 

ČSOB  5075 539 194 209 172 

GE 2819 110 474 118 753 

JTB 281 41 740 36 129 

KB 5521 476 364 453 644 

LBBW 642 19 448 23 841 

PPF 190 38 220 40 926 

RB 2620 146 630 159 440 

SB 457 38 583 41 800 

UC 1798 205 754 205 418 

ER 48 904 1 275 

 

2011 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

ČS 7769 593 098 510 572 

ČSOB 5396 539 194 261 046 

GE 2979 107 024 114 632 

JTB 307 61 844 42 779 

KB 5853 499 427 466 815 

LBBW 585 19 046 25 345 

PPF 228 47 167 47 976 

RB 2998 152 587 170 747 

SB 483 40 485 45 122 

UC 2053 211 170 205 886 

FIO 249 12 475 5 898 

ER 45 1 781 2 129 

EQUA 172 4 476 5 324 

 

 

 

 



 

 

 

2012 NÁKLADY PRÁCE DEPOZITA ÚVĚRY 

ČS 7699 499 446 613 077 

ČSOB 5900 582 439 293 148 

GE 2215 98 992 100 165 

JTB 630 72 914 45 699 

KB 6062 517 814 452 052 

LBBW 387 24 204 28 203 

PPF 251 55 443 43 855 

RB 2910 150 962 164 592 

SB 521 48 569 50 838 

UC 2129 219 350 216 988 

FIO 322 17 434 7 967 

ER 69 3 047 3 195 

EQUA 311 7 502 6 691 

AIR 243 30 686 11 957 

 

  



 

 

Příloha č. 3 Data pro jednotlivé roky (model B) 

 Hodnoty jsou uvedeny v mil. Kč. 

2006 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 463917 36463 352 408 

ČSOB  463917 16257 203842 

GE 51951 0 67 228 

HYPO 1170 56174 64891 

JTB 19213 0 20 844 

KB 410976 26152 422959 

LBBW 27316 447 21 061 

PPF 18479 1 222 22203 

RB 69795 10 276 86 574 

SB 19995 502 23434 

UC 173912 26283 181 940 

WUS 250 1928 2722 

 

2007 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 513 317 58 858 425 915 

ČSOB  559 830 18 990 247 578 

GE 78 065 0 78 103 

HYPO 8 874 80 591 96 380 

JTB 31 311 650 29 059 

KB 465 637 44 495 467 614 

LBBW 25 941 550 22 546 

PPF 22 770 221 21 461 

RB 112 281 17 183 86 339 

SB 33 868 1 091 27 954 

UC 200 436 30 314 193 326 

WUS 503 3 181 4 239 

 

2008 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 563 023 51 596 491 194 

ČSOB  492 714 21 573 230 383 

GE 80 136 0 87 295 

HYPO 20 066 136 617 136 617 

JTB 31 942 2 058 32 615 

KB 453 644 35 611 459 190 

LBBW 21 514 889 29 130 

PPF 35 332 3 463 29 026 

RB 139 645 19 898 165 766 

SB 37 867 3 697 43 646 

UC 197 668 37 270 225 273 

WUS 1 413 4 838 6 793 

 

 



 

 

 

2009 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 560 906 62 157 522 064 

ČSOB  522 192 14 698 203 026 

GE 109 493 0 114 282 

HYPO 33 090 110 852 163 708 

JTB 33 625 1 193 35 644 

KB 476 191 30 731 453 644 

LBBW 24 612 689 26 296 

PPF 29 629 7 448 34 390 

RB 155 130 15 814 166 619 

SB 37 165 420 40 958 

UC 191 975 28 559 199 020 

WUS 1 514 6 896 9 006 

 

2010 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 560 906 62 157 522 064 

ČSOB 522 192 14 698 203 026 

GE 109 493 0 114 282 

HYPO 33 090 110 852 163 708 

JTB 33 625 1 193 35 644 

KB 476 191 30 731 453 644 

LBBW 24 612 689 26 296 

PPF 29 629 7 448 34 390 

RB 155 130 15 814 166 619 

SB 37 165 420 40 958 

UC 191 975 28 559 199 020 

WUS 1 514 6 896 9 006 

FIO 8 075 0 6 252 

 

2011 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 593 098 61 495 510 572 

ČSOB  539 194 16 330 261 046 

GE 107 024 0 114 632 

HYPO 55 515 100 419 180 690 

JTB 61 844 0 42 779 

KB 499 427 34 525 466 815 

LBBW 19 046 527 25 345 

PPF 47 167 10 055 47 976 

RB 152 587 21 458 170 747 

SB 40 485 5 053 45 122 

UC 211 170 31 395 205 886 

WUS 9 007 9 188 18 373 

FIO 12 475 0 5 898 

ER 1 781 38 2 129 

 



 

 

2012 DEPOZITA VYDANÉ DLUHOPISY ÚVĚRY 

ČS 499 446 51 488 613 077 

ČSOB  582 439 18 045 293 148 

GE 98 992 0 100 165 

HYPO 69 367 103 243 100 915 

JTB 72 914 0 45 699 

KB 517 814 38 017 452 052 

LBBW 24 204 2 011 28 203 

PPF 55 443 7 319 43 855 

RB 150 962 17 983 164 592 

SB 48 569 6 493 50 838 

UC 219 350 36 194 216 988 

WUS 11 269 7 408 18 593 

FIO 17 434 0 7 967 

ER 3 047 76 3 195 

EQUA 7 502 0 6 691 

 

 


