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1 Úvod 

Fundamentální analýza hodnotí současný obchodní stav společnosti a její budoucí 

perspektivu. Cílem fundamentální analýzy je stanovit vnitřní hodnotu akcie a určit, zda je tato 

akcie správně oceněna na trhu. Při určování hodnoty společnosti se prognózuje vývoj 

ekonomiky jako celku, vývoj jednotlivých odvětví a vývoj konkrétní firmy. Fundamentální 

analýza se tedy zaměřuje na zkoumání kurzotvorných faktorů na třech úrovních, a to globální, 

odvětvové a jednotlivých společností. Analýza jednotlivých společností se zabývá dvěma 

oblastmi, a to finanční analýzou  a stanovením vnitřní hodnoty.  

 

Předloţená diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti Komerční 

banky a. s. Cílem této diplomové práce je stanovit investiční doporučení na základě výpočtu 

vnitřní hodnoty akcie společnosti Komerční banky a příslušných analyzovaných skutečností.  

 
Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Podrobná charakteristika fundamentální 

analýzy je uvedena ve druhé kapitole.  Třetí kapitola popisuje vývoj a historii společnosti 

Komerční banka, a.s. a uvádí základní informace o emitentovi, o jeho hlavních akcionářích, 

vývoji dividend, trţní struktuře a zaměstnancích. Čtvrtá kapitola se zabývá aplikací 

fundamentální analýzy na úrovni globální a odvětvové.   

 

V páté kapitole je provedena finanční analýza banky a vypočtena vnitřní hodnota akcie. 

Pro ocenění akcie Komerční banky jsou pouţité metody dividendový diskontní  mode l, 

ziskový model, bilanční metody a historických metody. Součástí této kapitoly je také SWOT 

analýza Komerční banky. Na závěr této kapitoly je uvedeno investiční doporučení týkající se 

akcií Komerční banky. Toto investiční doporučení je zjištěno na základě stanovení vnitřní 

hodnoty akcie, finanční analýzy a SWOT analýzy Komerční banky s přihlédnutím                            

k atraktivitě odvětví a vývoji celé ekonomiky.  
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2 Charakteristika fundamentální analýzy 

Fundamentální analýza je nejkomplexnější analytický přístup, jeţ se snaţí vysvětlit 

vývoj kurzů akcií. Zabývá se odhadem veškerých podstatných ekonomických, politických, 

sociálních aj. faktorů, které mohou mít vliv na pohyb akciových kurzů. Nezabývá se tedy jen 

faktory působící na firmu, ale soustřeďuje se i na vývoj celé ekonomiky a také na vývoj 

v rámci odvětví, ve kterém společnost podniká. Podle toho jaké faktory zkoumá, lze 

fundamentální analýzu rozdělit do tří úrovní: 

1) globální analýza, 

2) odvětvová analýza, 

3) analýza jednotlivých společností.  

Pokud se při provádění fundamentální analýzy postupuje v pořadí tak, jak jsou 

jednotlivé úrovně výše uvedeny, provádí finanční analytik analýzu ze shora. Při opačném 

postupu by byla prováděna analýza ze zdola.  

Základním cílem fundamentální analýzy je zjistit současný stav a budoucí perspektivu 

firmy. Zaměřuje se na správnost ocenění akcie, tedy na stanovení pomocí různých modelů 

vnitřní hodnotu akcie a tu pak srovnává s trţní hodnotou akcie a stanoví, jestli je akcie 

podhodnocená či nadhodnocená a na základě toho, jsme schopni doporučit akcii ke koupi či 

prodeji. Pomocí fundamentální analýzy lze odpovědět na otázku, které akcie jsou 

nadhodnoceny a které podhodnoceny, tj. které akcie je výhodné koupit nebo prodat. 

Fundamentální analýza vyuţívá účetní a statistická data a jejich prognózy, které se týkají dané 

společnosti, odvětví a ekonomiky. Z toho vyplývá i největší problém tohoto přístupu a to 

získávání jednotlivých dat a také, ţe daná data nemusejí být vţdy důvěryhodná. Investoři totiţ 

kupují akcie dané společnosti na základě zveřejněných výsledků hospodaření. Pokud tedy 

jsou informace zkreslené a akcie je předraţená uţ v době nákupu, tak při zjištění mylných 

informací klesne akcie ještě níţ, neţ kde by byla podle skutečných údajů. S ohledem na to, 

jaká data se vyuţívají při konstrukci fundamentálních modelů, převládá střednědobý                       

a dlouhodobý investiční horizont.  

Výsledky této analýzy nemusejí být vţdy objektivní, protoţe významnou úlohu 

v rozhodování mají zkušenosti analytika, jeho postoj ke zjištěným údajům a také subjektivní 

odhady.  
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2.1 Globální analýza 

Globální analýza se zabývá zkoumáním a zhodnocením vlivu ekonomiky a trhu na 

hodnotu analyzované akcie. K tomu slouţí důleţité globální makroekonomické agregáty, 

faktory a veličiny, jakými např. jsou reálný výstup ekonomiky, peněţní nabídka, úrokové 

sazby, fiskální politika, inflace, mezinárodní pohyb kapitálu, ekonomické a politické šoky 

apod. (Musílek, 2002). 

2.1.1 Úrokové sazby  

Změny úrokových sazeb jsou povaţovány za jeden z nejdůleţitějších faktorů 

ovlivňující akciové kurzy. Vztah mezi úrokovými sazbami a akciovými kurzy je negativní. 

Tento vztah je vysvětlován třemi základními způsoby.  

U ohodnocování akcií se převádí budoucí příjmy na současné, kde diskontní faktor je 

poţadovaná výnosová míra investora, jeţ je výrazně ovlivňována úrokovou sazbou. S růstem 

úrokových sazeb roste diskontní faktor, coţ vede k poklesu čisté současné hodnoty a tedy                  

i k poklesu akciových kurzů.  

Dalším vysvětlením je přes trh dluhopisů. V období rostoucích úrokových sazeb 

dochází k odlivu peněz z akciových trhů a k přílivu peněz na trhy dluhopisů, které mají vyšší 

výnosovou míru. Na akciovém trhu tedy klesne poptávka po akciích a tudíţ klesnou i jejich 

ceny.  

Poslední uváděné vysvětlení se zaměřuje na trh zápůjčního kapitálu. Pokud dojde 

k růstu úrokových sazeb, roste cena volných finančních zdrojů. Tyto zdroje zvyšují náklady 

na získávání kapitálu firem pro financování jejich investic, coţ vede k omezení investiční 

činnosti, protoţe se u nich sniţuje rentabilita. Pokles investic znamená niţší zisky firem, dále 

pak pokles dividend a také akciových kurzů.  

2.1.2 Reálný výstup ekonomiky  

Vztah mezi reálným výstupem ekonomiky a akciovým kurzem má jiný význam 

v dlouhém horizontu a ve střednědobém období.  

Ve střednědobém období vývoj kurzů předbíhá vývoj reálné ekonomiky o několik 

měsíců, tedy kurzy plní funkci tzv. předbíhajícího indikátoru. Z toho vyplývá, ţe hospodářský 

vývoj není vhodný k prognóze akciových kurzů, ale naopak je kurz povaţován za jeden 

z nejspolehlivějších indikátorů pro předpověď hospodářského cyklu. Důvodem je, ţe při růstu 

akciového trhu, s nímţ je spojena i vlna optimismu, dojde ke zvyšování bohatství a omezení 

cítění rizika. To vše podporuje investiční aktivitu a vede k růstu ekonomiky. To samozřejmě 
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platí opačně, kdyţ dojde k poklesu akciového trhu, tak za několik měsíců dojde k poklesu 

ekonomiky.  

V dlouhém období (několik desítek let) bylo v USA zjištěno, ţe hospodářský vývoj 

kopíruje kurzy akcií, coţ je nejčastěji zdůvodňováno neustálým růstem ţivotní a ekonomické 

úrovně.  

2.1.3 Peněžní nabídka 

Peněţní nabídka pozitivně ovlivňuje akciové kurzy. Vzájemný vztah mezi těmito 

veličinami je vysvětlován pomocí efektu likvidity, transmisivního mechanismu a nepřímého 

vlivu na reálný výstup ekonomiky. U efektu likvidity se předpokládá, ţe při zvyšování 

peněţní nabídky začnou investoři pociťovat nadbytek peněţních prostředků a tyto prostředky 

pak investují např. i do akcií, coţ vede k růstu poptávky po akciích a tedy i k růstu akciových 

kurzů. Dalším vysvětlením je transmisivní mechanismus, u kterého se předpokládá, ţe pokud 

dojde k růstu peněţní nabídky, tak investoři nejprve nakupují dluhopisu(y), čímţ zvyšují 

jejich kurzy a tedy sniţují úrokovou sazbu. Dojde k růstu atraktivity akcií a s ní i jejich kurzy. 

Jako poslední uváděné vysvětlení lze pouţít nepřímého vlivu na reálný výstup ekonomiky, 

kde růst peněţní nabídky sniţuje úrokové sazby, čímţ se sníţí náklady na získání cizího 

kapitálu, coţ zvýší investiční aktivitu firem a také jejich zisky. Vyšší zisky pak mají vliv na 

zvyšování kurzů (Musílek, 2002).  

2.1.4 Fiskální politika 

Fiskální politika můţe pozitivně ovlivnit akciové kurzy prostřednictvím vládních 

výdajů, kdy tyto výdaje jsou pouţity na nákup produktů a sluţeb společnost í, čímţ se zvýší 

jejich zisk a tedy i kurzy. Avšak negativně ovlivňuje akciové kurzy rozpočtový deficit, který 

je kryt emisí dluhopisů. Státní dluhopisy představují velkou investiční příleţitost s nízkým 

rizikem a tak můţe část volných peněţních prostředků investorů skončit právě ve státním 

rozpočtu. Na akciových trzích tedy dojde k poklesu poptávky a následně k poklesu kurzů. 

Také fiskální politika prostřednictvím daní negativně ovlivňuje kurzy. Pokud vláda zvýší 

daně, tak společnostem a investorům jsou odčerpávány jejich volné finanční prostředky, které 

mohly být investovány. Investiční poptávka po akciích můţe tak být do jisté míry utlumena, 

coţ způsobí pokles kurzů (Musílek, 2002).  
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2.1.5 Mezinárodní pohyb kapitálu 

Mezinárodní pohyb kapitálu nejsilněji ovlivňuje podhodnocené trhy. Právě na těchto 

trzích jsou nejvýhodnější instrumenty, jak z hlediska očekávaných výnosů, rizika tak                       

i likvidity. Příliv zahraničního kapitálu na tyto trhy výrazně podnítí poptávku po akciích, coţ 

způsobí vzestup akciových kurzů, naopak odliv znamená strmý pokles kurzů (Musílek,2002). 

2.1.6  Inflace 

Vztah mezi vývojem inflace a akciovými kurzy není jednoznačný. Některé publikace 

uvádějí, ţe akcie dobře zajišťují majitele proti inflačnímu znehodnocení a jsou tedy neutrální 

k růstu inflace. Avšak inflace má nepřímý dopad na akciové kurzy prostřednictvím úrokových 

sazeb. Pokud roste inflace, zvyšují se úrokové sazby a naopak. Vliv úrokových sazeb na 

akciové kurzy jsou uvedeny v kapitole 2.1.1.  Také inflace ovlivňuje negativně výnosovou 

míru z akcií. Při zvýšené inflaci totiţ akcie nejsou schopny udrţet svoji reálnou hodnotu.  

2.1.7  Ekonomické a politické šoky 

Náhlé ekonomické a politické šoky mají negativní dopad na akciové kurzy. Tyto šoky 

se objevují neočekávaně a z toho důvodu je nelze předpovídat. Právě akcie a finanční trhy 

jsou nejvíce citlivé na tuto nestabilitu. Mezi ekonomické šoky lze například uvést ropné či 

měnové šoky, finanční krize. U těch politických to mohou být demise vlád, revoluce, 

neočekávané výsledky voleb, skandály spojené s vládními činiteli apod.  

2.2 Odvětvová analýza 

Odvětvová analýza se zaměřuje na sledování charakteristických faktorů a specifik 

odvětví, v němţ ohodnocovaná společnost působí. Zde se zkoumá, analyzuje a poté 

prognózuje vliv specifických odvětvových faktorů na vnitřní hodnotu akcie. K  důleţitým 

rysům, které působí na zisky, trţby, vnitřní hodnotu a akciové kurzy patří citlivost odvětví na 

hospodářský cyklus, trţní struktura odvětví, role regulatorních orgánů a ţivotní cyklus odvětví 

(Veselá, 2006). 

2.2.1  Životní cyklus odvětví 

Chování cen akcií je do jisté míry velmi ovlivňováno odvětvovým ţivotním cyklem. 

V jednotlivých fázích ţivotního cyklu odvětví se vyvíjí zisky, trţby i akciové kurzy zcela 

odlišně. Za tvůrce teorie ţivotního cyklu je povaţován Julius Grodinsky, který rozděluje 

ţivotní cyklus odvětví do tří etap: (Veselá. 2006) 
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I. pionýrská etapa, 

II. etapa rozvoje, 

III. etapa stabilizace. 

Vývoj trţeb v jednotlivých fázích ţivotního cyklu odvě tví je uveden graficky v Obr. 

2.1. 

 

Obr. 2.1 Vývoj tržeb v jednotlivých fázích životního cyklu odvětví 

 

Zdroj: VESELÁ,, J. Investování na kapitálových trzích, ASPI 2007, s.292 

 

Pionýrská etapa zahajuje ţivotní cyklus odvětví. Je charakteristická tím, ţe firmy 

vstupují se zcela novými či inovovanými produkty na trh. Proto zde dochází k prudkému 

vzestupu poptávky po výrobcích firem v daném odvětví, coţ umoţňuje dosahovat vysokého, 

někdy aţ nadprůměrného dodatečného zisku. Vysoký zisk však na druhé straně způsobí příliv 

nových subjektů do odvětví. Pro tuto fázi je typická vysoká konkurence, a proto řada firem 

tuto fázi nepřeţije. Postavení jednotlivých subjektů se velmi rychle mění , v důsledku čehoţ 

zisky, trţby, vnitřní hodnota a akciové kurzy vykazují značně vysokou volatilitu.  

V druhé fázi, v etapě rozvoje, jsou pouze firmy, které nezanikly v pionýrské fázi. 

V této části ţivotního cyklu dochází ke stabilizaci odvětví. Jednotlivé akciové společnosti si 

budují pozici na trhu, rostou a stávají se silnějšími. V této fázi klesá volatilita zisků, trţeb                
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a akciových kurzů. Investiční riziko je tedy niţší neţ v předchozí fázi, avšak s tím je i spojen 

niţší výnos. 

V etapě stabilizace, která uzavírá ţivotní cyklus odvětví, dochází k vysoké stabilitě             

ve vývoji zisků, trţeb a akciových kurzů. Dominantní postavení na trhu mají zavedené firmy, 

coţ se odráţí v nízké volatilitě kurzů jejich akcií. Postupně však dochází v odvětví 

k zastarávání, které vede k poklesu cen vyráběné produkce, zisků a cen akcií. To je důvodem, 

proč mnoho firem opouští odvětví, pokud nedojdou s nějakým novým výrobkem na trh                     

a nezačnou novou pionýrskou fázi.  

2.2.2  Citlivost odvětví na hospodářský cyklus  

 Různá odvětví reagují na hospodářský cyklus nestejným způsobem. Z hlediska 

citlivosti trţeb, zisků, vnitřních hodnot a akciových kurzů odvětví na ekonomický vývoj 

rozlišujeme tři typy odvětví: 

1) cyklická odvětví,  

2) neutrální odvětví,  

3) anticyklická odvětví.  

Cyklická odvětví jsou typická tím, ţe vykazují velmi vysoké kurzové vzestupy                     

v období expanze a naopak výrazně klesají v období recese. Vývoj zisků, trţeb a cen akcií               

u cyklických akciových společností více či méně kopíruje průběh hospodářského cyklu. 

Pokud dojde k recesi, tak u těchto firem klesne poptávka po jejich produktech, coţ má 

negativní vliv na jejich zisky. Cyklická odvětví produkují výrobky a sluţby, jejichţ spotřebu 

je moţné odloţit aţ do budoucna a realizovat ji aţ bude důchodová situace spotřebitele 

příznivější. Příkladem je stavební průmysl, automobilový průmysl, turistika, oděvní průmysl, 

strojírenství, průmysl produkující luxusní kosmetiku apod. Některé ekonomiky, které mají 

vysoký podíl automobilového průmyslu, jsou podle některých ekonomů povaţovány                       

za automobilové ekonomiky. Typickým příkladem je USA, Německo, Japonsko, ale i Česká 

republika.  

U neutrálního odvětví není moţné identifikovat úzký vztah k hospodářskému cyklu. 

Taková odvětví produkují nezbytné výrobky a sluţby a produkty s nízkou cenovou elasticitou. 

Jedná se především o odvětví, u nichţ nedochází k výkyvu poptávky po výrobcích a sluţbách 

kvůli důchodové situaci spotřebitele. Mezi neutrální odvětví lze zařadit potravinářský 

průmysl, farmaceutický průmysl, dále alkoholické nápoje, tabákové výrobky, drogistické 

zboţí aj.  
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Opakem cyklického odvětví je právě anticyklické odvětví, které dosahuje nejvyšších 

trţeb a zisků ve fázi recese. Anticyklická odvětví produkují výrobky a sluţby, jeţ jsou 

levnějšími substituty oproti drahým produktům ve fázi recese cyklického odvětví. Typickým 

příkladem, který je uváděn ve veškerých studiích, je kabelová televize. Kabelová televize 

nahrazuje právě v období recese finančně náročnější druh zábavy, např. turistika, kina.  

 Citlivost odvětví má velký vliv na analýzu a prognózu trţeb, zisku a pohyb cen akcií. 

Nejobtíţnější je analyzovat a prognózovat vývoj daných veličiny u cyklických odvětví. 

Naopak mnohem snazší to je u neutrálního odvětví, kde se v daleko větší míře můţeme opřít        

o historický vývoj trţeb, zisků a akciových kurzů.  

 Kurzy akcií v cyklickém odvětví nedosahují nejlepších výsledků po celou fázi 

konjunktury, jeţ můţe trvat i několik let. Některá odvětví mají tendenci mít nejlepší výsledky 

na začátku fáze konjunktury, či recese, jiná naopak aţ na konci hospodářského cyklu. Studii o 

chování odvětvových akcií v jednotlivých fázích provedla makléřská firma Merrill Lynch, jeţ 

se zaměřila na zkoumání výkonnosti jednotlivých odvětví v prvních šesti měsících 

vzestupného trendu a v období posledních čtyř měsíců sestupného trendu. Tato studie uvádí 

v jakých fázích vzestupného či sestupného trendu dosahují nejvyšší výnosovou míru akcie 

daného odvětví. Dle toho se rozlišují cyklické, defenzivní a růstové akcie.  

 Cyklické akcie jsou nejvíce kolísavé. Nejvyšší výnosovou míru dosahuj í tyto akcie 

v počáteční nebo ve střední fázi hospodářského růstu. Naopak nejhlubší poklesy 

zaznamenávají zpravidla v počáteční či ve střední fázi recese. Jedná se o agresivní akcie, 

jejichţ beta faktor je větší neţ jedna. Do skupiny cyklických akcií se za hrnují akcie firem 

produkujících spotřební statky, kapitálové statky, akcie těţkého a energetického průmyslu, 

akcie z finančnictví či akcie dopravních společností.  

 Defenzivní akcie dosahují nejvyšší výkonnost v počáteční fázi sestupného trendu            

a nejhorší výkonnost v počáteční fázi vzestupného trendu. Beta faktor u defenzivních akcií 

dosahuje niţších hodnot neţ jedna, výjimečně i záporných hodnot. Patří sem akcie firem 

vyrábějících statky nezbytné či krátkodobé spotřeby, akcie sluţeb, popř. akcie energetického 

průmyslu. Přičemţ akcie energetického průmyslu jsou zastoupeny multinacionálními ropnými 

společnostmi, kde jejich vývoj je ovlivňován cenovou politikou zemí OPEC. 

 Růstové akcie vykazují nadprůměrný růst trţeb a zisků, jeţ se projevují ve vysokých 

hodnotách ukazatelů P/E, P/BV a P/S ratio. Je velmi obtíţné identifikovat budoucí růstová 

odvětví. Jedná se o taková odvětví, jeţ jsou na začátku ţivotního cyklu. Mezi růstové akcie 

patřily např. akcie farmaceutického průmyslu, počítačového průmyslu, kybernetiky, 

genetického inţenýrství či mobilní telefony. Akcie firem, jeţ vyrábí technologii (počítače, 



 10 

kybernetika apod.) mají vysoké kurzové zisky v počáteční fázi konjunktury a nejhorší 

v poslední fázi recese.  

2.2.3  Tržní struktura odvětví 

 Volatilita trţeb, zisků a cen akcií je různá podle typu trţní struktury daného odvětví. 

Podle počtu firem působících v daném odvětví, podle charakteru vyráběných produktů, podle 

způsobu tvorby cen a podle překáţek při vstupu do odvětví se rozlišují tři struktury odvětví: 

1) monopolní, 

2) oligopolní, 

3) konkurenční.  

Monopolní struktura je typická existencí pouze jediného subjektu v daném odvětví, 

kde existují nepřekonatelné překáţky. Firma není ovlivňována konkurencí a dosahuje 

poměrně vysokého zisku, coţ se zpravidla projevuje v růstu jejich cen akcií. Akcie těchto 

firem se povaţují za poměrně bezpečné. Příklady monopolní trţní struktury mohou například 

být poštovní sluţky, ţeleznice, telekomunikace, výroba a rozvod plynu a elektrické energie.  

V oligopolní struktuře působí několik málo zhruba stejně silných firem, jeţ kaţdá 

z těchto firem má na trhu podstatný podíl. Cenovou politiku mají v podstatě stejnou                         

a vykazují vysokou stabilitu trţeb a zisků, pokud se nebere v úvahu hospodářský vývoj, coţ 

má pozitivní vliv na akciové kurzy. Bariéry mohou bránit při vstupu do odvětví, avšak jsou 

překonatelné. Pro vyspělé státy jsou typická odvětví bankovnictví, automobilový a ocelářský 

průmysl, chemický a počítačový průmysl, poradenství aj.  

Konkurenční tržní struktura je charakteristická velkým mnoţstvím výrobců, jeţ 

nemohou ovlivnit cenu. Bariéry při vstupu do odvětví de facto neexistují. Jejich zisky často 

kolísají v důsledku přílivu či odlivu konkurentů. Analyzovat a prognózovat konkurenční 

odvětví je velmi sloţité (Veselá, 2006).  

2.2.4  Vliv státní regulace 

 Vlády ve vyspělých ekonomikách často určitým způsobem regulují dané odvětví. 

Důvodem regulace můţe být hned několik, např. ekologické důvody, sociální, alokační apod. 

Způsoby regulace mohou ovlivňovat pohyb zisků, trţeb a trţních cen akcií.  

 Pokud vláda omezuje vstup do odvětví udělováním licencí, tak napomáhá vzniku 

oligopolní struktury odvětví. Typickým příkladem je odvětví finančnictví. Firmy zpravidla 

obchodují s vysokými kurzy, jeţ mají relativně vysokou stabilitu. Naopak tento typ vládní 

regulace vyvolává dodatečné náklady firem.  



 11 

 Vlády většinou stanovují maximální ceny některých výrobků nebo sluţeb, např. ceny 

elektřiny, plynu nebo telekomunikace, coţ ovlivňuje ziskovou marţi a trţní cenu akcií. Na  

druhé straně tyto firmy vykazují menší volatilitu zisku, a tím jsou povaţovány za méně 

rizikové.  

 Vládní politika, jeţ stěţuje práci analytikům, je poskytování dotací a subvencí. Tento 

typ regulace napomáhá danému odvětví, čímţ zkresluje efektivnost jednotlivých firem                    

a očekávaný dopad na trţby, zisky se poměrně často nedostaví.    

2.3 Analýza jednotlivých společností 

Analýza jednotlivých společností rozebírá podstatné firemní faktory, které se týkají 

dané akcie a které ovlivňují a determinují vnitřní hodnotu této akcie. Tedy hlavním cílem je 

kvantifikovat vnitřní hodnotu akcie pomocí různých modelů a nástrojů. Tento výpočet 

stanoví, zda je akcie správně oceněna, podhodnocena či nadhodnocena. Jednotlivé metody 

výpočtu jsou uvedeny v kapitole 2.4. Analýza jednotlivých společností se také zaměřuje na 

pouţití finanční analýzy pro zjištění kvality finančního hospodaření a předpověď budoucího 

očekávaného vývoje firmy. 

2.3.1  Finanční analýza 

 Předpokladem pro vyuţití jednotlivých metod výpočtu vnitřní hodnoty akcie je dobrá 

znalost účetních výkazů a také finanční analýzy, které slouţí k rozboru historických výsledků 

společností a následně při stanovení investiční strategie. Pro hodnocení finančního zdraví 

banky se především pouţívají ukazatelé z následujících oblastí: (Hrdý, 2005) 

- oblast produktivity, 

- oblast rentability, 

- oblast likvidity, 

- oblast kapitálové přiměřenosti.  

Analýza ukazatelů rentability  

Ukazatelé rentability jsou jedním z  klíčových pilířů posouzení úspěšnosti podnikání 

dané banky. Rentabilita ukazuje úroveň činnosti bank a jejího managementu. Ukazatelé 

rentability vypovídají o vztahu mezi výsledky hospodaření banky a vloţenými zdroji. Mezi 

dva základní ukazatele výnosnosti kapitálu patří rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

aktiv.  
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Ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu je určen především akcionářům                 

a ukazuje, jak efektivně je zhodnocen kapitál vlastníků, který do banky vloţili. Výpočet je 

následující: 

EAT
ROAE = 100

průměrný VK banky
,        (2.1) 

kde průměrná hodnota VK se vypočte jako průměrný stav na začátku a na konci období                     

a průměrnou hodnotou se rozumí, průměrná hodnota všech fondů akcionářů a to, základní 

kapitál, kapitálové rezervy, dále nerozdělený zisk běţného roku a minulých let.  

Ukazatel rentability průměrných aktiv (ROAA) vyjadřuje, jak efektivně dokáţe banka 

vyuţít všechna svá aktiva k vytváření zisku, tedy kolik peněţních jednotek zisku připadá na 

jednu jednotku aktiv. Tento ukazatel se vypočítá jako poměr čistého zisku po zdanění                       

a průměrné hodnoty bankovních aktiv, která se vypočítá opět jako průměr na začátku a konci 

období, tedy 

EAT
ROAA= 100

průměrný  stav A
.        (2.2) 

 

 Tab. 2.1   Doporučené hodnoty ROA 

Hodnota ROA Návratnost aktiv 

Menší neţ 0,75 Slabá 

0,75 – 1 Pod standardem 

1 – 1,25 Dobrá 

1,25 – 1,75 Velmi dobrá 

Větší neţ 1,75 Vynikající 
Zdroj: Hrdý, M: Oceňování finančních institucí. Grada Publishing, Praha 2005, s.53 

 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost banky dostát svým finančním závazkům 

v době, kdy se stanou splatnými. Česká národní banka stanoví komerčním bankám pravidla 

řízení likvidity. Je to podmíněno efektivním vyuţíváním kapitálu, nutnou mírou rentability               

a udrţováním rovnováhy mezi aktivy a pasivy bilance banky. Banka z tohoto důvodu musí 

udrţovat část svých aktiv v likvidní podobě. Mezi velmi likvidní aktiva patří aktiva, která se 

dají beze ztráty hodnoty a časových prodlev přeměnit na peníze a tj. pokladní hotovost, běţné 

účty u jiných bank se splatností sedm dnů, státní pokladniční poukázky, krátkodobé dluhopisy 

CB a volné rezervy u CB. Pokud má banka ohroţenou likviditu, je nutné ji obnovit. Likviditu 

lze obnovit prostřednictvím pokladní hotovosti, běţného účtu u jiného peněţního ústa vu, 
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prodejem rychle likvidních aktiv, poţádání jiné obchodní banky o poskytnutí úvěru nebo 

poţádání centrální banky o poskytnutí úvěru.  

Ukazatel okamžité likvidity nemá v praxi takovou vypovídací schopnost. Říká, jaká je 

rovnováha mezi vysoce likvidními aktivy a okamţitě splatnými závazky a zda banka nemá 

narušenou likviditu. Je dána vztahem 

%  
OSZ

VLA
LO

,                      (2.3) 

kde VLA vyjadřují vysoce likvidní aktiva a OSZ okamţité splatné závazky.  

Do vysoce likvidních aktiv se řadí pokladní hotovost, vklady u CB (tvořeny 

povinnými minimálními rezervami a dobrovolnými rezervami) a netermínované vklady 

uloţené u ostatních obchodních bank. Okamţitě splatnými závazky se rozumí netermínované 

vklady od klientů a okamţitě splatné závazky od jiných obchodních bank.  

Ukazatel běžné likvidity definuje, jaká je rovnováha mezi likvidními aktivy                            

a krátkodobými závazky, 

%  
KZ

LA
LB ,                    (2.4) 

kde LA znamenají likvidní aktiva a KZ krátkodobé závazky. 

 Do likvidních aktiv se řadí vysoce likvidní aktiva a ještě státní pokladniční poukázky 

a likvidní dluhopisy. Krátkodobé závazky jsou všechny závazky, které mají splatnost do 

jednoho roku a banky je mají ke všem nebankovním i bankovním klientům.  

Dlouhodobá likvidita, jejíţ limitní hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí               

100-135 %, se vypočte jako poměr dlouhodobých úvěrů (DÚ) a dlouhodobých závazků (DZ), 

tedy dle vztahu  

%  
DZ

DÚ
LD ,            (2.5) 

Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity vyjadřují úroveň managementu, jak je schopen řídit banku, 

neboli jak se věnuje celkovému řízení banky a jednotlivým poloţkám aktiv a pasiv.  

Ukazatel celkové produktivity vypovídá o konkurenčním prostředí a je dán tímto 

vztahem 

čistý zisk
P

přepočtený počet zaměstnanců
,       (2.6) 
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Ukazatel produktivity ze strany aktiv  neboli objemová produktivita prodaných úvěrů 

vyjadřuje poměr poskytnutých úvěrů a počtu zaměstnanců a říká, jaký objem úvěrů v Kč 

prodal jeden zaměstnanec klientům banky.  

ůzaměstnanc počet přepočtený 

úvěrů prodaných objem
Pzú

.                  (2.7) 

 

Ukazatel produktivity ze strany pasiv  neboli objemová produktivita nakoupených 

depozit vyjadřuje poměr depozit a počtu zaměstnanců a říká nám, jaký objem depozit v Kč 

připadá na jednoho zaměstnance banky.  

ůzaměstnanc počet přepočtený 

depozit hnakoupenýc objem
Pzd

.                   (2.8) 

 

Ukazatel kvality bankovních aktiv  

 Vyuţití aktiv vypovídají o rizikovosti bankovního portfolia. Vypočítají se několika 

způsoby: 

. ,
,

opravné položky k úvěrům
Kvalita bank A

celkové úvěry které banka poskytla svým klientům
               (2.9) 

. ,
,

sledované a ohrožené úvěry
Kvalita bank A nebo

celkové úvěry které banka poskytla svým klientům
            (2.10) 

. .
,

ztrátové pohledávky
Kvalita bank A

celkové úvěry které banka poskytla svým klientům
             (2.11) 

 

Kapitálová přiměřenost 

Kapitálovou přiměřeností je celosvětově řešena problematika výše kapitálu. Prozatím 

byla v téměř celosvětovém měřítku zavedena pouze u bank a investičních podniků. V zásadě 

platí, je-li hodnota kapitálové přiměřenosti kladná, znamená to, ţe finanční instituce je 

solventní. Solventností se rozumí, ţe trţní hodnota rozvahových aktiv je vyšší neţ trţní 

hodnota závazků, přičemţ do rozvahových aktiv jsou řazena aktiva i pasiva obsahující trţní 

hodnotu podrozvahových poloţek (např. záruky, deriváty, atp.). Kapitálovou přiměřeností se 

rozumí změření rizik dané instituce a stanovení odpovídající minimální úrovně kapitálu, resp. 

ohodnocení bezproblémového chodu finanční instituce v budoucnosti. Stěţejní myšlenkou 

kapitálové přiměřenosti je dále fakt, ţe veškeré potenciální ztráty instituce spojené s dnešními 

riziky by měly být pokryty vnitřními zdroji instituce – tzn. kapitálem akcionářů. Naproti tomu 

jiţ existující ztráty by měly být promítnuty do hospodářského výsledku instituce. Důleţité je 
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prostřednictvím minimálního kapitálu zajistit maximální zájem akcionářů na správném řízení 

finanční instituce; v případě, ţe je kapitálu méně, klesá i zájem akcionářů, neboť v případě 

bankrotu instituce nemohou ztratit mnoho. Naproti tomu ale kapitálové poţadavky sniţují 

ziskovost kapitálu. Vývoj kapitálové přiměřenosti basilejského výboru trval několik let. 

Nejdříve se pouţívalo BASLE I, který rozlišoval pouze kapitál ve formě Tier 1 a Tier 2                 

a nepokrýval trţní riziko, další jeho velkou nevýhodou byla stejná riziková váha pro 

jednotlivé subjekty. Z toho důvodu vznik BASLE II, který pokrývá nedostatky předchozího 

modelu. Ukazatel kapitálové přiměřenosti má tedy tvar  

 %,8
321

BA

tierOtiertier
kp

využitý
               (2.12) 

přičemţ platí 

  %8kp . 

Kapitálový poţadavek A odpovídá kapitálovému poţadavku k úvěrovému riziku a kapitálový 

poţadavek B je kapitálovým poţadavkem k trţnímu riziku. 8% takto definované kapitálové 

přiměřenosti je třeba dodrţovat na konci kaţdého pracovního dne. Tento ukazatel je 

indikátorem finanční síly banky. Finanční instituce, které dosahovaly vyššího poměru neţ 

minimálního získávaly vyšší úvěrové hodnocení, tj. navýšení kapitálu bylo způsobeno i spíše 

obchodní strategií a potřebou bank udrţovat určitý kapitálový polštář pro případ krytí 

moţných ztrát neţ přijatým regulačním limitem 

Tier I, tedy původní kapitál představuje splacený základní kapitál (dle obchodního 

rejstříku, s výjimkami u druţstevních záloţen) sníţený o hodnotu vlastních akcií, ztrátu 

z běţného období, goodwill a jiný hmotný majetek a dále navýšen o skutečné emisní áţio, 

hodnotu rezervního fondu, nerozděleného zisku a poloţky podobného charakteru po odečtení 

neuhrazené ztráty a zisk z běţného období.  Tier II neboli dodatkový kapitál sníţený                           

o odčitatelné poloţky lze rozdělit na hlavní dodatkový kapitál, tzn. přebytek v krytí 

očekávaných úvěrových ztrát a vedlejší dodatkový kapitál, tzv. podřízený dluh A, tzn. 

nezajištěný dluh se splatností min. 5 let od okamţiku převedení předmětné částky 

s vyloučením kompenzací. Podmínkou je, ţe v posledních 5ti letech plánované ţivotnosti 

dochází ke sníţení uznatelné hodnoty vţdy o 20 % za rok. Tier III, tzv. kapitál ke krytí trţního 

rizika, který slouţí ke krytí rizik z měnového, komoditního, pozičního rizika a rizika 

angaţovanosti obchodního portfolia je moţné zahrnout podřízený dluh B, sníţený o poloţky 

definované vyhláškou – konkrétně se týká obchodníků s cennými papíry a kupř. jejich 

hmotného majetku, zásob a pohledávek nad 90 dnů. Pro podřízený dluh B platí podobné 
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podmínky jako pro podřízený dluh A, s rozdílem, ţe splatnost po datu převedení jistiny v plné 

výši je více neţ dva roky. 

2.4 Metody stanovení vnitřní hodnoty 

Stanovení vnitřní hodnoty akci je hlavním bodem fundamentální analýzy. Vnitřní 

hodnota není jednoznačně definována. Představuje hodnotu akcie, která by odpovídala v době 

obchodování fundamentálním veličinám. Vnitřní hodnota se kvantifikuje pomocí různých 

analytických metod, modelů a nástrojů. Vypočtená vnitřní hodnota se poté porovnává s trţní 

cenou akcie a zjišťuje se, zda je akcie nadhodnocena, tzn. pokud vnitřní hodnota je menší neţ 

trţní cena akcie, nebo zda je akcie podhodnocena, tzn. vnitřní hodnota je větší neţ trţní cena 

akcie. A od toho se pak odvíjí doporučení pro nákup či prodej. Základní metody, jeţ byla 

vyvinuta celá řada, se dělí na: 

1) dividendové diskontní modely, 

2) ziskové modely, 

3) bilanční modely, 

4) modely volného cash flow. 

5) historické modely. 

2.4.1 Dividendové diskontní modely 

Dividendové diskontní modely představují nejpropracovanější metodu, která je 

nejčastěji vyuţívána a jsou zaloţeny na principu současné hodnoty budoucích příjmů z dané 

akcie pro majitele. Budoucí příjmy mohou mít podobu jednak dividendy a jednak očekávané 

prodejní ceny akcie. S očekávanou prodejní cenou akcie se počítá pouze v případě, pokud 

majitel uvaţuje o brzkém prodeji akcie. S ohledem na předpokládanou drţbu akcie se uvaţuje 

o dividendovém diskontním modelu s nekonečnou dobou drţby a dividendovém diskontním 

modelu s konečnou dobou drţby.   

Dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou držby předpokládají, ţe se 

neuvaţuje v blízké budoucnosti o jejich prodeji. Budoucí příjmy obsahují pouze očekávané 

dividendy a ne očekávanou prodejní cenu akcie. Z toho plyne, ţe tento model odráţí prodejní 

cenu akcie z dlouhodobého hlediska a tedy není moţné zachytit krátkodobé odchylky 

skutečného kurzu akcie od její vnitřní hodnoty. Vnitřní hodnota akcie je dána současnou 

hodnotou budoucích dividend v absolutních částkách 

31 2

2 3
...

1 (1 ) (1 ) (1 )

n

n

D DD D
VH

r r r r
                          (2.13) 
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kde VH je vnitřní hodnota, D1 aţ Dn očekávaná dividenda na konci jednotlivých let,  

r poţadovaná výnosová míra.  

Velmi často se však pouţívá místo absolutního vyjádření dividendy její očekávaný 

konstantní růst (g), jeţ vytvořil Myron J. Gordon, a je pouţitelný za předpokladu, ţe růstová 

míra dividend (g) je konstantní a poţadovaná výnosová míra (r) je větší neţ růstová míra 

dividend. Tento model je nazýván podle svého tvůrce jako Gordonův mode l. Pokud se tedy 

uvaţuje o nekonečné době drţby a pouze jediné konstantní míře růstu, popř. poklesu 

dividend, dostává řada dividendových plateb podobu nekonečné geometrické řady 

1D
VH

r g
.                              (2.14) 

 Pokud společnost vyplácí kaţdý rok stejnou dividendu na akcii, tak se vyuţívá 

dividendový diskontní model s nulovým růstem, který má nekonečnou geometrickou řadu. 

Konstantní dividendu lze označit jako konstantní perpetuitu. Nekonečnou geometrickou řadu 

s konstantní dividendou lze sečíst a získat tak vnitřní hodnotu akcie  

 
konstantaD

VH
r

                  (2.15) 

Je-li uvaţován blízký prodej akcie, tak se ještě přičte současná očekávaná cena akcie.  

Dividendové diskontní modely s konečnou dobou držby se pouţívají pro ohodnocení 

akcií, u kterých je předpokládaný prodej v blízké budoucnosti. Budoucí příjmy jsou kromě 

dividend tvořeny i očekávanou prodejní cenou akcie. Vzhledem k tomu, ţe nelze přesně 

odhadnout budoucí prodejní kurz akcie, tak tento model není vhodný pro střední a dlouhé 

období. Konstruuje se pouze na skutečně krátké období drţby. Pokud se očekává, ţe akcie 

bude drţena pouze jeden rok a nakonec prodána, vypočítá se vnitřní hodnota následně  

1 1

1

D P
VH

r
                  (2.16) 

kde P1  je očekávaná prodejní cena na konci prvního roku.  

 U Gordonova modelu se uvaţovalo pouze s jednou konstantní výší růstu dividend. 

Pokud se při kalkulaci vnitřní hodnoty akcie vyuţije dvou měr růstu dividend, pak se hovoří     

o dvoustupňovém skokovém diskontním modelu. Tento model je nejvyuţívanější 

vícestupňový dividendový diskontní model. Tento model rozděluje celé období na dvě fáze. 

První fáze je vţdy časově určená a míra růstu dividend je nad nebo pod průměrnou mírou 

růstu (g1). V druhé fázi, jeţ můţe být konečná i nekonečná, je míra růstu (g2) niţší, popř. vyšší 

neţ v první fázi. Míra růstu dividend v druhé fázi se stanoví podle historických veličin růstové 

míry zisku a dividend průměrného trhu, jeţ jsou vyjádřeny trţním akciovým portfoliem            
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a upraveny o očekávané změny v ekonomickém prostředí. Pro ohodnocení akcie, u níţ je 

uvaţována velice dlouhá či nekonečná doba drţby, tedy druhá fáze je nekonečná, se pouţívá 

vztah, jeţ vychází z Gordonova modelu 

 0 1 0 1 2

2

(1 ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) ( )

t T

t T

D g D g g
VH

r r r g
.                (2.17) 

Je-li uvaţována krátkodobá drţba akcie, kde na konci období se očekává prodej, je 

vhodné vyuţít tento model, který má druhou fázi konečnou. Matematicky lze tento model 

zapsat následovně 

0 1 0 1 2

2

(1 ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) ( ) (1 )

t T n T

n

t T n n

D g D g g P
VH

r r r g r
.               (2.18) 

 Dvoustupňové dividendové diskontní modely se pouţívají především u růstových 

společností, které jsou v poslední fázi ţivotního cyklu odvětví, také jsou vhodné u společností 

z cyklických odvětví a společností, u kterých se očekává v budoucnu změna růstu dividend. 

Kromě dvoustupňového dividendového diskontního modelu se pouţívají i vícestupňové 

diskontní dividendové modely. Výhodou těchto modelů je ta skutečnost, ţe kalkulují 

s proměnlivou měrou růstu dividend, coţ se více blíţí k realitě. Také mohou operovat 

s různou výnosovou mírou, coţ umoţňuje vyjádřit změny inflace, rizika a dalších důleţitých 

veličin. Naopak je velmi obtíţné stanovit délku jednotlivých fází v modelu, odhadnout 

jednotlivé parametry výpočtu kvůli citlivým vstupním datům a celkově se jeví jako náročnější 

a zdlouhavější s přibývajícím počtem jednotlivých fází.  

 Pokud se rozhodne finanční analytik pouţít dividendový diskontní model, pak platí, ţe 

vnitřní hodnota je větší za předpokladu větší očekávané dividendy na jednu akcii, niţší 

poţadované výnosové míry a větší očekávané růstové míry dividend (Veselá,2006). 

2.4.2  Ziskové modely 

 Ziskové modely, jeţ oceňují akcie, jsou zaloţeny na časové hodnotě peněz a na zisku 

na akcii. Veličina čistého zisku je v těchto modelech různě rozkládána a upravována, přičemţ 

nejznámější ukazatel je P/E ratio, který často zveřejňován a pro investory je velmi důleţitý. 

Kromě P/E ratio se pouţívá P/BV ratio a P/S ratio.  

 P/E ratio (price – earnings ratio) vyjadřuje vztah mezi kurzem akcie a čistým ziskem 

na akcii 

  /
P

P E
E

,                (2.19) 
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kde P je aktuální trţní cena akcie a E je poslední zveřejněný zisk společnosti na jednu akcii.  

Hodnota P/E říká, kolik peněţních jednotek je investor ochoten zaplatit za jednu peněţní 

jednotku zisku produkované spo lečnosti, jeţ danou akcii emitovala.  

 Ukazatel P/E slouţí k porovnání několika akcií z hlediska jejich atraktivity                           

a budoucích výnosových ohodnocení, také slouţí ke stanovení vnitřní hodnoty akcie a můţe 

být vyuţit i ke stanovení investiční strategie nebo k analýze aktuální atraktivity akcie pro 

investory v porovnání s atraktivitou z minulosti. Také se pouţívá i pro srovnání akciových 

trhů. Tento ukazatel je srozumitelný a snadno dostupný. Avšak nedostatkem je, ţe pokud se 

firma nachází v situaci, kdy vykazuje ztrátu, zbytečné P/E ratio počítat. 

 Na výši P/E  ratio působí růstové příleţitosti firem a poţadovaná výnosová míra. První 

uvedený faktor působí pozitivně, čím větší růstové příleţitosti, tím vyšší hodnota ukazatele 

P/E.  U poţadované výnosové míry platí inverzní vztah, růst poţadované výnosové míry vede 

k poklesu P/E ratio. Vedle těchto dvou faktorů, které výrazně ovlivňují i trţní P/E ratio, se 

berou v úvahu ještě další vlivy. Například dividendová politika má na hodnotu P/E ratio 

nejasný vliv. U společností, které mají vysoké investiční příleţitosti, je přijatelná nízká úroveň 

dividend. Avšak sníţení dividend u stabilních firem můţe vést k poklesu P/E, protoţe se 

předpokládá vysoký výplatní dividendový poměr. Také odvětví má výrazný vliv na velikost 

ukazatele. Existují odvětví, která mají tradičně vysoké P/E ve srovnání s ostatními odvětvími. 

Typickým odvětvím, jeţ má vysoké P/E, je takové, které vyuţívá technologie a výzkum 

(počítačový průmysl, farmaceutický průmysl, telekomunikace apod.). Důleţitý faktor je           

i oblíbenost jednotlivých odvětví a kvalita managementu akciové společnosti.  

 Aktuální hodnota P/E podle vzorce 2.20 je zveřejňována na finančních trzích, která 

slouţí pro ohodnocení relativní úrovně jednotlivých akcií či trhů, ale nepouţívá se pro 

ohodnocení akcií. Pro stanovení vnitřní hodnoty akcie je důleţité vyčíslit normální P/E, jeţ je 

v literatuře označováno jako P/EN. Normální úroveň P/EN se vymezí pomocí různých metod, 

přičemţ nejčastější pouţívanou metodou je tzv. základní metoda, jeţ vychází z Gordonova 

jednostupňového dividendového diskontního modelu s konstantním růstem a lze ji zapsat                 

ve tvaru 

 1D
P

r g
,                  (2.20) 

kde P je cena, jeţ je rovna vnitřní hodnotě, D1 očekávaná dividenda, r poţadovaná výnosová 

míra a g očekávaný růst dividend. Vydělením uvedeného vzorce 2.21 očekávaným ziskem 

(E1) se získá normální P/EN v následujícím tvaru 
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1 1

1

/
/ N

D EP
P E

E r g
.                  (2.21) 

Nyní lze stanovit vnitřní hodnotu akcie pomocí normálního price-earnings ratio, kdy 

stačí vynásobit ukazatel P/EN očekávaným ziskem v následujícím období, coţ lze zapsat takto  

N 1VH P / E .E .                     (2.22) 

Z uvedeného modelu je patrné, ţe úroveň P/EN je určována očekávanou výší 

dividendového výplatního poměru, poţadovanou výnosovou mírou a očekávanou mírou růstu 

dividend  (Veselá,2006). 

2.4.3  Model cash flow 

Cash flow modely pracují s volnými peněţními prostředky, které zůstávají na úrovni 

společnosti po zaplacení závazků a výplatě dividend akcionářům. Tyto modely, stejně jako 

předešlé modely, respektují časovou hodnotu. Pokud tedy analytik ohodnocuje společnost                 

a akcii z poněkud širšího hlediska, vyuţívá některého modelu cash flow. 

 

Model Free Cash Flow to Equity (FCFE) kalkuluje vnitřní hodnotu z pohledu 

akcionáře. Tento model je velmi blízký dividendovým a ziskovým modelům. Model FCFE 

vyuţívá údaje o volných peněţních prostředích, které firmě zůstanou po úhradě investičních 

výdajů, splátky dluhů a krátkodobých závazků. Naopak se navyšuje o hodnotu odpisů, které 

v podstatě představují další volné peněţní prostředky, které má firma k dispozici, dále se 

navyšuje o přijaté úvěry či nově emitované dluhové cenné papíry. Výpočet veličiny FCFE lze 

matematicky zapsat následovně  

( . )  FCFE ČZ O úvěr dluh CP IV ČPK splátka dluhů ,              (2.23) 

kde ČZ je čistý zisk, zpravidla z provozní činnosti, O odpisy, IV investiční výdaje, ČPK čistý 

pracovní kapitál. 

Následně se takto prognózovaná veličina diskontuje pro jednotlivé roky drţby. 

Nejjednodušší model stanovení vnitřní hodnoty je jednostupňový model s konstantním 

růstem, jeţ je vhodný pro ohodnocení akcie stabilní firmy, či firmy z monopolního, 

neutrálního či regulovaného odvětví. Kalkulaci vnitřní hodnoty lze vyjádřit takto 

1FCFE
VH

r g
,                 (2.24) 

kde FCFE1 vyjadřuje očekávanou hodnotu veličiny FCFE v následujícím období,                             

r poţadovaná výnosová míra z akcie a g míra růstu veličiny FCFE. 
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 Oproti předchozím modelům, tento model zahrnuje hodnotu majoritního podílu ve 

společnosti, který umoţňuje akcionáři vykonávat řídící a kontrolní funkci ve společnosti.  

Model FCFE se pouţívá tehdy, pokud nelze pouţít dividendový diskontní model či ziskový 

model a kdy je veličina FCFE kladná. 

 

Model Free Cash Flow to Firm (FCFF) počítá vnitřní hodnotu firmy nejen z pohledu 

akcionářů ale i z pohledů věřitelů. Veličina FCFF tvoří souhrn volných peněţních prostředků,  

na které mají nárok akcionáři i věřitelé. Stanovení veličiny FCFF lze provést hned dvěma 

způsoby 

FCFF = FCFE+ú(1- t)+splátka dluhů+DIV -úvěr(dluh. CP) ,              (2.25) 

(1 )FCFF EBIT t O IV ČPK ,                 (2.26) 

kde DIV znamená dividendy vyplácené z prioritních akcií, O odpisy, IV investiční výdaje, 

ČPK čistý pracovní kapitál.  

 Tato veličina se opět převádí na současnou hodnotu, přičemţ nejjednodušší verze 

modelu je stejná jako u modelu FCFE, tedy jednostupňový model s konstantním růstem. 

Avšak oproti modelu FCFE je rozdíl v nákladech kapitálu. Při tomto modelu se vyuţívají 

průměrné váţené náklady kapitálu. Matematické vyjádření vnitřní hodnoty lze zapsat  

1FCFF
VH

WACC g
,                    (2.27) 

kde FCFF1 představuje očekávaný volný peněţní tok pro akcionáře i věřitele v následujícím 

období a WACC průměrný váţené náklady kapitálu (Veselá,2006). 

2.4.4  Bilanční modely 

 Bilanční modely při výpočtu vnitřní hodnoty vycházejí ze zveřejněných účetních 

výkazů akciové společnosti. Tyto metody nerespektují časovou hodnotu peněz, coţ je jejich 

nevýhoda. Naopak pozitivem je, ţe data jsou snadno dostupná. Pouţívá se pět různých 

bilančních metod, které se mezi sebou liší vypovídací schopností, postupem a obtíţností 

výpočtu: 

1) účetní hodnota, 

2) substanční hodnota,  

3) likvidační hodnota,  

4) reprodukční hodnota,  

5) substituční hodnota.  
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Účetní hodnota vyjadřuje rozdíl mezi aktivy společnosti a cizím kapitálem. Pokud se 

tento rozdíl vydělí počtem akcií, získá se účetní hodnota jedné akcie, kterou lze ztotoţnit 

s vnitřní hodnotou 

A- CZ
VH

počet emitovaných akcií
,                 (2.28) 

kde A jsou aktiva a CZ cizí zdroje. Účetní hodnota nezohledňuje celou řadu faktorů akciových 

společností a nevypovídá o budoucích výnosových perspektivách firem. Její jednoduchost, 

snadná průkaznost a nenáročnost na vstupní data je beze sporu velkou výhodou této metody. 

Kvůli svým nedostatkům se účetní hodnota pouţívá spíše jako doplňková metoda.  

 

Substanční hodnota vychází z účetní hodnoty, přičemţ kaţdá majetková sloţka se 

přeceňuje aktuálními trţními cenami. Výpočet substanční hodnoty je následující 

přeceněných aktiv - cizí zdroje
VH

počet akcií
.                 (2.29) 

Do výpočtu substanční hodnoty jsou zahrnována pouze ta aktiva, která tvoří 

v budoucnu výnosy a také je nezbytné vzít v úvahu vliv goodwillu. Goodwill představuje 

nehmotné atributy, které nejsou vykazovány v účetních výkazech, patří sem hodnota 

managementu, hodnota podnikové kultury, hodnota kvalifikace zaměstnanců, hodnota 

obchodních kontraktů apod.  

 Při přeceňování jednotlivých poloţek v bilanci jsou v závislosti na druhu majetku 

pouţívány např. cenové indexy, cenové mapy (pozemky), odhad a úprava budoucího výnosu, 

trţní cena (u cenných papírů), nominální hodnota (u hotovosti), ceníky a kalkulace od 

výrobců apod. Velmi oblíbeným postupem je vynásobení daných aktiv koeficientem, který je 

stanoven podle důleţitosti aktiv a závisí na subjektivním odhadu finančního analytika. Stejný 

způsob se pouţívá také i při ocenění goodwillu.  

 

Likvidační hodnota představuje mnoţství peněţních prostředků, které by firma mohla 

získat, pokud by ukončila svou činnost, rozprodá svá aktiva, zaplatí dluhy, likvidační náklady 

(např. právní sluţby, mzdy, komisionářské poplatky apod.)  a zbytek rozdělí mezi akcionáře. 

Tato hodnota by měla být spodní hranicí trţní ceny akcie. Pokud cena akcie klesne pod 

likvidační hodnotu, tak se firma stane velmi atraktivní pro převzetí. Stanovení likvidační 

hodnoty je analytiky vyuţíváno minimálně, protoţe její odhad je velmi náročný, zdlouhavý, 

sloţitý a nestandardizovaný jako u předešlých hodnot, coţ vede k tomu, ţe rozhodující roli 

zde hrají zkušenosti, subjektivní úsudek a informační základna analytika.  



 23 

Reprodukční hodnota znamená rozdíl mezi reprodukční hodnotou aktiv a reprodukční 

hodnotou závazků společnosti. Jak jiţ z názvu vyplývá, tato hodnota souvisí s reprodukčními 

náklady, které jsou důleţité na znovu pořízení aktiv při současných cenách. Pokud by                       

u likvidační hodnoty nebyly uvaţovány likvidační náklady, tak likvidační a reprodukční 

hodnota by byly identické. Vzhledem k tomu, ţe likvidační náklady existují, je reprodukční 

hodnota větší neţ likvidační hodnota.  

 

Substituční hodnota je zaloţena na tom, ţe vnitřní hodnota se stanoví pomocí akcií 

substitučních společností. Tato metoda je nejvíce kritizována a nejméně pouţívána, protoţe 

nalezení srovnatelných firem na trhu je velmi sloţité, a tedy udává velmi zkreslující 

informace (Polách, 2006). 

2.4.5  Historické modely 

Historické modely pracují s průměrnou historickou trţní cenou akcie a další 

průměrnou historickou veličinou (průměrné trţby, dividendy, účetní hodnota, cash flow,). 

Tyto modely nerespektují časovou hodnotu peněz, tedy jednotlivé historické veličiny se 

nediskontují. Mezi jednotlivé modely patří: 

1) P/S model, 

2) P/D model, 

3) P/BV model, 

4) P/CF model. 

Uvedené veličiny, se kterými se u historických modelů pracuje, jsou vybrány díky 

relativně niţší kolísavosti těchto veličin oproti vysoce kolísavému zisku. Tyto modely stanoví, 

zda aktuální trţní cena akcie je vyšší či niţší neţ průměrná historická úroveň. V případě 

nějaké podstatné změny, jeţ má vliv na cenu akcie (např. finanční krize), dochází k odchýlení 

sledovaných a poměřovaných veličin od jejich historické úrovně, coţ sniţuje vypovídací 

schopnost těchto modelů. Z tohoto důvodu se historické modely pouţívají jako doplňkové 

modely.  

P/S model poměřuje historický trţní kurz akcie s průměrnou historickou výši trţeb na 

jednu akcii. Stanovení vnitřní hodnoty podle této metody je následující 

/ ,
P

P S
S

      1( / ).VH P S S ,                        (2.30) 

kde P je průměrný historický kurz akcie, S průměrná historická výše trţeb připadající 

na jednu akcii a S1 očekávaná výše trţeb pro příští rok.  
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Model P/D je zaloţen na poměru průměrného historického kurzu akcie s průměrnou 

historickou výši dividend na jednu akcii. Výpočet vnitřní hodnoty akcie je moţné zapsat jako  

/ ,
P

P D
D

      
1( / ).VH P D D ,                                          (2.31) 

kde D je průměrná historická výše dividend na jednu akcii a D1 očekávaná výše dividend 

v následujícím období vztaţená na jednu akcii.   

 Model P/BV, který porovnává průměrnou historickou cenu akcie s průměrnou 

historickou účetní hodnotou na jednu akcii. Matematicky lze výpočet vnitřní hodnoty stanovit 

následovně 

/ ,
P

P BV
BV

     1( / ).VH P BV BV ,                                     (2.32)  

kde BV je průměrná historická výše účetní hodnoty na jednu akcii a BV1 očekávaná výše 

účetní hodnoty v následujícím období.   

 Model P/CF opět porovnává průměrnou historickou cenu akcii a průměrnou 

historickou úroveň cash flow na jednu akcii. V matematickém vyjádření lze kalkulaci vnitřní 

hodnoty provést jako 

/ ,
P

P CF
CF

     1( / ).VH P CF CF ,             (2.33) 

kde CF je průměrná historická výše cash flow na jednu akcii a CF1 očekávaná výše cash flow 

v následujícím období (Polách, 2006). 

2.4.6  Stanovení vstupních parametrů 

Výpočet vnitřní hodnoty akcie podle dividendového diskontního modelu nebo pomocí 

ziskového modelu je určována běţnou nebo očekávanou dividendu či ziskem, poţadovanou 

výnosovou měrou a také měrou růstu dividend. Data o běţné dividendě a zisku jsou 

pravidelně zveřejňována, proto je nejdůleţitější stanovení vstupních parametrů v podobě růstu 

dividend, popř. zisku a poţadované výnosové míry. 

Míra růstu dividend, popř. zisku 

Tempo růstu dividend popř. zisku lze stanovit třemi rozdílnými zdroji v závislosti na 

pouţitých datech, vypovídací schopnosti a postupech výpočtu, přičemţ pouţití všech postupů 

můţe vést k nejvěrohodnějšímu výsledku. Jedná se o: 

1) odhad z historických dat, 

2) odhad analytika, 

3) odhad na základě fundamentálních hodnot podniku. 
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Odhad z historických dat lze pouţít jsou- li k dispozici minulé údaje o vyplacení 

dividendách, popř. ziscích. Nejméně náročný způsob stanovení míry růstu dividend se 

vypočítá pomocí dvou hodnot dividend, popř. zisků společnosti, 

t mladší

starší

D
g =  -1

D
,                                                             (2.34) 

přičemţ t je počet let mezi mladší a starší dividendou, D mladší je nejmladší dividenda                   

D starší je nejstarší dividenda. Vzhledem k tomu, ţe tento odhad vychází ze dvou hodnot tak 

můţe dojít ke zkresleným výsledkům. Proto se nejprve kalkulují roční míry růstu, které se 

poté zprůměrňují. Pro zprůměrňování jednotlivých ročních měr růstu analytici volí nejčastěji 

geometrický průměr, dále váţený aritmetický a jednoduchý aritmetický průměr.  

Stanovení tempa růstu dividend pomocí odhadu analytika se neopírá o ţádný 

matematický či statistický aparát. Vychází plně z názoru analytika, který na základě 

historického a součastného stavu podniku, jakoţ i jeho stavu odvětví a ekonomiky jako celku, 

stanoví moţný vývoj. Krátkodobé předpovědi mají poměrně vysokou vypovídací schopnost, 

neţ odhady zaloţené na časových řadách. Důvodem pro tyto úspěšné odhady je zahrnutí 

neměřitelných prvků, například osobní kvality předsedy představenstva apod.  

Respektováním finanční situace lze stanovit tempo růstu dividend, popř. zisku na 

základě fundamentálních hodnot podniku, za předpokladu ţe je konstantní úroveň rentability 

vlastního kapitálu. Výpočet míry růstu dividend, popř. zisku lze vyjádřit následovně  

g b ROAE ,                                                                                  (2.35) 

kde g vyjadřuje tempo růstu dividend,popř. zisku, b je retention ratio neboli podíl zadrţeného 

zisku na úrovni společnosti na celkovém čistém zisku společnosti, ROAE je rentabilita 

průměrného vlastního kapitálu dosahovaná společností. Za předpokladu, ţe dividendový 

výplatní poměr je konstantní, tak míra růstu dividend a míra růstu zisku se sobě rovnají,              

g = gD = gE.   

Na základě odhadu podle fundamentálních hodnot lze pro výpočet vnitřní hodnoty 

ziskovou metodou stanovit očekávaný zisk i pomocí rentability vlastního kapitálu a to 

následovně 

1t t tE ROAE VK ,                                           (2.36) 

kde Et+1 vyjadřuje očekávaný zisk v následujícím období,  ROAEt rentabilita průměrného 

vlastního kapitálu v čase t, a VKt vlastní kapitál v čase t.  
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Očekávaná výnosová míra  

 Výše očekávané výnosové míry závisí na faktoru času a rizika dané akcie. Je to 

nezbytný vstupní údaj pro modely, které respektují časovou hodnotu peněz, viz dividendový 

diskontní model. Jiný způsob vyuţití investice je nákladem příleţitosti pro investora a je 

vyjádřením nákladů na kapitál. Tedy náklad na kapitál je pohled na diskontní míru z jiného 

úhlu.Existuje několik moţností, jak stanovit poţadovanou výnosovou míru investora. 

V podstatě se rozlišují trţní a účetní přístupy ke stanovení nákladů na vlastní kapitál. Mezi 

základní trţní přístupy, které jsou pouţívány zejména v anglosaských zemích, patří model 

oceňování kapitálových aktiv (CAMP – Capital Asset Pricing Model), arbitráţní model 

oceňování (APM - Arbritrage Pricing Theory) a dividendový model (DDM –Dividend 

Discount Model).  Mezi účetní přístupy, které se pouţívají v málo rozvinutých ekonomikách, 

patří stavebnicový model.  

 Model CAPM vyjadřuje vztah mezi očekávaným výnosem a systematickým rizikem 

investičního nástroje či portfolia. Tedy neměří celkové riziko směrodatnou odchylkou, ale 

pouze jen nediverzifikovatelnou část, coţ je systematické riziko. Systematické riziko je 

vyjádřeno beta faktorem. Očekávaný výnos podle tohoto modelu je dán součtem bezrizikové 

sazby a rizikovou prémií. Vzhledem k tomu, ţe s jednotlivými aktivy je spojena různá 

hodnota systematického rizika, bude potom prémie za riziko spojená s různými aktivy 

s rozdílnou úrovní systematického rizika odlišná. Tedy u rizikovějších aktiv bude prémie                 

za riziko vyšší a naopak. Model CAPM vyjádřen beta verzí modelu SML je specifikován 

následovně, 

( ) ( )i F M FE r R R R ,                           (2.37) 

přičemţ E(ri) je očekávaný výnos příslušného aktiva, RF bezriziková sazba,  beta faktor,     

RM výnosnost trhu.  

Bezriziková sazba je chápána jako nejniţší moţná výnosnost trhu. Funkci bezrizikové 

míry plní velmi často střednědobé státní dluhopisy či státní pokladniční poukázky. Výnos trhu 

je většinou zastupován výnosem burzovního indexu. Dodatečný výnos trhu je rozdíl mezi 

průměrným historickým výnosem burzovního indexu a průměrnou historickou bezrizikovou 

sazbou.  

Koeficient beta vyjadřuje systematické riziko výnosů vlastního kapitálu společnosti. 

Vyjadřuje, jak se změní výnosnost akcie daného podniku, změní- li se výnosnost kapitálového 

trhu o jednotku. Koeficientem beta se násobí riziková prémie trhu a tím se do této prémie 

promítá systematické (nikoli specifické) riziko konkrétního podniku. Pokud je = 1, je riziko 



 27 

výnosů cenného papíru společnosti stejné jako riziko výnosů kapitálového trhu. Je- li >1 

(<1), je riziko výnosů cenného papíru společnosti větší (menší) neţ riziko výnosů 

kapitálového trhu a tím je větší (menší) i riziková prémie trhu oproti průměrné prémii                    

za riziko na kapitálovém trhu. Beta faktor můţe být dán pro jednotlivé ekonomiky, odvětví i 

pro jednotlivé společnosti. Hodnotu beta faktoru lze zjistit z internetových stránek                               

A. Damodarana v sekci „Updated Data“ (Veselá, 2006).  
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3  Historie a vývoj Komerční banky 

Komerční banka je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti drobného, 

podnikového a investičního bankovnictví. Obsluhuje více neţ 2,7 milionů klientů. Společnosti 

finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované sluţby, mezi které patří penzijní 

připojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné 

prostřednictvím sítě 398 poboček a 682 bankomatů po celé České republice a také formou 

telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. Také ostatní společnosti skupiny mají 

širokou klientelu. Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 747 tisíc klientů a Penzijní 

fond KB registroval více neţ 491 tisíc účastníků penzijního připojištění. Počet aktivních 

klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX narostl na 226 tisíc. Komerční 

banka, jako první středoevropská společnost, získala  cenu za nejlepší řešení z oblasti business 

inteligence pořádanou nezávislou analytickou společností Gartner.  

Komerční banka je důleţitou součástí úseku retailového bankovnictví skupiny Société 

Générale od října roku 2001. Skupina Société Générale je jednou z největších finančních 

skupin v eurozóně, která zaměstnává na celém světě 151 tisíc lidí ve třech klíčových 

oblastech, a to v retailovém bankovnictví a finančních sluţbách, globálním investičním 

managementu a podnikovém a investičním bankovnictví.  

 Komerční banka vznikla vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky 

československé na území České republiky v lednu roku 1990. V rámci kupónové privatizace 

se KB stala akciovou společnosti, kde hlavním majitelem akcií byly Fondy národního majetku 

ČR a SR. Banka emitovala globální depozitní certifikáty, které zastupují akcie KB,                  

roku 1995 a tím tak vstoupila na mezinárodní kapitálové trhy. V roce 1997 vláda České 

republiky schválila prodej státem vlastněných akcií KB strategickému investorovi Société 

Générale v červnu 2001 za cenu 40 miliard Kč. Banka pod novým majitelem představila 

novou segmentaci klientů a na ní navazující organizaci obchodní sítě, která přinesla zlepšení 

úrovně sluţeb poskytovaných klientům. Současně uvedla také novou firemní identitu, která 

vyjadřovala novou strategii KB a její příslušnost k mezinárodní bankovní skupině Société 

Générale. V roce 2003 získala KB ocenění Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější banka roku.  

V roce 2004 vyhrála prestiţní cenu soutěţe MasterCard Banka roku. Jako první banka          

na českém trhu se zavázala udrţet Garantovanou úroveň sluţeb dodrţováním jasně 

definovaných principů týkajících se poskytovaných produktů a sluţeb a také jako první banka 

v ČR umoţnila klientům nezávislé řešení sporu ustanovením funkce ombudsmana.  
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3.1  Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech 

Komerční banka, jejíţ právní forma je akciová společnost, vznikla 5. března 1992. Její 

sídlo je v Praze 1. 

Předmět podnikání, který vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,               

ve znění pozdějších předpisů, je příjímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, 

investování do cenných papírů na vlastní účet, platební styk a zúčtování, finanční pronájem, 

vydávání a správa platebních prostředků, poskytování záruk, otevírání akreditivů, obstarávání 

inkasa, poskytování investičních sluţeb, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 

s devizovými hodnotami a se zlatem, finanční makléřství, směnárenská činnost, výkon funkce 

depozitáře, poskytování bankovních informací, pronájem bezpečnostních schránek, vydávání 

hypotečních zástavních listů. Dále je předmětem podnikání činnosti, jeţ jsou vykonávány pro 

podniky pomocných bankovních sluţeb.1 

V následující tabulce jsou uvedeni akcionáři KB a jejich procentní podíl na základním 

kapitálu a hlasovacích právech k 31.12. 2009. 

Tab. 3.1 Akcionáři a je jich podíl na základním kapitálu 

Držitel akcií Sídlo Počet akcií 
Podíl na 

ZK 

SOCIETE GENERALE S.A.  29 BLD HAUSSMANN, PARIS 22 940 227 60,353% 

Chase Nominees Limited 125 London Wall, London 2 171 394 5,713% 

STATE STREET BANK AND 

TRUST COMPANY 
Frenklin Street 225, Boston 1 929 864 5,077% 

Ostatní akcionáři   10 968 367 28,857% 

Zdroj: http://www.rmsystem.cz/udalosti/7383-slozeni-akcionaru-komercni-banky-k-31-12-2009 (5.3.2010) 

Pro názornost je v níţe uvedeném grafu uveden podíl na základním kapitálu 

uvedených akcionářů. 

Graf 3.1 Podíl na základním kapitálu KB 

Podíl na základním kapitálu KB

SOCIETE GENERALE Chase Nominees Limited

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY OSTATNÍ AKCIONÁŘI

 
Zdroj: http://www.rmsystem.cz/udalosti/7383-slozeni-akcionaru-komercni-banky-k-31-12-2009 (5.3.2010) 

                                                 

1
Výpis z obchodního rejstříku http://www.justice.cz  ze dne 05.03.2010 

http://www.rmsystem.cz/udalosti/7383-slozeni-akcionaru-komercni-banky-k-31-12-2009
http://www.rmsystem.cz/udalosti/7383-slozeni-akcionaru-komercni-banky-k-31-12-2009
http://www.justice.cz/
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Společnost Komerční banka a.s. vlastní majetkové podíly v řadě společností ve vazbě 

na své obchodní aktivity. V následující tabulce jsou uvedeny podniky, ve kterých má 

Společnost rozhodující majetkové účasti.  

 

Tab. 3.2 Majetkové podíly KB 

 

 

Název společnosti 

Přímý podíl na 

základním 

kapitálu 

(v %) 

Nepřímý podíl na  

základním kapitálu 

(v %) 

 

 

Základní kapitál 

v tis. Kč 

ALL IN REAL ESTATE 
LEASING 

100 - 4 170 

Bastion European Investment 99,98 - 3 660 469 

Essox 50,93 - 1 165 387 

Factoring KB 100 - 1 190 000 

Komerční banka 

Bratislava 
100 - 466 499 

Modrá pyramida stavební 
spořitelna 

100 - 4 322 282 

Penzijní fond Komerční 

banky 
100 - 530 000 

Protos, uzavřený 
investiční fond 

89,64 10,36 11 705 000 

Zdroj:Základní informace KB k  30.9.2009 (5.3.2010) 

 

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. 

(BCPP) na prestiţním hlavním trhu a ve SPADu a řadí se mezi jeho nejlikvidnější emise.,            

a RM-SYSTÉMU. Také se obchodují ve formě globálních depozitních certifikátů na Burze 

cenných papírů v Londýně  (London Stock Exchange).  

       Tab. 3.3 Akcie na BCPP  

Forma na majitele 

Podoba zaknihovaná 

Počet kusů 38 009 852 ks 

Jmenovitá hodnota 500 Kč 

Celková hodnota emise 19 004 926 000 Kč 

ISIN CZ0008019106 

       Zdroj:www.pse.cz  (5.3.2010) 

Kromě uvedených akcií Komerční banka a. s., emitovala v roce 2005 dva druhy 

dluhopisů, které mají podobu hypotečních zástavních listů a jsou obchodovány na Burze 

cenných papírů Praha a.s. První typ dluhopisu, jehoţ jmenovitá hodnota činí 10  000 Kč          
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a celkový počet CP v emisi je 1 mil. kusů, má úrokovou sazbu 4,4 % a datum splatnosti emise 

je v roce 2015. Druhý typ emise dluhopisů, jejichţ jmenovitá hodnota je 10 000 Kč za jeden 

kus a počet kusů v emisi je 520 000, má splatnost také v roce 2015.  

3.2  Zaměstnanci 

Společnost se prezentuje na trhu práce jako  stabilní, solidní a přitom progresivní 

zaměstnavatel. Banka klade velký důraz na hodnoty jako profesionalita, týmový duch                 

a inovace, které jsou shodné s odhodláním dosahovat maximální kvality. Profesionalitou se 

myslí efektivní posilování odborných znalostí a dovedností a také i rozvíjení lidského 

potenciálu. Inovace pohání růst Společnosti, kdy kaţdý den nachází nová řešení a dynamické 

postupy, které tak umoţňují pruţně reagovat na neustálé změny světového a domác ího trhu. 

Nejsilnější stránkou Komerční banky je týmový duch. Projevuje se to tím, ţe KB čerpá 

z různorodosti názorů svých kolegů.  

 Komerční banka se aktivně podílí v rámci skupiny Société Générale na mezinárodní 

mobilitě zaměstnanců, prostřednictvím čehoţ dochází k výměně znalostí a zkušeností                      

a  profesního rozvoje zaměstnanců. Také intenzivně rozvíjí interní mobilitu, tedy spolupráci 

s dceřinými a sesterskými společnostmi, aby zvyšovala neustále efektivitu činností, sniţovala 

náklady a posílila sounáleţitost zaměstnanců.  

 Vysokou prioritou KB je, aby se zachoval kvalitní nábor nových zaměstnanců. Banka 

se neustále rozšiřuje, otevírá nové pobočky či telefonní centra, čímţ vzniká potřeba obsazovat 

nově vzniklé pracovní pozice. KB spolupracuje s významnými studentskými organizacemi 

(AIESEC, IAESTE, CEMS) a s vybranými vysokými školami v rámci podpory absolventů 

vysokých škol a jejich dalšího uplatnění. Nabízí studentům moţnost nalézt vhodné profesní 

uplatnění, jak během studia jako praxe tak i po ukončení školy.  

 KB jako zaměstnavatel se snaţí umoţnit průběţný profesní rozvoj všem svým 

zaměstnancům. V rámci programu CARMEN (Career Management, řízení kariéry) se věnuje 

specifické péči o zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené. Prostřednictvím 

speciálního programu podporuje rychlejší návrat z mateřské/rodičovské dovolené a snazší 

integraci do pracovního prostředí. Také KB nabízí alternativní pracovní úvazky, pokud je to 

tedy z provozních důvodů moţné. Banka poskytuje také svým zaměstnancům odměny při 

odchodu do starobního nebo invalidního důchodu.  

 Kvůli rozšiřování banky roste počet zaměstnanců. V Tab. 3.4 je vidět počet 

zaměstnanců přepočtený za sledovaná období. Největší nárůst byl v roce 2006 o 7,2 %. 

V tomto roce KB otevřela 19 nových poboček v nových obchodních a obytných centrech. 
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V roce 2007 a 2008 byl stejný nárůst zaměstnanců a to o 3,2 %. Nepatrný růst byl 

zaznamenán v posledním období. Banka musela sniţovat náklady, aby dosáhla nějaké úrovně 

zisku, a proto tak výrazně nezvyšovala počet zaměstnanců.  

 

Tab. 3.4 Přepočtený počet zaměstnanců 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Přepočtený počet zaměstnanců 7 713 8 266 8 534 8 804 8 815 
Zdroj: výroční zprávy 2005 – 2008 a zveřejněné výsledky za rok 2009   

 V níţe uvedeném grafu je také vidět pro přehlednost průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců Komerční banky v letech 2005 aţ 2009.  

 

Graf 3.2 Přepočtený počet zaměstnanců 
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3.2.1  Vrcholové orgány KB 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenţ ř ídí její činnost a jedná jejím 

jménem. Představenstvo má celkem šest členů. Představenstvo volí a odvolává valná 

hromada. Ţádný z členů představenstva nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové 

povahy. 

Tab. 3.5 Členové představenstva 

Henri Bonnet  předseda  od 10. září 2009 

Vladimír Jeřábek  člen od 1. června 2008 

Didier Colin člen od 10. října 2008 

Jan Juchelka člen od 1. července 2006  

Peter Palečka člen od 6. října 2005 

Patrice Taillandier-Thomas člen od 1. února 2008 
Zdroj: Základní informace o KB k  30.9.2009 

 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíţí na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 9 členů.  

Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada.  
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Tab. 3.6 Členové dozorčí rady 

Didier Alix předseda od 29. dubna 2005 

Jean-Louis Mattei místopředseda  od 29. dubna 2005 

Séverin Cabannes člen  od 29. dubna 2005 

Bořivoj Kačena člen  od 29. dubna 2008 

Pavel Krejčí* člen  od 28. května 2005  

Jan Kučera* člen  od 28. května 2005  

Petr Laube člen  od 29. dubna 2005 

Christian A. F. Poirier člen  od 29. dubna 2005 

Nina Trlicová*, členka  od 28. května 2005  

Zdroj: Základní informace o KB k  30.9.2009 

* zvoleni zaměstnanci KB 

 

V rámci kompetencí dozorčí rady jsou zřízeny dva výbory, které slouţí jako poradní              

a iniciativní orgány dozorčí rady, a to výbor pro odměňování a personální otázky a výbor pro 

audit. Výbor pro odměňování a personální otázky dozorčí radě navrhuje členy představenstva, 

personální sloţení jejích výborů, také poskytuje stanoviska k návrhům smluv a plnění                  

ve prospěch členů představenstva, vyhodnocuje plnění smluv se členy představenstva a dává 

doporučení dozorčí radě. Členy tohoto výboru jsou Dider Alix jako předseda, Bořivoj Kačena 

a Jean-Louis Mattei. Výbor pro audit kontroluje hlavně účetní doklady, zápisy a řádné vedení 

účetnictví KB. Také jeho povinností je přezkoumávat řídící a kontrolní systém banky, 

projednávat zprávy o činnosti vnitřního auditu a spolupracovat i s externím auditorem. Členy 

výboru pro audit jsou Séverin Cabannes jako předseda, Petr Laube a Christian Poirier.  

3.3  Tržní situace 

Komerční banka je třetí největší bankou v České republice. Ratingová agentura 

Standard & Poor's ohodnotila Banku ratingem na úrovni A/A-1 se stabilním výhledem, tedy 

rating na úrovni České republiky a nejlepší rating a výhled z českých bank.  

Komerční banka za rok 2009 vytvořila čistý zisk ve výši 11 094 milionů Kč, coţ je             

o 16,4 % méně neţ v minulém roce. Solidní výsledek, který překonal očekávání trhu byl 

dosaţen v náročném ekonomickém prostředí a byl podpořen i udrţením přísné kontroly 

provozních nákladů a obezřetným řízením rizik.  
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Tab. 3.7 Čistý zisk 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Čistý zisk v mil. Kč 8 911 9 120 11 225 13 233 11 094 
Zdroj: výroční zprávy 2005 – 2008 a účetní závěrka  za rok 2009  

  

Vývoj čistého zisku za jednotlivá období jde vidět z níţe uvedeného grafu. Vzhledem 

k tomu, ţe v loni trvala ekonomická krize, tak i přesto čistý zisk daného roku byl vyšší neţ 

v roce 2006, kdy ekonomika byla na vrcholu. Výše zisku je také dána i postupným sniţování 

daní.  

 

Graf 3.3 Vývoj čistého zisku v mil. Kč 
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Komerční banka měla v roce 2009 čisté úrokové výnosy ve výši 22 088 mil. Kč, coţ je 

o 3,74 % více neţ v předchozím roce, a to zejména díky růstu úvěrování a širších úrokových 

rozpětí u aktiv, které naopak kompenzovaly sníţené marţe u depozit. Čisté úrokové výnosy 

rostly nejrychleji u společnosti ESSOX (o 30,5 %), dále pak u Modré pyramidy (19,5 %) a to 

díky dobrým objemům obchodů. Čisté provozní výnosy činili 33 041 milionu Kč, které se 

meziročně sníţily o 2,0 %. Také došlo ke sníţení celkových provozních nákladů o 3,3 % na 

14 027 milionů Kč, protoţe v průběhu roku 2009 byla přijata řada optimalizačních opatření. 

Nejvýraznějších úspor bylo dosaţeno ve všeobecných provozních nákladech, které poklesly             

o 7,3 % na 6 126 milionů Kč hlavně díky sníţeným výdajům na marketing, úsporám                            

v nákupu, IT a telekomunikacích. Personální náklady vzrostly o 1,8 % na 6 434 milionů Kč, 

přičemţ průměrný počet zaměstnanců zůstal téměř meziročně stejný, coţ ukazuje i graf č. 3.2.  

Celkový objem půjček poskytnutých Skupinou KB se zvýšil o 3,4 % na 386,6 miliardy 

Kč. Z celkového objemu půjček převýšil podíl úvěrů jednotlivým klientům 45 %. Portfolio 

hypoték občanům, stouplo o 10,9 % a dosáhlo 100,4 miliardy Kč. Celková hodnota 

spotřebitelských úvěrů, které poskytuje KB a ESSOX, se meziročně zvýšila o 2,6 % na 29,6 

miliardy Kč. Podnikatelské úvěry poskytnuté Skupinou KB se sníţili oproti předchozímu roku 
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o 1,4 % kvůli niţší poptávce po půjčkách, a dosáhly 206,4 miliardy Kč. Objem pohledávek 

financovaných pomocí faktoringu poklesl na 1,8 miliardy Kč o 39,6 %. Konsolidovaný objem 

vkladů zůstal v meziročním srovnání téměř na stejné úrovni. Celkový objem se meziročně 

mírně sníţil o 0,5 % na 551,8 miliardy Kč, protoţe došlo ke zhoršení likvidní pozice 

podnikových klientů, jejichţ depozita se sníţila o 3,5 % na 295,1 miliardy Kč. Vklady občanů 

v KB se nepatrně meziročně sníţily o 0,3 % na 153,7 miliardy Kč. Aktiva klientů Penzijního 

fondu KB stoupla o 5,9 % na 27,2 miliardy Kč a stavební spořitelna Modrá p yramida 

evidovala depozita v hodnotě 67,1 miliardy Kč, tedy o 2,7 % více neţ v loňském roce.  

Celkový počet klientů skupiny KB převýšil 2,7 milionů. Ve skupině dosáhla 

nejrychlejšího růstu o 38 % společnost spotřebitelského financování ESSOX s 312 000 

klienty. Na konci roku 2009 evidovala Komerční banka 1 343 000 individuálních zákazníků. 

Modrá pyramida obsluhovala 720 000 klientů a počet účastníků penzijního připojištění                   

u Penzijního fondu KB dosáhl 498 000. 

Finanční krize vedla banky k rozšíření svých produktů. Klienti skupiny  KB tak mohli 

vyuţít vládní a mezinárodní programy zaměřené na sníţení dopadů ekonomické recese. Jako 

nejnovější dodatek k řadě balíčků zprostředkovaných Komerční bankou začala nabízet 

výhodné půjčky českým podnikům s méně neţ 250 zaměstnanci, a to díky dohodě uzavřené    

s Evropskou investiční bankou. Seznam dalších nových produktů a inovací představených                   

v posledním čtvrtletí roku 2009 zahrnuje nový spořící účet s moţností předčasného výběru 

bez sankcí, nový zajištěný fond Forte dostupný s programy ţivotního pojištění Vital Invest, 

nebo pojištění fotovoltaických zdrojů připravené Českou pojišťovnou v rámci nově uzavřené 

strategické spolupráce mezi KB a ČP. Další pojišťovací produkt - pojišťění platebních karet 

Merlin, jeţ je nyní dostupné drţitelům karet vydaných všemi bankami v České republice.                

V závěru roku banka připravila speciální vánoční nabídku, která klientům umoţnila zdarma 

pojistit nákupy, získat prodlouţenou záruku na zboţí, vybrat vlastní design karty nebo změnit 

PIN.2

                                                 

2
 Zdroj: Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2009 
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3.3.1  Kurz akcie a dividendy 

Komerční banka byla poprvé uvedena na Burzu cenných papírů Praha v lednu roku 

2000. K 5. lednu daného roku činila cena akcie 650 Kč. Jako tvůrce trhu začala obchodovat na 

burze trhu od ledna 2003 s kurzem 2 118 Kč. Od té doby do dnes měla nejvyšší kurz akcie 

8.10.2007 a to ve výši 4 498 Kč. Nejniţší kurz byl v  3. 3. 2009 v hodnotě 1 572 Kč. Akcie 

Komerční banky tvoří báze indexu PX. V bázi indexu PX ke dni 25.3. 2010 má Komerční 

banka váhu 16,21 % s redukovanou trţní kapitalizací 148 618,5 mil. Kč. 

  Níţe uvedený graf ukazuje vývoj ceny akcie KB na BCPP ve SPADu za období        

25. 3. 2007 aţ 25. 3. 2010.  

 

 Graf  3.4 Vývoj kurzu v období 25. 3. 2007 – 25. 3. 2010 

 

Zdroj: http://www.akcie.cz/kurzy-cz/graf/akcie-717-komercni-banka/ (25.3.2010) 

   

Na konci roku 2007 akcie KB skončily na ceně 4 371 Kč. V tomto období byl rychlý 

růst české ekonomiky, coţ bylo základem pro úspěšný vývoj kurzu. Tyto akcie po celý rok 

rostly rychleji neţ index PX. Krátkodobý pokles v dubnu byl zapříčiněn náhlým propadem 

asijských trhů. Dále pak od poloviny srpna aţ do konce roku 2007 byly akcie všech 

finančních institucí po celém světě, včetně Komerční banky, pod tlakem, jeţ byl vyvolán 

úvěrovou krizí v USA způsobenou rizikovými hypotékami. Ale i přesto akcie KB opět začaly 

růst, protoţe banka měla silnou likvidní pozici a také vysokou transparentnost ohledně 

expozice vůči strukturovaným dluhopisům.  

Nadále v roce 2008 vývoj kurzu akcií v uvedeném grafu významně ovlivnila postupně 

se prohlubující světová finanční krize. Ve srovnání s celým českým trhem a s indexy 

evropských bankovních akcií byl i přesto vývoj kurzu relativně dobrý. Celkový výnos za rok 

2008 byl negativní, ve výši 36 %, a ve stejném období poklesl i index PX o 53 %. Akcie KB 

završily rok 2008 na ceně 2 970 Kč. V lednu světové akciové trhy reagovaly na čísla, která 

http://www.akcie.cz/kurzy-cz/graf/akcie-717-komercni-banka/
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uváděla, ţe americká ekonomika se nebude moci vyhnout recesi. Kurz akcií se poté zvyšoval 

díky zveřejněným výsledku za první čtvrtletí roku 2008. V květnu toho roku se akcie 

vyšplhaly na maximum, na úroveň 4 475 Kč. Poté co banka Lehman Brothers poţádala                   

o ochranu před věřiteli 15. září, došlo ke zvýšení volatility obchodování a významné 

přecenění rizik na finančních trzích. Kurz KB se hlavně proto dostal na minimum tohoto roku, 

na úroveň 2 185 Kč 27. října.  

V roce 2009 pokračoval pokles akciových trhů i akcií Komerční banky. Kurz akcie se  

dostal aţ na své minimum a to 3. 3. 2009 v hodnotě 1 572 Kč. K tomuto dni měl index PX 

hodnotu 631 bod, coţ bylo nejméně od začátku světové krize. V tomto období  docházelo 

k ozdravení bank, vlády poskytly bankám velkou finanční pomoc, jednalo se zejména                          

o společnosti v USA a v Evropě. Vláda ČR neposkytla ţádnou finanční pomoc, protoţe 

tuzemské banky jsou převáţně se zahraniční účastí a také se vykazují dobrou likviditu.  

V březnu se začaly objevovat signály moţného zpomalování poklesu. Tyto signály se týkaly 

spontánních přizpůsobovacích procesů a také aktivních zásahů vlád a centrálních bank.            

I z grafu je patrné, ţe nastal růst kurzu akcie. Důvodem byly i uveřejněné výsledky KB, které 

byly relativně dobré, coţ ukazuje i tabulka čistého zisku. Komerční banka ukončila rok 2009 

s kurzem akcií na úrovni 4 000 Kč.  

 

Dividendy 

Řádná valná hromada rozhodla o vyplacení dividend za rok 2005 ve výši 250 Kč               

na jednu akcii v celkovém objemu 9,5 miliardy Kč. V tomto roce byla nejvyšší vyplacená 

dividenda od roku 2000 a také i dividendový výplatní poměr, který udává podíl dividendy               

na jednu akcii a čistého zisku na jednu akcii. V květnu roku 2007 došlo k technickému 

poklesu               o vyplacenou dividendu 150 Kč v celkovém objemu 5 701 milionů Kč. Za 

rok 2007 byla vyplacena dividenda v celkovém objemu 6,8 mld. Kč a dividenda na jednu 

akcii činila 170 Kč.. Nejniţší dividendový výplatní poměr byl v roce 2008, jeţ byl zapříčiněn 

finanční krizí. Výplata dividend na jednu akcii i přes finanční krizi činila 180 Kč. Dopady 

finanční krize byly i v roce 2009, avšak KB tuto nepříznivou situaci ustála a vykázala dobré 

ekonomické výsledky. Představenstvo Komerční banky se rozhodlo navrhnout dozorčí radě 

výplatu dividend na jednu  akcii ve výši 170 Kč na základě dobrých výsledků za rok 2009, 

coţ představuje výplatní poměr 58,7 % z konsolidovaného čistého zisku. Dle stanov Banky 

mají nárok na výplatu dividend akcionáři vlastnící akcie KB ke třicátému kalendářnímu dni                   

po konání valné hromady. Valná hromada by se měla konat v dubnu tohoto roku. 



 38 

4 Globální a odvětvová analýza  

V této části diplomové práce je provedena globální a odvětvová analýza. Údaje jsou 

převáţně z Českého statistické úřadu, České národní banky, Ministerstva financí a výročních 

zpráv KB. 

4.1  Globální analýza 

Globální analýza zkoumá a hodnotí jednotlivé vlivy ekonomiky a trhu na cenu 

analyzované akcie. K tomu slouţí důleţité globální makroekonomické agregáty, faktory            

a veličiny, jakými např. jsou reálný výstup ekonomiky, peněţní nabídka, úrokové sazby, 

fiskální politika, inflace, mezinárodní pohyb kapitálu, ekonomické a politické šoky apod.  

Momentálně je světová ekonomika v recesi. V roce 2008 začala finanční krize v USA 

kvůli špatným hypotékám. Počátek krize se datuje od 15. září roku 2008 pádem banky 

Lehman Brothers. Avšak zpomalování tempa růstu HDP  docházelo jiţ v průběhu roku 2008 

v USA. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 bylo v  USA tempo růstu HDP uţ v červených číslech, 

na úrovni -1,9 %. Pokles HDP pokračoval i v následujících dvou čtvrtletí roku 2009, tempo 

růstu v prvním kvartále bylo -3,3 % a ve druhém -3,8 %. V třetím čtvrtletí se pokles zmírnil, 

díky účinkům fiskálních zásahů vlády, a činil -2,6 %. Za poslední čtvrtletí roku 2009 vykázala 

ekonomika růst v kladných hodnotách, jeţ byly nepatrně nad nulovou hranicí, 0,1 %.   

Evropská unie se také dostala do záporných hodnot v posledním čtvrtletí roku 2008. 

Tempo růstu HDP v EU kleslo na -1,5 %, přičemţ nejhůře na tom byly země Lotyšsko -10,3 

%, Estonsko -9,2 %, Irsko -8,0 % a nejlépe na tom bylo Rumunsko 2,9 %, Kypr 2,8 %                

a Slovensko 2,5 % Meziroční tempo růstu bylo v EU po celý rok v záporných hodnotách. 

V prvním kvartálu roku 2009 byla úroveň tempa růstu ve výš i -4,9 %, nejhůře na tom bylo 

Lotyšsko -18,7 % a Estonsko -15,0 %. Ve druhém čtvrtletí se ještě více prohloubilo tempo 

růstu EU na hodnotu -5 %, přičemţ opět na tom bylo nejhůře Lotyšsko a Estonsko. Ve třetím 

čtvrtletí se uţ pokles zmírnil v EU na -4,3 % a tento vývoj pokračoval i v posledním čtvrtletí 

roku 2009, meziroční tempo růstu tak dosáhlo na úroveň -2,3 %. 

Vývoj tempa růstu HDP v České republice za poslední dva roky (2008 a 2009) 

ukazuje následující graf.  
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Graf 4.1 Meziroční tempo růst HDP v ČR 
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Zdroj: Český statistický úřad 

 

V České republice se začala projevovat krize o něco později neţ v USA či v EU. Na 

konci roku 2008 roční tempo růstu se výrazně zpomalilo proti předchozímu čtvrtletí. Hodnota 

růstu HDP činila 0,0 %. Do záporných hodnot se dostala hned v prvním čtvrtletí roku 2009, 

na hodnotu -4,2 %. Pokles HDP pokračoval i v následujícím čtvrtletí. Tempo růstu se sníţilo 

o 0,5 % na -4,7 %. Ve třetím čtvrtletí došlo k nepatrnému oţivení ekonomiky a vývoj HDP 

byl ve výši -4,1 %. V posledním uvedeném čtvrtletí se opět sníţil pokles růstu HDP o 1 %.    

Pro rok 2010 se předpokládá mírný nárůst ekonomické aktivity o 1,3 %. Struktura 

růstu bude ovlivněna zejména oţivením ekonomik hlavních obchodních partnerů České 

republiky, a proto by růst HDP měl být taţen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011 

by se podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky zrychlit na 2,6 %.  

4.1.1 Úrokové sazby 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.1.1 změny úrokových sazeb jsou povaţovány                  

za jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující akciové kurzy. V průběhu ekonomického růstu 

úrokové sazby se postupně zvyšovaly, jak uvádí Graf 4.2. Před postupným sniţováním 

úrokových sazeb v průběhu finanční krize, činila diskontní sazba 2,75 %, lombardní sazba 

4,75 % a repo sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, 3,75 %. V srpnu roku 2008 

se bankovní rada rozhodla sníţit základní úrokové sazby (diskontní sazbu, repo sazbu 2T, 

lombardní sazbu) o čtvrt procentního bodu. Ke sníţení úrokových sazeb došlo poprvé od roku 

2005. Hlavním důvodem byla zpomalující se česká ekonomika a také prudké posílení české 

koruny. V říjnu se odhodlaly centrální banky největších ekonomik světa včetně USA                       

a Eurozóny sníţit úrokové sazby vesměs o půl procenta na podporu ekonomik. K tomuto 

razantnímu kroku se odhodlala i ČNB a to v listopadu, kdy sníţila úrokové sazby nečekaně           
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o třičtvrtě procentního bodu . V následujícím měsíci opět klesaly úrokové míry a to o půl 

procentního bodu. Na konci roku 2008 byly nastaveny úrokové sazby následně: diskontní 

sazba 1,25 %, lombardní sazba 3,25 % a repo sazba 2,25 %. 

 Postupné sniţování úrokových sazeb pokračovalo i v roce 2009. Česká národní banka 

se rozhodla sníţit poprvé v roce 2009 úrokové sazby o půl procentního bodu a to v únoru. 

Důvodem byl pesimističtější odhad růstu ekonomiky. ČNB odhadovala, ţe hospodářství letos 

klesne, a to o ţádná celá tři desetiny procenta. Očekávaný pokles HDP v roce 2009 se opět 

mírně prohloubil (z -2,2 % v dubnu na -2,4 % v květnu), coţ vedlo květnu k dalšímu sníţení 

úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. V srpnu opět klesaly úrokové sazby o čtvrt 

procentního bodu. ČNB se i pomocí úrokových sazeb snaţila zvýšit klesající inflaci. 

Bankovní rada ČNB na svém prosincovém jednání se rozhodla sníţit dvoutýdenní repo sazbu 

(2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,00 %. Lombardní sazba byla rovněţ sníţena o 25 

bazických bodů na 2,00 %. Diskontní sazba byla ponechána na 0,25 %. Nově stanovené 

úrokové sazby jsou platné od 17. 12. 2009. Takto nastavené úrokové sazby jsou nejniţší                

od vzniku České republiky. Na svém únorovém zasedání bankovní rada vyhodnotila rizika 

prognózy inflace a hospodářského růstu  jako celkově vyrovnaná a rozhodla jednomyslně 

ponechat úrokové sazby beze změny. 

V Grafu 4.2 je uveden vývoj i úrokové sazby PRIBOR, za kterou si české banky 

navzájem poskytují úvěry a je velmi důleţitá pro výši úroků u hypotečních úvěrů. V průběhu 

roku 2008 PRIBOR byl nestabilní, dostal se na maximum ve sledovaném období na úroveň 

4,24 %. V roce 2009 úroková sazba klesala a nyní je na svém minimu od vzniku České 

republiky, na úrovni 1,52 %, 

 
Graf 4.2 Vývoj úrokových sazeb v % 
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Zdroj: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY(18.3.2010) 
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Prognóza vývoje úrokových sazeb v následujícím období je optimistická. Podle 

analytiků lze očekávat postupné světové oţivení ekonomik, coţ by vedlo k tomu, ţe by se uţ 

neprováděla v tak velké míře expanzivní měnová politika jako to bylo doposud. Hlavní riziko, 

jeţ by zapříčinilo pomalejší změnu měnové politiky, představuje pomalejší neţ očekávané 

tempo oţivení našich hlavních exportních partnerů. Rychlejší zpřísnění měnové politiky by 

mohlo vést k nadměrnému oslabení kurzu koruny a také by souviselo s dynamikou 

zadluţování, která by mohla ve střednědobém období vést k rychlejšímu nárůstu výnosů.  

4.1.2 Inflace 

Inflace je velmi důleţitá makroekonomická veličina. Inflace znamená všeobecný růst 

cenové hladiny v čase. Vývoj inflace od ledna 2008 do února 2010 ukazuje Graf 4.3. V grafu 

je uvedena míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného 

roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o sezónně očištěnou cenovou 

úroveň. 

Graf 4.3 Vývoj inflace 
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Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace (18.3.2010) 

 

V první čtvrtletí roku 2008 pokračovalo zvyšování inflace, jeţ začalo v říjnu 

předchozího roku. Důvodem tohoto růstu byl vývoj světových cen energetických zdrojů                

a potravin. V březnu se inflace sníţila na 7,1 %. Hlavní příčinou sníţení byly regulované 

ceny, zejména úprava nájemného, zavedení poplatků ve zdravotnictví a zvýšení DPH z 5% na 

9% sazbu. Od té doby začala inflace postupně klesat. Ve druhém čtvrtletí se meziroční inflace 

sníţila, v červnu činila 6,7 %. Největší vliv na sníţení inflace měly ceny potravin, jejichţ 

meziroční růst zpomaloval jak v tuzemsku tak i na světových trzích. Také došlo ke zpomalení 

hospodářského růstu, a tedy i k zpomalení spotřebitelské poptávky, coţ vedlo k tomu, ţe 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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podniky nemohly své náklady plně promítat do cen.  V dalším čtvrtletí se nepatrně sniţovala 

míra inflace, v srpnu činila 6,5 %, ale přesto byla nad inflačním cílem, který byl 3 % do roku 

2009. Příčinnou nepatrného sniţování byl meziroční růst cen potravin v důsledku zvýšení 

cen cigaret, které opoţděně zohlednily vliv zvýšení spotřební daně a na druhé straně došlo 

k dalšímu oslabení spotřebitelské poptávky. V poslední čtvrtletí roku 2008 se razantně sníţila 

meziroční inflace. Na konci roku byla na úrovni 3,6 %. Důvodem výrazného sníţení byl 

pokles cen ropy a zemědělských a potravinářských komodit. Průměrná meziroční míra inflace 

za rok 2008 byla 6,3 %. 

V prvním čtvrtletí 2009 se inflace opět výrazně sníţila, a ocitla se ve spodní hranici 

tolerančního pásma inflačního cíle ČNB. V únoru inflace dosáhla 2,0 %. Její sníţení bylo 

důsledkem odeznění vlivu řady reformních opatření, která se uskutečnila na začátku roku 

2008 a zřetelně klesala spotřebitelská poptávka.  Také vnější faktory výrazně ovlivnily pokles 

inflace, zejména meziroční pokles světových cen ropy. K  dalšímu výraznému poklesu došlo 

v následujícím čtvrtletí. V červnu byla inflace na úrovni 1,2 %. Inflace se tak dostala pod 

spodní okraj tolerančního pásma inflačního cíle. Nejvíce k poklesu přispělo odeznění dopadů 

změn nepřímých daní, zpomalení růstu regulovaných cen a pokles spotřebitelské poptávky. 

Ve třetím čtvrtletí pokračoval výrazný pokles inflace, která v září činila 0,0 %, coţ 

znamenalo, ţe cenová hladina byla stejná jako v září 2008. Hlavní příčinnou výše inflace byly 

ceny potravin, které meziročně klesaly. V posledním čtvrtletí se dokonce inflace dostala              

do záporných hodnot a to v říjnu na úroveň -0,2 % a tak vyvrcholil trend sniţování inflace. 

V listopadu se inflace vrátila do kladných hodnot a začal nepatrný růst. Na zvýšení inflace            

se nejvíce podílely ceny pohonných hmot, jejichţ meziroční růst výrazně zrychlil díky růstu 

cen ropy na světových trzích. Přestoţe se inflace zvýšila, pohybovala se ve spodním 

tolerančním pásmu inflačního cílování. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2009 byla            

1,0 %. V roce 2010 nepokračoval růstu inflace, ale naopak její pokles. V únoru činila inflace 

0,6 %. 

 Následující graf představuje prognózu inflace podle ČNB do 2. čtvrtletí roku 2011. 

ČNB změnila inflační cíl, který je nyní na úrovni 2 %.  
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Graf 4.4 Prognóza inflace 
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Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html(18.3.2010) 

 

Jak ukazuje Graf 4.4, meziroční inflace by se měla zvyšovat. Na konci roku 2010 by 

měla podle predikce být na úrovni 2,6 %. V prvním čtvrtletí roku 2011 by měla nepatrně 

klesnout na hodnotu 2,0 % a v následujícím čtvrtletí by měla být ve výši 2,1 %. Vějířový graf 

zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. Nejtmavší pásmo kolem 

středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se 

pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.  

4.1.3 Peněžní nabídka 

Následující graf ukazuje vývoj peněţních agregátů M1, M2 a M3 od roku 2005                  

do roku 2009 kvartálně. Peněţní agregát M1 zahrnuje oběţivo a jednodenní vklady, jejich 

vývoj je také uveden v grafu. Peněţní agregát M2 obsahuje M1 a pak krátkodobé, střednědobé               

a dlouhodobé vklady. Nejobsáhlejší peněţní agregát je M3, který kromě M1 a M2, zahrnuje 

ještě obchodovatelné nástroje, repo operace, akcie či podílové listy fondu a dluho vé cenné 

papíry do dvou let. 

Graf 4.5 Roční tempo růstu peněžních agregátů v % 
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Jednodenní vklady nabývají nejvyšších hodnot tempa růstu. Jednodenní vklady rostly 

do třetího čtvrtletí 2006 a poté se začaly sniţovat. Další nárůst zaznamenaly v první čtvrtletí 

roku 2008, jeţ činili 21 %. V důsledku objevující se finanční krize roční tempo růstu 

jednodenních vkladů začal klesat. Tento trend trval do třetího čtvrtletí 2009. Oběţivo do 

třetího čtvrtletí 2006 vykazovalo růst, který mírně pokračoval do 2. čtvrtletí roku 2007. Poté 

téměř rok tempo růstu oběţiva klesalo, ve druhém čtvrtletí  2008 činilo 3,84 % růstu. 

Následně tempo růstu oběţiva rostlo a na maximum v hodnotě 12,8 % se dostalo na konci 

roku 2008. Během roku 2009 tempo růstu oběţiva klesalo. Peněţní agregát M1 se vyvíjel 

obdobně jako jednodenní vklady a oběţivo. Podle aktuálních dat roční tempo růstu peněţního  

agregátu M1 roste 6,7 %. Dynamika peněţního agregátu M2 odpovídala po celou dobu vývoji 

HDP v běţných cenách. Nejrychlejší tempo růstu peněţního agregátu M2 byl v prvním 

čtvrtletí roku 2008, jeţ dosahoval 17 %. Pote se tempo růstu sniţovalo. Obdobný scénář 

vývoje má i peněţní agregát M3, k jehoţ vývoji přispíval především agregát M2.  

4.1.4 Fiskální politika 

Fiskální politika nepříznivě ovlivňuje akciové trhy prostřednictvím veřejného dluhu. 

Graf 4.6 ukazuje vývoj tempa růstu státního dluhu.  

 

Graf 4.6 Tempo růstu státního dluhu 
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Zdroj: Ministerstvo financí 

  

Tempo růstu státního dluhu je nejvyšší v roce 2000. Dosahuje 26,66 %, coţ znamená, 

ţe státní dluh se v roce 2000 zvýšil oproti roku 1999 o 26,66 %. V roce 1999 činil státní dluh 

228,4 mld. Kč a v následujícím roce 289,3 mld. Kč. V dalších dvou letech se tempo růstu 

sniţovalo. Výrazný nárůst tempa růstu byl zaznamenán v roce 2003, ve výši 24,58 %. Poté se 

opět tempo růstu sniţovalo díky ekonomické expanzi, ale přesto tempo růstu nekleslo          
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pod 10 %. V roce 2008 se tempo růstu nepatrně zvýšilo na 12,05 % a pokračovalo v růstu           

i v posledním uvedeném roce. Příčinou byla finanční krize.Tempo růstu státního dluhu v roce  

2009 se rovnalo výši 17,85 %.  

Níţe uvedený graf ukazuje podíl domácího a  zahraničního dluhu na celkovém vývoji 

státního dluhu. 

 

Graf 4.7 Vývoj státního dluhu 
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Zdroj: Ministerstvo financí 

 

Vývoj státního dluhu má rostoucí trend. V roce 1999 překročil státní dluh hranici     

200 mld. Kč a uţ o dva roky později byl vyšší neţ 400 mld. Kč. Za rok 2009 byl rekordní 

státní dluh ve výši 1 178,24 mld. korun. V roce 2009 se Česká republika zadluţila                     

o 192,2 miliardy korun a dluh narostl o 178,44 miliardy korun. Státní dluh na jednoho 

obyvatele je nyní v částce 112.140,5701 Kč.  

 Poměr zahraničního a domácího dluhu na celkovém státním zadluţení je v letech    

1993 a 1994 poměrně stejný. Postupně dochází ke zvyšování domácího dluhu a podíl 

zahraničního dluhu je do roku 2003 zanedbatelný. Od roku 2004 se zvyšuje zahranič ní dluh, 

ovšem domácí dluh má stále převyšující podíl. Věřitelé v České republice jsou převáţně 

finanční instituce, tedy banky, pojišťovny a penzijní fondy.  

Součástí fiskální politiky je i výše sazby daně. Zdanění má přímý vliv na vývoj 

akciových kurzů a to ve dvou odlišných rovinách. První z nich se týká konkrétního zdanění 

akciové společnosti a druhá se týká zdanění investorů, tedy zdanění dividend. Z Tab. 4.1 lze 

vidět, ţe sazba daně v jednotlivých letech klesá, coţ má za následek zvyšování zisků 

společnosti. Ovšem v roce 2010 můţe dojít ke změně sazby daně, coţ záleţí na výsledku 

voleb, jeţ se uskuteční v květnu tohoto roku.  
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  Tab. 4.1 Vývoj sazby daně v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sazba daně PO 26% 24% 24% 21% 20% 19% 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

 

Atraktivita investice se u investorů odvíjí nejen od její současné hodnoty a rizika s ní 

spojeného, ale také od výše zdanění dividend. Toto zdanění dividend zvyšuje jeho náklady na 

danou investici. V ČR se zdanění dividend provádí pomocí sráţkové daně, jeţ je ve výši      

15 %. V České republice je nulový vztah mezi zdaněním zisku a zdaněním dividend. Sníţení 

zdanění v obou rovinách je pozitivním faktorem vedoucí ke zvýšení akciových kurzů.  

4.2  Odvětvová analýza 

Komerční banka podle nového třídění NACE patří do sekce K – peněţnictví                          

a pojišťovnictví. Tato sekce zahrnuje poskytování finančních sluţeb včetně pojištění                       

a zajištění, činnosti penzijních fondů a činnosti pro podporu finančních sluţeb. Dále obsahuje 

činnosti, které jsou spojeny s drţbou jmění (majetkové hodnoty), jako jsou činnost 

holdingových společností, fondů a podobných finančních entit.  

Finanční trh je v České republice výrazně regulován Českou národní bankou. ČNB je 

zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb.,    

o České národní bance a dalšími právními předpisy. Regulace bank se týká zejména udělování 

licencí, stanovování pravidel obezřetného podnikání, povolovací činnost apod. ČNB také 

dohlíţí na dodrţování zákonů a má právo v případě neukázněnosti provést různá opatření.  

Bankovní sektor je charakteristický oligopolní strukturou. V České republice       

k 31.12. 2009 bylo celkem 39 bank. Z toho banky s rozhodující českou účastí bylo k danému 

datu pět a banky se státní účastí evidovala ČNB dvě banky. Převáţná část bankovního sektoru 

je tedy tvořena bankami s rozhodující zahraniční účastí, jich bylo k 31.12.2009 celkem 32,       

z toho bylo 18 bank jako zahraniční pobočky a zbytek byly banky s rozhodující zahraniční 

účastí.  

Ve finančním sektoru vyspělých zemí vznikla celosvětová krize, která rychle přešla   

do krize reálné ekonomiky. Tato krize se začala projevovat v létě 2007 v USA, jejíţ hlavní 

příčinou bylo nadměrné poskytování hypoték bankami. Dopad krize na tuzemský finanční 

sektor byl značný. Jednalo se zejména o pád Lehman Brothers, který téměř přes noc 

odstartoval propad důvěry mezi finančními institucemi. Z toho důvodu došlo ke zvýšení 

rizikové prémie na trzích, k poklesu likvidity a zvýšení volatility. Také krize měla vliv         
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na ochlazení trhu nemovitostí a samozřejmě poklesu akciových trhů. Avšak v ČR nedošlo 

k takovým propadům jako v zahraničí, protoţe finanční sektor byl dobře stabilizovaný. 

Finanční sektor byl v tuzemsku na začátku krize charakteristický přebytkem likvidity, 

dostatkem zdrojů pro poskytování úvěrů z primárních vkladů, nízkým podílem nesplácených 

úvěrů, malým objemem úvěrů poskytovaných v cizích měnách, dobrou kapitalizací, vysokou 

ziskovostí a v neposlední řadě zanedbatelným podílem tzv. toxických aktiv. V minulém roce 

bankovní sektor zpřísňoval neúrokové podmínky v řadě segmentů úvěrového trhu. Česká 

národní banka v loni razantně sníţila úrokové sazby, ale i přesto úrokové sazby z úvěrů 

převáţně stagnovaly, coţ bylo kompenzováno růstem rizikových marţí bank.  

V důsledku finanční krize zpomalovalo tempo růstu poskytovaných úvěrů, ale stále je 

poměrně vysoké, zejména domácnosti. V níţe uvedeném grafu je znázorněno tempo růstu 

úvěru v mezikvartální změně podle sektorového hlediska.  

 

Graf 4.8 Úvěry podle sektorového hlediska v % 
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Zdroj: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY (18.3.2010) 

 

 Z Grafu 4.8 lze vidět, ţe došlo k poklesu úvěru u finančních a nefinančních institucí. 

Pokles úvěrů u nefinančních institucí je zapříčiněn malou poptávkou po jejich výrobcích. 

Tento pokles nastal ve 2. kvartálu roku 2008, který se dále sniţoval aţ do konce roku 2008. 

Poté stagnoval a začal klesat po 3. kvartále roku 2009. U finančních institucí byl výrazný 

pokles na konci roku 2007 a pokračoval i v následujícím kvartálu. Důvodem byl propad                

na světových trzích, který reagoval na začínající finanční krizi. Další výrazný pokles byl 

zaznamenán ve 2. čtvrtletí roku 2008, který pokračoval aţ do konce roku. Tempo růstu 

poskytnutých úvěrů se také sniţoval i u domácností, avšak nebyl tak markantní jako                      

u předchozích dvou institucí. České domácnosti koncem roku 2009 dluţily bankám téměř 

bilion korun (973,5 mld. Korun) a ostatním poskytovatelům aktiv dalších 104,1 mld. korun.  

Zadluţování českých domácností je charakteristické jeho rychlostí. Prosti roku 2000 se tato 

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY


 48 

zadluţenost zvedla osmkrát, ale i přesto je relativní zadluţenost českých domácností téměř               

o polovinu niţší neţ v eurozóně. 

Následující tabulka představuje počet zaměstnaných v bankovním sektoru a jejich 

mzdy. Uvedená data jsou za jednotlivá čtvrtletí roku 2008 a 2009. Za 4. čtvrtletí roku 2009 

nejsou doposud známé údaje. 

 

Tab. 4.2 Počet zaměstnaných v bankovním sektoru a je jich mzdy 

 2008 2009 

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců  39 702 40 153 38 644 39 028 38 887 38 486 37 905 

Celkové mzdy (mil. Kč) 6 974 4 998 4 982 4 898 7 053 5 089 4 931 

Průměrná mzda na 1 osobu v Kč  58 549 41 489 42 977 41 834 60 460 44 080 43 360 

Zdroj: http://notes3.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/9405-09(25.3.2010) 

  
Vývoj jednotlivých hodnot znázorňuje i Graf 4.9. Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců ve fyzických osobách nevykazuje ţádné velké změny. Ovšem jde vidět mírný 

pokles počtu zaměstnanců, zejména v posledním uvedeném čtvrtletí. Hlavní příčinou poklesu 

počtu zaměstnanců je finanční krize. Banky, aby ustály v nejistém ekonomickém prostředí, 

musejí šetřit, a z toho důvodu nemohou najímat další zaměstnance. Pokles počtu zaměstnanců 

zaznamenala i KB, viz kapitola 3.2. Od počtu zaměstnanců se odvíjejí i celkové mzdy 

v bankovním sektoru, jeţ jsou uváděny v milionech korun. Nejvyšší mzdové náklady                      

a průměrná mzda je vţdy v 1. čtvrtletí, důvodem jsou vyplácené roční prémie a jiné bonusy 

nejvyššímu managementu. Na závěr lze konstatovat, přesto ţe klesá počet zaměstnanců, mzda 

zůstává stejné dokonce se i nepatrně zvyšuje.  

Graf 4.9 Počet zaměstnaných v bankovním sektoru a je jich mzdy 
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V Tab. 4.3 jsou uvedeny ekonomické výsledky bankovního sektoru. Výsledek 

hospodaření před zdaněním vykazuje v 3. a 4. kvartálu roku 2008 výrazný pokles. V této době 
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na světových trzích vypukla světová krize, která nejprve ovlivnila bankovní sektor. 15. září 

zbankrotovala banka Lehman Brothers, která ovlivnila důvěru v bankovní sektor. Dalším 

důvodem byl také odliv zisků do mateřských společností, které měly problémy s finanční 

stabilitou. Přestoţe v 1. kvartálu roku 2009 světové trhy klesaly, tak výsledek hospodaření 

bankovního sektoru vykazoval úspěšné výsledky, které pokračovaly do konce roku.  

 

Tab. 4.3 Ekonomické výsledky v mil. Kč 

 2 008 2009 

 1. 

čtvrtletí  

2. 

čtvrtletí  

3. 

čtvrtletí  

4. 

čtvrtletí  

1. 

čtvrtletí  

2. 

čtvrtletí  

3. 

čtvrtletí  

VH před zdaněním 15 646 16 814 11 631 10 019 14 549 17 285 16 428 

Výnosy celkem 56 900 60 478 61 973 66 001 57 299 58 747 55 780 

  z toho úrok y výnosové  44 989 46 646 49 904 50 720 45 317 43 827 42 622 

Náklady celkem 41 448 43 639 45 301 47 494 39 368 38 282 37 030 

z toho úroky nákladové  21 918 22 788 25 149 24 378 19 337 18 030 17 437 

Spotřeba materiálu, 

energie a služeb 
7 070 7 632 7 185 8 670 7 157 7 126 6 993 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 
1 843 1 727 1 774 1 997 1 732 1 785 1 841 

Zdroj: http://notes3.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/9405-09(20.3.2010) 

  
Dalším významným ekonomickým výsledkem jsou celkové výnosy. Celkové výnosy 

v průběhu roku 2008 rostou, kde na konci roku dosáhly 66 001 mil. Kč. Ovšem 

v následujícím roce klesají. Důvodem jsou postupně se sniţující úrokové výnosy, jak je vidět 

v tabulce i v grafu, protoţe klesala poptávka po úvěrech, zejména ze strany nefinančních 

institucí. Celkové náklady mají stejný průběh jako výnosy. V roce 2008 rostly a v roce 2009 

došlo u bank k úsporám nákladů. Úspory se týkaly zejména marketingu, sníţení výdajů 

nákupu, IT a telekomunikací. Šetření bank dokazuje i pokles spotřeby materiálu, energie           

a sluţeb. 

 
Graf 4.10 Ekonomické výsledky v mil. Kč 
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Aktiva bank do 1. kvartálu rostly, coţ bylo zapříčiněno zejména v nepatrném růstu 

poskytnutých úvěru. Ovšem zlom nastal právě po první čtvrtletí. V Tab. 4.4 jsou uvedeny                 

i poskytnuté úvěry za klienty, čímţ se myslí domácnosti a nefinanční instituce. Tato poloţka 

se nepatrně zvyšuje do 2. kvartálu roku 2009, pak začal mírný pokles.  

 
Tab. 4.4 Aktiva a pasiva bank v mil. Kč 

 2008 2009 

1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3. čtvrtletí  4. čtvrtletí  1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3. čtvrtletí  

Aktiva 3 877818 4 080567 4 128298 4 157179 4 248383 4 222660 4 179750 

Poskytnuté úvěry 2 745606 2 934 812 2 996881 2 826 775 2 942 690 2 933861 2 892901 

  z toho za klienty 1 831 829 1 938 541 2 029 353 2 075 701 2 078 753 2 091427 2 091291 

Přijaté vklady 2 885 550 3 063 272 3 084 108 3 063 914 3 128 617 3 170396 3 131986 

 z toho od klientů 2 338 065 2 396 621 2 453 235 2 514 786 2 515 771 2 544910 2 515622 

Základní kapitál 70 946 72 886 71 852 73 608 74 208 74 208 75 408 

Zdroj: http://notes3.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/9405-09(20.3.2010) 

 

 Z pohledu pasiv jsou uvedeny v tabulce i v Grafu 4.11 přijaté vklady. Tato poloţka se 

poměrně zvyšuje, ale klesá tempo růstu vkladů. U přijatých vkladů od klientů je tempo růstu 

vkladů na téměř stejné úrovni. Ovšem v 1. kvartálu roku 2009 byl nárůst pouze o 0,04 % 

vyšší a v posledním uvedeném čtvrtletí došlo ke sníţení přijatých vkladů od klientů o 1,15 %.  

 

Tab. 4.11 Aktiva a pasiva bank 
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5 Finanční analýza a stanovení vnitřní hodnoty akcie  

 Předpokladem pro vyuţití jednotlivých metod výpočtu vnitřní hodnoty akcie je dobrá 

znalost účetních výkazů a také finanční analýzy. Z toho důvodu je nejprve vypočtena finanční 

analýza banky a pak následně stanovení vnitřní hodnoty akcie.  

5.1  Finanční analýza 

V rámci finanční analýzy společnosti Komerční banky a. s. budou zkoumány oblasti 

rentability, likvidity, produktivity, kvality bankovních aktiv a také oblast kapitálové 

přiměřenosti na základě konsolidovaných účetních výkazů z let 2005 aţ 2009.  Za rok 2009 

bude výroční zpráva zveřejněna aţ v květnu tohoto roku, a proto některé ukazatele jsou 

vypočteny z konsolidované účetní závěrky a některé jsou převzaty ze zveřejněné zprávy            

k 18. únoru tohoto roku o výsledcích za rok 2009.  Jednotlivé účetní výkazy jsou uvedeny 

v příloze. 

5.1.1  Rentabilita 

 V níţe uvedené tabulce je vypočtena rentabilita průměrného vlastního kapitálu podle 

vzorce 2.1 a rentabilita průměrných aktiv banky podle vzorce 2.2. Vypočtené ukazatele jsou 

také zveřejňovány ve výročních zprávách. 

Tab. 5.1 Rentabilita 

  2005 2006 2007 2008 2009
 

ROAE 18,6% 17,9% 22,2% 23,3% 17,0% 

ROAA 1,9% 1,6% 1,8% 1,9% 1,6% 

Zdroj: Vlastní výpočty ověřené výroční zprávou a zveřejněné výsledky za rok 2009 neauditované 

 
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu vyjadřuje zhodnocení investic pro 

akcionáře. Tato hodnota výrazně vzrostla v roce 2007, protoţe se zvýšil čistý zisk                         

o 2 105 mil. Kč. Růst rentability průměrného VK byl i v roce 2008, který se zvýšil o 1,1 %. 

V posledním roce došlo k výraznému sníţení, které bylo zapříčiněno finanční krizí, a je to 

nejniţší hodnota ROAE za analyzovaná období. Návratnost průměrných aktiv je větší           

neţ 1,75 %, coţ je podle Tab 2.1 vynikající návratnost. Ovšem v roce 2006 je návratnost jen 

velmi dobrá, činí 1,6 %, protoţe v uvedeném roce došlo k výraznému nárůstu průměrných 

aktiv o 74 628,5 mil. Kč a čistý zisk se zvýšil pouze o 209 mil. Kč k předchozímu období. 

Také velmi dobrá návratnost je i v roce 2009, která je ve výši 1,59 %.  
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Graf 5.1 Vývoj rentability 
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Vývoj jednotlivých rentabilit je vyjádřen i v Grafu 5.1, kde rentabilita průměrných 

aktiv (osa vpravo) se téměř drţí na stejných hodnotách a rentabilita průměrného vlastního    

kapitálu (osa vlevo)  je rostoucí, ale v posledním roce došlo k výraznému poklesu o 6,3 %. 

Velmi sledovaným ukazatelem je úroková marţe, která udává poměr čistých 

úrokových výnosů k průměrným aktivům banky. Jednotlivé hodnoty  celkové úrokové marţe 

jsou uvedeny v Tab. 5.2 a jejich vývoj je uveden v Grafu 5.2. 

 

Tab. 5.2 Celková úroková marže  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Celková úroková marže 3,04% 2,91% 2,98% 3,12% 3,50% 

 

V roce 2005 činí úroková marţe 3,04 %. V následujícím období daný ukazatel se 

sníţil o 0,13 %, hlavní příčinou, ačkoliv se zvýšili čisté úrokové výnosy, byl meziroční růst 

aktiv poměrně vysoký, ve výši 15%. V následujícím období byl patrný růst celkové úrokové 

marţe.  

 

Graf 5.2 Vývoj celkové úrokové marže  
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 Hlavní důvod růstu celkové úrokové marţe byl v tom, ţe se zvyšovaly čisté úrokové 

výnosy. Nejvyšší tempo růstu čistých úrokových výnosů byl v roce 2007 a to 14 %, dále pak 

v roce 2008 ve výši 11,6 %. V roce 2009 se zvýšili úrokové výnosy meziročně jen o 3, 7 %. 
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Také se zvyšovala průměrná aktiva Komerční banky, nejvyšší růst byl v roce 2007 a nejniţší 

v posledním uvedeném období. 

5.1.2  Likvidita 

Z oblasti likvidity je počítána pouze běţná likvidita, protoţe pro okamţitou                             

a dlouhodobou likviditu nebyly ve výroční zprávě přesně vyjádřeny jednotlivé parametry pro 

výpočet těchto ukazatelů. Také je uveden poměr vkladů a úvěrů klientů.  

 

Tab. 5.3 Likvidita 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 60,8% 45,2% 38,7% 28,3%      26,0% 

Poměr vkladů a úvěrů klientů 48,7% 52,6% 56,3% 65,6% 67,0% 
Zdroj: Vlastní výpočty zveřejněné výsledky za rok 2009 neauditované 

 

Běţná likvidita udává rovnováhu mezi likvidními aktivy a krátkodobými závazky. 

Daný ukazatel je počítán podle vzorce 2.4. Do likvidních aktiv byla zařazena hotovost a účty 

u CB a pohledávky za bankami a do krátkodobých závazků závazky vůči bankám a klientům. 

Vývoj běţné likvidity, jeţ je zobrazena i v níţe uvedeném grafu, má klesající tendenci, 

protoţe klesají likvidní aktiva a zároveň se zvyšují závazky.  

 

Graf 5.3 Vývoj likvidity 
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Banka také sleduje likviditu, jeţ je definována jako poměr vkladů klientů                               

a poskytnutých úvěrů svým klientům. Ve výpočtu nejsou obsaţeny pohledávky a závazky 

vůči bankám. Takto definovaná likvidita udává větší průkaznost. Poměr vkladů a úvěrů 

klientů se rok od roku zvyšuje, přičemţ se výrazně zvyšují obě poloţky. V roce 2006 došlo 

k nejvýraznějšímu nárůstu pohledávek za klienty o 25 %, vyjádřeno v Kč o 63 293 mil. Kč                

a k závazkům ke klientů o 20 %, tedy o 91 676 mil. Kč za sledovaná období. Nejniţší růst 

závazků vůči klientům byl v roce 2008 proti roku 2007, jeţ činil pouze 2,4 %. Právě v tomto 
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období se projevila finanční krize. Z tabulky i z grafu je patrné, ţe v nejvyšší hodnotu má 

banka za rok 2009, a to i přesto, ţe v tomto roce došlo k velkým výkyvům v ekonomice kvůli 

finanční krizi.  

5.1.3  Produktivita 

Ukazatelé produktivity vyjadřují kvalitu managementu, jak se věnuje celkovému řízení 

banky a jednotlivým poloţkám aktiv a pasiv. Jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v Tab. 5.4,               

a jejich vývoj v Grafu 5.4. 

Tab. 5.4 Produktivita v mil. Kč 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Celková produktivita 1,2 1,1 1,3 1,5 1,3 

Produktivita ze strany aktiv 24,5 30,5 35,7 41,3 42,2 

Produktivita ze strany pasiv 50,4 58,1 63,4 63,0 62,6 

 

Ukazatel celkové produktivity, jeţ je vypočten podle vzorce 2.6, vypovídá o výši 

dosaţeného zisku na jednoho zaměstnance banky. Ve výše uvedených hodnotách lze spatřit 

nepatrný růst daného ukazatele.  

 Produktivita ze strany aktiv, jeţ je vypočten podle vzorce 2.7,  říká kolik bylo 

prodaných úvěrů jedním zaměstnancem. K největšímu růstu daného ukazatele došlo v roce 

2006 a to téměř o 20 % oproti předchozímu roku z důvodu enormního zvýšení poskytnutých 

úvěrů, jeţ činilo aţ 25 %.  

Produktivita ze strany pasiv, podle vzorce 2.8, vyjadřuje objem nakoupených depozit, 

jeţ připadá na jednoho zaměstnance. K největšímu růstu daného ukazatele došlo opět v roce 

2006 a to o 13 %. V tomto roce se zvýšil objem nakoupených depozit oproti roku 

předcházejícímu téměř o 20 %.   

Graf 5.4 Vývoj produktivity 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe ukazatel produktivity ze strany pasiv vykazuje 

daleko vyšší hodnoty neţ produktivita ze strany aktiv, z čehoţ tedy vyplývá, ţe počet 

nakoupených depozit na jednoho zaměstnance je vyšší neţ počet prodaných úvěrů na jednoho 

zaměstnance.  

5.1.4  Kvalita bankovních aktiv 

Vyuţití bankovních aktiv vypovídá o rizikovosti bankovního portfolia, jeţ se vypočítá  

několika způsoby, v tomto případě je vyuţit vzorec 2.9.  

Tab. 5.5 Kvalita bankovních aktiv 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Opravné poloţky k úvěrům v mil. Kč 6 200 7 298 9 623 12 026 14 351 

Kvalita bankovních aktiv 3,28% 2,89% 3,16% 3,30% 3,85% 
 

 Kvalita bankovních aktiv udává rizikovost bankovního portfolia. Na tento ukazatel má 

vliv opravné poloţky k úvěrům a  prodané úvěry. Opravné poloţky k úvěrům sniţují zisk 

bank a jsou tvořeny na pokrytí ztrát z prodaných úvěrů. Finanční krize a s ní spojený 

zpomalující ekonomický růst vedl k vyššímu riziku nesplácení úvěrů, a proto v roce 2008 se 

ve větší míře vytvořili opravné poloţky k úvěrům. Avšak na kvalitu bankovních aktiv to 

nemělo výrazný vliv, protoţe v tomto roce byly pohledávky za klienty ve výši 364 040 mil. 

Kč, coţ bylo nejvíce za sledovaná období.  
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 Vývoj kvality bankovních aktiv ukazuje výše uvedený graf. V roce 2006 se ukazatel 

sníţil o 0,39 %. V dalších letech se kvalita bankovních aktiv zvyšovala. Nejvyšší meziroční 

růst byl v roce 2009, kdy se ukazatel zvýšil o 0,65 % 
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5.1.5  Kapitálová přiměřenost  

Kapitálová přiměřenost je jeden ze základních nástrojů bankovní regulace. Podstata 

spočívá v tom, ţe se stanoví minimální výše kapitálu, kterou banka musí dodrţovat s ohledem 

ke své struktuře a rizikovosti svých obchodů.  

 

Tab. 5.6 Kapitálová přiměřenost 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Kapitálová přiměřenost (%) 13,58 11,9 10,1 12,1 14,1 
Zdroj: Výroční zprávy 2005 – 2008, zveřejněné výsledky za rok 2009 

  

V celém sledovaném období jsou výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti kladné, 

tudíţ lze konstatovat, ţe Komerční banka je solventní bankou. KB zároveň ve všech letech 

splňuje poţadavek Česká národní banky na minimální hodnotu ukazatele, jeţ představuje        

8 %.  
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V roce 2005 činila kapitálová přiměřenost 13,58 %, přičemţ ukazatel Tier 1 byl         

13,71 %. V roce 2006 došlo ke sníţení kapitálové přiměřenosti o 1,68 %. Hlavním důvodem 

byl pokles ukazatele Tier 1 na hodnotu 10,35 %. Sniţování kapitálové přiměřenosti 

pokračovalo  i v následujícím období. Důvodem poklesu kapitálové přiměřenosti bylo opět 

sníţení ukazatele Tier 1 na úroveň 8,87 % a výrazné zvýšení rizikově váţených aktiv 

investičního portfolia o 25 % proti předchozímu roku. V roce 2008 se kapitálová přiměřenost 

zvýšila o 1 % díky ukazateli Tier 1, jehoţ hodnota dosahovala 10,77 %. V roce 2009 vykázala 

Banka silnou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností 14,1 %, jeţ byla nejvyšší od roku 

2000, a ukazatelem jádrového Tier 1 na úrovni 12,7 %.   
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5.2 Stanovení vnitřní hodnoty 

Stanovení vnitřní hodnoty akci je hlavním bodem fundamentální analýzy. Vypočtená 

vnitřní hodnota se poté porovnává s trţní cenou akcie a zjišťuje se, zda je akcie 

nadhodnocena, tzn. pokud vnitřní hodnota je menší neţ trţní cena akcie, nebo zda je akcie 

podhodnocena, tzn. vnitřní hodnota je větší neţ trţní cena akcie. A od toho se pak odvíjí 

doporučení pro nákup či prodej.  Pro výpočet vnitřní hodnoty akcie Komerční banky byly 

pouţity následující metody: 

1) dividendový diskontní model,  

2) zisková metoda P/E, 

3) bilanční model – účetní hodnota,  

4) bilanční model – substanční hodnota,  

5) historická metoda – P/S model, 

6) historická metoda – P/BV model. 

5.2.1  Stanovení vstupních parametrů 

Stanovení vstupních parametrů, míra růstu dividend a očekávaná výnosová míra, je 

nezbytné pro výpočet vnitřních hodnot metodou dividendového diskontního modelu                          

a ziskového modelu.  

Stanovení míry růstu dividend je provedeno na základě historických údajů                      

o dividendách od začátku výplaty dividend Bankou aţ po poslední známou dividendu. Výše 

dividend je v následující tabulce.  

Tab. 5.7 Dividendy 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dividenda v Kč 11,5 40 100 200 250 150 180 180 170 
Zdroj: výroční zprávy 2005 – 2008, účetní závěrka 2009 

 

Nejprve byla vypočtena roční míra růstu dividend a ta se následně zprůměrovala. Pro 

zprůměrování byly pouţity průměry geometrický, váţený a jednoduchý aritmetický průměr. 

Těmto jednotlivým průměrům se přidaly váhy, pomocí nichţ se vypočetl součin průměru                

a vah a následně tento součin byl sečten. Suma součinu tak dala míru růstu dividend.  

 

Tab. 5.8 Tempo růstu dividend 
  Míra růstu dividend (g) Váha Součin 

Geometrický průměr 25,35% 0,4 10,14% 

Vážený aritmetický průměr 22,72% 0,5 11,36% 
Jednoduchý aritmetický průměr 62,16% 0,1 6,22% 

Míra růstu dividend (g) 1 9,24% 
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Míra růstu dividend tak činí průměrně 9,24 %, a znamená ţe průměrně roste výše 

dividend o 9,24 %. Tempo růstu dividend je pouţito pro výpočet očekávaných dividend 

v následujících obdobích.  

 Stanovení očekávané výnosové míry je pomocí CAPM modelu, podle vzorce 2.37. 

Bezriziková sazba RF je stanovena jako historický průměr výnosu desetiletých státních 

dluhopisů a výnos trhu RM je stanoven jako vnitřní výnosové procento historického výnosu 

indexu PX. Časová řada bezrizikové sazby a výnosu trhu je uvedena v Příloze 4. Beta faktor 

byl zjištěn přímo pro Komerční banku na internetových stránkách A. Damodarana 

(www.damodaran.com) v sekci „Updated Data“.  

Vstupní údaje pro výpočet očekávané výnosové míry akcie Komerční banky: 

 RF = 4,52 %, 

 RM = 12,74 %, 

  = 1,06. 

E (rKB)= 4,52 + 1,06.(12,74 – 4,52)= 13,23 %.  

Poţadovaná výnosová míra akcie Komerční banky činí 13,23 %, dodatečný výnos 

trhu, jeţ je rozdíl mezi výnosem trhu a bezrizikovou sazbu je ve výši 8,21 %, celková riziková 

prémie, vypočtena jako součin beta faktoru a dodatečného výnosu nabývá hodnoty 8,7 %.  

5.2.2  Dividendový diskontní model a ziskový model 

Dividendové diskontní modely jsou zaloţeny na principu současné hodnoty budoucích 

příjmů pro majitele akcie. Výhodnost akcie tedy hodnotíme jako podíl příjmů, které 

z investice plynou a výdajů, které musíme vloţit.  

Vnitřní hodnota akcie je vypočtena při jejím dočasném drţení a následném prodeji 

v roce 2013. Prodejní cena akcie v roce 2013 byla stanovena na základě vzorce 2.20. 

Očekávané dividendy v následujících letech jsou stanoveny pomocí ročního tempa růstu 

dividend, jeţ je ve výši 9,24 %. Současná hodnota peněţních toků je diskontována pomocí 

poţadované výnosové míry r, která je ve výši 13,23 %.  

 

Tab. 5.9 Dividendový diskontní model 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Dividenda v Kč 170 186 203 222 242 

Prodej akcie x x x x 6 069 

PV peněžních toků 170 164 158 153 3 840 

PV peněžních toků celkem = vnitřní hodnota 4 484 

  

http://www.damodaran.com/
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Vnitřní hodnota stanovená pomocí dividendového diskontního modelu je ve výši 

4 484 Kč. Ve srovnání s kurzem akcie KB ke dni 2. 4. 2010, jeţ byl ve výši 3 975 Kč, se tato 

akcie jeví jako podhodnocená.  

Kalkulace vnitřní hodnoty podle ziskového modelu se stanoví podle vzorce 2.22. 

Nejprve se musí stanovit očekávaná prodejní cena v následujícím období podle vzorce 2.20, 

která odpovídá vnitřní hodnotě, pak očekávaný zisk na akcii, jeţ je stanoven podle vzorce 

2.30. Takto stanovený očekávaný zisk v následujícím období se ještě musí podělit počtem 

kusu emitovaných akcií. Dle takto stanovených vstupních parametrů je vypočten P/EN  podle 

vzorce 2.22. V následující tabulce jsou uvedeny výpočty jednotlivých parametrů.  

             Tab. 5.10 Ziskový model v Kč 
Očekávaná cena akcie - P 4 656 

Očekávaný čistý zisk na jednu akcii  304 
P/EN 15 

VH 4 656 

 
Očekávaná cena akcie v následujícím období je ve výši 4 656 Kč. Očekávaný zisk 

v následujícím období, za rok 2010, je v celkové výši 11 550 504 tis. Kč. Takto zjištěný 

očekávaný zisk se vydělí ještě počtem emitovaných akcií, coţ je 38 009 852 kusů. Vnitřní 

hodnota vypočtená ziskovým modelem je ve výši 4 566 Kč. . Ve srovnání s kurzem akcie KB 

ke dni 2. 4. 2010, jeţ byl ve výši 3 975 Kč, se tato hodnota jeví jako podhodnocená.  

5.2.3  Bilanční modely 

Bilanční modely při výpočtu vnitřní hodnoty vycházejí ze zveřejněných účetních 

výkazů akciové společnosti, coţ je velká výhoda, protoţe data jsou lehce dostupná. Na druhou 

stranu tyto metody nerespektují časovou hodnotu peněz, coţ je jejich nevýhoda. Tyto modely 

mají nejmenší vypovídací schopnost při stanovení vnitřní hodnoty. Pouţívají se spíše jako 

doplňkové metody. Z bilančních modelů je pouţita účetní a substanční metoda.  

Účetní hodnota se pro svou jednoduchost velmi často pouţívá avšak pouze jako 

doplněk. Vypočítá se jako rozdíl mezi aktivy a cizími zdroji. Vzhledem k tomu, ţe se oceňuje 

akcie banky, tak účetní hodnota je stanovena jako vlastní kapitál KB. Tedy vnitřní hodnota se 

vypočte jako podíl vlastního kapitálu banky a počtu emitovaných akcií. 

 

 Tab. 5.11 Účetní hodnota  
VK 68 753 000 000 
Počet kusů akcií 38 009 852 

Vnitřní hodnota 1 809 
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Vnitřní hodnota je ve výši 1 809 Kč. Ve srovnání s cenou akcie KB ke dni 2. 4. 2010, 

která byla ve výši 3 975 Kč, se tato hodnota jeví jako nadhodnocená.  

Substanční hodnota vychází z účetní hodnoty, která se přeceňuje aktuálními trţními 

cenami, přičemţ do účetní hodnoty jsou zahrnuta pouze ta aktiva, u nichţ se předpokládá, ţe 

vytvoří výnos v budoucnu. Daná aktiva jsou poté vynásobená  koeficienty, jejichţ výše závisí 

na důleţitosti daného aktiva. K této nově stanovené účetní hodnotě musíme dále připočítat 

aktuální trţní hodnotu goodwillu, která představuje nehmotné atributy banky – management, 

podniková kultura, kvalifikace zaměstnanců, postavení na trhu atd. Hlavním problémem                  

u modelu substanční hodnoty je určit koeficienty k jednotlivým sloţkám aktiv, u kterých se 

přeceňuje účetní hodnota na trţní hodnotu s ohledem na budoucí výnosnost. Koeficienty jsou 

zde stanoveny po konzultaci v KB, přičemţ závazky a hotovost se vţdy hodnotí             

koeficientem 1.  

Tab. 5.12 Přeceněné složky aktiv  

Položka 
Účetní 

hodnota  
Koeficient Součin  

Hotovost  16271 1 16 271 

Pohledávky za bankami  131271 0,9 118 144 
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů  9590 0,8 7 672 
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)  372303 0,95 353 688 

Realizovatelné cenné papíry  114067 0,9 102 660 

Cenné papíry drţené do splatnosti  6785 0,9 6 107 
Hmotný majetek 7729 0,8 6 183 

Nehmotný majetek 3723 0,8 2 978 

Závazky vůči bankám  18739 1 18 739 
Závazky vůči klientům  551809 1 551 809 

Emitované cenné papíry  18172 1 18 172 

Celkem x x 24 983 

 

Následující tabulka obsahuje údaje o goodwillu společnosti KB. V goodwillu jsou 

zahrnuta ta aktiva, která nejsou v účetnictví vykázána a opět jsou k nim přiřazeny koeficienty 

podle důleţitosti. Z tabulky 5.13 je patrné, ţe se společnost vyznačuje silným goodwillem. 

Velký důraz je kladen na postavení na trhu, dále na zaměstnance a management. KB je třetí 

největší bankou v ČR, z toho důvodu je zde nejvyšší koeficient. Společnost má vysoce 

kvalifikované zaměstnance a také i management, velmi dbá na svou politiku zaměstnanosti, 

proto jsou zde koeficienty ve výši 0,3. Podniková kultura v KB je poměrně jiná neţ v jiných 

bankách, např. kaţdý klient má svého bankovního poradce, z tohoto důvodu je přiřazen 

koeficient 0,3. Nejmenší koeficient má pracovní prostředí. Pracovní prostředí KB se nijak 
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výrazně neliší od ostatních bank. Banky jsou vybaveny nejmodernějšími zabezpečovacími 

technologiemi apod.  

              Tab. 5.13 Goodwill 

Goodwill Koeficient 

Postavení na trhu 0,4 

Zaměstnanci 0,3 

Management 0,3 

Podniková kultura 0,3 

Pracovní prostředí 0,2 

Celkem 1+ 1,5 

 

Celkový součin z Tab. 5.12 vynásoben celkovým koeficientem (2,5) z Tab. 5.13 dává 

hodnotu 62 457,875 mil. Kč. Tato hodnota se vydělí počtem kusů emitovaných akcií a tím se 

získá vnitřní hodnota podle substanční metody. Vnitřní hodnota je ve výši 1 643 Kč. Aktuální 

kurz akcie je mnohem vyšší neţ zjištěná hodnota, akcie je tedy podle substanční metody na 

trhu nadhodnocená.  

5.2.4  Historické modely 

Historické modely pracují s průměrnou historickou trţní cenou akcie a další 

průměrnou historickou veličinou (průměrné trţby, dividendy, účetní hodnota, cash flow). 

Tyto modely nerespektují časovou hodnotu peněz, tedy jednotlivé historické veličiny se 

nediskontují, tzn. ţe pro tyto modely se nepouţívají vstupní parametry vypočtené v kapitole 

5.2.1. Pro výpočet vnitřní hodnoty pomocí historických modelů je pouţit model P/S a model 

P/BV. Pro tyto modely byla vypočtena průměrná historická výše kurzu akcie KB a to za 

poslední tři roky (od 30. dubna 2007 do 30. března 2010) Takto stanovená cena akcie činí          

3 528,7 Kč. 

Model P/S je zaloţen na poměru průměrného historického kurzu akcie s průměrnou 

historickou výši trţeb na jednu akcii. Vnitřní hodnota je stanovena podle vzorce 2.30. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o banku, tak místo trţeb jsou čisté provozní výnosy.   

Jednotlivým čistým provozním výnosům za období 2007 - 2009 je přiřazena váha (viz Tab. 

5.14), přičemţ nejvyšší váha je přiřazena poslednímu sledovanému roku. Dále se vypočte 

součin vah a trţeb průměr za jednotlivá období, který se pak ještě jednou zprůměrují. 

Následně se vypočtou očekávané čisté provozní výnosy v roce 2010. V roce 2010 se 

předpokládá růst čistých provozních výnosů o 2 % za předpokladu mírného nárůstu 

ekonomické aktivity. 
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  Tab. 5.14 P/S model 

  2007 2008 2009 průměr 
Čisté provozní výnosy 29 670 33 170 33 041 31 960 

Váhy 1 2 3   

Součin 29 670 66 340 99 123 65 044 
Očekávané čisté provozní výnosy 2010 33 702 

Vnitřní hodnota 1 828 

 

Průměrná historická cena akcie KB byla vydělena zjištěným průměrem a následně se 

vynásobila predikcí dividend. Výsledná hodnota akcie je 1 828 Kč. Kurz akcie (3 975) je 

vyšší a akcie se tedy jeví jako nadhodnocená.   

Model P/BV, který porovnává průměrnou historickou cenu akcie s průměrnou 

historickou účetní hodnotou na jednu akcii. Vnitřní hodnota dle této metody se vypočte podle 

vzorce 2.32. Postup výpočtu je stejný jako u předchozího modelu. Opět se nejprve stanoví 

účetní hodnota na jednu akcii, jeţ je vyjádřena zde jako vlastní kapitál na jednu akcii. 

K jednotlivým obdobím se přiřadí váha, přičemţ nejvyšší váhu má nejnovější sledované 

období. Následně se vypočte očekávaná účetní hodnota na jednu akcii, jeţ je stanovena                     

na základě průměrné výše růstu vlastního kapitálu, který činí 2,91 %.  

 

Tab. 5.15 P/BV model 
  2007 2008 2009 Průměr 

BV  1 333 1 657 1 809 1 599 

váhy 1 2 3   

Průměr 1333 3314 5426 3 358 

Očekávaný BV 2010 1 861 

Vnitřní hodnota 1 956 

 
Z Tab. 5.15 je zřejmá výše vnitřní hodnoty, která činí 1 956 Kč. Ve srovnání 

s aktuálním kurzem akcie se tato akcie jeví jako nadhodnocená.  

Po propočtu jednotlivých modelů na vnitřní hodnotu je sestavena závěrečná tabulka 

viz Tab. 5.16, která představuje konečnou vnitřní hodnotu akcie.  

5.3   SWOT analýza Komerční banky 

SWOT analýza je komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých důleţitých 

stránek pro fungování firmy a její současné pozice. Vystihuje silné a slabé stránky společnosti 

a také ohroţení a příleţitosti v celém odvětví, ve kterém KB působí.  

Silné stránky 

Komerční banka je třetí největší bankou v České republice podle výše aktiv a počtu 

klientů. V regionu bankovního sektoru střední Evropy je Komerční banka na třetím místě 
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pokud jde o trţní kapitalizaci. Má silnou finanční stabilitu, jeţ potvrdila i ve finančně nejistém 

roce 2009, s ratingem podle agentury Standard & Poor's na úrovni A/A-1 se stabilním 

výhledem.  

Další silnou stránkou jsou zaměstnanci. Banka zaměstnává vysoce kvalifikované 

zaměstnance, kterým poskytuje odměny při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. 

Také se velmi věnuje lidem na mateřské/rodičovské dovolené, které motivuje k rychlejšímu 

návratu do práce. Společnost je velmi vyhledávaným zaměstnavatelem absolventů.  

Komerční banka má dobrou výchozí pozici pro další růst ziskovosti, čistých 

úrokových výnosů a jiných ekonomických veličin. Další příleţitostí pro KB je expanze na 

domácím rozvíjejícím se trhu, vývoj nových finančních produktů pro občany a malé podniky, 

růst objemu úvěrování občanů, obcí a podniků, expanze v oblasti drobného bankovnictví 

pomocí přímého bankovnictví. 

 Komerční banka je součásti stabilní skupiny Société Générale, která je jejím 

majoritním vlastníkem. 

Slabé stránky 

 Společnost KBC se rozhodla o IPO dceřiné společnosti ČSOB, jeţ tato emise můţe 

být podle finančních analytiků významný vliv na kurz akcie KB. Můţe dojít k odlivu 

investorů od Komerční banky k ČSOB. Očekává se, ţe tato emise IPO má být největší 

v historii praţské burzy. Slabými stránkami KB je také nízký podíl úvěry/depozita a klesající 

výnosy. 

Příležitosti 

Bankovní sektor  vykazuje dobré hospodářské výsledky, coţ dokazuje i fakt, ţe                     

v podmínkách nepříznivého ekonomického vývoje loni vykázal bankovní sektor čistý zisk 

60,2 miliardy korun, coţ v meziročním porovnání představovalo takřka třetinový nárůst                   

z předloňských 45,7 miliardy korun. Hlavním zdrojem zlepšené ziskovosti bank byl růst zisku 

z finanční činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings uvedla (www.ihned.cz), ţe 

český bankovní sektor prokázal během krize odolnost a ve srovnání s bankami v okolních 

zemích jsou české banky zdravější. Dopad recese je zvládnutelný díky relativně dobrému 

stavu velkých bank. Banky v ČR mají dostatečné kapitálové vybavení, které výrazně 

přesahuje regulatorní limity, a proto mají dostatek volných zdrojů pro rozvoj svých 

podnikatelských aktivit.  

Ohrožení 

Ohroţením pro KB můţe být stagnace poptávky po úvěrech ze strany podnikatelů              

za předpokladu, ţe makroekonomické veličiny nebudou natolik růst, jak se předpokládá.  
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 Ohroţení bankovního sektoru spočívá zejména v tom, ţe velké banky spoléhají                

na nízký počet klientů a také, ţe na trhu není dostatek kvalitních projektů, které by mohly 

banky financovat.  

5.4 Investiční doporučení 

Po propočtu jednotlivých modelů na vnitřní hodnotu je sestavena závěrečná tabulka, 

která představuje konečnou vnitřní hodnotu akcie KB. K jednotlivým výsledným hodnotám 

byla přiřazená váha viz Tab. 5.16. Váhy se přidělovaly podle přesnosti modelu.  

Nejvyšší váhu má dividendový diskontní model, protoţe představuje 

nejpropracovanější metodu, která je nejčastěji vyuţívána a také je zaloţena na principu 

současné hodnoty budoucích příjmů z akcie. Ziskový model má niţší váhu neţ dividendový 

diskontní model, protoţe je postaven na stejném principu. Respektuje časovou hodnotu peněz 

a vychází ze zisku. Model účetní hodnoty má nejniţší váhu, jelikoţ se vycházelo z účetních 

dat, a tedy je nejméně přesný. U modelu substanční hodnoty je váha stanovena také poměrně 

nízko. Niţší hodnota je také přiřazena k historickým metodám, z toho důvodu, ţe jsou 

povaţovány za doplňkové metody. Z níţe uvedené tabulky lze vidět, ţe vnitřní hodnoty se 

mohou podle jednotlivých metod lišit. Z tohoto důvodu je lepší pouţít více modelů                   

a na základě konkrétního výpočtu jim přiřadit váhu.  

      Tab. 5.16 Stanovení vnitřní hodnoty v Kč  
  VH Váhy Součin 

Dividendový diskontní model 4 484 0,45 2 018 

Ziskový model 4 656 0,25 1 164 

Bilanční metoda -účetní hodnota 1 809 0,04 72 

Bilanční metoda - substanční hodnota 1 643 0,06 99 

Historická metoda - P/S model 1 828 0,10 183 

Historická metoda - P/BV model 1 956 0,10 196 

Vnitřní hodnota akcie Komerční banky 1,00 3 731 

 

Z Tab. 5.16 je patrné, ţe současný kurz akcie 3 975 Kč (ke dni 2. 4. 2010) je vyšší neţ 

zjištěná hodnota, která je 3 731 Kč.  Akcie je mírně nadhodnocená a z tohoto důvodu se pouze 

na základě srovnání vnitřní hodnoty a kurzu doporučuje akcie společnosti Komerční banky   

a. s. nyní nekupovat.  

V ocenění KB a.s. je poukázáno na značné mnoţství předpokladů a prognóz, které 

jsou zaloţeny nejen na technicky podloţených údajích, ale i subjektivních hodnoceních 

analytiků. Rozsah a kvalita těchto prognóz pouţitých pro stanovení vnitřní hodnoty, je  

podstatnou slabinou tohoto odhadu, která můţe do značné míry sníţit věrohodnost pouţití 

fundamentální analýzy a to ať v podmínkách České republiky či kdekoliv jinde. 
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Investiční doporučení proto zároveň vychází i ze SWOT analýzy a finanční analýzy. 

Na základě údajů z finanční analýzy lze konstatovat, ţe KB se jeví jako stabilní banka. 

Z grafů lze vidět růst jednotlivých ukazatelů, ovšem mírný pokles je v posledním uvedeném 

roce, a to kvůli finanční krizi. Finanční stabilita je silnou stránkou banky, coţ je uvedeno               

i ve SWOT analýze. Akcie komerční banky se po propadu finančních trhů poměrně rychle 

vrátily na svá maxima, coţ bylo zapříčiněno právě ekonomickými výsledky.  

V následujícím období se očekává růst ekonomické aktivity v České republice. 

Bankovní sektor v České republice je stabilní a ziskový. Vyznačuje se vysokou kapitálovou 

vybaveností, která výrazně přesahuje regulatorní limity. Také oproti jiným zemím se český 

bankovní sektor prokázal v období recese jako zdravější a odolný, díky dobrému stavu 

velkých bank. 

Na základě těchto skutečností proto doporučuji akcie Komerční banky koupit, a to 

jako dlouhodobou investici.  
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6 Závěr 

Akciové trhy hrají velmi významnou roli v ekonomicky trţním prostředí. Jejich 

hlavním úkolem je přerozdělování finančních prostředků od investorů k firmám. Základním 

motivem nákupu akcií investora je dosaţení kapitálového zisku. Tohoto cíle se snaţí analytici 

dosáhnout tím, ţe hledají na akciovém trhu podhodnocené akcie, přičemţ vycházejí                             

i z globálních a odvětvových faktorů, které mohou ovlivnit vývoj dané společnosti.  

 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit investiční doporučení na základě výpočtu 

vnitřní hodnoty akcie společnosti Komerční banky a příslušných analyzovaných skutečností.  

 
Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. V druhé kapitole byla charakterizována 

fundamentální analýza. Třetí kapitola se zabývala  vývojem Komerční banky. Nejprve 

popisuje KB a její vlastníky. Následně se zaměřila na vývoj ceny akcie a dividend. Čtvrtá 

kapitola analyzovala vývoj celé ekonomiky, zabývala se zejména hrubým domácím 

produktem, úrokovými sazbami, inflací, peněţní zásobou a fiskální politikou. Dále                          

se věnovala odvětvové analýze a vybraným ekonomickým výsledkům v odvětví.  

 
V páté kapitole byla vypočtena finanční analýza Komerční banky. Dle uvedených 

výsledků vyplývá, ţe banka je finančně stabilní institucí, ovšem menší pokles některých 

ukazatelů byl zaznamenán v posledním uvedeném období kvůli finanční krizi. Zde je také 

uvedeno stanovení vnitřní hodnoty podle dividendového diskontního modelu, ziskového 

modelu, bilančních metod (účetní a substanční hodnota) a historických metod (P/S modelu                 

a P/BV modelu). Na základě těchto metod je akcie mírně nadhodnocená, avšak podle dalších  

faktorů působících na cenu akcie se doporučuje akcii Komerční banky koupit.  
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Seznam zkratek 

A   aktiva 

CB              centrální banka 

ČR   Česká republika 

D                                dividenda 

E                                 očekávaný zisk  

EAT   čistý zisk 

g   tempo růstu dividend  

KB   Komerční banka  

P   cena akcie 

P/E   price earnings ratio 

r   poţadovaná (očekávaná) výnosový míra  

RF   bezriziková sazba 

RM   průměrný historický výnos trhu 

ROAA   rentabilita průměrných aktiv 

ROAE   rentabilita průměrného vlastního kapitálu 

VH   vnitřní hodnota 
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Příloha 1  

Výkaz zisků a ztrát v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Přijaté úroky 21 195 26 010 34 149 42 432 37 682 

Placené úroky  -6 552 -9 855 -15 475 -21 410 -15 679 

Výnosy z dividend     111 239 85 

Čisté úrokové výnosy  14 643 16 155 18 790 21 261 22 088 

Čisté poplatky a provize 8 736 8 769 9 283 8 050 7 745 

Čistý zisk/ztráta z finančních operací  1 238 1 273 1 566 4 223 3 024 

Ostatní výnosy  -115 105 142 180 184 

Čisté provozní výnosy 24 502 26 302 29 670 33 170 33 041 

Personální náklady  -5 032 -5 213 -5 909 -6 320 -6 434 

Všeobecné provozní náklady  -5 032 -5 544 -6 175 -6 606 -6 126 

Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku  -1 801 -1 661 -1 474 -1 581 -1 468 

Provozní náklady celkem  -12 135 -12 418 -13 558 -14 507 -14 028 

Zisk/ztráta z vyřazení společností z konsolidace  95 -1 0 - 0 

Výnosy z majetkových účastí  
v přidruţených společnostech 106 184 109 - 0 

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek  

na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika  

a daní z příjmu 12 568 14 067 16 216 19 207 19 013 

Tvorba rezerv a opravných poloţek k úvěrům 
 a pohledávkám  -797 -1 536 -1 651 -2 815 -5 344 

Tvorba opravných poloţek k cenným papírům  -179 6 15 -152 6 

Tvorba rezerv k ostatním rizikům  505 -260 272 -3 -85 

Tvorba rezerv a opravných položek 

na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika  -471 -1 790 -1 364 -2 970 -5 423 

Zisk/ztráta z nekonsolidovaných majetkových 
účastí  14 0 109 162 24 

Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění  -546 -462 -524 -142 -65 

Zisk/ztráta před daní z příjmů  11 565 11 815 14 328 16 257 13 549 

Daň z příjmů  -2 654 -2 695 -3 103 -3 024 2 455 

Čistý zisk/ztráta  8 911 9 120 11 225 13 233 11 094 

Zisk náleţející osobám s podílem  
na vlastním kapitálu Banky  8 960 9 123 11 188 13 161 11 007 

Menšinový zisk/ztráta  -49 -3 37 72 87 

Zisk/ztráta na akcii (v Kč)  234,44 242,53 295,74 348,70 292,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha 2  

 

Rozvaha v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva           

Hotovost a účty u centrálních bank  9 328 15 000 10 957 13 961 16 271 

Pohledávky za bankami  246 785 208 696 203 691 146 098 131 271 

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou 
proti účtům nákladů a výnosů  7 593 14 697 31 910 43 993 24 442 
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů  11 240 11 115 9 439 9 146 9 590 

Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)  189 212 252 505 304 521 364 040 372 303 

Realizovatelné cenné papíry  30 208 72 150 81 826 98 164 114 067 
Cenné papíry drţené do splatnosti  3 438 3 300 2 999 1 435 6 785 

Náklady a příjmy příštích období a ostatní 
aktiva  3 402 5 350 7 417 6 167 4 422 
Daň z příjmů  618 169 4 6 32 

Odloţená daňová pohledávka  0 0 729 0 0 

Aktiva k prodeji  826 613 735 429 245 
Investiční majetek  239 223 0 0 0 

Goodwill  162 2 903 3 551 3 551 3 551 

Dlouhodobý nehmotný majetek (čistý)  2 155 2 383 2 954 3 504 3 723 
Dlouhodobý hmotný majetek (čistý) 7 627 8 017 8 002 8 000 7 729 

Majetkové účasti v přidruţených a 
nekonsolidovaných společnostech (čisté)  1 023 434 493 550 605 

Aktiva celkem  513 856 597 555 661 819 699 044 695 036 

Pasiva           

Závazky vůči bankám  32 824 14 594 13 598 11 115 18 739 

Závazky vůči klientům  388 431 480 107 540 756 554 570 551 809 

Finanční závazky oceněné reálnou hodnotu 
proti účtům nákladů a výnosů   -    - 7 723 20 155 12 273 

Záporné reálné hodnoty finančních derivátů  4 317 6 034 2 746 5 244 6 539 

Emitované cenné papíry  22 672 24 349 27 917 24 128 18 172 
Výdaje a výnosy příštích období a ostatní 
pasiva  10 312 12 814 12 347 12 075 9 890 

Rezervy  3 488 2 273 1 692 2 019 1 998 
Daň z příjmů  5 1 226 186 104 

Odloţený daňový závazek  480 783 4 575 756 

Podřízený dluh  0 6 002 6 004 6 003 6 001 

Pasiva celkem 462 529 546 957 611 165 636 070 626 283 

Vlastní kapitál           

Základní kapitál  19 005 19 005 19 005 19 005 19 005 

Emisní áţio, rezervy a fondy  32 298 31 013 30 589 42 837 48 529 

Menšinový vlastní kapitál  24 580 1 060 1 132 1 219 

Vlastní kapitál celkem  51 327 50 598 50 654 62 974 68 753 

Pasiva a vlastní kapitál celkem 513 856 597 555 661 819 699 044 695 036 

 

 

 

 



  

Cash Flow v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Peněžní tok z provozní činnosti           

Přijaté úroky 20 753 23 556 31 094 39 556 34 457 

Placené úroky -6 322 -8 824 -15 127 -21 116 -15 066 

Přijaté poplatky a provize  9 757 9 894 10 841 9 739 9 581 

Placené poplatky a provize -863 -1 104 -1 526 -1 701 -1 798 

Ostatní přijaté příjmy 2 036 115 249 336 3 060 

Platby zaměstnancům, dodavatelům a ostatní 
platby  -9 185 -10 350 -10 719 -12 689 -12 933 

Provozní peněžní tok před změnou 

provozních aktiv a provozních pasiv  16 176 13 287 14 812 18 672 17 504 

Pohledávky za bankami  -12 270 38 153 7 868 55 502 14 911 
Úvěry klientům  -31 531 -38 204 -53 258 -60 692 -14 058 

Cenné papíry k obchodování  1 969 -7 196 -14 265 -9 884 19 517 

Ostatní aktiva  -462 -693 -2 095 -4 1 749 

(Zvýšení) snížení provozních aktiv celkem -42 294 -7 940 -64 353 -15 078 22 121 

Závazky vůči bankám  11 681 -22 816 -2 825 -3 424 10 845 

Závazky vůči klientům 11 923 36 058 59 379 13 934 -2 612 
Ostatní pasiva  1 730 2 112 -633 173 1 948 

Zvýšení (snížení) provozních pasiv celkem 25 334 15 354 57 752 23 133 -1 542 

Čistá hotovost z provozních činností před 
zdaněním  -784 20 701 8 114 26 727 38 083 

Zaplacená daň ze zisku  -4 101 -1 931 -2 685 -2 848 -2 437 

Čistá hotovost z provozní činnosti -4 885 18 770 5 429 23 879 35 646 

Peněžní tok z investiční činnosti           

Přijaté dividendy  55 139 112 185 85 
Nákup cenných papírů do splatnosti  -1 155 0 0   -1 609 

Splatnost cenných papírů do splatnosti *  108 127 341 1 634 388 

Nákup realizovatelných cenných papírů  -13 768 -17 303 -18 381 -22 274 -24 665 
Prodej realizovatelných cenných papírů *  9 580 9 885 14 855 8 639 11 270 

Nákup dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku -1 538 -1 695 -2 257 -2 225 -1 594 
Prodej dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 879 157 206 444 389 

Nákup majetkových účastí  -2 -4 048 0 0 0 

Prodej majetkových účastí 670 6 0 0 0 

Čistá hotovost z investiční činnosti -5 171 -12 732 -5 124 -13 597 -15 736 

Peněžní tok z finanční činnosti           

Vyplacené dividendy -3 780 -9 425 -5 678 -6 814 -6 786 

Emitované cenné papíry 13 778 3 593 3 654 301 3 224 

Splacené cenné papíry * -639 -996 -2 810 -5 236 10 448 
Podřízený dluh 0 6 000 0 0 0 

Zvýšení kapitálu – menšinový podíl  0 560 443 0 0 

Čistá hotovost z finančních činností  9 359 -268 -4 391 -11 749 -14 010 

Čisté (snížení) zvýšení hotovosti a 

peněžních ekvivalentů -697 5 770 -1 995 -1 467 5 900 

Hotovost a peněžní ekvivalenty na začátku 
období 8 804 8 107 13 877 11 882 10 415 

Hotovost a jiné likvidní prostředky na 

konci období  8 107 13 877 11 882 10 415 16 315 

Příloha 3  

 



  

         Příloha 4  

Období 

Výnos 

indexu 

PX 

Výnos  

10-letých 
státních 

dluhopisů 

Období 

Výnos 

indexu 

PX 

Výnos 

 10-letých 
státních 

dluhopisů 

Období 

Výnos 

indexu 

PX 

Výnos  

10-letých 
státních 

dluhopisů 

00/04 -7,83% 6,34% 03/08 6,26% 4,23% 06/12 3,11% 3,68% 

00/05 -3,77% 6,33% 03/09 7,77% 4,26% 07/01 1,61% 3,84% 
00/06 -6,61% 6,55% 03/10 -0,03% 4,47% 07/02 3,98% 3,78% 

00/07 -0,33% 6,87% 03/11 0,35% 4,75% 07/03 -1,69% 3,76% 

00/08 1,02% 6,99% 03/12 -0,70% 4,82% 07/04 7,41% 3,92% 
00/09 -3,26% 7,00% 04/01 8,34% 4,68% 07/05 2,25% 4,23% 

00/10 -5,58% 7,36% 04/02 8,55% 4,80% 07/06 1,10% 4,53% 

00/11 -7,42% 7,59% 04/03 8,24% 4,50% 07/07 0,37% 4,59% 
00/12 -2,25% 7,38% 04/04 5,13% 4,60% 07/08 -5,29% 4,48% 

01/01 8,72% 6,82% 04/05 -8,56% 4,88% 07/09 1,68% 4,54% 

01/02 -5,02% 6,50% 04/06 2,86% 5,02% 07/10 5,63% 4,50% 
01/03 -4,58% 6,24% 04/07 -0,53% 5,11% 07/11 -3,90% 4,54% 

01/04 -5,71% 6,25% 04/08 0,78% 5,02% 07/12 -0,34% 4,65% 

01/05 -0,54% 6,49% 04/09 6,70% 5,02% 08/01 -11,25% 4,54% 
01/06 1,35% 6,72% 04/10 5,50% 4,82% 08/02 -3,15% 4,48% 

01/07 -8,40% 6,85% 04/11 8,87% 4,55% 08/03 -2,65% 4,68% 

01/08 -5,59% 6,76% 04/12 4,38% 4,04% 08/04 3,51% 4,68% 
01/09 -8,87% 6,47% 05/01 5,73% 3,84% 08/05 6,71% 4,75% 

01/10 5,73% 5,84% 05/02 6,38% 3,54% 08/06 -4,79% 5,08% 

01/11 10,87% 5,40% 05/03 4,31% 3,62% 08/07 -9,20% 4,84% 
01/12 -0,23% 5,43% 05/04 -1,51% 3,55% 08/08 0,57% 4,41% 

02/01 3,91% 5,32% 05/05 -4,38% 3,49% 08/09 -9,46% 4,39% 

02/02 0,32% 5,31% 05/06 6,70% 3,31% 08/10 -26,83% 4,40% 
02/03 4,46% 5,55% 05/07 3,60% 3,35% 08/11 -13,09% 4,31% 

02/04 3,33% 5,42% 05/08 4,37% 3,37% 08/12 0,60% 4,09% 

02/05 5,30% 5,30% 05/09 8,86% 3,26% 09/01 -1,69% 4,01% 
02/06 -4,29% 5,13% 05/10 -2,06% 3,46% 09/02 -15,56% 4,57% 

02/07 -5,91% 4,79% 05/11 1,47% 3,76% 09/03 1,48% 5,06% 

02/08 7,78% 4,57% 05/12 3,24% 3,61% 09/04 16,88% 5,25% 
02/09 -1,68% 4,48% 06/01 4,79% 3,39% 09/05 11,60% 5,05% 

02/10 -4,51% 4,29% 06/02 1,76% 3,41% 09/06 0,33% 5,43% 

02/11 5,22% 4,21% 06/03 -0,42% 3,57% 09/07 2,11% 5,35% 
02/12 2,23% 4,15% 06/04 -0,16% 3,85% 09/08 20,91% 4,86% 

03/01 2,78% 4,10% 06/05 -6,04% 3,93% 09/09 0,61% 4,74% 

03/02 1,45% 3,81% 06/06 -9,77% 4,05% 09/10 0,32% 4,15% 
03/03 -0,17% 3,75% 06/07 6,12% 4,04% 09/11 -1,11% 3,90% 

03/04 6,53% 3,92% 06/08 3,46% 3,85% 09/12 -2,11% 3,68% 

03/05 7,59% 3,73% 06/09 1,59% 3,90% 10/01 5,61% 4,02% 
03/06 1,85% 3,49% 06/10 3,39% 3,89% 10/02 -3,20% 4,06% 

03/07 -0,92% 4,06% 06/11 3,59% 3,78%    

 

 

 

 

 


