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Anotace 

V diplomové práci je provedena analýza základních ekonomických ukazatelů tří 

vybraných obchodních bank, kterými jsou ČSOB, KB a ČS. Charakteristika bank je 

zaměřena na základní údaje, historii, nabízené produkty a organizační strukturu každé 

banky. Jednotlivé poměrové ukazatele jsou v teoretické části spolu s jejich získáváním, 

postupem a výpočtem jako je ukazatel ROA, ROE, kapitálová přiměřenost, poměr úvěrů k 

vkladům a náklady na zaměstnance.  Ve stěžejní  čtvrté kapitole jsou pak tyto údaje 

použity s konkrétními hodnotami z Výročních zpráv pro jednotlivé banky za období let 

2006 – 2010. V závěru je zhodnocení cíle diplomové práce  se zaměřením na zkoumané 

ekonomické ukazatele.  

  

Klíčová slova: banky, kapitálová přiměřenost, náklady na zaměstnance, poměr 

úvěrů k vkladům, poměrové ukazatele, ROA, ROE 

Summary 

In my dissertation, I have analysed the main economical indicators of three 

commercial banks of my choice, which are CSOB, KB and CS. The character of these 

banks is focused on main data, history, products offered and organizational structure of 

each bank. Individual indicators are in the theoretical part, together with their obtaining, 

progress and calculation like the indicators of ROA, ROE, capital adequacy, ratio of loans 

to deposits and costs of employees. In the main 4th section, these indicators are used with 

the actual data from annual reports, for each bank during the period 2006 - 2010. The final 

chapter covers evaluation of objectives of my dissertation which focuses on researched 

economical indicators. 

Key words: banks, capital adequacy, cost on employees, ratio indicator,  ratio of 

loans to deposits, return of assets, return of equity 
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1. Úvod 

V dnešní době je velmi důležité finanční rozhodování, které je spojeno s finanční 

analýzou každého podnikatelského subjektu. Toto rozhodování je založeno na poskytování 

informací o finančním zdraví každého podniku, které vychází z údajů a ukazatelů 

jednotlivého účetního období každého podniku. Informace jsou dnes o to cennější, neboť 

za posledních pár let světem otřásla finanční a hospodářská krize, která poznamenala snad 

každé odvětví, nejvíce však spojené s materiální a finanční oblastí. Z tohoto důvodu jsem 

se také rozhodla pro dané téma diplomové práce. Zajímalo mne, jak si banky vedly 

v minulých letech na finančním trhu, zda u nich docházelo k nárůstu, nebo naopak poklesu 

zisku a jak se to celkově promítlo do jejich budoucího období.  

Pomocí finanční analýzy je možno určit a identifikovat silné a slabé stránky 

vybraného bankovního subjektu. Zaměřit se na jeho rozvoj a plánování a posílit tak 

postavení na finančním trhu v oblasti úspěšnosti a udržení se i za ne zcela ideálních a 

vyhovujících podmínek v dané době. Zjistit danou situaci a získat tak možnosti, které by 

pomohly bankovnímu subjektu překonat nelehké období a obstát v konkurenčním boji 

s ostatními bankami.  

V roce 1989, po tzv. „sametové revoluci“ u nás došlo k rozmachu bankovního 

sektoru. Do té doby existoval v tehdejším Československu pouze jednoúrovňový bankovní 

systém, kde vše v bankovní oblasti řídila tehdy Státní banka československá. Od roku 1990 

se pak začal vytvářet v naší republice dvouúrovňový bankovní systém a začaly vznikat 

nové bankovní instituce, které se staly podnikatelskými subjekty. Jejich rozmach přispěl 

k tomu, že Česká republika se stala, co se týká bankovní sféry, velmi důležitou součástí 

celého evropského sektoru a jednou z mnoha uznávaných zemí, což přispělo i k posílení 

naší měny. 

Cílem mé diplomové práce je provedení stručné charakteristiky zkoumaných 

obchodních bank a zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů těchto bank. 
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V diplomové práci, která je rozdělena do pěti částí, se nejprve zaměřím na 

charakteristiku vybraných obchodních bank, jenž jsem volila s ohledem na jejich 

dlouholeté postavení na finančním trhu u nás. Budu porovnávat základní ekonomické 

ukazatele Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB), Komerční banky, a.s. (KB) a 

České spořitelny, a.s. (ČS). Podklady, ze kterých pro jednotlivé obchodní banky vycházím, 

jsou čerpány z Výročních zpráv za účetní období 2006 – 2010. Dále ve své práci popíši 

teoretická východiska jednotlivých analýz ekonomických ukazatelů. Ve stěžejní čtvrté 

kapitole se budu zabývat konkrétní analýzou vybraných ekonomických ukazatelů u 

zvolených obchodních bank. 
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2. Charakteristika obchodních bank   

Jak již bylo popsáno v úvodní části diplomové práce, pro ekonomickou analýzu 

jsem volila tři dominantní bankovní subjekty, které se nacházejí na území České republiky.  

Všechny tři banky jsou na trhu již delší dobu, upevnily si své postavení a jsou samy o sobě 

jsou silným partnerem na finančním poli dnešní doby. K těmto bankám můžeme dnes 

započítat Československou obchodní banku, a.s. (ČSOB), Komerční banku, a.s. (KB) a 

Českou spořitelnu, a.s. (ČS). 

2.1. ČSOB 

Československá obchodní banka, a.s. je univerzální banka, která patří do finanční 

skupiny ČSOB a působí pod dvěma základními obchodními značkami – ČSOB a Poštovní 

spořitelna. [1]  

Banka klientům, jenž tvoří fyzické osoby, malé a střední podniky, dále pak  

korporátní a institucionální klienti, nabízí svoje služby prostřednictvím svých poboček 

ČSOB, Finančních center Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty. Banka také 

nabízí mimo finančních služeb a produktů i ucelenou nabídku dalších služeb pod značkou 

ČSOB a Poštovní spořitelnou, které jsou poskytovány za pomoci distribučních kanálů 

ČSOB a za podpory přímého bankovnictví. 

2.1.1. Základní údaje ČSOB  

Obchodní firma:   Československá obchodní banka, a. s. 

Sídlo:     Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Právní forma:   akciová společnost 

Předmět podnikání:  banka 

Kód banky:   0300 

Internetová adresa:   www.csob.cz [2] 
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2.1.2. Historie ČSOB 

Československá obchodní banka, a.s., přestože je poměrně mladou bankou, si 

získala oblibu mezi klienty. Byla založena roku 1964 státem, a to jako banka pro 

poskytování služeb v oblasti finančního a zahraničního obchodu a volnoměnitelných 

operací s působením na československém trhu. Roku 1993 dochází k rozpadu 

Československa a tím i banky samotné, jako dvou aktivit na českém a slovenském trhu. 

Roku 1999 došlo  k privatizaci ČSOB a majoritním vlastníkem se stává belgická KBC 

Bank. O rok později se uskutečnilo převzetí Investiční a Poštovní banky (IPB). Roku 2007 

se KBC Bank stává jediným akcionářem ČSOB pro odkoupení minoritního podílu.        

K 1. lednu 2008 je pak slovenská organizační složka ČSOB transformována do samostatné 

právnické osoby ovládané společností KBC Bank. [1] 

2.1.3. Nabízené produkty ČSOB 

Československá obchodní banka, a.s. v současné době nabízí pro své klienty tyto 

produkty: [3]  

• Spoření, investování a zhodnocování peněz  

o podílové fondy 

o zajištěné fondy  

o spořící produkty  

o životní pojištění  

o penzijní připojištění  

o stavební spoření 

• Půjčky, hypotéky a úvěry 

o osobní půjčky 

o hypotéky 

o kreditní karty 

o leasing 

o firemní úvěry 

• Účty a platby 

o osobní (vybrat konto) 

o firemní 

o platební styk 
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o platební karty 

o elektronické bankovnictví 

• Pojištění 

o pojištění vozidel 

o životní 

o cestovní 

o pojištění online 

2.1.4. Organizační struktura ČSOB 

Organizační struktura ČSOB je uvedena na následující stránce jako Obrázek č. 1) 

Organizační schéma ČSOB. Podklady byly čerpány z dostupné Výroční zprávy roku 2010.  
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Zdroj: [4] + vlastní zpracování, * Tyto údaje řídí příslušné pobočkové sítě. 

 

Obrázek č. 1) Organizační schéma ČSOB 
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2.2. KB 

V pořadí druhou zmiňovanou bankou této diplomové práce je KB. I když tato 

banka patří k těm mladším z hlediska svého vzniku, neovlivňuje to její postavení na 

finančním trhu. Za dobu své relativně krátké existence si získala mnoho klientů, kteří 

využívají její služby a svojí nabídkou se tak vyrovnala ostatním bankám s dlouholetou 

tradicí. V některých případech byly dokonce její produkty uvedeny na trh mnohem dříve 

před ostatními bankami. Jedním z těchto produktů bylo například zavedení telefonního a 

internetového bankovnictví, které přispělo, zejména u mladých lidí, k rozhodnutí pro 

využití služeb této banky. KB byla právem v letech 2004, 2005 a 2007 oceněma cenou 

“Banka roku”. [5] 

2.2.1. Základní údaje KB 

Obchodní firma:   Komerční banka, a. s. 

Sídlo:     Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Právní forma:   akciová společnost 

Předmět podnikání:  banka 

Kód banky:   0100 

Internetová adresa:   www.kb.cz [6] 

2.2.2. Historie KB  

V úvodní části již bylo zmíněno, že KB je nemladší ze jmenovaných bank na 

českém trhu. Je také nejmladší ze tří uvedených bank  této diplomové práce. KB vznikla 

vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé na území České 

republiky. Akciovou společností se banka stala roku 1992 a to schválením privatizačního 

projektu tehdejší vládou a o dva roky později tzn. roku 1994 banka navýšila svůj základní 

kapitál na 9,502 miliardy korun. V roce 1995 pak vstoupila na mezinárodní kapitálový trh 

a roku 2000 banka dokončila svůj proces o navyšování. Francouzská Société Générale 

zaujala roku 2001 manažerskou kontrolu v  KB což mělo za následek zvolení nového 

představenstva. S rokem 2005 se banka zavázala udržet si jako první banka na českém trhu 

Garantovanou úroveň služeb dodržováním jasně definovaných principů týkajících se 

poskytovaných produktů a služeb. Od roku 2008 pak banka opět jako první z bank v České 

republice podepsala smlouvu o odběru „Zelené energie“. Podpořila tak projekt umožňující 
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vyjádřit zodpovědnost vůči životnímu prostředí o využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Rok 2009 přinesl pro banku možnost připojit se ke Standardu České bankovní asociace o 

mobilitě klientů a postupu při změně banky. To klientům poskytlo přechod z jedné banky 

do druhé. Důležitý krok podnikla KB v  roce 2010, neboť opět jako jedna z prvních bank 

na svých internetových stránkách spustila Investiční kalkulačku. Jedná se o jednoduchou 

aplikaci, která navrhne portfolio investičních a spořících produktů, jenž respektují vztah 

klienta k riziku, jeho finanční možnosti i investiční horizont. [7] 

2.2.3. Nabízené produkty KB 

Komerční banka, a.s. co se týká nabízených produktu, je velice dynamická banka. 

Její produkty využívají klienti všech věkových kategorií. Banka se stala velice flexibilní 

k potřebám klientů a nebála se zařadit do svého programu i novinky na finančním trhu. 

Byla jednou z prvních bank na našem trhu, která zapojila do svého programu produkty 

moderní doby a zasadila se tak o průkopnický prolom v oblasti telefonního a internetového 

bankovnictví, což zaujalo a oslovilo hlavně mladé lidi. KB svoje služby nabízí subjektům 

z oblasti občanů, malým podnikům a podnikatelům, dále pak velkým podnikům. Kritériem 

pro zařazení do jednotlivých skupin, je jejich orientační roční obrat. Bankou nabízené 

produkty jsou tyto: [8]  

 

• Účty a platby 

o účty 

o platební karty 

o internet, telefon, mobil 

o jistota při nákupu/prodeji nemovitostí 

o šeky 

• Půjčky 

o peníze na bydlení 

o peníze na studium 

o peníze na cokoliv 
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• Spoření a investování 

o každodenní spoření 

o spoření pro děti 

o investice 

o cenné papíry 

• Pojištění a bezpečí 

o pojištění osob 

o pojištění majetku 

• Bydlení 

o koupě nemovitosti 

o stavba nemovitosti 

o rekonstrukce, oprava, modernizace nemovitosti 

o vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitosti 

o splácení dříve poskytnuté půjčky/úvěru do nemovitosti 

o zpětné proplacení již zaplacené investice do nemovitosti 

o hypotéční produkty 

• Developerské projekty 

o projekty v regionech 

2.2.4. Organizační struktura KB 

Organizační struktura KB je uvedena na další stránce, jako                             

Obrázek č. 2) Organizační schéma KB. Podklady pro toto schéma byly čerpány z Výroční 

zprávy 2010.  
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Zdroj: [9] + vlastní zpracování 

Obrázek č. 2) Organizační schéma KB 
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2.3. ČS 

Poslední ze jmenovaných bank je Česká spořitelna, a.s. Banka byla založena roku 

1825 a stala se tak nejstarší bankou u nás. Její služby využívá zhruba 5,3 mil. obyvatel a je 

členem silné středoevropské Esrte Group s více než 17 miliony klientů. [10], [12]  

ČS získala mnoho ocenění a byla vyhlášena i jako „Banka roku“ hned několikrát po 

sobě. Také zvítězila v kategorii o „Nejdůvěryhodnější banku roku“. [5] K jejím kladům 

patří, že má nejvíce bankomatů a bankovních poboček v České republice, nabízí účty nejen 

fyzickým osobám, podnikatelům, městům a obcím, ale myslí i na děti. Dětské účty si 

nejmladší klienti mohou založit již od osmi let. [10] ČS nabízí svým klientům produkty na 

míru a má široký výběr služeb, jenž jsou přístupny nejenom na pobočkách, ale i na 

internetu, nebo v centrech.   

2.3.1. Základní údaje ČS  

Obchodní firma:   Česká spořitelna, a.s. 

Sídlo:     Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Právní forma:   akciová společnost 

Předmět podnikání:  banka 

Kód banky:   0800 

Internetová adresa:   www.csas.cz [11] 

2.3.2. Historie ČS 

Jak už bylo řečeno v úvodu této části kapitoly patří ČS k nejstarším bankám u nás. 

Její vznik je datován do roku 1825, konkrétně 12. února. V Praze tehdy začala působit 

nejstarší právní předchůdce české spořitelny. Cílem této tehdy první české spořitelny bylo 

pomoci chudším vrstvám obyvatel, jenž si ukládali určité částky, které se měly zvyšovat o 

drobné úroky a tvořit si tak rezervu pro případ nemoci, stáří či nezaměstnanosti. To mělo u 

obyvatel podporovat spořivost a pracovitost. [12] 

První světová válka měla vliv i na situaci spořitelen. V tomto období propukla mezi 

vkladateli válečná panika a nastartovala určitou psychózu, kdy se lidé snažili vybrat své 

vklady. Mnohé spořitelny tak přišly v prvním roce války o velkou část hotovosti. Postupně 
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se však vzmáhaly venkovské spořitelny, které těžily s bohatnutí venkova v době 

nedostatku potravin a s růstem vkladů venkovských spořitelen se vylepšovala i bilance 

centrálních ústavů. Za druhé světové války, od roku 1938 došlo v oblasti úvěrových ústavů 

k nucené koncentraci a ke zřízení nových korporativních celků. Toto korporativní zřízení 

bylo přizpůsobeno říšskému systému až do konce války. Po skončení války v roce 1945 až 

do roku 1948 začala obnova a vytváření sítě spořitelen, především v pohraničí, kde byly 

likvidovány dosavadní německé ústavy. Situace, která v peněžnictví nastala po r. 1948 

byla poněkud nepřehledná - nebyly vyjasněny řídící kompetence. Systém byl jakýmsi 

křížením mezi veřejnoprávními a družstevními institucemi, proto byl k 1.1. 1953 přijat 

zákon, který zřizoval síť státních spořitelen. Tímto se definitivně ze všech ústavů staly 

ústavy státní. Vrcholným orgánem pak byla tzv. hlavní správa všech spořitelen, která 

vznikla na ministerstvu financí v Praze. [12] 

V roce 1967 byl přijat zákon, který sloučil všechny relativně samostatné státní 

spořitelny v jediný peněžní ústav s hospodářskou a právní subjektivitou - Státní spořitelnu. 

Od 1. ledna 1969 pak byla Státní spořitelna rozdělena na Českou státní spořitelnu a 

Slovenskou státní spořitelnu. [12] 

Po roce 1989, konkrétně k 1.1.1990 byl existujícím peněžním ústavům přiznán 

statut univerzálních obchodních bank. K 1. únoru 1992 změnila Česká státní spořitelna 

svou právní formu na akciovou společnost s novým názvem - Česká spořitelna, a.s. V 

srpnu roku 2000 se rakouská Erste Bank stala akcionářem České spořitelny s 52% a od dva 

roky později, v roce 2002 svůj podíl navýšila na 98%. Česká spořitelna se tak stala součástí 

Erste Bank Group. [12] 

2.3.3. Nabízené produkty ČS 

Česká spořitelna, a.s. nabízí svoje produkty nejenom široké veřejnosti, ale i lidem 

z podnikatelské oblasti. Svoje produkty nabízí i mladým lidem, převážně z řad studentů. 

Nabízí několik typů studentských účtů, kartu po dobu studia, stejně tak i pojištění a 

peněžní pomoc během studií. Nezapomíná však ani na běžné, či starší občany. Se svými 

660 pobočkami a 1300 bankomaty je její pokrytí v České republice značně rozvětvenou 

sítí. Tak jako předešlé dvě zmiňované banky, i ona již využívá přímé internetové 

bankovnictví, či možnost bezhotovostního platebního styku formou platebních karet, či 

šeků. Nabízení produkty jsou: [13] 
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• Produkty a služby 

o účty a platby 

o platební karty 

o půjčky a úvěry 

o bydlení 

o spoření a investování 

o pojištění 

o ostatní produkty 

Jak již bylo uvedeno, ČS myslí i na mladé klienty, pro ně má tuto nabídku: 

• Studenti 

o web pro mladé 

o osobní účet ČS Student 

o osobní účet ČS Absolvent 

o karta na studia 

o peníze po dobu studia 

o pojištění v průběhu studia 

o spoření  

2.3.4. Organizační struktura ČS 

Organizační schéma ČS prošlo v době konce uzávěrky dostupné Výroční zprávy 

roku 2010 nečekanou změnou. Původních šest členů, bylo změněno na pět a to rezignací 

člena k 31.12.2010 na funkci předsedy a člena představenstva. V diplomové práci je tedy 

na následující stránce zobrazeno původní sestavení členů, uvedené jako                   

Obrázek  č. 3) Organizační schéma ČS.  
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Zdroj: [14] + vlastní zpracování          

Obrázek  č. 3) Organizační schéma ČS 
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3. Teoretická východiska 

Jednou z hlavních schopností jenž vypovídají o ekonomické situaci dané banky je 

její finanční analýza. Finanční analýza je pojímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření banky, při kterém se získaná data třídí a poměřují mezi sebou navzájem. 

Kvalifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich 

vývoj. Rovněž vypovídá o finančním zdraví banky, o jejích slabých stránkách, které by se 

mohly stát do budoucna hrozbou a zároveň i o silných stránkách na kterých by mohla 

banka do budoucna využít příležitost.   

Tuto finanční analýzu coby součást řízení podniku, nebo banky provádí finanční 

manažeři a často celé vrcholové vedení podniku. Computerizované vedení evidence 

umožňuje v dnešní době rychlou dostupnost interních dat a jejich trvalou archivaci. 

Počítače a počítačové sítě činí rychle dostupnými i externí údaje o činnosti jiných  

konkurenčních bank a podniků. [15]  

Finanční analýza tvoří základ pro pružné přizpůsobování se řízení ve společnosti 

neustálými změnami ekonomického prostředí, v němž se daná společnost nachází a 

zároveň tím umožňuje odhad změn ve vývoji stávajících trendů. 

3.3. Zdroje a data finanční analýzy 

Pro podklady ekonomických ukazatelů, předně pak pro finanční analýzu u 

vybraných bank je potřeba získat určité zdroje a data ze kterých se bude vycházet. K tomu 

poslouží údaje uvedené ve Výročních zprávách příslušné banky za období roku             

2006 – 2010. Toto pětileté období se volí z důvodu lepšího posouzení vývoje upevnění 

postavení banky za příslušný rok a vyhlídky do budoucna. Zdroje a data tedy ovlivňují 

hloubku kvality finanční analýzy.  
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3.4. Postup finanční analýzy 

Základním nástrojem každé finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele, jenž vyjadřují vztah mezi dvěma danými položkami v účetní uzávěrce daného 

časového období. Nejčastěji se vypočítají dělením jedné položky druhou, popř. skupinou 

jiných položek, mezi kterými existuje určitá souvislost.  

Dále záleží na tom, co chceme měřit a jaký údaj tak bude vypovídat o zkoumaném 

problému. Jde většinou o určitou souvislost a interpretaci jevů, kde je možné stanovit 

výpočtem hodnotu, tato hodnota teprve vypovídá o samotné analýze. Pak je teprve možné 

porovnat jednotlivé vypočtené hodnoty ukazatele mezi sebou a zjistit jaké jsou výsledky. 

Poměrové ukazatele nepředstavují naprosto přesná měřítka pro sledované charakteristiky 

hospodaření podniku, ale mají víceméně pravděpodobností charakter. [16] 

3.5. Poměrové ukazatele  

Základní metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní 

informace. Poměrových ukazatelů existuje několik typů. [16] 

V diplomové práci budou uvedeny ty, které se týkají a souvisí s ekonomickými 

ukazateli jednotlivých bank. Banky již ve svých Výročních zprávách uvádějí určité 

poměrové ukazatele jako samostatnou číselnou hodnotu, aby se však dalo objektivně 

posoudit postavení a vývoj každé banky, budou poměrové ukazatele voleny pro všechny 

uvedené banky stejné. Jedná se o tyto poměrové ukazatele:  

 

• 
 aktiva

zisk čistý
 aktiv vložených celkovýchy rentabilit ukazatel ROA =      [17]  

 

jde o ukazatele míry výnosu na aktiva, návratnosti aktiv, pokud jeho hodnotu vynásobíme 

100, dostaneme daný údaj v %. Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastní, 

cizí, krátkodobých, dlouhodobých). Do čitatele můžeme dosazovat buď EBIT, což je zisk 

před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný, pokud chceme porovnat podnik 

s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. 



Bc. Petra Soukupová: Analýza ekonomických ukazatelů vybraných obchodních bank 

2012                                                                                                                                     17 
 

Nebo můžeme dosadit do čitatele čistý zisk (po zdanění) zvýšený o zdaněné úroky, 

znamená to, že požadujeme, aby daný ukazatel poměřil vložené prostředky nejen se 

ziskem, ale i s úroky, jež jsou odměnou věřitelům za jimi zapůjčený kapitál. Zahrnutí 

úroku do nákladů vede ke snížení vykázaného zisku, a tím i k nižší dani z příjmu. A právě 

o takto ušetřenou částku daně je cena cizího kapitálu nižší. Fiktivní zdanění úroků pak 

vyjadřuje skutečnou cenu cizího kapitálu, o takto ušetřenou částku daně je cena cizího 

kapitálu nižší. [17] 

 

Hodnota ukazatele ROA:  [18] 

 

Hodnota ROA v %  Návratnost aktiv 

  <0.75    slabá 

0,75-1,00   pod standardem 

1,00-1,25   dobrá 

1,25-1,75   velmi dobrá 

>1,75    exceletní 

 

Další z poměrových ukazatelů je:  

 

• 
 kapitál vlastní

zisk čistý
  kapitálu vlastníhoy rentabilit ukazatel ROE =           [17] 

jde o ukazatele výnosnosti vlastního kapitálu, návratnost vlastního kapitálu. Hodnota se 

udává v %, tzn. je potřeba ji vynásobit 100. Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je 

ukazatelem jímž vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. V čitateli se většinou uvádí čistý zisk po zdanění, avšak ve jmenovateli 

je třeba zvažovat, který z fondů bude vhodné vypustit. Cena vlastního kapitálu placená ve 

formě dividendy či podílu na zisku, by měla být vyšší než je cena cizího kapitálu, placená 

ve formě úroků. Lze říct, že cena vlastního kapitálu je dražší než cena cizího kapitálu. 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat nad 15%. [17], [19] 
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ROA a ROE se vzájemně doplňují. Ukazatel ROE však neobsahuje informace o 

předlužení banky, pokud je vysoký dluh a nízký vlastní kapitál vede k vysokému ROE. Na 

druhou stranu příliš mnoho vlastního kapitálu může znamenat dobré ROA, ale pro 

akcionáře málo zajímavé ROE. Tyto dva ukazatele by měly poskytnout investorovi 

informace o tom, jak moc je banka schopná vytvářet zisk. [18] 

Další hlediska podle kterých můžeme srovnávat jednotlivé banky mohou vycházet 

z již samotných uvedených poměrových ukazatelů ve Výročních zprávách bank. Tyto 

poměrové ukazatele se přímo zaměřují již na samotnou pozici a postavení bank na 

finančním trhu. Může k nim počítat:  

 

• kapitálová přiměřenost  

 

Nedílnou součástí každé banky, je kapitálová přiměřenost. Jde o jeden ze 

základních nástrojů bankovní regulace a současně o významný ukazatel stability každé 

banky. Kapitálová přiměřenost se řadí mezi základní pilíře bankovní regulace a dohledu. 

Obecně vyjadřuje poměr kapitálu a rizik, kterým je daný subjekt vystaven, tzn. minimální 

výši kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů 

udržovat. Hodnota se uvádí v %. [20]  

Tento poměr by měl být dostatečně velký, aby kapitál pokryl případné ztráty 

plynoucí z aktivit subjektu, tyto ztráty by nesli vlastníci kapitálu a nikoli věřitelé subjektu.  

Koncept kapitálové přiměřenosti je předmětem neustálého vývoje a zpřesňování. Dochází 

k zahrnování dalších druhů podstupovaných rizik do jejího výpočtu a specifikaci 

započítávaného kapitálu. [22]  

Hodnota kapitálové přiměřenosti je dána ČNB a neměla by klesnout pod 8%. 

Pokud by pod tuto hodnotu klesla a dlouhodobě by jí vykazovala, může ČNB odebrat 

bance licenci. [20], [21] 
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K dalším ukazatelů bank můžeme počítat: 

 

•  poměr úvěrů k vkladům  

 

jde o podíl úvěrů ke vkladům. Je to podíl všech úvěrů a pohledávek a celkového objemu 

vkladů přijatých od klientů. [23] 

 

A posledním ukazatelem jsou:  

 

• náklady na zaměstnance 

 

jde o náklady, které v sobě zahrnují náklady spojené s pevnou a pohyblivou složkou mezd, 

platů a odvody na pojištění. Jednotlivá banka pak může v rámci odměňování vyplácet 

výkonnostní prémie, odměny formou určitých peněžních bonusů, ty zpravidla bývají 

jednou ročně, jako příspěvek na dovolenou, popř. finanční příspěvky na různá pojištění. 

Ukazatel se udává v %. 
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4. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů 

V předešlé kapitole jsou popsány poměrové ukazatele pro banky. Hodnoty těchto 

ukazatelů vycházejí z částí dostupných Výročních zpráv, které jsou uvedeny jako přílohy 

na konci diplomové práce a vloženy do tabulek. K tabulkám přísluší grafy a barvy sloupců 

pak v legendě grafů představují jednotlivé banky. 

4.1.  Ukazatel ROA 

Jako první k posouzení poměrových ukazatelů pro výpočet ROA je obchodní banka 

ČSOB, dále pak KB a ČS. Výpočty vycházejí z ukazatele v kapitole 3. Teoretická 

východiska a jsou uvedeny v Tabulce č. 1) až Tabulce č. 3). Podklady jsou čerpány 

z Výročních zpráv pro rok 2006 – 2010 jako Příloha č. 1) až Příloha č. 5). K tabulkám 

přísluší Graf č. 1), kde jsou zaznamenány výsledky výpočtu ROA pro lepší orientaci a 

zároveň porovnání mezi jednotlivými bankami.  

Tabulka č. 1) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA, ČSOB 2006 – 2010 

ČSOB ROA 2006 - 2010 

Rok 2006* 2007* 2008** 2009 2010 

Čistý zisk                                              
[mil. Kč] 

9 543 10 837 1 034 17 368 13 471 

Aktiva za rok                                     
[mil. Kč] 

762 301 925 424 824 485 858 972 885 055 

ROA [%] 1,25 1,17 0,13 2,02 1,52 

Zdroj: [Příloha č. 1) až  Příloha č. 3)] + vlastní zpracování, * ČR + SR,  ** osamostatnění ČSOB ČR 
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Tabulka č. 2) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA, KB 2006 – 2010 

KB ROA 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk                                              
[mil. Kč] 

9 214 11 188 13 161 11 007 13 330 

Aktiva za rok                                     
[mil. Kč] 

598 090 661 819 699 083 695 075 698 014 

ROA [%] 1,54 1,69 1,88 1,58 1,91 

Zdroj: [Příloha č. 4)] + vlastní zpracování 

Tabulka č. 3) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA, ČS 2006 – 2010 

ČS ROA 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk                                              
[mil. Kč] 

10 385 12 148 15 813 12 640 12 052 

Aktiva za rok                                     
[mil. Kč] 

728 393 814 125 862 230 855 130 881 629 

ROA [%] 1,43 1,49 1,83 1,48 1,37 

Zdroj: [Příloha č. 5)] + vlastní zpracování 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA u bank 2006 – 2010
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Zdroj: [Tabulka č. 1) až  Tabulka č. 3)] + vlastní zpracování 

Graf č. 1) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA u bank 2006 – 2010 



Bc. Petra Soukupová: Analýza ekonomických ukazatelů vybraných obchodních bank 

2012                                                                                                                                     22 
 

Zhodnocení ukazatele ROA 

U všech tří bank došlo v průběhu sledovaného období ke změnám ukazatele ROA. 

Největší změnou prošla ČSOB v roce 2008, což bylo způsobeno tím, že u banky nastalo 

rozdělení a osamostatnění se. Následují rok se ČSOB dostala na hodnotu 2,02% a to 

znamenalo, podle uvedené tabulky posunutí na exceletní úroveň. Banka tedy svoji pozici 

ustála a vedla si i po zbývající roky velmi dobře. KB byla z uvedených bank na tom 

nejlépe. V roce 2008 a 2010 byla její hodnota ukazatele rentability celkových vložených 

aktiv nad hodnotu 1,75% a to znamenalo exceletní úroveň. Ani zbývající roky nebyly pro 

KB špatné, návratnost aktiv se pohybovala na velmi dobré úrovni. ČS byla v těsném 

závěsu za KB, i ona byla v roce 2008 na špici a její hodnota ROA dosahovala rovněž  

exceletní úrovně a i po zbylé 4 roky byla na velmi dobré úrovni.   

4.2. Ukazatel ROE  

Druhým poměrovým ukazatelem je ROE. Výpočet je proveden podle vzorce  

kapitoly 3. Teoretická východiska. Podklady jsou opět čerpány z  Příloh č. 1) až č. 5). 

Hodnoty ukazatele ROE jsou zapsány do Tabulky č. 4) až  Tabulky č. 6). Následuje       

Graf č. 2) ukazující hodnotu ROE v % pro jednotlivé banky v příslušných letech.  

Tabulka č. 4) Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, ČSOB 2006 – 2010 

ČSOB ROE 2006 - 2010 

Rok 2006* 2007* 2008** 2009 2010 

Čistý zisk                                 
[mil. Kč] 

9 543 10 837 1 034 17 368 13 471 

Vlastní kapitál                                       
[mil. Kč] 

52 139 56 865 55 955 68 951 65 031 

ROE [%] 18,30 19,06 1,85 25,19 20,71 

Zdroj: [Příloha č. 1) až Příloha č. 3)] + vlastní zpracování, * ČR + SR,  ** osamostatnění ČSOB ĆR 
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Tabulka č. 5) Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, KB 2006 – 2010 

KB ROE 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk                                 
[mil. Kč] 

9 214 11 188 13 161 11 007 13 330 

Vlastní kapitál                                       
[mil. Kč] 

50 257 50 654 63 013 68 792 76 078 

ROE [%] 18,33 22,09 20,89 16,00 17,52 

Zdroj: [Příloha č. 4)] + vlastní zpracování 

Tabulka č. 6) Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, ČS 2006 – 2010 

ČS ROE 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk                    
[mil. Kč] 

10 385 12 148 15 813 12 640 12 052 

Vlastní kapitál                                       
[mil. Kč] 

48 594 55 576 64 805 63 279 70 780 

ROE [%] 21,37 21,86 24,40 19,98 17,03 

Zdroj: [Příloha č. 5)] + vlastní zpracování. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE u bank 2006 – 2010
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Zdroj: [Tabulka č. 4) až  Tabulka č. 6)] + vlastní zpracování 

Graf č. 2) Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE u bank 2006 – 2010 
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Zhodnocení ukazatele ROE  

Doporučovaná hodnota ukazatel ROE je nad 15%. Tuto podmínku nesplnila jen  

ČSOB a to v roce 2008, kdy došlo k již zmíněnému rozdělení. Jinak banky byly nad touto 

hodnotou po celé období. Ukazatel ROE nám sice nevypovídá o riziku, které je nutné 

podstoupit k dosažení výsledku, ale říká, kolik bylo vygenerováno zisku i investovaných 

peněz. V tomto případě si velice dobře vedla ČS, v těsném závěsu je KB spolu s ČSOB. 

Banka ČSOB sice překročila hranice 25% v roce 2009, ale doplatila předešlý rok na 

rozdělení, kdy daná hodnota byla velmi nízká.  

4.3.  Kapitálová přiměřenost 

Třetím poměrovým ukazatelem je kapitálová přiměřenost. Kapitálová přiměřenost 

je přímo uvedena ve Výročních zprávách. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce a opět dostupné 

jako Příloha č.1 ) až Příloha č.5 ). Celkový přehled je zapsán v Tabulce č. 7). U ČSOB a 

KB jsou ve Výročních zprávách uvedeny hodnoty na dvě desetinná místa, u ČS jsou ve 

Výročních zprávách uvedeny hodnoty pouze na jedno desetinné místo. Pod tabulkou opět 

Graf  č. 3) Kapitálové přiměřenosti. 

Tabulka č. 7) Kapitálová přiměřenost ČSOB, KB a ČS 2006 - 2010 

Kapitálová přiměřenost v % u bank 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

ČSOB 9,29* 11,12* 8,65** 12,33 16,51 

KB 11,87 10,10 12,13 14,08 15,27 

ČS 9,3 9,6 10,3 12,3 13,9 

Zdroj: [Příloha č. 1) až  Příloha č. 5)] + vlastní zpracování, * ČR + SR,  ** osamostatnění ČSOB ČR 
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Kapitálová přiměřenost ČSOB, KB a ČS 2006 – 2010
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Zdroj: [Tabulka č. 7)] + vlastní zpracování 

Graf č. 3) Kapitálová přiměřenost ČSOB, KB a ČS 2006 – 2010 

 

Zhodnocení ukazatele Kapitálová přiměřenost 

Všechny tři zmíněné banky splnily podmínku, že jejich kapitálová přiměřenost, 

tedy poměr, který je složený z kapitálu a z rizik, jenž musí banka vzhledem k objemu a 

rizikovosti svých obchodů mít, se nepohyboval pod 8%. Pouze ČSOB byla v 2006 lehce 

nad touto hodnotou. KB si v celém sledovaným období udržela hodnotu nad 10%.   
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4.4.  Poměr úvěrů k vkladům 

Předposledním ukazatelem diplomové práce je poměr úvěrů k vkladům. Podklady 

pro ČSOB jsou čerpány z Přílohy č. 1) a Přílohy č. 2).  U KB je tento údaj vypočítán 

z Přílohy č. 4), jako poměr: Úvěrů klientů (čisté) k Vklady klientů. Údaje jsou v %, tedy 

vynásobeny 100. Pro ČS jsou údaje čerpány z Přílohy č. 5), kde jsou uvedeny jako: 

Klientské pohledávky/klientské závazky. Pro přehlednost bude tento poměr uveden     

v Tabulce č. 8)  až Tabulce č. 10). U ČSOB je údaj v letech 20006 – 2007 uveden ve 

Výročních zprávách na dvě desetinná místa, v roce 2009 a 2010 pak banka uvedla hodnotu 

na jedno desetinné místo. U ČS jsou údaje uvedeny na jedno desetinné místo. Pro KB je 

údaj vypočítán na dvě desetinná místa. Následuje přehledný Graf č. 4). Pokud jsou 

uvedeny dvě hodnoty daného roku, je brána hodnota z aktuální Výroční zprávy. 

Tabulka č. 8) Poměr úvěrů k vkladům ČSOB 2006 – 2010 

Poměr úvěrů k vkladům v %, ČSOB 2006 - 2010 

Rok 2006* 2007* 2008** 2009 2010 

ČSOB 62,53 67,40 75,2 71,1 68,5 

Zdroj: [Příloha č. 2) a Příloha č.3)] + vlastní zpracování, * ČR + SR,  ** osamostatnění ČSOB ČR 

Tabulka č. 9) Poměr úvěrů k vkladům KB 2006 – 2010 

Poměr úvěrů k vkladům v %, KB 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Úvěry klientům (čisté) [mil. Kč] 252 505 304 938 364 040 372 303 384 593 

Vklady klientů [mil. Kč] 481 294 540 229 554 570 551 809 538 051 

Poměr úvěrů k vkladům [%] 52,46 56,45 65,64 67,47 71,48 

Zdroj: [Příloha č. 4)] + vlastní zpracování 
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Tabulka č. 10) Poměr úvěrů k vkladům ČS 2006 – 2010 

Poměr úvěrů k vkladům v %, ČS 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

ČS 61,2 71,1 71,8 72,9 69,6 

Zdroj: [Příloha č. 5)] + vlastní zpracování 

Poměr úvěrů k vkladům ČSOB, KB a ČS 2006 – 2010
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Zdroj: [Tabulka č. 8) až Tabulka č. 10)] + vlastní zpracování 

Graf č. 4) Poměr úvěrů k vkladům ČSOB, KB a ČS 2006 – 2010 

 

Zhodnocení ukazatele Poměr úvěrů k vkladům  

Všechny tři banky mají za poslední rok poměr úvěrů k vkladům téměř stejný, 

pohybující se okolo 70%. Hodnota ukazatel pro ČSOB a ČS se v roce 2006 pohybovala 

okolo 61 - 62%. KB byla ve stejném roce zhruba na 53%, ale na konci sledovaného období 

daných let 2006 – 2010 dokázala tuto hodnotu zvýšit o téměř 19%, což lze považovat za 

velmi příznivý výsledek. Zásluhu na tom mají nejspíše nabízené produkty bank, čehož 

využili hlavně klienti u KB.  
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4.5.  Náklady na zaměstnance  

Poslední ukazatelem jsou náklady za zaměstnance. Podklady pro něj jsou čerpány 

jako z Výročních zpráv, Příloha č. 6) až Příloha č. 8) v případě ČSOB. [24], [25], [26]     

Pro KB jsou hodnoty čerpány z Přílohy č. 9) až Příloha č. 11). [27], [28], [29]                 

ČS vychází z hodnot u Přílohy č. 12) až Příloha č. 14). [30], [31], [32] Hodnoty jsou 

zapsány do Tabulky č. 11) s  následným vytvoření Grafu č. 5) pro srovnání. Pokud je ve 

Výročních zprávách uvedena různá hodnota pro daný rok, jsou brána data z aktuálněji 

vydané zprávy. Záporné hodnoty jsou zanedbány.  

Tabulka č. 11) Náklady na zaměstnance ČSOB, KB a ČS 2006 – 2010 

Náklady na zaměstnance v mil. Kč u bank 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

ČSOB 7 806* 7 597* 6 686** 6 218 6 414 

KB 4 864 5 914 6 320 6 434 6 076 

ČS 7 729 8 423 8 526 7 883 7 741 

Zdroj: [Příloha č. 6) až Příloha č. 14)] + vlastní zpracování, * ČR + SR,  ** osamostatnění ČSOB ČR 

Náklady na zaměstnance u bank v 2006 – 2010
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Zdroj: [Tabulka č. 11] + vlastní zpracování 

Graf č. 5) Náklady na zaměstnance u bank v 2006 – 2010 
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Zhodnocení ukazatele Náklady na zaměstnance 

 Všechny tři banky se snažily náklady na zaměstnance snižovat. Nejnižší náklady 

měla KB v roce 2006. Naopak největší náklady vykazovala ČS a to v roce 2008. Zvýšení 

nákladů bylo možné přičítat hlavně k navyšování platů a tím i k odvodů z pojištění. Také 

se mohlo jednat o jednorázové položky ve formě příspěvků na dovolenou, na vzdělání a 

různé druhy finančních bonusů a pojištění.  

Naproti tomu snížení nákladů na zaměstnance mohlo plynout z toho, že u bank 

došlo k nižšímu odměňování, které je vázáno na výsledky banky a také ke snížení stavu 

počtu zaměstnanců a s tím spojeného navyšování základních platů 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provedení stručné charakteristiky zkoumaných 

obchodních bank a zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů těchto bank. Byly 

posuzovány tři banky – ČSOB, KB a ČS. Každá banka byla posuzována na základě 

dostupných Výročních zpráv podle jednotlivých ukazatelů v časovém období 2006 - 2010. 

Jednotlivé ukazatele tvořily ROA, což je ukazatel rentability celkových vložených aktiv. 

Dále pak podle ukazatele výnosnosti vlastního kapitálu ROE. V obou dvou případech 

těchto ukazatelů si velice dobře vedla KB. Následovala ČS a po ní ČSOB. U poslední 

zmiňované banky bohužel sehrálo roli její rozdělení, které proběhlo k 1.1.2008 a to se také 

v daném roce odrazilo na sledovaných ukazatelích. ČSOB však dokázala danou situaci 

ustát a už v roce 2009 např. hodnota rentability vlastního kapitálu ROE dosáhla hodnoty 

přes 25%, což byl vynikající výsledek za daný rok u všech tří sledovaných bank. 

Další zhodnocení přinesla kapitálové přiměřenosti. Jde o hlavní pilíř bankovní 

regulace a dohledu, vyjadřující poměr kapitálu a rizik čili minimální výši kapitálu, jenž 

musí banka vzhledem ke svému objemu a rizikovosti obchodů udržovat. Hodnota by 

neměla klesnout po 8%. V případě řešených  bank se všechny držely nad uvedenou hranicí. 

ČSOB byla i v roce rozdělní 2008 lehce nad touto hodnotou  V roce 2010 pak u ní došlo 

skoro až polovičnímu navýšení oproti roku 2006. KB v začínajícím roce 2006 byla na 

příznivé hodnotě, kterou si udržela po celé období let 2006 – 2010 a neklesla pod 10%. 

Předposledním ukazatelem pro porovnání byl poměr úvěrů k vkladům. Zde byla 

velmi úspěšná KB, která dokázala za dobu sledovaného období 2006 -  2010 tento poměr 

vylepšit. Dokonce svým výsledkem v roce 2010 předčila ostatní zmiňované banky a 

dostala se na špici. To mohlo znamenat, že klienti více využívali její bankovní služby, než 

tomu bylo v případě ČSOB a ČS. 

Posledním ukazatelem byly náklady na zaměstnance, a opět to byla KB, která měla 

nižší náklady na zaměstnance jak v roce 2006, tak po celé sledované období. Pokles 

nákladů na zaměstnance mohl být způsoben tím, že nedocházelo k navyšování platů, snížil 

se počet stavu zaměstnanců, nebo docházelo k nižšímu odměňování, které bylo vázáno na 

výsledky banky. Oproti tomu navýšení nákladů na zaměstnance mohlo být spojeno 

s nárůstem platů a souvisejícím vyšším pojištěním. Dále pak je možné zvýšení přičítat 
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k položkám, které jsou jednorázově vyplácené jako příspěvky na dovolenou, finanční 

bonusy, různé druhy pojištění a na vzdělání prostřednictvím osobního růstu.  

Všechny tři banky si v posledním roce vedly velmi dobře, což je důležité pro jejich 

výhled do budoucna. Každá z nich se něčím od ostatních liší a to ji, dalo by se říct, mezi 

klienty zvýhodňuje před ostatními. Starší generace dává přednost ČS vzhledem 

k dlouholeté a zaběhnuté tradici, oproti tomu KB volí spíše střední a mladší generace, která 

využívá studentská konta, internetové bankovnictví a jiné novinky dnešní moderní doby. 

Stejně tak ČSOB, která  i po rozdělní nabídla služby všem věkovým generacím. 
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