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1 Úvod 

Likvidita je základním aspektem podnikání nejenom obchodních bank, ale i všech 

podnik . Dosažení maximální likvidity je však v rozporu ostatními cíli bankovního podnikání. 

Nedostatek likvidity m že vést ke globální krizi. Proto je regulována, jak ze strany úst edních 

orgán , tak ze strany mezinárodních organizací.  

Bankovní sektor v eské republice je v sou asnosti stabilní, ziskový a dob e 

kapitalizovaný. Vlastníky však nejsou v tšinou eské subjekty, ale evropské bankovní 

skupiny. eská národní banka provedla zát žové testy bankovního sektoru, které ukázaly, že 

je schopen p estát i velmi nep íznivý ekonomický vývoj. D kazem je i poslední finan ní 

krize, kdy eské banky nezaznamenaly výrazn jší problémy. Centrální banka také každoro n  

testuje likviditu.  

Cílem této bakalá ské práce je analyzovat vývoj likvidity vybraných obchodních bank 

(UniCredit Bank, GE Money Bank a W stenrot hypote ní banky) v letech 2007 – 2011. Práce 

je len na do p ti kapitol. První kapitolou je úvod, poslední je pak záv r.  

Protože komer ní banky pracují p edevším s cizím kapitálem, jejich innost podléhá 

zna né regulaci. Druhá kapitola této práce se proto zam uje na regulaci v bankovním 

sektoru, a to jak eskou národní bankou, tak Basilejským výborem pro bankovní dohled. 

V této kapitole je dále charakterizováno finan ní zdraví bank a r zné metody jeho posouzení. 

Další kapitola je v nována samotné likvidit . Konkrétn  je zde tedy vymezeno riziko 

likvidity, jeho regulace, m ení a strategie ízení. Jelikož nedostatek likvidity vyplývá 

z p ebytku splatných aktiv nad splatnými pasivy, je ást kapitoly v nována charakteristice 

rozvahových a podrozvahových položek bilance banky. 

Na základ  údaj  z výro ních zpráv jednotlivých bank jsou vypo ítány jednotlivé 

pom rové ukazatele a jejich hodnoty jsou komparovány pomocí grafického aparátu. 

Pozornost je v nována i hodnotám likvidního gapu.  
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2 Charakteristika finan ního zdraví bank 

Stejn  jako je tomu u jiných podnikatelských subjekt , je pro banku základním cílem 

maximalizace tržní hodnoty podniku, resp. jejich akcií. Tento cíl je však považován 

za dlouhodobý. Z krátkodobého hlediska je pro jakýkoliv podnik d ležitý zisk, což se odráží 

v rentabilit . Dalším d ležitým aspektem je likvidita, tedy schopnost dostát svým závazk m 

v as. Banka se m že také dostat do situace, kdy dosahuje zisku, ale pohotové pen žní 

prost edky k úhrad  svých závazk  nemá. Proto je také d ležité sledovat solventnost, 

aby podobných situací bylo co nejmén . Podle Petrjánošové (1996) je solventní banka 

schopna platit dan , vyplatit mzdy zam stnanc m, hradit závazky dodavatel m a zaplatit další 

provozní a investi ní platby. Co se tý e rentability a likvidity, je nutné zd raznit, že jsou 

ve vylu ovacím vztahu. To znamená, že likvidní aktivum zajistí nevelký výnos a naopak 

velkého výnosu lze dosáhnout p i mí e rizika, která m že vést k ohrožení likvidity. Proto je 

slad ní hlavních aspekt  bankovního podnikání (likvidita, rentabilita, solventnost) mimo ádn  

d ležitý úkol pro management banky. 

Banky jsou nedílnou sou ástí finan ního systému. Pokud jsou banky zdravé a cenová 

hladina stabilní, pak hovo íme o celkové finan ní stabilit . Finan ní stabilita je tedy podle 

NB1 definována jako situace, kdy finan ní systém plní své funkce bez problém  i d sledk  

pro sou asný nebo budoucí vývoj ekonomiky a zárove  je vysoce odolný proti šok m. 

Ke ztrát  finan ní stability m že dojít v d sledku narušení vnit ní rovnováhy vznikem 

zranitelných míst nebo naopak již zmín nými šoky. Zdrojem šok  však nemusí být jen vn jší 

prost edí, ale také domácí makroekonomický vývoj, vývoj u hlavních dlužník  a v itel , 

uplat ovaná hospodá ská politika i zm ny v institucionálním prost edí. Analýza finan ní 

stability je klí ovým bodem pro NB, což vyplývá z cíl , která má na starosti. Úkolem této 

analýzy není však prov ovat jen bankovní instituce, ale i ostatní leny finan ního systému. 

Modelování r zných scéná  a jejich možného dopadu (p estože pravd podobnost je nízká) je 

klí ovým rozdílem oproti makroekonomické analýze i prognóze, které zachycují 

nejpravd podobn jší budoucí vývoj ekonomiky a tedy celého systému. Na finan ní stabilitu je 

kladen velký d raz nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Po poslední zkušenosti 

(globální finan ní krize, která odstartovala v USA na trhu subprime hypoték roku 2007) 

se zvýšily požadavky na prohloubení nadnárodní spolupráce a finan ní stabilita je sledována 

i na mezinárodní úrovni, aby k podobné situaci již nedošlo. 

                                                            
1 Finan ní stabilita (www.cnb.cz) 
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2.1 Bankovní regulace a dohled 

Vzhledem k rizik m, které bankovní podnikání s sebou p ináší, je regulace tohoto 

sektoru mimo ádn  d ležitá. Rizika nesolvence a nestability bankovnictví prohlubuje i velice 

nízký podíl vlastního kapitálu. Na druhou stranu však aktiva banky jsou likvidn jší 

než u b žných podnik . N které pohledávky jsou dokonce bezrizikové (vládní dluh) a díky 

širokému portfoliu dochází k diverzifikaci rizika mezi více subjekt . 

Bankovní regulaci lze charakterizovat jako tvorbu a prosazování podmínek, pravidel 

a rámce innosti bank. Primárním cílem bankovní regulace není bránit pádu jednotlivých 

komer ních bank nebo chránit jednotlivé st ádající subjekty, ale chránit stabilitu celého 

bankovního systému a p ispívat ke stabilit  finan ního systému (tzn. minimalizovat 

systémové riziko). 

Ov ování dodržování pravidel a p ípadné stanovení sankcí je charakterizováno jako 

bankovní dohled. V rámci dohledu nemá právo dozorující orgán zasahovat do ízení 

nebo do obchodních rozhodnutí banky. M že pouze usm r ovat innost bank takovým 

zp sobem, aby nep išli k újm  klienti nebo stabilita celého bankovního systému. Dohled lze 

vykonávat na dálku i p ímo na míst . Dohled na dálku je provád n na základ  

shromaž ování všech dostupných informací z výkaz  a hlášení, auditorských zpráv, ve ejn  

dostupných databází a tisku apod. Dohlídky na míst  znamenají detailn jší prov ení inností 

banky. P i zjišt ní nesrovnalostí m že dozorující orgán podle povahy nedostatku použít 

nápravná opat ení, a to: 

 vyžádání odstran ní zjišt ných nedostatk  ve stanovené lh t , 

 omezení i zákaz vykonávání n kterých inností, 

 vyžádání vým ny osob ve vedení a dozor í rad  banky, 

 na ízení mimo ádného auditu, 

 uložení pokuty až do výše 50 mil. K , 

 snížení základního kapitálu ve stanoveném rozsahu, 

 zavedení nucené správy v p ípad , že je ohrožena stabilita bankovního systému, 

 odejmutí licence p i p etrvání závažných nedostatk  atd. 
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Mnoho obchodních bank provádí svou innost i v jiných oblastech finan ního trhu 

a v rámci úspor náklad  vytvá í finan ní skupiny. Tyto skupiny zahrnují mimo banku 

i pojiš ovnu, penzijní fond, investi ní fond apod. Výsledky hospoda ení jednotlivých len  

skupiny mohou na sebe navzájem p sobit pozitivn , ale i negativn . Proto je nezbytné 

monitorovat innost finan ní skupiny jako celku, což je úkolem konsolidovaného dohledu. 

Instituce, která reguluje a dohlíží na bankovní sektor, je zpravidla centrální banka nebo 

k tomuto ú elu speciáln  vytvo ený ú ad. Prakticky se na dohledu podílejí i externí auditorské 

firmy, jsou-li k tomu pov eny dozorujícím orgánem. V eské republice je hlavním 

dozorovým a regulujícím orgánem eská národní banka. 

P edm tem regulace je n kolik zásadních oblastí. V prvé ad  je to vstup 

do bankovního sektoru, kdy je nutné splnit vstupní podmínky. Dále vlastní innost 

obchodních bank, která je úzce spjatá s dodržováním pravidel obez etného bankovního 

podnikání. A v neposlední ad  jde o oblast poskytování nouzových úv r  úst ední bankou, 

která funguje jako v itel poslední instance. To znamená, že pokud má komer ní banka 

krátkodobé problémy s likviditou a vy erpala jiné možnosti jejího znovuzískání, m že se 

obrátit na centrální banku se žádostí o nouzový úv r, aby nebyla ohrožena stabilita 

a d v ryhodnost bankovního systému. 

2.1.1 Právní úprava vstupu do odv tví a výstupu z odv tví 

Zákon o bankách je základním pramenem, který upravuje založení a innost 

komer ních bank. V souladu s tímto zákonem banka se sídlem v eské republice m že mít 

pouze formu akciové spole nosti se základním kapitálem ve výši minimáln  500 mil. K . 

Obchodní banka musí p edložit žádost o bankovní licenci, která má své vymezené náležitosti. 

Žadatel musí také doložit spln ní podmínek, které jsou dány vyhláškou eské národní banky2: 

 z ejmý a nezávadný p vod základního kapitálu a jeho splacení v plné výši, 

 odbornou zp sobilost a d v ryhodnost vedoucích zam stnanc  banky, 

 obchodní plán banky nejmén  na t i roky, který musí být podložen skute nými 

ekonomickými kalkulacemi, 

 zásady pro identifikaci a ízení rizik a zásady vnit ního ídícího a kontrolního systému 

banky, 

                                                            
2 Vyhláška NB . 123/2007 Sb. v platném zn ní 
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 informa ní, ú etní a eviden ní systém, personální zabezpe ení innosti banky, 

 popis struktury a organizace banky v etn  specifikace nápln  jednotlivých útvar  

a vazeb mezi nimi atd. 

Chce-li si zahrani ní banka na území eské republiky z ídit pobo ku, musí taktéž 

p edkládat žádost o bankovní licenci a splnit stanovené podmínky. Právní forma zahrani ní 

banky nemusí odpovídat akciové spole nosti a spolu se žádostí musí p edložit vyjád ení své 

domovské banky. Výjimkou jsou banky, které mají sídlo na území Evropské unie a podnikají 

na základ  jednotné bankovní licence (tzn. jedna licence platná ve všech lenských státech). 

Tyto banky podléhají dohledu ve svém domovském stát , ale mají také povinnosti v i 

centrální bance. Jedná se zejména o povinnost ídit bankovní likviditu a informovat NB, 

poskytovat informace NB o ízení a monitorování rizik, poskytovat NB statistické údaje 

o své innosti, vy izovat stížnosti klient  v eském jazyce atd. 

Bankovní licence se vydává na dobu neur itou a je nep evoditelná. Obchodní innost 

banky m že být vykonávána pouze v rozsahu p id lené licence. Licenci lze asem rozši ovat 

i zužovat, ale také pouze s povolením NB. Zánik bankovní licence m že nastat z mnoha 

d vod . V prvním p ípad  m že o odn tí licence rozhodnout eská národní banka. A to 

v  p ípad  závažných nedostatk , získání licence na základ  nepravdivých údaj , 

p i nezahájení innosti do 12 m síc  i nep ijetí vklad  od ve ejnosti po dobu 6 m síc . Dále 

k zániku licence m že také dojít likvidací banky nebo rozhodnutím valné hromady akcioná . 

2.1.2 Pravidla obez etného podnikání 

Po získání licence však NB stanovuje další povinnosti, které obchodní banky musí 

plnit. Jejich ú elem je podpo it obez etné podnikání a zamezit destabilizaci celého odv tví. 

Pravidla ur ená NB upravují hlavní innosti komer ních bank (Kašparovská, 2006): 

 kapitálová p im enost (minimální výše kapitálu vzhledem k objemu a rizikovosti 

aktiv) a pravidla úv rové angažovanosti (omezení možnosti koncentrace úv rových 

produkt  k jednotlivým segment m klient ), 

 pravidla likvidity (sledování vztah  a vazeb mezi bilan ními položkami podle lh ty 

splatnosti, odhadu chování vkladatel  a pravd podobnosti obnovy vklad  p i jejich 

splatnosti, struktury aktiv z pohledu likvidnosti atp.), 
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 tvorba rezerv a opravných položek k finan ním pohledávkám, 

 povinné minimální rezervy, 

 pojišt ní vklad  klient  (pojiš ovány jsou veškeré adresné vklady klient  v etn  

úrok  v eské i cizí m n  s výjimkou vklad  bank, finan ních institucí, zdravotních 

pojiš oven a státních fond ), 

 vnit ní kontrolní systém (soubor zásad a postup  využívaných p i ízení, 

jenž umož uje v as identifikovat a ešit nedostatky banky), 

 požadavky na uve ej ování informací komer ních bank (mimo výro ní zprávu jsou 

informace zve ej ovány se tvrtletní periodicitou na internetových stránkách v eském 

jazyce a sou asn  v sídle banky a na jejich pobo kách). 

2.1.3 Basilejské dohody 

S nár stem globalizace na finan ních trzích také roste pot eba mezinárodní koordinace 

finan ních institucí. První krok v roce 1988 u inil Basilejský výbor pro bankovní dohled, 

složený z centrálních bank a bankovních regulátor  zemí G10. Prvním dokumentem, který 

ešil kapitálovou p im enost mezinárodn  aktivních bank, byl Basel I. Jeho hlavním 

principem byl adekvátní „kapitálový polštá “ pro krytí úv rového rizika. Teprve v roce 1996 

byl p idán i kapitálový požadavek na krytí rizika tržního. Implementace Basel I prob hla 

do konce roku 1992. Postupn  se p ipojovaly i další zem  (nyní Basilejské dohody 

implementuje více než 100 zemí), jak uvádí Mejst ík et al. (2008). 

 

(1.1) 

Postupn , jak se m nil bankovní sektor, bylo nutné provést zásadn jší zm ny v t chto 

mezinárodních standardech. Proto vznikla pravidla Basel II (platná od ledna 2007), která 

obsahují t i pilí e: 

 první pilí  – minimální kapitálové požadavky, 

 druhý pilí  – proces dohledu, 

 t etí pilí  – transparentnost a tržní disciplína. 
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V prvním pilí i dochází k výrazným zm nám oproti p vodním kapitálovým 

požadavk m uvedeným v Basel I. Zm ny se týkají zp sobu stanovení kapitálových 

požadavk  ke krytí úv rového rizika. Lze využít standardizovanou metodu i metodu 

interních rating . Standardizovaná metoda tedy vychází z ratingu externího. R zným 

položkám aktiv (rozvahy i podrozvahy) jsou p ipisovány rizikové váhy (nap . podle zem , 

kde má banka sídlo nebo podle hodnocení jednotlivých bank i podnik  atp.). Základem pro 

stanovení rizikov  vážených aktiv u metody interních rating  jsou parametry jako je 

pravd podobnost defaultu, ztráta v defaultu, angažovanost p i defaultu a splatnost. Tato 

metoda m že mít základní i pokro ilou podobu (bližší specifikace uvádí tabulka . 1.1). 

Tabulka . 1.1 - Srovnání základní a pokro ilé verze metody interních rating  

Rizikové parametry Základní metoda Pokro ilá metoda 
Pravd podobnost defaultu vlastní odhady banky vlastní odhady banky 
Ztráta v defaultu ur eno Basilejským výborem vlastní odhady banky 
Expozice p i defaultu ur eno Basilejským výborem vlastní odhady banky 
Splatnost ur eno Basilejským výborem 

nebo regulátorem (lze vylou it 
n které expozice) 

vlastní odhady banky (lze 
vylou it n které expozice) 

Zdroj: Dvo ák (2005, s. 225) 

Do prvního pilí e byly nov  zahrnuty i kapitálové požadavky k opera nímu riziku. 

Pro jejich stanovení se využívají t i metody. Liší se v p esnosti, s jakou je toto riziko 

kalkulováno. Základní p ístup definuje kapitálový požadavek 15 % z pr m rného ro ního 

kladného hrubého p íjmu banky za poslední t i roky. Hrubým p íjmem banky se rozumí istý 

úrokový p íjem (rozdíl mezi nákladovými a výnosovými úroky) a neúrokové p íjmy. 

Standardizovaný postup je obdobný, ale diferencuje kapitálové požadavky dle druhu bankovní 

innosti (každá innost má p íslušný faktor beta). T íro ní pr m r ze sou tu kapitálových 

požadavk  za jednotlivé roky je výsledným kapitálovým požadavkem. Kapitálové požadavky 

jednotlivých let jsou pak sou inem hrubého p íjmu z dané bankovní innosti a p íslušeného 

beta faktoru. Pokud u tohoto díl ího kapitálového požadavku vyjde záporná hodnota, 

pro ur ení celkového kapitálového požadavku se po ítá s nulou. U p ístup  pokro ilých se 

využívají vlastní modely pro kvantifikaci opera ního rizika, které spl ují stanovená kritéria 

a jsou schváleny regulátorem. Využívají je p edevším mezinárodn  inné banky i banky, 

které jsou více vystavené tomuto riziku. P i kvantifikaci rizika je možné zohlednit zajišt ní 

(nap . formou pojišt ní). 
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Druhý pilí  je zam en na proces dohledu nad bankami. To znamená, že regulátor 

by nem l jen kontrolovat, ale také aktivn  pomáhat p i vytvá ení odpovídajícího systému risk 

managementu. Efektivní proces dohledu by m l být založen na ty ech klí ových principech: 

 banka by m la ur it postup pro ohodnocení celkové kapitálové p im enosti vzhledem 

ke svému  rizikovému profilu a strategii pro udržování kapitálové úrovn , 

 regulátor by m l p ezkoumávat a hodnotit tento postup a strategii, jakož i schopnost 

banky monitorovat a zajiš ovat soulad s udanou hodnotou kapitálové p im enosti 

(p i nespokojenosti by m l regulátor u init p íslušná opat ení), 

 regulátor by m l o ekávat a požadovat, aby banky udržovaly kapitálovou p im enost 

nad minimální hodnotu, 

 regulátor by m l zasahovat preventivn , aby zabránil p ípadnému poklesu kapitálové 

p im enosti pod minimální úrove  a zárove  by m l požadovat okamžitá nápravná 

opat ení, pokud již k takovému poklesu došlo. 

T etí pilí  pak dopl uje první dva pilí e o tržní disciplínu. Je stanoven komplex 

informací, které by o sob  banka m la zve ej ovat. Tyto data by m ly umožnit ú astník m 

trhu posoudit rizikovou situaci banky, adekvátnost kapitálu i metody využívané pro m ení 

rizik a stanovení kapitálových požadavk . Zárove  je tímto vyvíjen na komer ní banky tlak, 

aby dodržovaly postupy a udržovaly kapitál vyplývající Basel II, pop . jiných obez etnostních 

pravidel. 

Ani Basel II nebyl ušet en kritiky. Za nedostatky se považuje nap íklad absence 

implementace dalších rizik, p ílišné užívání externích rating , obtížné m ení úv rového 

rizika atd. 

Nyní probíhá další úprava Basilejských dohod. Basel III by m l postupn  nabíhat 

od roku 2014 do roku 2019. Cílem je vytvo it silný a odolný bankovní systém jako základ 

trvale udržitelného ekonomického r stu, kdy banky by m ly být absorbérem šok  (nikoli 

jejich p enaše i). Nov  jsou opat ení zam ena nejen na mikro, ale i makro obez etnost. 

Regulatorní kapitál po implantaci by m l být v objemu 10,5 % z rizikov  vážených expozic 

(v etn  bezpe nostního polštá e 2,5 %), dále od roku 2013 (povinn  od roku 2015) 

se monitoruje likvidita a pákový pom r (povinn  od roku 2018). 

 



13 

 

2.2 Finan ní zdraví bank podle Mezinárodního m nového fondu 

V zájmu mezinárodního srovnávání a podpory makroobez etnostních analýz 

finan ního trhu byly Mezinárodním m novým fondem vytvo eny ukazatelé finan ního zdraví. 

Jsou složeny ze dvou ástí – základní (core) a nepovinné (non-core) sady ukazatel . Základní 

sada ukazatel  zahrnuje základní ukazatele bankovního sektoru. Nepovinné ukazatelé jsou 

tvo eny dopl kovými ukazateli za bankovní sektor, vybranými ukazateli ostatních finan ních 

i nefinan ních institucí (v etn  domácností), ukazateli likvidity trh  a trhu s nemovitostmi. 

Každá zem  si m že svou ú ast v tomto projektu promyslet, tzn. ú ast je nepovinná. Pokud 

však se rozhodne zapojit, musí pravideln  aktualizovat základní sadu ukazatel  i metadata. 

Periodicita dána není, záleží na dostupnosti údaj . Metadata podrobn  popisují rozdíly 

v základních a specifických podmínkách (nap . v ú etnictví, ve zp sobech oce ování, rozsahu 

konsolidace, dostupnosti dat ve výkaznictví). eská národní banka pravideln  uve ej uje 

ukazatele základní i nepovinné sady a metadata se tvrtletní periodicitou. Nejpozd ji jsou 

uvedené informace publikovány do 3 m síc  po uplynutí tvrtletí, ukazatelé posledního 

tvrtletí jsou zve ej ovány do 4 m síc  po skon ení roku. 

NB se snaží maximáln  vycházet z metodiky, která byla Mezinárodním m novým 

fondem nastavena, ale ur ité rozdíly existují (jejich bližší vymezení lze nalézt na oficiálních 

stránkách eské národní banky3). V rámci ukazatel  finan ního zdraví, definovaných 

Mezinárodním m novým fondem, se sledují zejména následující ukazatele: 

 podíl pohledávek se selháním na regulatorním kapitálu, 

 podíl pohledávek se selháním na celkových pohledávkách, 

 podíl úv r  poskytnutých jednotlivým sektor m (rezident m, bankám, centrální 

bance, ostatním finan ním institucím, vládním institucím, nefinan ním podnik m, 

ostatním domácím sektor m a nerezident m) na celkových úv rech, 

 podíl úv r  poskytnutých jednotlivým region m (vysp lým zemím, nov  vznikajícím 

trh m, zemím v Africe, aj.) na celkových úv rech, 

 rozp tí mezi referen ní úrokovou sazbou z úv r  a úrokovou sazbou z vklad ,  

 rozp tí mezi nejvyšší a nejnižší mezibankovní úrokovou sazbou. 

                                                            
3 Základní ukazatele finan ního zdraví (www.cnb.cz) 
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Bližší informace o jednotlivých ukazatelích a vývoj jejich hodnot v letech 2008 – 2011 

zachycuje P íloha . 1. 

2.3 Balanced scorecard 

Jak tvrdí Kašparovská (2006), výjime nost této metody hodnocení spo ívá v tom, 

že krom  tradi ních finan ních m ítek zahrnuje i oblasti, které ovliv ují dlouhodobou 

výkonnost banky, ale nelze je zcela jednozna n  kvantifikovat. Sou asný vývoj nefinan ních 

oblastí by nem l být podce ován, p estože v ú etnictví n které položky nejsou v bec 

zachyceny. V tšinou se jedná o nehmotná a intelektuální aktiva, která jsou stejn  d ležitá jako 

finan ní výkonnost bank, což je vyjád eno konkrétními ísly a ukazateli. Tato metoda 

rozši uje soubor cíl  a m ítek jejich dosažení za hranice b žn  používaných. Také klade 

d raz na provázanost a sjednocení jednotlivých cíl  a metod kvantifikace. Jedná se tedy 

o komplexní zhodnocení finan ního zdraví banky a je využívána v oblasti dlouhodobého 

ízení, kde se tvo í základní vize a strategie. Mezi hlavní oblasti, které jsou hodnoceny, pat í: 

 oblast finan ní (finan ní analýza banky na základ  údaj  minulých let), 

 oblast klient  (hodnocení vyjád ené nap . mírou uspokojení pot eb stávajících klient  

a jejich loajalita, získání nových zákazník , podíl v tržním segmentu atd.), 

 oblast interních proces  (m ení kvality procesu, pot ebných náklad  a asu 

nezbytného na proces), 

 oblast u ení se a r stu (hodnocení informa ních systém  a také zam stnanc , 

p edevším jejich loajalita a produktivita). 

2.4 Benchmarking 

Termín benchmarking se poprvé objevil v 80. letech 20. století. Jde o metodu, která se 

orientuje na srovnávání s konkurencí. Jedná se tedy o kontinuální a systematický proces 

porovnání. P edm tem zkoumání nemusí být jen dosažené finan ní výsledky banky, ale také 

kvalita bankovních produkt  a služeb, ízení obchodních a provozních proces  apod. 

Benchmarking se využívá nejen p i komparaci s konkurencí (externí benchmarking), ale také 

p i srovnání v rámci jedné bankovní instituce mezi jednotlivými organiza ními složkami 

(interní benchmarking). Cílem této metody je zvýšit vlastní výkonnost s detailním rozborem 

p í in úsp chu a neúsp chu. Celý proces lze rozd lit do jednotlivých etap: 
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 plánování celého procesu (p edm t benchmarkingu, výb r vhodné organizace pro 

srovnání, zp sob získávání interních i externích dat), 

 vlastní sb r a vyhodnocení dat (kvantifikace rozdíl  ve výkonnosti, zjišt ní, jakým 

zp sobem je výsledk  dosahováno, vyhodnocení silných a slabých stránek 

srovnávaných spole ností), 

 komunikace zjišt ných výsledk  s vedením a stanovení cíl  v oblastech zjiš ování 

(projednávání výsledk  benchmarkingu s vedením banky - ur ení oblastí, postup  

a úrovn  p ípadného zdokonalení), 

 realizace projektu zlepšování (naplánování zdroj , asového harmonogramu, 

zodpov dných osob a dále následná kontrola výsledk  a p ípadné ízení odchylek). 

2.5 Finan ní analýza 

P i diagnostice finan ního zdraví je nej ast ji využívána finan ní analýza. Jde o typ 

pom rové analýzy. Cílem této metody je kvantifikovat finan ní hospoda ení a zjišt né 

výsledky využít pro budoucí finan ní plánování. To znamená, že finan ní analýza na základ  

údaj  minulých let, které jsou získávány z bilance, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, 

hodnotí sou asnou situaci banky pro budoucí rozhodnutí. Nejedná se tedy o nástroj, který by 

zajistil zm nu ekonomické situace. Je založena na systému definovaných ukazatel  

z jednotlivých oblastí. Každá skupina ukazatel  vypovídá o ur ité stránce ekonomické 

innosti banky (bilan ní struktura banky, rentabilita banky, likvidita bankovního podnikání, 

produktivita banky, kvalita bankovních aktiv a kapitálová p im enost). K podrobn jšímu 

rozpracování ukazatel  bankovní likvidity dojde ve t etí kapitole. 

Tato metoda má však své nedostatky. Omezení vyplývají p edevším z ú etnictví – 

vychází se z údaj  minulých let, které jsou vyjád eny v ú etních cenách (nikoli v tržních 

cenách) a také zde nejsou zachyceny veškeré položky, které ovliv ují efektivnost podnikání. 

V rámci analýzy lze jednotlivé ukazatele seskupovat do tzv. pyramidových soustav. 

Následným rozkladem t chto soustav se zkoumá vliv díl ích ukazatel  na vrcholový ukazatel. 

2.5.1 Ukazatelé struktury bilance 

První fáze finan ní analýzy by se m la detailn  zam it na bilan ní strukturu banky, 

která poskytne úplný obraz o bilan ní rovnováze. Význam t chto ukazatel  spo ívá v tom, 
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že zajiš ují komparaci bank s podobným zam ením, což zvyšuje vypovídací schopnost celé 

finan ní analýzy. Dále také vymezují míru rovnováhy mezi jednotlivými položkami aktiv 

a pasiv, což má význam z hlediska zajišt ní likvidity. 

 Podíl pohledávek na celkových aktivech 

 

 (1.2) 

Ukazatel lze modifikovat podle typu a asového charakteru úv rových pohledávek, 

klient  nebo odv tví. Vypovídací schopnost celkového ukazatele není nijak velká, pokud se 

však banka zam í na konkrétní pohledávky, lze identifikovat riziko plynoucí z koncentrace 

investic. Proto by hodnota ukazatele nem la být p íliš vysoká. Dalším negativním aspektem 

vysoké hodnoty ukazatele je ohrožení likvidity. Naopak p íliš nízká hodnota se negativn  

promítne v rentabilit , protože v takovém p ípad  banka nevyužívá své úv rové možnosti. 

 Podíl závazk  na celkových pasivech 

 

 (1.3) 

Také tento ukazatel lze obm nit podle charakteru závazk  z hlediska asu, klient  

i odv tví. Pom ovat závazky není nutné jen k celkovým pasiv m, lze je vztáhnout pouze 

ke zdroj m vlastním nebo cizím. Optimální hodnota tohoto ukazatele není konkrétn  daná, 

liší se u jednotlivých bank. Stejn  jako u p edchozího ukazatele, p i zam ení na konkrétní 

závazky lze ur it riziko vyplývající ze zam ení banky na ur ité pasivní obchody. 

2.5.2 Ukazatelé rentability 

Tato skupina ukazatel  analyzuje dosažené hospodá ské výsledky banky. Popisují 

vztah mezi jednotlivými druhy zisk  a vloženými vlastními zdroji nebo aktivy. Vyjad ují tedy 

efektivitu podnikání, tj. míru zhodnocení vložených prost edk . Je nutné sledovat vývoj obou 

níže uvedených ukazatel , aby nedošlo k jednostrannému pohledu. Ze sledování pouze ROE 

vyplývá nebezpe í p edlužení banky. Pokud by došlo k zam ení na ROA, žádné nebezpe í 

nehrozí, ale investor m že být dobrými výsledky tohoto ukazatele ošizen. P estože zejména 
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banky, které mají nízkou úrove  spekula ního faktoru (tzn. uplat ují spíše konzervativní 

p ístup k investování), mají rentabilitu vložených zdroj  velice nízkou. 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 

 (1.4) 

Obecn  platí, že ím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. Úsp šný management 

banky však musí dbát o to, aby ROE nabývalo vyšších hodnot než je výnos z dlouhodobých 

cenných papír . Podle ekonomického prost edí se jeho úrove  v jednotlivých zemích liší. 

M že být r zná, protože se liší také pr m rn  vyplácené výnosy z bankovních vklad , jak 

uvádí Ziegler et al. (2006). Vypovídací schopnost má však adu omezení. ROE vychází 

z ro ního zisku, který zahrnuje i mimo ádné náklady a výnosy. Další omezení spo ívá 

v ú etní hodnot  kapitálu, která se m že výrazn  lišit od hodnoty tržní, což akcioná e zajímá 

daleko více. Nejv tším úskalím, které doprovází tento ukazatel, je jeho um lé navyšování 

pomocí zisku. Zdaleka ne všechny p íležitosti investování jsou pro banku vhodné. Proto by 

m la zohlednit rizika, které podstupuje (nap . úv ry mén  bonitním klient m sice krátkodob  

znamenají zisk, ale existuje velké riziko nesplacení, což znamená další náklady). 

 Rentabilita bankovních aktiv 

 

 (1.5) 

Op t zde platí, že hodnota tohoto ukazatele by m la být co nejvyšší. Za mezinárodní 

standard se považuje hodnota 1,00 %. Nedostatky jsou obdobné jako u ROE s tím rozdílem, 

že ROA m žeme pom ovat v r zných ekonomických prost edích a odpadá zde vliv 

zadluženosti banky na ukazatel. Vztah mezi návratností aktiv a úrovní ukazatele ROA je 

uveden v tabulce . 1.2. 
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Tabulka . 1.2 - Vztah mezi ROA a návratností aktiv 

Hodnota ROA (v %) Návratnost aktiv 
< 0,75 Slabá 

0,75 - 100 Pod standardem 
1,00 – 1,25 Dobrá 
1,25 – 1,75 Velmi dobrá 

> 1,75 Excelentní 
Zdroj: Ziegler et al. (2006, s. 7) 

2.5.3 Ukazatelé produktivity 

Souhrn t chto ukazatel  m í kvalitu ízení manažer  banky. V sou asných 

podmínkách vysoce konkuren ního prost edí se jedná o velmi d ležité hodnocení.  

 Ukazatel celkové produktivity 

 

 (1.6) 

Ukazatel vyjad uje dosažený efekt na jednoho zam stnance a v zájmu managementu je 

jeho maximální hodnota. Lze jej spo ítat i jiným zp sobem (do itatele místo EAT se dosadí 

celková aktiva). 

 Objemové ukazatele produktivity 

 

 (1.7) 

 

 (1.8) 

Hodnoty obou ukazatel  by také m ly být pokud možno co nejvyšší. Ale m že se stát, 

že mén  v ur ité situaci znamená více. Protože banka, respektive její zam stnanci, by nem li 

prodávat úv ry komukoliv na požádání. Bankovní produkty i služby by m li dostat pouze 

bonitní klienti, aby nebyla ohrožena likvidita banky. 

 



19 

 

 Ukazatelé nákladové intenzity 

 

 (1.9) 

 

 (1.10) 

U t chto ukazatel  se snaží management o jejich minimalizaci. Co se tý e personálních 

náklad , pak by banka v ur itých situacích nem la šet it. A to proto, že správné fungování 

banky vyžaduje práci vysoce kvalifikovaných zam stnanc , kte í za svou odbornou 

zp sobilost o ekávají adekvátní odm nu. Také je d ležité motivovat pracovníky na nižším 

stupni ízení, aby byl prodán p im ený objem úv r  a nakoupeno dostatek depozit. 

2.5.4 Ukazatelé kvality bankovních aktiv 

Rizikovost pohledávek za klienty je v ú etnictví zachycována pomocí rezerv 

a opravných položek. Jednotlivé pohledávky jsou klasifikovány podle rizika jejich nesplacení. 

Rezervy jsou tvo eny na pohledávky standardní, opravné položky pak na skupiny pohledávek 

sledovaných a ohrožených. Opravné položky se u standardních pohledávek netvo í, protože 

jde o do asné snížení hodnoty této rozvahové položky. Ukazatelé této skupiny zpravidla m í 

objem vytvo ených rezerv a opravných položek k pohledávkám z úv r , ze kterých jsou 

tvo eny. 

 Ukazatelé kvality aktiv 

 

 (1.11) 

 

 (1.12) 

 

 (1.13) 
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Kvalitu bankovních aktiv lze také posuzovat k sum  aktiv. P i interpretaci výsledk  

a mezibankovním srovnání je d ležité znát metodiku stanovení výše opravných položek, 

která m že být dvojí. První zp sob je diskontování o ekávaných pen žních tok  z pohledávky 

do doby její splatnosti, kdy je použita riziková úroková sazba. Druhá možnost je vytvo ení 

opravné položky ve výši ur itého procenta z nezajišt né hodnoty pohledávky, p i emž 

pohledávka je dle rizikovosti za azena do ur it  skupiny. 

 Podíl bankovních rizikov  vážených aktiv na celkových aktivech 

 

 (1.14) 

Podle metodiky NB je objem rizikov  vážených aktiv sou inem rizikové váhy 

(vychází z obecných relativních rizikovostí jednotlivých úv rových aktiv) a hodnoty aktiv. 

2.5.5 Ukazatel kapitálové p im enosti 

Tento specifický ukazatel popisuje vztah mezi skute nou hodnotou kapitálu banky 

a jeho požadovanou výší vzhledem k rizikovosti bankovního portfolia. Je pravideln  

zve ej ován a je d ležitým m ítkem pro NB, která vykonává dohled nad bankovním 

sektorem. 

 Kapitálová p im enost 

 

 (1.15) 

Kapitálový požadavek podle Basel II odpovídá kapitálovému požadavku 

k úv rovému, tržnímu a opera nímu riziku bankovního portfolia. Rostoucí hodnota 

ukazatele je kladným signálem pro v itele, ale z dlouhodobého hlediska je spojena 

se stagnací až poklesem rentability. V sou asné dob  vyhláška NB4 stanovuje jeho 

minimální hodnotu na 8 %. 

                                                            
4 Vyhláška NB . 123/2007 Sb. v platném zn ní 



3 Ukazatelé likvidity 

Jak již bylo zmín no v p edcházející kapitole, likvidita vyjad uje schopnost dostát 

všech svých závazk  v as. D ležitost bankovní likvidity tkví v charakteru bankovního 

podnikání. Banka obchoduje p edevším s cizím kapitálem, která získává ve form  vklad  

od r zných st adatel . Proto musí mít v zásob  tolik pohotových pen žních prost edk , 

aby uspokojila své klienty. Mimo hodnotu vklad  musí také vyplatit p íslušný úrok. Proto je 

d ležité udržovat ur itou hladinu pohotových pen žních prost edk , ale v optimální výši. 

Pokud by m la banka dosahovat absolutní likvidity (tzn. držet veškeré p ijaté vklady), stalo 

by se její podnikání ztrátovým a tedy neefektivním. To by mohlo mít negativní vliv 

na celý finan ní systém. 

Názory a postoje k likvidit  se postupem asu r znily. Podle toho postupn  vznikaly 

jednotlivé teorie likvidity: 

 teorie zlatého bilan ního pravidla (založena na asovém souladu aktivních a pasivních 

operací), 

 teorie obchodních úv r  (likvidní banka je taková, která má svá aktiva v krátkodobých 

úv rech), 

 teorie p emíst ní (likvidity je dosahováno, jestliže banka m že svá aktiva prodat svým 

v itel m za pohotové pen žní prost edky), 

 teorie o ekávaného d chodu (vychází z o ekávaného d chodu z poskytovaných úv r , 

ale zabezpe enost jednotlivých úv r  nehraje tak zásadní roli), 

 teorie ízení pasiv (zakládá se na získávání dalších zdroj ). 

V bankovním sektoru je likvidita zajiš ována v prvé ad  povinnými minimálními 

rezervami a dobrovolnými rezervami, jak uvádí Mejst ík et al. (2008). Takové rezervy jsou 

považovány za primární. Rezervy sekundárního charakteru jsou tvo eny na podporu 

primárních a pat í zde krátkodobé a dob e obchodovatelné cenné papíry (nap . státní 

pokladni ní poukázky, komer ní cenné papíry velkých a dob e prosperujících spole ností). 

Poslední možností, jak m že banka uložit své prost edky a zajistit tím likviditu (p edevším 

dlouhodob jšího charakteru), jsou terciální rezervy. Ty jsou tvo eny cennými papíry s delší 

lh tou splatnosti (nap . státní dluhopisy i obligace prvot ídních podnik ). Pokud ani rezervy 
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nesta í, existují i další možnosti, jak narušení likvidity ešit (nap . úv r u centrální banky, 

prodej cenných papír , využití svých vklad  u jiných bank i úv r u jiné komer ní banky). 

3.1 Za azení rizika likvidity do systému hlavních bankovních rizik 

Bankovní podnikání je stejn  jako kterékoliv jiné spojeno s riziky (nejistota spojená s 

odchýlením od požadovaného stavu). Vzhledem k tomu, že banka pracuje p edevším s cizím 

kapitálem, je nutné tuto oblast d sledn  regulovat a ídit. „ ízením rizik se rozumí jejich 

identifikace, m ení/vyhodnocování, sledování a p ípadné p ijímání opat ení vedoucí 

k omezování podstupovaných rizik“ (Mejst ík et al., 2008, s. 138). Obecn  se rizika 

klasifikují podle zdroje (jednotlivé definice se mohou p ekrývat) na finan ní a nefinan ní. 

3.1.1 Finan ní rizika 

Finan ní rizika zahrnují (Mejst ík et al., 2008): 

 úv rové riziko (vyplývá ze selhání dlužníka tím, že nedostojí svým závazk m, 

p edstavuje nejv tší ást bankovních rizik, cca 50 – 70 %), 

 tržní riziko, které se skládá z rizika úrokového, m nového, akciového a komoditního 

(riziko potencionální ztráty vlivem zm n cen, kurz  nebo sazeb na finan ních i 

komoditních trzích, tvo í p ibližn  5 – 20 % bankovních rizik), 

 riziko likvidity (ztráta schopnosti dostát svým závazk m v as). 

3.1.2 Nefinan ní rizika 

Nefinan ní rizika obsahují (Mejst ík et al., 2008): 

 opera ní riziko (možnost ztráty vlivem nedostatk  nebo selhání vnit ních proces  i 

systém , v etn  selhání lidského faktoru, což je asi 5 – 30 % všech rizik banky), 

 riziko modelu (jde o riziko z nesprávného použití modelu i jeho špatné specifikace 

p i neexistenci aktuálních tržních dat jednotlivých finan ních instrument ), 

 riziko právní (ztráta plynoucí z nesprávné aplikace zákon ), 

 da ové riziko (riziko ztráty, které vychází ze zm ny da ových zákon ), 

 regula ní riziko (ztráta, která vyplývá z porušení regulatorních norem), 
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 riziko politické (ztráta jako možný d sledek zm ny v politickém systému), 

 riziko reputa ní atd. 

3.2 M ení likvidity 

Sou ástí finan ní analýzy jsou ukazatelé vypovídající o struktu e majetku a zdroj  

krytí dle jejich likvidity. Likviditou ur itého aktiva se rozumí schopnost jeho p em ny 

na pohotové pen žní prost edky. Riziko likvidity lze m it pomocí dvou základních p ístup  – 

pom rových ukazatel  a likvidního gapu.  

3.2.1 Pom rové ukazatele likvidity 

Následující ukazatele jsou založeny na rozvahových položkách a jsou tedy stavovou 

veli inou k ur itému asovému okamžiku (nevyjad ují pr b h likvidity). Tyto ukazatelé mají 

smíšený charakter ( itatel je položkou aktiv, jmenovatel položkou pasiv). V praxi jsou 

využívány nejvíce, ale existují také ukazatelé, které jsou postaveny pouze na aktivech 

nebo naopak pouze na pasivech. 

 Ukazatel okamžité likvidity 

 

 (1.16) 

Mezi vysoce likvidní aktiva pat í pokladní hotovost, vklady u NB (jak povinné 

minimální rezervy, tak dobrovolné rezervy), netermínované vklady u ostatních komer ních 

bank (nostro ú ty), pop . vysoce likvidní cenné papíry (nap . státní pokladni ní poukázky). 

Jedná se tedy o veškeré prost edky, které jsou bance k dispozici okamžit . Jmenovatel je 

tvo en netermínovanými primárními vklady klient  a okamžit  splatnými závazky k jiným 

bankám. Ukazatel je ovlivn n tzv. vkladovou sedlinou, což je ást okamžit  splatných 

závazk , kterou má banka v b žné situaci dlouhodob  k dispozici. U tohoto ukazatele není 

požadována co nejvyšší hodnota. Pokud je dosahováno velmi vysoké hodnoty, je to pozitivní 

pro v itele banky. Zárove  je ale snižována rentabilita, což je naopak negativní jev 

pro akcioná e a investory. Optimální hodnota ukazatele by m la být tedy taková, aby nebyla 

ohrožena schopnost banky dostát všech svých okamžit  splatných závazk . 
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 Ukazatel b žné likvidity 

 

 (1.17) 

Obdobný ukazatel, který krom  vysoce likvidních aktiv zahrnuje i mén  likvidní 

aktiva. Do krátkodobých závazk  se adí veškeré závazky splatné v ur eném krátkodobém 

horizontu. Závazky v i klient m mohou mít charakter vklad  na vid nou (b žné i 

kontokorentní ú ty), termínovaných vklad  (r zn  asov  omezená disponibilita s depozitem 

dle lh ty splatnosti), spo ících vklad  (obdobn  jako u termínovaných vklad  existuje 

omezení výb ru prost edk ), depozitních certifikát  i sm nek (stvrzenka na závazek, který 

banka v i v iteli má), komer ních cenných papír , dluhopis  nebo bankovních úv r  

od centrální banky i jiných komer ních bank. Tento ukazatel je tedy d ležitý pro krátkodobé 

bankovní v itele, protože vyjad uje míru krytí jejich pohledávek hodnotou aktiv. Op t i zde 

platí, že p íliš nízká hodnota je pro banku nebezpe ná a naopak velmi vysoká hodnota snižuje 

rentabilitu. 

 Ukazatelé st edn dobé a dlouhodobé likvidity 

 

 (1.18) 

 

 (1.19) 

Ukazatelé st edn dobé a dlouhodobé likvidity pom ují vzájemn  aktiva a pasiva se 

stejnou splatností. Vzhledem k tomu, že mají statický charakter, jejich kvantifikace nemá 

p íliš význam. Také zde platí, že mimo ádn  nízká hodnota je pro banku velkým rizikem, 

což by mohlo vést až ke ztrát  d v ry v itel . Vysoký výsledek kvantifikace st edn dobé 

a dlouhodobé likvidity pak negativn  ovliv uje rentabilitu. 

Uvedené ukazatele však není snadné vy íslit vzhledem k dostupnosti dat. Proto jsou 

uvedeny další pom rové ukazatele likvidity, které budou kvantifikovány na konkrétních 

datech vybraných obchodních bank v kapitole tvrté. 
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 Ukazatel podílu rychle likvidních aktiv na aktivech 

 

 (1.20) 

 Ukazatel podílu rychle likvidních aktiv na vkladech klient  

 

 (1.21) 

Oba ukazatelé mají v itateli rychle likvidní aktiva. Jedná se zejména o pokladní 

hotovost, státní pokladni ní poukázky, poukázky NB, vklady u centrální banky 

a komer ních bank. U t chto ukazatel  likvidity se hledá optimální hodnota, která by nem la 

být p íliš nízká ani vysoká. Nízká hodnota znamená ohrožení celého bankovního podnikání 

(pokud by tento stav p etrvával delší období) a vysoká hodnota zbyte n  snižuje výnosnost. 

Práv  rychle likvidní aktiva p inášejí nejmenší výnos. 

 Podíl úv r  na celkových aktivech 

 

 (1.22) 

 Podíl úv r  na vkladech klient  

 

 (1.23) 

Dvojice ukazatel  má op t spole ného itatele, kterým jsou úv ry. Podle typu 

úv r  (nap . hypote ní, spot ebitelský, eskontní, kontokorentní atd.) m že banka 

sledovat jejich podíl a tím i úv rové riziko, které p inášejí. Zde se také hledá 

optimální hodnota, p íliš vysoký podíl znamená ohrožení likvidity. Jestliže ukazatel 

dosahuje naopak nízkých hodnot je to pro banku signál, že zbyte n  nevyužívá své 

úv rové možnosti. Tím ji vznikají alternativní náklady ve výši ušlých výnosových 

úrok . Negativn  je tedy ovlivn na rentabilita. Podíl úv r  na vkladech klient  

vyjad uje, jaká ást úv r  poskytnutých bankou je financována z klientských depozit. 
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Pokud hodnota je nižší než 100 %, znamená to, že úv ry jsou pln  kryty klientskými 

vklady. Naopak vyšší hodnoty než 100 % ukazují pot ebu krýt poskytnuté úv ry 

z jiných zdroj  (nap . mezibankovní úv ry i prost edky z emitovaných dlužnických 

cenných papír ). Pot eba jiných zdroj  je pro banku pak zranitelným místem 

v p ípad  turbulencí na trhu. 

 Podíl isté pozice na mezibankovním trhu na celkových aktivech 

 

 (1.24) 

Kladná hodnota ukazatele vyjad uje skute nost, že porovnávaná obchodní banka je 

na mezibankovním trhu istým v itelem. Logicky pak jeho záporná hodnota znamená opak, 

tzn. že banka je istým dlužníkem. 

3.2.2 Likvidní gap 

Bankovní management i v tšinu v itel  však zajímá pr b h likvidity. Proto byla 

vytvo ena koncepce založená na cash-flow. Veškeré instrumenty jsou rozd leny do asových 

koš  podle délky splatnosti. Jestliže cílem je ur it krátkodobou likviditu, pak se hledají 

instrumenty se splatností do 1 dne, 1 den až 1 týden, 1 týden až 1 m síc a nad 1 m síc. Pokud 

je cílem dlouhodobá likvidita, pak se instrumenty d lí do skupin se splatností do 1 m síce, 

1 m síc až 3 m síce, 3 m síce až 6 m síc , 6 m síc  až 12 m síc , 1 až 2 roky, 2 až 4 roky 

a nad 4 roky. Po rozd lení je možné vytvo it žeb í ek nesouladu splatností aktiv a pasiv 

(tzv. liquidity mismatch ladder), z n hož jasn  vyplynou požadavky na likviditu v budoucích 

asových obdobích. Avšak splatnost není jednozna n  ur ena u všech finan ních instrument  

(nap . u b žných ú t , spo ících ú t  i kontokorentních úv r ). Proto se mohou 

v jednotlivých bankách asové koše lišit. Komer ní banky by v p ípad  pochybností 

o za azení aktiva i pasiva do asového koše m ly dodržovat zásadu opatrnosti. Tedy aktivum 

za adit do nejvzdálen jšího koše, pasivum pak do koše nejbližšího. 

Likvidní gap m že mít statický i dynamický charakter. U statického gapu se berou 

v úvahu pouze stávající aktiva a pasiva. Ur uje budoucí pot ebu nebo p ebytek zdroj , pokud 

by banka od ur eného okamžiku zastavila veškeré obchody. To je samoz ejm  nereálná 

situace, proto existuje gap dynamický. Tento gap obsahuje odhady, jak se budou aktiva 
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i pasiva vyvíjet (kolik vklad  si klienti uloží a výši úv r , které budou poskytnuty). 

Dynamický gap má tedy sv j význam p i zvažování, zda úv r klientovi poskytnout i nikoliv. 

Podle zp sobu kvantifikace gapu se rozlišuje jednoduchý, mezní a kumulativní gap. 

Jednoduchý gap p edstavuje absolutní rozdíl mezi aktivy a pasivy. Mezní gap po ítá se 

zm nou aktiv a zm nou pasiv. Kumulativní gap se zjistí postupným na ítáním mezních gap . 

Co se tý e výsledk  likvidních gap , mohou nastat dv  situace. Pozitivní gap vzniká, 

když splatná aktiva jsou vyšší než splatná pasiva. Jde tedy o nedostatek zdroj , tzn. že 

dlouhodobé pohledávky nejsou zcela kryty dostupnými zdroji. V opa ném p ípad  dochází 

k negativnímu gapu, tedy p ebytku zdroj . Bance sice nevzniká riziko likvidity, ale v p ípad  

poskytnutí p ebyte ných prost edk  dochází k r stu rizika úv rového (Vodová, 2006). 

3.3 Struktura bilance banky 

Tato podkapitola je v nována podrobn jší charakteristice bankovních aktiv a pasiv. 

Je to z toho d vodu, že ídit likviditu vlastn  znamená ídit bilan ní položky. 

3.3.1 Charakteristika bankovních aktiv 

Bankovní aktiva jsou znázorn ny na levé stran  bilance banky. Jedná se o veškerý 

majetek, který banka vlastní a m že s ním tedy disponovat. 

Tabulka . 2.1 - Struktura bankovních aktiv 

Aktiva 
1. pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 
2. státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry p ijímané centrální bankou

k refinancování 
3. pohledávky za bankami a družstevními záložnami 
4. pohledávky za klienty 
5. dluhové cenné papíry 
6. akcie, podílové listy a ostatní podíly 
7. ú asti s podstatným vlivem 
8. ú asti s rozhodujícím vlivem 
9. dlouhodobý nehmotný majetek 
10. dlouhodobý hmotný majetek 
11.  ostatní aktiva 
12. pohledávky za upsaný základní kapitál 
13. náklady a p íjmy p íštích období 

Aktiva celkem 
Zdroj: Dvo ák (2005, s. 57) 
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Pokladní hotovost zahrnuje veškeré hotovostní peníze (v etn  cizích bankovek 

a mincí), která má banka na svých pokladnách i v trezorech. Vklady centrální bank jsou pak 

vklady u NB i jiných centrálních bank zemí, kde má banka sídlo i pobo ku. Jsou 

p edstavovány povinnými minimálními a dobrovolnými rezervami. Tyto rezervy jsou 

nejlikvidn jší formou aktiv, protože je banka m že erpat na požádání nebo do 24 hodin 

po oznámení (v R je dopad t chto rezerv na obchodní banky minimální, navíc jsou úro eny 

limitní repo sazbou). 

Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry p ijímané centrální bankou 

k refinancování jsou cenné papíry, které obchodní banky mohou využít v rámci refinan ních 

obchod  s centrální bankou (p edevším se jedná o kolaterál p i repo operacích). Mají velký 

význam z hlediska likvidity, protože na jejich základ  se mohou banky velmi rychle dostat 

k pohotovým pen žním prost edk m. 

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami obsahují nesekuritizované 

pohledávky (nemají formu cenného papíru), které vyplývají z bankovních obchod  

s tuzemskými i zahrani ními bankami a družstevními záložnami. Což jsou p edevším 

obchody související s provád ním mezibankovního platebního styku a úv rové obchody 

na pen žním trhu. Zde jsou vykazovány i vklady u centrálních bank, pokud nespl ují 

podmínku erpání na požádání i do 24 hodin od oznámení. 

Pohledávky za klienty jsou pohledávky z finan ní innosti banky za tuzemskými 

i zahrani ními nebankovními subjekty. Jedná se zejména úv ry, debetní z statky na b žných 

ú tech, pohledávky z faktoringu, finan ního leasingu, z plateb ze záruk a akreditiv  nebo 

pohledávky spojené s obchody s cennými papíry. Podle rizika, které je spojeno s nesplacením 

pohledávek, jsou klasifikovány na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové. 

Dluhové cenné papíry mají podobu státních dluhopis  i ostatní dluhopis  (emitentem 

je nevládní subjekt), které mají nulový, pevný i prom nlivý výnos. V této položce nejsou 

zahrnuty dluhové cenné papíry po ízené v primárních emisích neur ené k obchodování 

i vlastní dluhopisy. 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou majetkové cenné papíry (akcie, poukázky 

na akcie, zatímní listy, podílové listy a ostatní podíly v ostatních obchodních spole nostech), 

které bance nezaru ují podstatný i rozhodující vliv. Obdobn  jako u dluhových cenných 

papír  ani zde se nevykazují vlastní akcie a zatímní listy. 



29 

 

Ú asti s rozhodujícím vlivem zahrnují ú asti v dce iné spole nosti, kdy banka (matka) 

m že ídit dce inou finan ní a operativní politiku. Rozhodující vliv banka má, pokud je 

v tšinovým spole níkem, disponuje v tšinou hlasovacích práv nebo m že prosadit jmenování, 

volbu i odvolání v tšiny osob, které jsou statutárním orgánem i dozor ím orgánem. 

Ú asti s podstatným vlivem jsou p edstavovány ú astmi v p idružených spole nostech, 

kdy se banka m že podílet na finan ní a operativní politice, ale nemá rozhodující vliv. 

Podstatným vlivem se tedy rozumí p ímý nebo nep ímý podíl 20 - 40 % na základním 

kapitálu i hlasovacích právech jiné spole nosti. Vysoká koncentrace aktiv v ú astech by však 

mohla být pro komer ní banky zna n  riziková, proto tato položka podléhá regulaci (nejen ze 

strany NB v rámci vyhlášky5, ale také ze strany zákonodárc  v podob  zákona o bankách6). 

Dlouhodobý nehmotný majetek je stejn  jako u jiných podnik  p edstavován 

p edevším z izovacími výdaji, nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje, softwarem, 

ocenitelnými právy a goodwillem. 

Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje zejména o pozemky, budovy, stavby, soubory 

movitého majetku v etn  p íslušenství, dopravní prost edky i sv telné reklamy (sou ástí jsou 

i oprávky a opravné položky i technická zhodnocení). 

Ostatní aktiva je zbytková položka aktiv, která obsahuje ostatní pohledávky ke t etím 

osobám, odložené da ové pohledávky, ostatní pokladní hodnoty, zlato a jiné drahé kovy atp. 

Položka pohledávek z upsaného základního kapitálu eviduje nezaplacené ásti 

upsaného a splatného základního kapitálu, pop . emisního ážia. 

Náklady a p íjmy p íštích období je položka sloužící pro dodržení aktuálního principu 

(v cné a asové souvislosti). 

3.3.2 Charakteristika bankovních pasiv 

Bankovní pasiva obsahují veškeré zdroje krytí, které má banka k dispozici. Jsou 

uvád ny na pravé stran  bilance. D lí se na vlastní a cizí zdroje financování podle toho, zda 

byly prost edky získány z externích i interních zdroj . Jak již bylo zmín no, komer ní banky 

pracují p evážn  s cizím kapitálem (p es 90 %).  

                                                            
5 Vyhláška .123/2007 Sb. v platném zn ní 
6 Zákon . 21/1992 Sb. v platném zn ní 
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Tabulka . 2.2 - Struktura bankovních pasiv 

Pasiva 
1. závazky v i bankám a družstevním záložnám 
2. závazky v i klient m 
3. závazky z dluhových cenných papír  
4. ostatní pasiva 
5. výnosy a výdaje p íštích období 
6. rezervy 
7. pod ízené závazky 
8. základní kapitál 
9. emisní ážio 
10. rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 
11. rezervní fond na nové ocen ní 
12. kapitálové fondy 
13. oce ovací rozdíly 
14. nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta z p edchozích období 
15. zisk nebo ztráta za ú etní období 

Pasiva celkem 
Zdroj: Dvo ák (2005, s. 57) 

Závazky v i bankám a družstevním záložnám jsou nesekuritizované nepod ízené 

závazky banky z obchod  s centrální bankou, ostatními obchodními bankami a družstevními 

záložnami (jedná se p edevším o p ijaté úv ry, závazky z repo obchod  i z realizovaných 

vydaných záruk a akreditiv , b žné a termínované vklady centrální banky, jiných bank 

i družstevních záložen). Stejn  jako v aktivech zde nepat í závazky splatné na požádání. 

Závazky v i klient m zahrnují veškeré nepod ízené závazky banky v i 

nebankovním subjekt m z finan ní innosti (mimo závazky z emitovaných dluhopis  

i jiných cenných papír ). Z druhového hlediska se tyto závazky lení na b žné ú ty a jiné 

vklady na vid nou (dispozice s nimi není omezená), úsporné vklady (prost edky jsou zde 

vázány za jiným ú elem než je zprost edkování b žného platebního styku), termínované 

vklady (možnost výb ru prost edk  je omezena p edem stanovenou dobou splatnosti nebo 

výpov dní lh tou), vkladové listy a certifikáty (vklady, kdy banka jako protihodnotu poskytne 

list, certifikát i jinak ozna ený doklad na jméno klienta) a p ijaté úv ry od klient . 

Závazky z dluhových cenných papír  jsou závazky z emitovaných nepod ízených 

dluhových cenných papír  a závazky plynoucí z krátkých prodej  dluhových cenných papír . 

Krom  klasických dluhopis  m že banka se speciální licencí jako jediná instituce vydávat 

hypote ní zástavní listy, což jsou cenné papíry kryté pohledávkami z hypote ních úv r  
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(výplata hypote ního zástavního listu nezávisí na splacení tohoto úv ru, který m že být 

poskytnut až do 70 % ceny nemovitosti). 

Ostatní pasiva jsou zbytkovou položkou pasiv, kde se vyskytují nap . závazky 

z krátkých prodej  akcií a podílových list . 

Výnosy a výdaje p íštích období souvisí s dodržením v cné a asové souvislosti. 

Existence rezerv (na rozdíl od opravných položek, které jsou tvo eny na krytí ztrát 

p i poklesu hodnoty rozvahových aktiv) vyplývá z povinnosti provést ur ité jednostranné 

pln ní. To znamená, že existuje povinnost plnit na základ  minulých událostí, je možné 

provést spolehlivý odhad pln ní nebo je vysoká pravd podobnost odlivu prost edk  

p edstavující ekonomický prosp ch. Rezervy jsou tvo eny na vrub náklad  a musí být použity 

na ú ely, pro které se vytvá í (ve výši nep esahující hodnotu pohledávek, pro které vznikají). 

Položka pod ízené závazky obsahuje takové závazky banky, u kterých je smluvn  

dohodnuto, že v p ípad  likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání banky 

budou splaceny až po úplném uspokojení všech ostatních pohledávek (s výjimkou pohledávek 

se stejnou i obdobnou podmínkou). Vyšší rizikovost, kterou v itelé podstupují, 

je kompenzována vyšším úro ením. 

Základní kapitál je p edstavován (vzhledem k form  bankovního podnikání) sou tem 

nominálních hodnot všech emitovaných vlastních akcií. Jeho minimální výše musí init 

500 000 000 K . V této položce je zahrnut pouze základní kapitál, který byl již akcioná i 

splacen (vlastní akcie, které banka drží, jsou vykazovány zvláš  a snižují základní kapitál). 

Emisní ážio je položka obsahující rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou 

akcií i zatímních list  (v etn  rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a po izovací cenou 

vlastních akcií p i snížení základního kapitálu nebo rozdílu mezi prodejní cenou a po izovací 

cenou v okamžiku sjednání prodeje vlastních akcií). 

Rezervní fond je povinn  tvo en pro krytí ztrát z istého zisku, tedy poprvé v roce, 

kdy vygeneruje zisk, a to nejmén  20 % ze zisku a zárove  maximáln  10 % z hodnoty 

základního kapitálu (poté se ro n  dopl uje o 5 % z itého zisku až do výše 20 % základního 

kapitálu). Dále se mohou ze zisku tvo it dobrovolné fondy snížením základního kapitálu, 

(p evád ná ástka m že být maximáln  do výše 10 % základního kapitálu) nebo ve form  

p íplatk  spole ník  nad hodnotu vklad  i emisní kurz akcií. 
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Rezervní fond na nové ocen ní je pasivum, které obsahuje zm ny ocen ní majetku na 

základn  rozhodnutí úst edních orgán  státu (p i vyhlášení generálního p ecen ní majetku). 

Kapitálové fondy jsou fondy, které banka tvo í v pr b hu své innosti z jiného zdroje 

než je istý zisk (nap . bezúplatným nabytím majetku nebo dotacemi). 

Oce ovací rozdíly jsou pasivní položkou, kde se projevují zm ny v ocen ní v t ch 

p ípadech, kdy se zm ny nepromítnou p ímo do výsledku hospoda ení (nap . kurzové rozdíly 

z p epo tu istých investic spojených s ú astmi s rozhodujícím a podstatným vlivem). 

Nerozd lený zisk je zisk minulých let, který z stal v bance po p íd lu do fond  

i vyplacení dividend akcioná m (banka by však zisk nem la zbyte n  zadržovat, protože ji 

unikají možné výnosy z investování). Neuhrazená ztráta z p edchozích období p edstavuje 

negativní výsledek hospoda ení, který zbývá i poté, co došlo k vy erpání všech fond  

vytvo ených pro tento ú el (banka, respektive její akcioná i musí tuto položku z vlastních 

prost edk  eliminovat). Mimo to položka dále obsahuje zm ny ú etních metod a opravy 

zásadních chyb náklad  a výnos  minulých ú etních období. 

Zisk nebo ztráta za ú etní období p edstavuje kladný nebo záporný výsledek 

hospoda ení za b žné ú etní období. 

3.3.3 Podrozvahové položky 

V podrozvaze banky se evidují r znorodé obchody a transakce, které lze rozd lit na: 

 klasické podrozvahové obchody (obchody p edstavující n jakou formu záruky i 

pevného závazku poskytnout ur ité pln ní na základ  sjednaných smluvních 

podmínek), 

 derivátové obchody (pokladové hodnoty derivát  a nevypo ádané spotové obchody), 

 ostatní obchody (obchody, ze kterých mohou vznikat specifické nároky i povinnosti). 
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Tabulka . 2.3 - Struktura podrozvahy 

Podrozvahová aktiva Podrozvahová pasiva 
1. poskytnuté p ísliby a záruky 1. p ijaté p ísliby a záruky 
2. poskytnuté zástavy 2. p ijaté zástavy 
3. pohledávky ze spotových operací 3. závazky ze spotových operací 
4. pohledávky z pevných term. operací 4. závazky z pevných term. operací 
5. pohledávky z opcí 5. závazky z opcí 

6. odepsané pohledávky 
6. hodnoty p evzaté do úschovy, správy 
a k uložení 

7. hodnoty p edané do úschovy, správy 
i k uložení 

7. hodnoty p evzaté k obhospoda ování 

8. hodnoty p edané k obhospoda ování  
Podrozvahová aktiva celkem Podrozvahová pasiva celkem 
Zdroj: Dvo ák (2005, s. 57) 

Podstata poskytnutých i p ijatých p íslib  a záruk spo ívá v tom, že je s nimi spojeno 

potencionální jednostranné pln ní ve form  p íslib  úv r  a p j ek, záruk a ru ení, sm nek 

i akreditiv  

Poskytnuté a p ijaté zástavy obsahují veškeré druhy zástav (nemovité, pen žní, 

v cenných papírech atp.), které banka poskytla/p ijala. Sou ástí jsou i kolaterály v rámci repo 

obchod  (aktiva poskytnutá jako zajišt ní zde nejsou vykazována). 

Spotovou (promptní) operací se rozumí nákup i prodej s obvyklým termínem dodání 

(nej ast ji doba mezi sjednáním a vypo ádáním obchod  iní 2 dny). Pohledávky/závazky 

ze spotových operací zachycují tedy nevypo ádané promptní operace, které jsou ú továny 

metodou dne vypo ádání (nikoli metodou dne obchodu). 

Pohledávky a závazky z termínovaných operací jsou podrozvahovou položkou, kde se 

sledují pohledávky a závazky vyplývající z otev ených pozic pevných termínových operací 

(ob  smluvní strany mají právo a zárove  povinnost splnit sjednaný obchod). Jsou 

p edstavovány p edevším forwardy, futures a swapy, které se oce ují v hodnot  

podkladového nástroje (dále se p ece ují dle zm n úrokových m r, spotových m nových 

kurz  i zm n cen akcií a komodit). 

Opce a jiné op ní instrumenty udávají právo majitele (kupujícího) sjednaný obchod 

realizovat (prodávající má však povinnost na požádání obchod zrealizovat). 

Do odepsaných pohledávek jsou za azeny veškeré odepsané pohledávky, které jsou 

p edm tem dalšího sledování, upomínání a vymáhání. 



34 

 

Hodnoty p edané a p evzaté do úschovy, správy a uložení obsahují finan ní nástroje, 

které banka p evzala/p edala do úschovy, správy i uložení (p edané hodnoty jsou sou asn  

vykazovány v rozvaze ve stejném ocen ní). 

U hodnot p edaných a p evzatých k obhospoda ování platí op t stejná definice jako 

u p edcházející položky, avšak tyto hodnoty jsou ur eny k obhospoda ování. 

3.4 ízení likvidity 

Jak uvádí Kašparovská (2006), p i ízení likvidity se banka snaží o soulad 

každodenního p ílivu a odlivu prost edk . To znamená, že na stran  aktiv musí vytvá et 

takové portfolio, které v p ípad  pot eby je možné okamžit  p em nit na pohotové pen žní 

prost edky. Na stran  pasiv pak musí mít k dispozici takové instrumenty, které bance umožní 

prakticky okamžit  získat likvidní prost edky (nap . dohodnuté úv rové linky s jinými 

obchodními bankami). Koordinované ízení bankovní bilance s využitím možných scéná  

vývoje je úlohou speciáln  z ízených útvar , jejichž sou ástí jsou zástupci všech relevantních 

útvar . Cílem je zajistit likviditu, solventnost a rentabilitu. ízení aktiv a pasiv m že být 

vnímáno jako t ístup ový proces: 

 první (obecná) úrove  – komplexní úrove  ízení základních skupin bilance (aktiv, 

závazk , vlastního jm ní, podrozvahových aktiv a podrozvahových pasiv), 

 druhá (specifická) úrove  – ízení nižších složek rozvahy i podrozvahy (rezervních 

fond , obecn ji likvidity, investic do CP, portfolia úv r , stálých aktiv, podrozvahy, 

vyp j ených fond , rezervních fond , p ijatých úv r , vydaného dluhu, vlast. jm ní), 

 t etí úrove  (ú et zisk  a ztrát) – ízení náklad  a výnosy, které generuje rozvaha i 

podrozvaha ( ízení spreadu7, kvality úv r , generování poplatk , kontrola 

neúrokových provozních náklad , da ová optimalizace, kapitálová p im enost, 

vhodný hedging8). 

Jak vymezuje Ziegler et al. (2006), existuje ofenzivní a defenzivní strategie ízení 

rizika likvidity. Ofenzivní strategie definuje likviditu jako takové ur ení pozice, které umožní 

kdykoli realizovat výhodné investice. To znamená zajišt ní splatných pasiv. Naopak 

defenzivní strategie se zabývá aktivní stranou bilance. Podle této strategie je likvidita 

                                                            
7 spread = rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finan ního instrumentu 
8 hedging = zajišt ní 
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schopností banky krýt veškeré odlivy pen z (out-flow). Komparace t chto strategií ízení 

likvidity je uvedena v tabulce . 2.4.  

Tabulka . 2.4 - Srovnání defenzivního a ofenzivního p ístupu k ízení likvidity 

 Defenzivní strategie Ofenzivní strategie 

Definice pokrytí všech out-flow 
získání levn jších zdroj  než je 

o ekávaný výnos z investic 
Zam ení kontraktové splatnosti reinvesti ní výkonnost 
Hlavní zdroj likvidity aktiva pasiva 
Typické instituce menší banky v tší banky, pobo ky zahr. bank
Monitoring pozice ne p íliš astý velmi astý 
Ukazatel úv ry/vklady nízká vysoká 
Zdroj: Ziegler et al. (2006, s. 145) 

3.5 Regulace rizika likvidity 

eská národní banka ve své vyhlášce9 reguluje ízení rizik. Podle této právní normy 

banky vytvo í zásady a postupy pro identifikaci, vy íslení, ízení a sledování isté likvidní 

pozice. Plán likvidity se tvo í nejen pr b žn , ale i prognosticky (nap . pro mimo ádné 

i krizové situace). S tímto plánem musí být seznámeno p edstavenstvo i všechny relevantní 

linie podnikání. Dále jsou specifikovány podrobn jší požadavky na ízení rizika likvidity. 

V oblasti m ení a sledování istých pen žních tok  a likvidní pozice jde o m ení 

a komparaci p ílivu a odlivu pen žních prost edk . Dále se sledují isté pen žní toky na denní 

bázi nejmén  pro p t pracovních dn  dop edu, tvo í se kalendá e splatností a propo ítává se 

likvidní pozice. 

Jestliže banka financuje aktiva držená v jedné m n  závazky drženými v jiné m n , 

musí analyzovat tržní podmínky, které mohou ovlivnit její p ístup na devizový trh, možné 

podmínky sm ny m n p i r zných situacích a další podmínky, které mohou ovlivnit její 

p ístup ke zdroj m v požadované m n . V závislosti na objemu inností v jednotlivých 

m nách si banka ur í limity pro ízení rizika likvidity (nejen souhrnn  za všechny užívané 

m ny, ale i jednotliv  za každou). P i stanovování limit  se zohlední velikost banky, její 

finan ní situace, povaha, rozsah a složitost vykonávaných inností (a také možný dopad 

nestandardních podmínek nebo mimo ádných krizových okolností). 

Za ú elem dostate né stabilizace a diverzifikace svých finan ních zdroj  banka vytvá í 

a udržuje pravidelné kontakty s významnými klienty a obchodními partnery. Dále prov uje 
                                                            
9 Vyhláška . 123/2007 Sb. v platném zn ní 
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míru spolehlivosti jednotlivých finan ních zdroj , monitoruje r zné možnosti financování 

svých aktiv a jejich vývoj. V neposlední ad  také sleduje a udržuje možnost p ístupu na trh 

za ú elem prodeje svých aktiv. 

Banka má dále povinnost stanovit p edpoklady vývoje objemu a struktury aktiv, 

závazk , podrozvahových položek a dalších d ležitých faktor  pro scéná  ízení rizika 

likvidity. Do oblasti scéná e pro ízení rizika likvidity pat í odhady objemu splatných aktiv, 

odhady p edpokládaného nár stu objemov  nejvýznamn jších aktiv, p ibližná kategorizace 

jednotlivých aktiv z hlediska jejich likvidnosti. Na stran  pasiv se pak tvo í odhady na objem 

závazk  a pr m rnou splatnost vklad  i obdobných nástroj  na vid nou (dle minulých 

zkušeností) a prov ení odlivu finan ních tok  prost ednictvím úv rových p íslib , záruk 

a akreditiv , pevných termínových kontrakt  a opcí. Další d ležité faktory jsou spojeny 

s n kterými innostmi banky a aktivitami jejich klient  a dalších osob. Za pravidelné 

ov ování správnosti takového scéná e ru í banka (zm ny ve vnit ních i vn jších 

podmínkách je povinna implementovat). 

Pro ú ely ízení rizika likvidity za mimo ádných a krizových situací má komer ní 

banka sestaven pohotovostní plán. Tento plán zabezpe uje p esný a v asný tok informací 

v rámci banky, z etelné vymezení odpov dností a pravomocí v rámci banky, p ípustné 

zp soby ovlivn ní vývoje aktiv, závazk  a podrozvahových položek, zp sob komunikace 

s významnými v iteli, obchodními partnery, klienty a ve ejností p i realizaci této strategie 

a specifikaci záložních finan ních zdroj . I pohotovostní plán má obchodní banka povinnost 

pravideln  aktualizovat na základ  zm n vnit ních a vn jších podmínek. 

V záv ru této kapitoly je pot eba ješt  zmínit dva ukazatele, které zavádí Basel III.  

 Ukazatel likvidního krytí 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) je ukazatelem pro krátkodobý horizont. Požaduje, aby 

objem vysoce kvalitních likvidních aktiv p evyšoval odhadovaný istý odliv pohotových 

pen žních prost edk  b hem 30 dn . Za vysoce kvalitní aktiva budou považována ta, která 

splní dané p edpoklady (nap . úrove  rizika nebo korelace s rizikovými aktivy). Do istého 

odlivu pen žní hotovosti budou vstupovat i toky z mimobilan ních operací (nap . pen žní 

toky z úv rových p íslib , záruk nebo derivát ). 
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 Ukazatel istého stabilního financování 

St edn dobá a dlouhodobá likvidita banky bude zajišt na ukazatelem Net Stable 

Funding Ratio (NFSR). Úkolem tohoto ukazatele bude zajistit, aby banky si udržovaly 

dostatek likvidity k financování svých aktivit v daném asovém horizontu (nejmén  1 rok). 

Jedná se tedy o pom r mezi použitelnými stabilními zdroji a požadovanými stabilními zdroji. 

V roce 2018 se p edpokládá zavedení limitu ve výši 100%. 

Dopad na banky v R by nem l být nijak ohrožující vzhledem k tomu, že zde je 

p íznivý pom r úv r  ke vklad m (<1) oproti Evropské unii (>1). Problémem m že být 

NSFR pro banky, které jako zdroj financování využívají v tšinou depozita bez termínované 

splatnosti nebo vydávají dluhopisy spíše s kratší dobou splatnosti. Lze také spekulovat, 

že držení likvidních aktiv povede k omezení úv rování a ke snížení zisku (kv li nižšímu 

výnosu z likvidních aktiv). Kv li dodržení NSFR m že také vzr st pot eba dlouhodobých 

a dražších termínovaných vklad 10. 

  

                                                            
10 Basel III m že pozitivn  ovlivnit ízení bank (www.bankovnictvi.ihned.cz) 
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4 Analýza a komparace likvidity jednotlivých bank 

Struktura bankovního sektoru R je dlouhodob  stabilizovaná. Podle poslední zprávy 

o výkonu dohledu zve ejn né na oficiálních stránkách eské národní banky je bankovní 

sektor tvo en celkem 44 obchodními bankami a pobo kami zahrani ních bank (4 velké, 

8 st edních a 6 malých bank, 5 stavebních spo itelen, 21 pobo ek zahrani ních bank). Podíl 

aktiv 4 velkých bank ( eskoslovenská obchodní banka, Komer ní banka, UniCredit Bank, 

eská spo itelna) na aktivech celého tuzemského bankovního sektoru je tém  60 %.  

Pro porovnání likvidity byly vybrány 3 banky – UniCredit Bank jako zástupce skupiny 

velkých bank, GE Money Bank ze skupiny bank st ední velikosti a malá banka Wüstenrot 

hypote ní banka. Jak bylo zmín no v p edcházející kapitole, bude vy íslen podíl rychle 

likvidních aktiv na celkových aktivech, podíl rychle likvidních aktiv na vkladech klient , 

podíl úv r  na aktivech, podíl úv r  na vkladech klient  a podíl isté pozice 

na mezibankovním trhu na celkových aktivech. Pozornost bude v nována i likvidním gap m. 

Komparací jednotlivých bank se zabývá kapitola 4.4, kde jsou uvedeny i pr m rné hodnoty. 

4.1 Analýza likvidity UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

Tato banka zahájila svoji aktivitu na eském trhu 5. listopadu 2007. Vznikla slou ením 

samostatn  p sobících úsp šných bankovních dom  - HVB Bank a Živnostenské banky. 

Spadá do skupiny velkých bank (bilan ní suma nad 250 mld K ). Vývoj ukazatel  likvidity 

v jednotlivých letech zachycuje tabulka . 3.1. 

Tabulka . 3.1 - Ukazatelé likvidity UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (v %) 

Ukazatelé 2007 2008 2009 2010 2011 
Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech 

6,583 4,142 6,889 5,264 7,717 

Podíl rychle likvidních aktiv 
na vkladech klient  

10,649 6,759 10,610 8,156 12,467 

Podíl úv r  na aktivech 56,79 62,385 63,372 63,688 62,955 

Podíl úv r  na vkladech klient  91,876 101,807 97,598 98,679 101,704 

Podíl isté pozice na mezibank. 
trhu na aktivech 

7,637 8,911 2,332 0,728 -2,885 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  z rozvahy a z výro ních zpráv 2007 – 2011 

Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech v pr b hu sledovaných let kolísal. Mezi roky 

2007 a 2008 poklesl, v dalším období již rostl, mezi roky 2009 a 2010 se zase snížil, ale 
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v dalším období byl zaznamenán op tovný r st. Zm ny zp sobil rychlejší r st jmenovatele 

(celková aktiva) než itatele (rychle likvidní aktiva). Rychle likvidní aktiva jsou podle 

metodiky NB tvo eny t emi složkami. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank lze 

jednozna n  vy íst z rozvahy a v pr b hu let postupn  rostly. V roce 2007 byla hodnota této 

složky 1 720 mil. K , v posledním sledovaném roce již tém  5 079 mil. K . Další složkou 

jsou dluhopisy emitované centrální bankou i vládními institucemi. Tato položka významn  

poklesla v roce 2008 (na 9 095 mil. K ) a také v roce 2010 (na 10 832 mil. K ), což celý 

ukazatel snížilo. Pohledávky za úv rovými institucemi splatné na požádání jsou poslední ástí 

tvo ící itatel. Z výro ní zprávy vyplývá, že takové pohledávky tvo í pouze b žné ú ty 

u jiných obchodních bank. Na po átku sledovaných let m la položka hodnotu 1 725 mil. K , 

ale v dalších letech byla hodnota podstatn  menší (v rozmezí 470 – 643 mil. K ). Výrazný 

vzestup byl zaznamenán v roce 2011, kdy b žné ú ty u jiných obchodních bank dosáhly 

hodnoty 1 733 mil. K , což celý ukazatel výrazn  zvýšilo. Pr m rný podíl rychle likvidních 

aktiv za sledovaná období je 6,12 %, což je v eském bankovním sektoru podpr m rné. 

Vývoj podílu rychle likvidních aktiv na vkladech klient  je obdobný jako 

u p edchozího ukazatele - také v pr b hu sledovaného období kolísá. Propady ukazatele byly 

zaznamenány také v roce 2008 a 2010. Rychle likvidní aktiva jsou v itateli, která ukazatel 

nejvíce ovlivnila. Co se tý e vklad  klient , je z ejmý pravidelný r st. Tato položka je snadno 

zjistitelná z rozvahy, ale vliv na celkový výsledek je nepatrný. Vklady klient  jsou tedy rychle 

likvidními aktivy zajišt ny p ibližn  z 9,73 %. Pokud by nehrozil výb r v tšiny vklad  

klient , lze situaci zvládnout. Avšak op t se banka nachází pod pr m rem. 

Pohledávky za klienty v pr b hu sledovaného období (mimo rok 2009, kdy došlo 

k jejich mírnému poklesu) rostly rychleji než celková aktiva, tudíž i výsledné hodnoty 

ukazatele mají rostoucí trend (v roce 2011 tém  neznatelný propad ukazatele o 7 desetin). Na 

1 K  aktiv p ipadá p ibližn  0,62 K  poskytnutých úv r . Své úv rové možnosti banka tedy 

využívá dostate n , ale zvyšovat tento podíl by bylo již riskantní. 

Ukazatel podílu úv r  na vkladech klient  op t kopíruje vývoj p edchozího ukazatele. 

V tšinou je dodržen rostoucí trend, což ale moc pozitivní není z hlediska likvidity. V roce 

2008 a 2010 p ekro ila hodnota tohoto ukazatele 100 %, což znamená, že na financování 

úv rové aktivity nesta ily klientské vklady, ale musely být využity jiné zdroje. UniCredit 

Bank využila pro získání zdroj  možnost emise dluhových cenných papír  a v menší mí e 

také p j ky od jiných obchodních bank. Nep ichází tedy o výnosy, ale nestandardní, 
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pochybné a ztrátové pohledávky by mohly ohrozit likviditu. Žádné dlouhodobé problémy 

však nehrozí, protože v tšina pohledávek spadá do kategorie standardních. 

Ukazatel isté pozice na mezibankovním trhu na aktivech postupn  klesá, v roce 2011 

se dostává dokonce do záporných hodnot, což ukazuje, že banka je istým dlužníkem. 

Klesající trend zp sobují jak rostoucí závazky k bankám, tak klesající pohledávky 

za bankami. Pokud by se tedy banka dostala do problém  s likviditou, pot ebné prost edky by 

už nemusela od ostatních obchodních bank získat. 

UniCredit Bank má v tšinou gap v kladných hodnotách (splatná aktiva p evládají 

nad splatnými pasivy). Konkrétn  u položek splatných do 3 m síc , do 1 roku, do 2 let, 

do 3 let, do 4 let, do 5 let i nad 5 let. Splatná pasiva nad splatnými aktivy pak p evažují 

u položek splatných do m síce a tam, kde splatnost není specifikována. V roce 2011 je gap 

v záporných hodnotách také u položek splatných do 3 m síc  a v roce 2008 dosahují 

záporných hodnot položky se splatností 3 – 4 roky. Z toho tedy vyplývá, že v krátkém období 

má p ebytek zdroj . Jelikož tento p ebytek nastává v tšinou pouze v prvním asovém koši, 

znamená to, že rozhodující ást zdroj  má velmi krátkodobý charakter (v p ípad  UniCredit 

Bank p evládají b žné ú ty). 

Tabulka . 3.2 - Likvidní gap UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (v mil. K ) 

Zdroj: Výro ní zprávy UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 - 2011 

4.2 Analýza likvidity GE Money Bank, a. s. 

GE Money Bank je bankou st ední velikosti (bilan ní suma 250 – 50 mld. K ). 

Zapsána v obchodním rejst íku je od 9. 6. 1998. Vývoj ukazatel  likvidity ve sledovaných 

obdobích ukazuje tabulka . 3.3. 

 

 

Splatnost m síc tvrtletí rok 
1 – 2 
roky 

2- 3 
roky 

3 - 4 
roky 

4 - 5 let 
nad 5 

let 
neur . 

2007 -110 489 21 366 30 254 11 503 12 208 7 221 11 454 42 722 -26 239 

2008 -53 727 55 855 13 355 1 735 5 641 -79 3 388 937 -27 105 

2009 -118 330 7 007 25 005 25 353 11 971 12 333 25 314 40 068 28 721 

2010 -124 641 2 972 29 022 22 441 11 537 17 769 28 444 43 351 -30 895 

2011 -131 752 -6 581 37 047 18 419 16 284 18 356 30 612 53 169 -35 554 
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Tabulka . 3.3 - Ukazatelé likvidity GE Money Bank, a. s. (v %) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech 

3,582 7,134 12,149 10,222 14,085 

Podíl rychle likvidních aktiv 
na vkladech klient  

4,974 9,772 15,064 12,981 18,476 

Podíl úv r  na aktivech 88,189 87,140 71,567 69,622 68,339 

Podíl úv r  na vkladech klient  122,481 119,352 88,737 88,466 89,640 

Podíl isté pozice na mezibank. 
trhu na aktivech 

3,742 1,253 12,634 11,006 8,650 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  z rozvahy a z výro ních zpráv 2007 – 2011 

Ukazatel podílu rychle likvidních aktiv na aktivech mezi roky 2009 a 2010 

zaznamenává pokles, ale v ostatních obdobích vždy roste. Celková aktiva postupn  rostou, 

avšak rychlejším tempem rostou rychle likvidní aktiva – tedy itatel ukazatele. Rychle 

likvidní aktiva jsou po ítána jako sou et pokladní hotovosti a vklad  u centrálních bank, 

dluhových cenných papír  emitovaných vládními institucemi i centrální bankou a vklad  

u jiných obchodních bank splatných na požádání. U pokladní hotovosti a vklad  u centrální 

banky lze pozorovat snížení mezi roky 2008 a 2009 o 655 803 tis. K  a také mezi roky 2009 

a 2010 o 853 612 tis. K . U dluhových cenných papír  vydaných vládními institucemi 

i centrální bankou je vývoj obdobný. V roce 2007 není položka v bec evidována, poté 

vzrostla na 2 282 574 tis. K . V dalším roce byl zaznamenán op t nár st až na 12 466 458 tis. 

K , dále došlo s poklesu, ale v roce 2011 byl zaznamenán výrazný nár st p ibližn  

o 5 500 000 tis. K . Co se tý e poslední položky rychle likvidních aktiv, zde je pozorován 

postupný rostoucí trend (mimo rok 2009, kdy se položka propadla o 164 632 tis. K ). 

Ukazatel tedy udává, že na 1 K  aktiv pr m rn  p ipadá p ibližn  0,09 K  rychle likvidních 

aktiv. Jednozna n  pozitivn  lze hodnotit rostoucí trend ukazatele, nicmén  výsledné hodnoty 

nejsou nijak vysoké. 

Podíl rychle likvidních aktiv na vkladech klient  má obdobný vývoj jako ukazatel 

p edchozí. V itateli jsou op t rychle likvidní aktiva. U jmenovatele došlo k mírnému 

kolísání. Vklady klient  nejd íve rostly, v roce 2011 je pak pozorován pokles. P esto v tomto 

roce hodnota ukazatele dosáhla nejvyšších hodnot. Mírný rostoucí trend by si m la banka 

zachovat. 

Úv ry, tedy pohledávky za klienty, ovlivnily ukazatel nejvíce. Jejich hodnota se až 

do roku 2010 postupn  zvyšovala, poté v roce 2011 nastal pokles. A p estože i aktiva mají 
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rostoucí trend, celý ukazatel má pak klesající tendenci. Na 1 K  aktiv p ipadá p ibližn  

0,78 K  úv r . Z hlediska likvidity to je dosta ující. P i udržení klesajícího trendu by však si 

banka mohla zbyte n  snižovat výnosnost.  

Ukazatel podílu úv r  a vklad  klient  má obdobný vývoj jako p edchozí ukazatel. Má 

tedy klesající charakter (mimo rok 2011, kdy došlo k mírnému nár stu cca o 1 %). Úv ry 

i vklady klient  do roku 2010 rostly, poté ob  položky shodn  klesly. V letech 2007 a 2008 

p esahuje hodnota ukazatele 100 %. To znamená, že na financování úv r  byly využity i jiné 

zdroje, konkrétn  p j ky od jiných obchodních bank. Nyní banka své úv rové možnosti 

využívá tém  na 90 %. Tento podíl je dosta ující, poskytovat více úv r  by mohlo být 

riskantní. Pohledávky jsou op t tvo eny p edevším standardními pohledávkami, ale podíl 

ztrátových pohledávek je zna ný (v roce 2011 tém  14 % z celkových pohledávek).  

Ukazatel isté bankovní pozice na mezibankovním trhu na aktivech nejd íve klesá, 

v roce 2009 je zaznamenán prudký vzestup a poté op t pozvolný pokles. Nejv tší vliv má 

itatel. Jeho vývoj je shodný jako vývoj celého ukazatele. Ale stále je banka považována 

za istého v itele. V p ípad  problém  s likviditou tedy nebude problém vyp j it si. 

Na základ  zbytkové splatnosti aktiv a pasiv byl pak vytvo en likvidní gap. GE Money 

Bank dosahuje záporných hodnot u položek splatných do 3 m síc  a u položek, kde splatnost 

není ur ena. Op t lze tedy íci, že v krátkém období má p ebytek zdroj . To znamená, že 

rozhodující ást zdroj  je velmi krátkodobých a v p ípad  GE Money Bank jsou to taktéž 

v tšinou b žné ú ty. 

Tabulka . 3.4 - Likvidní gap GE Money Bank, a.s. (v tis. K ) 

Splatnost tvrtletí rok 1 - 5 let nad 5 let neur eno 

2007 -44 733 492 11 228 734 20 315 804 24 305 729 -11 116 775 

2008 -50 843 289 10 549 125 23 467 028 30 007 237 -13 180 101 

2009 -73 157 367 26 465 997 29 754 666 37 382 070 -20 445 366 

2010 -83 233 001 25 622 028 34 866 929 28 790 932 -6 046 888 

2011 -74 261 210 20 019 310 38 189 119 26 109 157 -10 056 376 

Zdroj: Výro ní zprávy GE Money Bank, a. s. 2007 – 2011 

4.3 Analýza likvidity Wüstenrot hypote ní banky, a. s. 

Tato banka zahájila svou innost zápisem do obchodního rejst íku dne 23. 12. 2002. Je 

zástupcem malých bank (bilan ní suma nižší než 50 mld. K ). Vývoj ukazatel  likvidity 

v jednotlivých letech zobrazuje tabulka . 3.5 
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Tabulka . 3.5 - Ukazatelé likvidity W stenrot hypote ní banka, a. s. (v %) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech 

4,791 1,882 0,778 0,518 13,515 

Podíl rychle likvidních aktiv 
na vkladech klient  

- 84,745 32,100 2,746 35,287 

Podíl úv r  na aktivech 94,720 97,319 97,168 94,279 84,576 

Podíl úv r  na vkladech klient  - 4381,765 4011,617 498,522 220,824 

Podíl isté pozice na mezibank. 
trhu na aktivech 

-8,284 -17,127 -12,763 4,237 1,961 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  z rozvahy a z výro ních zpráv 2007 – 2011 

Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech ve sledovaných letech nejd íve poklesl, v roce 

2011 se pak zvýšil. Výsledné hodnoty odráží p edevším vývoj itatele. Pokladní hotovost 

a vklady u centrálních bank postupn  rostly (v roce 2011 zaznamenán enormní nár st díky 

reverzním repo operacím s NB). Vklady u ostatních komer ních bank splatné na požádání 

(b žné ú ty) v pr b hu jednotlivých let naopak klesaly. Poslední složka, tedy dluhové cenné 

papíry emitované vládními institucemi i centrální bankou, se do roku 2010 postupn  

snižovaly. V posledním sledovaném roce prudce vzrostly až na 710 794 tis. K . Co se tý e 

celkových aktiv, je z ejmý pravidelný r st. Celkov  jsou výsledky tohoto ukazatele velmi 

nízké, což by pro v itele mohl být negativní signál. 

Ukazatel podílu rychle likvidních aktiv na vkladech klient  je kvantifikován 

až od roku 2008, kdy banka získala licenci na vedení b žných ú t  klient . Vývoj ukazatele je 

kolísavý, nejd íve klesá, aby v posledním sledovaném roce op tovn  vzrostl. Stejn  jako 

u p edchozího ukazatele nejv tší vliv mají rychle likvidní aktiva. Vklady klient  v pr b hu let 

postupn  rostou. V roce 2010 je zaznamenán hluboký propad ukazatele, který je zp soben 

enormním nár stem vklad . Tempo r stu rychle likvidních aktiv je oproti tomu velmi mírné 

(v roce 2010 se dokonce hodnota mírn  propadla). Nyní je banka na velmi dobré úrovni. 

Jak vyplývá z názvu banky, specializuje se na hypote ní úv ry. Získat takový úv r 

není tak snadné jako úv r kontokorentní nebo spot ebitelský. To znamená, že klient, který 

hypote ní úv r získá, by m l být dostate n  bonitní. Riziko však tkví v tom, že takové úv ry 

jsou dlouhodobou záležitostí. Úv ry i aktiva v pr b hu postupn  rostou, avšak ukazatel 

vykazuje spíš kolísavý trend. Je to z toho d vodu, že aktiva rostou rychlejším tempem 

než úv ry. Avšak úv rová angažovanost je dosta ující. 
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Podíl úv r  na vkladech klient  dosahuje velmi vysokých hodnot. Op t není ukazatel 

kvantifikován pro rok 2007, protože banka ješt  nevlastnila licenci k vedení b žných ú t  

klient . Hypote ní úv ry jsou poskytovány v ádech milion , ale vklady klient  jsou na 

podstatn  nižší úrovni. U této specializované banky však výsledné hodnoty ukazatele nejsou 

negativním signálem. Banka získává likvidní prost edky z jiných zdroj , p edevším emisí 

hypote ních zástavních list . Lze pozorovat klesající trend. 

Ukazatel isté pozice na mezibankovním trhu zobrazuje skute nost, že banka z istého 

dlužníka p ešla do pozice istého v itele. Tento p echod zp sobily p edevším vklady klient , 

které v roce 2010 strm  vzrostly. Tím byly nahrazeny p vodní zdroje, tedy p j ky (závazky) 

od jiných komer ních bank. V roce 2009 lze tedy pozorovat vysokou hodnotu závazk  

k bankám, které v následujícím roce byly sníženy na mimo ádn  nízkou hodnotu. Poté v roce 

2011 op t extrémní skok na hodnotu vysokou. Co se tý e pohledávek za bankami, je 

evidentní pravidelný r st. Obdobn  rostou i aktiva banky. 

Podle zbytkové splatnosti aktiv a pasiv byl vytvo en likvidní gap. Likvidní gap 

pro rok 2007 nebyl vytvo en z d vodu nedostupnosti dat. Avšak pasiva jsou porovnávána 

pouze s aktivy, která banka drží za ú elem ízení likvidity (pokladní hotovost a vklady 

u centrální banky, pohledávky za bankami splatné do 3 m síc  a státní dluhopisy akceptované 

centrální bankou k refinancování). Také zde zcela chybí úv ry. Proto hodnocení není zcela 

objektivní a srovnatelné. Závazky splatné do m síce a do t í m síc  jsou tvo eny p edevším 

vklady klient , ostatní kategorie jsou pak závazky z dluhových cenných papír . Wüstenrot 

hypote ní banka má splatná pasiva ve v tšin  asových koš  vyšší než splatná aktiva. 

Výjimku tvo í položky se splatností nad 5 let v roce 2011, kde gap dosahuje pozitivních 

hodnot. Z toho tedy plyne, že banka má p ebyte né zdroje, které by m la investovat. 

Tabulka . 3.6 - Likvidní gap Wüstenrot hypote ní banka, a. s. (v tis. K ) 

Splatnost m síc tvrtletí rok 1 - 5 let nad 5 let neur eno 

2008 -1 048 305 -250 770 -558 546 -4 777 077 0 0 

2009 -1 019 957 -401 327 -1 321 872 -6 305 762 0 0 

2010 -1 618 058 -46 180 -1 378 228 -8 144 462 0 0 

2011 -5 894 407 -381 166 -5 224 610 -4 733 175 58 295 0 

Zdroj: Výro ní zpráva Wüstenrot hypote ní banka, a. s. 2008 – 2011 
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4.4 Komparace likvidity vybraných bank 

Vybrané banky nebyly porovnány jen vzájemn , ale došlo také ke srovnání 

s pr m rnými výsledky za bankovní sektor, které zobrazuje tabulka . 3.7. Ve t ech 

ukazatelích dosáhla nelepších výsledných hodnot GE Money Bank.  

Tabulka 3.7 – Pr m rné vývoj ukazatel  likvidity za bankovní sektor (v %) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech 

23,970 23,061 25,307 26,097 26,883 

Podíl rychle likvidních aktiva 
na vkladech klient  

36,548 35,912 37,986 38,772 40,788 

Podíl úv r  na aktivech 49,350 51,941 51,855 52,499 52,307 
Podíl úv r  na vkladech klient  75,244 80,887 77,832 77,999 79,361 

Podíl isté pozice na mezibank. 
trhu na aktivech 

0,760 -0,281 0,035 0,576 -0,776 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  zve ejn ných eskou národní bankou 

Pro porovnání likvidity vybraných bank byl využit grafický aparát. 

Graf . 3.1 - Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U tohoto ukazatele zaznamenala nejvyšší hodnoty GE Money Bank. Ale v posledním 

sledovaném roce se této bance vyrovnala i Wüstenrot hypote ní banka. Všechny vybrané 

banky v roce 2010 zaznamenaly nejnižší hodnoty tohoto ukazatele a v roce 2011 naopak 

nejvyšší. Pr m rných hodnot nedosáhla však ani jedna z vybraných bank. 
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Graf . 3.2 - Podíl rychle likvidních aktiv na vkladech klient  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Shodný pr b h ukazatele podílu rychle likvidních aktiv na vkladech klient  má velká 

i st ední banka. Wüstenrot zaznamenala prudší pokles i r st hodnot než ostatní banky. Avšak 

tato malá banka se specializuje na hypote ní úv ry, takže má ve v tšin  ukazatel  extrémn jší 

výkyvy a hodnoty. P esto je na tom nejlépe, nebo  se blíží pr m rným výsledk m. 

Graf . 3.3 - Podíl úv r  na aktivech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dle výsledných hodnot tohoto ukazatele nejmén  úv ruje UniCredit Bank. Je 

evidentní, že tato velká banka si udržuje stejnou hladinu tohoto ukazatele, která se tém  

neliší od pr m rných hodnot. Ostatní banky mají klesající pr b h ukazatele. GE Money Bank 

se také postupem asu p ibližuje pr m rným hodnotám. Co se tý e W stenrot hypote ní 

banky není pokles výsledných hodnot tak prudký jako u st ední banky. Ale tato malá banka 

úv ruje nejvíce, což je logické s ohledem na její specializaci. 

Graf . 3.4 - Podíl úv r  na vkladech klient  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhledem k extrémním výsledk m Wüstenrot hypote ní banky jsou v grafu . 3.4 

zobrazeny výsledné hodnoty pouze GE Money Bank a UniCredit Bank. Op t lze pozorovat 

obdobný pr b h obou k ivek. V eském bankovním sektoru je obvyklé, že hodnoty ukazatele 

nep ekra ují 100 %, tj. banky financují úv ry z klientských depozit. Ob  banky ale v ur itých 

obdobích dokonce poskytnou více prost edk  na úv ry, než kolik jich p ijmou ve form  

vklad . Na úv ry jsou použity jiné zdroje (emise cenných papír  i p j ky od jiných bank). 
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Graf . 3.5 - Podíl isté pozice na mezibankovním trhu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z analyzovaných bank má nejlepší pozici na mezibankovním trhu GE Money Bank. 

Po všechna sledovaná období je istým v itelem, p estože postupn  hodnota klesá. Klesající 

pr b h zaznamenává i UniCredit Bank, která se v roce 2011 stala istým dlužníkem. P estože 

je tedy velkou bankou, momentáln  je na tom nejh  z vybraných subjekt . Wüstenrot 

hypote ní banka se z pozice istého dlužníka p em nila na istého v itele. V letech 

2007 - 2009 byla hluboce v záporných hodnotách a v následujícím roce prudce vystoupala 

do kladných hodnot. V p evážné v tšin  jsou banky na domácím trhu istými v iteli. 
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5 Záv r 

Cílem této bakalá ské práce bylo analyzovat vývoj likvidity vybraných obchodních 

bank v letech 2007 - 2011. Byly vybrány t i banky, p i emž každá zastupovala jednu skupinu 

obchodních bank – UniCredit Bank pat í do skupiny velkých bank, GE Money Bank je st ední 

bankou a W stenrot hypote ní banka pat í mezi malé banky. 

Ve druhé a t etí kapitole byla vymezena teoretická východiska. Na základ  t chto 

informací vznikla kapitola tvrtá. Druhá kapitola byla v nována obecn  finan nímu zdraví 

a regulaci bankovnictví na národní i nadnárodní úrovni. Zmín ny byly Basilejské dohody, 

finan ní zdraví podle Mezinárodního m nového fondu a jiné metody pro diagnostiku 

finan ního zdraví. Avšak st žejní je kapitola t etí. Zde byly vymezeny konkrétní ukazatelé 

a postupy pro posouzení likvidní pozice banky. Dále byla popsána struktura bankovní rozvahy 

a podrozvahy, regulace likvidity a strategie jejího ízení. 

Na základ  dat dostupných z výro ních zpráv jednotlivých komer ních bank byly 

vy ísleny ukazatelé likvidity a likvidní gap za uplynulých p t let. V záv ru tvrté kapitoly pak 

pomocí grafického znázorn ní došlo ke srovnání vybraných bank. Z výsledk  vyplynulo, že 

nejlepší pozici za sledovaná období má banka st ední velikosti, tedy GE Money Bank. Co se 

tý e likvidního gapu, situace se ve velké a st ední bance p íliš nelišila. Dlouhodobý gap byl 

v kladných hodnotách, ale v krátkém období splatná pasiva výrazn  p evyšovala splatná 

aktiva. Taková podoba likvidního gapu je pro banky typická, nebo  banky zpravidla p ijímají 

zejména krátkodobé vklady, avšak poskytují z nich úv ry s delší dobou splatnosti. 

Jak již bylo zmín no, vybrané banky nem ly zcela odpovídající výsledky. Ukazatel 

pom ru úv r  k celkovým aktiv m by m l dle pr m ru dosahovat okolo 50 %. Všechny 

ur ené banky se postupn  p ibližují tomuto trendu. Z výsledných hodnot tohoto ukazatele 

však vyplývá, že více p ekvapiv  úv rují malé a st ední banky. Obdobn  jsou na tom banky 

u dalšího ukazatele. Pr m rný pom r mezi úv ry a vklady se pohybuje okolo 80 % a je jeden 

z nejnižších v Evropské unii. Výjimkou byla W stenrot hypote ní banka, která m la hodnoty 

mnohem vyšší (dáno specializací na hypote ní úv ry). Další dv  vybrané banky byly lehce 

nad touto pr m rnou hodnotou. P esto bankám zbývá dostate ný objem prost edk  

v hotovosti, tudíž nejsou závislé na financování ze zahrani í. P evážná ást obchodních bank 

je istými v iteli. P ekvapiv  UniCredit Bank, jedna z velkých bank, je na mezibankovním 

trhu istým dlužníkem. Co se tý e podílu rychle likvidních aktiv na vkladech klient , hodnoty 
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také nejsou optimální. Pr m rné krytí vklad  klient  rychle likvidními aktivy je okolo 40 %. 

Momentáln  se tomuto pr m ru nejvíce blíží Wüstenrot hypote ní banka. Ostatní vybrané 

banky jsou velmi nízko pod touto hodnotu. Stejn  jako ukazatele pom ru rychle likvidních 

aktiv na celkových aktiv. Zde se pr m r pohybuje okolo 25 %. Ale žádná z vybraných bank 

se této hodnot  nep iblížila. Celkov  však mají domácí komer ní banky dlouhodob  velmi 

p íznivou likvidní pozici. 
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P íloha . 1 - Základní a dopl kové ukazatele finan ního zdraví nekonsolidované (v mil. K ) 

Ukazatel 31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 
I003 (%) 12,86 21,90 25,62 24,54

- pohledávky se 
selháním (netto) 

29 681 57 977 74 144 74 496

- regulatorní 
kapitál celkem 

230 852 264 736 289 352 303 516

I004 (%) 2,81 4,58 5,39 5,22
- pohledávky se 

selháním 
69 610 115 374 142 354 145 532

- pohledávky 
celkem 

2 481 224 2 520 218 2 643 008 2 789 431

I005 (%)  
- rezidenti 83,08 85,26 84,45 85,49
- banky 4,04 5,83 5,96 6,94
- centrální banka 10,88 13,04 12,87 12,22
- ostatní finan. 

instituce 
5,34 4,41 3,87 3,68

- vládní instituce 1,92 2,25 2,12 2,02
- nefinan ní 

podniky 
30,00 26,59 25,49 26,07

- ostatní domácí 
sektory 

30,90 33,13 34,13 34,56

- nerezidenti 16,92 14,74 15,55 14,51
I015(%)  

- R 81,40 83,48 82,30 83,33
- vysp lé zem , 

mimo ínu 
12,61 11,16 11,26 10,07

- nov  vznikající 
trhy a rozvojové 
zem , v . íny 

5,99 5,36 6,44 6,60

- Afrika 0,07 0,06 0,06 0,07
- z toho: 

Sub-Sahara 
0,03 0,05 0,05 0,06

- St ední a 
východní 
Evropa 

4,13 3,38 4,11 3,76

- Spole enství 
nezávis. stát  a 
Mongolska 

1,61 1,81 2,20 2,65

- Rozvojová 
Asie, v . íny 

0,08 0,04
0,03 

 
0,07

- Blízký východ 0,08 0,05 0,03 0,04
- Západní 

polokoule 
0,02 0,02 0,01 0,02

I020 (b.b.) 477,93 481,06 485,64 457,99
I021 (b.b.) 24,10 20,10 15,90 22,10
Zdroj: www.cnb.cz 
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I003 – pohledávky se selháním (netto) k regulatornímu kapitálu 

 jedná se o podíl objemu pohledávek se selháním v i úv rovým institucím i klient m 

kompenzovaný o vytvo ené opravné položky k regulatornímu kapitálu (pohledávky 

se selháním jsou pohledávky nestandardní, pochybné a ztrátové podle vyhlášky 

. 123/2007 Sb.), 

 v eských podmínkách není ukazatel dosud b žn  používán a vy íslen je pouze 

na nekonsolidované bázi, 

 kvantifikace není zcela v souladu s metodikou MMF, ale hodnotu ukazatele to p íliš 

neovlivní (nezahrnují se pohledávky v i centrálním bankám, neob žná aktiva ur ena 

k prodeji a p i kategorizaci pohledávek krom  doby po splatnosti je zohledn na 

finan ní situace klienta). 

I004 – pohledávky se selháním k pohledávkám celkem 

 p edstavován podílem objemu pohledávek se selháním v i úv rovým institucím 

i klient m v hodnot  p ed znehodnocením k celkovým pohledávkám v i úv rovým 

institucím i klient m p ed znehodnocením, 

 v eských podmínkách je ukazatel shodný s podílem pohledávek se selháním 

na pohledávkách celkem v investi ním portfoliu a kvantifikován je pouze 

na nekonsolidované bázi, 

 op t platí, že vy íslení tohoto ukazatele není zcela v souladu s metodikou používanou 

MMF (rozdíly jsou stejné jako u p edchozího ukazatele). 

I005 – úv ry podle sektor  k úv r m celkem 

 ukazatel p edstavuje len ní úv r  v i úv rovým institucím a klient m v hodnot  

p ed kompenzací o vytvo ené opravné položky podle rezidentských sektor  

a nerezident  (do jednotlivých rezidentských sektor  pat í banky, centrální banka, 

vládní instituce, ostatní finan ní instituce, nefinan ní korporace a ostatní domácí 

sektory), 

 v eských podmínkách se používá v r zných len ních a op t je k dispozici pouze 

hodnota na nekonsolidované bázi, 
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 vy íslení tohoto ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, ale vliv rozdílu je 

minimální (vychází z m nové metodiky a tudíž nezahrnuje asové rozlišení, tj. 

v tomto p ípad  nezahrnuje nab hlé úroky k úv r m a p ípadn  i úroky splatné, ale 

dosud nesplacené). 

I015 – úv ry podle region  k úv r m celkem 

 vyjad uje len ní úv r  v i úv rovým institucím a klient m p ed kompenzací 

o vytvo ené opravné položky podle region  (jejich složení je uvedeno na webových 

stránkách MMF), 

 v tomto len ní není ukazatel v eských podmínkách užíván a NB jej vy ísluje 

pouze na nekonsolidované bázi, 

 metodika, kterou je ukazatel vy íslován, se zcela neshoduje s metodikou MMF, ale 

dopad na výslednou hodnotu je zcela minimální (nejsou zahrnuty pohledávky v i 

centrálním bankám a neob žná aktiva ur ená k prodeji). 

I020 - rozp tí mezi referen ní úrokovou sazbou z úv r  a úrokovou sazbou z vklad   

 rozp tí se po ítá jako rozdíl mezi váženým pr m rem úrokových sazeb z úv r  a 

váženým pr m rem úrokových sazeb z vklad , 

 výpo et ukazatele se zcela shoduje s metodikou používanou MMF, ale v eských 

podmínkách se b žn  nepoužívá. 

I021 -  rozp tí mezi nejvyšší a nejnižší mezibankovní úrokovou sazbou 

 jedná se o úrokové rozp tí mezi nejvyšší a nejnižší pr m rnou jednodenní úrokovou 

sazbou zobchodovanou jednotlivými bankami na domácím mezibankovním trhu 

deposit vypo tený jako pr m r za dané kalendá ní tvrtletí, 

 rozdíly v kvantifikaci neexistují a v eských podmínkách je ukazatel b žn  užíván.11 

                                                            
11 Metodické vysv tlivky (www.cnb.cz) 
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P íloha . 2 – Rozvaha UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (nekonsolidovaná, v mil. K ) 

Aktiva 2011 2010 2009 2008 2007 
Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank 

5 079 2 853 2 298 1 805 1 720 

Finan ní investice ur ené 
k obchodování 

20 648 14 860 19 941 14 116 18 159 

Pohledávky za bankami 24 106 33 348 31 320 51 882 47 549 
Pohledávky za klienty 181 780 172 070 167 700 173 856 152 774 
Finan ní investice 51 191 42 519 39 654 32 748 36 227 
Hmotný majetek 1 122 1 578 1 618 1 690 1 662 
Nehmotný majetek 0 1 1 3 6 
Odložená da ová pohledávka 261 374 217 237 402 
Ostatní aktiva 4 471 2 573 1 878 2 344 10 155 
Dlouhodobá aktiva ur ená 
k prodeji 

86 0 0 0 360 

Aktiva celkem 288 744 270 176 264 627 278 681 269 014 

Zdroj: Výro ní zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007-2011 

Pasiva 2011 2010 2009 2008 2007 

Závazky v i bankám 32 436 31 381 25 148 27 048 27 004 
Závazky v i klient m 178 734 174 373 171 827 170 770 166 283 
Vydané dluhové cenné papíry 31 395 24 457 28 559 37 270 30 314 
Finan ní závazky ur ené 
k obchodování 

5 489 4 089 4 995 6 668 5 194 

Rezervy 1 129 708 543 522 631 
Odložený da ový závazek 394 0 2 23 0 
Ostatní pasiva 6 073 3 935 4 071 8 317 15 519 
Pod ízené závazky 0 0 0 1 000 1 000 

Cizí zdroje celkem 255 650 238 943 235 145 251 618 245 945 

Základní kapitál 8 750 7 325 5 125 5 125 5 125 
Emisní ážio 3 481 3 481 3 481 3 473 3 473 
Rezervní fondy 2 999 2 849 2 849 2 849 2 849 
Fondy z p ecen ní finan ních 
nástroj  

1 487 -654 97 -379 0 

Nerozd lený zisk 16 377 18 232 17 930 15 912 12 001 

Vlastní kapitál celkem 33 094 31 233 29 482 27 063 23 069 

Pasiva celkem 288 744 270 176 264 627 278 681 269 014 

Zdroj: Výro ní zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 2007 – 2011 
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P íloha . 3 – Rozvaha GE Money Bank, a. s. (nekonsolidovaná, v tis. K ) 

Aktiva 2011 2010 2009 2008 2007 
Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank 

3 043 613 3 035 486 3 889 098 4 544 901 2 950 240 

Státní bezkupónové 
dluhopisy a ostatní 
cenné papíry 

16 640 453 11 092 667 12 466 458 2 282 574 0 

Pohledávky za bankami 
a družstevními záložnami 

12 457 124 15 663 357 17 707 748 1 413 342 3 214 299 

Pohledávky za klienty 96 302 052 97 261 696 96 576 377 85 882 441 74 850 920 
Dluhové cenné papíry 510 651 751 349 0 0 0 
Akcie, podílové listy 
a ostatní cenné papíry 

49 431 47 015 43 597 34 713 30 645 

Ú asti s podstatným 
vlivem 

240 240 240 240 240 

Ú asti s rozhodujícím 
vlivem 

6 832 968 6 832 968 0 0 0 

Nehmotný majetek 1 172 680 1 140 489 929 525 913 633 565 278 
Hmotný majetek 801 517 774 965 792 904 838 356 871 859 
Ostatní aktiva 3 002 982 2 909 195 2 426 742 2 582 157 2 298 386 

asové rozlišení 104 962 110 935 112 389 63 979 93 547 

Aktiva celkem 140 918 673 139 620 362 134 945 078 98 556 336 84 875 414 

Zdroj: Výro ní zpráva GE Money Bank, a. s. 2007 – 2011 

Pasiva 2011 2010 2009 2008 2007 
Závazky v i bankám 
a družstevním záložnám 

267 093 296 674 658 254 178 659 37 923 

Závazky v i klient m 107 432 147 109 942 444 108 834 583 71 957 234 61 112 329 
Ostatní pasiva 2 971 571 2 681 821 1 891 158 1 606 328 1 902 126 

asové rozlišení 15 452 16 847 2 488 41 15 949 
Rezervy 422 664 695 657 825 951 841 141 809 726 

Cizí zdroje celkem 111 108 927 113 633 443 112 212 434 74 583 403 63 878 053 

Základní kapitál 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 
Emisní ážio 4 726 087 4 726 087 4 701 979 4 701 979 4 701 979 
Rezervní fondy a ostatní 
fondy ze zisku 

102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 

Oce ovací rozdíly -12 654 63 517 50 861 16 563 14 401 
Nerozd lený zisk nebo 
neuhrazená ztráta 

20 585 315 17 367 804 15 238 840 15 668 981 13 302 889 

Zisk nebo ztráta za ú etní 
období 

3 898 998 3 217 511 2 128 964 2 973 410 2 366 092 

Vlastní kapitál celkem 29 809 746 25 986 919 22 732 644 23 972 933 20 997 361 

Pasiva celkem 140 918 673 139 620 362 134 945 078 98 556 336 84 875 414 

Zdroj: Výro ní zpráva GE Money Bank, a. s. 2007 – 2011 
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P íloha . 4 – Rozvaha Wüstenrot hypote ní banka, a.s. (v tis. K ) 

Aktiva 2011 2010 2009 2008 2007 
Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank 

111 215 3 320 3 171 495 2 580 

Pohledávky za bankami 1 952 059 506 087 127 104 77 899 152 575 
Pohledávky za klienty 16 421 382 11 260 635 8 878 992 6 715 405 4 086 415 
Finan ní deriváty 
k obchodování 

115 658 77 038 40 828 30 402 0 

Cenné papíry držené 
do splatnosti 

565 284 49 647 49 276 51 484 51 558 

Realizovatelné cenné papíry 195 640 0 0 0 0 
Nehmotný majetek 24 729 24 849 9 985 6 999 5 293 
Hmotný majetek 18 090 17 343 10 979 5 893 4 122 
Odložená da ová pohledávka 7 669 406 3 406 6 489 10 081 
Ostatní aktiva 4 301 4 672 13 986 5 307 1 579 

Aktiva celkem 19 416 027 11 943 997 9 137 727 6 900 373 4 314 203 

Zdroj: Výro ní zpráva Wüstenrot hypote ní banka, a. s. 2007 – 2011 

Pasiva 2011 2010 2009 2008 2007 
Závazky v i bankám 1 571 313 75 1 293 330 1 259 744 502 985 
Závazky v i klient m 7 436 420 2 258 806 221 332 153 258 0 
Finan ní deriváty 
k obchodování 

87 846 111 632 48 042 0 0 

Závazky z emitovaných 
cenných papír  

9 188 330 8 817 398 6 895 738 4 837 789 3 181 325 

Ostatní závazky 100 458 33 723 44 232 28 295 19 902 
Splatný závazek dan  
z p íjm  

274 12 247 0 0 0 

Cizí zdroje celkem 18 384 641 11 233 881 8 502 674 6 279 086 3 704 212 

Základní kapitál 920 000 600 000 600 000 600 000 600 000 
Rezervní fond 6 031 2 278 1 591 1 026 0 
Ostatní fondy 0 4 865 4 865 4 865 4 865 
Fondy z p ecen ní finan ních 
nástroj  

-32 342 0 0 0 0 

Nerozd lený zisk 137 697 102 973 28 597 15 396 5 126 

Vlastní kapitál celkem 1 031 386 710 116 635 053 621 287 609 991 

Pasiva celkem 19 416 027 11 943 997 9 137 727 6 900 373 4 314 203 

Zdroj: Výro ní zpráva Wüstenrot hypote ní banka, a. s. 2007 – 2011 

 

 

 

 

 


