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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá analýzou ekonomickej situácie vybraných piatich 

československých bánk: Živnostenskej banky, Tatra banky, Anglo-československej 

banky, Banky československých légií a Agrárnej banky počas Veľkej hospodárskej 

krízy. Prostredníctvom dostupných dát z rokov 1922 – 1938 je preukázaný vývoj 

správania a efektivity bánk v období pred krízou a počas nej. Cieľom tejto práce je 

priblížiť situáciu bánk pred nástupom hospodárskej krízy a identifikovať správanie 

manažmentu bánk počas krízy pomocou štyroch finančných ukazovateľov. Finančné 

ukazovatele skúmajú rentabilitu, likviditu a solventnosť bánk. Z výsledkov práce 

vyplynulo, že banky sa správali neefektívne už pred krízou, čo mu nasvedčujú nízke 

hodnoty ukazovateľov rentability vlastného kapitálu a aktív. Pomerový ukazovateľ 

úverov voči vkladom vplyvom krízy poklesol takmer u všetkých bánk, avšak poukazuje 

na neefektívne správanie niektorých československých bánk v rámci nízkeho 

poskytovania úverov už pred krízou. Hoci ani jedna z československých bánk počas 

krízy neskrachovala, táto práca poukazuje na neefektívne správanie manažmentu bánk, 

ktorý sa vo veľkej miere spoliehal na pomoc od štátu. 
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Abstract 

This thesis deals with the analysis of the economic situation of selected five 

Czechoslovak banks: Živnostenská banka, Tatra banka, Anglo-československá banka, 

Banka Československých legií and Agrárna banka during the Great Depression. 

Through the available data from 1922 – 1938, the development of the behavior and 

efficiency of banks in the pre-crisis and during the period is proven. The aim of this 

work is to describe the situation of banks before the onset of the economic crisis and to 

identify the behavior of bank management during the Great Depression using four 

financial indicators. Financial indicators examine the profitability, liquidity and 

solvency of banks. The results of the work showed that banks behaved inefficiently 

already before the crisis, which is indicated by low values of return on equity and assets. 

The ratio of loans to deposits due to the crisis has fallen in almost all banks, but points 

to the inefficient behavior of some of the Czechoslovak banks as part of low lending 

before the crisis. Although none of the Czechoslovak banks collapsed during the crisis, 

this thesis points to the inefficient behavior of bank management, which relied heavily 

on state aid. 
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Úvod 

Veľká hospodárska kríza je považovaná za jednu z prelomových udalostí 

minulého storočia nielen vo finančnom svete. Krach na burze v New Yorku zasiahol 

banky na celom svete, ktoré sa ešte pár rokov spamätávali z tejto situácie. Avšak nie vo 

všetkých krajinách krachovali banky, čo bol aj prípad Československa, hoci aj tu banky 

pocítili silu krízy.   

Cieľom práce je analyzovať ekonomickú situáciu vybraných piatich bánk: 

Živnostenskej banky, Tatra banky, Anglo-československej banky, Banky 

československých légií a Agrárnej banky počas hospodárskej krízy v rokoch 1929-1933. 

Výber bánk bol založený na týchto aspektoch: veľkosť bilančných úhrnov, doba 

založenia, politické prepojenia a miesto pôsobenia. Živnostenská a Anglo-

československá banka patrili medzi najväčšie a najvýznamnejšie banky v rámci 

Československa, kde svojim množstvom aktív vysoko prevyšovali ostatné banky. Medzi 

stredne veľké banky sa radili Banka československých légií, Agrárna a Tatra banka. Čo 

sa týka vzniku finančných inštitúcii, Živnostenská banka, Agrárna banka a Tatra banka 

vznikli ešte počas Habsburskej monarchie a mali vybudovanú svoju klientelu. Avšak 

všetky museli čeliť prvej svetovej vojne a následne aj vzniku nového štátu. Dôležitou 

zmenou bola aj menová reforma, počas ktorej bola zavedená koruna a účasť bánk na 

nostrifikáciách. Všetky tieto udalosti sa následne premietli aj do ročných bilančných 

úhrnov bánk. Banka československých légií a Anglo-československá banka vznikli na 

začiatku 20-tych rokov, takže vstupovali do novej dekády z lepšej pozície ako uvedené 

banky a počas deflačnej krízy ich až tak nezasiahli problémy. Tatra banka ako jediná z 

analyzovaných bánk pôsobila iba na území Slovenska, kde zastávala pozíciu najväčšej 

banky.  

Prvá časť práce uvádza prehľad vnímania bankového sektora z pohľadu 

ekonómov počas rôznych období a ako oni hodnotili a vnímali chovanie bánk a 

finančného sektora. Ďalej je tu takisto opísaný vznik a priebeh krízy v Amerike a aj v 

Československu. V druhej časti je opísaný bankový sektor počas 20-tych rokov v 

Československu a udalostí, ako napríklad menová reforma a nostrifikácie, s ktorými sa 

museli jednotlivé banky vysporiadať. Tretia časť práce je zameraná na analýzu krízy v 

Československu a následne je podrobne uvedené, ako kríza zasiahla jednotlivé banky na 

ich bilanciách. Okrem toho sa práca zameriava na dnešné finančné ukazovatele banky, 

podľa ktorých je hodnotená kondícia bánk. Ide o ukazovatele rentability, likvidity a 
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solventnosti bánk. V 30-tych rokoch neboli uvádzané novodobé ukazovatele pri 

hodnotení bánk a hodnotil sa iba medziročný rast položiek na strane aktív a pasív. Preto 

sa práca pokúsi zanalyzovať a zhodnotiť vtedajšiu situáciu bánk aj na základe týchto 

ukazovateľov, ktoré budú zasadené do kontextu medzivojnového Československa. 

Výpočty jednotlivých ukazovateľov boli uskutočnené pomocou dobových údajov z 

bilancií jednotlivých bánk. Keďže aktíva a pasíva bánk sú rozdelené iba do všeobecných 

kategórií, jednotlivé výpočty a následná analýza sú tomuto prispôsobené. Následne bol 

vytvorený štatistický prehľad hospodárskej situácie vybraných bánk počas sledovaného 

obdobia, na základe ktorého bude poukázané na odlišnosť manažérskych stratégií 

jednotlivých bánk. V záverečnej časti sú zhrnuté výsledky práce s dôrazom na to, že bez 

sanačnej podpory štátu by niektoré banky krízu nezvládli. Takisto je uvedené, ako 

manažment niektorých bánk nebol  prezieravý pri politike rezerv a čelil príliš 

vysokému riziku. 

Literatúra venovaná hospodárskej kríze v Československu si doposiaľ kládla za 

cieľ popísať históriu jednotlivých bankových domov bez toho, aby sa usilovala o hlbšiu 

analýzu ekonomickej situácie bánk a vplyvu hospodárskej politiky na bankový sektor v 

Československu. Zameriava sa predovšetkým na opis krízy a ako zasiahla jednotlivé 

odvetvia v Československu, prípadne ako sa menili položky na strane aktív a pasív 

počas recesie. Hlavný prínos práce vidí autorka v záveroch analýzy vybraných bánk v 

Československu počas najväčšej krízy 20. storočia. Táto analýza môže prispieť k 

lepšiemu pochopeniu správania manažmentu bánk z pohľadu finančnej kondície bánk. 

Táto práca chce poukázať na to, že hoci v rokoch počas najväčšej hospodárskej recesie 

ani jedna banka v Československu neskrachovala, banky sa skôr zameriavali na vlastné 

potreby ako na napredovanie ekonomiky. Cieľom práce je poukázať na neefektívne a 

občas riskantné hospodárenie niektorých bánk, ktoré musel neskôr sanovať štát. 
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1. Prehľad literatúry 

Česká a slovenská literatúra popisovala históriu bankovníctva a jednotlivých 

bánk, prípadne zaznamenala priebeh Veľkej hospodárskej krízy na území vtedajšieho 

Československa a v jednotlivých priemyselných odvetviach. Podrobný prehľad bilancií 

bánk a štatistík z jednotlivých rokov zozbierali Pimper (1929) a Kašpar (1924-1938), 

ktorí však iba komentovali percentuálne zmeny v položkách medzi jednotlivými rokmi, 

prípadne komentovali pôsobenie bánk v jednotlivých odvetviach. 

V knihe Deset let Národní banky Československé (1937) sa kolektív autorov 

zaoberá vznikom novej meny v ČSR, vývojom hospodárstva novovzniknutej republiky, 

ale aj činnosťou samotnej Národnej banky Československej, ktorá vznikla až v roku 

1926. Pred jej vznikom plnil funkciu centrálnej banky Bankovní úřad pri Ministerstvi 

financí. Novotný (1974) vo svojej štúdii rozoberá úlohu úradu pri tvorbe menovej 

politiky, či už pri zavedení novej meny, alebo aj jeho deflačnú politiku na začiatku 

dvadsiatych rokoch. Vencovský a kol. (1999) vo svojej knihe popisujú dejiny 

bankovníctva v Čechách a v jednej kapitole sa venujú aj obdobiu prvej republiky ČSR. 

Podrobne opisujú ako vznik novej republiky, menová reforma, nostrifikácie, deflačná 

kríza a hospodárska konjunktúra ovplyvnili situáciu v bankovníctve a aký to malo 

dopad na banky. Zaoberajú sa aj prepojením niektorých bánk na vládnuce strany. 

Neskôr toto spojenie zohralo svoju rolu najmä v utváraní finančnej politiky, ale aj v 

záchrane bánk počas hospodárskej krízy. V jednej zo svojich podkapitol sa autori 

venujú podrobnejšiemu opisu jednotlivých komerčných bánk počas obdobia prvej 

republiky. Zameriavajú sa na vznik bánk, ich sféru vplyvu a ich najväčších klientov. 

Okrem toho uvádzajú, aký vplyv mali udalosti od vzniku ČSR na banky a ako ich 

zasiahla veľká hospodárska kríza. Samotnej hospodárskej kríze na území ČSR sa venuje 

Sekanina (2004) a kríze na Slovensku sa venujú Ferenčuhová, Zemko a kol. (2012). V 

obidvoch publikáciách sa autori venujú dopadom krízy z viacerých hľadísk, či už je to 

priemysel, poľnohospodárstvo, obchod a iné sféry. 

Holec a Halon (2007) detailne popisujú históriu Tatra banky, kde hodnotia 

správanie sa banky a ako banka zvládala tak dlho pôsobiť na slovenskom trhu. Venujú 

sa aj blízkym kontaktom manažmentu banky s vrcholnými predstaviteľmi 

československej vlády, ktorá im v najťažších časoch podala pomocnú ruku. Okrem toho 

popisujú aj meniaci sa stav bankovej bilancie v priebehu jednotlivých rokov. Historici 

Novotný a Šouša (1996) sa podobným spôsobom zamerali na Agrárnu banku. Opísali 



   

 

6 

  

politické prepojenie vedenia banky na Agrárnu stranu, ktorá ochotne pomáhala tejto 

banke. Okrem toho detailne opísali oblasti, v ktorých pôsobila banka, akých mala 

klientov a ako sa jednotlivé položky bilancie menili počas pôsobenia banky v ČSR. 

V zahraničnej literatúre nájdeme viacero štúdií, ktoré skúmajú príčiny a 

následky krízy. Bordo (1985) vo svojej štúdií skúmal vplyv finančnej krízy na 

hospodársku činnosť v šiestich krajinách počas rokov 1870-1933. Skúmal dva teoretické 

prístupy k finančným krízam. Prvým z nich bola dôležitá úloha finančných inštitúcií a 

hlavne bankového systému pri vysvetľovaní, prečo niektoré krajiny čelili kríze viac ako 

iné. Príkladom toho je aj absencia celoštátneho systému filiálok v USA oproti iným 

krajinám, čo bolo dôležitým faktorom pri krachu bánk z dôvodu alokácie rizika. 

Druhým prístupom bola súvislosť medzí krízami na akciovom trhu a poklesom pomeru 

depozít a rezerv v komerčnom bankovníctve medzi pozorovanými krajinami. 

Ako naznačujú Eichengreen a Portes (1987), bankový systém a jeho prepojenie 

na ostatný finančný svet zohralo kľúčovú úlohu pri šírení krízy. Ďalej uvádzajú, že po 

vzore USA a založení FED, v 20-tych rokoch minulého storočia vznikli vo viacerých 

krajinách centrálne banky slúžiace aj ako „lender of last resort“. Okrem toho bol 

prítomný proces zlúčenia bánk najmä v Latinskej Amerike a Európe, čo bol aj prípad 

ČSR. Novovzniknuté štáty po skončení prvej svetovej vojny preberali systém 

bankovníctva po vzore Rakúska a Nemecka. Avšak úvery poskytnuté bankami v týchto 

novovzniknutých štátoch boli viazané na menší trh vzhľadom na užšiu špecializáciu 

priemyslu a poľnohospodárstva. V prípade, že by jedno odvetvie bolo zasiahnuté krízou, 

prejavilo by sa to nepríjemným šokom v celom bankovníctve. 

Analýzou bánk počas Veľkej hospodárskej krízy sa zaoberalo mnoho 

zahraničných ekonómov. Jedným z nich bol aj Grossman (1994), ktorý sa vo svojej 

práci zaoberal troma možnými príčinami, ktoré mohli ovplyvniť stabilitu v 

bankovníctve v jednotlivých krajinách počas hospodárskej krízy. Prvou z nich je 

štruktúra komerčného bankovníctva v pozorovaných krajinách, ďalším faktorom je 

makroekonomická politika, ktorú uplatňoval štát a poslednou treťou príčinou je činnosť 

centrálnej banky. Zozbierané dáta sú z 25 krajín Európy a Severnej Ameriky. Autor 

krajiny rozdelil na dve skupiny, kde prvá skupina bola značne zasiahnutá krízou, v 

ktorej množstvo bánk skrachovalo a druhá skupina obsahovala krajiny, ktoré kríza 

zasiahla, avšak bez veľkého kolapsu bánk. V tejto druhej skupine sa nachádzalo aj 

Československo. Mitchener (2005) porovnával rozdielny bankový dohľad a regulácie v 

štátoch v USA počas hospodárskej krízy pomocou ekonometrického modelu. Z 
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výsledkov jeho práce vyplynulo, že striktnejšie kapitálové požiadavky viedli k nižšej 

miere suspendovaných bánk, ktoré boli prepojené so štátom. Avšak v niektorých štátoch 

zákony zakazovali bankám vytvárať svoje pobočky a vytvárať vyššie rezervy, čo viedlo 

k vyššej nestabilite v bankovníctve. 
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2. Analýza bankového sektora 

2.1 Pohľad na banky počas rôznych ekonomických smerov 

Hlavný predstaviteľ klasickej ekonómie A. Smith sa vo svojich publikáciách len 

okrajovo venuje bankovníctvu. Ako uvádza Paganelli (2015), podľa Smitha by banky 

mali aj naďalej tlačiť peniaze, keďže v tej dobe neexistovala centrálna banka, a mali 

pôsobiť v čo najmenej regulovanom prostredí, keďže prirodzená konkurencia medzi 

bankami produkuje disciplínu, ktorá produkuje obozretné správanie a tým pádom sa 

snaží vyhnúť prípadným krachom bánk. Bankovníctvo, tak ako aj iné časti Smithovej 

analýzy, je súčasťou kompletnej siete vzťahov medzi hospodárstvom, štátom, zákonmi a 

morálkou, teda je príkladom komplexného systému slobody, ktorý podporuje prosperitu 

a rozvoj morálnych, zodpovedných a slobodných jednotlivcov. 

Smith veril, že konkurencia v slobodnom bankovníctve posilňuje väčšinu ľudí 

tak materiálne, ako aj morálne a ak sú potrebné nejaké nariadenia na podporu hladkého 

fungovania bankového systému, regulácie sú vítané. Avšak ak niektoré bankové 

predpisy zvýhodňujú niektorých na úkor väčšiny a tým zabraňujú materiálnemu rastu a 

stimulujú nemorálne správanie, tieto nariadenia sú Smithom kritizované. Smith bol 

presvedčený, že konkurencia a riziko z neúspechu naučí bankárov individuálnej a 

spoločenskej zodpovednosti. 

Ekonómovia a historici vo všeobecnosti považujú Adama Smitha za 

všestranného mysliteľa, ktorý sa zaoberal nielen efektivitou, ale aj spravodlivosťou a 

snažil sa docieliť hmotný a morálny blahobyt majority ľudí. Uprednostňoval 

inštitucionálnu štruktúru, ktorá by najviac priniesla prospech komunity, pričom je to 

zmes samoregulovaných a minimálne vládne regulovaných trhov. Smith sa domnieval, 

že regulácia prinesie spoločnosti morálny a materiálny blahobyt, pokiaľ bude mať z nej 

prospech väčšina ľudí (Paganelli, 2015). 

V devätnástom storočí došlo k polarizácii ekonomických názorov v spoločnosti. 

Výsledkom toho je napríklad aj vznik nemeckej historickej školy, ktorá sa vyznačuje 

kritickým vzťahom najmä ku klasickej ekonómií, ktorá sa formovala prevažne v 

Anglicku. Jedným z predstaviteľov tejto školy bol Bruno Hildebrand (1812 – 1878), 

ktorý ponúkol vzorec na odhad hodnoty dôvery medzi dvoma aktérmi čo sa týka 

poskytovania úveru. Ten spočíval v tom, že dôvera zodpovedala výške úveru, ktorý bol 

poskytnutý dlžníkovi. Podľa Hildebranda bol úver poskytnutý nielen majetnejším 
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ľuďom, ale aj tým, ktorí niečo v spoločnosti znamenali. V morálnych atribútoch človeka 

videl možnú dlhovú záruku. Poznamenal, že ak by bol osobný a morálny kredit 

kultivovaný prostredníctvom bánk a úverových inštitúcií, bolo by možné odstrániť 

monopol kapitalistov a zmenšiť priepasť medzi spoločenskými vrstvami. Hildebrand 

považoval banky za centrum spoločenského organizmu, ktoré boli schopné zhromaždiť 

všetky finančné kapacity spoločnosti a okamžite ich rozdeliť do oblastí, kde boli 

potrebné. Banky a úverové inštitúcie sa mali stať sprostredkovateľmi medzi bohatými a 

chudobnými (Turunen, 2009). 

Medzi hlavné ekonomické smery počas 20. storočia patrila rakúska škola, 

keynesiánstvo a monetarizmus. Popredným predstaviteľom rakúskej školy bol ekonóm 

F. A. Hayek, ktorý veril, že vlády a centrálne banky by nemali byť monopolom v 

emitovaní peňazí. Ako uvádza Lisý (2003), podľa Hayeka sú peniaze iba tovarom a ich 

ponuku môžu najlepšie zabezpečiť iba súkromní emitenti. Navrhoval vznik emitujúcich 

bánk, ktorá by vydávali peniaze kryté aktívami chrániacimi ich stabilitu a konkurencia 

by bránila ich vydávaniu v príliš veľkých množstvách. Hospodárske krízy však bral ako 

nutné zlo. Podľa tohto názoru recesie odrážajú predovšetkým obdobia likvidácie 

vyplývajúce z minulého nadmerného hromadenia kapitálového majetku. Situácia, v 

ktorej ekonomika potrebuje likvidovať takýto prebytok, môže samozrejme viesť k 

recesii, ale vládne výdavky zamerané na stimuláciu činnosti nie sú opodstatnené ako 

argumentuje Hayek, pretože by sa predovšetkým oneskoril potrebný proces 

prispôsobovania a tým by sa odložilo oživenie. Naopak, ako popisuje Mankiw (2008), 

podľa Keynesa hlavnou príčinou ekonomického poklesu bol nedostatočný agregátny 

dopyt. Celkový pokles dopytu znižuje zisky podnikov, ktoré sa neskôr prejavia v 

rastúcej nezamestnanosti. Keynes tvrdil, že túto situáciu možno zvrátiť iba zvýšením 

dopytu, pomocou zásahov vlády. 

Monetarizmus, ktorý dominoval v 70-tych rokoch minulého storočia, 

zdôrazňoval dôležitosť využívania inštrumentov ako úrokové sadzby na úpravu 

množstva peňazí v ekonomike v rámci monetárnej politiky. Monetaristi sa domnievali, 

že ciele menovej politiky sú najlepšie dosiahnuté cielením na mieru rastu peňažnej 

zásoby. Friedman ako hlavný predstaviteľ tohto smeru tvrdil, že slabá politika FED bola 

príčinou Veľkej hospodárskej krízy minulého storočia. 

Schularick a Taylor (2012) vo svojej práci analyzujú správanie peňažných, 

úverových a makroekonomických ukazovateľov v dlhodobom horizonte v rokoch 1870 

– 2008, s využitím údajov na štúdium ojedinelých udalostí spojených s epizódami 
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finančnej krízy. Pozorované obdobie rozdelili na dve časti, 1870 – 1939 a obdobie po 

druhej svetovej vojne 1945 – 2008. Na základe identifikácie týchto dvoch odlišných 

období financií, poukazujú na veľmi odlišný monetárny a regulačný rámec po 2. 

svetovej vojne, a to posun od zlata k peniazom, väčšiu úlohu aktívnej 

makroekonomickej politiky, väčší dôraz na bankový dohľad a poistenie vkladov a 

takisto aj rozšírenú úlohu centrálnej banky ako veriteľa. V povojnových krízach 

centrálne banky výrazne podporili rast peňažnej bázy a krízy neboli sprevádzané 

rozsiahlym kolapsom peňazí. Z toho môžeme vidieť odlišné správanie bánk počas 

Veľkej hospodárskej krízy v porovnaní s tým, ako je tomu dnes. 

 

2.2 Zhodnotenie Veľkej hospodárskej krízy a bánk ekonómami 

Stabilita v bankovom systéme závisí predovšetkým od jej štruktúry. Grossman 

(1994) skúmal štruktúru bánk počas Veľkej hospodárskej krízy z hľadiska priemerného 

počtu pobočiek, koncentrácie bánk a veľkosti bánk v krajine. Ako uvádzajú Madden a 

Nadler (1935), banky s väčším počtom pobočiek mali diverzifikované portfólio pôžičiek 

v rámci krajov a boli odolné voči lokálnym „run-om“. Koncentrácia bánk, resp. počet 

ich klientov ukazuje, že krajiny, ktoré kríza až tak nezasiahla, mali väčšiu koncentráciu 

bánk. Avšak ako Grossman naznačuje, banky zasiahnuté krízou mali väčšie zisky aj 

počas rokov 1929-1933. Neskôr pokles v ziskoch u týchto bánk bol výraznejší. Toto 

môže súvisieť s tým, že banky s väčšou koncentráciou vlastných pobočiek svoj profit 

premietli do zvýšenia svojich rezerv. Tento fakt naznačuje, že dôležitým faktorom bol 

manažment banky, ktorý rozhodoval o množstve rezerv. Posledným indikátorom 

stability je veľkosť banky. Kapitálovo väčšie banky sú schopné lepšie financovať 

prípadné straty a taktiež majú väčšiu diverzitu pôžičiek, čo znižuje riziko insolventnosti. 

Menšie banky nie sú schopné poskytovať pôžičky veľkým a stabilným firmám, čo 

zvyšuje ich úverové riziko. 

Ďalším predpokladom stability je makroekonomický výkon, ktorý sa premieta 

do bilancie banky. Dôkazom toho je fakt, že krajiny, ktoré opustili zlatý štandard skôr, 

boli viac stabilné ako tie, ktoré tak urobili až v krízových rokoch. Takisto stabilné 

portfólio pôžičiek a investícií bolo typické pre krajiny, ktoré boli menej zasiahnuté 

krízou. 
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Záver Grossmanovej práce poukazuje na dôležitosť politiky výmenných kurzov 

ako nezávislej premennej, ktorá ovplyvňovala stabilitu bankového systému. Výsledky 

zdôrazňujú významnosť devalvácie a schopnosť devalvovaných krajín uskutočňovať 

expanzívnu monetárnu politiku bez toho, aby spôsobili „run“ na banky.  

Mitchener (2005) popisuje vzťah medzi bankovým dozorom, reguláciami a 

finančnou stabilitou počas hospodárskej krízy v rokoch 1929 – 1933 v USA. Vo svojej 

analýze poukazuje na rozdielnu reguláciu v bankovníctve v jednotlivých štátoch v USA. 

V štátoch, kde boli nariadené vyššie kapitálové požiadavky a povolené zakladanie 

filiálok, a kde bola daná právomoc vedeniu banky na jej likvidáciu bez toho, aby najprv 

prešla súdnym procesom nútenej správy, bol zaznamenaný nižší počet skrachovaných 

bánk. Výsledky jeho práce poukazujú na to, že zákaz zakladať filiálky bánk limitovalo 

diverzifikovanie portfólia bánk a depozitov. Navyše, riziko likvidity bolo vyššie u bánk, 

ktoré sa nachádzali v rovnakých zemepisných podmienkach, pretože banky mali menej 

diverzifikované svoje depozitá ako uvádza Liang a Rhoades (1988). Mitchener poukázal 

aj na negatívny vzťah medzi kapitálovými požiadavkami a mierou pozastavenia činnosti 

bánk. Banky, ktoré navýšili svoj akciový kapitál v priemere o cca $10 000 znížili riziko 

kolapsu banky. Negatívny vzťah poukazuje na to, že toto nariadenie stabilizovalo 

bankový systém a znížilo morálny hazard banky a vytvorilo si tak rezervy v prípade 

potreby. 

V prípade Československa môžeme vidieť, že banky mali lepšiu štruktúru z 

hľadiska priemerného počtu pobočiek, koncentrácie bánk, keďže viaceré banky pôsobili 

na území dnešných Čiech a aj na Slovensku, ako aj veľkosti bánk z hľadiska bilančného 

úhrnu. Takisto štát upustil od zlatého štandardu ešte v začiatkoch hospodárskej krízy na 

území Československa, čo umožnilo centrálnej banke uskutočniť expanzívnu monetárnu 

politiku. 

 

2.3 Krach na newyorskej burze, vznik krízy 

Rozmach svetovej ekonomiky v druhej polovici 20-tych rokoch náhle prerušil 

krach na burze v New Yorku v októbri 1929, kedy začala veľká hospodárska kríza. 

Krízový pád sa prehlboval v rokoch 1929 – 1933 a  špecifikom bola mimoriadne dlhá 

pokrízová depresia. Ako uvádza Ferenčuhová a Zemko (2012), svetový obchod klesol 

na tretinu predkrízovej úrovne a svetová priemyselná výroba sa znížila o 37%. Kríza 

prenikla aj do úverovej a menovej sféry, krajiny opúšťali zlatý štandard a pristupovali k 
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devalvácií. Krízové javy ešte skomplikovala prebiehajúca agrárna kríza. Tá sa začala už 

v roku 1928 a doznievala hlboko v 30-tych rokoch. Prejavila sa najmä znížením cien 

poľnohospodárskej produkcie až o 64%. 

Ako uvádza Bordo (2018) konsenzus na krízu je taký, že recesia sa v roku 1930 

stala Veľkou hospodárskou krízou po tom, čo FED zlyhal ako „lender of last resort“, 

aby ochránil sériu bankových paník v nasledujúcich troch rokoch (Bordo a London-

Lane, 2010). Panika v bankovníctve zasa zasiahla reálnu ekonomiku cez nedostatočnú 

zásobu peňazí, ktorá spôsobila masívnu defláciu (Friedman a Schwartz, 1963). Kríza sa 

rozšírila do zahraničia prostredníctvom pevných výmenných kurzov zlatého štandardu. 

 

2.4 Kríza v ČSR a jej dôsledky 

Pomalší nástup hospodárskej krízy ČSR súvisel predovšetkým so zahraničným 

obchodom. Prvé problémy krízy zahraničného obchodu pocítilo poľnohospodárstvo na 

jeseň v roku 1928, kedy bol zaznamenaný prudký pokles cien cukrovej repy a obilia. V 

lete roku 1931 vstúpila hospodárska kríza v Československu do najhlbšej fázy, ktorá 

kulminovala na jar 1933. Urýchľujúcim a krízu prehlbujúcim faktorom bol krach dvoch 

stredoeurópskych veľkobánk – viedenskej Creditanstalt a nemeckej Danatbank v lete 

roku 1931. Ich pád na rozdiel od krachu na newyorskej burze sa prejavil rozsiahlym 

vyberaním vkladov, ktoré postihlo najmä banky, v ktorých bol prítomný zahraničný 

kapitál. Došlo k prudkému poklesu akcií na pražskej burze, ktoré sa dostali až pod 

úroveň nazačiatku roku 1927. Zahraničné banky odmietali predĺžiť československým 

ústavom krátkodobé úvery, dochádzalo k sťahovaniu úverov a k zamrznutiu časti 

československých pohľadávok v zahraničí. Následná devalvácia anglickej libry a 

ďalších mien spôsobila zdraženie československého tovaru na zahraničných trhoch. 

Úverová kríza ukončila všetku investičnú činnosť a zaznamenala ochromenie 

priemyslového, poľnohospodárskeho a obchodného podnikania. Podľa historika V. 

Průchu (2004) klesla priemyselná výroba oproti roku 1929 asi o 40%. Kurz cenných 

papierov klesol o 38%. 

Minister financií K. Engliš v roku 1931 odporúčal zásahy štátu do ekonomiky a 

najmä požadoval odstúpenie od zlatého štandardu meny, ktorý prehlboval úpadok 

exportu. V. Průcha upozorňoval na skutočnosť, že skupina okolo Živnobanky, 

zastupujúca dovozný priemysel, odmietala Englišove návrhy. 
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Kríza úverovej a menovej sústavy kládla značné nároky na mobilitu bánk. 

Hromadné vyberanie vkladov a zamŕzanie pohľadávok v rokoch hospodárskej krízy 

riešili banky znižovaním rezervných fondov i akciového kapitálu a presúvaním 

finančných prostriedkov do rezervných fondov, z ktorých potom kryli svoje prípadné 

straty. Na zmenšenie objemu svojich finančných prostriedkov reagovali obmedzením 

svojich obchodov, predovšetkým rozsahu úverovej činnosti. 
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3. Bankový sektor v ČSR pred hospodárskou krízou 

3.1 Situácia v Československu pred hospodárskou krízou 

Po rozpadne Habsburskej monarchie v októbri 1918 sa v novovzniknutom 

Československu v značnej miere zachovali princípy bankového systému. Princípy 

prevzatého systému vyplývali z charakteru stredoeurópskeho peňažníctva, ktorý bol 

uplatnený nielen v Habsburskej monarchii, ale aj v Nemecku. Viedenské banky sa po 

zániku monarchie snažili aj naďalej pôsobiť vo všetkých novovzniknutých krajinách 

(Vencovský a kol., 1999). Avšak v ČSR narazili na politický odpor a ich snahy boli 

zmarené menovou reformou a nostrifikáciou. Cieľom týchto opatrení bolo vymaniť sa z 

hospodárskeho vplyvu Viedne a zlomiť dominantné postavenie rakúskeho kapitálu v 

československom bankovníctve (Doležalová, 2013). 

Rakúsko-uhorská banka tlačila nové a nové bankovky bez riadneho krytia pod 

nátlakom nových vlád Rakúska a Maďarska. ČSR si však vymohlo v mierovej zmluve, 

že nebude ručiť za takéto bankovky a nebudú uznávané v ČSR. Aj napriek tomu sa však 

na územie ČSR rozmohla do menovej reformy čiastočná inflácia a Rakúsko-uhorská 

banka pokračovala vo svojej inflačnej politike. Vtedajší minister financií dr. Rašín 

predstúpil s návrhom zákona o okolkovaní bankoviek a Československý parlament tento 

zákon schválil 25.2.1919. Zákon o menovej reforme zviazal ruky viedenským bankám, 

pretože mali peniaze uložené v rakúskej mene a nemohli ich priamo použiť na 

financovanie úverov českým firmám. Navyše prudký rast inflácie oslabil rakúsku 

korunu, zatiaľ čo hodnota československej koruny stúpala (emisia nových peňazí bola 

uskutočnená na konci roka 1919). 

Funkciou ceduľového ústavu (úrad, ktorý vydáva bankovky) bol v rokoch 1919 

– 1926 poverený Bankový úrad pri Ministerstve financií (Novotný, 1974). Bol 

poradným orgánom ministerstva, spravoval obeh platidiel, staral sa o nápravu meny a 

štátny dlh. Ako vrcholný dohliadajúci orgán Bankového úradu bol ustanovený bankový 

výbor pri ministerstve financií, ktorého predsedom bol vždy minister financií, prípadne 

jeho zástupca. Od roku 1926 prevzala funkciu ceduľového ústavu novovzniknutá 

Národní banka Československá. 

Ďalšou výraznou zmenou pre bankovníctvo bola nostrifikácia. V tom čase sa 

štáty obracali k protekcionizmu a regulovanému tržnému systému. Prejavom 

protekcionizmu bolo nielen uzatváranie ekonomík a pokles exportu v rámci Európy, ale 
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taktiež aj tendencie uprednostňovať politické záujmy štátu na úkor záujmov vlastných 

ekonomických subjektov. Nostrifikácia urobila nostrifikované podniky závislé na 

československej administratíve a kapitále, aj keď pôvodne firma nemala vôbec žiadny 

podiel českého kapitálu. 

Najzávažnejším a ekonomicky najťaživejším dôsledkom nostrifikačného procesu 

bol dopad na bankový sektor, ktorý trpel ako nedostatkom kapitálu, tak jeho nevhodnou 

alokáciou (Doležalová, 2013). Pritom do konca prvej svetovej vojny české 

bankovníctvo dostihlo náskok nemeckých bánk, čo sa týka priemerného vlastného 

kapitálu, a až do počiatku hospodárskej krízy rástlo. Po vzniku Československa však 

došlo vedľa nostrifikácie podnikov k trom procesom, ktoré umožnili národným bankám 

prevziať úverovanie domácej ekonomiky po viedenských veľkobankách: po prvé k 

menovej reforme z marca 1919, ktorá zmrazila časť prostriedkov viedenských bánk; po 

druhé k prudkej inflácii rakúskej koruny a po tretie k nostrifikácii v peňažníctve, ktorá 

premenila vlastnícku štruktúru bankovníctva. Zakladateľská horúčka však mala i svoju 

tienistú stránku v podobe nových a slabých bánk a to spoločne s uplatňovanou 

deflačnou politikou znamenalo v rokoch 1923 – 1925 mimoriadny nápor na 

bankovníctvo, ktorý vyvrcholil krachom niekoľkých peňažných ústavov a bánk. 

Celkový pohľad na bankovú sústavu v ČSR v prvej polovici dvadsiatych rokov 

naznačuje, aké veľké potenciálne rizika sa v nej skrývali. Problematický bol vysoký 

počet bánk, ako aj nízka odborná a morálna úroveň funkcionárov a štatutárnych orgánov 

a manažmentu. Mnoho vedení nedokázalo banky stabilizovať, zaistiť pre nich 

dostatočný kruh solventných klientov a obmedziť rizikové, nedostatočne zaistené úvery. 

Najviac boli ohrozené mladé malé a stredné banky, kam prichádzali noví ľudia bez 

skúseností s riadením bankových obchodov. Snaha rýchlo zbohatnúť viedla k 

špekuláciám, ktoré poškodzovali vlastné ústavy a priamo ohrozovali ich akcionárov a 

vkladateľov. 

Ako uvádza A. Rašín (1922), banky v prvej polovici dvadsiatych rokov výrazne 

zasiahla deflačná kríza. V tej dobe sa mimoriadne zvyšovali požiadavky na úver. Aby 

mohli banky uspokojiť úverové potreby koncernových podnikov, prípadne 

prvotriednych firiem, s ktorými chceli ostať v obchodnom spojení, začali banky 

vypovedať úvery klientom, o ktorých v budúcnosti nemali záujem kvôli nedostatku 

finančných zdrojov. Tvrdý dopad krízy, ktorá sa stupňovala až do 1922 – 1923, pocítili 

predovšetkým novo založené, prípadne rýchlo expandujúce banky, ktoré sa bezhlavo 

vrhali do zakladateľského ruchu alebo sa angažovali vo firmách, ktorých zisky záviseli 
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len na mimoriadnych povojnových pomeroch. Podniky sa ocitali v platovej 

neschopnosti a neskúsené banky s minimálnymi rezervami prestali byť likvidné a začali 

a rútiť. Kríza postihla najviac bankové domy na Morave (niektoré z nich skrachovali), 

čo spôsobilo paniku medzi vkladateľmi a viedlo to k masovému vyberaniu vkladov. Štát 

musel na túto situáciu reagovať, ak chcel zabrániť reťazovému prepadu a zániku ďalších 

bánk. 

Otras bankovým systémom však mal i samoregulačné účinky. Ústavy, ktoré 

neboli schopné života zanikli, zlepšila sa práca úradného personálu, zvýšila sa 

profesionalita a zodpovednosť pri schvaľovaní úverov, zakladateľskej činnosti aj 

vkladovej politike. Ozdravný proces však nevyriešil problémy všetkých bánk. 

Jedným zo spôsobov, ktorý mohol ustáliť bankový systém po deflačnej kríze 

bola jeho koncentrácia prevedená napr. formou fúzie, kde slabšie inštitúcie boli 

pohltené silnejšími. V ČSR sa fúzie bánk s česko-nemeckou správou uskutočňovali pod 

patronátom ministerstva financií, krajských i hypotečných bánk a popredných 

obchodných bánk. Avšak niektoré snahy bánk o pohltenie iných menších bankových 

inštitúcií štátna správa blokovala. Išlo napríklad o rozšírenie Agrárnej banky o Českú 

banku, pretože chceli zachovať Českú banku samostatnú a ušetriť ju od politického 

vplyvu (Vencovský a kol., 1999). 

Deflačná kríza oslabila mobilitu Bӧhmische Bank a zo stredných bánk mala 

problémy Agrárna banka československá, ktorá dostala väčšiu sumu sanačných 

prostriedkov, inak by v rokoch 1924 – 1925 stála pred krachom.  

Nastupujúca konjunktúra posilnila najmä tie banky, ktoré nemali výraznejšie 

problémy počas deflačnej krízy – medzi nimi aj Živnostenská banka a Banka 

československých légií. 

 

3.2 Banky v ČSR 

Obchodné banky v Česku boli univerzálnymi bankami, ktoré plnili funkciu 

depozitných a úverových peňažných ústavov, ako aj zakladateľských bánk. Bankový 

kapitál sa v značnej miere podieľal na priemyslových, obchodných a dopravných 

spoločnostiach. V iných krajinách (USA, Anglicko) sa na tejto činnosti podieľali 

prevažne investičné banky. Pre väčšinu československých bánk boli novou činnosťou 

transakcie so štátnymi obligáciami, ktorá prinášala istý a pomerne vysoký zisk. 

Medzivojnové obdobie je charakteristické dobrými vzťahmi medzi bankami a štátom. 
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Financovanie plynulého chodu štátnej správy prislúchalo od novembra 1919 

bankovému konzorciu pre úverové štátne operácie, ktorého členmi boli zo začiatku 

hlavne veľké a stredné banky: Živnostenská banka (ako vedúci činiteľ), Agrárna banka, 

Pražská úverová banka a iné. Výkonným orgánom konzorcia sa stál trojčlenný výbor 

Živnostenská banka, Česká banka Union a Agrárna banka.  

Časť bánk sídliacich v Čechách rozširovala svoje pobočky aj na územie 

terajšieho Slovenska a Podkarpatskej Rusi, kde rozširovali svoju obchodnú aktivitu, 

zakladali nové filiálky alebo preberali pobočky budapeštianskych bánk a získavali 

kapitálovú účasť v nostrifikovaných podnikoch. Avšak po všeobecnom rozmachu 

bankovníctva v novovzniknutom štáte vývoj jednotlivých obchodných bánk bol 

rozdielny. Na konci roku 1922 bolo v Čechách 6 českých (medzi nimi aj Živnostenská 

banka a Anglo-československá banka), 5 národnostne zmiešaných a jedna nemecká 

banka s kapitálom vyšším ako 50 mil. Kč. Hoci českých ústavov bolo viac, ich 

priemerná kapitálová sila bola menšia ako v prípade zvyšných dvoch skupín. Okrem 

obchodných bánk existovali bankové domy, ako aj súkromné banky, ktorých počet sa 

po roku 1922 stabilizoval na 22 bánk (Vencovský a kol., 1999). 

Ako ďalej uvádza Vencovský a kol. (1999) z hľadiska spoločenských záujmov a 

politického zázemia sa sformovali štyri skupiny: 

➢ Prvou z nich bola skupina okolo Živnostenskej banky a Českej 

průmyslovej banky, ktorá sa orientovala skôr na domáci trh a politicky bola blízko 

demokratickej strane.  

➢ Druhú skupinu, z okruhu Anglo-československej a Pražskej úverovej 

banky ovládali väčšinou exportné firmy spotrebného priemyslu.  

➢ Tretia skupina korešpondovala s nemeckým prostredím a zameriavala sa 

na stredné až drobné podnikanie.  

➢ Štvrtá skupina zahrňovala slovenské ústavy v bankovej sfére, venovali sa 

firmám s nie veľkou kapitálovou silou. 

Čo sa týka veľkosti bánk môžeme ich rozlíšiť na veľkobanky, stredné a malé 

banky alebo taktiež na zemské bankové sústavy a súkromné bankové domy. Medzi 

veľkobanky, ktorých akciový kapitál stabilne presahoval 100 mil. Kč a obrat 1 mld. Kč 

zaraďujeme Živnostenskú banku, Českú eskomptnú banku a úverový ústav, Českú 

průmyslovú banku, Pražskú úverovú banku (neskôr transformovaná na Anglo-

československú a Pražskú úverovú banku), Moravskú banku atď. V európskom kontexte 
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však šlo o stredné banky. Medzi stredné až malé banky radíme až tridsaťpäť ústavov. 

Kritéria do zaradenia stredných bánk splňovalo jedenásť peňažných ústavov, ich 

základné imanie bolo v rozsahu 30-100 mil. Kč, medzi nimi aj Pražská úverová banka, 

Agrárna banka či Banka československých légií a iné (Vencovský a kol., 1999). 

 

Graf 1: Prehľad veľkosti bilancií bánk 1922-1938 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935 a České obchodní banky za války 

a po válce: nástin vývoje let 1914-1928, vlastné spracovanie 

 

Akciové obchodné banky prevádzali všetky bankové operácie, predovšetkým sa 

zameriavali na úverové aktivity, akvizície vkladov, zakladateľskú činnosť i transakcie 

so štátnymi dlhopismi. Avšak každá banka mala rozdielnu úverovú politiku. Realisticky 

a predvídavo uvažujúcim ústavom bola Živnostenská banka, ktorá vyžadovala 

prvotriedne záruky a krytie. Preto sa ako jediná banka v ČSR v medzivojnovom období 

nedostala do väčších problémov. 

V rámci zakladateľskej eufórie začiatkom dvadsiatych rokov zosilneli snahy 

niektorých českých bánk o väčšiu angažovanosť v zahraničí. Toto úsilie bolo typické 

pre novovzniknuté banky, Českú komerčnú banku a Banku československých légií. V 

polovici dvadsiatych rokov však bolo zrejmé, že aktivity v zahraničí neprinášajú 

očakávaný efekt – naopak prinieslo to výraznejšie straty. Určitou výnimkou bola Anglo-

československá a Pražská úverová banka, konkrétne založenie jej filiálky v Bukurešti a 

obchodné zastupiteľstvo v New Yorku. 

Najlepšiu spoluprácu s vtedajším štátom mala Agrárna banka, ktorá 

spolupracovala s Republikánskou stranou poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. 
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V ďalšej časti práce je popísaná situácia bánk pred nástupom hospodárskej krízy, 

v tabuľkách sú uvedené nielen vybrané položky pasív, ale aj vybrané položky aktív 

s bilančným úhrnom. Následne sa práca venuje faktorom ako bol vznik banky, kto boli 

ich zakladatelia a aké mali politické krytie. Následne je ukázané ako sa banky vyvíjali 

po vzniku samostatného ČSR, a teda aj po ukončení prvej svetovej vojny. 

 

3.2.1 Živnostenská banka 

Živnostenská banka (nazývaná aj Živnobanka) bola pred 1. svetovou vojnou 

najsilnejšou národne českou bankou aj najvýznamnejším peňažným ústavom v Čechách. 

Po rozpade monarchie získala vedúce postavenie v bankovníctve, ako aj v 

hospodárskom živote ČSR. Toto postavenie si banka udržala až do roku 1929. Ako 

uvádza Sekanina (2004), jadro koncernu Živnobanky tvorili kľúčové priemyslové 

podniky vyrábajúce najmä pre domáci trh. Do roku 1925 hrala významnú rolu pri 

rozhodovaní o štátnej hospodárskej politike a podieľala sa aj na príprave a prevedení 

menovej reformy na jar 1919, pretože sa opierala o pravicovú národne demokratickú 

stranu, ktorá bola súčasťou koalície až do roku 1934. Banka taktiež podporovala 

deflačnú menovú politiku a významnou mierou sa podieľala na nostrifikácií.  

Živnostenská banka neprevyšovala ostatné české banky iba výškou akciového 

kapitálu, ale predovšetkým vysokými rezervami a bilančným úhrnom ako je vidieť na 

grafe (Graf 1). Od roku 1921 sa vedenie banky zameralo na účasť na nostrifikáciách. 

Táto aktivita bola pokračovaním úsilia o nadviazanie stáleho bankového spojenia s 

firmami pôvodne orientovanými na Viedeň. Deflačná kríza v rokoch 1923-1925 

nepoškodila Živnostenskú banku; ústav si po celú dobu udržiaval značnú hotovosť a 

vzrástli jeho pohľadávky u iných peňažných ústavoch. Zníženie úrokových výnosov z 

úrokov bolo vyrovnané výnosom z úrokov z cenných papierov. 

V období hospodárskej konjunktúry spočívalo ťažisko aktivít banky v tradičných 

bankových transakciách. Rovnako ako po ukončení vojny i v rokoch hospodárskej 

konjunktúry sa Živnobanka zúčastňovala na zvyšovaní akciového kapitálu 

predovšetkým u svojich koncentrovaných podnikov a dlhodobých klientov. Jej 

kapitálové účasti v koncernových firmách v roku 1926 predstavovali 150 mil. Kč a do 

roku 1929 vzrástli na 217 mil. Kč. V priebehu dvadsiatych rokov bol bankový koncern 

Živnobanky v podstate dobudovaný. Podľa výročnej správy za rok 1929 zahrňoval 66 

veľkých a stredných podnikov.  
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Z hľadiska organizačnej štruktúry Živnostenskej banky bola sieť domácich 

pobočiek rozširovaná najmä v rokoch 1919 a 1920. Až do roku 1938 si banka udržovala 

existujúcu sieť vyše dvadsiatich pobočiek v Čechách a na Slovensku. 

 

Tabuľka 1: Prehľad vybraných aktív a pasív Živnostenskej banky počas 20-tych rokov v 

mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1920 200 101,1 726,0 3 503,3 40,9 

1922 200 113,6 1 244,9 3 070,6 52,2 

1925 200 171,7 1 636,0 2 436,7 41,3 

1928 200 264,0 1 837,9 2 792,1 40,6 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1920 3 009,3 376,2 120,6 617,7 4 818,3 

1922 3 176,3 81,1 659,7 796,6 4 845,1 

1925 2 743,0 320,1 545,5 856,6 4 597,8 

1928 3 158,8 420,3 706,3 693,1 5 296,8 

 
Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935, vlastné spracovanie 

 

3.2.2 Tatra banka 

Medzi najstaršie a najvýznamnejšie peňažné ústavy na Slovensku patrila Tatra 

banka, ktorá však v porovnaní so štruktúrou bankovníctva českých krajín predstavovala 

iba stredne veľký ústav. Ako uvádza Holec a Hallon (2007), v 20-tych rokoch sa v 

rebríčku veľkosti československých bánk umiestňovala na 14. mieste, približne na 

úrovni Agrárnej banky alebo Legiobanky. 

V rokoch 1920 – 1921 nastal zlom v hospodárskom vývoji Tatra banky. Jednalo 

sa o rozmach úverových investícií a priamych kapitálových vstupov banky do 

podnikovej sféry. Tatra banka počas niekoľkých mesiacov roka 1920 kapitálovo 

vstúpila do viacerých továrenských, obchodných, hotelových, stavebných a iných 

podnikov. Položila tak základ jedného z dvoch najväčších podnikových koncernov v 

bankovníctve Slovenska. 

Na jeseň 1921 mala Tatra banka pripravené dohovory o fúzií s viacerými 

peňažnými ústavami, kde bol plánovaný rast kapitálu na 70 až 100 mil. Kč. Nakoniec 
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však od fúzie odstúpila Americko-slovenská banka, takže sa projekt finančného centra s 

kapitálom 100 mil. Kč realizoval iba čiastočne.  Aj to však vynieslo banku do pozície 

kapitálovo najsilnejšieho peňažného ústavu na Slovensku. Iniciátormi plánu boli okrem 

vedenia Tatry hospodársko-politické kruhy spojené s agrárnou stranu a jej 

predstaviteľom, významným politikom a v 30-tych rokoch premiérom M. Hodžom. 

Projekty fúzií umožnili najväčší prírastok filiálok Tatra banky za jej celú existenciu. 

Pre nasledujúce roky 1922 – 1924 bolo charakteristické prehlbovanie 

hospodárskych problémov a úsilie obchodného vedenia ústavu o ich prekonanie. 

Niektoré nové obchody Tatra banky z predchádzajúcich rokoch boli považované za 

rizikové. Krízové javy a disproporcie, ktoré mali pôvod v predchádzajúcom období 

hektického rastu, sa plne prejavili pod vplyvom hospodárskej a bankovej krízy.  

Charakter obchodnej činnosti Tatra banky v druhej polovici 20. rokov 

zodpovedal programu nového predsedu správy. Banka sa zamerala na sanáciu strát a 

celkovú stabilizáciu. V podstate obmedzila nové investovanie a presunula svoje 

investície od veľkých klientov k tým stredným a malým. Nové obchodné vedenie sa 

snažilo vyhnúť ďalším fúziám. Za obnoveným rastom však bol aj prísun sanačných 

prostriedkov a štátnych vkladov. V týchto rokoch Tatra obmedzila fúzie na ojedinelé 

akcie. Prejavom zblíženia s agrárnym kapitálom bola pomoc Agrobanke pri likvidácií 

Banky pro průmysl pivovarský. 

 

Tabuľka 2: Prehľad vybraných aktív a pasív Tatra banky počas 20-tych rokov v mil. Kč 
 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

920 21 9,5 130,2 36,8 2,5 

1922 75 14,9 291,1 92,7 6,2 

1925 75 12,5 381,4 91,0 2,6 

1928 75 11,1 428,1 141,0 2,7 

 

AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1920 94,8 40,4 23,8 23,5 221,8 

1922 248,3 41,5 13,2 106,2 504,6 

1925 341,6 32,5 16,9 91,5 601,1 

1928 382,1 39,7 57,2 127,6 674,8 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Tatra banka v zrkadle dejín a Pražské bursovní papíry 1924-1935, 

vlastné spracovanie 
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3.2.3 Anglo-československá banka 

Pobočky rakúskej Anglo-rakúskej banky v ČSR prehlásila anglická vláda po 

vojne za anglický majetok. Filiálky boli vyňaté z pôsobnosti nostrifikačného zákona a 

ich osud bol riešený pomocou medzivládnych dohôd. Na jej základe udelila 

československá vláda anglickej Bank of England koncesiu na zriadenie Anglo-

československej banky, ktorá bola zriadená v apríli 1922 s akciovým kapitálom 120 mil. 

Kč, ktorý bol v anglických rukách. Krátko po ustanovení Anglo-československej banky 

preniklo do jej správnej rady a výkonného výboru niekoľko významných agrárnikov. 

Šlo o bývalého ministra financií K. Sonntága, či generálneho riaditeľa Škodových 

závodov K. Loevensteina. Významným činiteľom banky bol aj minister financií a 

významný teoretik Karel Engliš, inak člen Národnej demokratickej strany. Táto banka 

neskôr podporovala hospodársku koncepciu vlády a bola za to zo strany štátu štedro 

odmeňovaná. 

Výhodou banky bolo, že vznikla neskôr a nezúčastnila sa tak nakupovania akcií 

pri nostrifikácií, ktoré v období deflácie spôsobilo mnohým bankám veľké straty. 

Charakteristické pre banku bolo aj to, že posilňovala rezervy a fondy – v rokoch 1922-

1926 sa zvýšili z 30 na 72 mil. Kč – a nevyplácanie dividend. Ako vidíme v tabuľke 

(Tabuľka 3) na rozdiel od rezerv a fondov vklady na knižkách a bežných účtoch rástli 

relatívne veľmi pomaly. Ročný čistý zisk ostával pod hranicou 20 mil. Kč. Na jednej 

strane banka profitovala na obchodoch so zahraničím, ale na druhej strane nebola 

schopná poskytnúť potrebné úvery domácemu podnikaniu, čo sa neskôr ukázalo ako 

problematické. K tomuto banka nemala dosť síl a britské kapitálové sily privítali vstup 

československého štátu do banky, ktorý spravoval 25% akcií. 

Vo fáze koncentrácie československého bankovníctva a po následkoch deflačnej 

krízy sa do vážnych ťažkostí dostala Pražská úverová banka, Česká komerčná banka a 

problémy mala aj Anglo-československá banka. V snahe zachrániť banky rozhodol 

minister financií K. Engliš o ich sanácii, t.j. vytvoriť jednu veľkú banku, o ktorú by sa 

mohla oprieť skupina politikov. V máji 1930 došlo k fúzií bánk a celá transakcia si 

vyžiadala 300 mil. Kč zo štátnych zdrojov podľa údajov Národnej banky 

Československej. Novovzniknutá Anglo-československá a Pražská úverová banka mala 

byť protiváhou dominantnej Živnostenskej banky na československom kapitálovom 

trhu. Štát posilnil svoju účasť v banke z 25% na 40%. 
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Začiatkom 30-tych rokov hospodárska a politická moc fúzovanej banky 

neobyčajne stúpala. Banka sa stala v podstate hlavnou úverovou centrálou exportného 

priemyslu, v ktorej hral i naďalej významnú rolu britský kapitál. Do určitej miery bola 

protiváhou Živnostenskej banky a tešila sa podpore Hradu. Je nepopierateľné, že 

zvyšovanie účasti československého štátu v banke nebolo so záujmami britského 

kapitálu nijako v rozpore. ČSR využívala anglické pôžičky, poskytovala vo vysokej 

miere štátne úvery a podporovala banku finančnými sanáciami. 

 

Tabuľka 3: Prehľad vybraných aktív a pasív Anglo-československej banky počas 20-

tych rokov v mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1920 - - - - - 

1922 120 30,1 277,6 1 089,8 20,2 

1925 120 61,6 443,0 932,6 17,4 

1928 120 88,1 485,8 1 150,8 16,3 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1920 - - - - - 

1922 1 079,9 110,5 245,7 120,3 1 589,5 

1925 925,2 86,8 291,2 117,4 1 636,1 

1928 1 301,8 141,7 146,3 99,1 1 896,5 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935, vlastné spracovanie 

 

3.2.4 Banka československých légií 

Po prvej svetovej vojne vzrástol počet bánk v ČSR z 22 na 38 a ich kapitál 

vzrástol z 529 na 1906 mil. Kč. Okrem nostrifikovaných bank boli založené nové, 

predovšetkým české banky, jedna z nich bola aj Banka československých légií, ľudovo 

nazývaná aj ako Legiobanka. 

Prezident T.G. Masaryk, jeho kancelária a minister zahraničných vecí vysoko 

oceňovali legionársku súdržnosť inštitúcie a súčasne i fakt, že sa hlásila k tradíciám 

zahraničného odboja za 1. svetovej vojny a podporovala vnútornú aj zahraničnú politiku 

ČSR. Nebola náhoda, že E. Beneš mal v banke bežný účet. Legiobanka nebola viazaná 

na žiadnu politickú stranu, ale jej vedenie malo „bratské“ väzby na legionárov v 
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dôležitých vládnych funkciách a na ministerstvách. Vznik tejto banky bol úzko spojený 

so vznikom československého štátu, resp. s oslobodzovacím hnutím československých 

legionárov zo Sibíri. Na jeseň v roku 1919 došlo v Irkutsku k rozhodnutiu vedúcich 

činiteľov československej armády v Rusku o založení finančného a hospodárskeho 

strediska legionárov. Predchodcom banky bola Vojenská sporiteľňa, ktorá vznikla 

svojpomocnou akciou československého vojska v Rusku. 

Banka sústredila svoj záujem aj na Slovensko, kde prevzala radu stredných a 

malých peňažných ústavov. Keď sa v polovici dvadsiatych rokov ukázalo, že národné 

slovenské peňažníctvo nemá dosť síl ani prostriedkov k reorganizácií a odmaďarčení 

bankovníctva na svojom území, zvýšila banka na popud štátnych orgánov aktivitu vo 

východnej časti republiky. Postupne tu afilovala a reorganizovala viacero bánk a 

všeobecných úverových ústavov. Najväčšími z nich boli Americko-slovenská banka v 

Bratislave, Slovenská všeobecná úverová banka v Bratislave a Podkarpatská banka v 

Užhorode.  

Akciový kapitál banky tvorila suma v hodnote 70 mil. Kč, časť z nich bola 

použitá na počiatočný rezervný fond vo výške 14 mil. Kč. Na tomto základe bolo potom 

vydaných 350 tisíc kusov akcií na meno za 200 Kč nominálnej hodnoty. Do knihy 

akcionárov bolo zapísaných vyše 18 tisíc akcionárov, takmer výhradne legionárov.  

Legiobanka sa stala síce strednou bankou, ale po stránke svojej mobility a 

finančného hospodárenia patrila k najlepšie vedeným bankovým ústavom ČSR. 

 

Tabuľka 4: Prehľad vybraných aktív a pasív Banky československých légií počas 20-

tych rokov v mil. Kč 
 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1920 - - - - - 

1922 120 30,1 277,6 1 089,8 20,2 

1925 120 61,6 443,0 932,6 17,4 

1928 120 88,1 485,8 1 150,8 16,3 
 

AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1920 - - - - - 

1922 1 079,9 110,5 245,7 120,3 1 589,5 

1925 925,2 86,8 291,2 117,4 1 636,1 

1928 1 301,8 141,7 146,3 99,1 1 896,5 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935 a Prameňa: A ČNB v Prahe, f 

BČL, sign Slib, Výroční zprávy Banky československých légií v letech 1920- 1938, vlastné spracovanie 
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3.2.5 Agrárna banka 

Dňa 14.8.1911 zahájila Agrárna banka svoju činnosť s počiatočným kapitálom 2 

mil. Kč. Bola založená českou agrárnou stranou ako jej hospodárska a finančná 

inštitúcia. Podľa vtedy uznávanej formy bol vyjadrený účel a pôsobnosť banky v 

stanovách podobne ako u iných obchodných bánk, avšak dôraz bol kladený na 

poľnohospodársky sektor. Okrem iného banka pôsobila ako ústredie českých okresných 

hospodárskych záložní, ktoré boli jej významným akcionárom. Najviac sa uplatňovala v 

potravinárskom priemysle, najmä v cukrovarníctve a liehovarníctve s pomocou 

ministerstva poľnohospodárstva, ktoré bolo v rukách republikánskej strany.  Okrem 

kontaktov s priemyslovými a poľnohospodárskymi závodmi sa zaoberala pozemkovými 

transakciami, predovšetkým parceláciou veľkostatkov.  

Vznik ČSR umožnil zvyšovanie akciového kapitálu v rokoch 1919 a 1920. Od 

tejto doby sa udržal akciový kapitál na čiastke 60 mil. Kč. Nezmenil sa ani počas 

deflačnej krízy, ani v dobe hospodárskej krízy, keď mnoho bánk redukovalo svoje 

základné imanie. Toto svedčí o vysokom stupni konsolidácie ústavu, ktorý zhoršené 

vonkajšie podmienky dokázal vyrovnávať pomocou rezervných fondov a ďalších 

zdrojov.  

Položka dlžníci v tabuľke (Tabuľka 5) dokladá zvyšujúci sa rozsah čerpaných 

úverov do roku 1923. V nasledujúcom období prichádzajú úverové reštrikcie, kde 

vedenie banky začalo klásť väčší dôraz na bonitu transakcií. Položka bilančných úhrnov 

vykazuje ich vzostup na začiatku dvadsiatych rokov. Nárast týchto kvantitatívnych 

ukazovateľov banky však neodpovedal kvalite vykonávaných operácií. Mnohé z nich sa 

neskôr ukázali ako problematické a hospodársky nezdravé. Deflačná kríza a vnútorné 

otrasy Agrárnej banky v rokoch 1923 – 1925 vyvolali ich určitú redukciu, ktorá sa 

nezastavila ani v nasledujúcich rokoch. Je však nutné pripomenúť, že v dôsledku 

deflačnej menovej politiky klesli ceny v Československu, a to až o štyridsať percent.  

V dvadsiatych rokoch Agrárna banka vytvárala svoj vlastný priemyslový 

koncern. Avšak banka musela prekonať krízové obdobie v rokoch 1922 – 1924, keď sa 

niekoľko jej podnikov položilo a ďalšie sa z otrasov spamätávali dlhú dobu. Jej úverová 

politika nebola na začiatku na patričnej úrovni. Prílišná veľkorysosť a zlé krytie úverov 

viedli k stratám. V období konjunktúry druhej polovici dvadsiatych rokov sa však 

Agrárnej banke začalo podnikateľsky dariť. K bežným činnostiam stabilizovaného 

peňažného ústavu v ČSR patrili aj kapitálové a obchodné kontakty so zahraničím. Na 
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mohutnejšiu a programovú pripravenú expanziu nemala dostatok voľných finančných 

prostriedkov, skúsenosti a ani vnútorných síl.  

Organizačnú štruktúru banky dotvárala sieť filiálok, ktorá vo svojej vrcholnej 

fáze do roku 1933 zahrňovala trinásť pobočiek a jednu expozitúru. Ústav pokrýval v 

podstate celé územie štátu. Banka, ktorá bola projektovaná ako inštitúcia slúžiaca 

prevažne záujmu poľnohospodárskeho podnikania, sa vplyvom objektívnych 

podmienok ekonomickej nutnosti transformovala počas medzivojnového obdobia do 

podoby štandardnej medzivojnovej obchodnej banky stredoeurópskeho typu. Bola 

súčasťou agrárneho hnutia so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami, vrátane finančnej 

podpory aktivít republikánskej strany. Agrárna banka bola dôležitou súčasťou 

československej spoločnosti, svojim vplyvom značne prevyšovala svoje postavenie 

banky strednej veľkosti. 

 

Tabuľka 5: Prehľad vybraných aktív a pasív Agrárnej banky počas 20-tych rokov v mil. 

Kč 

 
 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1920 60 26,0 83,6 914,2 5,6 

1922 60 26,7 149,6 1 077,8 6,3 

1925 60 27,3 136,4 623,6 5,3 

1928 60 29,1 157,8 597,6 6,4 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1920 634,9 168,2 11,6 40,1 1 151,0 

1922 849,4 220,6 41,3 25,7 1 357,2 

1925 553,3 51,9 22,2 127,5 952,6 

1928 501,5 118,9 43,1 93,0 857,6 

 

Zdroj: spracované podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935 a z knihy Banka ve znamení 

zeleného čtyřlístku, vlastné spracovanie 
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4. Analýza hospodárskej krízy 

Táto časť práce popisuje rozdielne chovanie bánk počas krízy. Hospodárska 

kríza sa prejavila aj vo finančných ukazovateľoch a takisto aj na jednotlivých bilanciách 

bánk. Po analýze strán aktív a pasív je dôraz kladení na položky, ktoré sa počas recesie 

výrazne menili. Zároveň dôležitým faktorom bude štruktúra banky, sféra vplyvu, jej 

politická orientácia a predovšetkým rozhodnutia manažmentu banky vo vytváraní 

rezerv. V úvodnej časti sú analyzované jednotlivé položky bánk a záverečnej časti tejto 

kapitoly sú rozanalyzované finančné ukazovatele. 

 

4.1 Použité dáta 

V analýze bánk boli použité dáta z rokov 1920 – 1938, ktoré boli získané 

z viacerých rôznych zdrojov. Primárne boli čerpané dáta z bilancií bánk uvedených v 

publikáciách Pražské bursovní papíry z rokov 1924 – 1938 a České obchodní banky za 

války a po válce, kde chýbajúce údaje boli doplnené z výročných správ jednotlivých 

bánk. Dáta v práci obsahujú ročné bilancie piatich bánk (Živnostenská banka, Tatra 

banka, Agrárna banka, Anglo-československá banka a Banka československých légií). 

Práca sa primárne zaoberá najdôležitejšími položkami na strane aktív a pasív, a preto 

niektoré menšie položky nie sú uvedené v analýze. Pri výpočtoch v práci sa vychádza 

zo získaných údajov, hoci dobové finančné správy neuvádzajú niektoré položky na 

strane aktív a pasív tak, ako sa uvádzajú dnes. 

 

4.2 Metodológia 

Existuje viacero spôsobov a metód ako vyjadriť ekonomickú situáciu bánk. 

Jedným z nich sú aj finančné ukazovatele vyjadrujúce rentabilitu, likviditu a 

solventnosť banky. Táto práca sa zameriava predovšetkým na štyri finančné indikátory. 

Prvým z nich je rentabilita priemerného vlastného kapitálu, ďalšími rentabilita 

priemerných aktív, podiel úverov k vkladom a posledným je podiel celkových pasív k 

vlastnému kapitálu. 
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Rentabilita priemerného vlastného kapitálu (ROAE - return on average 

equity) 

Ako uvádza Slovník pojmov ČNB (2018), ukazovateľ rentability priemerného 

vlastného kapitálu banky získame, ak celkový zisk po zdanení vydelíme celkovou 

výškou priemerného vlastného kapitálu. Okrem toho je tento ukazovateľ braný aj ako 

indikátor na zhodnotenie atraktivity bankového sektora pre investorov. 

 

 
 

 

Rentabilita priemerných aktív (ROAA - return on average assets) 

Ukazovateľ rentability priemerných aktív spoločnosti získame, ak celkový zisk 

po zdanení vydelíme celkovou výškou priemerných aktív. 

 

 
 

 

Podiel úverov k vkladom (loan to deposit ratio – LTD ratio)  

Ako uvádza DiSalvo a Johnston (2017), podiel úverov k vkladom je dnes 

chápaný ako hrubý ukazovateľ likvidity finančnej inštitúcie. V poslednej dobe sa však 

regulátori zamerali na iné ukazovatele likvidity, ktoré poskytujú presnejší obraz o 

schopnosti finančnej inštitúcie čeliť náhlym výberom vkladov alebo nárastom nákladov 

na finančné prostriedky. Pomer úverov k vkladom, však stále patrí medzi najznámejšie 

ukazovatele likvidity banky, ktorý udáva aké percento pôžičiek je financované pomocou 

vkladov. Príliš vysoké LTD ratio môže indikovať, že banka má málo vlastných 

prostriedkov na financovanie pôžičiek (Feldman, 1998). 

 

 
 

 

Podiel celkových pasív k vlastnému kapitálu (debt to equity ratio) 

Tento ukazovateľ meria solventnosť banky na základe pomeru vonkajších 

zdrojov k vnútorným zdrojom banky. Dôležitý je aj preto, lebo naznačuje potenciálne 

finančné riziko. Vyššia hodnota tohto ukazovateľa je typická v bankovom sektore, 

keďže hlavným produktom bánk je úver, ktorý poskytujú a je hlavne platený z prijatých 

(1) 

(2) 

(3) 
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vkladov. Z toho vyplýva, že banky majú oproti iným odvetviam väčšiu položku 

vonkajších zdrojov ako tých vlastných. 

 
 

 

Na výpočty vybraných finančných ukazovateľov boli použité zozbierané dáta z 

rokov 1927 až 1938 kvôli kompletnosti všetkých údajov a zároveň poukázania na vývoj 

jednotlivých indikátorov. Pre výpočet ukazovateľa rentability priemerného vlastného 

kapitálu bolo potrebné použiť údaje z bilancie vybraných bánk, konkrétne položku zisk 

za rok t a akciový kapitál za rok t-1 a t. Podobný postup je pri ukazovateli rentabilita 

priemerných aktív, avšak akciový kapitál bol nahradený súčtom celkových aktív – teda 

bilančným úhrnom za rok t-1 a t. Na zhodnotenie stavu likvidity banky práca 

vychádzala predovšetkým z pomerového ukazovateľa úverov ku celkovým vkladom. 

Výpočet je uvedený ako podiel dlžníkov k celkovým vkladom, čiže súčet vkladov na 

knižky a pokladničné poukážky a vkladov na bežné účty. Posledný ukazovateľ 

solventnosti, čiže podiel celkových pasív k vlastnému kapitálu, bol vypočítaný ako 

podiel cudzích zdrojov banky, t.j. od sumy celkových aktív sa odčítali vlastné zdroje 

banky, a vlastných zdrojov, t.j. sumu akciového kapitálu, rezerv a zisku.  

Pre lepšie pochopenie hospodárskej situácie bánk sa autorka zamerala aj na 

položku pokladničná hotovosť, a hoci nepredstavovala veľkú časť aktív, slúžila 

predovšetkým aj ako informácia o určení likvidity banky. Ako uvádza Brádlerová 

(2005) vo svojej práci, pomer hotovosti voči aktívam slúžil ako jeden z ukazovateľov 

všetkých disponibilných prostriedkov v peňažnej forme pre účel okamžitého splnenia 

záväzkov voči svojim klientom. Avšak podľa Novotného a Šoušu (1996) sa súdobí 

ekonómovia rozchádzajú v názore na stanovenie optimálnej likvidity. Uvádza sa však 

rozpätie medzi 7-15%, kde spodná hranica predstavovala riziko pre banku v prípade 

hromadného výberu vkladov z banky.  

Pri analýze bánk sú dôležité položky v rámci celkovej bilancie banky. Na strane 

aktív pokladničná hotovosť a okamžité splatné požiadavky (označovaná iba ako 

hotovosť), úvery, cenné papiere a zmenky. V položke okamžité splatné požiadavky boli 

predovšetkým obsiahnuté peniaze uložené na žirovom účte v Národnej banke 

Československej, teda povinné vklady, ktoré sa úročili percentuálnou sadzbou zo 

zverených prostriedkov.  

(4) 
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Od 30-tych rokoch boli na základe nariadenia ministerstva financií spojené 

položky pokladničná hotovosť a okamžité splatné pohľadávky v jednu, aby sa zakryli 

veľké krátkodobé zadlženia štátu v bankách prostredníctvom pokladničných poukážok a 

rôznych bonov. Najväčší podiel úverovej aktivity bol premietnutý do položky úvery, 

označované aj ako dlžníci. Ostatné úverové aktivity boli obsiahnuté v cenných 

papieroch a zmenkách. Podľa publikácie Deset let Národní banky Československé 

(1937) skupina eskontných úverov bola tvorená predovšetkým obchodnými zmenkami a 

obilnými zálohovými listami.  

Na strane pasív boli dôležitými položkami akciový kapitál, čiže vklady 

akcionárov a iné vlastné zdroje banky a rezervy a vklady klientov. Pokiaľ banka nemá 

dostatok vlastného kapitálu a rezerv, môžu straty na položkách aktív spôsobiť jej 

nesolventnosť a zánik. Nízke rezervy u niektorých bánk spôsobili značné problémy, 

ktoré musel riešiť štát a to sanáciou bánk. V dnešnej dobe sú už kapitál a povinné 

minimálne rezervy regulované rôznymi nariadeniami centrálnych bánk, no v tej dobe to 

tak nebolo. Medzi najväčšie položky pasív patria jednoznačne vklady klientov na 

vkladné knižky a pokladničné poukážky a vklady na bežné účty, ktoré dokopy tvorili 

vyše 80% pasív u analyzovaných bánk. 

 

4.3 Živnostenská banka 

Od vzniku ČSR až do roku 1938 mala Živnostenská banka sieť dvadsiatich 

štyroch pobočiek v rámci celej republiky a štyri expozitúry v Prahe. Okrem toho sa 

angažovala v obchodnom a úverovom prepojení s poprednými československými 

firmami z oblasti automobilového, chemického a železiarskeho priemyslu. Aj to zohralo 

dôležitú úlohu v rámci stabilnej pozície banky. Keďže mala širokú sieť pobočiek nielen 

v Čechách, ale aj na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, pôsobila vo viacerých 

priemyselných odvetviach a spolupracovala s veľkými firmami. Okrem toho, že 

Živnostenská banka bola najväčšou bankou v republike, disponovala aj veľkými 

rezervami, ktoré boli vyššie ako akciový kapitál. Z toho možno usúdiť, že vstupovala do 

hospodárskej krízy s relatívne dobrými rezervami na pokrytie úverov. 

 

Strana aktív 

V období rokov 1926 – 1938 sa disponibilné prostriedky tejto banky pohybovali 

v rozpätí 7-14%. Z toho možno usudzovať, že banka bola likvidná a pôsobila 
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dôveryhodne v očiach verejnosti. Od obdobia deflačnej krízy vlastné cenné papiere 

neprekročili hranicu 10% aktív a prekvapivo stúpol ich počet najmä počas krízy. 

Takisto možno spomenúť, že zmenky Živnobanky presahovali hodnotu cenných 

papierov ako u jedinej z pozorovaných bánk. Pokles zmeniek a cenných papierov banka 

zaznamenala len na začiatku krízy. Čo sa týka úverov a pôžičiek banky najviac 

dominovali pôžičky zaručené cennými papiermi a hypotekárne pôžičky. V rokoch 1932 

– 1934 banka zaviedla reštriktívnu úverovú politiku, ktorou zastavila podporu investícií. 

Pomer úverov voči celkovým aktívam bol od polovice 20-tych rokoch v rozmedzí 53-

65%, ale v roku 1933 klesol pod optimálnu hranicu a nedosiahol ju už ani po kríze. 

 

Strana pasív 

Živnostenská banka bola považovaná za najväčšiu banku, o čom svedčí nielen 

výška jej akciového kapitálu, celková suma aktív, ale aj čistý zisk, ktorý dosahovala od 

konca vojny až po koniec hospodárskej krízy. Straty na zisku sa začali prejavovať už v 

roku 1930, keď klesli o 14,61%, ale o rok na to klesli ešte o 67,48%, čiže z 40,9 mil. Kč 

na 13,3 mil. Kč. Aj napriek tomuto poklesu si banka zachovala vedúce postavenie. Na 

konci 20-tych rokov Živnobanka zvýšila svoj akciový kapitál a popritom zvyšovala aj 

svoje rezervy. Vklady na knižky a pokladničné poukážky takmer nepretržite rástli od 

roku 1920. Mierny pokles bol v rokoch 1928 a 1932, kedy naplno prepukla kríza, ale aj 

napriek kríze vklady rástli, no nie až takým tempom ako pred ňou. To možno vysvetliť 

aj získaním nových klientov z radov strednej vrstvy. Čo sa týka vkladov na bežné účty 

mierny pokles nastal v období deflačnej krízy a následnej tej hospodárskej. Najväčší 

pokles vkladov na bežné účty zaznamenala banka v 1931 a to až o 19,94%, kedy naplno 

prepukla kríza v ČSR. Celkový podiel vkladov na stane pasív, tvoril niečo vyše 80%, sa 

nemenil výrazne ani počas krízy. Za toto môže banka vďačiť prílišnej opatrnosti 

vedenia a zachovanie dôvery voči jej vkladateľom. 
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Tabuľka 6: Prehľad vybraných aktív a pasív Živnostenskej banky počas hospodárskej 

krízy 1929-1934 v mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1929 300 383 1 971,8 2 787,9 47,9 

1930 300 391 2 151,6 2 612,2 40,9 

1931 300 394 2 184,2 2 091,3 13,3 

1932 240 346 2 133,2 2 001,5 13,6 

1933 240 347 2 169,2 1 945,1 13,7 

1934 240 348 2 299,5 1 933,4 16,4 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1929 3 538,7 502,6 622,2 659,3 5 675,7 

1930 3 689,8 532,1 437,0 679,7 5 691,0 

1931 3 114,4 645,9 399,8 655,6 5 174,3 

1932 2 641,5 573,4 559,3 794,5 4 923,2 

1933 2 373,7 633,0 662,6 889,8 4 904,8 

1934 2 375,2 651,3 653,7 1004,5 5 039,1 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1934-1938, vlastné spracovanie 

 

4.4 Tatra banka 

Tatra banka pôsobila na území Slovenska, kde mala širokú sieť pobočiek. Na 

konci roku 1929 mala 38 filiálok a 3 expozitúry. Tento vysoký počet bol zapríčinený 

početnými fúziami v dvadsiatych rokoch. Ale počas krízy Tatra banka, za ktorou stála 

Agrárna strana, likvidovala svoje filiálky a prepustila zo zamestnania značnú časť 

personálu, aby limitovala svoje straty. Ani to ju však nezachránilo pred znížením 

kapitálových prostriedkov (Bartlová, 2010). Ku koncu roka 1931 banka dosiahla stratu 

176 mil. Kč a táto ujma bola spôsobená stratami z fondových dlhopisov, z akciových 

podielov, z úverových investícií ako aj z vlastných akcií. Vedenie banky videlo 

východisko z tejto situácie iba v ďalšej sanácii štátu. Tatra banka mala najväčší podiel 

na sanačných prostriedkov štátu na Slovensku. Tento dôsledok vyplýval z úzkeho 

prepojenia s Agrárnou stranou (Holec a Hallon, 2007). Avšak hospodársky pokles 

zaznamenávala až do roku 1934. Medzi jej významných klientov patrili firmy pôsobiace 

v liehovarníckom, drevárskom, železiarskom a textilnom priemysle. 
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Strana aktív  

Pomer disponibilných prostriedkov banky voči celkovým aktívam bol počas 

krízy veľmi nízky, pohyboval sa v rozmedzí 2-5%. Tento nízky pomer bol spôsobený 

najmä dôsledkami krízy, počas ktorej Tatra banka utrpela veľké straty a hrozilo vysoké 

riziko „run-u“ na banku. Koniec dvadsiatych rokov je spájaný s nárastom poskytnutých 

pôžičiek najmä malým poľnohospodárom a živnostníkom. Tento krok nebol 

najideálnejší pre jednu z dvoch najväčších komerčných bánk na Slovensku, pretože 

nebola zameraná na ľudové peňažníctvo a musela sa vysporiadať s veľkou 

konkurenciou. Na strane aktív ubúdalo úverov počas celého obdobia recesie. Medzi 

rokmi 1930 až 1934 prišla banka o 54% svojich úverov, čo bol najväčší pokles 

spomedzi pozorovaných bánk. V prípade Tatra banky na začiatku krízy stúpol počet 

cenných papierov z 73 mil. Kč na 159 mil. Kč a táto hodnota sa výrazne už nemenila. 

Na druhej strane však obchody so zmenkami utrpeli pokles o polovicu počas obdobia 

recesie. 

 

Strana pasív 

Banka bola nútená znížiť svoj akciový kapitál nariadením vlády skoro o 

polovicu, presnejšie o 47%. Svojimi rezervami a ziskom z predošlého roka pokrývala 

straty spôsobené krízou. Rezervy banky boli znížené o dve tretiny, čiže z 18 mil. na 6 

mil. Kč. Zisk banky v roku 1930 činil 2,8 mil. Kč a rok na to len 0,6 mil. Kč. Takéto 

značné zníženie rezerv a kapitálu znamenalo veľké problémy banky. Do úvahy však 

prichádzalo zlúčenie s úspešnou Legiobankou na území Slovenska ako aj so Slovenskou 

bankou, ale nakoniec banku zachránil štát. Obdobie nástupu hospodárskej krízy zasiahlo 

Tatra banku v roku 1931 tak, ako aj ostatné inštitúcie. V tomto roku zaznamenávame 

pokles vkladov na poukážky a vkladné knižky o 13,1% a z bežných účtoch o 9,1 % z 

dôvodu nárastu výberu vkladov nezamestnaných ľudí a podnikateľov. Ako si však 

môžeme všimnúť v tabuľke (Tabuľka 7), vklady na knižky a pokladničné poukážky 

takmer dvojnásobne prevyšovali vklady na bežné účty. Tatra banka sa totiž na konci 20-

tych rokov zamerala na ľudové peňažníctvo, ako už bolo vyššie spomenuté, a medzi jej 

klientov patrili najmä poľnohospodári a menší podnikatelia. Aj to zohralo významnú 

rolu počas krízy, keďže banka nemohla poskytovať pôžičky veľkým firmám a značná 

časť jej vkladov pochádzala z ľudového peňažníctva.  
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Tabuľka 7: Prehľad vybraných aktív a pasív Tatra banky počas hospodárskej krízy 1929 

– 1934 v mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1929 75 16,7 470,0 161,5 0,6 

1930 75 18,0 461,6 182,9 2,8 

1931 40 6,0 401,0 166,3 0,6 

1932 40 6,0 346,7 145,8 0,5 

1933 40 6,0 300,9 158,6 0,5 

1934 40 6,0 293,2 157,5 0,4 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1929 411,9 42,4 67,5 133 730,3 

1930 430,9 63,2 71,1 113,7 751,2 

1931 366,4 73,4 28,4 103,1 626,4 

1932 288,6 110,7 14,9 81,1 550,8 

1933 222,1 159,3 12,0 65,3 516,1 

1934 199,8 157,8 20,4 68,1 505,9 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1934-1938 a Tatra banka v zrkadle dejín, 

vlastné spracovanie 

 

4.5 Anglo-československá banka 

Podrobnejšia analýza Anglo-československej banky ukázala, že stav banky 

nebol taký dobrý, ako sa na prvý pohľad zdalo. Keďže banka bola zameraná na 

exportný priemysel a na tomto poli dominovala, bola závislá na zahraničnom kapitále. 

Zároveň však nebola schopná poskytnúť potrebné úvery domácej klientele. Už v roku 

1927 Briti začali strácať záujem o podunajský región, čo spôsobilo vstup 

československého štátu do banky. Už vtedy išlo o skrytú pomoc banke, ktorá 

pokračovala aj v ďalších rokoch.  Budovanie silnej novej banky v roku 1930 náhle 

zmarila kríza a to sa podpísalo predovšetkým na jej fungovaní, pretože ju musel 

zachraňovať štát. Čo sa týka priemyslového koncernu banky, angažovala sa najmä v 

zbrojárskom, železiarskom a porcelánovom priemysle, v ktorom mala najsilnejšie 

postavenie. Banka mala početné zastúpenie pobočiek, na konci roku 1927 ich bolo 

skoro 30 v Čechách a mala zastúpenie aj v Londýne. Po fúzii s bankami v roku 1930 

počet filiálok stúpol, takže z tohto hľadiska sa zdá, že banka mala perfektne 

diverzifikované portfólio klientov a sféry vplyvu. Avšak zlé načasovanie budovania 
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veľkého bankového domu a takisto aj závislosť banky na exportom priemysle ju v čase 

krízy pripravili o možnosť stať sa plnohodnotným konkurentom Živnostenskej banky.  

 

Strana aktív 

Ako už bolo spomenuté v teoretickej kapitole, v roku 1930 vznikla Anglobanka 

fúziou troch bánk a mala konkurovať Živnostenskej banke. Vznik „novej“ banky sa 

podpísal aj na jej finančných ukazovateľoch. Takmer všetky vzrástli o viac ako 100%. 

Pomer hotovosti voči celkovým aktívam sa od vzniku banky až do polovice dvadsiatych 

rokov pohyboval nad 10% a odvtedy mal klesajúcu tendenciu až do skončenia krízy. 

Ako môžeme vidieť Anglobanka použila časť svojej hotovosti na pokrytie strát počas 

krízy, pretože hodnota hotovosti klesla na predkrízovú hodnotu. Úvery od polovice 

dvadsiatych rokov rástli a spojením troch bánk sa dostali na úroveň úverov Živnobanky. 

Ako uvádza Vencovský a kol. (1999), banka bola nútená vykonať mimoriadne odpisy 

na dlžníkoch, zmenkách a ďalších položkách, čo vidno aj v tabuľke (Tabuľke 8).   

 

Strana pasív 

Fúzia troch bánk zapríčinila aj posilnenie akciového kapitálu zo 120 mil. Kč na 

235 mil. Kč, čím sa priblížila na úroveň Živnobanky. Začiatok krízy sa najvýraznejšie 

premietol do bilancie Anglobanky. Navýšenie kapitálu banke zotrvalo dva roky a potom 

ho bola nútená znížiť na predkrízovú hodnotu. Je evidentné, že rok 1931 bol pre banku 

najťažším, pretože banka na svoju záchranu použila 87% rezerv a tým pádom nemohla 

ďalej poskytovať úvery a musela požiadať o pomoc štát, ktorý je neskôr sanoval. 

Takisto na záchranu použila takmer celú časť svojich ziskov. V bilancii za rok 1930 

banka vykázala zisk 14,6 mil. Kč, avšak rok na to iba 0,5 mil. Kč a tento podobný stav 

trval počas tridsiatych rokoch. Kríza sa premietla aj do vkladov, ktoré poklesli počas 

krízy takmer o tretinu. To sa týkalo vkladov na bežné účty, ako aj na knižky a 

pokladničné poukážky. 
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Tabuľka 8: Prehľad vybraných aktív a pasív Anglo-československej banky počas 

hospodárskej krízy 1929 – 1934 v mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1929 235 139,8 1 314,6 2 689,2 20,2 

1930 235 140,8 1 345,3 2 680,6 14,6 

1931 120 18,0 1 177,2 2 062,0 0,5 

1932 120 18,0 1 020,0 1 860,2 0,5 

1933 120 18,1 916,0 1 739,8 0,6 

1934 120 18,1 974,9 1 722,3 0,7 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1929 3 106,5 315,6 345,3 412,6 4 508,5 

1930 3 037,9 359,0 398,7 426,0 4 538,2 

1931 2 435,8 399,2 219,3 272,4 3 500,7 

1932 2 113,4 395,8 186,5 248,5 3 117,6 

1933 1 939,9 395,9 184,7 190,9 2 880,8 

1934 1 947,6 416,3 245,4 145,3 2 921,5 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935, vlastné spracovanie 

 

4.6 Banka československých légií 

Banka československých légií vznikla na začiatku dvadsiatych rokov, čím sa 

vyhla intenzívnej zakladateľskej činnosti po vzniku ČSR a tým si nespôsobila veľké 

problémy počas deflačnej krízy na začiatku dvadsiatych rokov. Legiobanka si dôkladne 

vyberala svojich klientov a úvery, ktoré im schvaľovala, mali riadne istenie v 

nehnuteľnostiach, zariadeniach a zásobách. Klientela banky, ktorá bola zložená z 

bývalých legionárov, obchodníkov, remeselníkov, mala veľkú dôveru v túto inštitúciu, 

čo bolo známkou jej dobrého hospodárenia. Okrem toho neustále kontrovala ich 

aktuálny stav (Brádlerová, 2005). V rámci budovania svojho priemyslového koncernu 

pôsobila banka najmä v liehovarníctve, v obchode s benzínovými čerpadlami i v 

kníhkupectvách a vydavateľstvách. V polovici dvadsiatych rokov začala banka pôsobiť 

aj na území Slovenska, pretože národné slovenské peňažníctvo bojovalo s 

reorganizáciou bankovníctva po rozpade monarchie. Neskôr Legiobanka afilovala 

viaceré významné slovenské banky ako napríklad Americko-slovenskú banku v 

Bratislave a Slovenskú všeobecnú úverovú banku v Bratislave. Banka teda mala 



   

 

37 

  

dostatočne diverzifikované svoje portfólio pôžičiek a klientov, keďže pôsobila na celom 

území ČSR a obozretne si vyberala svojich klientov.  

 

Strana aktív 

Peňažné prostriedky bankového ústavu fluktuovali počas dvadsiatych rokoch v 

rozmedzí 47-123 mil. Kč. Ich pomer v rámci celkových aktív sa pohyboval okolo 10% 

od roku 1923 až do konca sledovaného obdobia. Začiatkom tridsiatych rokov úvery aj 

napriek miernym poklesom v rokoch 1929 až 1932 postupne rástli. Pomer úverov voči 

celkovým aktívam sa pohyboval nad 60%. Od konca dvadsiatych rokov zaznamenala 

banka rast cenných papierov a zmeniek ako inej formy úverovej aktivity. A hoci úvery 

neboli výrazne ovplyvnené krízou, cenné papiere poklesli od roku 1930 do 1934 o 23% 

a zmenky skoro až o 49% v rámci rovnakého obdobia. Celkovo možno usudzovať, že 

záujem o zmenky od roku 1930, kedy dosiahol svoje maximum, takmer neustále klesal. 

 

Strana pasív 

Banka československých légií ako jediná spomedzi pozorovaných bánk 

nemenila výšku svojho kapitálu od svojho vzniku. Táto skutočnosť poukazuje na 

kvalitné hospodárenie inštitúcie.  Z dostupných finančných správ vyplýva, že banka 

navýšila svoje rezervy v roku 1931 až do roku 1937 na 100 mil. Kč, teda hodnota rezerv 

bola vyššia ako samotný akciový kapitál. Z toho možno usudzovať, že Legiobanka mala 

aj počas recesie vysoké rezervy na pokrytie strát, a preto ju nemusel zachraňovať štát. 

Vklady na knižky rástli aj napriek prebiehajúcej kríze v tridsiatych rokoch, hoci tento 

nárast už bol pomalší ako v uplynulej dekáde. Celkovo však výška vkladov bola úmerná 

veľkosti banky a nemožno ju porovnávať s tými veľkými. Ale v porovnaní s Agrárnou 

bankou a Tatra bankou boli jej vklady vyššie a ich množstvo stabilnejšie. Položka 

vklady na bežné účty od roku 1931 až do roku 1935 klesla o 34% kvôli spomaleniu 

hospodárskeho rastu. 
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Tabuľka 9: Prehľad vybraných aktív a pasív Banky československých légií počas 

hospodárskej krízy 1929 -1934 v mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1929 70 63,7 293,0 557,0 7,9 

1930 70 64,5 333,6 754,7 7,7 

1931 70 100,0 358,1 706,4 6,9 

1932 70 100,0 395,3 596,7 5,0 

1933 70 100,0 444,5 581,5 5,0 

1934 70 100,0 463,2 506,1 5,6 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1929 614,7 123,3 47,4 132,1 1 019,7 

1930 765,5 126,4 125,0 131,4 1 269,5 

1931 777,6 115,0 113,9 106,5 1 280,4 

1932 742,1 102,7 114,3 82,0 1 198,4 

1933 779,1 102,0 108,8 96,1 1 235,0 

1934 756,3 103,6 98,5 75,2 1 179,1 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935 a Prameňa: A ČNB v Prahe, f 

BČL, sign Slib, Výroční zprávy Banky československých legií v letech 1920- 1938, vlastné spracovanie 

 

4.7 Agrárna Banka  

Ako uvádza Vencovský a kol. (1999), organizačnú štruktúru Agrárnej banky 

tvorila sieť trinástich pobočiek, ktoré pokrývali územia celej republiky. Význam filiálok 

sa však líšil v závislosti na kraji, kde pôsobili. Agrárna banka patrila medzi najagilnejšie 

české banky na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Ako uvádzajú Novotný a Šouša 

(1996) vo svojej publikácií medzi vkladateľov patrili najmä obyvatelia strednej vrstvy, 

ktorí mali menšie tendencie vyberať vklady počas krízy. Medzi najväčších klientov 

banky patrili priemyselné podniky, ale patrili sem aj stredné a malé firmy, ktoré boli 

početné, ale mali malú účasť na úveroch banky. Čo sa týka sféry vplyvu, banka pôsobila 

okrem poľnohospodárskeho sektoru aj v cukrovarníctve a liehovarníctve. V tridsiatych 

rokoch jej pomohli politickí predstavitelia získať pôsobenie v chemickom a 

zbrojárskom priemysle.  
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Strana aktív 

Nárast podielu hotovosti voči aktívam na 10% zaznamenávame až v roku 1930. 

Avšak počas krízových rokov stúpol pomer hotovosti voči aktívam až na skoro 21% ako 

vidíme v tabuľke (Tabuľka 10), čo znamenalo, že banka nemala možnosť investovať 

voľné prostriedky. Tento jav je typickým pre krízovú situáciu, kedy má banka nadmerné 

množstvo hospodársky nevyužitých peňazí.  Čo sa týka cenných papierov na začiatku 

20-tych rokov, banka ich predajom v rokoch 1924 – 1927 vyrovnávala straty z 1923 – 

1925, t.j. z deflačnej krízy. Hodnota cenných papierov (predovšetkým štátne obligácie i 

akcie) poklesla počas krízy takmer o jednu tretinu, pričom najmenej ich vlastnila banka 

v roku 1934. Tento pokles súvisel so znižovaním kurzu a so zmenou zásob. V druhej 

polovici 30-tych rokov banka zaznamenala rast cenných papierov na hodnotu vyššiu 

spred krízového obdobia. Ďalšou položkou v aktívach boli zmenky, ktorých hodnota na 

bilancií banky v roku 1933 poklesla o takmer 60% oproti roku 1930. Prudký a najmä 

krátkodobý nárast zmeniek v roku 1935 na hodnotu 174,5 mil. Kč z časti spôsobilo 

prijímanie obilných zálohových listov, ale ďalšie príčiny sú nejasné. Pokles v 

nasledujúcom roku možno zhodnotiť ako zníženie dopytu po takomto obchode. Úverová 

činnosť banky reagovala ako ostatné položky v bilancií a počas krízy zaznamenala 

pokles úverov o 31%.  

 

Strana pasív 

Akciový kapitál banky sa za celé obdobie držal na hodnote 60 mil. Kč a aj to je 

jedným zo znakov dobrého hospodárenia banky. Avšak je potrebné dodať, že banka 

mala zaistenú pomoc od štátu, keďže bola úzko spätá s Agrárnou stranou. Hodnota 

rezervných fondov pomaly rástla od konca deflačnej krízy a od roku 1929 predstavovala 

polovicu hodnoty akciového kapitálu. Tento jav možno zhodnotiť ako výsledok 

stabilizovanej vnútornej politiky peňažného ústavu. Z rezerv sa pokrývali finančné 

straty banky. Krízový otras v rokoch 1923 – 1926 značne zasiahol banku a práve preto 

neskôr dostala podporu zo sanačného fondu, z ktorého si počas 20-tych rokoch vytvorila 

rezervy, ktoré použila počas krízy. Medzi najväčšie položky pasív patria vklady na účty. 

Ich najvyššia hodnota bola tesne pred krízou, čo činilo 737,3 mil. Kč, no a najnižšia 

hodnota bola dosiahnutá v roku 1933 sumou 436,2 mil. Kč, čo odpovedalo vtedajšiemu 

úpadku v hospodárstve. Vklady na vkladné knižky a pokladničné poukážky si aj napriek 

kríze zachovali stabilitu. Ako môžeme vidieť, je tam mierny pokles hodnoty v čase 

recesie, ale v porovnaní s inými bankami je pokles naozaj malý. Agrárna banka však aj 
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napriek relatívnej stabilite hodnoty vkladov neprevyšovala väčšie banky a medzi nami 

sledovanými bankami sa umiestnila na predposlednom mieste. Svoje maximum 

dosiahol zisk banky v roku 1930, ako aj ďalších väčšina ukazovateľov. No nástup 

hospodárskeho úpadku spôsobil, že sa už nevrátil na svoje maximum ani pár rokov po 

kríze. 

 

Tabuľka 10: Prehľad vybraných aktív a pasív Agrárnej banky počas hospodárskej krízy 

1929 -1934 v mil. Kč 

 

 PASÍVA Akciový 

kapitál 

Rezervy Vklady na knižky 

a pokl. poukážky 

Vklady na 

bežné účty 

Zisk 

1929 60 30,1 164,3 644,4 6,7 

1930 60 31,1 179,5 737,3 6,9 

1931 60 32,1 187,6 565,1 4,2 

1932 60 33,0 184,7 481,9 3,9 

1933 60 33,5 171,3 436,2 3,2 

1934 60 34,0 170,7 504,2 3,5 

 
AKTÍVA Dlžníci  Cenné papiere Hotovosť Zmenky Bilančný 

úhrn 

1929 503,7 141,6 50,9 106,0 912,6 

1930 556,4 173,5 90,2 122,5 1 023,2 

1931 516,4 165,5 56,9 61,5 863,5 

1932 417,9 155,6 89,5 62,8 785,9 

1933 382,3 139,9 92,2 49,8 721,3 

1934 381,5 126,2 123,1 90,3 784,2 
 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1935 a z knihy Banka ve znamení 

zeleného čtyřlístku, vlastné spracovanie 
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5. Zhrnutie výsledkov analýzy finančných ukazovateľov 

Okrem popisu aktív a pasív v rozvahe banky sa práca zaoberala aj pomerovými 

ukazovateľmi banky. Tieto ukazovatele slúžia na zhodnotenie ekonomickej situácie 

banky a vedia nám poskytnúť bližší obraz o fungovaní bánk a o jej prípadných 

problémoch. V rámci vykonanej analýzy sa autorka zaoberala predovšetkým 

ukazovateľmi rentability (ROAA, ROAE), ktoré však počas obdobia prvej republiky 

neboli uvádzané, takže boli dopočítané podľa dostupných údajov.  

Ukazovateľ rentability priemerných aktív meria, ako efektívne dokáže banka 

využívať svoje aktíva na vytváranie zisku. Teda koľko zarobí jedna priemerná jednotka 

aktív. Ako uvádza Ziegler (1997) pre vzťah medzi hodnotou ROAA a návratnosťou 

aktív sú dnešné hodnoty ROAA v intervale 1,00 – 1,25 považované ako dobrá 

návratnosť aktív, hodnoty v intervale 1,25 – 1,75 ako veľmi dobrá a hodnoty nad 1,75 

ako excelentná návratnosť. Keď sa však pozrieme na Graf 2 vidíme, že jedine Anglo-

československá banka mala v roku 1927 dobrú návratnosť aktív. Ostatné banky ani 

počas hospodárskej konjunktúry nedosahovali dobré výsledky v tomto ukazovateli. 

Hodnoty v rozmedzí 0,75 – 1,00 sú klasifikované ako podpriemerné a hodnoty pod 0,75 

ako slabé. Nami pozorované banky sa na konci 20-tych rokov držali úrovne 

podštandardnej návratností aktív s výnimkou Tatra banky, ktorá mala slabú návratnosť. 

Avšak v období krízy rozmedzie hodnôt ROAA dosahovalo slabú rentabilitu 

priemerných aktív. Priemerné hodnoty boli v rozmedzí 0,25 – 0,62 počas sledovaného 

obdobia (1929 – 1933), pre porovnanie ROA českých bánk počas rokov 2008 – 2011 sa 

pohybovalo v rozmedzí 1,29 – 1,80. Celkovo možno usudzovať, že manažment bánk 

bol v tej dobe slabý a banky boli inštitúciami, ktoré sa zamerali skôr na svoje potreby 

ako na všeobecné napredovanie ekonomiky. 
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Graf 2: Priemerná hodnota ROAA pozorovaných bánk počas rokov 1927 – 1938 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1938, vlastné spracovanie  

 

Graf 3: Vývoj ROAA počas rokov 1927 – 1938  

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1938, vlastné spracovanie 

 

Najnižšie hodnoty dosahovali Tatra banka a Anglo-československá banka. Prvá 

banka začiatkom krízy bojovala s veľmi vysokou stratou, ktorá bola spôsobená stratami 

z fondových dlhopisov, z akciových podielov, či so stratami z akcií. Druhá zo 

spomínaných bánk zaznamenala prudký pokles indikátora v roku 1930, kedy 

nastupovala kríza v ČSR a pokles exportnej činnosti a zároveň to bol aj rok fúzie troch 

bánk, ktorý bol z uskutočnení v najhoršom čase pre banku, kedy sa musela vysporiadať 

s veľkým množstvom problémov. Návratnosť ostatných bánk počas krízy klesla takmer 

o polovicu, a to z dôvodu pokrytia strát spôsobenými hospodárskym úpadkom. 

Ukazovateľ priemernej návratnosti kapitálu meria výkonnosť banky a slúži ako 

informácia pre akcionárov banky, ako je ich investícia do akcií efektívna. ROAE je 

považovaný za jeden z najdôležitejších ukazovateľov najmä preto, že uvádza ako 
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manažment banky zhodnocuje kapitál. Keďže sa jedná o akcie banky, aj tu platí, že 

vyššie ROAE znamená pre akcionárov vyšší zisk, ale nižšie aj prípadnú stratu. Z 

výsledkov vyplýva, že ROAE index klesol priemerne o viac ako polovicu v dôsledku 

krízy. Pre porovnanie s rokmi 2008 – 2011, hodnoty tohto indexu pri českých bankách 

sa pohybovali okolo 14,26 – 20,47. Tieto výsledky treba chápať v kontexte 30-tych 

rokov, kde banky neboli regulované kapitálovými požiadavkami a zároveň dosahovali 

značné straty spôsobené krízou. 

 

Graf 4: Priemerná hodnota ROAE pozorovaných bánk počas rokov 1927 – 1938 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1938, vlastné spracovanie  

 

Graf 5: Vývoj ROAE počas rokov 1927 – 1938 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1938, vlastné spracovanie  

 

Aj v grafe vývoja ROAE (Graf 5) vidíme takmer u všetkých bánk pokles tejto 

hodnoty o približne polovicu v dôsledku krízy. Najväčší pokles ukazovateľa ROAE 

zaznamenávame pri Živnostenskej a Anglo-československej banke. V oboch prípadoch 
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banky počas krízy znížili svoj akciový kapitál a zároveň s ním nasledoval aj rapídny 

pokles zisku. Najnižšie indexy dosahovali Tatra banka a Anglo-československá banka 

podobne ako pri ROAA, keďže obidve nedosahovali takmer žiaden zisk kvôli pokrytiu 

strát a takisto obidve boli nútené znížiť svoj akciový kapitál takmer o polovicu. 

Môžeme teda konštatovať, že tieto banky sa ako jediné spomedzi pozorovaných bánk 

vymykali situácii v ostatných bankách, čo následne spôsobilo aj to, že obidve finančné 

inštitúcie musel sanovať štát. Avšak hodnoty ukazovateľa pri ostatných bankách 

zaznamenali takisto pokles skoro o polovicu z dôvodu poklesu zisku bánk. Agrárna 

banka spolu s Bankou československých légií počas krízy neznižovali akciový kapitál 

čo je vidieť aj v grafe. Jedine Živnostenská banka na začiatku krízy znížila akciový 

kapitál a takisto dosiahla nižší zisk z dôvodu nástupu krízy. Avšak od roku 1933 vidíme 

rast hodnoty ROAE, kedy sa postupne začala zlepšovať ekonomická situácia banky. 

Na to, aby bolo vyjadrené, ako efektívne banky hospodárili, je nutné sa pozrieť 

na obidva ukazovatele. Počas krízy však ani jedna pozorovaná banka nedosiahla 

hodnotu 10% ROAE. V prípade Živnostenskej banky by sa mohlo zdať, že na konci 20-

tych rokov vykazovala celkom priaznivé hodnoty ROAE, ale jej rentabilita aktív bola 

pod priemerom. A hoci obidva indexy výrazne poklesli, postavenie Živnobanky ako 

najväčšej banky v ČSR ostalo nezmenené. Aj napriek pretrvávajúcej kríze hodnoty 

ROAE a ROAA mali Banka československých légií a Agrárna banka pomerne stabilné 

oproti ostatným pozorovaným bankám. V prípade Legiobanky možno hovoriť o 

prezieravom manažmente, ktorý si starostlivo vyberal klientov a disponoval veľkým 

množstvom rezerv na pokrytie prípadných strát. Agrárna banka zase mala silnú podporu 

vládnucej strany, čo sa prejavilo aj na záchrane banky pomocou štátu a nasvedčujú tomu 

aj ukazovatele návratnosti. Obidva indikátory naznačujú veľké problémy Tatra banky a 

Anglo-československej banky, čo sa prejavilo do veľmi nízkej návratnosti vlastného 

kapitálu a aktív. Ako už bolo spomenuté obidve banky boli zachránené štátom. 

Ukazovateľ likvidity je vyjadrený ako podiel úverov voči celkovým vkladom 

(LTD ratio). Agentúra Nasdaq (2017) uvádza, že kombinácia obozretnosti a opatrení 

regulátorov navrhuje hodnotu LTD ratio v rozmedzí 80-90% v závislosti na finančnom 

modeli banky. Táto hodnota je vysoká najmä preto, že hlavným zdrojom príjmov banky 

by mal byť profit z poskytnutých pôžičiek. Medzi našimi piatimi bankami bolo LTD 

ratio pomerne stabilné, prípadne malo miernu tendenciu klesať. Tento pomer sa v 

Anglo-československej banke a v Banke československých légií pohyboval medzi 70-

80% v období hospodárskej krízy. Ostatné banky sa mali hodnoty medzi 60-70%, ale 
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Tatra banka v roku 1933 klesla pod hranicu 50%. Nízka hodnota LTD ratio značí, že 

banky počas krízy nedosahovali najvyššie profity, čo je celkom logické. Ako vidíme aj 

v tabuľkách v úvodnej časti, v Československu miera poskytnutých úverov klesala zo 

strany klientov, ale aj zo strany bánk. 

 

Graf 6: Vývoj Loan to Deposit ratio počas rokov 1927 – 1938 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1938, vlastné spracovanie  

 

Posledný ukazovateľ solventnosti nám hovorí, koľko dlhu máme na každú 

korunu vo vlastnom kapitáli. Tento indikátor by sa však mal dnes pohybovať v 

rozumnom pomere, čo v prípade bánk znamená hodnotu v rozpätí 10-20. Ak je príliš 

vysoký, môže to byť znakom, že je banka vo finančnej núdzi a nie je schopná platiť 

svoje pohľadávky, avšak príliš nízka hodnota signalizuje neefektivitu fungovania banky. 

Do roku 1930 pozorované banky dosahovali nízke hodnoty ukazovateľa, čo naznačuje, 

že české banky fungovali neefektívne. Prirodzene po prepuknutí najhlbšej krízy počas 

roku 1931 tento ukazovateľ ešte viac klesol, pretože sa znížili cudzie zdroje bánk. 

Celkovo objem vkladov v bankách po vypuknutí väčšinou poklesol, pripadne rástol, ale 

len miernym tempom. Avšak pomer tohto indikátora u Tatra banky a Anglo-

československej banky rapídne stúpol. Tento fakt možno vysvetliť tým, že obidve banky 

boli nútené znížiť svoj akciový kapitál a použili takmer celú časť rezerv a zisku na 

pokrytie strát spôsobených krízou. Zároveň, ako bolo už vyššie spomenuté, príliš 

vysoký ukazovateľ naznačuje finančné problémy bánk. Ako sa neskôr ukázalo, tieto 

banky boli štátom zachránené. Počas hospodárskej depresie tento indikátor vyskočil nad 

hodnotu 10 v prípade Tatra banky, ktorá už pred krízou zápasila s problémami a v 

prípade Anglobanky rapídny nárast spôsobila fúzia troch bánk, no zároveň to boli 

predovšetkým finančné problémy banky. 
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Graf 7: Vývoj Debt – equity ratio počas rokov 1927 – 1938 

 

Zdroj: zostavené podľa dát z knihy Pražské bursovní papíry 1924-1938, vlastné spracovanie  

 

Podstatným faktorom, ktorý zohral rolu počas recesie, bolo prepojenie vedenia 

bánk s vládnucimi politickými stranami, ktoré zaručovali finančné krytie niektorým 

bankám. Možno si klásť otázku, či manažment takýchto bánk vykonával politiku 

finančného ústavu s vedomím, že v prípade núdze im bude poskytnutá finančná 

záchrana a tým pádom bola ich politika rizikovejšia ako u bánk, ktoré nemali politické 

prepojenie. V takomto prípade môžeme uvažovať o morálnom hazarde niektorých bánk, 

ktorý ohrozoval časť československého bankovníctva. 

Z dostupných zdrojov vieme, že o politické krytie sa spoliehala Agrárna banka, 

pretože bola priamo napojená na Agrárnu stranu. Rezervy na strane pasív tvorili v 20-

tych rokoch približne 45% akciového kapitálu a v rokoch krízy tento pomer stúpol na 

55%. Stav rezerv poukazuje, že manažment banky mal vytvorené rezervy, ale nesnažil 

sa ich navýšiť nad sumu akciového kapitálu, ako to bolo v prípade iných veľkých bánk. 

Môžeme usudzovať, že Agrobanka sa počas 20-tych rokov spoliehala na kontinuálnu 

konjunktúru a v prípade väčších strát sa mohla spoľahnúť na pomoc štátu. Politickej 

pomoci sa nevyhla ani Anglo-československá banka, ktorá do krízy vstupovala s 

problémami a navyše sa musela vysporiadať s fúziou. Keďže štát v banke vlastnil 40% 

akcií a chcel vytvoriť silného konkurenta Živnostenskej banke, bolo zrejmé, že ju 

zachraňoval aj počas krízy. Avšak v bilancií Anglobanky už vidíme veľké straty, na 

ktorých krytie boli použité rezervy, zisk banky a aj akciový kapitál. V tomto prípade 

môžeme uvažovať, že banka bola „too big to fail“ v tej dobe a štát ju nenechal 

skrachovať. Podobným prípadom, avšak na území Slovenska, bola Tatra banka, ktorá 
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vstupovala do krízy s nízkymi rezervami, ktoré tvorili len 20% akciového kapitálu. V 

roku 1931 bola nútená znížiť svoj akciový kapitál takmer na polovicu a značnú časť 

zisku a rezerv použila na krytie strát. Vedenie banky si uvedomovalo kritickú situáciu a 

vedeli, že jediným riešením, ktoré by banku zachránilo bola pomoc od štátu. Tatra 

banka bola spájaná s vládnucou Agrárnu stranou, keďže mala dobré vzťahy s vtedajším 

premiérom M. Hodžom. 
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Záver 

Cieľom tejto práce bolo zanalyzovať ekonomickú situáciu vybraných piatich 

bánk v Československu počas Veľkej hospodárskej krízy 1929 – 1933. Práca sa 

zamerala na historický kontext novovzniknutého štátu a následných reforiem, ktorým 

museli banky čeliť, čo sa podpísalo aj na ich ďalšom fungovaní. Pomocou štyroch 

finančných indikátorov sa autorka snažila analyzovať efektivitu a fungovanie bánk. 

Tieto finančné ukazovatele poukazujú na rentabilitu priemerného vlastného kapitálu, 

rentabilitu priemerných aktív, pomer poskytnutých pôžičiek a prijatých vkladov, ako aj 

pomer cudzích a vlastných zdrojov banky. V literatúre je často prezentovaný názor, že 

bankovníctvo v Československu bolo efektívne, keďže ani jedna z bánk neskrachovala 

počas finančnej krízy, hoci banky v USA, Rakúsku a Nemecku krachovali.  

Hospodárska kríza sa podpísala vo všetkých bilanciách bánk počas trvania krízy 

a všetky banky sa museli vysporiadať s týmito následkami až do začiatku druhej 

svetovej vojny. Práca sa zaoberala najdôležitejšími položkami bilancie bánk, ktoré 

poukázali na pokles poskytnutých úverov, ako aj na pokles vkladov z dôvodu zníženej 

hospodárskej činnosti v priemysle. Analýza sa zmerala na hospodársku výkonnosť 

samotných bánk a na jej efektivitu v politike manažmentu banky, čomu doteraz nebola 

venovaná pozornosť.  

Z výsledkov práce vyplynulo, že priemerná návratnosť aktív u pozorovaných 

bánk bola už pred krízou slabá a nástup krízy ju ešte viac zhoršil. Ukazovateľ rentability 

vlastného kapitálu sa pohyboval nad 10% u všetkých bánk okrem Tatra banky, ktorá 

čelila problémom ešte pred krízou. Nástupom krízy sa tento indikátor znížil u všetkých 

bánk, najviac však u Tatra banky a Anglo-československej banky, ktoré sanoval štát. 

Ukazovateľ likvidity banky s nástupom hospodárskej recesie v ČSR až do 1935 

poklesol o viac ako 10% predovšetkým z dôvodu poklesu poskytovania úverov. 

Posledný ukazovateľ solventnosti ukázal, že české banky fungovali neefektívne už pred 

krízou z dôvodu nízkeho poskytovania úverov. V roku 1931 hodnota ukazovateľa 

Anglo-československej banky a Tatra banky mala rastúcu tendenciu. Vysoké hodnoty 

tohto finančného indikátora sú znakom, že je banka vo finančnej núdzi a nie je schopná 

platiť svoje pohľadávky, čo potvrdilo stav bánk. 

Prezentované výsledky práce potvrdzujú neefektívne správanie bánk a zlú 

ekonomickú situáciu niektorých bánk, ktoré musel neskôr zachraňovať štát, keďže sa 

ocitli na okraji krachu. V porovnaní s americkými bankami však boli československé 
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banky na tom lepšie. Banky v ČSR mali lepšiu štruktúru z hľadiska priemerného počtu 

pobočiek, koncentrácie bánk a veľkosti bánk v krajine. Takisto ČSR upustilo od zlatého 

štandardu ešte v začiatkoch hospodárskej krízy, čo umožnilo centrálnej banke 

uskutočniť expanzívnu monetárnu politiku. 
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