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Abstrakt 

 

Současná fáze intenzivní globalizace, internacionalizace a expanze FinTech 

společností stejně jako dopady nedávné globální finanční krize podporují koncentrační 

procesy v rámci bankovního sektoru. Předkládaná dizertační práce zkoumá dopady 

globální finanční krize na bankovní centra Evropy, a to jak pokud jde o významná, tak 

i malá bankovní centra. Zvláštní pozornost je v rámci výzkumu věnována vývoji 

bankovních center dle tří hlavních evropských makroregionů – západní Evropy, jižní 

Evropy a střední a východní Evropy. Bankovní centra byla analyzována na základě 

finančních indikátorů bank, které mají v jednotlivých centrech své ústředí, přičemž použité 

indikátory zohledňují velikost bankovního centra, jeho ziskovost a rizikovost během 

období 2004-2015. 

Výsledky naznačují, že ačkoliv jsou vedoucí evropská bankovní centra (Londýn, 

Paříž, Frankfurt nad Mohanem) vystavena působení globálních kapitálových trhů, tato 

centra vykázala vysokou míru resilience a nadále posílila svou dominantní pozici mezi 

evropskými bankovními centry, což kontrastuje s vývojem ostatních velkých evropských 

center, která jasně zaostávala za evropskými lídry. Z makroregionální perspektivy 

bankovní centra západní Evropy zaznamenala jak první signály globální finanční krize, tak 

i následného zotavení, které se následně rozšířily napříč Evropou. Poněkud překvapivě 

ziskovost bankovních center ve střední a východní Evropě, dominantně ovládaných 

zahraničním kapitálem, zůstala nejvyšší přes celé sledované období.  

 Ve vývojové dynamice malých evropských bankovních center byl pozorován 

zřetelný pokles v počtu bankovních center, což naznačuje koncentrační tendence 

i v rámci spodního segmentu hierarchie. Finanční výkonnost bank s ústředím v těchto 

malých centrech však zůstává vysoce diferenciovaná a závisí primárně na evropském 

makroregionu a vlastnické struktuře. Zánik malých bankovních center tak nebyl plošný, 

ale byl pozorován zejména v jižní Evropě, především ve Španělsku. Finanční krizí byla 

tedy nejvíce postižena malá bankovní centra v jižní Evropě, zatímco bankovní centra 

v západní Evropě v zásadě stagnovala. Malá bankovní centra ve střední a východní 

Evropě vykazovala co do ziskovosti nejlepší výsledky. Ukázalo se také, že zahraniční 

vlastnictví bank má pozitivní dopady na jejich efektivitu. 

 

Klíčová slova: evropská bankovní centra, evropské makroregiony, finanční geografie, 

finanční krize, finanční výkonnost, zahraniční kapitál 
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Abstract 

 

The current era of intensive globalisation, digitisation and expansion of FinTech 

companies and latter the impacts of a recent global financial crisis support further 

concentration processes within the banking sector. This dissertation thesis explores 

the impacts of global financial crisis on the European banking centres on the level 

of major banking centres and tiny banking centres with special regard on the development 

in three main European macroregions – Western Europe, Southern Europe and Central 

and Eastern Europe. The banking centres were analysed according financial indicators 

of banks headquartered in particular banking centre in the indicators capturing size, 

profitability and the level of risk during the period 2004-2015. 

Counterintuitively, the European leading banking centres (London, Paris 

and Frankfurt), despite their extensive exposure to capital markets, dispay a high level 

of resilience, which contrasts with the evolution of the other major Western European 

centres, which clearly lagged behind the European leaders. From a macro-regional 

perspective, banking centres in Western Europe exhibited the first signals of both 

the crisis and the recovery, which were subsequently diffused across Europe. 

Surprisingly, the profitability of low-ranking banking centres in Central and Eastern Europe 

remained the highest over the whole 2004–2015 period, as these banks operate 

predominantly within a regional (national) market. 

As for the evolutionary dynamics of small banking centres, there occured decline 

in number of banking centres, which indicates further concentration tendecies also within 

small banking centres. The financial performance of banks headquartered in small 

financial centres is highly variegated, depending significantly primarily upon the European 

macro-region (a decisive number of defunct banking centres was concentrated 

in the Southern Europe) and the ownership structure. The small southern European 

banking centres were hit the most by the financial crisis, while the banking centres 

in the Central and Eastern Europe reported the best result as for the profitability. 

The foreign ownership also has a positive impact on the efficiency of banking centres. 

 

Keywords: European banking centres, European macro-regions, financial crisis, financial 

geography, financial performace, foreign capital 
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1. Úvod 

Finanční geografie patří v posledních přibližně deseti letech mezi nejdynamičtěji se 

rozvíjející obory v rámci ekonomické geografie. Zvyšující se zájem výzkumníků o toto 

téma odpovídá mimořádně silnému vlivu finančního sektoru a kapitálových toků 

na ekonomickou výkonnost států a regionů i na perspektivy jejich rozvoje. 

Z geografického hlediska se finanční systém vyznačuje extrémně vysokou mobilitou 

kapitálu, na druhé straně pak jeho mimořádnou mírou koncentrace do omezeného počtu 

světových center (Friedmann 1986).  

Klíčový vliv finančního systému na hospodářství i společnost lze dokumentovat 

např. na vzniku a vývoji globální finanční a ekonomické krize, která se projevila na konci 

roku 2007. Přestože krize propukla nejdříve v části amerického bankovního sektoru 

zaměřeného především na poskytování hypoték domácnostem, během jednoho roku 

došlo k dramatickému dopadu rychle se šířící bankovní krize jak na ostatní odvětví 

ekonomiky Spojených států, tak na západoevropské státy i na malé otevřené ekonomiky 

(pobaltské republiky, Slovinsko), ale i na málo výkonné a vysoce zadlužené státy jižního 

křídla eurozóny. Zatímco pobaltské republiky (a také např. Irsko) relativně rychle dokázaly 

po krizi obnovit svůj hospodářský růst, jižní země eurozóny trpí dlouhodobými 

ekonomickými a sociálními problémy, které krize vyhrotila a které se nepodařilo překonat 

ani několik let po jejím odeznění. Vznik a následné šíření finanční krize, stejně jako její 

důsledky měly výraznou geografickou dimenzi. Znalost prostorových logik finančního 

kapitálu a finančních toků s jejich geografickými mikro- a makro- dimenzemi zůstává však 

zatím spíše omezená (Martin 2011). 

Sassen (1991) tvrdí, že s rostoucí mírou prostorové disperze ekonomických, 

zejména výrobních aktivit s globálním dosahem, vzniká potřeba centrální kontroly těchto 

aktivit ze strany firem poskytujících špičkové služby. Vzhledem ke své vysoké mobilitě plní 

tuto funkci také finanční kapitál, resp. firmy finančního sektoru, jež je typickým příkladem 

nejprogresivnějších aktivit, které vykazují vysokou míru koncentrace v prostoru (viz Hampl 

2012). Finance tak z prostorového hlediska neodrážejí vždy strukturu reálné ekonomiky, 

ale mají svou vlastní autonomii, vývoj a expanzi (Corpataux a kol. 2009), což podtrhává 

důležitost výzkumu v rámci finanční geografie. 
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Některá témata finanční geografie byla zkoumána již před řadou desetiletí, např. 

Lösch (1954) zkoumal změny úrokových měr bank v závislosti na jejich vzdálenosti 

od New Yorku. Nicméně prudký rozvoj této disciplíny nastal až v posledních 

cca 10 letech, částečně jako reakce na globální finanční krizi. Výzkum globální finanční 

krize může poskytnout vhled do komplexního charakteru fungování současného silně 

globalizovaného finančního trhu a jeho často skrytých mechanismů, které však vyvolávají 

konkrétní dopady v dotčených územích a také vhled do mechanismů fungujících 

na různých řádovostních úrovních. Tento druh výzkumu také nabývá na důležitosti spolu 

s tím, jak se peníze stávají komodifikovanými a obchodovanými samy o sobě 

(Christepherson a kol. 2013). 

Globální finanční krize byla bezpochyby nejvýznamnějším faktorem, který 

ve sledovaném období (2004-2015) ovlivňoval vývoj bankovních center, a byla impulsem 

i pro náš výzkum jejích dopadů na bankovní centra v Evropě. Nicméně vývoj bankovních 

center v tomto období byl ovlivněn také řadou dalších ekonomických, technologických, 

politických a regulatorních faktorů, které vyústily v hluboké změny bankovního sektoru 

napříč mnoha dimenzemi. 

Tato dizertační práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou základní tendence dopadů 

globální finanční krize na evropská bankovní centra1, pokud jde o změny jejich velikosti, 

ziskovosti a rizikovosti, a to mj. i podle hlavních evropských makroregionů – západní 

Evropy, jižní Evropy a střední a východní Evropy. Vzhledem k odlišné pozici ekonomik 

hlavních evropských makroregionů v globálním ekonomickém systému předpokládáme 

výrazné rozdíly v dopadech krize, protože globální finanční krizi nelze vnímat jako pouhé 

přizpůsobení se externímu šoku, ale její dopady jsou úzce propojeny i s konkrétním 

modelem rozvoje dané země (Smith, Swain 2010). 

Předkládaný text dizertační práce je strukturován následovně: Po úvodu následuje 

teoretické ukotvení práce – jsou představeny základní teoretické koncepty a teorie 

v současnosti používané ve finanční geografii. Jelikož finanční geografie dosud 

nedisponuje vlastním uceleným teoretickým aparátem a představované koncepty a teorie 

podchycují fungování a dopady působení finančního sektoru spíše jen parciálním 

způsobem, jsou představeny i vybrané koncepty ekonomické geografie, ze kterých 

finanční geografie rovněž z velké části čerpá. V této části jsou také prezentovány 

v současnosti převládající výzkumné směry ve finanční geografii, přičemž jsou podrobněji 

                                                
1 V práci operujeme s termíny finanční centrum a bankovní centrum. Termín bankovní centrum je užší 
a představuje bankovní domy, které jsou v daném centru lokalizovány. Termín finanční centrum 
pak zahrnuje i další aktéry finančního trhu, jako pojišťovny, investiční společnosti, burzovní trhy atp. 
(blíže viz kapitola 4. Metodika výzkumu bankovních center Evropy). 
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rozvedeny ty, které jsou relevantní pro výzkumné zaměření této práce. Na konci této 

kapitoly jsou v kontextu existující odborné literatury formulovány výzkumné otázky 

dizertační práce a vysvětleno, jaké výsledky provedených výzkumných prací očekáváme. 

Ve třetí části je podrobně popsán metodický postup provedených výzkumů. Čtvrtá 

kapitola představuje stěžejní část práce, neboť jsou zde prezentovány výsledky 

provedených analýz, které jsou shrnuty v následující páté kapitole, kde jsou také 

zodpovězeny výzkumné otázky formulované ve druhé kapitole. 

Šestou kapitolu pak představuje závěr, kde jsou shrnuty stěžejní výsledky 

výzkumu ve vztahu k hlavním teoretickým pracím a naznačeny budoucí možné směry 

výzkumu ve finanční geografii. 
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2. Teoretický rámec 

V této kapitole jsou nejprve vymezeny základní pojmy a návazně pak představeny 

základní koncepty a teorie používané ve finanční a částečně i ekonomické geografii. 

Zároveň jsou zde představeny čtyři stěžejní výzkumné směry, které v oboru finanční 

geografie v současnosti dominují. 

2. 1. Finanční trh a bankovní centrum 

Bankovní centrum je ústředním termínem této práce, a proto považujeme 

za vhodné jej přesněji vymezit. Ještě předtím bude věnována pozornost finančnímu trhu, 

který představuje širší termín. 

Podstatou fungování finančního trhu je prostřednictvím systému institucí 

a instrumentů zabezpečovat pohyb peněz a kapitálu ve všech jeho formách mezi různými 

ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky (Revenda a kol. 2012). Finanční 

trh zprostředkovává přesun finančních prostředků od subjektů, které mají přebytek 

finančních prostředků k subjektům, které jich mají nedostatek a představují vhodnou 

investici/alokaci těchto prostředků (Revenda a kol. 2012). Jedná se o klíčovou transakci, 

která se ve finančních centrech odehrává a která může mít různé podoby. Jednak přesun 

prostředků může probíhat přímo mezi subjektem s nadbytkem kapitálu a subjektem s jeho 

nedostatkem, což se děje na burzovním trhu. V literatuře se proto v některých případech 

v definici bankovního centra akcentuje role burzovního trhu - např. Wójcik (2007) chápe 

finanční centrum jako místo, kde jsou koncentrována ústředí firem emitujících cenné 

papíry, zároveň tyto firmy obchodují s cennými papíry a v daném centru jsou lokalizovány 

i subjekty investující do penzijních a podílových fondů. 

Vedle burzovního trhu však mezi subjekt s nadbytkem kapitálu a subjekt s jeho 

nedostatkem může vstoupit i zprostředkující subjekt, kterým jsou zpravidla bankovní 

domy, ale v souvislosti s rychle se rozvíjejícím sektorem FinTech firem (viz kap. 2.2.5. 

FinTech), se v současnosti může jednat i o jiné typy zprostředkujících subjektů. Banky 

zprostředkovávají vklady od subjektů s nadbytkem kapitálu k subjektům s jeho 

nedostatkem a přebírají riziko za alokaci finančních zdrojů (Pavlát 2013). Oba dva hlavní 
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typy finančních trhů nejsnáze fungují v centrálním místě (Poon 2003), tj. ve finančním 

centru prostřednictvím široké škály finančních instrumentů nabízených mnoha aktéry.  

Finanční centrum tedy chápeme jako místo, kde se odehrává přesun finančních 

prostředků od subjektu s jeho nadbytkem k subjektu s jeho nedostatkem bez ohledu na to, 

zda se tak děje prostřednictvím burzovního trhu nebo bankovních domů. Bankovní 

centrum je pak užší termín a akcentuje zprostředkující roli bank. Jelikož nebylo reálné 

postihnout všechny významné aktéry finančního trhu, byly jako nejvýznamnější typ aktéra 

finančních trhů (alespoň v kontinentální Evropě) vybrány bankovní domy, a proto v této 

práci používáme termín bankovní centrum. 

2. 2. Současné teoretické přístupy ve finanční geografii 

Současná finanční geografie nedisponuje uceleným teoretickým rámcem a zatím 

se musí spokojit s teoriemi a koncepty, které fungování finančních trhů vysvětlují alespoň 

částečně. Takovými parciálními teoriemi jsou např. teorie regionální segmentace trhu 

a teorie defenzivního chování periferie. Dále současná finanční geografie využívá klíčové 

koncepty z ekonomické i sídelní geografie. Z prvního jmenovaného např. Dörry (2015) 

využívá koncept globálních produkčních sítí k analýze role jednotlivých aktérů finančního 

trhu, ve druhém případě se jedná např. o analýzu globálních měst od Petera Taylora 

(2004), která je do jisté míry aplikovatelná i na finanční geografii, resp. na finanční 

a bankovní centra.  

2. 2. 1. Teorie regionální segmentace finančního trhu 

Teorie regionální segmentace finančního trhu představuje jeden z nejstarších 

pokusů o konceptualizaci, resp. o vytvoření teoretického aparátu finanční geografie 

(viz např. Dow 1992). Základem této teorie je odmítnutí předpokladů neoklasických teorií, 

které mj. předpokládají dokonalou mobilitu výrobních faktorů a dokonalou informovanost 

tržních subjektů, neboť v praxi tomu tak rozhodně není (Clark, Wójcik 2003). Kvalitativně 

nejnáročnější odvětví lidských činností navíc vyžadují vysoce kvalifikovanou pracovní sílu 

a vykazují vysokou míru prostorové koncentrace (Hampl 1998). Finanční sektor je 

typickým příkladem nejprogresivnějších aktivit, proto je výrazně koncentrován 

do vybraných center (Hampl 2012), přičemž tato centra jsou výrazně hierarchicky 

uspořádána a probíhají mezi nimi intenzivní vztahy podřízenosti a nadřízenosti (Wójcik 

a kol. 2018a). Navzdory technologickému rozvoji a digitalizaci řady oborů lidských aktivit, 
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zůstává v těchto centrech nezbytná komunikace tváří v tvář a sdílení zkušeností a znalostí 

(Clark, Wójcik 2003). Prostorová blízkost aktérů a osobní znalost prostředí umožňuje 

adekvátně interpretovat např. „nálady“ na trhu a případně adekvátně reagovat na fámy 

(Grote 2008). Navzdory neoklasickým předpokladům je vývoj finančního sektoru nezřídka 

ovlivněn chováním aktérů, jejichž výsledná rozhodnutí jsou často výsledkem konvencí 

a emocí (Engelen, Faulconbridge 2009). 

Teorie regionální segmentace trhu předpokládá, že existují dvě základní formy 

organizace bankovního systému – centralizovaný a decentralizovaný systém (Dow 1992; 

Blažek 1997; Klagge, Martin 2005). Centralizovaný bankovní systém je charakteristický 

koncentrací bank v prostoru a zároveň koncentrací rozhodovacích pravomocí v tomto 

místě. Naproti tomu v decentralizovaném bankovním systému hostí ústředí bank 

i regionální bankovní centra disponující vlastními rozhodovacími pravomocemi. V případě 

centralizovaného bankovního systému je zdrojem nerovnoměrného regionálního vývoje 

tzv. informační asymetrie. Informační asymetrie představuje situaci, kdy banka (resp. její 

pracovníci, kteří rozhodují např. o (ne)udělení úvěru) nedisponuje všemi relevantními 

informacemi o žadateli o úvěr a o socioekonomickém prostředí, ve kterém hodlá svůj 

podnikatelský záměr realizovat, a nemohou tak adekvátně posoudit rizika spojená 

s poskytnutím úvěru (Polouček 2006). Tato informační asymetrie je posilována v případě, 

že je žadatel o úvěr z nemetropolitního, případně dokonce periferního regionu, 

tj. z regionu s výrazně odlišným socioekonomickým prostředím. Pro banku je pak 

obtížnější posoudit jeho schopnosti podnikatelský záměr úspěšně realizovat v takto 

odlišném socioekonomickém a sociokulturním prostředí a v budoucnu pak řádně splácet 

úvěr. Může tedy snadno dojít k chybnému posouzení rizik a následně může dojít 

k poskytnutí úvěru rizikovému klientovi, nebo naopak, neposkytnutí úvěru klientovi, který 

ve skutečnosti disponuje dostatečnými schopnostmi, bonitou a má i předpoklady 

pro úspěšnou realizaci svého záměru. Aktéři v některých italských regionech se naučili 

na tuto informační asymetrii reagovat formou vytváření sdružení, které zastupuje menší 

podnikatele z regionů u velkých bank (Bagnasco 1977, Becattini 1978).  

Klagge a Martin (2005) tvrdí, že geograficky decentralizovaný finanční systém 

s dobře zakořeněným regionálním klastrem institucí, sítí a aktérů disponuje minimálně 

třemi výhodami. Existence minimálního kritického množství aktérů přítomných v regionu 

umožňuje lokálním institucím, malým a středním podnikům a investorům využívat efektů 

prostorové blízkosti, tj. různých typů aglomeračních výhod. Decentralizovaný finanční 

systém, pokud je navíc spojen i s existencí kapitálového trhu, který se specializuje 

především na lokální firmy (tzn. lokální burzy cenných papírů), může pomoci udržet 
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kapitál v regionu (což je obtížnější v případě jejich obchodování na centrálních burzách). 

Decentralizovaná struktura finančního trhu může rovněž napomoci snížit informační 

asymetrii, a tak zvýšit tok finančních prostředků z centra do regionů, neboť bankovní 

instituce sídlící ve stejném regionu jako klient je schopna adekvátněji posoudit jeho 

schopnost úvěr v budoucnosti splatit. Z důvodů lepší znalosti lokálního prostředí proto 

dobře fungující decentralizovaný finanční systém usnadňuje financování a rozvoj 

regionálních podniků (Klagge, Martin 2005; Flögel 2018). V decentralizovaném finančním 

systému není využíváno pouze efektů geografické blízkosti, ale i dalších typů blízkosti 

definovaných Boschmou (2005), jako je blízkost institucionální nebo kognitivní. 

V praxi význam informační asymetrie zkoumal např. Wójcik (2009), který 

na příkladu Velké Británie dokázal, že firmy geograficky lokalizované ve finančním centru 

častěji vstupovaly na burzu než jejich regionální protějšky. V českém prostředí 

ke stejnému závěru došel Blažek (1997) v analýze geografické lokalizace emitentů 

obligací. Výzkum Csanka (2003) prokázal výraznou koncentraci úvěrů do Prahy, nicméně 

Bečicová (2013) nezjistila, že by firmy z periferních regionů zaznamenávaly obtíže 

při žádostech o poskytnutí úvěrového financování. Tento výzkum však byl proveden 

v období po globální ekonomické krizi s výrazným přebytkem likvidity v bankovních 

ústavech.  

2. 2. 2. Teorie defenzivního finančního chování periferie 

V předchozí kapitole bylo vysvětleno, proč se periferní regiony mohou z důvodu 

informační asymetrie potýkat s obtížemi při získávání úvěrů. Další specifikum periferie 

podchycuje teorie defenzivního chování periferie, která předpokládá, že aktéři 

z periferních regionů z důvodu větší zranitelnosti místní málo diverzifikované ekonomiky 

preferují vysokou míru likvidity před očekávaným výnosem, méně investují, a proto 

celkově dochází k odlivu kapitálu z těchto regionů (Dow 1992). Toto chování je 

popisováno jako defenzivní finanční chování periferie. Preference aktérů v periferních 

regionech akumulovat kapitál v méně rizikových a vysoce likvidních aktivech je výsledkem 

vnímané zranitelnosti těchto území, kdy dochází k významnému odlivu kapitálu 

do velkých center. Klagge a Martin (2005) také upozorňují, že odliv kapitálu je spojen 

i s relokací řady dalších funkcí, institucí a aktivit do velkých center. Například úspěšné 

firmy často přesouvají svá ústředí do významných metropolitních regionů, v některých 

případech i do zahraničních (Tokatli 2013).  

Pokud bychom vycházeli z předpokladů teorie defenzivního chování periferie, 

můžeme předpokládat, že bankovní centra lokalizovaná v periferii budou lépe absorbovat 
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„šoky“ způsobené globální finanční krizí, resp. pokles výkonnosti jejich bank nebude tak 

dramatický právě z důvodu jejich preference likvidity a jejich averzi k rizikovým aktivům, 

na rozdíl od finančních aktérů včetně bank lokalizovaných v jádrových regionech tvořících 

jádro intenzivně provázaného globálního finančního systému (Engelen 2007; Grote 2008; 

Engelen, Grote 2009; Zademach, Musil 2014). 

Pokud jde o vývoj počtu finančních center lze předpokládat v souvislosti s tvrzením 

Cassise (2010), že vznik velkých finančních center vyžaduje existenci silných a velkých 

ekonomik, a celkový počet finančních center musí být proto omezen. Toto tvrzení tedy 

neimplikuje dobré předpoklady pro budoucí vývoj malých bankovních center, přičemž byl 

nedávnými studiemi potvrzen pozitivní dopad malých bank na místní ekonomický rozvoj 

(Hakenes a kol. 2014), včetně prevence odlivu kapitálu z chudých do bohatých regionů. 

Pokles počtu těchto malých finančních center tedy pravděpodobně přinese dotčeným 

centrům a regionům řadu negativních důsledků. Roli přitom samozřejmě hraje míra 

zapojení těchto malých bankovních center do ekonomiky regionu. Pozitivnější je přirozeně 

jejich intenzivnější zapojení, jako je tomu v případě německých a rakouských spořitelen 

(Flögel 2018). Výzkum vývojové dynamiky malých evropských bankovních center tak 

může odhalit nejen aktuálně probíhající trendy, ale naznačit i perspektivu těchto center 

alespoň v blízké budoucnosti. Vzhledem k výše uvedené pozitivní roli malých bankovních 

center na lokální ekonomiku má tento výzkum i významné implikace z hlediska možných 

regionálních dopadů na hostitelské regiony. 

Je třeba zdůraznit, že jak teorie regionální segmentace finančního trhu, tak i teze 

defenzivního finančního chování periferie dále posilují efekty jednoho z nejsilnějších 

diferenciačních mechanizmů, které ve finanční sféře působí, tj. regionální drenáže 

(Myrdal 1958). Regionální drenáž je chápána jako proces koncentrace finančních 

prostředků prostřednictvím bankovní soustavy, kdy banky sbírají depozita plošně, tj. např. 

na celém území státu, ale do ekonomiky finanční prostředky „vrací“, resp. alokují 

prostřednictvím úvěrů výrazně selektivně, zejm. na základě bonity klientů. Je 

pochopitelné, že rozmístění bonitních klientů je výrazně nerovnoměrné a selektivní 

alokace kapitálu je navíc posilována výše uvedenými efekty vyplývajícími z informační 

asymetrie i z defenzivního finančního chování periferie. 

2. 2. 3. Globální produkční sítě 

Globální produkční sítě (GPN) jako teoretický rámec reagují na rostoucí 

prostorovou disperzi ekonomických aktivit, umožněnou prohlubující se vertikální 

dezintegrací výroby, a snaží se podchytit procesy a vztahy k celému spektru dalších 
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aktérů na úrovni jednotlivých firem, které se podílejí na výrobě určitého produktu, 

i na úrovni celých globálních produkčních sítí. Tento teoretický rámec reaguje 

na skutečnost, že ekonomické aktivity firem, zejména způsob dělby hodnoty mezi nimi 

a tvorbu inovací, již dlouho nelze adekvátně popsat statistikami na úrovni států (Blažek, 

Uhlíř 2011). 

 Finanční trhy fungují v globálním měřítku a finanční centra fungují jako nódy, 

jejichž fungování představuje řadu jednotlivých operací, které jsou poskytovány firmami 

v progresivním terciéru. S rostoucí sekuritizací2, specializací a outsourcováním služeb se 

pak ve finančním centru vytváří řada dodavatelsko-odběratelských vztahů (Dörry 2015), 

které lze vhodně konceptualizovat pomocí teorie globálních produkčních sítí a které 

charakterizují dynamiku vývoje finančního centra přesněji než publikované žebříčky. 

Stejně jako v globálních produkčních sítích hrají významnou roli inovace 

a schopnost podniků je realizovat, je tomu obdobně i v případě finančního sektoru, kde 

jsou inovace také motivovány snahou o dosažení nadprůměrného zisku. Tato snaha však 

ve finančním sektoru vedla rovněž k vývoji stále složitějších a neprůhlednějších produktů, 

které byly s cílem diverzifikace portfolia a maximalizace výnosů prodávány na celém 

světě. Takto byli do komodifikace financí a do globálního oběhu kapitálu začleněni 

jednotlivci, banky i celé komunity. Tyto instrumenty však nebyly řádně zajištěny, 

ani nebyla regulátory zajištěna odpovídající kvalita prodávaných produktů (Corpataux 

a kol. 2009, Martin 2011). 

 Dörry (2015) například zkoumá Lucemburk jako jeden ze strategických nódů 

globálních investičních fondů a dochází k závěru, že právě firmy v progresivním terciéru 

lokalizované v Lucemburku a jejich spolupráce s lokálními a globálními finančními 

korporacemi umožňuje globální rozsah investičních fondů. Globální rozsah tohoto 

seskupení firem v oboru investičních fondů je charakteristickým rysem globálních 

produkčních sítí. Nicméně to by samo o sobě nestačilo, pokud by lucemburské firmy 

v rámci těchto GPN nedisponovaly mocí a rozhodovacími pravomocemi, které z tohoto 

centra vytváří globální strategický nód. Tento příklad také ilustruje, že i v rámci finančního 

trhu lze rozlišit množství jeho segmentů, které jsou vertikálně integrovány. 

2. 2. 4. Síť světových měst 

Jak již bylo zmíněno výše, hierarchie bankovních (ev. finančních) center nebyla 

dosud soustavně zkoumána. Existují pouze dílčí studie, které se zaměřují na určitý aspekt 

                                                
2 Sekuritizace představuje proces přeměny klasických úvěrových smluv na cenné papíry (dluhopisy 
nebo akcie), které se poté obchodují na burzách cenných papírů. 
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finančního centra, podle kterého jednotliví autoři finanční centra dále klasifikují. Jedním 

z nich je i koncept sítě světových měst, který představuje pokus o konceptualizaci 

hierarchie světových měst nikoliv jako statických jednotek (tj. na základě kvantifikace 

určitých jevů v místě – srov. Hampl 2002), ale jako nódů, prostřednictvím kterých dochází 

k vytváření vztahů k ostatním světovým městům, včetně podchycení jejich vývojové 

dynamiky3 (Beaverstock a kol. 1999, Taylor 2001, Taylor a kol. 2002, Taylor 2004). 

Jednotkou analýzy jsou zpravidla firmy v progresivním terciéru ve čtyřech hlavních 

odvětvích – účetnictví, finančnictví, marketingu a právních službách. Tyto firmy 

ve znalostně náročných odvětvích jsou považovány za nositele hierarchie a zároveň 

za základní element vytvářející síť světových měst (Beaverstock a kol. 1999). V rámci 

výzkumů prováděných finančními geografy plní analogickou roli firmy finančního sektoru.  

 Z metodického hlediska do Taylorovy analýzy světových měst vstupovalo 

100 vedoucích světových firem, ze kterých byly dále vybrány ty, které měly pobočky 

v alespoň 15 různých světových městech (z 316 předem vybraných, která splňovala 

kritéria světového města), přičemž muselo být alespoň jedno v Severní Americe, západní 

Evropě a tichomořské oblasti, aby tak byly postihnuty globální firmy operující ve všech 

třech klíčových světových makroregionech, což opravňuje jejich zařazení do páteře 

hierarchie světových měst (Taylor a kol. 2002). V oboru finančnictví tak bylo analyzováno 

23 firem. U nich byla dle webových stránek určena velikost příslušných poboček v daném 

světovém městě (vyjádřená podle počtu zaměstnanců), funkce, kterými pobočka 

disponuje, a vztahy k ostatním pobočkám. Takto byl podchycen význam jednotlivých sídel 

ve strategiích globálních firem (Taylor a kol. 2002).  

Výsledky ukazují, že řídicí funkce jsou koncentrovány ve Spojených státech, 

západní Evropě a v Tokiu (Taylor a kol. 2002). Podobně Beaverstock a kol. (1999) definují 

tři globalizační arény – severní Ameriku, západní Evropu a pacifickou Asii. V jejich 

analýze lokalizace a vzájemných vazeb finančních firem se ukázalo, že v Evropě je 

Londýn s Paříží globálním lídrem s vazbami primárně na New York a Tokio spíše než na 

další evropská města. Žádné světové město neexistuje izolovaně od ostatních světových 

měst a vazby mezi nimi jsou posilovány jak vzájemnými komonalitami (sdílenými znaky) 

tak komplementaritami, tzn. rozdílnými znaky (Taylor, Hoyler 2000). 

V rámci finanční geografie pak Beaverstock a kol. (1999) definoval primární, hlavní 

a menší světová finanční centra na základě počtu poboček s alespoň pěti faxovými čísly 

                                                
3 Výzkum sítě světových měst byl uceleně publikován v Taylor (2004). Dílčí výsledky s akcentem 
na jednotlivé aspekty sítě světových měst byly publikovány již dříve, např. v Taylor (1997), Beaverstock 
a kol. (1999), Beaverstock a kol. (2000), Taylor, Hoyler (2000), Taylor (2001), Taylor, Walker (2001), 
Taylor a kol. (2002). 



29 

deseti největších světových bank. Mezi primární světová finanční centra tak bylo zařazeno 

deset měst, mezi kterými se nacházel (v abecedním pořadí) Curych, Frankfurt 

nad Mohanem, Hongkong, Londýn, Milán, New York, Paříž, San Francisco, Singapur 

a Tokio (Beaverstock a kol. 1999). Jako nejpropojenější globální finanční centra pak byly 

vymezeny New York, Londýn a Tokio následované (v abecedním pořadí) Frankfurtem 

nad Mohanem, Chicagem, Madridem, Paříží, Hongkongem, Singapurem a Jakartou 

(obr. 1). Do druhé desítky se pak z evropských finančních center prosadily Brusel a Milán 

(Taylor a kol. 2002). 

 

Obr. 1: Nejpropojenější mezinárodní finanční centra4 

 

Zdroj: Taylor a kol. (2002) 

                                                
4 Vysvětlivky zkratek měst: AB Abu Dubai; AD Adelaide; AK Auckland; AM Amsterdam; AS Atény; 
AT Atlanta; AN Antverpy; BA Buenos Aires; BB Brisbane; BC Barcelona; BD Budapešť; BG Bogota; 
BJ Peking; BK Bangkok; BL Berlín; BM Birmingham; BN Bangalore; BR Brusel; BS Boston; BT Bejrút; 
BU Bukurešť; BV Bratislava; CA Cairo; CC Kalkata; CG Calgary; CH Chicago; CL Charlotte; 
CN Chennai; CO Kolín nad Rýnem; CP Kodaň; CR Caracas; CS Casablanca; CT Kapské město; 
CV Cleveland; DA Dallas; DB Dublin; DS Düsseldorf; DT Detroit; DU Dubaj; DV Denver; FR Frankfurt 
nad Mohanem; GN Ženeva; GZ Guangzhou; HB Hamburk; HC Ho Či Minovo Město; HK Hong Kong; 
HL Helsinky; HM Hamilton (Bermuda); HS Houston; IN Indianapolis; IS Istanbul; JB Johannesburg; 
JD Džidda; JK Jakarta; KC Kansas City; KL Kuala Lumpur; KR Karáčí; KU Kuwajt; KV Kyjev; LA Los 
Angeles; LB Lisabon; LG Lagos; LM Lima; LN Londýn; LX Lucemburk; LY Lyon; MB Bombaj; 
MC Manchester; MD Madrid; ME Melbourne; MI Miami; ML Milán; MM Manáma; MN Manila; 
MP Minneapolis; MS Moskva; MT Montréal; MU Mnichov; MV Montevideo; MX Mexico City; NC Nikósia; 
ND Nové Dillí; NR Nairobi; NS Nassau; NY New York; OS Oslo; PA Paříž; PB Pittsburgh; PD Portland; 
PE Perth; PH Philadelphia; PL Port Louis; PN Panama City; PR Praha; QU Quito; RJ Rio de Janeiro; 
RM Řím; RT Rotterdam; RY Rijád; SA Santiago; SD San Diego; SE Seattle; SF San Francisco; 
SG Singapur; SH Shanghai; SK Stockholm; SL St. Louis; SO Sofia; SP Sao Paulo; ST Stuttgart; 
SU Soul; SY Sydney; TA Tel Aviv; TP Taipei; TR Toronto; VI Vídeň; VN Vancouver; WC Washington 
DC; WL Wellington; WS Varšava; ZG Záhřeb; ZU Curych 
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Pochopitelnou slabinou tohoto výzkumu je skutečnost, že se Taylor a kol. (2002) 

a Beaverstock a kol. (1999) nezabývali rozsahem a typem aktivit jednotlivých bank, ale 

zkoumali pouze přítomnost těchto institucí ve městě a jejich vztah k dalším světovým 

městům. 

Kromě tohoto výzkumu konceptualizujícího světová finanční centra lze jmenovat 

i další studie, které se snaží postihnout globální hierarchii finančních center. Např. Wójcik 

a kol. (2018a) analyzoval změnu ekonomické geografie investičních bank, která byla 

vyvolána politickými a ekonomickými faktory po r. 2008, a zjistil, že globální hierarchie 

investičních bank je nyní rovnoměrnější, než byla v minulosti, zejména z důvodu klesající 

role hlavních amerických bank, zatímco evropské banky (zejména švýcarské a německé) 

se zatím ukázaly být „vítězi“, alespoň pokud jde o podíl na trhu (Wójcik a kol. 2018a). 

Derudder a kol. (2011) analyzoval ziskovost dle Tier1 Capital (kapitál akcionářů k pokrytí 

ztrát) v letech 2008 a 2009 a shrnul, že z globálního hlediska žádné z finančních center 

nemůže být klasifikováno jako vítěz, byť potvrdil, že finanční centra jako Stuttgart, 

Edinburgh, Brusel nebo Mnichov, tzn. finanční centra, která lze označit jako centra 

druhého řádu, byla tehdy se rozvíjející globální finanční krizí zasažena nejvíce. 

Další nedávnou studií je pak analýza mezinárodních finančních center na základě 

zisků dosažených z jejich přeshraničních investičních aktivit (Wójcik a kol. 2018b). Šest 

evropských center, Londýn, Curych, Frankfurt nad Mohanem, Paříž, Amsterdam 

a Edinburgh se umístily mezi deseti největšími globálními centry v období 2000-2014, což 

mj. indikuje i nadále silnou pozici Evropy v globálním finančním systému (Wójcik 

a kol. 2018b). Celkově v globální hierarchii investičních bank došlo k částečnému 

zmírnění dominance hlavních amerických a evropských bank a naopak k nárůstu role 

asijských bank.  

2. 2. 5. FinTech 

FinTech nelze označit za teoretický koncept vytvořený v rámci finanční geografie, 

přesto je nezbytné problematiku FinTech alespoň stručně uvést. Lze totiž očekávat, že 

vznik segmentu FinTech firem promění charakter finančního systému, jak jej známe 

v posledních desetiletích, a lze tedy přepokládat, že povede i k nové konceptualizaci 

mj. i pojmu finanční centrum. FinTech představuje nový dynamicky se rozvíjející proud 

poskytování finančních služeb prostřednictvím pokročilých informačních technologií, které 

jsou zpravidla vytvořeny mimo tradiční bankovní domy či jiné dlouhodobě etablované 

finanční instituce. Klíčovým novým prvkem tedy není, jaké služby jsou poskytovány, ale 

kým jsou poskytovány (Arner a kol. 2015). V oblasti FinTech v současnosti působí 
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množství vysoce inovativních start-upů, což představuje velkou výzvu nejen pro zavedené 

bankovní domy, ale i pro regulátory a samotné klienty, neboť tento nově vzniklý přístup 

zprostředkování kapitálu s sebou může nést i zvýšená rizika (Arner a kol. 2015). V oblasti 

FinTech jsou také analyticky hojně využívána tzv. „big data“. Prostřednictvím nich je 

například podle chování uživatelů na internetu zjišťována jejich kredibilita, resp. bonita, 

což představuje zásadně odlišný přístup k posuzování bonity klientů v rámci zpracování 

žádosti o úvěr.  

Konceptualizace pro tuto dynamicky se rozvíjející oblast finanční geografie se sice 

teprve rodí, avšak vliv FinTech na vývoj finančních center byl již zkoumán např. 

Engelenem a Grotem (2009), kteří zjistili, že klíčovou příčinou poklesu Amsterdamu jako 

finančního centra bylo zavedení elektronického obchodování na tamější burze v 90. letech 

20. století. To paradoxně nezvýšilo jeho likviditu ani mezinárodní atraktivitu pro investory, 

ale naopak vedlo k přesunu bank do Londýna, odkud na amsterdamské burze 

obchodovaly prostřednictvím vzdáleného přístupu (Engelen 2007; Engelen, Grote 2009). 

Globální finanční a ekonomická krize poskytla významný impuls pro další rozvoj 

FinTech společností, které tak vyvolaly intenzivnější konkurenci zavedeným bankovním 

domům (Arner a kol. 2015). Do jisté míry tak lze říci, že právě globální ekonomická krize 

představuje klíčový moment, který dal vzniknout novému paradigmatu FinTech které je 

charakteristické rychlou možností půjčování P2P5, crowdfundingem, online a mobilními 

finančními službami, monetizací tzv. big dat atd. (Arner a kol. 2015). 

Je také pravděpodobné, že vzhledem k nejnovějšímu technologickému vývoji, 

který je spojen s masivní internetizací a nárůstem společností a služeb FinTech budou 

některá z nejmenších bankovních center čelit velkým výzvám, pokud ne přímo zániku 

(srov. Grote 2008; Blažek, Bečicová 2016; Blažek a kol. 2020a). 

Vyspělé informační a komunikační technologie, široce rozšířená internetizace 

a digitalizace je vedle tržních sil, které se projevují masivními úsporami z rozsahu 

a rostoucí komplexností poskytovaných služeb, významným důvodem rozsáhlých 

centralizačních tendencí bankovních systémů. V důsledku toho se počet bank 

v posledních desetiletích významně snížil (Hakenes a kol. 2014).  

                                                
5 P2P – z angl. peer-to-peer – doslova „rovný rovnému“ označuje přímé propojení jednotlivců, nejčastěji 
potencionálního věřitele a dlužníka bez zprostředkujícího subjektu (nejčastěji banky), přičemž tyto 
půjčky často poskytovány za příznivějších podmínek než v bance. 
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2. 3. Hlavní výzkumné směry v současné finanční geografii  

Z hlediska tematického zaměření je možné současné výzkumy v rámci finanční 

geografie rozdělit do několika hlavních směrů (zpracováno dle FinGeo 2019).  

První směr je zaměřen na výzkum finančních trhů, podnikových financí, vliv vlády 

na finanční sektor, včetně problematiky regulace finančního sektoru. Jones a kol. (2010) 

například zkoumali způsob, jakým Evropská unie reagovala na krizi bankovního sektoru. 

Na krizi totiž odpověď nepřišla na úrovni celé Evropské unie, ale spíše na úrovni 

jednotlivých států, které zaváděly protekcionistická opatření a rekapitalizovaly banky 

působící na svém území. Reakce ze strany vlád byly často protikladné – některé země 

aplikovaly úsporná opatření, jiné země prováděly spíše expanzivní politiku, aby zmírnily 

hospodářské a sociální dopady a zejména bojovaly se zvyšující se nezaměstnaností 

(Gorzelak 2010). Některé vlády se dokonce uchýlily k masivní rekapitalizaci systémově 

významných bank. To přispívalo k vysoce diferencovaným dopadům na jednotlivé země. 

Celkově však došlo k další renacionalizaci politik a rostoucímu protekcionismu (Jones 

a kol. 2010). Rovněž na globální úrovni převažoval důraz na mezistátní a nikoliv globální 

regulaci (Engelen, Faulconbridge 2009).  

Výzkumu specifického charakteru finančních trhů a jejich fungování se věnovali 

například Wójcik (2002) a Klagge a Martin (2005) v případě decentralizovaného 

finančního trhu v Německu a Wójcik (2009) v případě centralizovaného bankovního trhu 

ve Velké Británii. 

Do tohoto výzkumného směru spadá také výzkum vlivu privatizace bankovního 

sektoru na fungování finančního trhu v dané zemi. Efektivitu fungování bank vlastněných 

domácími versus zahraničními subjekty s důsledky na ekonomickou stabilitu zemí 

tranzitivních ekonomik zkoumají Weill (2003) a Bonin a kol. (2005). Upozorňují na rizika, 

že se banky v hostitelských zemích mohou specializovat pouze na atraktivní klientelu, 

v důsledku čehož by se zdražily úvěry pro běžné spotřebitele, zejména z řad malých 

a středních podniků. Dále upozorňují, že přítomnost zahraniční banky může fungovat jako 

kanál přenosu bankovních, potažmo ekonomických krizí, nicméně ve většině případů má 

přítomnost zahraničních bank v zemi stabilizační efekt, neboť disponují 

diverzifikovanějším portfoliem a ve výsledku tak zahraniční banky mají pozitivní vliv 

na hostitelskou ekonomiku (Bonin a kol. 2005). Výzkum Demirgüc-Kunta a kol. (2006) 

zpochybňuje adekvátnost politiky rychlé rekapitalizace bank po krizi, která byla častou 

odpovědí vlád na bankovní krizi, neboť bezprostředně po krizi je poptávka po půjčkách 

obvykle malá. Výzkumný zájem se také orientuje na širší ekonomické souvislosti, 

v tranzitivních ekonomikách například na vliv privatizace na fungování ekonomik 
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(Bonin a kol. 2005; Bárta, Singer 2006) a na celkovou efektivitu bankovních systémů 

(Holló, Nagy 2006). 

Celkově lze shrnout, že tento první výzkumný směr se zaměřuje na studium 

jednotlivých segmentů finančního systému. To znamená, že zkoumá roli jednotlivých 

segmentů a příslušných aktérů v rámci finanční geografie, ať již je to role vlád, podniků, 

regulačních institucí, a jejich vliv na fungování celého finančního systému. Důsledky aktivit 

realizovaných v rámci jednotlivých segmentů se následně navzájem ovlivňují a vytvářejí 

specifický ekosystém daného finančního trhu a ovlivňují jeho odolnost ve vztahu 

k externím vlivům. 

Institucionální rámce tedy nefungují pouze tak, že zprostředkovávají dopady mezi 

globálními trhy a změnami na místním finančním trhu, ale spíše tuto interakci 

spoluvytvářejí (Engelen a kol. 2010). Proto byl ve sledovaném období vývoj bankovních 

center utvářen množstvím ekonomických, technologických, politických a regulačních 

faktorů, které vyústily v hluboké změny napříč mnoha dimenzemi těchto center. 

Druhým hlavním výzkumným směrem je mezioborové zaměření finanční 

geografie. Ve spojení s geografií sídel jsou zkoumána finanční centra a sítě, resp. vztahy 

mezi těmito centry. Prominentním příkladem tohoto druhu výzkumu je studie Petera 

Taylora, která již byla představena výše. Dynamika finančních center je zkoumána jednak 

na úrovni vrcholu hierarchie na základě objemu finančních prostředků obchodovaných 

na kapitálových trzích (Poon 2003), a následně i na úrovni jednotlivých finančních center, 

například Vídně (Musil 2009), Vídně a Mnichova (Zademach, Musil 2014), Amsterdamu 

(Engelen 2007), Frankfurtu nad Mohanem (Grote 2008; Engelen, Grote 2009), Londýna 

a New Yorku (Wójcik 2013). Jejich vývoj je mj. spojen i se v současnosti se formujícím 

výzkumným tématem tzv. FinTech, tj. výzkum věnující se vlivu informačních technologií 

na nové způsoby zprostředkování finančních služeb. Tento výzkumný směr je dále 

rozveden v kapitole 2. 3. 1. Výzkum zaměřený na vývojovou dynamiku finančních center 

a finančních toků. 

Třetí směr se věnuje výzkumu geografie finanční krize a je podrobněji představen 

v kapitole 2. 3. 2. Globální finanční krize a její geografie. 

Čtvrtý výzkumný směr je pak ovlivněn sociologií a antropologií a zkoumá aspekty 

ovlivňující chování aktérů ve finanční sféře a jejich motivace. Každé místo má svá místně 

specifická formální a neformální pravidla, která ovlivňují firmy, banky a další aktéry 

ve finančním centru, které v něm sídlí nebo působí (Dicken 2011). V realitě finančního 

trhu tak není rozhodováno pouze na základě objektivních, kvantifikovaných indikátorů, 

ale aktéři se rozhodují s velkou dávkou subjektivity (Engelen, Faulconbridge 2009), 
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resp. zde hrají významnou roli i nekodifikované znalosti (Grote 2007), včetně nutnosti 

osobního kontaktu pro to, aby se některé transakce uskutečnily (Bathelt a kol. 2003). 

Proto mají ve finanční geografii svoje místo i kvalitativní metody výzkumu, díky kterým je 

mj. možné zkoumat i etické aspekty chování aktérů finančního trhu. 

Příkladem je nedávná globální finanční krize, která byla započata splasknutím tzv. 

bubliny na trhu s nemovitostmi. K jejímu nafukování však předtím přispěla média, která 

prezentovala investici do komplikovaně strukturovaných dluhopisů jako bezpečnou 

(Shiller 2008, cit. v Wójcik 2013). Finanční krizi tak kromě samotných bank způsobily 

i auditorské a právní firmy, které měly informovat veřejnost o špatných výkonech bank, 

a zejména pak ratingové agentury, které za nadhodnocování ratingových skóre různých 

finančních instrumentů byly často placeny samotnými bankami (Wójcik 2013). 

Následná finanční krize v Evropě vyvolala vlnu protekcionismu na úrovni 

národních vlád, přičemž různé formy pomoci a úlev byly dojednány i na úrovni Evropské 

unie, a poté, co některé státy přestaly plnit Maastrichtská kritéria, byla tato kritéria 

komisařem Almuniou označena jako doporučující a nikoliv závazná (Jones a kol. 2010). 

Podobně Engelen a Glasmacher (2016) analyzují dokument Evropské komise „Unie 

kapitálových trhů“, který představuje plán na mobilizaci kapitálu v Evropě, a poukazují 

na rozdílnosti mezi hlavními tématy, která tento dokument obsahuje a která jsou veřejně 

prezentována a propagována. 

Role internetu jako současného klíčového média byla předmětem výzkumu 

Engelena (2012), zejména způsob, jakým se finanční centra prezentují na internetu. 

Nejpropracovanější je tato prezentace u finančních center, která mohou být vnímána jako 

tzv. daňový ráj. Například Lucemburk se proto ve své webové prezentaci snaží tyto obavy 

rozptýlit. Londýn se oproti tomu ani neprezentuje jako finanční centrum, ale „pouze“ jako 

místo „to work hard and to play hard“ (Engelen 2012, s. 858). Amsterdam pak sází 

na svoji slavnou minulost a současnou etablovanost (Engelen 2012). 

Ze všech těchto směrů je pro zaměření dizertační práce nejrelevantnější bod 2, 

tj. výzkum zaměřený na dynamiku finančních center a bod 3, tj. výzkum globální finanční 

krize a jejích dopadů, které jsou podrobněji popsány v následujících dvou podkapitolách. 

2. 3. 1. Výzkum zaměřený na vývojovou dynamiku finančních center a finančních 

toků 

Předmětem současného zájmu tohoto typu výzkumu je zejména vývojová 

dynamika velkých finančních center, důvody jejich rozvoje, stagnace či úpadku 

a vzájemné vztahy mezi nimi. 
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Ve vývoji finančních center lze vysledovat výrazné prvky tzv. path-dependency, 

tj. závislosti na ušlé cestě (blíže viz Blažek, Uhlíř 2011), o které pojednává např. Grote 

(2008) na příkladu Frankfurtu nad Mohanem, který byl po druhé světové válce zvolen jako 

sídlo Německé centrální banky z důvodu blízkosti k americkým vojenským orgánům, které 

vykonávaly poválečnou správu této části Německa (Grote 2008; Zademach, Musil 2014), 

ačkoliv byl do té doby vedoucím finančním centrem Německa Berlín. Grote (2008) dále 

uvádí, že v úvahu pro lokalizaci Německé centrální banky tehdy připadal i Hamburk, který 

navrhovala francouzská a britská správa a v důsledku války byl i méně poničen, a doslova 

tvrdí, že „kdyby byl Hamburk v roce 1948 vybrán jako sídlo centrální banky, nebyl by dnes 

Frankfurt nad Mohanem mezinárodním finančním centrem“ (Grote 2008, s. 255). Pokud 

se město stane finančním centrem, má pak velmi vysokou inercii (Cassis 2010), ačkoliv 

to neznamená, že by nemuselo o svou pozici soupeřit s dalšími finančními centry. 

Právě Frankfurt nad Mohanem spolu s Amsterdamem jsou příkladem finančních 

center druhého řádu, která v posledních letech ztrácejí svou pozici (Zademach, 

Musil 2014) jak co do počtu bank, které v nich sídlí, tak i poklesu zaměstnanosti 

ve finančním sektoru a klesajícím podílu na objemu financí, které jsou obchodovány 

na burzách těchto měst (Engelen 2007; Grote 2008; Engelen, Grote 2009). Otevřenost 

Amsterdamu jako finančního centra, která se projevila např. virtualizací tamější burzy 

(což mělo přinést větší likviditu, zvýšenou mezinárodní atraktivitu pro investory a větší 

počet emitujících firem), je paradoxně jednou z příčin zaostávání jeho pozice, neboť právě 

rozvoj informačních technologií umožnil další koncentraci firem do největších finančních 

center, např. Londýna či Paříže (Engelen, Grote 2009), stejně tak poklesl i počet bank 

sídlících v Amsterdamu (Engelen 2007). Podobně Frankfurt nad Mohanem ztrácí svou 

pozici v rámci Německa, kde např. v zaměstnanosti ve finančním sektoru dochází 

k výrazné regionalizaci, tzn. zlepšování pozice regionálních finančních center, např. 

Mnichova, Hamburku nebo Berlína (Engelen, Grote 2009).  

Pokud jde o dopady globální finanční krize, lze říci, že z globálního hlediska žádné 

z finančních center nemůžeme považovat za hlavního vítěze. Zároveň však je pravdou, 

že Londýn, Paříž a Frankfurt nad Mohanem během globální finanční krize posilovaly, 

zatímco Stuttgart, Brusel, Edinburgh a Mnichov byly shledány jako hlavní poražení 

(Derudder a kol. 2011). 

Zároveň je nutno podotknout, že ačkoliv je vedoucím bankovním a finančním 

centrům věnována značná pozornost, malá finanční centra, tj. spodní segment hierarchie 

zůstávají nedostatečně prozkoumána, navzdory jejich velkému počtu a důležitosti, kterou 

hrají ve svých hostitelských komunitách a regionech. Malá bankovní centra představují 
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velmi rozmanitou kategorii, pokud jde o tradici, vlastnickou strukturu, zaměření/funkci 

a charakteristickou geografii (pokud jde o základní evropské makroregiony), což se odráží 

i v jejich odlišných vyhlídkách do budoucnosti. Budoucnost těchto center a případný růst 

jejich významu bude ovlivněn i jejich schopností efektivně využít rychle se rozvíjející ICT 

technologie (srov. Grote 2008; Blažek, Bečicová 2016; Blažek a kol. 2020a). 

Předmětem výzkumů zaměřených na vývojovou dynamiku finančních center jsou 

také vztahy mezi největšími finančními centry, např. Wójcik (2013) detailně zkoumá těsný 

vztah dvou největších světových finančních center New Yorku a Londýna, které 

Castels (2010) přirovnává k meganódům globální sítě měst, z pohledu tzv. komonalit 

a komplementarit, tedy společných a rozdílných znaků, které umožňují a utvářejí 

dynamiku těchto finančních center. Příkladem komonalit v tomto případě jsou společný 

jazyk, velmi podobný právní rámec nebo silná tradice ekonomického a politického 

liberalismu (Wójcik 2013). Na druhé straně existují tzv. komplementarity, které zajišťují, 

aby tento finanční megaklastr nezačal upadat, ale mohl se dále rozvíjet (viz Menzel, 

Fornahl 2009). Mezi komplementarity lze například zařadit skutečnost, že americké banky 

mohou v Londýně zaměstnávat experty z evropských zemí, kteří chtějí zůstat blízko svým 

domovským zemím nebo rozdílnost časových pásem (Wójcik 2013). Těsné propojení 

těchto finančních center na ose Londýn - New York však vedlo také k rychlému přenesení 

finanční krize do Evropy (Wójcik 2013). 

Již v roce 1986 John Friedmann předvídal ve svém odhadu dalšího vývoje 

světových měst, že „forma a rozsah integrace města do světové ekonomiky a funkce 

umístěné do města v nové prostorové dělbě práce budou rozhodující pro strukturální 

změny, které v něm nastanou“ (Friedmann 1986, s. 70). Tento Friedmannův postulát 

se významně dotýká i finanční geografie a vývoje jednotlivých finančních center. 

Například vývoj Mnichova jako finančního centra je těsně spojen s jeho ekonomickým 

růstem, resp. poklesem, zatímco například rozvoj Vídně jako bankovního centra je 

významněji ovlivňován nejen politickou situací v Rakousku, ale i v regionu střední 

a východní Evropy, pro který Vídeň plní díky akvizici řady středoevropských bank funkci 

klíčového bankovního centra. Současný rozvoj Vídně jako bankovního centra byl tudíž 

umožněn novou geopolitickou situací po pádu železné opony v roce 1989, kterou 

vídeňské banky dokázaly velmi dobře využít (Zademach, Musil 2014). 

Právě Vídeň byla definována jako jádro jednoho ze tří klastrů, které v Evropě 

identifikoval Karreman (2009) a které vyjadřují vztah mezi finančními centry západní 

a východní Evropy. Uplatněním síťové metodiky Karreman (2009) poskytl detailní vhled 

do fungování finančních trhů střední a východní Evropy. Vídeň figuruje jako brána, 
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prostřednictvím které západoevropské banky vstupují na trhy střední a východní Evropy, 

Atény figurují jako brána na trhy jihovýchodní Evropy a Stockholm a Kodaň na trhy 

pobaltských zemí (obr. 2). 

Z metodického hlediska Karreman (2009) ve svém přístupu k výzkumu finančních 

center navazuje na koncept světových měst Petera Taylora, uplatňuje síťový přístup 

a na finanční centra nahlíží jako na vzájemně propojené jednotky prostřednictvím 

poboček nadnárodních finančních institucí. Podobně jako Taylor a kol. (2002) chápe sílu 

finančního centra jako počet vztahů, které mají pobočky ve střední a východní Evropě 

s mateřskými bankami v západní Evropě. Vychází přitom ze skutečnosti, že země střední 

a východní Evropy pro svou ekonomickou transformaci v 90. letech 20. století neměly 

dostatek vlastních zdrojů a musely se spolehnout na externí financování, které bylo 

převážně poskytováno západoevropskými finančními institucemi, a proto zkoumá právě 

vztahy mezi západoevropskými bankami a jejich pobočkami ve střední a východní 

Evropě. Jako datový zdroj využívá informace o bankách databáze Bankscope. Jelikož 

západoevropské banky vstupovaly na trh střední a východní Evropy také prostřednictvím 

akvizic, počítá jako dceřiné banky ve střední a východní Evropě ty, kde mateřská banka 

měla více než 50% vlastnický podíl. 

Blízké propojení mezi finančními centry umožnilo v letech 2007-2008 rozšíření 

finanční krize nejprve mezi největšími finančními centry, kde k rychlému přenosu krize 

přispěly zejména intenzivní vazby mezi New Yorkem a Londýnem (Wójcik 2013), 

a následně pak na další finanční centra na všech kontinentech. Regionální finanční centra 

přitom nebyla pouze pasivními oběťmi krize, neboť jsou sídlem aktérů, kteří aktivně hostili 

poskytovatele hypoték v rámci globálních trhů (Wainwright 2009). 
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Obr. 2: Vazby mezi bankami západní Evropy a jejich dceřinými pobočkami ve střední 

a východní Evropě 

Zdroj: Karreman (2009) 

 

Nejnověji analyzuje změnu ekonomické geografie investičních bank, která byla 

vyvolána politickými a ekonomickými faktory po roce 2007/8 na základě tržeb získaných 

z jejich mezinárodních investičních aktivit Wójcik a kol. (2018a). Šest evropských center 

(Londýn, Curych, Frankfurt nad Mohanem, Paříž, Amsterdam a Edinburgh) se zde 

umístilo mezi deseti největšími finančními centry mezi lety 2000-2014, což naznačuje 

přetrvávající silnou pozici Evropy v globálním finančním systému. Autoři uzavírají, že 

globální hierarchie investičních bank je nyní mnohem více rovnoměrná, zejména z důvodů 

klesající role hlavních amerických a evropských bank, zejména švýcarských 

a německých, zatímco asijské banky se ukázaly být vítězové co do podílu na trhu. 
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2. 3. 1. 1. Hlavní specifika bankovních center střední a východní Evropy 

Střední a východní Evropa představuje jeden ze tří hlavních evropských 

makroregionů (vedle jižní a západní Evropy), kterým je věnována významná pozornost 

v analytické části. Jelikož na rozdíl od jižní a západní Evropy země tohoto makroregionu 

prošly čtyřicetiletou zkušeností s centrálním plánováním ekonomiky, bude jim v této 

podkapitole věnována pozornost z hlediska fungování bankovního systému v době 

centrálně plánované ekonomiky před rokem 1989 a z hlediska jejich přechodu na tržní 

hospodářství. 

Banky v zemích střední a východní Evropy byly v letech centrálně plánované 

ekonomiky znárodněny a bankovní systém se transformoval na monobankovou strukturu, 

která plnila funkce centrální banky i komerčních bank (Gál 2015). Tato centralizovaná 

bankovní struktura postrádala uplatňování standardních ekonomických kritérií, např. 

v rámci úvěrové procedury (Blažek, Bečicová 2016; Flögel, Zademach 2017) a de facto 

fungovala jako jakýsi bankomat na peníze při realizaci státního plánu schvalovaného 

komunistickou stranou, což způsobovalo významnou zaostalost a nedostatečnou 

rozvinutost systému ve srovnání s tržními ekonomikami. Stejně jako byl omezen počet 

poskytovaných služeb, existoval relativně omezený počet klientů, kteří je využívali. 

Není proto překvapivé, že po kolapsu centrálně plánované ekonomiky bankovní 

sektor musel prodělat zásadní transformaci. Často se jednalo o zdlouhavý, složitý 

a těžkopádný proces, který ve výsledku způsobil obrovské ztráty pro veřejné finance. 

Většina bank musela být vzhledem k vysokému podílu nestandardních úvěrů opakovaně 

rekapitalizována. Nezkušenost domácího managementu bank s fungováním bankovnictví 

v tržním hospodářství, ale i častý střet jejich zájmů vedl k opakovaným obrovským 

ekonomickým ztrátám. Značná část bank byla po vyčištění portfolií z veřejných prostředků 

prodána zahraničním investorům (Bárta, Singer 2006). Výsledkem je, že naprostá většina 

aktiv bank střední a východní Evropy je vlastněna zahraničními vlastníky (obr. 3), jejichž 

pohledávky byly v některých případech větší než hrubý národní produkt (HDP) dané země 

(obr. 4). Výsledkem tedy je extrémní závislost těchto ekonomik na zahraničním kapitálu 

nejen v bankovním sektoru, ale zprostředkovaně i v dalších sektorech ekonomiky, neboť 

v 90. letech 20. století hospodářství postkomunistických zemí nemělo dostatek prostředků 

na restrukturalizaci ekonomiky a zahraniční kapitál se tak stal rozhodujícím finančním 

zdrojem pro ekonomickou transformaci (Gál 2015; Smith, Swain 2010). 
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Obr. 3: Vývoj zahraničního vlastnictví bankovních aktiv ve vybraných zemích střední 

a východní Evropy 

 

Zdroj: Smith, Swain (2010) 

 

Obr. 4: Pohledávky zahraničních bank ve vybraných zemích střední a východní Evropy 

v roce 2007 

 

Zdroj: Smith, Swain (2010) 
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Bankovní sektor v těchto zemích je v dnešní době ovládán převážně 

mezinárodními bankovními skupinami sídlícími zejména v západoevropských finančních 

centrech (Raviv 2008; Karreman 2009; Smith, Swain 2010). Země střední a východní 

Evropy tak byly do finančního systému integrovány v pozici vysoké závislosti 

na zahraničním kapitálu, podobně jako i celé jejich hospodářství, a proto jsou tyto 

ekonomiky nazývány „závislé tržní ekonomiky“ (Nölke, Vliegenthart 2009). Závislé tržní 

ekonomiky jsou mimo jiné charakterizovány masivní rolí zahraničních investorů lákaných 

výhodou nízkých nákladů nebo pronikáním na trh, ale i levnými úvěry a jsou typické 

vysokou závislostí na vývozu (Smith, Swain 2010). Finanční centra v těchto ekonomikách 

pak vykazují extrémní závislost na zahraničním kapitálu, což na příkladu Varšavy, Prahy 

a Budapešti dokumentoval Gál (2015). Tato internacionalizace sice pomohla integrovat 

bankovní centra do sítě světových měst, na druhou stranu ale extrémní externí závislost 

bankovních center střední a východní Evropy zabraňuje jejich rozvoji do plně rozvinutých 

finančních center s širokým spektrem funkcí a nabízených služeb (Gál 2015). 

Například podíl zahraničních bank na objemu celkových aktiv v roce 2011 byl 

v České republice 94,9 %, v Estonsku 94,3 %, v Litvě 90,1 %, na Slovensku 89,0 %, 

v Rumunsku 83,3 % atd. (Liikanen 2012). To ostře kontrastuje s charakterem bankovního 

sektoru v zemích západní a jižní Evropy, kde jsou vysoké podíly zahraničního vlastnictví 

spíše výjimkou (např. Finsko 77,9 % nebo Belgie 51,5 %) a podíl zahraničních vlastníků je 

spíše okrajový (např. Švédsko méně než 0,4 %, Francie 3,3 %, Německo 5,2 %, 

Španělsko 7,9 %, Itálie 8,5 %, Nizozemsko 11,2 % a Řecko 19,2 % – viz Liikanen 2012). 

Jedna ze základních charakteristik půjčování bank v zahraničním vlastnictví 

ve střední a východní Evropě byl dramaticky rostoucí objem půjček poskytovaných 

domácnostem (Blažek, Bečicová 2016; Pósfai a kol. 2018). Zároveň velká část těchto 

půjček byla denominována v cizích měnách (charakteristické zejm. pro Maďarsko 

a Pobaltí), a tak riziko z turbulencí na devízových trzích nesli věřitelé (Marer 2010; Gál, 

Schmidt 2017), což představuje jeden z příkladů závislé financializace. Závislá 

financializace popisuje skutečnost, že způsob financializace je úzce spojen s pozicí 

daného místa v globální ekonomice. Proto nadbytky kapitálu z jádra často plynou 

do periferie ve formě financování státního dluhu nebo dluhů domácností, což pro věřitele 

zabezpečuje menší riziko a větší výnos než financování výrobních aktivit (Pósfai a kol. 

2018). 
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2. 3. 2. Globální finanční krize a její geografie 

Za počátek globální finanční krize je považován bankrot jedné z největších 

amerických bank Lehman Brothers v roce 2008, přičemž americká hypoteční krize 

propukla již na konci roku 2007. Globální finanční krize se následně transformovala 

do globální ekonomické krize a rozšířila se do celého světa. Globální finanční krize se 

šířila nejdříve do světových finančních center v důsledku jejich těsných vzájemných vazeb 

(Wójcik 2013) a následně do regionálních finančních center. 

Quintyn a Taylor (2003) rozdělují bankovní krize na dvě základní skupiny: jednak 

na ty, které jsou způsobeny špatnou bankovní praxí, a pak ty, které jsou způsobeny 

nepříznivým vnějším vývojem. Ačkoliv vznik globální finanční krize způsobilo neadekvátní 

posouzení rizik a následná špatná rozhodnutí managementu bank, auditorských 

a právních firem a selhání ratingových agentur (Wójcik 2013), byly její příčiny spíše 

makroekonomického charakteru a nebyly výlučně zapříčiněny špatnou bankovní praxí, jak 

tomu bylo například v Československu v transformačním období v 90. letech (Bárta, 

Singer 2006). 

Průběh bankovních krizí vykazuje určité charakteristické společné znaky. 

Na počátku obvykle stojí deregulační opatření, která vedou ke zvýšené poptávce 

po půjčkách, která zase vede ke zvyšování tržních cen. Rostoucí dynamika těchto 

procesů vede k tomu, že hodnota půjček a nemovitostí, kterými je za ně ručeno, 

se významně liší (Kaminsky, Reinhart 1999). Takto vznikne finanční bublina, jejíž 

prasknutí způsobuje dramatický pád cen, naruší se trh aktiv, zvyšuje se podíl dlouhodobě 

nesplácených úvěrů, bankovní sektor zaznamenává ztráty z úvěrů a snižuje se jeho 

likvidita. Nakonec banka buď obtíže překoná, nebo zbankrotuje, nebo jedná-li se o banku, 

jejíž krach by ohrozil ekonomické fungování země, je rekapitalizována státem (Englund 

1999; Kaminsky, Reinhart 1999). Rekapitalizace bank státem představuje významný 

zásah do tržního sektoru, který v jiných oborech hospodářství není obvyklý. Svědčí to 

o silném vzájemném vztahu mezi zdravým bankovním sektorem a konkurenceschopným 

státem, resp. regionem. Firmy v případě neúspěchu přestanou existovat, státy a regiony 

sice nepřestanou existovat, ale ztrácejí konkurenceschopnost (Krugman 1994). V případě 

bankovnictví bylo zachování některých systémově významných bankovních domů 

spojováno s udržením ekonomické stability daného státu. 

Z makroekonomického hlediska jsou bankovní krize doprovázeny růstem půjček, 

negativním vývojem HDP a vysokou úrokovou mírou (Klomp 2010). Jakékoliv šoky 

pro bankovní sektor a následně pro ekonomiku mají přitom negativní vliv na HDP 
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(Engelen, Faulconbridge 2009). Bankovní krize se následně přelije do reálné ekonomiky 

úvěrovými a peněžními kanály (Serwa 2010). 

Šíření finanční krize je ovlivněno nejen vzájemnými vztahy mezi bankovními 

centry, ale i charakterem zapojení jednotlivých zemí do finančního (resp. ekonomického) 

systému. V Evropě základní dichotomie ve způsobu zapojení do finančního systému 

probíhá mezi západní a východní Evropou, tj. zeměmi s dříve centrálně plánovanou 

ekonomikou. Země střední a východní Evropy totiž pro svou ekonomickou transformaci 

v 90. letech neměly dostatek vlastních zdrojů a na mezinárodních finančních trzích tak 

figurovaly jako spotřebitelé nadměrné likvidity západoevropských zemí (Smith, Swain 

2010). Finanční reformy v 90. letech v zemích střední a východní Evropy probíhaly 

ve směru jejich liberalizace a integrace do západoevropského bankovního sektoru 

(Johnson 2008). To bylo spojeno se vstupem zahraničních bank na trhy těchto zemí, 

takže v roce 2008 ve většině těchto zemí bylo více než 80 % bankovních aktiv vlastněno 

nadnárodními bankami (Smith, Swain 2010). Země střední a východní Evropy přitom 

figurovaly jako spotřebitelé nadměrné likvidity nejen v bankovnictví, ale i v podobě 

přímých zahraničních investic západoevropských firem (Musil 2009). Tak se prohlubovala 

integrace zemí střední a východní Evropy do ekonomického systému v pozici dlužníka, 

což jí nepřinášelo pouze nevýhody, ale díky zdrojům likvidity zažívaly tyto země vysokou 

míru ekonomického růstu (Smith, Swain 2010). 

Spoléhání se na externí financování je však problematické, zejména v případě 

pokud nastane krize. V takových případech jsou extrémně zranitelné především otevřené 

ekonomiky, jejichž financializace byla spojená s úvěry denominovanými v cizí měně 

(Drahokoupil, Myant 2010), což byl příklad např. pobaltských zemí či Maďarska. 

Zahraniční banky v dané zemi mohou fungovat jako kanál přenosu bankovní krize, avšak 

v některých případech mohou plnit i stabilizační roli (Weil 2003), neboť disponují 

diverzifikovanějším portfoliem věřitelů. 

Globální finanční krize však nepředstavuje pouhé přizpůsobení se vnějším 

změnám, ale je třeba ji vnímat i s ohledem na konkrétní rozvojový model dané země. 

Smith a Swain (2010) například tvrdí, že internacionalizace finančního sektoru, poptávka 

po levných půjčkách, stejně jako zvyšující se závislost na přímých zahraničních 

investicích a na vývozních trzích v zemích střední a východní Evropy utvářela charakter 

dopadů finanční krize. Vysoká míra internacionalizace bank v zemích střední a východní 

Evropy, ke které docházelo vstupem západoevropských bank na trhy těchto zemí, 

představoval také prostředek řešení jejich klesající ziskovosti na zralých trzích v západní 

Evropě (Raviv 2008). Tato skutečnost vedla ke vzniku tzv. závislé financializace (viz Gál 
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a kol. 2017), tzn. financializace, kdy je hospodářský růst země podmíněn přílivem 

finančních prostředků ze zahraničí, ať již prostřednictvím úvěrů nebo přímých 

zahraničních investic.  

Současná globální finanční krize znamenala také zásadní posun ve způsobu 

poskytování úvěrů. V minulosti byly půjčky distribuovány lokálně a jejich původ měl také 

lokální charakter. V době před vypuknutím globální finanční krize původ kapitálu zůstával 

lokální, nicméně jeho distribuce se stala globální (Martin 2011), a tak byli jednotlivci i celé 

komunity zapojeni do globálního finančního průmyslu v podobě poskytování půjček 

sekuritizovaným modelem, který však postrádal adekvátní zajištění (Lee a kol. 2009). 

Sekuritizace stále širšího spektra aktiv přitom měla být prostředkem, jak překonat klesající 

výnosy v předchozích dekádách (Corpataux a kol. 2009). Obchodování kapitálu 

na globálních trzích místo na trzích lokálních umožnilo zvýšit jeho výnos (Lee a kol. 2009). 

Tato finanční inovace také měla pomoci překonat nevýhody periferní lokalizace v rámci 

finančního sektoru a umožnit maximalizaci výhod založených na nízkých nákladech 

typických pro periferní lokality (Marshall 2013). Avšak nejasnost derivátů, které byly 

prostřednictvím sekuritizace vytvářeny a následně široce obchodovány, byla jednou 

z příčin globální finanční krize. 

Dalším významným faktorem, který přispěl ke vzniku globální finanční krize, bylo 

rozšíření segmentu s bydlením typu „buy-to-let“ v atraktivních lokalitách motivovaného 

snahou o generování osobních příjmů (Martin 2011). Když se pak objevily problémy 

se splácením hypotéčních úvěrů, banky utrpěly obrovské ztráty, což vedlo ke všeobecné 

ztrátě důvěry (Jones a kol. 2010) a krize tak zasáhla nejádrové a periferní regiony 

obzvláště tvrdě (Sokol 2013). 

Globální finanční krize následně zažehla globální ekonomickou krizi, která 

v postižených regionech vedla k rozsáhlému propouštění zejména v odvětvích 

specializovaných na výrobu spotřebního zboží dlouhodobé spotřeby. Dopady finanční 

krize byly diferenciované nejen dle ekonomické a průmyslové struktury konkrétních 

regionů, ale i prostřednictvím zrychlených koncentračních procesů v rámci bankovního 

sektoru (Marshall 2013). 

V Evropě byly dopady globální ekonomické krize na jednotlivé země rozdílné s tím, 

jak se liší zapojení ekonomik do mezinárodních ekonomických vztahů (Smith, Swain 

2010), a s tím, že Evropská unie nevystupovala jako nediferenciovaná superekonomika, 

ale spíše jako volně integrovaný soubor jednotlivých národních ekonomik (Jones a kol. 

2010).  
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2. 4. Výzkumné otázky 

Vzhledem k výše zmíněné neexistenci uceleného teoretického rámce finanční 

geografie při formulování výzkumných otázek z velké části čerpáme z výzkumného 

proudu představeného v kapitole 2. 3. 1. Výzkum zaměřený na vývojovou dynamiku 

finančních center a finančních toků, tj. především z prací těchto respektovaných autorů: 

Sassen (1999); Poon (2003); Engelen (2007); Faulconbridge a kol. (2007); Grote (2008); 

Engelen, Grote (2009); Musil (2009); Zademach, Musil (2014). Z důvodu absence prací, 

které by explicitně zkoumaly vývoj hierarchie bankovních center (nejblíže je tomu studie 

Poon (2003), která zkoumala světovou hierarchii finančních center podle velikosti 

kapitálových trhů), je možné formulovat výzkumné otázky ohledně předpokládaného 

vývoje finančních center především na základě dosud zpracovaných případových studií 

jednotlivých finančních center.  

Na základě prací diskutovaných v teoretickém rámci výše je cílem prostřednictvím 

níže popsaného empirického výzkumu odpovědět na následující výzkumné otázky: 

 

 

1. K jakým změnám hierarchie bankovních center v Evropě došlo v letech 

2004-2015, a to především v důsledku globální finanční a ekonomické krize? 

 

 Na základě výzkumů Sassen (1999) lze předpokládat vysokou míru stability a další 

posilování pozice největších finančních center. Výzkum vývoje finančních center 

velikostně za největšími centry předpovídá jejich postupnou stagnaci (Engelen 2007; 

Faulconbridge a kol. 2007; Grote 2008; Engelen, Grote 2009; Zademach, Musil 2014). 

U regionálních resp. národních finančních center menších států lze předpokládat, 

že v převážné míře poskytují standardní služby, pro které je nutná fyzická blízkost 

ke klientům a do jisté míry jsou tyto služby využívány bez ohledu na existenci a vývoj 

finanční krize (Grote 2008). Z tohoto důvodu přepokládáme určitou míru stability těchto 

center vůči turbulencím finanční krize. V souladu s Poon (2003) předpokládáme, 

že stanovení ostré hranice mezi jednotlivými řády bude na nižších úrovních hierarchie 

bankovních center obtížné.  

 

 

2. Jaká bankovní centra v důsledku globální finanční krize posílila svou pozici 

a která ji naopak ztratila? Lze mezi nimi vysledovat určité společné znaky? 

 



46 

Vzhledem k výše zmíněným studiím (viz např. Sassen 1999; Poon 2003; Engelen 

2007; Faulconbridge a kol. 2007; Grote 2008; Engelen, Grote 2009; Musil 2009; 

Zademach, Musil 2014) očekáváme, že bankovní centra, kromě těch největších, budou 

ztrácet svoji pozici co do velikosti i ziskovosti. V případě malých bankovních center, 

vzhledem ke skutečnosti, že obsluhují prostorově omezený region a nabízejí zpravidla 

standardní finanční služby, které jsou v čase využívány v zásadě plynule, neočekáváme 

v tomto segmentu výrazné změny, byť lze vzhledem k dopadům finanční krize očekávat, 

že je postihne všeobecný pokles v ziskovosti. 

 

 

3. Lze identifikovat odlišnosti v dopadech finanční krize z hlediska jednotlivých 

evropských makroregionů? 

 

 Socioekonomické prostředí ve třech definovaných makroregionech vykazuje určité 

odlišnosti, a proto předpokládáme i rozdílné dopady bankovní krize v těchto třech 

makroregionech. 

Smith a Swain (2010) definují země střední a východní Evropy jako závislé tržní 

ekonomiky mj. s ohledem na vysokou míru dominance zahraničních bank v tomto regionu. 

Ač některé studie akcentují výhody zahraničního vlastnictví portfolia bank – bankovní 

systém je méně náchylný k otřesům, pokud je bankovní portfolio diverzifikované 

(Bonin a kol. 2005), jiné studie zase zdůrazňují, že zahraniční vlastnictví je náchylnější 

k přenosu negativních aspektů krizí (Peek, Rosengren 2000 in Weil 2003). Na druhou 

stranu se bankovní centra střední a východní Evropy řadí co do velikosti spíše k těm 

menším a vzhledem k této skutečnosti neočekáváme zásadní změny v jejich pozici mezi 

evropskými bankovními centry. 

 

 

4. Jaký byl celkový vývoj malých evropských bankovních center, pokud jde 

o jejich počet, velikost, ziskovost a míru rizika? 

 

 Malá bankovní centra zpravidla obsluhují místní finanční trh, který je méně 

náchylný k otřesům spojeným např. s obchodováním netransparentních a vysoce 

rizikových aktiv. Nicméně bankovní sektor je ovlivňován i dalšími megatrendy 

mj. internetizací, která umožňuje eliminovat nutnost osobního kontaktu při poskytování 
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některých služeb klientům. Předpokládáme proto, že počet nejmenších bankovních center 

se ve studovaném období sníží. 

 

 

5. Jaký byl vývoj malých bankovních center v hlavních ukazatelích z hlediska tří 

hlavních evropských makroregionů? 

 

 Jak již bylo zmíněno u předchozí výzkumné otázky, předpokládáme, že vzhledem 

ke skutečnosti, že malá bankovní centra poskytují pro relativně malý trh služby, které jsou 

do jisté míry nutné, očekáváme u malých bankovních center větší míru stability.  

Přestože mezi jednotlivými bankovními centry existuje diverzita v jejich různých 

dimenzích (jako tradice, struktura poskytovaných služeb atp.), které ovlivňují jejich 

ekonomickou výkonnost, celkově očekáváme, že vývojové trajektorie těchto center 

v každém ze tří hlavních evropských makroregionů budou odrážet především rozdíly 

v makroekonomickém vývoji, vlastnické struktuře a strukturálních znacích úvěrového trhu 

(Liikanen 2012), a očekáváme tedy, že se vývojové trajektorie bankovních center 

v každém z těchto tří makroregionů budou lišit. 

Vzhledem ke specifické povaze a výrazně odlišné vlastnické struktuře malých 

bankovních center mezi hlavními evropskými makroregiony lze v souladu s Gálem (2015) 

očekávat, že vývojové trajektorie bankovních center střední a východní Evropy se budou 

pravděpodobně lišit od malých center v západní a jižní Evropě.  

 Zavedená malá bankovní centra západní a jižní Evropy, která mají často staletou 

historii, tedy pravděpodobně budou vykazovat vyšší míru stability a očekáváme u nich 

převažující domácí vlastnictví. Diskutabilní bude stabilita u nejmenších bankovních center 

v zemích jižní Evropy vzhledem k poměrně komplikované ekonomické situaci, která 

v těchto zemích v důsledku finanční krize nastala. Pravděpodobně zde dojde k poklesu 

výkonnosti bankovních center ve vyšší míře v porovnání se zeměmi západní Evropy, 

protože makroekonomická situace v těchto zemích byla výrazně horší.  

 

 

6. Liší se vývoj ekonomické výkonnosti v malých bankovních centrech podle typu 

vlastnictví (převážně zahraniční, převážně domácí, smíšené)?  

  

 V odborné literatuře jsou k dispozici doklady o pozitivních (Bonin a kol. 2005) 

i negativních (Weil 2003) dopadech zahraničního vlastnictví na bankovní sektor v dané 
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zemi. Mezi pozitivní aspekty například patří, že zahraniční banky disponují 

diverzifikovanějším portfoliem (Bonin a kol. 2005). Naopak významným rizikem je 

skutečnost, že pokud se ekonomika v domovské zemi dostane do obtíží nebo je postižena 

ekonomickou recesí, může tato vazba negativně zafungovat jako kanál přenosu 

ekonomické recese (Weil 2003). Bankovní centra střední a východní Evropy vykazují 

převážně zahraniční vlastnictví (Smith, Swain 2010), a proto budou výsledky provedeného 

výzkumu obzvláště důležité pro budoucí vývojovou trajektorii malých bankovních center 

v tomto makroregionu. 
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3. Metodika výzkumu bankovních center Evropy 

Výše představené vybrané výzkumné směry ve finanční geografii ukazují, 

že ačkoli v současnosti existují studie zkoumající globální finanční krizi a její dopady, 

nebyla věnována dostatečná pozornost vlivu finanční krize na hierarchii bankovních 

center, spíše byly zkoumány dopady krize na jednotlivá bankovní centra. Cílem dizertační 

práce je proto zjistit, jaký vliv měla globální finanční krize na hierarchii bankovních center 

Evropy, a to na dvou hlavních úrovních – první je výzkum změn na vrcholu hierarchie 

a následně bude naopak věnována pozornost výzkumu spodního segmentu, 

tj. nejmenších bankovních center Evropy. Důraz bude přitom kladen na zohlednění pozice 

jednotlivých bankovních center v rámci tří hlavních evropských makroregionů – západní 

Evropy, střední a východní Evropy a jižní Evropy6.  

Pro výzkum problematiky finančních center není snadné obstarat relevantní 

datovou základnu, neboť finanční centrum funguje jako místo, kde je koncentrováno 

široké spektrum aktérů finančního trhu – v první řadě banky, dále pak pojišťovny, 

investiční společnosti a investiční fondy, penzijní společnosti a fondy, směnárny, 

leasingové společnosti, makléřské firmy atp. (ČNB 2016). Kvůli široké škále aktérů 

fungujících na finančním trhu je obtížné zkoumat finanční centrum jako celek, a proto 

podobně jako u Deruddera a kol. (2011) nebudou v představeném výzkumu finanční 

centra chápána v jejich nejširším významu, ale výzkum bude zaměřen primárně 

na bankovní centra, kde indikátorem jejich výkonnosti jsou ekonomické a finanční 

ukazatele jednotlivých bank, které v těchto centrech mají své ústředí. Taktéž v tomto 

souhlasíme s Deruderem a kol. (2011), že zatímco koncept mezinárodního finančního 

centra je obtížné operacionalizovat kvůli komplexní a různorodé povaze, mezinárodní 

bankovní centra reprezentují lépe definovatelnou kategorii. Jelikož podle Deruddera a kol. 

(2011, s. 174) mohou bankovní centra být definována jako „aglomerace aktivit ústředí 

                                                
6 Do definovaných makroregionů byla zařazena bankovní centra jednotlivých zemí následovně: západní 
Evropa: Belgie, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie; jižní Evropa: Andorra, 
Itálie, Kypr, Malta, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Turecko; střední a východní Evropa: Albánie, 
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, 
Lotyšsko, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, Ukrajina. 
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bank na specifickém místě“, použili jsme v následující analýze užší koncept bankovního 

centra a zkoumáme nedávnou vývojovou dynamiku evropských bankovních center. 

Jako hlavní datový zdroj práce bude sloužit databáze The Banker Database 

spravovaná prestižním deníkem The Financial Times, jejíž data budou následně 

kvantitativně zpracovávána. Za Evropu jsou k dispozici data za cca 1400 bank, která jsou 

dále selektována s ohledem na dostupnost dat v dostatečně dlouhé časové řadě 

v analyzovaných ukazatelích. 

Aby byly podchyceny dopady jednotlivých fází finanční krize na hierarchii 

bankovních center Evropy, je vývoj evropských center sledován ve čtyřech časových 

obdobích, která byla definována na základě vývoje hrubého domácího produktu (graf 1) 

a nezaměstnanosti (graf 2) v zemích Evropské unie. Jedná se o období před vypuknutím 

finanční krize (2004-2006), období akutní finanční krize (2007-2009), pokrizová fáze 

(2010-2012) a fáze postupného zotavování (2013-2015). 

 

Graf 1: Vývoj HDP v členských zemích Evropské unie (v tržních cenách €/osoba) v letech 

2000-2018 

 

Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny za 28 členských států Evropské unie po celé sledované období 

Zdroj: Eurostat (2019), vlastní zpracování 
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Graf 2: Vývoj nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v letech 2005-2018 

 

Pozn.: Hodnoty za 28 členských států Evropské unie po celé sledované období 

Zdroj: Eurostat (2019), vlastní zpracování 

 

 Cílem dizertační práce je tedy analyzovat, jaký dopad měla globální finanční krize 

na hierarchii bankovních center Evropy. Globální krizi nechápeme jako izolovanou a zcela 

výjimečnou událost, ale jako součást vzájemně provázaných procesů ekonomické 

globalizace (Derruder a kol. 2011). Dopady globální finanční krize jsou zkoumány na dvou 

základních řádovostních úrovních, a sice na úrovni vrcholu hierarchie a následně 

„spodního“ segmentu hierarchie, tj. nejmenších finančních center, neboť lze vzhledem 

k neustávající koncentraci finančního sektoru očekávat oslabování významu až redukci 

počtu malých bankovních center. Přitom bude zohledněna i poloha těchto center v rámci 

tří hlavních evropských makroregionů. 

 Ekonomický výkon jednotlivých bankovních domů a následně i bankovních  

center je zkoumán nejprve podle pěti klíčových ukazatelů, které pokrývají velikost,  

ziskovost a rizikovost portfolií jednotlivých bank. Velikost bank je zachycena dvěma  

indikátory – objemem celkových aktiv a poměrem celkových půjček a celkových aktiv 

(LTA). Celková aktiva představují standardní indikátor velikosti banky, ukazatel LTA 

popisuje míru, do jaké je banka zaměřena na poskytování úvěrů (relativně konzervativní 

bankovní služba). Změna ukazatele LTA může být jeden z faktorů vysvětlující růst nebo 

pokles objemu celkových aktiv. Ziskovost bank je popsána poměrem celkových zisků 

a celkových aktiv (ROA) a podílem čistých úrokových výnosů na celkových čistých ziscích 

(NII). Rizikovost je vyjádřena podílem celkových opravných položek a rezerv na celkových 

aktivech, jeho nárůst vyjadřuje nárůst rizikovosti portfolia (tab. 1). Jednotlivé státy, resp. 
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národní regulátoři, tj. zpravidla centrální banky, svými zákony ukládají bankám, aby si 

vytvářely rezervy. Banky nadto často samy vytvářejí rezervy v ziskových letech, aby 

mohly vyrovnat menší výnosy v jiných letech. Pojem opravné položky pak lze ilustrovat 

na příkladu, kdy dlužník ručí za půjčku nemovitostí, která ale v čase ztrácí hodnotu, místo 

aby se dle původních predikcí vývoje na trhu navyšovala. Vytváření opravných položek 

na obdobné situace pak banka reflektuje ve výsledcích hospodaření. 

 Data za jednotlivé banky byla v souladu s Derruderem a kol. (2011) agregována 

na základě lokalizace ústředí jednotlivých bank. Z tohoto důvodu byla zkontrolována 

lokalizace ústředí všech bank, neboť v některých případech byla např. čtvrť velkého 

města uvedena jako ústředí místo města samotného. Je třeba připustit, že deklarované 

místo ústředí banky nepředstavuje vždy místo hlavní zaměstnanosti, stejně jako 

skutečnost, že v hlavních bankovních centrech jsou přítomné i pobočky jiných bank 

s ústředím v jiných bankovních centrech. Nicméně lze předpokládat, že tento přístup má 

potenciál objevit alespoň základní pravidelnosti a vývojové tendence mezi bankovními 

centry. Tento postup kromě jiného zachycuje dopady jednoho z klíčových procesů 

spojeného s bankovní krizí, jmenovitě fúze a akvizice nebo ústup z trhu (Marshall 2013). 

V případech, kdy ústředí banky bylo lokalizováno v menších sídlech v zázemí 

velkých měst (několik takových případů bylo pozorováno ve Švýcarsku, Itálii, Německu 

a na Maltě), bylo ústředí banky přiřazeno k danému velkoměstu. 

 

Tab. 1: Indikátory užité v analýze 

 

Zdroj: vlastní kompilace založená na The Banker Database (2016) 
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3. 1. Metodika výzkumu největších evropských bankovních center 

Ve výše zmíněné databázi The Banker Database bylo identifikováno 289 bank 

s ústředím v Evropě (včetně Turecka) s datovou řadu pokrývající roky 2004-2015. Banka 

přitom musela vykazovat údaj v každém z níže definovaných čtyř období, a zároveň 

muselo pro její zahrnutí být splněno kritérium, že banka stále existuje, tj. musela 

vykazovat údaj za rok 2015. Podíl takto vybraných a dále analyzovaných bank na 

celkových aktivech všech evropských bank se v jednotlivých letech pohyboval mezi 84 

a 100 %, proto lze tento výběr považovat za relativně robustní. 

Celkem 97 evropských měst hostilo alespoň jedno ústředí z námi analyzovaného 

souboru 289 bank. Velikost jednotlivých bankovních center je samozřejmě výrazně 

nerovnoměrná, nicméně do dalších analýz vstupovalo všech 97 měst, což umožňuje 

zachytit různou výkonnost jednotlivých bankovních center před, během a po finanční krizi. 

Jelikož jsou u poměrových indikátorů údaje vždy k dispozici za jednotlivé banky 

a cílem bylo získat údaje za bankovní centra v jednotlivých sledovaných obdobích, byly 

nejdříve vypočteny hodnoty jako průměr hodnot jednotlivých bank vážený celkovými 

aktivy v daném roce s ústředím v daném městě. Tak byl u poměrových indikátorů získán 

údaj za bankovní centrum v daném roce. Pro získání údaje za celé tříleté období byly 

hodnoty poměrových indikátorů vypočteny jako vážený průměr, kdy vahou byl objem 

celkových aktiv bankovního centra v daném roce. 

Všechna bankovní centra byla dle indikátorů popsaných v tab. 1 seřazena 

sestupně podle hodnoty daného indikátoru a tyto hodnoty byly znázorněny ve formě 

sloupcového grafu pro každé z těchto čtyř období. Tato grafická vizualizace posloužila 

pro další výzkum celkové dynamiky napříč hierarchií bankovních center. 

Následně byly pro každý indikátor definovaný v tab. 1 vytvořeny čtyři mapy 

korespondující s čtyřmi analyzovanými obdobími. To umožnilo identifikovat měnící 

se geografii evropských bankovních center podle jednotlivých indikátorů. Navíc k tomuto 

výzkumu celkové diferenciace výkonnosti bankovních center napříč Evropou byly 

vypočteny hodnoty všech indikátorů podle tří základních evropských makroregionů: 

západní Evropa, jižní Evropa a střední a východní Evropa. 

Podobně jako Poon (2003) jsme se pokusili zařadit evropská bankovní centra 

do jednotlivých řádů a ty následně analyzovat. Nicméně zařazení bankovních center 

do jednotlivých řádů představovalo metodické úskalí. Nejprve jsme se pokusili o toto 

zařazení na základě diskrepancí identifikovaných v grafech zobrazujících (sestupně) 

velikost celkových aktiv v jednotlivých obdobích. Nakonec se ale jako metodicky vhodnější 

ukázala varianta dvoustupňové shlukové analýzy (blíže viz Hendl 2004), kdy v prvním 
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kroku byla v každém období na základě vzniklých shluků identifikována bankovní centra 

prvního a druhého řádu a ve druhém stupni provedené klastrové analýzy pak byla 

identifikována bankovní centra třetího a čtvrtého řádu. Nicméně takto identifikované 

skupiny jednotlivých řádů bankovních center vykazovaly vysokou míru variability 

v jednotlivých obdobích, resp. nárůst objemu celkových aktiv v určitém období by byl 

významně ovlivněn např. skutečností, že se změnil počet bankovních center v daném 

řádu, a proto jsme od analýzy tohoto druhu upustili. 

3. 2. Metodika výzkumu malých evropských bankovních center 

Metodika výzkumu spodního segmentu bankovních center je do velké míry totožná 

jako metodika výzkumu velkých bankovních center. V některých ohledech si však analýza 

malých bankovních center vyžadovala úpravu metodického postupu, jak je vysvětleno 

v této podkapitole. 

Jelikož většina malých bankovních center hostí ústředí pouze jedné či několika 

málo bank, bylo vyvinuto úsilí zahrnout nejen banky s kompletním souborem údajů 

pokrývající celé zkoumané období, ale také údaje za ty banky, které poskytly údaje 

nejméně za jeden rok v každém období. Zvláštní pozornost byla navíc věnována těm 

bankám, u nichž byly údaje vykazovány až do určitého časového období a poté byla 

časová řada ukončena. Protože nedostupnost údajů pro tyto banky od určitého roku může 

být důsledkem jejich bankrotu, sloučení nebo akvizice, tyto případy jsme jednotlivě 

zkontrolovali, abychom zjistili, zda každá z těchto bank stále existuje, nebo nikoli. 

V případě, že banka stále existuje, ale nejsou k dispozici žádné novější údaje, byla banka 

z důvodu nedostatku dat z analýzy vyloučena. Pokud však banky vykazovaly údaje 

až do doby, kdy zanikly, byly takové banky do naší analýzy zahrnuty, protože jejich 

odchod z trhu signalizuje oslabení příslušného bankovního centra. Případy fúzí a akvizic 

byly jednotlivě zkoumány a zahrnuty do naší analýzy v případě, že byly k dispozici údaje 

pro nově vytvořenou nebo pokračující banku. Jednalo se o velmi zdlouhavou část 

výzkumu a nakonec se podařilo identifikovat 2287 evropských měst, která obsahovala 

alespoň jedno ústředí banky. V případě malých bankovních center tedy nebyla prováděna 

agregace ústředí bank na úrovni metropolitních regionů, jako tomu bylo v případě velkých 

bankovních center.  

                                                
7 Mezi těmito 228 bankovními centry nejsou zahrnuta největší bankovní centra jako Londýn, Paříž, 
Frankfurt nad Mohanem, Curych nebo Madrid, u kterých vzhledem k množství bank, které v nich sídlí, 
nebyla prověřována existence a vlastnictví v nich usídlených bank. Důvodem je časová náročnost 
takového ověření a skutečnost, že tato centra s jistotou do malých center nespadají.  
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Nad těmito centry byla dále provedena dvoustupňová shluková analýza8, kdy 

klíčovou proměnnou byla velikost celkových aktiv bank s ústředím v daném městě 

v prvním období (tj. roky 2004-2006). Shluková analýza umožnila určit mezní bod 

pro přiřazení jednotlivých center do kategorie nejmenších evropských bankovních center. 

V prvním stupni byly identifikovány dvě hlavní skupiny bankovních center (červená 

vertikální linie vlevo v grafu 3). Původně bylo zamýšleno, že takto bude identifikována 

hranice mezi velkými a malými bankovními centry. Jelikož však v takto identifikované 

skupině menších bankovních center stále zůstávala centra jako Barcelona a Moskva, byla 

již jen nad touto skupinou menších bankovních center znovu provedena shluková 

analýza, která umožnila identifikovat rovněž dva hlavní shluky (červená vertikální linie 

vpravo v grafu 3). Ve výsledku tak bylo identifikováno v Evropě 199 malých bankovních 

center, která tvoří spodní segment bankovní hierarchie. Největším z takto identifikovaných 

bankovních center byla Varšava (graf 3). 

V těchto 199 bankovních centrech sídlilo 656 bank, ze kterých bylo pro neúplnost 

časové řady vyloučeno 189 bank. Ve výsledku tak bylo analyzováno 467 bank ve 199 

bankovních centrech. Nicméně do shlukové analýzy vstupovalo celkem 228 bankovních 

center, ve kterých bylo lokalizováno ústředí 1048 bank, ze kterých bylo 291 vyřazeno kvůli 

neúplnosti časové řady dat. Na počátku do shlukové analýzy vstupovaly údaje za 757 

bank ve 228 bankovních centrech.  

 

                                                
8 V programu SPSS byla použita klastrová metoda “between group linkage”, která pracuje s binární 
euklidovskou vzdáleností. 
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Graf 3: Identifikace segmentu malých bankovních center na základě dvoustupňové 

shlukové analýzy 

 

Pozn.: V grafu nejsou zobrazena všechna centra, která vstupovala do klastrové analýzy, je 

znázorněna pouze část vrchního segmentu bankovních center, ve které jsou znatelné největší 

diskrepance a ve kterém se pomocí klastrové analýzy rozhodovalo, která bankovní centra 

do analýzy malých bankovních center zahrnout. V grafu je znázorněna hodnota celkových aktiv 

v prvním sledovaném období, pokud bankovní centrum v prvním období neexistovalo, byla použita 

hodnota pro následující období. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě The Banker Database (2016) 

 

Kromě klíčových ukazatelů bank, které pokrývají jejich velikost, ziskovost a míru 

rizika, bylo zjišťováno také jejich vlastnictví (zahraniční, domácí, smíšené), protože malá 

bankovní centra se podle tohoto důležitého ukazatele zásadně liší. Konkrétně lze 

předpokládat, že rozdíly ve vlastnictví mohou mít významný dopad na strategické 

zaměření služeb bank a tedy i na jejich ekonomické ukazatele a na jejich budoucí 

vývojovou trajektorii.  

 Jak bylo uvedeno výše, všechny tyto ukazatele byly agregovány na úrovni 

konkrétního bankovního centra. Relativní ukazatele byly váženy objemem celkových aktiv 

bank sídlících v příslušném centru v daném období. Nakonec bylo analyzováno, zda jsou 

odlišnosti ve výkonnosti bankovních center dle vlastnictví statisticky významné. Protože 

data nevykazovala normální rozdělení, byl použit Kruskal-Wallisův test, který porovnává 
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rozložení středních hodnot mezi více nezávislými soubory (viz Hendl 2004), v našem 

případě byly těmito soubory kategorie dle velikosti zahraničního vlastnictví. 

Následně byly pro každé z definovaných období zpracovány mapy znázorňující 

velikost celkových aktiv a hodnoty ROA ve 199 malých bankovních centrech, aby tak byla 

vizualizována vývojová dynamika podle tohoto ukazatele. Nakonec byly vypočítány 

hodnoty všech ukazatelů podle tří základních evropských makroregionů (západní Evropa, 

jižní Evropa a střední a východní Evropa) podobně jako u výzkumu horního segmentu 

hierarchie bankovních center. 

Nakonec byl analyzován pouze segment bank v zahraničním vlastnictví. Za tento 

segment byly opět vytvořeny mapy znázorňující velikost celkových aktiv a hodnoty ROA 

a vypočteny hodnoty celkových aktiv a ukazatele ROA za jednotlivé makroregiony. 
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4. Empirické výsledky 

V této kapitole budou představeny výsledky vlastního empirického výzkumu. Jak 

již bylo zmíněno výše, výzkum je tvořen dvěma hlavními částmi, a sice analýzou vývojové 

dynamiky významných a naopak malých evropských bankovních center. Stěžejní část 

přitom tvoří výzkum velkých bankovních center, neboť postihnutí změn v hierarchii těchto 

center je pro pochopení dynamiky bankovních center v důsledku působení finanční krize 

klíčové. Proto byly pro tuto část vytvořeny i mapové podklady pro každý z analyzovaných 

indikátorů. Druhá část výzkumu zaměřená na malá bankovní centra má určitý doplňující 

charakter už díky skutečnosti, že malá bankovní centra celkovým objemem svých aktiv 

představují 10,8 % aktiv velkých bankovních center. 

 

4. 1. Měnící se geografie velkých evropských bankovních center? 

Stěžejními indikátory při výzkumu dynamiky bankovních center jsou velikost 

celkových aktiv a ziskovost bank reprezentovaná poměrem zisků a celkových aktiv (ROA). 

Jako doplňující pak figurují ukazatele poměr celkových půjček a celkových aktiv (LTA), 

podíl čistých úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) a podíl celkových 

opravných položek na aktivech (LLP).  

Velikost bankovních center byla analyzována podle objemu celkových aktiv bank 

s ústředím lokalizovaným v daném městě. Evropská bankovní síť je jasně vedena 

Londýnem a Paříží následovaná Frankfurtem nad Mohanem. I když je Frankfurt 

nad Mohanem evidentně menší než dvě evropská megacentra, jeho pozice v průběhu 

studovaného období posílila. Podíl objemu celkových aktiv těchto třech vedoucích center 

na objemu aktiv všech analyzovaných bankovních center vzrostl během let 2004-2015 

z 36,8 % v prvním období na 42,5 % ve čtvrtém období, což jasně potvrzuje dominanci 

těchto center v Evropě. Vedoucí centra jsou následovaná skupinou významných 

bankovních center jako Curych, Amsterdam, Edinburgh, Brusel, Madrid, Mnichov, 

Stockholm, Milán a Dublin. Pokud porovnáme pořadí bankovních center dle objemu 

celkových aktiv mezi prvním a posledním obdobím zjistíme, že mezi významnými centry 

Hamburk, Dublin, Stuttgart, Lucemburk, Hannover, Mnichov, Brusel a Lisabon 
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zaznamenaly významný propad během studovaného období, zatímco Stockholm posílil 

z 10. na 5. místo (příloha 1). 

Vídeň navzdory svojí roli brány do střední a východní Evropy (viz Karreman 2009 

výše) co do objemu celkových aktiv v porovnání prvního a čtvrtého období mírně ztratila. 

Na druhou stranu Moskva, Istanbul a Varšava ve sledovaném období významně posílily. 

Mezi menšími centry např. Reykjavík ztratil svou pozici dramaticky (ze 42. na 75. místo), 

zatímco Petrohrad posílil svoji pozici ze 46. na 30. místo (příloha 1). Velká různorodost 

byla zaznamenána dokonce i v rámci jednotlivých zemí – např. v Polsku – Gdaňsk spadl 

z 58. na 85. místo, zatímco Vratislav si polepšila ze 72. na 52. místo. Případy jako tyto 

naznačují, že významnou roli hrají jedinečné znaky jednotlivých bankovních center, resp. 

jednotlivých bankovních domů, neboť tato centra sdílejí stejný makroekonomický 

a institucionální rámec na národní úrovni. 

Objem celkových aktiv mezi prvním a druhým obdobím ve všech evropských 

bankovních centrech vzrostl (obr. 5). Až ve třetím období nastal ve vybraných centrech 

pokles na úroveň nižší, než byla v prvním období, a to v Bruselu, Amsterdamu, Stuttgartu, 

Mnichově, Dublinu, Curychu, Hamburku, Lucemburku, v Newcastle-upon-Tyne, Gdaňsku 

a Reykjavíku (obr. 6). 
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Obr. 5: Změna v objemu celkových aktiv v evropských bankovních centrech mezi lety 

2004-2006 a 2007-2009 (v %)9 

 

Pozn.: Velikost diagramů odpovídá objemu celkových aktiv v posledním období (2013-2015) podle 

uvedeného měřítka. 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

                                                
9 Analyzovaná bankovní centra: Aalborg, Aarhus, Amsterdam, Andorra la Vella, Ankara, Atény, 
Barcelona, Bělehrad, Benátky, Bergen, Bern, Bilbao, Boloňa, Bolzano, Bratislava, Bregenz, Brusel, 
Budapešť, Bukurešť, Curych, Frankfurt, Dnipropetrovsk, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Florence, 
Gdaňsk, Graz, Hamar, Hamburg, Hannover, Helsinky, Innsbruck, Istanbul, Janov, Katowice, Kišiněv, 
Kodaň, Kyjev, Klagenfurt, La Coruńa, Linz, Lisabon, Lublaň, Londýn, Luxembourg, Luzern, Madrid, 
Manchester, Maribor, Marienhamn, Miláno, Minsk, Moskva, Mnichov, Neapol, Newcastle-upon-Tyne, 
Nikósia, Odense, Oslo, Palma de Mallorca, Paříž, Petrohrad, Podgorica, Porto, Praha, Rejkjavík, Riga, 
Rotterdam, Řím, Salzburg, Sarajevo, Seville, S-Hertenbosch, Skopje, Sofia, Split, St. Gallen, Stavanger, 
Stockholm, Stuttgart, Tallin, Tórshavn, Tromsø, Trondheim, Turín, Utrecht, Vaduz, Valletta, Varna, 
Vídeň, Vilnius, Varšava, Vratislav, Záhřeb, Zaragoza, Ženeva. 
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Obr. 6: Změna v objemu celkových aktiv v evropských bankovních centrech mezi lety 

2004-2006 a 2010-2012 (v %) 

 

Pozn.: Velikost diagramů odpovídá objemu celkových aktiv v posledním období (2013-2015) podle 

uvedeného měřítka. 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Při porovnání prvního a posledního období objem celkových aktiv v naprosté 

většině analyzovaných bankovních center vzrostl (obr. 7). Objem celkových aktiv 

se zmenšil pouze ve vybraných centrech lokalizovaných zejména v makroregionu západní 

Evropy. Jedná se z větších center o Curych, Amsterdam, Brusel, německá regionální 

bankovní centra (Mnichov, Stuttgart, Hamburk, Hannover, Düsseldorf), dále  

Dublin, Ženevu, S-Hertenbosch, Reykjavík, Lucemburk a Newcastle-upon-Tyne 

a z východoevropských pak Gdaňsk a Tallin. Všechna ostatní evropská bankovní centra 

udržela, nebo dokonce zvýšila objem svých celkových aktiv. 

Celkově lze říci, že během krize a po krizi byla dominance tří vedoucích 

bankovních center v Evropě posílena. Silná výkonnost těchto vedoucích center během 

celého období 2004-2015 má dvě pravděpodobná vysvětlení. Zaprvé banky těchto center 

intenzivně obchodovaly na burzách cenných papírů a živě obchodovaly s různými typy 

netransparentních aktiv, nicméně top management těchto bank měl detailní znalost 
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o možných dopadech během nadcházející krize, na rozdíl od manažerů bank sídlících 

v menších bankovních centrech. Proto v souvislosti s boomem obchodování se složitými 

finančními instrumenty vznikla významná informační asymetrie mezi top managery 

vedoucích bankovních center a ostatních center (Blažek a kol. 2020a). Druhým důvodem, 

který však s předchozím důvodem úzce souvisí, je, že vedoucí bankovní centra 

nezažívala obtíže s likviditou, což jim následně umožnilo realizovat akvizice během 

finanční krize (toto byl například případ v Londýně usídlené HSBC a ve Frankfurtu 

nad Mohanem usídlené Commerzbank, které akvizicí získaly v roce 2008 Dresden  

Bank – Rada 2018). 

Celkově lze shrnout, že bankovní centra, která byla široce zapojena 

do obchodování s „toxickými“ aktivy, a kde top management bank neměl detailní 

informace o skutečné povaze těchto aktiv, zažila obrovské ztráty. Banky v těchto 

centrech, které mj. financovaly neuvážené operace na trhu nemovitostí, proto musely 

během krize řešit zásadní problém se svou likviditou. V několika zemích to byly centrální 

banky, které poskytovaly zdroje na tuto záchranu, v některých případech výměnou 

za vlastnické podíly v sanovaných bankách. Příkladem je řada bank ve Velké Británii 

(např. Lloyds), Švýcarsku (UBS), Belgii (Dexia), Španělsku (Bankia) a Irsku, kde vlády 

vydávaly rozsáhlou garanci za bankovní vklady a závazky (Rada 2018). Získané výsledky 

potvrzují predikce, které na základě svých výzkumů vytvořili Zademach a Musil (2014), 

kteří finančním centrům velikostně umístěnými za vedoucími centry předpovídali 

v budoucnu pokles významnosti. Zároveň výsledky potvrzují, že národní a regionální 

centra poskytují služby, které jsou do jisté míry nezbytné pro zdravé fungování finančního 

trhu v zemi (příp. regionu). Velká část těchto center, zejm. v regionu střední a východní 

Evropy jsou navíc v zahraničním vlastnictví a jejich vedoucí management tak nemá 

přístup k obchodování na globálních finančních trzích, a nepostihl je proto osud 

bankovních center, která bychom mohli označit jako bankovní centra druhého řádu a která 

„doplatila“ na výše popsanou významnou informační asymetrii a obchod se složitými 

deriváty bez adekvátního zajištění. 
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Obr. 7: Změna v objemu celkových aktiv v evropských bankovních centrech mezi lety 

2004-2006 a 2013-2015 (v %) 

 

Pozn.: Velikost diagramů odpovídá objemu celkových aktiv v posledním období (2013-2015) podle 

uvedeného měřítka. 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Podle evropských makroregionů co do objemu celkových aktiv jasně celému trhu 

dominují západoevropská centra, ve kterých bylo v prvním období lokalizováno 83,3 % 

celkových aktiv všech analyzovaných bankovních domů (tab. 2). Tento podíl v každém 

následujícím sledovaném období klesal až na hodnotu 76,9 %. Celkově si ale 

západoevropská centra uchovala svůj dominantní podíl po celé sledované období. Podíl 

jižní Evropy byl v prvním období 14,7 % a mírně, ale stabilně rostl až na 19,0 %. Podíl 

střední a východní Evropy je zdaleka nejmenší, nicméně také zde byl zaznamenán 

stabilní růst z 2,0 % v prvním období na 4,1 % v posledním období (tab. 2). V segmentu 

velkých bankovních center je tedy podíl bankovních center střední a východní Evropy 

na celkových aktivech velmi malý, resp. zanedbatelný. 

Podíl západoevropských bankovních center na objemu celkových aktiv klesal 

a tato centra zažívala také daleko nejmenší tempo růstu celkových aktiv, což kontrastuje 

s rapidním růstem celkových aktiv v zemích střední a východní Evropy během celého 
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sledovaného období (tab. 3), nicméně z velmi malého základu. Jižní Evropa také zažívala 

růst ve druhém období, ale ve třetím a čtvrtém období objem celkových aktiv osciloval 

kolem hodnot, kterých bylo dosaženo ve druhém období (tab. 3). Celkově malá bankovní 

centra ve střední a východní Evropě operují dominantně na regionálním (národním) trhu 

a poskytují standardní finanční služby svým klientům. Navíc většina bank lokalizovaných 

ve střední a východní Evropě je vlastněna zahraničními bankami (Smith, Swain 2010), 

a proto tyto banky disponují pouze omezenou autonomií. Z tohoto důvodu také  

nebyly banky ve střední a východní Evropě z velké části zapojeny do obchodu 

s netransparentními aktivy (Marer 2010), což vysvětluje jejich stabilní růst. Zvyšování 

velikosti, resp. významu bankovních center střední a východní Evropy však odráží 

i postupnou eliminaci zásadní poddimenzovanosti bankovního sektoru v období centrálně 

plánované ekonomiky.  

 

Tab. 2: Vývoj podílu objemu celkových aktiv v jednotlivých makroregionech na objemu 

celkových aktiv ve všech makroregionech 

 

 Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Tab. 3: Vývoj objemu celkových aktiv a ziskovosti (ROA) v bankovních centrech 

dle evropských makroregionů 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Ukazatel ziskovosti (ROA) odráží geografické měřítko šíření finanční krize 

v Evropě. Na začátku sledovaného období byla nejmenší ziskovost zjištěna v bankovních 
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centrech v západní Evropě, a to 0,74 % (tab. 3). Bankovní centra v tomto makroregionu 

však ve druhém období zaznamenala významný propad na hodnotu 0,16 % (22 % 

hodnoty prvního období), následně ve třetím období zaznamenala mírný růst 

až na konečnou hodnotu 0,38 % ve čtvrtém období. 

Hodnoty ROA v jižní Evropě na počátku sledovaného období byly 1,21 %, 

v období akutní krize klesly pouze na hodnotu 0,95 %, což představuje 79 % hodnoty 

prvního období. Dramatický propad nastal až ve třetím období, kdy průměrná ziskovost 

těchto bankovních center činila pouhých 0,02 %. Potvrzuje se tím, že bankovní krize 

se v Evropě šířila z jádra a do periferie dorazila až s určitým časovým zpožděním, takže 

se dopady krize plně projevily až ve třetím období. V posledním období pak došlo 

k malému zotavení, hodnoty ROA v tomto období byly 0,11 %, což představovalo 9 % 

hodnoty prvního období (tab. 3). 

Ve střední a východní Evropě pak počáteční hodnoty byly zdaleka největší, a sice 

2,23 % (tab. 3) a významně vyšší než v ostatních dvou makroregionech zůstaly i po celé 

sledované období. Vývoj v tomto makroregionu byl ale poněkud odlišný, nastal zde pokles 

hodnoty ROA ve druhém období (1,35 %), ve třetím období se tato hodnota zvýšila 

a na konci sledovaného období opět poklesla na rovné 1 %, což představuje 45 % 

hodnoty prvního období (tab. 3). 

V makroregionu střední a východní Evropy byly banky v pobaltských státech stejně 

jako v Budapešti a Bukurešti zasaženy silným poklesem v ziskovosti, který byl zapříčiněn 

vysokým podílem půjček (zejm. hypoték) vedených v cizích měnách před krizí, což 

po poklesu hodnoty domácích měn vedlo k prudkému nárůstu podílu dlouhodobě 

nesplácených půjček, zejména hypoték (Marer 2010).  

Nyní se podívejme na výsledky změn indikátoru ROA prostřednictvím grafické 

vizualizace. V předkrizovém období (2004-2006) byla všechna evropská bankovní centra 

zisková (obr. 8). To se dramaticky změnilo ve druhém období (2007-2009), kdy finanční 

krize propukla. Centra jako Amsterdam, Brusel, Mnichov, Hamburk, Edinburgh a Curych 

zažila ztrátu až o 1 procentní bod v tomto indikátoru (obr. 9). Negativní hodnoty ROA byly 

zaznamenány také v baltských metropolích, jmenovitě v Rize a Vilniusu. Na začátku 

finanční krize byla nejvíce postižena hlavní západoevropská bankovní centra (s výjimkou 

triády vedoucích center), v těchto centrech hodnoty ROA spadly na zlomek jejich 

předkrizové hodnoty.  
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Obr. 8: Ziskovost (ROA) v bankovních centrech v předkrizovém období (2004-2006) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Ve třetím období se negativní ROA rozšířila ze západoevropského jádra 

do bankovních center v periferii (obr. 10). Důvodem tohoto typu difuze krize je, 

že bankovní centra v periferii nebyla zapojena do obchodu se sofistikovanými, avšak 

netransparentními aktivy, a proto neutrpěla okamžité ztráty. Místo toho byla postižena 

až následně, tj. celkovým ekonomickým poklesem v regionech, které primárně obsluhují. 

To mělo za následek především pokles poptávky po půjčkách a rostoucí podíl dlouhodobě 

nesplácených úvěrů. To kontrastuje s vývojem bankovních center v západní Evropě, která 

byla ovlivněna okamžitě v důsledku jejich mnohem intenzivnějších obchodních vazeb 

na Spojené státy, stejně jako jejich intenzivnějšího obchodu s různými „toxickými“ aktivy. 

Tento trend může být pozorován na národní i na regionální úrovni. Na národní úrovni se 

ROA propadla v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Řecku, Irsku, Slovensku, Maďarsku 

a na Kypru. Na regionální úrovni finanční krize ovlivnila bankovní centra v severní Itálii, 

ve Španělsku nebyl zasažen Madrid, Barcelona a Bilbao, ale naopak byla těžce zasažena 

malá regionální bankovní centra, včetně Lisabonu v sousedním Portugalsku. Podobný 
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vývoj může být pozorován v Německu, kde pozice Frankfurtu nad Mohanem byla stabilní, 

zatímco ROA regionálních bankovních center se propadla do červených čísel (obr. 10).  

 

Obr. 9: Ziskovost (ROA) v bankovních centrech v období akutní krize (2007-2009) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Nicméně důvody pro pokles ROA (a to i do červených čísel) byly mnohostranné 

a nemohou být připsány výlučně obchodování s netransparentními aktivy a následkům 

pocházejícím z celkového poklesu evropské ekonomiky. Například hodnoty ROA bank, 

které mají ústředí v Itálii, byly do velké míry ovlivněny potřebou vyčistit bankovní portfolio 

starých dlouhodobě nesplácených úvěrů (Cucinelli 2015). Specifický faktor ovlivňující 

ROA řeckých bank bylo jejich rozsáhlé vlastnictví řeckých státních dluhopisů, které 

v dramatickém měřítku během finanční krize ztratily svou hodnotu, kdy Řecko balancovalo 

na pokraji bankrotu. Důležité také je, že vedoucí bankovní centra, tj. Londýn, Paříž 

a Frankfurt nad Mohanem, díky své znalostní výhodě, navzdory poklesu v jejich efektivitě, 

nezažily negativní hodnoty ROA.  
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Obr. 10: Ziskovost (ROA) v bankovních centrech v pokrizovém období (2010-2012) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Ve čtvrtém analyzovaném období můžeme pozorovat zotavení bankovních zisků 

v regionálních centrech v Německu a Španělsku a také v Dublinu. Avšak pokles 

v efektivitě bank pokračoval v Řecku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a stejně tak 

v řadě bankovních center v Itálii (kromě Turína, Říma a Bologni – obr. 11). Na druhou 

stranu banky v Polsku a Česku (v Praze) nebyly významně postihnuty globální 

ekonomickou krizí. V Polsku byla primární příčinou silná resilience polské ekonomiky 

během krize, polská ekonomika jako jediná v Evropské unii pokračovala v růstu během 

celé globální finanční krize (Gorzelak 2010, Gál 2015). Důvodem relativně omezených 

dopadů finanční krize na bankovní domy se sídlem v Praze byla zejména skutečnost, 

že všechny klíčové banky byly převzaty zahraničními skupinami již před krizí (Smith, 

Swain 2010), a proto byly tyto banky specializovány na obsluhu národního trhu,  

a tak nebyly zapojeny do obchodování s deriváty nejasného původu a zajištění  

(Blažek, Bečicová 2016). Bankovní centra ve Skandinávii a v Rusku, stejně jako 

v malých balkánských centrech kromě Atén, ale i v Madridu, Barceloně, Moskvě, 
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Istanbulu, Praze nebo Varšavě vykazovala kladné hodnoty v indikátoru ROA ve všech 

zkoumaných obdobích (obr. 8, 9, 10, 11). 

 

Obr. 11: Ziskovost (ROA) v bankovních centrech v období postupného zotavování 

(2013-2015) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Poměr celkových půjček a celkových aktiv (ukazatel LTA), který vyjadřuje míru, 

do jaké je dané bankovní centrum zaměřeno na poskytování úvěrů, rostl po celé 

sledované období, což indikuje rostoucí roli úvěrů v rámci aktivit bank s jasným  

vzorcem dle pozice v evropském makroregionu (tab. 4). Hlavní bankovní centra 

v západoevropském jádru (Německo, Francie, Benelux, Švýcarsko a Londýn) celkově 

zažívala nižší hodnoty úvěrů v porovnání s celkovými aktivy, což zrcadlí jejich větší 

vystavení operacím na kapitálových trzích (obr. 12). V prvním období bankovní centra 

lokalizovaná v evropské periferii zůstala podle tohoto indikátoru vysoce diferenciovaná. 

Bankovní centra v Itálii, Španělsku a Portugalsku vykazovala až na výjimky hodnoty 60 % 

a více. Hodnoty LTA bankovních center střední a východní Evropy se zpravidla 

pohybovaly mezi 45-50 %, a to až na výjimky jako Tallin, Moskva nebo Budapešť. 
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Ve druhém období hodnoty ukazatele LTA v celé Evropě vzrostly a stejně tak 

vzrostly rozdíly mezi jádrem a periferií (obr. 13), markantní nárůst tohoto ukazatele byl 

přitom zaznamenán u bankovních center jižní Evropy (tab. 4 a obr. 13), a to na hodnotu 

67,40 %. Nárůst mezi jednotlivými obdobími nebyl sice u bankovních center jižní Evropy 

největší, nicméně tato centra vykazovala již v prvním období nejvyšší hodnoty ze všech tří 

makroregionů (59,15 % – tab. 4).  

 

Obr. 12: Poměr celkových půjček a celkových aktiv (LTA) v bankovních centrech 

v předkrizovém období (2004-2006) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 
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Tab. 4: Vývoj poměru celkových půjček a celkových aktiv (LTA) a podílu čistých 

úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) dle evropských makroregionů 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Obr. 13: Poměr celkových půjček a celkových aktiv (LTA) v bankovních centrech v období 

akutní krize (2007-2009) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Ve třetím období, kdy byly investice na kapitálových trzích celkově považovány 

za rizikové, bylo i jádro dle tohoto indikátoru diferenciované a reflektovalo rostoucí 
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různorodost mezi bankami podle převládajícího zdroje jejich výnosů. V bankovních 

centrech západní Evropy vzrostla hodnota tohoto indikátoru na 46,63 % (z hodnoty 

34,03 % v prvním období – viz tab. 4), což vizuálně potvrzuje i obr. 14. Bankovní centra 

jižní Evropy zůstala na hodnotách druhého období, zato země střední a východní Evropy 

dosáhly vůbec nejvyšších hodnot v tomto indikátoru ze všech třech makroregionů po celé 

sledované období (72,32 % – tab. 4). Tyto údaje potvrzují, že se banky ve střední 

a východní Evropě výrazně orientují na tradiční bankovní produkty jako je poskytování 

úvěrů, neboť hodnota tohoto ukazatele vzrostla i navzdory významnému nárůstu objemu 

celkových aktiv v tomto regionu, který byl ve třetím sledovaném období (2010-2012) 

2,5 krát vyšší než v prvním sledovaném období, což představuje nejvyšší nárůst ze všech 

tří sledovaných makroregionů. Negativem tohoto vývoje je však prudký nárůst úvěrů 

poskytnutým domácnostem. Úvěry tedy často nesměřují do sféry výroby, ale naopak 

vedou k rostoucímu zadlužování domácností (Bečicová, Blažek 2016). 

 

Obr. 14: Poměr celkových půjček a celkových aktiv (LTA) v bankovních centrech 

v pokrizovém období (2010-2012) 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 
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V posledním období pak hodnoty LTA ve střední a východní Evropě a v jižní 

Evropě stagnovaly (tab. 4, obr. 15), mírně vzrostly pouze v západní Evropě. Tento 

výsledek neukazuje, že by investice na kapitálových trzích již byly považovány 

za bezpečné, spíše tento vývoj naznačuje, že dopady globální finanční krize nastaly 

nejtvrději až s určitým zpožděním, tj. ve třetím období a k následnému zotavování 

docházelo až v posledním zkoumaném období (2013-2015). Zvýšení bezpečnosti investic 

na kapitálových trzích by musela potvrdit dlouhodobější časová řada klesajících hodnot 

indikátoru LTA. 

 

Obr. 15: Poměr celkových půjček a celkových aktiv (LTA) v bankovních centrech v období 

postupného zotavování (2013-2015) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

S ohledem na podíl čistých úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) 

můžeme tvrdit, že velká bankovní centra jsou méně náchylná na změnu úrokových sazeb 

díky jejich intenzivním aktivitám na kapitálových trzích. V prvním období vykazovala 

bankovní centra napříč Evropou nízké hodnoty, včetně velkých center jako Paříž, Londýn, 

Frankfurt nad Mohanem, Curych nebo Basilej (obr. 16). Výchozí hodnoty bankovních 
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center západní Evropy, kde jsou největší evropská bankovní centra lokalizována, byly 

na hodnotách 44,28 %, zatímco ve střední a východní Evropě a v jižní Evropě byla 

náchylnost ke změně úrokových sazeb poměrně vysoká již v prvním sledovaném období 

(2004-2006), a to 59,80 %, resp. 56,29 % (tab. 4). V druhém období bankovní centra 

ve všech evropských makroregionech zaznamenala znatelný růst v tomto indikátoru jako 

výsledek jejich úsilí posilovat své aktivity ve sféře poskytování úvěrů, jakožto relativně 

bezpečnější investice finančních zdrojů během finanční krize (tab. 4, obr. 17 srov. 

s obr. 16). V tomto období hodnota tohoto indikátoru nejvíce vzrostla v bankovních 

centrech západní Evropy, a sice na hodnotu 59,44 %, což představuje 134 % hodnoty 

dosažené v prvním sledovaném období (tab. 4). Největší nárůst zaznamenala centra jako 

Amsterdam, Brusel, Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart, Hannover, Ankara a Dublin, 

naproti tomu Paříž, Londýn nebo Curych zůstaly na stejné úrovni, resp. zaznamenaly 

minimální nárůst (obr. 16 a 17). 

 

Obr. 16: Podíl čistých úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) 

v bankovních centrech v předkrizovém období (2004-2006) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 
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Obr. 17: Podíl čistých úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) 

v bankovních centrech v období akutní krize (2007-2009) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Ve třetím období hodnota tohoto indikátoru již spíše stagnovala, v makroregionu 

západní Evropy dokonce klesla na hodnotu 57,24 %. Střední a východní Evropa a jižní 

Evropa vykazovaly dále mírný růst (tab. 4). Vysoké hodnoty dále vykazovala německá 

regionální bankovní centra, Dublin a nově také Atény (obr. 18). 
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Obr. 18: Podíl čistých úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) 

v bankovních centrech v pokrizovém období (2010-2012) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

V posledním sledovaném období nastal pokles hodnot v celé Evropě, signifikantně 

nízké hodnoty (méně než 40 %) vykazovala severoitalská bankovní centra (obr. 19). 

V makroregionu jižní Evropy se hodnoty nejvíce přiblížily hodnotě v prvním sledovaném 

období, a sice 59,92 %, což představuje 106 % hodnoty v prvním období, ve střední 

a východní Evropě pak výsledná hodnota v posledním sledovaném období byla 

na 68,64 %, což představuje 115 % hodnoty prvního období a nejvyšší konečnou hodnotu 

ze všech tří makroregionů (tab. 4). V západní Evropě se pak vývoj indikátoru ustálil 

na hodnotě 55,85 %, což představuje 126 % původní hodnoty a potvrzuje skutečnost, že 

se bankovní domy v těchto centrech ve větší míře začaly orientovat na poskytování úvěrů. 

Celkově lze shrnout, že západoevropská bankovní centra po celé sledované 

období vykazovala nižší hodnoty podílu čistých úrokových výnosů na celkových čistých 

výnosech ve srovnání se dvěma zbylými makroregiony. To odráží skutečnost, že aktivity 

bank v těchto centrech jsou koncentrovány více na obchodování na kapitálových trzích, 

než na poskytování úvěrů. Vyšší míra citlivosti na změnu úrokových sazeb je 
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u bankovních center, která se orientují primárně na poskytování úvěrů. Jako důsledek 

finanční krize se v celé Evropě zvýšila citlivost na změnu úrokových sazeb, s postupným 

odezníváním krize pak hodnoty NII opět poklesly. 

 

Obr. 19: Podíl čistých úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) 

v bankovních centrech v období postupného zotavování (2013-2015) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Rizikovost portfolia (měřená celkovým podílem opravných položek na aktivech – 

LLP) byla na začátku sledovaného období nejnižší v západní Evropě (0,14 %), v jižní 

Evropě pak tyto hodnoty byly více než dvakrát vyšší. Nejvyšší hodnoty vykazovaly země 

střední a východní Evropy (0,68 % – tab. 5). Nicméně hodnoty až na ojedinělé výjimky 

nepřekročily 0,5 % (obr. 20). 
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Tab. 5: Vývoj podílu celkových opravných položek na aktivech (LLP) dle evropských 

makroregionů 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Není překvapivé, že rizikovost bankovních portfolií vzrostla během období akutní 

krize v Evropě napříč všemi bankovními centry. Avšak údaje za indikátor LLP ukazují, že 

tři vedoucí centra dokázala být nejvíce odolná proti dopadům krize, což zrcadlí jejich 

jedinečnou pozici v rámci globálního finančního systému, která má za následek jedinečný 

náhled do „strukturovaných“ financí a souvisejících rizik. Pokud jde o makroregiony, jižní 

Evropa byla zasažena rostoucí rizikovostí bankovního portfolia nejvíce (tab. 5), což odráží 

vážné obtíže, kterým tyto ekonomiky čelily během krize, když se plně projevily 

nakumulované problémy. Země střední a východní Evropy zaznamenaly také významný 

nárůst v tomto indikátoru (o celých 225 % v poměru k prvnímu období – tab. 5), nárůst 

však nenastal v tomto makroregionu jako celku, jako tomu bylo v případě jižní Evropy. 

Ve střední a východní Evropě lze vysledovat určité disparity mezi zeměmi střední Evropy 

a zeměmi bývalého Sovětského svazu (obr. 21), kdy centra jako Moskva, Petrohrad, 

pobaltská a ukrajinská bankovní centra vykazovala hodnoty v nejvyšších intervalech, 

tj. 2,0 % a více (obr. 21). 

V období akutní krize došlo k nárůstu hodnot indikátoru podíl celkových opravných 

položek na aktivech (LLP) v periferii Evropy, a to zejména v jižní Evropě a vybraných 

bankovních centrech střední a východní Evropy, což potvrzuje vyšší odolnost jádrových 

oblastí vůči turbulencím na globálním finančním trhu, ačkoliv jsou do obchodů 

na globálních trzích aktivně zapojeny. Dopady finanční krize na evropská bankovní centra 

jsou tedy značně nerovnoměrné nejen na úrovni makroregionů, ale i v rámci těchto 

makroregionů, jak ukazují výrazně diferencované výsledky za jednotlivá bankovní centra 

v makroregionu střední a východní Evropy. 



79 

Obr. 20: Podíl celkových opravných položek na aktivech (LLP) v bankovních centrech 

v předkrizovém období (2004-2006) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 
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Obr. 21: Podíl celkových opravných položek na aktivech (LLP) v bankovních centrech 

v období akutní krize (2007-2009) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

V období pokrizového zotavování pokračoval nárůst rizikovosti v jižní Evropě, kde 

hodnoty v tomto období dosáhly 1,24 %, což představovalo vysoký nárůst až na 409 % 

prvního období (tab. 5). Naopak rizikovost značně poklesla v zemích střední a východní 

Evropy, zejména pak v pobaltských bankovních centrech, v Moskvě a v Petrohradu. 

Rapidní nárůst naopak nastal v Bukurešti, v Budapešti, ve Slovinsku a z již zmíněné jižní 

Evropy v Aténách, v Nikósii a na celém Pyrenejském poloostrově (obr. 22). V západní 

Evropě nastal všeobecně pokles těchto hodnot, pouze v Dublinu hodnoty LLP vzrostly 

(obr. 22). 

V tomto období tedy rizikovost portfolia bankovních center nadále rostla v jižní 

Evropě, u bankovních center střední a východní Evropy byl zaznamenán diferencovaný 

vývoj, nicméně v makroregionu střední a východní Evropy jako celku pak rizikovost 

poklesla. Bankovní centra západní Evropy zaznamenala stagnaci. 
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Obr. 22: Podíl celkových opravných položek na aktivech (LLP) v bankovních centrech 

v pokrizovém období (2010-2012) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

V posledním zkoumaném období dle indikátoru LLP západoevropská bankovní 

centra pokračovala v poklesu, tj. rizikovost jejich portfolií se zmenšovala, a to až 

na hodnotu 0,23 % (tab. 5). Tuto skutečnost demonstruje i obr. 23, kde lze pokles 

pozorovat u Dublinu a zejména pak u největších evropských center, tj. Londýna a Paříže. 

Celkově v posledním období zvýšená míra rizikovosti zůstala koncentrována 

v periferii, v regionech střední a východní Evropy a v jižní Evropě (obr. 23). Střední 

a východní Evropa vykazovala nadále růst v tomto indikátoru, jako nejrizikovější bankovní 

centra se pak jevila Budapešť, Bukurešť, centra ve Slovinsku na Ukrajině a v Rusku. 

Nejmenší rizikovost pak byla zaznamenána v Praze, v polských bankovních centrech 

a v Pobaltí. 

Hodnoty jižní Evropy pak stagnovaly a skončily na hodnotě 1,16 % (tab. 5). 

V tomto makroregionu v posledním období došlo k významné koncentraci rizika nově 

do italských bankovních center, ve vysokých hodnotách rizikovosti pak zůstaly Atény 

a Nikósia (obr. 23). Španělsko zaznamenalo v posledním období pokles a stabilizační roli 
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po celé sledované období v tomto makroregionu vykazovala dvě turecká bankovní centra 

Istanbul a Ankara. 

 

Obr. 23: Podíl celkových opravných položek na aktivech (LLP) v bankovních centrech 

v období postupného zotavování (2013-2015) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Celkově rizikovost v evropských bankovních centrech v průběhu finanční krize 

podle očekávání vzrostla. Z evropských makroregionů se jako nejodolnější ukázala být 

západoevropská bankovní centra, jako celek byla výrazně zasažena jižní Evropa a dopad 

na bankovní centra střední a východní Evropy byl výrazně diferenciovaný. 

 

4. 2. Vývojové trendy malých evropských bankovních center  

Další fáze výzkumu byla zaměřena na segment malých bankovních center, neboť 

tato centra plní specifické funkce a jejich vývojové trajektorie se mohou významně lišit 

od velkých bankovních center.  

Počet malých bankovních center analyzovaných v každém makroregionu byl 

relativně vyrovnaný. V západní Evropě bylo identifikováno 77 takových center, 62 malých 
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bankovních center bylo lokalizováno ve střední a východní Evropě a 60 v jižní Evropě 

(tab. 7), celkem tak bylo analyzováno 199 malých bankovních center. Počet malých 

bankovních center v jednotlivých zemích je značně nerovnoměrný, například ve Francii 

není ani jedno bankovní centrum kategorizováno jako malé, protože všechny banky, které 

databáze zahrnovala, deklarovaly jako své ústředí Paříž. Naopak výrazně 

fragmentovanou strukturu bankovních center odráží značný počet malých bankovních 

center v Německu, Španělsku, Itálii a Švýcarsku (obr. 25).  

Objem celkových aktiv malých bankovních center představuje 10,8 % celkových 

aktiv velkých evropských bankovních center v prvním sledovaném období (a tento podíl 

mírně narostl na 11,2 % ve čtvrtém období). Tato skupina center však zahrnuje velmi 

odlišné typy měst – od malých regionálních měst v západní a jižní Evropě (z nichž některá 

se pyšní staletou tradicí bankovnictví) až po hlavní města států střední a východní Evropy. 

První jev, který byl sledován, byl vznik a zánik malých bankovních center. Počet 

zaniklých bankovních center ve sledovaném období vysoce převyšuje počet nových. 

Nejvíce bankovních center zaniklo v jižní Evropě, zejména ve Španělsku a Itálii (graf 4, 

obr. 24). Nicméně musíme připustit, že podobnou strukturu bankovního sektoru vykazuje 

také Německo, ale počet zaniklých bankovních center je významně menší. V případě 

Španělska u 28 bankovních domů došlo k akvizici nebo fúzi s větší bankou, zatímco jedna 

banka zbankrotovala, a proto je počet zaniklých bankovních center největší v Evropě. 

V Itálii byl počet akvizic, fúzí a bankrotů významně menší (čtyři akvizice a tři bankroty). 

Oproti tomu počet bankovních center ve střední a východní Evropě stagnoval, zatímco 

v západní Evropě mírně poklesl (graf 4). 

 



84 

Graf 4: Počet malých bankovních center v evropských makroregionech 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě The Banker Database (2016) 

 

Velký počet zaniklých bankovních center ve Španělsku je možné z velké části 

připsat specifické struktuře španělského bankovního systému. Jednak zde operují velké 

soukromé komerční banky a pak také menší spořitelny (tzv. cajas), pro které je typická 

poměrně silná vazba na regionální a lokální vlády a španělská centrální banka nad nimi 

nedisponuje významnými pravomocemi (Otero-Iglesias a kol. 2016). Tyto spořitelny byly 

častým věřitelem na trhu s nemovitostmi (a rovněž ve stavebnictví), který trpěl velikou 

inflační bublinou. Během krize se tyto spořitelny dostaly do existenčních problémů a staly 

se předmětem akvizic a fúzí ze strany velkých bank (Quaglia, Royo 2015). 

Naopak italské a řecké banky investovaly primárně do služeb a průmyslu, a když 

přišla krize, omezily poskytování úvěrů do ekonomiky, což prohloubilo recesi, ale 

nezpůsobilo pro tyto banky zásadní ztráty (Quaglia, Royo 2015). Pro Itálii byla proto 

hlavním problémem nízká ekonomická výkonnost (již před krizí), což se následně projevilo 

obtížemi ve splácení úvěrů a nárůstu podílu dlouhodobě nesplácených úvěrů během krize 

a po krizi (Cucinelli 2015). 
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Obr. 24: Zaniklá a nově vzniklá malá bankovní centra 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Západoevropská bankovní centra držela největší podíl celkových aktiv v malých 

evropských bankovních centrech v prvním období (41,5 %), následovala jihoevropská 

centra s 38,6% podílem a středo- a východoevropská bankovní centra zahrnovala pouze 

19,9 % (tab. 6). Nízký podíl bankovních center střední a východní Evropy odpovídá 

skutečnosti, že moderní bankovní sektor v těchto zemích se teprve utváří (Gál 2015), a to 

v podmínkách vysoké závislosti na zahraničním kapitálu (Smith, Swain 2010). 

V následujících obdobích západoevropská malá bankovní centra postupně svůj celkový 

podíl zmenšovala, nejmenší hodnotu zaznamenala ve třetím sledovaném období a jejich 

konečný podíl ve čtvrtém období skončil na hodnotě 31,7 %. Jihoevropská bankovní 

centra oproti tomu zvětšovala svůj podíl na celkovém objemu aktiv až do třetího období, 

kdy hodnota dosahovala 42,3 %, konečná hodnota ve čtvrtém období pak byla 36,9 %. 

(tab. 6). Bankovní centra ve střední a východní Evropě pak svůj podíl stabilně navyšovala 

ve všech sledovaných obdobích až na hodnotu 31,5 %. Na základě toho lze tvrdit, že co 

do podílu na objemu celkových aktiv střední a východní Evropa rostla na úkor podílu  
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západní Evropy a v posledním zkoumaném období tak rozložení celkových aktiv 

v evropských makroregionech bylo relativně rovnocenné a paradoxně i přes nepříliš 

příznivý vývoj v ziskovosti největší podíl zaujímala jihoevropská bankovní centra (tab. 6). 

Významný růst objemu celkových aktiv v makroregionu střední a východní Evropy odráží 

rapidní rozšiřování portfolia služeb v bankovních centrech tohoto makroregionu, které bylo 

z převážné části iniciováno zahraničními investory.  

 

Tab. 6: Vývoj podílu hlavních evropských makroregionů na celkovém objemu aktiv 

evropských bank v daném období v segmentu malých bankovních center (v %) 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

  

Celkově objem aktiv ve třech makroregionech vzrostl o 35,0 % v průběhu 

sledovaného období, zejména byl nárůst zaznamenán ve druhém období o 55,6 % a poté 

následoval postupný pokles a v posledním období byl podíl celkových aktiv na 135 % 

hodnoty prvního období (tab. 7). Pokud uvážíme vysoký počet zaniklých bankovních 

center, indikuje tato skutečnost významné koncentrační tendence i v segmentu malých 

bankovních center. Západoevropská centra spíše stagnovala – rostla zejména ve druhém 

období, a poté zaznamenala pokles na hodnoty předkrizového období (tab. 7). Na druhou 

stranu bankovní centra ve střední a východní Evropě zaznamenala růst ve všech 

zkoumaných obdobích a v posledním období byl objem celkových aktiv více než dvakrát 

větší než v předkrizovém období (tab. 7). Jihoevropská bankovní centra zaznamenala růst 

(až na 161 % hodnoty prvního období ve druhém období) a poté pokles na 129 % hodnoty 

prvního období. 
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Tab. 7: Vývoj objemu celkových aktiv (TA) a ziskovosti (ROA) v malých bankovních 

centrech dle evropských makroregionů 

 

 Pozn.: 100 % představuje hodnotu období 2004-2006. 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

 Ziskovost malých bankovních center poklesla ve studovaném období ve všech 

třech zkoumaných makroregionech (tab. 7). Celkově za všechny makroregiony hodnota 

indikátoru ROA poklesla z 1,18 % na pouhé 0,24 %, přičemž nejnižší hodnota byla 

dosažena ve třetím období (-0,07 %). Ziskovost malých bankovních center v západní 

Evropě poklesla z 0,80 % na 0,35 %, tj. na 43 % hodnoty prvního období (tab. 7). Jižní 

Evropa zaznamenala největší pokles z 1,17 % na -0,12 % s nejnižší hodnotou ve třetím 

období (-1,20 %) v důsledku velkých ztrát, které nastaly u španělských spořitelen (cajas) 

po splasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi (Quaglia, Royo 2015). Bankovní centra 

střední a východní Evropy, která nebyla zapojena do obchodu s netransparentními 

deriváty a spíše se orientovala na poskytování standardních služeb lokálním podnikům 

a zejména domácnostem (Blažek, Bečicová 2016) si v indikátoru ziskovosti vedla 

poměrně dobře a v prvním sledovaném období začínala na hodnotě 2,00 % (2,5 krát více 

než v západní Evropě) a končila na hodnotě 0,56 % (což je pouze 28 % hodnoty prvního 

období, ale stále 1,6 krát více než hodnota pro západní Evropu ve stejném období).

 Celkově v prvním období (2004-2006) byla všechna malá bankovní centra 

v ukazateli ziskovost v kladných číslech (obr. 25). Geograficky se bankovní krize začala 

šířit ve druhém období (2007-2009) do několika bankovních center v Německu, ve Velké 

Británii, na Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Rakousku, Slovensku, Dánsku a Španělsku. 

Celkem 12 bankovních center v období akutní krize zaznamenalo negativní hodnoty 

v ukazateli ROA (obr. 26). 
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Obr. 25: Ziskovost (ROA) v malých bankovních centrech v předkrizovém období 

(2004-2006)   10 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016)   

                                                
10 Analyzovaná bankovní centra v abecedním pořadí dle zemí, ve kterých se nacházejí: Albánie: Tirana; 
Andorra: Andorra la Vella; Bělorusko: Minsk; Bosna a Hercegovina: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica; 
Bulharsko: Sofia, Varna; Černá Hora: Budva, Pljevlja, Podgorica; Česko: Praha; Dánsko: Aabenraa, 
Aalborg, Faaborg, Fredrikshavn, Odense, Ringkøbing, Roskilde, Silkeborg; Estonsko: Tallin, Tartu; 
Faerské ostrovy: Tórshavn; Finsko: Mariehamn; Chorvatsko: Cakovec, Karlovac, Koprivnica, Rijeka, 
Sibenik, Slatina, Split, Umag, Záhřeb; Island: Reykjavík; Itálie: Alba, Ancona, Arezzo, Asti, Bergamo, 
Biella, Bolzano, Brescia, Cento, Cesena, Desio, Ferrara, Forli, Chieti, Janov, Modena, Montbelluna, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, San Miniato, Sondrio, Torre Del Greco, Verbania, Verona, Vicenza, 
Volterra; Kosovo: Pristina; Kypr: Nikósia; Lichtenštějnsko: Vaduz; Litva: Kaunas, Siauliai, Vilnius; 
Lotyšsko: Riga; Maďarsko: Budapešť; Makedonie: Bitola, Skopje; Malta: Valletta; Moldavsko: 
Kišiněv; Německo: Braunschweig, Essen, Groß-Umstadt, Hameln, Karlsruhe, Kolín n. Rýnem, Krefeld, 
Leipzig, Mainz, Mönchengladbach, Wiesbaden; Nizozemsko: Leeuwarden, S-Hertenbosch, Zeist; 
Norsko: Aalesund, Bergen, Hamar, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Tromsø, Tromdheim; Polsko: 
Gdaňsk, Gdyně, Katowice, Varšava, Vroclav; Portugalsko: Porto; Rakousko: Bregenz, Graz, 
Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Schwaz; Rumunsko: Arad, Bukurešť, Cluj-Napoca; Rusko: 
Jekatěrinburk, Čeljabinsk, Kazaň, Petrohrad, Samara, Ufa; Řecko: Heraklion Soluň; Slovensko: 
Bratislava, Žilina; Slovinsko: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor; Srbsko: Bělehrad, Niš, Novi Sad; 
Španělsko: Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, Cáceres, Córdoba, La Coruña, Las Palmas, León, 
Málaga, Mataró, Mondragón, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Sabadell, San Sebastian, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Seville, Tarragona, Terrassa, Valencia, Vigo, Vilafranca del Penedes, 
Vitoria-Gasteiz, Zaragoza; Švédsko: Ängelholm, Lund, Malmö; Švýcarsko: Aarau, Altdorf, Appenzell, 
Baar, Basel, Bellinzona, Bern, Fribourg, Glarus, Chur, Lausanne, Lenzburg, Liestal, Lugano, Luzern, 
Neuchâtel, Porrentruy, Sarnen, Schaffausen, Schwyz, Sion, St. Gallen, Stans, Uznach, Weinfelden, 
Zug; Ukrajina: Dnitropetrovsk, Doněck, Kyjev, Oděsa, Zaporoží; Velká Británie: Belfast, Bingley, 
Birmingham, Cardiff, Glasgow, Chatham, Leicester, Manchester. 
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Obr. 26: Ziskovost (ROA) v malých bankovních centrech v období akutní krize 

(2007-2009) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Ve třetím období se bankovní krize přelila do jižní Evropy – zejména 

do Španělska, na Kypr a do vybraných center v Itálii, ale také do Slovinska a Maďarska. 

Právě v tomto období (2010-2012) nabraly dopady krize největší geografické disperse 

(obr. 27). V posledním období dopady krize zůstaly spíše koncentrované do malých 

bankovních center v severní Itálii, Slovinsku, Chorvatsku a Maďarsku (obr. 28). Španělsko 

zažilo oživení a malá španělská bankovní centra již dosáhla kladných hodnot ukazatele 

ROA. 
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Obr. 27: Ziskovost (ROA) v malých bankovních centrech v pokrizovém období 

(2010-2012) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 
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Obr. 28: Ziskovost (ROA) v malých bankovních centrech v období postupného zotavování 

(2013-2015) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Malá centra se zdravým bankovním systémem (tj. ta, jejichž ROA zůstala 

v kladných číslech po celé sledované období) byla lokalizována ve Švýcarsku, Rakousku 

(kromě Klagenfurtu, který se díky obrovským problémům v bance Hypo Alpe Adria, která 

je vlastněná rakouskou spolkovou zemí Korutany, propadl v ziskovosti do červených čísel 

– viz Jakab, Kochenov 2017), v Česku, Polsku a na Balkáně (kromě Karlovace, Rijeky 

a Sibeniku v Chorvatsku, Podgorici v Černé Hoře, Aradu v Rumunsku a Bitoly 

v Makedonii), dále v Bělorusku, Rusku, Turecku, Norsku, Švédsku a Estonsku (obr. 25, 

26, 27 a 28). To ilustruje, jak různorodé byly dopady globální finanční krize v Evropě. 

Indikátor LTA ukazuje, do jaké míry jsou bankovní centra zaměřena 

na poskytování úvěrů. Na počátku sledovaného období byla tato hodnota nejnižší 

v zemích střední a východní Evropy, a to 70,64 % a kolem této hodnoty oscilovala po celé 

sledované období (tab. 8). Bankovní centra západní Evropy pak zaznamenala na počátku 

sledovaného období poměr úvěrů k celkových aktivům 73,42 %, poté následoval pokles 

na 69,04 % a poté následoval růst na 78,36 %, což představovalo 107 % hodnoty prvního 
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období. Jižní Evropa pak již začínala na daleko nejvyšších hodnotách – 85,75 % 

a následně poměr LTA klesal až na hodnotu 66,97 %, což představuje 78 % hodnoty 

prvního období (tab. 8). To indikuje, že tyto banky jako součást strategie zotavení se 

z krize změnily zaměření svých finančních aktivit, aby snížily svou vysokou závislost 

na poskytování úvěrů. V souladu s tímto trendem malá jihoevropská bankovní centra 

zažila (na rozdíl od ostatních dvou makroregionů) pokles v indikátoru NII, což indikuje 

pokles v citlivosti na změnu úrokových sazeb (tab. 8). 

 

Tab. 8: Vývoj poměru celkových půjček na celkových aktivech (LTA) a podílu čistých 

úrokových výnosů na celkových čistých výnosech (NII) v malých bankovních centrech 

dle evropských makroregionů 

 

 Pozn.: 100% představuje hodnotu období 2004-2006. 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Pokud jde o rizikovost, portfolio malých bankovních center (indikátor LLP) bylo 

ve zkoumaném období “nejbezpečnější” v západoevropských bankovních centrech. 

Ačkoliv hodnoty tohoto indikátoru nabývaly v prvním období 0,63 %, což je obdobná 

hodnota jako ve střední a východní Evropě a o 0,23 p. b. vyšší než v jižní Evropě, 

v následujících obdobích na rozdíl od ostatních dvou makroregionů nastal pokles 

až na 0,3 % v posledním období (tab. 9). To indikuje, že portfolio bank v malých 

bankovních centrech v západní Evropě je velmi zdravé. Jižní Evropa zažila značný růst 

v indikátoru rizikovosti (z 0,40 % na 1,21 % - tedy nárůst o vysokých 206 %), což 

dokumentuje tvrdý dopad krize na tyto země. Stejně tak země střední a východní Evropy 

zažily vysoký nárůst hodnot tohoto indikátoru (tab. 9). V tomto případě bylo zhoršení 

situace zapříčiněno převážně slabým výkonem bankovního sektoru v některých státech, 

zejména v Maďarsku (Budapešť) a na Ukrajině (Kyjev), což bylo zapříčiněno zejména 

vysokým podílem půjček denominovaných v cizích měnách před finanční krizí. 
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Tab. 9: Vývoj podílu celkových opravných položek na aktivech (LLP) v malých bankovních 

centrech dle evropských makroregionů 

 

 Pozn.: 100% představuje hodnotu období 2004-2006. 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

4. 2. 1. Vliv vlastnictví na ekonomickou výkonnost bankovního sektoru 

Druhá část analýzy malých bankovních center se zaměřuje na roli zahraničního 

versus domácího vlastnictví na výkonnost bank, resp. bankovních center. Bankovní centra 

s dominantním zahraničním vlastnictvím jsou silně koncentrována do zemí střední 

a východní Evropy (obr. 29). Toto zjištění potvrzuje přetrvávající charakter vysoké 

závislosti těchto center a celých ekonomik těchto států na zahraničním kapitálu, což bylo 

dokumentováno již před deseti lety ve výzkumu Smitha a Swaina (2010) a Karremana 

(2009). Celkem bylo analyzováno 156 bankovních center s bankami pouze v domácím 

vlastnictví a představují tak zdaleka největší skupinu (tab. 10). Ostatní skupiny byly 

zastoupeny v řádově menších počtech, tři bankovní centra spadala do kategorie s 1-25% 

zastoupením zahraničního kapitálu, sedm jich bylo v kategorii 26-50 %, čtyři v kategorii 

51-75 %, dvanáct v kategorii 76-99 %, a sedmnáct v kategorii se 100% podílem 

zahraničního kapitálu (tab. 10). Je třeba proto mít při interpretaci těchto dat na paměti, že 

četněji zastoupené kategorie poskytují robustnější výsledné hodnoty. 

V tempu růstu objemu celkových aktiv bankovní centra s významným podílem 

zahraničního kapitálu jasně předčila centra s rozhodující rolí domácího kapitálu (tab. 10). 

Nejdynamičtější růst co do objemu celkových aktiv byl pozorován v bankovních centrech 

s 51-75% podílem zahraničního kapitálu, a to na 236 % hodnoty období 2004-2006, 

zatímco v případě center s 76-99% podílem zahraničního kapitálu objem celkových aktiv 

vzrostl na 165 % hodnoty prvního období (tab. 10). 

 



94 

Tab. 10: Vývoj celkových aktiv (TA) a ziskovosti (ROA) v malých evropských bankovních 

centrech dle podílu zahraničního vlastnictví 

 

Pozn.: BC = bankovní centrum 

Pozn. 2: 100% představuje hodnotu období 2004-2006. 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Podíl jednotlivých segmentů bankovních center podle míry zahraničního vlastnictví 

na objemu celkových aktiv malých bankovních center ukazuje, že bankovní centra 

v domácím vlastnictví zaznamenala na konci sledovaného období hodnotu 70,0 %, 

přičemž zaznamenala pokles o 6,9 procentního bodu (tab. 11). Bankovní centra s 1-25% 

podílem zahraničního kapitálu na počátku sledovaného období zaujímala 1,9% podíl 

na celkových aktivech malých bankovních center, poté následoval mírný nárůst 

až na 2,6 % a poté pokles na končených 1,4 %. Bankovní centra s 26-50% podílem 

zahraničního kapitálu posílila svou pozici z původních 4,9 % na 6,1 % ve druhém období 

a poté zaznamenala pokles na konečných 5,7 % v posledním zkoumaném období. 

Nejdynamičtěji a plynule rostla celková aktiva v bankovních centrech s 51-75% 

zahraničním vlastnictvím, a to z původních 4,0 % na konečných 6,9 %. Podíl bankovních 

center se 76-99% zahraničním vlastnictvím plynule rostl z 8,1 na 9,9 % a podíl 

bankovních center plně pod zahraniční kontrolou vzrostl o 1,8 procentního bodu ze 4,2 % 

na 6,0 % (tab. 11). To ukazuje, že zahraniční vlastnictví bankovních center vede 

ke koncentraci aktiv, přičemž s vyšším zastoupením zahraničního vlastnictví roste i míra 

této koncentrace. Naše zjištění tedy potvrzují výsledky Wójcika a kol. (2018a) 

o pokračující internacionalizaci bankovního sektoru navzdory opačným očekáváním široce 

rozšířeným během globální finanční krize.  
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Obr. 29: Dolní segment bankovních center Evropy dle vlastnické struktury v letech 

2013-2015 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Tab. 11: Vývoj podílu bankovních center dle míry zahraničního vlastnictví na objemu 

celkových aktiv malých bankovních center 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Podobné trendy můžeme pozorovat také v ziskovosti bankovních center. Bankovní 

centra s většinou zahraničního kapitálu byla výrazně ziskovější než bankovní centra 

s převahou domácího kapitálu (tab. 10). Na počátku sledovaného období se hodnoty ROA 
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u bankovních center s převahou zahraničního kapitálu pohybovaly mezi 1,69-1,93 %. 

Ziskovost bankovních center s více než 50% podílem zahraničního kapitálu byla celkově 

vyšší, a přestože zaznamenala pokles, konečné hodnoty jsou téměř o 1 % vyšší 

než konečné hodnoty bankovních center s méně než 50% podílem zahraničního kapitálu 

(tab. 10). 

Výrazně lepší výsledky v indikátoru ziskovost bankovních center s dominantním 

zahraničním vlastnictvím svědčí o skutečnosti, že přítomnost zahraničního kapitálu 

v bankovním centru má pozitivní vliv na jeho výkonnost, a dokonce lze mluvit i o jeho 

stabilizační roli. Stabilizační role byla potvrzena skutečností, že bankovní centra s 51-75% 

podílem a bankovní centra s 76-99% podílem zahraničního kapitálu v ukazateli ROA 

vykazovala v posledním období 67, resp. 54 % původní hodnoty, zatímco bankovní centra 

se 100% podílem zahraničního kapitálu klesla v posledním období v ukazateli ROA 

na 44 % hodnoty prvního období (tab. 10). Oproti tomu bankovní centra s domácí 

vlastnickou strukturou na konci sledovaného období vykazovala 23 % hodnoty prvního 

období a bankovní centra s 1-25% a 26-50% zastoupením zahraničního kapitálu 

ve srovnání s hodnotou v prvním období klesla o 439 %, resp. o 178 %. Nutno však 

podotknout, že centra s 1-25% podílem zahraničního kapitálu byla pouze tři (Kišiněv 

v Moldavsku, Maribor v Chorvatsku a Nikósia na Kypru). 

4. 2. 2. Vývojové trendy bank v zahraničním vlastnictví 

V poslední části analýzy malých bankovních center se zaměříme pouze na část 

bank v segmentu malých bankovních center, a sice na banky v zahraničním vlastnictví. 

Na úvod je nutné podotknout, že v rámci celkové analýzy malých bankovních 

center se jedná o poměrně malý soubor bank, který se v prvním období podílel jen 15,7 % 

na celkovém objemu aktiv malých bankovních center, i když se tento podíl v každém 

z následujících období zvětšoval až na hodnotu 20,3 % v posledním sledovaném období 

(tab. 12). Již tato skutečnost ukazuje, že segment zahraničních bank se vyznačuje 

nebývalou růstovou dynamikou. 

První významný výsledek je, že 92,7 % (152 případů) všech bank s převažujícím 

zahraničním vlastnictvím bylo lokalizováno ve střední a východní Evropě (tab. 13). Podíl 

těchto bank na celkových aktivech všech bank v zahraničním vlastnictví je 85,9 % 

(tab. 14). Naopak, v západní Evropě bylo identifikováno pouhých šest bank v zahraničním 

vlastnictví a stejný počet byl identifikován v jižní Evropě. Banky v zahraničním vlastnictví 

ve střední a východní Evropě co do objemu celkových aktiv rostly a poté stagnovaly 

až na hodnotu 171 % hodnoty prvního období (tab. 13). Podobný vývoj nastal také 
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v západní Evropě, kde byl na konci sledovaného období celkový objem aktiv bank 

v zahraničním vlastnictví více než dvakrát větší než v prvním období. Banky 

v zahraničním vlastnictví v jižní Evropě zažívaly dramatický růst ve druhém a třetím 

období a poté dramatický pokles na hodnotu 79 % hodnoty prvního období (tab. 13). 

 

Tab. 12: Vývoj podílu celkových aktiv bank v zahraničním vlastnictví na celkových 

aktivech všech bank daného makroregionu v segmentu malých bankovních center (v %) 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker database (2016) 

 

Tab. 13: Vývoj objemu celkových aktiv (TA) a ziskovosti (ROA) bank v zahraničním 

vlastnictví v malých bankovních centrech dle hlavních evropských makroregionů 

 

Pozn. 100 % je pro hodnoty období 2004-2006  

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

Pokud se podíváme na vývoj podílu bank v zahraničním vlastnictví na objemu 

celkových aktiv malých center v daném makroregionu, uvidíme, že největší podíl 

zaujímaly banky v zahraničním vlastnictví ve střední a východní Evropě, a to 67,9 % 

v prvním období a jejich podíl poté plynule klesal až na hodnotu 54,2 % v letech 

2013-2015 (tab. 12). To dosvědčuje významný růst objemu celkových aktiv (bank 

v domácím i zahraničním vlastnictví) v makroregionu střední a východní Evropy, pokud 

zvážíme skutečnost, že banky v zahraničním vlastnictví zmenšily svůj podíl na celkových 

aktivech makroregionu, byť absolutní výše jejich celkových aktiv rostla. Podíl bank 

v zahraničním vlastnictví na celkových aktivech makroregionu naopak rostl v západní 

Evropě, a to o 4,9 procentního bodu z původních 4,5 % na konečných 9,4 %. Podíl bank 
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v zahraničním vlastnictví na objemu celkových aktiv v jižní Evropě je pak zanedbatelný 

(tab. 12). 

 

Tab. 14: Vývoj podílu objemu celkových aktiv bank v zahraničním vlastnictví v hlavních 

evropských makroregionech na celkovém objemu aktiv bank v zahraničním vlastnictví 

v segmentu malých bankovních center (v %) 

 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker database (2016) 

 

 Není překvapivé, že ve všech třech makroregionech došlo k poklesu ziskovosti 

bank v zahraničním vlastnictví. Počáteční hodnoty byly 1,47 % v západní Evropě, 1,83 % 

ve střední a východní Evropě a 1,32 % v jižní Evropě (tab. 13). Banky v zahraničním 

vlastnictví v západní Evropě a ve střední a východní Evropě ztrácely pozvolna v každém 

sledovaném období, u jihoevropských bank nastal pokles ve druhém a třetím období, 

a poté pozoruhodný růst ve čtvrtém období (tab. 13). Celkově západoevropské banky 

v zahraničním vlastnictví zažily největší pokles v ukazateli ROA (konečná hodnota byla 

na 1 % hodnoty prvního období), druhý největší pokles zaznamenaly banky v zahraničním 

vlastnictví ve střední a východní Evropě (konečná hodnota je 47 % hodnoty prvního 

období) a banky v zahraničním vlastnictví v jižní Evropě zažily v posledním období 

zotavení a jejich konečná hodnota byla 1,08 %, což je 82 % počáteční hodnoty (tab. 13), 

což značně kontrastuje s celkovými výsledky za tento makroregion, tj. včetně bank 

v domácím vlastnictví, kdy se ziskovost propadla do červených čísel v pokrizovém období 

(2010-2012) a v období postupného zotavování (2013-2015 – tab. 7) mj. díky splasknutí 

bubliny na trhu nemovitostí ve Španělsku (Otero-Iglesias a kol. 2016). Ve střední 

a východní Evropě ziskovost bank v zahraničním vlastnictví díky poskytování primárně 

méně rizikových úvěrů domácnostem poklesla méně než souboru bank zachycující 

všechny banky v tomto makroregionu. Je však nutné vzít v úvahu, že ziskovost 

v počátečním období byla nižší než průměr za celý makroregion – 1,83 %, resp. 2,00 % 

(srov. tab. 13 a tab. 7). V posledním analyzovaném období již pak ziskovost bank 

v zahraničním vlastnictví byla vyšší (0,87 % - tab. 13) než v makroregionu střední 

a východní Evropy jako celku (0,56 % - tab. 7). 
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V porovnání s vývojem všech bank v makroregionech, banky v zahraničním 

vlastnictví hrály z hlediska ziskovosti (ROA) stabilizační roli v jižní Evropě a v zemích 

střední a východní Evropy (srov. tab. 13 a tab. 7), resp. pokles v ziskovosti byl u bank 

v zahraničním vlastnictví v těchto makroregionech procentuálně nižší než v makroregionu 

jako celku. 

Na následujících čtyřech obrázcích je vyobrazen ukazatel ROA pouze za banky 

v zahraničním vlastnictví v segmentu malých bankovních center. Banky v zahraničním 

vlastnictví byly lokalizovány celkem ve 43 bankovních centrech. Pět z nich se nacházelo 

v západní Evropě, 35 ve střední a východní Evropě a pouhé tři v jižní Evropě (obr. 30). 

Tyto výsledky potvrzují nálezy Smitha a Swaina (2010), že v zemích střední a východní 

Evropy výrazně dominuje zahraniční vlastnictví bank, v některých případech dokonce již 

od 90. let 20. století, kdy zahraniční kapitál byl nutným zdrojem pro restrukturalizaci 

ekonomik z centrálně plánovaných na ekonomiky tržní. 
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Obr. 30: Ziskovost (ROA) bank v zahraničním vlastnictví s ústředím v malých bankovních 

centrech v předkrizovém období (2004-2006) 

 

Pozn.: Velikost diagramů značí velikost objemu celkových aktiv a shoduje se s měřítkem 

u obr. 20-23. 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Mezi bankovní centra s největším objemem celkových aktiv, které byly v držení 

bank v zahraničním vlastnictví, patřila Praha a Varšava (obr. 30). Téměř všechna tato 

bankovní centra (kromě Noveho Sadu v Srbsku) se na začátku sledovaného období 

nacházela v ukazateli ROA v kladných číslech.  

 V období akutní krize se do výrazně záporných hodnot ukazatele ROA propadl 

litevský Vilnius, dále pak Riga, Kyjev a Nitra (obr. 31). To ukazuje, že část bankovního 

sektoru v zahraničním vlastnictví nebyla obětí první vlny bankovní krize, která zasáhla 

zejména velká bankovní centra v západní Evropě.  
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Obr. 31: Ziskovost (ROA) bank v zahraničním vlastnictví s ústředím v malých bankovních 

centrech v období akutní krize (2007-2009) 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

 Ve třetím sledovaném období pak finanční krize postoupila, v ukazateli ROA se 

uzdravila pobaltská bankovní centra a bankovní krize se přesunula do několika 

bankovních center střední a východní Evropy a západní Evropy. Konkrétně 

do negativních hodnot ROA klesla tato centra: Budapešť, Žilina, Arad, Maribor, Mostar, 

Podgorica, Kišiněv, Kyjev, Soluň a ze západoevropských center pak Glasgow 

a Birmingham (obr. 32). 
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Obr. 32: Ziskovost (ROA) bank v zahraničním vlastnictví s ústředím v malých bankovních 

centrech v pokrizovém období (2010-2012) 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

V posledním období pak došlo k oživení bankovních center na Balkánském 

poloostrově, v červených číslech však zůstala Budapešť, slovinská Lublaň a Maribor, 

Rijeka v Chorvatsku, Arad, Kišiněv a Kyjev (obr. 33). Ze západoevropských bankovních 

center se pak s negativní ROA potýkal Glasgow, zotavení nastalo v Birminghamu. Nově 

pak ztráty postihly Gdaňsk a švýcarské Lugano (obr. 33). 
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Obr. 33: Ziskovost (ROA) bank v zahraničním vlastnictví s ústředím v malých bankovních 

centrech v období postupného zotavování (2013-2015) 

 

Zdroj: vlastní výpočet a vizualizace na základě The Banker Database (2016) 

 

Pomocí Kruskal-Wallisova testu jsme na závěr zjišťovali, zda jsou hodnoty 

poměrových indikátorů u jednotlivých skupin bankovních center dle podílu zahraničního 

vlastnictví celkových aktiv statisticky významné, tzn., zda lze tvrdit, že rozdílný podíl 

zahraničního vlastnictví má za následek rozdílnou výkonnost zde usídlených bank. 

Výsledky ukázaly, že statisticky signifikantní rozdíly byly shledány u ukazatele ROA 

ve třetím a čtvrtém období, dále u ukazatele LTA ve druhém období, u ukazatele NII 

ve čtvrtém období a u ukazatele LLP v prvním, druhém a třetím období. Vliv zahraničního 

vlastnictví měl tedy prokazatelný vliv na ziskovost v pokrizovém období a v období 

postupného zotavování. 
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5. Shrnutí 

V této kapitole budou stručně shrnuty hlavní závěry z provedených analýz vývoje 

jak velkých, tak i malých bankovních center Evropy, a to podle výzkumných otázek 

stanovených v kapitole 2. 4. 

 

 

1. K jakým změnám hierarchie bankovních center v Evropě došlo v posledních 

letech, a to především v důsledku globální finanční a ekonomické krize? 

 

 Během globální finanční krize došlo v Evropě k posílení dominance tří vedoucích 

bankovních center (tj. Londýna, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem). Podíl objemu 

celkových aktiv těchto vedoucích center na všech analyzovaných bankovních centrech 

velkých bankovních center vzrostl během sledovaného období (2004-2015) z 36,8 % 

na 42,5 %. Tato skutečnost má dvě pravděpodobná vysvětlení. Zaprvé banky těchto 

center intenzivně obchodovaly na burzovním trhu s různými typy netransparentních aktiv, 

avšak jejich top management disponoval detailní znalostí o možných dopadech během 

nadcházející krize. V souvislosti s narůstajícím obchodováním se složitými finančními 

deriváty vznikla významná informační asymetrie mezi managementem vedoucích 

bankovních center a top managery bank sídlících v menších bankovních centrech. 

V důsledku toho banky v těchto menších centrech mj. financovaly neuvážené operace 

na trhu nemovitostí, a v důsledku toho prodělaly obrovské ztráty a musely řešit problémy 

s likviditou během krize. Tato skutečnost nahrávala velkým bankám sídlícím ve vedoucích 

bankovních centrech, která obtíže s likviditou nezažívala a díky tomu mohla v průběhu 

finanční krize realizovat akvizice, což představuje druhý pravděpodobný důvod nárůstu 

podílu vedoucích bankovních center na objemu celkových aktiv. 

 Druhým významným zjištěním je prostorový vzorec, v jakém se globální finanční 

krize šířila napříč Evropou. Globální finanční krize postihla nejprve jádro, tj. země západní 

Evropy a poté se rozšířila do periferie, která pocítila dopady krize obzvláště silně, 

zejm. jižní Evropa a vybraná centra střední a východní Evropy. Tento trend lze přitom 

pozorovat nejen na úrovni Evropy jako makroregionu, ale i na úrovni jednotlivých zemí, 
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např. Německa a Španělska, kde byla významně zasažena regionální finanční centra, 

nikoliv však Frankfurt nad Mohanem, resp. Madrid. 

 Malá bankovní centra lokalizovaná zejména v regionu střední a východní Evropy 

byla globální finanční krizí zasažena nejméně, zejm. pokud jde o ziskovost. V tomto 

makroregionu globální finanční krize negativně dopadla na vybraná centra v Pobaltí, 

na Ukrajině nebo v Maďarsku v souvislosti se specifickými důvody diskutovanými níže. 

Můžeme proto shrnout, že se potvrdila naše očekávání a nejmenší bankovní centra díky 

své orientaci především na poskytování standardních služeb vykázala velkou odolnost 

vůči otřesům způsobeným globální finanční krizí. 

 

 

2. Jaká bankovní centra v důsledku globální finanční krize posílila svou pozici 

a která ji naopak ztratila? Lze mezi nimi vysledovat určité společné znaky? 

 

Jak již bylo uvedeno výše, vedoucí trojice bankovních center významně posílila 

svoji pozici v rámci evropské hierarchie bankovních center. Výsledky provedených analýz 

široce podporují předpoklady, které byly formulovány na základě dosavadních výzkumů, 

tedy že ostatní bankovní centra za vedoucími centry významně ztrácela co do svojí 

velikosti vyjádřené objemem celkových aktiv. Vedoucí centra jsou následovaná skupinou 

významných bankovních center, mezi které patří zejména Curych, Amsterdam, 

Edinburgh, Brusel, Madrid, Stockholm, Milán a Dublin. Z těchto center pouze Madrid, 

Milán, Stockholm a Edinburgh nezaznamenaly v porovnání prvního a posledního období 

ztrátu v objemu celkových aktiv. Významný propad v pořadí mezi centry (dle objemu 

celkových aktiv) zaznamenaly Hamburk, Dublin, Stuttgart, Lucemburk, Hannover, 

Mnichov, Brusel a Lisabon. Pokud jde o pořadí mezi jednotlivými bankovními centry, 

mírně ztratila i Vídeň (propad o dvě místa), což je překvapivé vzhledem k její výhodné 

pozici „brány“ na trhy střední a východní Evropy (viz Karreman 2009).  

Byť malá bankovní centra jako celek vykazovala větší míru stability (viz níže), lze 

mezi nimi pochopitelně nalézt i významné výjimky. Z menších center dramaticky ztratil 

svou pozici např. Reykjavík (dle objemu celkových aktiv se propadl o 33 míst ze 42. 

Na 75. místo), na druhou stranu Moskva, Petrohrad, Istanbul významně posílily 

(příloha 1). Velkou míru různorodosti je možné nalézt i na úrovni bankovních center 

v rámci jednotlivých zemí – například v Polsku, kde se „propadl“ Gdaňsk, ale Varšava 

a Vratislav vykazovaly výrazný růst. Důležitou roli tedy hrají i specifické znaky jednotlivých 
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bankovních center, resp. bankovních domů, neboť tato centra sdílejí na národní úrovni 

stejný institucionální, resp. makroekonomický rámec. 

Ziskovost v kladných hodnotách po celé období vykazovala bankovní centra 

ve Skandinávii, v Rusku a v balkánských centrech kromě Atén. 

 

 

3. Lze identifikovat odlišnosti v dopadech finanční krize z hlediska jednotlivých 

evropských makroregionů? 

 

 V objemu celkových aktiv z evropských regionů jasně dominují západoevropská 

bankovní centra, ve kterých bylo v prvním období lokalizováno 83,3 % celkových aktiv 

všech analyzovaných bankovních domů. Ačkoliv tento podíl klesal v každém období 

až na 76,9 %, zaujímala západoevropská centra dominantní podíl v celém sledovaném 

období. Jižní Evropa zaujímala druhý největší podíl, který měl růstovou tendenci (z 14,7 % 

v prvním období na 19,0 % v posledním zkoumaném období). Podíl střední a východní 

Evropy je v segmentu velkých bankovních center zdaleka nejmenší, resp. zanedbatelný, 

nicméně i zde byl zaznamenán nárůst podílu ze 2,0 % na 4,1 %, což je ve srovnání 

s prvním obdobím největší nárůst. V jižní Evropě byl zaznamenán nárůst na 168 % 

hodnoty prvního období a nejmenší růstovou dynamiku pak vykazovala západoevropská 

bankovní centra, která v posledním období dosáhla 120 % objemu celkových aktiv 

v prvním období. Důvodem dynamického růstu bankovních center v regionu střední 

a východní Evropy je skutečnost, že operují převážně na regionálním (národním) trhu 

a poskytují standardní finanční služby svým klientům. Většina z nich je navíc vlastněna 

zahraničními bankami (Smith, Swain 2010; Blažek a kol. 2020b), disponují tak omezenou 

autonomií, a proto nebyly zapojeny do obchodu s netransparentními aktivy (Marer 2010). 

Stabilní růst bank v tomto makroregionu však také odráží jejich dlouhodobou 

poddimenzovanost, která má svůj původ již v období centrálně plánované ekonomiky. 

V indikátoru ziskovosti nejnižší hodnoty zaznamenala bankovní centra v jižní 

Evropě ve třetím zkoumaném období. Potvrzuje se tím, že bankovní krize se šířila z jádra 

a do periferie dorazila až s určitým časovým zpožděním. Nejnižší hodnoty v ziskovosti 

ve střední a východní Evropě byly zaznamenány ve druhém období, nicméně po celé 

zkoumané období ziskovost v tomto makroregionu vykazovala relativně vysoké hodnoty. 

V tomto makroregionu byla významně zasažena poklesem ziskovosti pouze některá 

centra, a sice centra v pobaltských státech, Budapešť a Bukurešť, což bylo zapříčiněno 

vysokým podílem půjček (zejm. hypoték) denominovaných před krizí v cizích měnách. 
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Pokles kurzu měn těchto států v průběhu krize pak vedl k prudkému nárůstu dlouhodobě 

nesplácených půjček, zejména hypoték (Marer 2010). 

Pokles ziskovosti v jižní Evropě měl také své specifické důvody. Například v Itálii 

byl pokles ziskovosti zapříčiněn potřebou vyčistit bankovní portfolio starých dlouhodobě 

nesplácených úvěrů. Pokles ziskovosti řeckých bank nastal v důsledku jejich rozsáhlého 

vlastnictví řeckých státních dluhopisů, které dramaticky ztratily svou hodnotu v době, kdy 

Řecko balancovalo na pokraji státního bankrotu. 

Významným zjištěním je i skutečnost, že vedoucí evropská bankovní centra, 

tj. Londýn, Paříž a Frankfurt nad Mohanem, i přes vysokou intenzitu vazeb na banky 

ve Spojených státech, kde globální finanční krize propukla, dokázaly udržet kladné 

hodnoty ROA.  

Hodnoty poměru celkových půjček a celkových aktiv (LTA) v Evropě jako celku 

po celé sledované období rostly. Bankovní centra v západoevropském jádru (Německo, 

Francie, Benelux, Švýcarsko, Londýn) vykazovala celkově nižší hodnoty v tomto 

ukazateli, neboť jádro jejich aktivit je v obchodování na kapitálových trzích. Hodnoty 

v periferii Evropy pak byly značně diferenciované, jižní Evropa zaznamenala hodnoty 

60 % a více, ve střední a východní Evropě se pak hodnoty pohybovaly mezi 45-50 %. 

Ve druhém období pak hodnoty v tomto ukazateli vzrostly v celé Evropě (zejména pak 

v jižní Evropě) a stejně tak vzrostly rozdíly mezi jádrem a periferií. Nárůst v tomto 

ukazateli je výsledkem úsilí bankovních center ve všech makroregionech posilovat své 

aktivity v poskytování úvěrů jakožto relativně bezpečnější alokace finančních prostředků 

během finanční krize. Významný nárůst těchto hodnot v makroregionu střední a východní 

Evropy byl zaznamenán i navzdory jejich znatelnému zvýšení objemu celkových aktiv 

(ve třetím období), což dosvědčuje stěžejní orientaci bank tohoto makroregionu 

na poskytování úvěrů. Negativem tohoto vývoje je, že tyto úvěry často nesměřují do sféry 

výroby, ale vedou k rostoucímu zadlužování domácností (Blažek, Bečicová 2016). 

Vyšší míra citlivosti na změny úrokových sazeb (ukazatel podíl čistých úrokových 

výnosů na celkových čistých výnosech – NII) je pochopitelně u bankovních center, která 

se orientují v první řadě na poskytování úvěrů. Západoevropská bankovní centra proto 

po celé sledované období vykazovala v tomto indikátoru ve srovnání se dvěma zbylými 

makroregiony nižší hodnoty, neboť se soustřeďují významně též na obchodování 

na kapitálových trzích, jak již bylo zmíněno výše. V důsledku globální finanční krize 

se v celé Evropě zvýšila náchylnost ke změně úrokových sazeb, s postupným 

odezníváním krize pak tyto hodnoty opět poklesly. 
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 Není překvapivé, že rizikovost bankovních portfolií (měřená podílem celkových 

opravných položek na aktivech) vzrostla během období akutní krize napříč všemi 

bankovními centry. Avšak vedoucí centra prokázala vysokou odolnost proti dopadům 

krize. Důvodem je jejich jedinečná pozice v globálním systému a vhled do struktury 

a rizikovosti obchodovaných derivátů. Jižní Evropa byla zasažena rostoucí rizikovostí 

bankovního portfolia nejvíce, dopad v nárůstu rizikovosti ve střední a východní Evropě byl 

mezi jednotlivými bankovními centry velmi diferenciovaný. 

 

 

4. Jaký byl celkový vývoj malých evropských bankovních center, pokud jde 

o jejich počet, velikost, ziskovost a míru rizika? 

 

Navzdory naším očekáváním jsme neidentifikovali všeobecný a silný trend 

k redukci celkového počtu malých bankovních center. Místo toho naše zjištění implikují 

mnohem komplikovanější vzorec. Počet bankovních center, která zanikla během 

zkoumaného období 2004-2015 byl 40, tj. 20,1 % všech bankovních center zahrnutých 

do analýzy. Zatímco toto zjištění se zdá být v souladu s našimi předpoklady, 

makroregionální pohled ukazuje, že rozhodující počet těchto bankovních center byl 

koncentrován do jižní Evropy, zatímco v západní Evropě, stejně jako ve střední 

a východní Evropě byl počet zaniklých bankovních center zanedbatelný. Koncentrace 

zaniklých bankovních center do jižní Evropy může být interpretována jako potvrzení široce 

akceptované skutečnosti, že zdravý bankovní sektor je funkcí zdraví celé ekonomiky. 

Konkrétně globální ekonomická krize nejen vážně postihla právě jižní Evropu, ale vedla 

také k provalení problémů, které existovaly již před krizí, ale plně se projevily až během 

krize. V případě Španělska je velký počet zaniklých center spojen s problémy tamních 

spořitelen (tzv. cajas), které masivně investovaly do stavebního sektoru a do nemovitostí, 

kde vznikla velká inflační bublina, a proto se tyto spořitelny dostaly do existenčních potíží, 

a následně se pak staly předmětem fúzí a akvizic ze strany velkých bank (Quaglia, Royo 

2015). Namísto toho italské banky investovaly primárně do služeb a průmyslu. 

S nastoupením krize celkově omezily poskytování úvěrů, což sice prohloubilo 

ekonomickou recesi, ale nezpůsobilo těmto bankám zásadní ztráty (Quaglia, Royo 2015). 

V Itálii tak i při podobné struktuře distribuce bankovních center nenastal tak významný 

pokles v jejich počtu. Hlavním problémem Itálie zůstává relativně nízká dlouhodobá 

ekonomická výkonnost a vysoký podíl dlouhodobě nesplácených úvěrů, který byl vysoký 

již před krizí a v souvislosti s krizí ještě narostl (Cucinelli 2015). 
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Významné současné trendy jako intenzivní konkurence, standardizace služeb, 

stejně jako přizpůsobení služeb s využitím vyspělých technologií dosud nevedly 

k obecnému trendu poklesu počtu bank se sídlem v menších bankovních centrech. 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je nejen značná inercie bankovní soustavy (viz též 

koncept závislosti na ušlé cestě), ale také skutečnost, že schopnost jednotlivých 

bankovních domů reorientovat se na určité segmenty trhu nebo regiony je odlišná, 

a to ovlivňuje i vývojové trajektorie jednotlivých bankovních center. 

Objem celkových aktiv ve všech třech makroregionech vzrostl v průběhu 

sledovaného období o 35,0 %. Pokud uvážíme vysoký počet zaniklých bankovních center, 

indikuje tato skutečnost koncentrační tendence i v segmentu malých bankovních center. 

V segmentu malých bankovních center byl také zaznamenán výrazný pokles v ukazateli 

ziskovost (pokles z 1,18 % na 0,24 %) což představuje 21 % hodnoty prvního období. 

Ve srovnání s výzkumem velkých bankovních center Evropy vykazují malá bankovní 

centra v ziskovosti menší stabilitu, neboť u velkých bankovních center nastal pokles 

z původních 0,83 % na 0,36 %, což představuje 43 % hodnoty prvního období. Není 

překvapivé, že v ukazateli rizikovost ve sledovaném období mezi malými bankovními 

centry nastal nárůst, a sice se jeho hodnota více než zdvojnásobila (z 0,53 % na 1,08 %). 

Pokud tuto skutečnost opět srovnáme se segmentem velkých bankovních center, zjistíme, 

že dynamika nárůstu rizikovosti mezi velkými centry byla sice větší, avšak z menšího 

základu (nárůst z 0,17 % na 0,46 %). 

 

 

5. Jaký byl vývoj malých bankovních center v hlavních ukazatelích z hlediska tří 

hlavních evropských makroregionů? 

 

 Pokud jde o velikost bankovního sektoru měřenou objemem celkových aktiv, 

nejdynamičtější byla bankovní centra ve střední a východní Evropě, která zdvojnásobila 

objem celkových aktiv, zatímco růst celkových aktiv v jižní Evropě ve sledovaném období 

byl pouze mírný a v západní Evropě v zásadě stagnoval. Co do podílu jednotlivých 

makroregionů na objemu celkových aktiv střední a východní Evropa rostla na úkor podílu 

západní Evropy a v posledním zkoumaném období tak rozložení celkových aktiv 

v evropských makroregionech bylo relativně rovnocenné a paradoxně i přes nepříliš 

příznivý vývoj v ziskovosti největší podíl zaujímala jihoevropská bankovní centra. 

Významný růst objemu celkových aktiv v makroregionu střední a východní Evropy odráží 
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rapidní rozšiřování portfolia služeb v bankovních centrech tohoto makroregionu, které bylo 

z převážné části iniciováno zahraničními investory.  

Analýza poměru zisků a celkových aktiv ukázala, že malá bankovní centra 

ve střední a východní Evropě si vedla nejlépe, přestože ziskovost těchto bank v období 

2004-2015 významně poklesla. Banky s ústředím v malých západoevropských centrech 

zaznamenaly pokles ziskovosti, avšak zůstaly v kladných hodnotách. Naproti tomu 

ziskovost bank v malých bankovních centrech v jižní Evropě byla v letech 2004-2009 větší 

než v západní Evropě, avšak v následujících letech (2010-2015) se propadla 

do červených čísel. Třetí sledované období (2010-2012) bylo také obdobím, kdy dopady 

krize vykazovaly největší míru prostorové disperze. Krize v podobě výrazného poklesu 

ROA zasáhla již zmiňovanou jižní Evropu – Španělsko, Kypr, vybraná centra Itálie, ale 

také Slovinsko či Maďarsko. 

Zatímco banky v malých bankovních centrech v západní Evropě, stejně jako 

v zemích střední a východní Evropy, celkově zvýšily svou orientaci na poskytování úvěrů 

v období 2004-2015, banky v jižní Evropě, které byly před krizí zdaleka nejvíce 

orientovány na poskytování úvěrů, zaznamenaly pokles hodnot indikátoru LTA ve snaze 

omezit podíl dlouhodobě nesplácených úvěrů. V poměru celkových opravných položek 

na aktivech (ukazatel rizikovosti) se bankovní centra střední a východní Evropy 

a jihoevropských malých bankovních center ukázala být mnohem více zranitelná 

než jejich protějšky v západní Evropě. To lze v jižní Evropě připsat výše diskutovaným 

problémům, které v tomto makroregionu existovaly již před krizí, v případě střední 

a východní Evropy pak vysokému stupni rizika bank v centrech jako je Kyjev (z důvodu 

slabé ekonomické výkonnosti i vojenského konfliktu na Ukrajině) a Budapešti (z důvodu 

vysokého podílu půjček denominovaných v cizích měnách, což vedlo k prudkému zvýšení 

nesplácených úvěrů během a po krizi). 

 

 

6. Liší se vývoj ekonomické výkonnosti v malých bankovních centrech podle typu 

vlastnictví (převážně zahraniční, převážně domácí, smíšené)?  

 

 Prvním významným zjištěním je, že naprostá většina bank v zahraničním 

vlastnictví je lokalizována ve střední a východní Evropě (152 ze 163. tj. 93,2 %), 

což potvrzuje zjištění Smitha a Swaina (2010). V rámci celkové analýzy se však jedná 

o poměrně malý, nicméně růstově dynamický soubor, který se v prvním období podílel 

15,7 % na celkovém objemu aktiv malých bankovních center a tento podíl se během 
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sledovaného období zvýšil na 20,3 %. To koresponduje s výsledky Wójcika (2018b), které 

ukázaly na pokračující internacionalizaci bankovního sektoru navzdory očekáváním 

rozšířeným během globální finanční krize. 

 V tempu růstu objemu celkových aktiv bankovní centra s významným podílem 

zahraničního kapitálu jasně předčila centra s rozhodující rolí domácího kapitálu. Podobné 

trendy můžeme pozorovat i u ukazatele ziskovost. Ukázalo se tedy, že i v průběhu 

globální finanční krize sehrávají zahraniční banky v zemi stabilizační roli (bankovní centra 

s převahou zahraničního kapitálu zaznamenala nižší pokles v ziskovosti) a pozitivní efekty 

tedy převažují nad negativními. Stabilizační role bank v zahraničním vlastnictví pak byla 

zaznamenána v makroregionech jižní Evropa a střední a východní Evropa, kde byl pokles 

ziskovosti zahraničních bank nižší, než byl celkový pokles ziskovosti bank v tomto 

makroregionu. Vliv zahraničního vlastnictví na ziskovost bankovního sektoru se ukázal být 

statisticky signifikantní v pokrizovém období (2010-2012) a v období postupného 

zotavování (2013-2015). S ohledem na dominantní zahraniční vlastnictví v regionu střední 

a východní Evropy lze tvrdit, že pozice tzv. závislé financializace (viz Gál a kol. 2017) 

měla pro tyto země během finanční krize i podstatné výhody.   
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6. Závěr 

Předmětem výzkumu sociální geografie jsou socioekonomické nerovnosti mezi 

regiony, přičemž cílem je identifikovat hlavní aktéry, faktory a mechanismy těchto změn. 

Globální finanční systém je jeden z nejvýznamnějších subsystémů, jehož fungování dále 

posiluje socioekonomické disparity. 

Globální finanční a ekonomická krize představovala pro rozvinuté země největší 

ekonomický pokles v posledních dekádách. Dopady této krize přitom mají 

charakteristickou geografii a její dopady na jednotlivé země, regiony a města se tedy 

významně liší (Engelen a kol. 2010, Gál 2014). Současná éra vysoce globalizované 

a digitalizované ekonomiky se zdá být předmětem stále silnějších koncentračních 

tendencí, zejm. v odvětvích vysoce závislých na pokročilých technologiích, moderních 

přístupech a kvalitních lidských zdrojích jako je bankovnictví. Bankovní sektor byl tradičně 

vysoce závislý na aglomeračních úsporách a z důvodu ostré konkurence, rychle 

se měnícího trhu, regulačních kontextů a intenzivní nákladové konkurence založené 

na inovacích se jeví jako nevyhnutelné využívat aglomerační výhody ještě ve větší míře, 

což posiluje perspektivu globálních bankovních center a naopak ohrožuje existenci 

malých bankovních center. 

Tato dizertační práce si proto kladla za cíl zachytit, jak globální finanční krize 

ovlivnila vývojové tendence evropských bankovních center v kontextu rychle se měnících 

podmínek fungování finančního trhu na dvou úrovních: na úrovni vedoucích evropských 

bankovních center a v segmentu malých bankovních center s ohledem na jejich lokalizaci 

v jednom ze tří hlavních evropských makroregionů. Malá bankovní centra na jednu stranu 

plní důležitou roli pro lokální ekonomiku a společnost a zmírňují odliv finančního kapitálu 

z periferních do jádrových regionů, na druhou stranu nedokážou využívat aglomeračních 

úspor a zároveň se musí potýkat s rychle se rozvíjející digitalizací finančních služeb 

(např. rychlý rozvoj FinTech služeb a společností). 

Výzkum vrcholu hierarchie bankovních center ukázal, že tři vedoucí evropská 

bankovní centra vykazují vysokou míru stability a během finanční krize nadále posílila 

svou dominantní pozici, což ostře kontrastuje s vývojem ostatních významných 

západoevropských bankovních center, která zaostávala nejen v akumulaci celkových 
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aktiv, ale také u nich nastal mnohem hlubší propad v ziskovosti než u vedoucích center. 

Toto zjištění se může zdát překvapivé vzhledem ke skutečnosti, že vedoucí bankovní 

centra jsou více zapojena do operací na kapitálových trzích (které byly důvodem poklesu 

výkonnosti bank v průběhu finanční krize zejména z důvodu obchodování s tzv. toxickými 

aktivy, které zažehly globální finanční krizi) než k poskytování úvěrů. Vysvětlení tohoto 

vývoje tkví pravděpodobně v jedinečném přístupu top managerů bank sídlících v těchto 

centrech k informacím o povaze stále komplexnějších nástrojů a rizik, které obsahují, 

resp. tyto banky byly nejblíže k zámořským zdrojům rozmanitých a dravých forem 

finančních inovací. Výsledek výzkumu tedy plně podporuje zjištění Zademacha a Musila 

(2014), že finanční centra druhého řádu vykazují menší míru stability ve své 

konkurenceschopnosti a jsou méně odolná k hospodářským cyklům než vedoucí globální 

centra. 

Pokud jde o makroregionální perspektivu a postup šíření globální finanční krize 

Evropou, první signály krize zaznamenala bankovní centra v západní Evropě a zároveň 

však byla také prvními centry, která následně zaznamenala zotavování z krize. 

Ze západní Evropy se dopady krize rozšířily do celé Evropy, zejména pak do jižní Evropy. 

Náš výzkum přitom ukázal, že regionální bankovní centra byla zasažena významněji 

než vedoucí centra jednotlivých států (např. ve Španělsku a Německu). Překvapivě 

bankovní centra střední a východní Evropy s vysokým podílem zahraničního kapitálu 

(Smith, Swain 2010) byla zasažena nejméně. Jako nejpravděpodobnější se jeví 

vysvětlení, že tato centra jsou dominantně orientována na poskytování standardních 

bankovních služeb pro regionální (národní) trhy a nebyla prakticky zapojena 

do obchodování s tzv. toxickými aktivy. Závislost na zahraničních bankovních skupinách 

tak zafungovala jako ochrana proti nejhorším dopadům spekulací na kapitálových trzích. 

Výzkum 199 malých bankovních center (která objemem celkových aktiv 

představují zhruba desetinu aktiv velkých bankovních center) prokázal, že k další 

koncentraci dochází i v tomto segmentu bankovních center. Navzdory očekáváním však 

nebyl identifikován obecný a silný trend směrem k redukci celkového počtu malých 

bankovních center. I když z celkového počtu 199 center jich v období 2004-2015 zaniklo 

40, tj. 20,1 %, což by potvrzovalo původní předpoklad, prostorové rozložení zaniklých 

center ukazuje, že drtivá většina se jich nachází v jižní Evropě, zejména ve Španělsku, 

a počet zaniklých bankovních center v západní a ve střední a východní Evropě je 

zanedbatelný. Důvodem koncentrace zaniklých bankovních center do jižní Evropy, 

zejména Španělska je povaha tamního bankovního sektoru, který je rozdělen na velké 

komerční banky a regionální spořitelny (tzv. cajas), které významně investovaly 
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do stavebnictví a realit. Po splasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi se tyto regionální 

bankovní domy dostaly do existenčních potíží, a staly se předmětem fúzí a akvizic velkých 

komerčních bank (Quaglia, Royo 2015).  

Růst velikosti malých bankovních center měřený objemem celkových aktiv byl 

nejdynamičtější v bankovních centrech střední a východní Evropy, která ve zkoumaném 

období zdvojnásobila objem celkových aktiv, zatímco růst celkových aktiv v jižní Evropě 

byl pouze mírný a v západní Evropě v zásadě stagnoval. Ziskovost reprezentovaná 

indikátorem ROA ukázala, že malá bankovní centra ve střední a východní Evropě si vedla 

nejlépe, přestože výkonnost bank v těchto centrech ve sledovaném období rovněž 

výrazně poklesla. Banky s ústředím v malých západoevropských centrech zaznamenaly 

významný pokles v ziskovosti, nicméně zůstaly v kladných hodnotách. Naproti tomu 

ziskovost bank v malých bankovních centrech v jižní Evropě byla v letech 2004-2009 větší 

než v bankovních centrech v západní Evropě, ale v následujících letech (2010-2015) 

se propadla do červených čísel. Vývoj poměru celkových půjček a celkových aktiv 

(ukazatel LTA) pak ukazuje, že banky v malých bankovních centrech západní Evropy, 

stejně jako v centrech střední a východní Evropy, významně celkově zvýšily svou 

úvěrovou angažovanost v období 2004-2015. Bankovní centra v jižní Evropě, která byla 

již před krizí nejvíce orientována na poskytování úvěrů, vykázala významný pokles 

v hodnotách ukazatele LTA ve snaze omezit podíl dlouhodobě nesplácených úvěrů. 

Z hlediska rizikovosti (LLP) se bankovní centra v jižní a ve střední a východní Evropě 

ukázala být mnohem více zranitelná než bankovní centra v západní Evropě. V jižní 

Evropě došlo k eskalaci problémů existujících již před krizí a ve střední a východní Evropě 

byl pak důvodem zejm. vysoký objem půjček vedených v cizích měnách. Analýza role 

zahraničního vlastnictví bank ukázala, že zahraniční banky mají v regionu jižní Evropy 

a v regionu střední a východní Evropy spíše stabilizační roli a že bankovní centra 

s dominujícím zahraničním vlastnictvím vykazují co do ziskovosti zřetelně lepší výsledky. 

Můžeme tedy shrnout, že globalizace a s ní spojená intenzivní konkurence 

a zavádění vyspělých technologií do služeb bank dosud v Evropě nevedla 

k všeobecnému poklesu počtu malých bankovních center. 

Provedený výzkum ukázal, že tytéž mechanismy, které v současnosti na stále 

propojenějších globálních finančních trzích probíhají, mají rozdílně dopady na jednotlivá 

centra a regiony, a to v závislosti na jejich specifických funkcích na straně jedné 

a na institucionálních a makroekonomických rámcích na straně druhé.  

Vzhledem k novým trendům, které v současnosti do finančního sektoru vstupují, 

zejména pak zásadní dopady zavádění nových informačních a komunikačních 
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technologií, které v tomto oboru dávají vzniknout novému paradigmatu FinTech, 

by budoucí výzkum měl ukázat, jak tyto technologie ovlivní celkové fungování, ale 

i zaměstnanost a ziskovost v bankovním sektoru (viz Wójcik 2018a). V důsledku globální 

finanční krize podléhá bankovní sektor v současnosti také zvýšené regulaci, jejíž rámec je 

udáván zejména státními institucemi, nicméně i v bankovním sektoru existují významné 

lobbistické skupiny. Budoucí výzkum by proto měl reflektovat, jak se zájmy těchto skupin 

(ne)promítají do vydávaných regulačních pravidel. Zvýšená regulace s sebou nese také 

rozvoj stínového bankovnictví, na kterém figurují nebankovní věřitelé, pojišťovny, realitní 

investiční skupiny či hedge fondy, které této regulaci nepodléhají. Současný nárůst 

regulace přispívá k tomu, že se část bankovních aktivit přelévá do stínového bankovnictví 

a v budoucnu by proto bylo vhodné zkoumat tyto překryvy mezi stínovým a investičním 

bankovnictvím (Wójcik, 2018a). 

Tyto procesy budou zcela jistě mít specifické dopady na jednotlivá bankovní 

centra, a proto by bylo vhodné, aby v zájmu výzkumníků zůstaly specifické vývojové 

trajektorie jednotlivých bankovních center, které by ukázaly, jaké dopady mají výše 

popsané procesy na jednotlivá bankovní centra a jaké jsou specifické strategie využívané 

bankami s ústředím v těchto bankovních centrech, které jim pomáhají přežít nebo 

dokonce expandovat na současném vysoce konkurenčním finančním trhu. Studium 

vývojových trajektorií přitom bude významné na úrovni malých center ale i např. Londýna 

a jeho budoucnosti v roli evropského lídra v důsledku vystoupení Velké Británie 

z Evropské unie. V neposlední řadě by bylo cenné také povedení analýz zaměřených 

na vztahy mezi bankovními centry v rámci evropské bankovní hierarchie, zejména 

pak analýzy vlastnických vztahů mezi bankami a následný vliv na distribuci moci a pozici 

v hierarchii evropských bankovních center a tyto výsledky porovnat s dřívějšími studiemi 

(viz např. Karreman 2009). 
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Přílohy 

Příloha 1: Vývoj objemu celkových aktiv v evropských bankovních centrech (v mil. $) 

Bankovní 
centrum 

Celková 
aktiva 
2004-6 

Celková 
aktiva 
2007-9 

Celková 
aktiva 

2010-12 

Celková 
aktiva 

2013-15 

Pořadí 
2004-6 

Pořadí 
2013-15 

Změna 
v pořadí 

Paříž 4 755 035 7 784 666 7 703 559 7 180 153 1 1 0 

Londýn 4 212 898 6 790 902 7 496 741 6 987 983 2 2 0 

Frankfurt 
nad Mohanem 

2 910 223 4 940 927 4 670 064 3 703 559 3 3 0 

Curych 2 798 039 3 012 732 2 735 538 2 245 922 4 4 0 

Amsterdam 2 071 031 2 717 667 1 867 742 1 481 070 5 8 -3 

Edinburgh 1 389 232 3 352 805 2 224 800 1 516 552 6 7 -1 

Brusel 1 357 839 1 608 725 1 043 354 842 519 7 11 -4 

Madrid 1 094 408 1 710 238 1 899 810 1 771 364 8 6 2 

Mnichov 1 059 552 1 156 766 885 616 652 655 9 16 -7 

Stockholm 1 054 658 1 540 727 1 857 567 1 788 190 10 5 5 

Milán 990 359 1 744 532 1 550 502 1 341 458 11 9 2 

Dublin 722 358 969 459 619 344 393 751 12 23 -11 

Kodaň 705 000 1 049 929 1 001 013 918 409 13 10 3 

Utrecht 660 704 859 265 942 969 837 190 14 12 2 

Stuttgart 501 307 623 137 475 652 318 244 15 24 -9 

Bilbao 494 989 785 336 814 381 824 397 16 14 2 

Vídeň 490 735 691 023 648 842 571 227 17 19 -2 

Turín 379 879 906 310 896 300 828 945 18 13 5 

Barcelona 285 805 488 286 559 924 640 030 19 17 2 

Hannover 254 449 326 819 299 228 237 860 20 28 -8 

Lisabon 248 056 358 351 341 716 278 431 21 25 -4 

Hamburk 228 572 281 016 183 310 129 792 22 38 -16 

Helsinky 226 969 399 460 585 793 538 808 23 20 3 

Atény 224 916 429 591 415 237 434 310 24 22 2 

Lucemburk 217 079 233 915 179 039 161 432 25 34 -9 

Oslo 212 569 366 109 455 573 435 105 26 21 5 

Istanbul 208 509 377 330 504 938 592 599 27 18 9 

Düsseldorf 202 388 266 203 219 343 183 271 28 33 -5 

Florence 192 080 290 654 310 834 231 389 29 29 0 

Moskva 159 220 385 588 603 466 725 491 30 15 15 

Rotterdam 154 062 178 751 210 562 204 470 31 32 -1 

Newcastle-upon-
Tyne 

141 112 153 907 31 156 42 331 32 50 -18 



 

St. Gallen 123 626 166 193 225 291 263 332 33 26 7 

Řím 121 181 153 832 162 292 158 660 34 35 -1 

Benátky 120 285 255 629 279 298 249 282 35 27 8 

Ženeva 106 824 181 844 122 777 92 037 36 40 -4 

Bologna 94 727 133 701 137 740 135 463 37 37 0 

Varšava 94 252 172 642 191 490 217 322 38 31 7 

Praha 92 258 145 893 155 659 147 536 39 36 3 

Ankara 47 327 73 890 92 209 104 898 40 39 1 

La Coruńa 45 648 67 304 86 304 63 252 41 45 -4 

Reykjavík 43 464 48 591 15 290 16 666 42 75 -33 

Linz 43 425 70 108 76 300 71 648 43 43 0 

Porto 38 373 62 637 58 472 51 614 44 47 -3 

Zaragoza 38 176 63 014 59 160 75 579 45 42 3 

Petrohrad 35 645 112 615 198 609 223 930 46 30 16 

Budapešť 32 207 55 011 43 516 33 712 47 55 -8 

Seville 29 931 47 454 49 707 68 303 48 44 4 

Janov 28 559 45 751 58 869 45 858 49 48 1 

Innsbruck 27 985 39 165 35 995 30 766 50 57 -7 

Nikósia 27 759 51 289 48 810 33 219 51 56 -5 

Lublaň 27 682 46 830 39 914 29 681 52 58 -6 

Aarhus 26 832 47 094 47 438 75 604 53 41 12 

Bukurešť 23 450 53 254 50 074 43 448 54 49 5 

S-Hertogenbosch 22 655 30 471 24 927 20 721 55 66 -11 

Manchester 22 169 50 484 75 071 57 817 56 46 10 

Tallin 21 593 42 708 22 510 17 825 57 70 -13 

Gdaňsk 19 340 7 679 11 512 9 335 58 85 -27 

Stavanger 18 088 30 194 35 223 38 300 59 51 8 

Bratislava 16 854 31 553 31 664 33 767 60 54 6 

Odense 16 746 28 665 26 855 24 368 61 64 -3 

Záhřeb 15 816 25 287 22 939 20 893 62 65 -3 

Graz 14 350 15 005 18 946 17 533 63 71 -8 

Bern 14 105 18 810 26 774 26 617 64 63 1 

Katowice 13 754 21 944 22 118 27 762 65 61 4 

Bergen 12 796 21 298 28 400 27 878 66 60 6 

Vaduz 12 382 21 486 27 833 34 084 67 53 14 

Kyjev 12 316 32 420 36 644 29 266 68 59 9 

Valletta 11 342 15 841 16 524 18 620 69 68 1 

Bregenz 11 142 18 408 18 554 17 279 70 73 -3 

Palma de 
Mallorca 

11 060 17 598 17 663 19 147 71 67 4 

Vratislav 9 885 18 183 18 271 36 466 72 52 20 

Aalborg 9 118 14 257 14 287 14 557 73 79 -6 

Sofia 9 023 23 324 24 324 27 353 74 62 12 

Vilnius 8 268 17 591 14 485 14 877 75 78 -3 

Andorra la Vella 8 201 12 388 10 243 10 191 76 84 -8 



 

Trondheim 8 170 13 115 17 676 16 971 77 74 3 

Luzern 7 844 10 497 13 791 15 859 78 76 2 

Tromsø 7 669 10 571 12 368 11 213 79 81 -2 

Bolzano 7 572 10 887 11 416 10 534 80 83 -3 

Riga 6 947 14 565 12 753 15 477 81 77 4 

Bělehrad 6 644 15 032 17 156 18 496 82 69 13 

Klagenfurt 6 129 8 629 8 491 8 437 83 86 -3 

Salzburg 6 109 10 007 10 362 7 869 84 87 -3 

Maribor 5 687 9 730 8 893 6 708 85 89 -4 

Split 5 278 8 968 10 582 11 020 86 82 4 

Hamar 4 878 6 779 7 420 6 957 87 88 -1 

Dnipropetrovsk 4 781 10 925 17 561 17 368 88 72 16 

Minsk 3 318 10 236 12 331 12 651 89 80 9 

Sarajevo 3 040 5 858 5 744 5 591 90 90 0 

Neapol 2 719 3 289 3 158 2 981 91 95 -4 

Mariehamn 2 715 4 180 4 614 5 191 92 91 1 

Tórshavn 2 648 6 111 4 734 4 007 93 92 1 

Skopje 1 521 2 907 3 418 3 659 94 93 1 

Varna 679 1 840 2 305 3 011 95 94 1 

Kišiněv 370 828 976 1 129 96 96 0 

Podgorica 87 254 389 447 97 97 0 

Zdroj: vlastní výpočet na základě The Banker Database (2016) 

 

 


