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Abstrakt 

Objektem zájmu této práce je rizikovost českého bankovního sektoru. Od začátku 21. 

století zde pozvolna roste počet působících bank i jejich agregovaná ziskovost 

v absolutních číslech. Optimistické hodnoty vykazuje rovněž ukazatel zastoupení úvěrů 

v selhání na celkových úvěrech. Prostřednictvím dat o českých bankách z let 2008-2016 

je zkoumána jejich rizikovost vyjádřená čtyřmi ukazateli: z-skórem, pákovým 

poměrem, podílem rizikově vážených aktiv ku celkovým aktivům (RVA intenzitou) a 

podílem úvěrů se selháním ku celkovým úvěrům. Jsou nalezeny poměrně nízké korelace 

mezi těmito ukazateli, nejvyšší (0,670) je mezi pákovým poměrem a RVA intenzitou, a 

naopak nejnižší (0,093) je mezi z-skórem a podílem úvěrů v selhání na celkových 

úvěrech. V agregované podobě vykazují tři z těchto ukazatelů v letech 2008-2015 

stabilní trend k nižší rizikovosti, u podílu úvěrů v selhání lze to samé říci v období 

2010-2015. Následovně je provedena regresní analýza pomocí metody fixních efektů a 

metody náhodných efektů s cílem určit determinanty vývoje 4 zmíněných ukazatelů. 

Velikost banky vyjádřená logaritmem celkových aktiv je signifikantní pouze v jednom 

modelu s RVA intenzitou coby závislou proměnnou, a to na hladině významnosti 10 % 

s negativním koeficientem. Naopak často signifikantními proměnnými jsoub růst aktiv a 

binární proměnná značící stavební spořitelny. 

 

Klíčová slova 

bankovnictví, bankovní regulace, pákový poměr, panelová data, rizikovost, RVA 

intenzita, úvěry se selháním, z-skóre 

 



   

Abstract 

Riskiness of Czech banking sector is subject of interest of this thesis. Since the 

beginning of 21st century, there is moderately growing number of banks and their 

overall profitability expressed in absolute values is increasing. Ratio of non-performing 

loans to total loans is also displaying optimistic values. Four indicators of riskiness are 

studied through data about Czech banks from 2008 to 2015. These indicators are: z-

score, leverage ratio, RWA density and ratio of non-performing loans to total loans. 

Rather low correlations among these indicators are found, the highest correlation 

(0,670) is between leverage ratio and RWA density, on the other hand the lowest one 

(0,093) is between z-score and NPL ratio. In aggregate form are three of the indicators 

displaying stable trend to lower riskiness in 2008-2015 period, the same can be stated 

about NPL ratio in 2010-2015 period. Then is regression analysis employing fixed 

effects estimation and random effects estimation used, with the aim to identify 

determinants of the four indicators. Size of banks expressed in logarithm of total assets 

is significant in only one model with RWA density on the place of dependent variable. 

This significance is at 10 per cent level and corresponding coefficient is negative. In 

contrary, growth of assets and dummy variable indicating building society were often 

significant. 

 

Keywords 

banking, banking regulation, leverage ratio, panel data, risk-taking, RWA density, NPL 
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Alternativní pohled na rizikovost českého bankovního sektoru 

 

Fungující bankovní sektor se jeden ze základních kamenů ekonomiky každého státu. 

Pokud se banky vyznačují dobrou výkoností, podporují v zemi stabilitu a růst bohatství. 

Naopak problémy v bankovnictví mají sílu výrazně negativně ovlivnit ekonomickou 

situaci celých zemí, jak ukázal nedávný vývoj v Evropské unii.  

 

České komerční banky jsou v současnosti všeobecně považovány za stabilní a 

nadstandardně ziskové, když například zisk České spořitelny tvoří vice než polovinu 

celkového zisku mateřské Erste Group. Ve své historii od vzniku v roce 1990 však 

novodobé české bankovnictví zažilo už několik krizí, z nichž nejblíže současnosti byla 

situace ohledně pádu Investiční a poštovní banky v roce 2000, jenž byla jednou z 

největších bank v ČR. V současnosti představuje malou revoluci nástup “malých” bank 

jako je Air Bank, ZUNO BANK nebo Equa bank, jimž se daří ve velkém získávat 

klienty zavedených bank. Tato sama o sobě vyzývající situace se navíc děje v době 

nízkých úrokových sazeb, jenž mají negativní impakt na hospodaření bank.  

 

Cílem této práce bude identifikovat hlavní faktory ovlivňující rizikovost bank v českém 

prostředí. V popředí zájmu pak bude otázka, jakou roli hraje velikost banky, zda-li velké 

banky pracují s pocitem, že jsou příliš velké na to, aby je stát nechal padnout, a tak se 

mohou chovat riskantněji, nebo jestli zde platí intuice větší = stabilnější. V tomto 

případě vyvstává další otázka, totiž jakou roli hraje velikost skupiny ve smyslu počtu 

konsolidovaných entit, respektive jak silný vliv má diverzifikace. 

 

Hypotézy: 

1. Riziko malých bank je větší než riziko větších bank  

2. Riziko klesá s rostoucím počtem konsolidovaných entit  

3. Velké banky mají nižší podíl rizikově vážených aktiv na celkových aktivech 
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1. Úvod 

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2015, jež je v době vzniku této 

práce nejaktuálnější verzí této publikace každoročně vydávané Českou národní bankou, 

popisuje český bankovní sektor jako „stabilní, ziskový, likvidní a dobře kapitálově 

vybavený“ (ČNB (2016a), s. 6). Přestože tak v občanech České republiky může 

přetrvávat nedůvěra vůči bankovním institucím, způsobená zejména překotným 

vývojem během 90. let minulého století, zdá se, že v současné době je v českém 

bankovnictví vše v nejlepším pořádku. To samé určitě nelze říci o mnoha jiných 

evropských bankovních sektorech, a tak se v souvislosti s tím českým může dokonce 

hovořit o jisté unikátnosti. Ale jak se klasifikuje stabilita a naopak rizikovost bank 

numericky? Existuje mnoho ukazatelů, které ke zjednodušenému vyjádření stability 

bank využívají investoři, regulátoři, či akademičtí výzkumníci. Tato práce používá 

z nich ty nejvyužívanější s největší vypovídající schopností a s jejich pomocí se 

zaměřuje výhradně na český sektor k podrobnějšímu prozkoumání jeho stavu. Je 

zkoumáno, jaký je současný trend vývoje hodnot těchto ukazatelů, jaká je jejich 

propojenost, a také co jsou hlavní determinanty jejich vývoje. 

 

V první, teoretické části jsou nejdříve vymezeny základní pojmy bankovnictví a 

také jsou představena současná regulatorní pravidla. Dále je popsán vývoj českého 

bankovního sektoru od roku 1989 a konec této části je věnován dosavadním studiím na 

podobná témata. Náplní druhé, empirické části je již práce se samotnými ukazateli 

rizikovosti. Pomocí regresní analýzy jsou také prověřeny tři hypotézy, ta první se 

zaobírá vztahem mezi velikostí banky a její rizikovostí, kdy v této oblasti existují dvě 

protichůdné teorie, jedna podporující pozitivní a druhá negativní vztah těchto dvou 

veličin. Druhá hypotéza potom dává do souvislosti s velikostí banky také její možnosti a 

schopnosti využívat nastavených regulatorních pravidel ve svůj prospěch. Třetí 

hypotéza, která pravděpodobně nebyla dosud nikdy v bankovním prostředí zkoumána, 

se týká velikosti konsolidačního celku, vyjádřené počtem konsolidovaných entit, a 

rizikovostí celku. Podobně zaměřené studie se obvykle zabývají větší geografickou 

oblastí, a tak výhodou této práce je zaměření na jedinou zemi, kde se tak nemíchají 

různá národní specifika. O platnosti obdržených výsledků tak v rámci českého 

bankovního sektoru nemůže být pochyb, zatímco to samé určitě neplatí pro studie 

zaměřené např. na střední a východní Evropu.  



   

 

6 

  

2. Teoretická část 

V této části je nejprve vymezena činnost bank, jsou představena kritéria, dle 

kterých se rozdělují banky, a jsou stručně nastíněny principy tvorby zisků bank. Dále 

jsou popsána možná rizika, kterým banky čelí. Regulatorní pravidla a požadavky 

jakožto protipól k rizikům tvoří další sekci, neb regulace je důležitou součástí 

bankovnictví. Jejím cílem je minimalizovat nebo nutit banky minimalizovat 

podstupovaná rizika, a předcházet tak dalekosáhlým krizím. Jelikož je tato práce 

zaměřená výhradně na český bankovní sektor, je představen jeho vývoj a jsou 

identifikovány působící trendy. V závěru této části jsou popsány metody měření 

rizikovosti bank a je shrnut dosavadní akademický výzkum, a to zejména vzhledem k 

velikosti bank a jejich rizikovosti. 

1.1 Definice pojmu banka a jejich rozdělení 

České právo, konkrétně zákon č. 21/1992 Sb (o bankách), definuje banky jako 

akciové společnosti se sídlem v České republice, které 

a) přijímají vklady od veřejnosti, 

b) poskytují úvěry, 

a jsou držitely bankovní licence vydávané Českou národní bankou (dále jen 

„ČNB“). Vkladem se rozumí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči 

vkladateli na jejich výplatu, a úvěr jsou dočasně poskytnuté peněžní prostředky. Dále je 

také uvedeno dalších 15 činností, které může banka vyvíjet (pokud je má povolené 

v licenci), jako např. investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční leasing 

nebo administrace investičních fondů. Zákon také dále stanovuje, že výše uvedené 

činnosti může na území České republiky vykonávat rovněž zahraniční banka 

prostřednictvím své pobočky, a to buď na základě jednotné licence dle práva Evropské 

unie (pro banky se sídlem v Evropské unii), nebo v rozsahu licence udělené ČNB (pro 

ostatní banky). Bankou jsou tak i stavební spořitelny, nicméně jejich činnost – stavební 

spoření – se řídí zvláštním zákonem. Oproti tomu družstevní záložny tuto definici 

nesplňují. 

  

Z ekonomického pohledu např. Půlpán a kol. (1998) vymezují banku jako 

„finančního zprostředkovatele či depozitní instituci soustřeďující dočasně volné peněžní 

prostředky a poskytující je formou půjček nejrůznějším subjektům, nabízející také řadu 



   

 

7 

  

dalších služeb, zejména platební styk“. Z finančního hlediska pak Černohorský a Teplý 

(2013) jako 3 základní funkce bank uvádějí: 

• finanční zprostředkování – sběr vkladů a jejich umisťování za účelem 

vyššího zhodnocení 

• emise bezhotovostních peněz – poskytováním bezhotovostních úvěrů 

dochází k emitování nových peněz do ekonomiky a přispívá se tak 

k efektivní alokaci finančních zdrojů (banky půjčují na projekty, kterým věří, 

že budou úspěšné, tedy finančně návratné) 

• provádění platebního styku – realizace plateb 

 

Jako čtvrtá základní funkce se pak někdy uvádí transformace splatnosti peněz – 

banky přijímají krátkodobé vklady a poskytují dlouhodobé úvěry. Co se týče dalšího 

dělení na typy bank, nejčastější příklady jsou: 

• univerzální banky – provádějí komerční i investiční činnost, hlavní náplní je 

tedy jak přijímaní vkladů, poskytování úvěrů a provádění platebního styku 

v rámci různorodé klientely, tak i operace s cennými papíry 

• investiční banky – hlavními činnostmi jsou finanční nebo reálné investice 

• wholesale banky – soustředí se na obchody s velkými klienty ve vysoké 

hodnotě 

• hypoteční banky – poskytují dlouhodobé úvěry zajištěné zástavním právem, 

jako zdroj financování slouží emise hypotečních zástavních listů 

• stavební spořitelny – specializují se na financování pořízení nebo opravy 

nemovitostí pro klienty, kteří už ve spořitelně našetřili určité procento 

poskytnutého úvěru. Jde tak o uzavřený systém, do kterého nesmí přicházet 

v podstatě žádné jiné financování, ani takto získané zdroje nesmí být použity 

na nic jiného než poskytování úvěrů ze stavebního spoření 

 

Z hlediska cíle bank rozeznáváme banky zaměřené na zisk a banky sledující 

specifické cíle – např. státem založené banky sloužící k podpoře exportu či rozvoje. 

Dále pak je z hlediska velikosti možné dělit banky na velké, střední a malé. Klasifikace 

ČNB1 se v tomto ohledu často posouvala, např. jako velké banky byly v roce 2008 

klasifikovány banky s bilanční sumou nad 150 mld., v letech 2009 až 2011 s bilanční 

                                                 
1 Dostupné například zde: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/icd_bs_cs.pdf 
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sumou nad 200 mld., od roku 2012 byla tato hranice 250 mld. a od roku 2016 jsou za 

velké banky považovány banky s bilanční sumou větší než 10 % celkového objemu 

bilanční sumy bankovního sektoru. Střední banky jsou pak v současnosti banky 

s bilanční sumou 2 až 10 % celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru a 

zbylé banky jsou považovány za malé. 

 

Oblasti, ve kterých banky generují svůj zisk, se dají rozlišit do tří hlavních 

kategorií, které vymezují například Golin a Delhaise (2013) následovně:  

• čistý úrokový výnos – rozdíl mezi obdrženými a placenými úroky 

• (čistý) příjem z poplatků a provizí 

• (čistý) příjem z obchodování s cennými papíry. 

 

V rámci českého bankovního sektoru byl dle ČNB (2017) v roce 2016 zisk 

z finanční a provozní činnosti ve výši 180 mld. Kč tvořen ze 61 % čistým úrokovým 

ziskem, z 18 % ziskem z poplatků a provizí, a zisk z obchodování s cennými papíry 

tvořil 8 %. Příkladem dalšího příjmu pak byly dividendy dceřiných společností, které 

zastupovaly 7 %. Proti tomu stojí další náklady bank jako jsou náklady na zaměstnance 

(36,4 mld. Kč), ztráty ze znehodnocení (11,4 mld. Kč), odpisy (6,9 mld. Kč) a ostatní 

správní náklady (celkem 35 mld. Kč), do nichž patří ku příkladu výdaje na reklamu a 

marketing, odborné služby, IT nebo nájemné. 

 

1.2 Vymezení bankovních rizik 

Jak uvádí Mejstřík a kol. (2014, s. 168), „základním principem bankovnictví je 

řídit banku s cílem maximalizovat její hodnotu pro akcionáře v podmínkách rizika“. 

Tato rizika se dělí do několika kategorií, banka se je snaží řídit a jednotlivá rizika také 

hrají důležitou roli v bankovní regulaci. 

 

V centru zájmu rozhodně stojí kreditní či též úvěrové riziko. Je to riziko ztráty 

vyplývající ze selhání protistrany, tj. jejím nedostáním svým závazkům podle podmínek 

smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem této protistrany. Jednoduše řečeno 

jde o situaci, kdy dlužník přestane bance splácet své závazky, ať už protože nechce (pak 

vstupuje do role vymahatelnost práva), anebo protože nemůže (nemá dostatek 

finančních prostředků). Banka se pak v řízení tohoto rizika snaží odhadnout 
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pravděpodobnost této události pro jednotlivé dlužníky i skupinu dlužníku (např. firem 

ze stejného odvětví, zde lze potom hovořit o tzv. koncentračním riziku) a případnou 

ztrátu pro banku – ta může být zmírněna např. pomocí kolaterálu. Toto riziko je 

středobodem řízení rizik standardní banky a kapitálový požadavek k tomuto riziku 

představuje v rámci regulace většinu všech kapitálových požadavků. 

 

Dále následuje tržní riziko, které Golin a Delhaise (2013, s. 657) definují jako 

„riziko, že změny tržních cen, sazeb či kurzů nepříznivě ovlivní výkonnost banky nebo 

její pozici“. Jde tedy o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové a komoditní 

riziko. Zejména úrokové riziko je pro banky velice důležité, jelikož změny v úrokových 

mírách přímo ovlivňují jejich ziskovost. Pokud má například banka ve svých aktivech 

hodně dlouhodobých úvěrů s fixní úrokovou sazbou a tyto úvěry jsou financovány na 

straně pasiv krátkodobými depozity a mezibankovními půjčkami, pak se banka dostane 

do nepříjemné pozice, pokud se úrokové míry výrazně zvýší. 

 

Riziko, jehož naplnění může vést k bezprostřednímu úpadku banky, je likviditní 

riziko. Jde o hrozbu, že banka nebude schopná dostát svým finančním závazkům v době 

jejich splatnosti, bez ohledu na dlouhodobou solventnost banky. Tato situace může 

nastat buď protože banka má nedostatek likvidních aktiv na pokrytí svých splatných 

závazků, nebo protože není schopná získat financování na trhu. Riziko je ovlivněno pro 

bankovní sektor vrozeným různým načasování peněžních toků na straně aktiv a pasiv. 

Banky totiž typicky přijímají krátkodobé vklady (splatné na požádání) a poskytují 

dlouhodobé úvěry. Jak tedy uvádí Mejstřík a kol. (2014), banky jsou z definice 

nelikvidní. Pokud se hovoří o tom, že bankovnictví je založeno na důvěře, pak právě 

jakýkoliv otřes v důvěře bance může vést k runu na banku (situaci, kdy klienti rychle 

vybírají své vklady), banka se může rázem stát skutečně nelikvidní a tato situace může 

vést až k jejímu pádu, přestože je z dlouhodobého hlediska solventní a profitabilní. 

Navíc i tato solventnost může být změněna oním runem na banku, když se banka rychle 

zbavuje svých aktiv za účelem získání peněžních prostředků na výplatu depozit. Právě 

tato rychlost a případně objem prodeje aktiv může vést k poklesu jejich ceny až do té 

míry, že hodnota závazků převýší hodnotu aktiv, a banka se tedy stane nesolventní. 

 

Posledním „tradičním“ rizikem je operační riziko, které Mejstřík a kol. (2014, 

s. 172) v souladu s legislativou definují jako „riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání 
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vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších 

skutečností, včetně rizika právního“. I vůči tomuto riziku existují kapitálové požadavky. 

 

Další rizika, jako je například vypořádací riziko, riziko modelu, daňové, 

regulační, politické, reputační či riziko země (jak upozorňuje Golin a Delhaise (2013), 

banka nemůže dosáhnout lepšího ratingu, než má země, ve které sídlí, a tento rating má 

přímý vliv na cenu financování pro banku) se někdy řadí pod operační riziko a někdy 

ne. Všeobecně pro tato rizika platí, že jsou obtížně kvantifikovaná a v rámci základního 

konceptu kapitálové přiměřenosti se pro ně kapitálový požadavek nestanovuje. 

 

1.3 Základní koncept bankovní regulace 

Jak již bylo naznačeno, regulace hraje v bankovnictví velkou roli, s cílem 

zmírnit rizikovost jednotlivých bank (nejenom) skrze jednotlivá rizika. Hlavní motivací 

pro rozsáhlou regulaci je systémová důležitost bankovnictví pro celou ekonomiku, 

případná finanční náročnost záchranných programů, ochrana občanů – depozitorů a 

všudypřítomný morální hazard – jak ze strany (zejména velkých) bank, které mohou 

předpokládat, že v případě obtíží budou zachráněny, tak ze strany depozitorů – jejich 

vklady jsou ve většině rozvinutých států garantovány státem, a nemusí tak příliš řešit 

důvěryhodnost bankovní instituce, které svěřují své peníze. Bankovní regulací se 

v minulosti zevrubně zabývali mnozí významní ekonomové jako např. Stigler (1971), 

který se zaměřil na koncept regulatorního zajetí, nebo Dewatripont a Tirole (1993), kteří 

popisují principy regulace a hodnotí také potenciální alternativy. Acharya a kol. (2010) 

ukazují nemožnost efektivní regulace finančních trhů, tj. regulace, jejíž přínosy jsou 

vyšší než náklady. Čihák a kol. (2012) upozorňují, že komplexnější postupy v regulaci 

nemusejí být vždy lepší a volají po re-orientaci regulace. Ta by se podle nich měla 

zejména zabývat motivacemi účastníků trhu a snažit se uvést je do souladu s veřejným 

zájmem. 

 

V nastavování současných regulatorních pravidel hraje důležitou roli Basilejský 

výbor pro bankovní dohled (BCBS), který nezávazně určuje minimální standardy pro 

regulaci a dohled, jež však přebírají jednotliví národní regulátoři, a tak se těmito 

pravidly řídí banky po celém světě. Prvním takovým souborem pravidel byla dohoda 

všeobecně nazývaná Basel I vydaná v roce 1988, v současné době je v platnosti 
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koncepce Basel III, vydaná v roce 2010 jako reakce na probíhající krizi, a v brzké době 

se očekává přijetí Basel IV. 

 

Základními listinami pro koncepci Basel III jsou dva dokumenty – Basel III: 

Globální regulatorní rámec pro odolnější banky a bankovní systém (Basel III: A Global 

Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System, BCBS (2010a)) a 

Basel III: Mezinárodní rámec pro měření, standardy a monitoring rizika likvidity (Basel 

III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and 

Monitoring, BCBS (2010b)). Oba dokumenty původně vydané v prosinci roku 2010 

byly později revidovány a doplněny. Nejvýznamnější požadavky stanovené v těchto 

dokumentech včetně pozdějších úprav (BCBS (2013), BCBS (2014)) jsou představeny 

v následujících odstavcích. Hlavními uváděnými cíli Basel III je zlepšení stability 

bankovního systému, zlepšení risk managementu a posílení transparentnosti a 

informační otevřenosti bank. Za tímto účelem je zachováno rozdělení do tří pilířů 

stanovených v Basel II. První pilíř tvoří kapitálové požadavky, jejichž cílem je posílit 

odolnost bank vůči nepředvídatelným ztrátám a zajistit tak, aby tyto ztráty v případě 

jejich naplnění nesli vlastníci bank, což by v konečném důsledku mělo omezit rizikové 

chování bank. Druhý pilíř se zabývá bankovním dohledem a třetí pilíř se věnuje tržní 

disciplíně a povinnosti bank poskytovat informace. 

 

Základ tedy tvoří v prvním pilíři stanovené kapitálové požadavky, při jejichž 

výpočtech hraje centrální roli ukazatel rizikově vážených aktiv – RVA. Pro výpočet 

RVA ke kreditnímu riziku existují dvě možnosti. První je standardizovaná metoda 

(STA) založená na jednoduchém vzorci: 

 

i iRVA = w *A  (1) 

 

kde: 

wi – i-tá riziková váha aktiva 

Ai – i-té aktivum 

 



   

 

12 

  

Rizikové váhy jsou přiřazovány na základě typu aktiva (expozice), případně 

kvality zajištění a ratingu přiděleným externí, regulátorem schválenou agenturou. Váhy 

se pohybují od 0 % do 150 %. 

 

Druhou možností je metoda interního ratingu (IRB), a to buď pomocí základního 

nebo pokročilého přístupu. V pokročilém přístupu banka určí k jednotlivým expozicím 

pomocí svých modelů pravděpodobnost selhání, expozici v defaultu a ztrátu ze selhání. 

V základním přístupu banka určí pouze pravděpodobnost selhání a zbylé parametry jsou 

předepsány regulací. Je nutné poznamenat, že jednotlivé modely, které banky využívají 

ke kvantifikaci zmíněných parametrů, musejí být schválené regulátorem. Tyto 

parametry pak jsou vloženy do pro všechny banky jednotné rovnice k výpočtu RVA.  

 

IRB metoda má dvě hlavní výhody oproti standardní metodě. BCBS (2015) 

identifikuje nedostatečné rozčlenění expozic a nízkou rizikovou citlivost ve standardní 

metodě jako její klíčové nedostatky. Nedostatečným rozčleněním expozic je myšleno to, 

že všechny expozice jsou zařazeny do několika málo rizikových kategorií a v rámci 

těchto kategorií jsou všechny expozice považovány za stejně rizikové. Banka tak není 

odměněna za to, pokud si v rámci těchto kategorií pečlivě vybírá aktiva s nejnižším 

skutečným rizikovým profilem. Nízkou rizikovou citlivostí je míněn fakt většího rozpětí 

výše RVA mezi nízko-rizikovými a vysoko-rizikovými expozicemi při IRB metodě. 

Například RVA pro korporátní půjčky se pohybují od 20 % do 150 % ve standardní 

metodě, ale při IRB metodě mohou být mezi 10 % a 250 %. I takto je tak banka při IRB 

metodě více odměněna za konzervativní strategii. 

 

K výpočtu RVA vzhledem k tržnímu a operačnímu riziku jsou využívány 

zejména interní modely bank, které splňují kvalitativní požadavky a jsou schválené 

regulátorem. Velikost takto vytvořených požadavků je ale oproti požadavkům vůči 

kreditnímu riziku minoritní. 

 

Druhým základním konceptem je pak regulatorní kapitál – jeho jednoduchá 

definice je, že ho tvoří cokoliv, co regulátor určí. V Basel III je regulatorní kapitál 

rozdělen do dvou Tierů, přičemž první Tier je ještě dále rozděl do dvou subkategorií – 

CET 1 (Common Equity Tier 1) a AT 1 (Additional Tier 1). CET 1 tvoří základní 

kapitál, emisní ážio, zveřejněné povinné rezervy, nerozdělené zisky a zisk běžného 
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období. AT 1 pak tvoří podřízené instrumenty a jejich emisní ážio nezařazené do CET 1 

a instrumenty emitované konsolidovanými dceřinými společnostmi banky držené třetí 

stranou a splňující další určená kritéria. Tier 2 je pak tvořen především obecnými, 

nezveřejněnými a přeceňovacími rezervami, podřízenými dluhy a hybridními 

kapitálovými nástroji. 

 

Banky musejí splňovat následující požadavky na hodnotu kapitálu vzhledem 

k celkovým RVA: 

• hodnota kapitálu zařazeného do CET 1 musí činit nejméně 4,5 % RVA 

• hodnota kapitálu zařazeného do Tier 1 musí činit nejméně 6 % RVA 

• celková hodnota regulatorního kapitálu (Tier 1 + Tier 2) musí činit nejméně 

8 % RVA 

 

Dále je vytvořen tzv. kapitálový bezpečnostní polštář tvořený kapitálem 

splňujícím požadavky pro zařazení do CET 1 a jeho výše musí být minimálně 2,5 % 

RVA. Banka může čerpat prostředky z tohoto polštáře v době krize, avšak musí se jej 

snažit opět doplnit. Tento polštář je doplněn proticyklickým polštářem, jehož výši 

stanovují jednotliví národní regulátoři v závislosti na zaznamenání nadměrného růstu 

poskytnutých úvěrů. Proticyklický polštář může být stanoven až do výše 2,5 % RVA. 

V České republice je v současnosti (květen 2017) stanovena sazba této rezervy na 

0,5 %, přičemž tato hodnota bude v platnosti nejméně do druhého čtvrtletí roku 2018 

(jestliže nenastanou mimořádné skutečnosti, při kterých by ČNB změnila zavedenou 

politiku vyhlašování sazby s ročním předstihem).2  

 

Dále mohou regulátoři stanovit sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového 

rizika určené pro jednotlivé, systémově důležité banky. Tabulka 1 zobrazuje výše těchto 

sazeb v České republice platné od 1. ledna 2017. Celkovou velikost (možných) 

kapitálových požadavků shrnuje graf 1. 

 

                                                 
2 Opatření ČNB, která stanovují tuto sazbu je možné nalézt zde: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/proticyklicka_kapitalova_rezerva/i

ndex.html 
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Tabulka 1: Sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 

Název finanční instituce Sazba 

Česká spořitelna, a.s. 3,0 % 

Československá obchodní banka, a.s. 3,0 % 

Komerční banka, a.s. 3,0 % 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2,0 % 

Raiffeisenbank, a.s. 1,0 % 

Zdroj: ČNB (2017) 

 

Graf 1: Kapitálové požadavky v rámci CRD IV (v % rizikově vážených aktiv) 
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Pozn.: * Předpokládané horní hranice, ale skutečné hodnoty mohou být i vyšší. 

Zdroj: ČNB (2013b) 

 

Skutečnou výši kapitálových požadavků v České republice a množství 

přebytkového kapitálu bank v čase pak zobrazuje graf 2. Pozitivním jevem je pozvolný 

růst celkového kapitálového poměru ve sledovaném období z hodnoty pod 12 % na 

konci roku 2007 až na 18,4 % ke konci roku 2015. Rostoucí kapitálové požadavky od 

roku 2013 však zapříčinily úbytek přebytkového kapitálu. 
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Graf 2: Struktura kapitálových požadavků v českém bankovním sektoru (v % z 

celkového objemu rizikové expozice) 

 

Zdroj: ČNB (2016b) 

 

Další graf znázorňuje poměry rizikových expozic k jednotlivým rizikům 

vzhledem k celkové rizikové expozici, a to pro různé segmenty bank. Riziková expozice 

je hodnota, ze které se následně počítají kapitálové požadavky. 
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Graf 3: Struktura rizikových expozic (k 30.9.2016) 

 

Pozn.: STA značí standardizovanou metodu, IRB pokročilé metody založené na vlastních interních 

modelech bank. 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 

 

Předchozí dva grafy potvrzují na reálných datech primární roli úvěrového rizika 

při výpočtu kapitálových požadavků. Graf 3 také ukazuje, že velikost banky souvisí se 

zvolenou metodou výpočtu rizikově vážených aktiv. To je potřeba vnímat ve souvislosti 

s tím, že použití IRB přístupu obvykle vede k nižší rizikové váze příslušné třídy aktiv 

oproti STA přístupu, což v případě českých bank potvrzuje tabulka 2.  

 

Tabulka 2: Rizikové váhy (RV) pro hlavní třídy aktiv u IRB a STA bank v roce 2014 

(v %) 

  
Centrální vlády Instituce Retail Podnikový sektor 

IRB STA IRB STA IRB STA IRB STA 

Vážený průměr RV 2 0 29 43 38 37/74** 65 92 

Historicky nejvyšší RV IRB 
(2009-2014) 

6   35   43   79   

Regulatorní RV STA*   0   20   35/75**   100 

Směr. odchyl. RV u IRB 1   3   2   6   

Pozn.: * Jedná se o obvyklou RV v daném segmentovém portfoliu u expozic, ke kterým není přidělen 

externí rating. Skutečnou rizikovou váhu může vedle externího ratingu ovlivnit i kvalita zajištění 

expozice. 

** První číslo odpovídá rizikové váze pro hypoteční úvěry a druhé číslo rizikové váze pro ostatní 

retailové úvěry. 

Zdroj: ČNB (2015) 
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Odlišným a doplňujícím přístupem k bankovní regulaci je pak zavedení 

požadavku na pákový poměr od roku 2018 coby měřítka, které je nezávislé na riziku a 

je mnohem jednodušším a transparentnějším ukazatelem stability banky. Požadavek je 

stanoven následovně: 

 

Kapitál Tier 1
3 %

Expozice (aktiva + vybrané podrozvahové položky)
  (2) 

 

Pro systémově důležité banky může být stanovena vyšší minimální hranice. 

 

Vzhledem k likviditnímu riziku jsou pak stanoveny 2 rozdílné, ale vzájemně se 

doplňující ukazatele sloužící pro výpočet požadované likvidity komerčních bank. Jedná 

se o LCR (Liquidity Coverage Ratio) a NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR cílí na 

krátkodobou likviditu bank a jejich schopnost zvládnout krizovou situaci po dobu 

alespoň 30 dnů (tato doba by měla být dostatečná k nalezení a přijetí nápravných 

opatření vedoucích k zažehnání akutní krize). Banky jsou/budou (v současnosti probíhá 

postupný náběh tohoto nařízení) nuceny držet v nekrizových dobách dostatek vysoce 

kvalitních likvidních aktiv (HQLA – High Quality Liquid Assets), které se skládají 

z hotovosti nebo aktiv, která se dají rychle a s nízkými nebo žádnými náklady převést na 

hotovost. HQLA by měly být vyšší než očekávaný čistý odliv hotovosti za 30 dní šoku, 

tedy: 

 

HQLA
100 %

Čistý odliv hotovosti za 30 dnů
  (3) 

 

Tato hranice 100 % začne v České republice platit od 1. ledna 2018, pro rok 

2017 je v platnosti „náběhových“ 80 %. 

 

Ukazatel NSFR se pak zabývá likviditou v delším časovém horizontu a zavazuje 

banky k udržování stabilního financování ve vztahu jejich aktivům a mimo-balančním 

aktivitám. Má omezit možnost, že otřesy v rámci zdrojů financování banky povedou 

k výraznému zhoršení likvidní pozice banky a v extrémním případě k jejímu pádu. 

Výpočet NSFR a jeho požadovaná výše od roku 2018 je: 
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Použitelné stabilní zdroje
1

Požadované stabilní zdroje
  (4) 

 

Použitelné stabilní zdroje jsou definovány jako část kapitálu a závazků, která se 

očekává být stabilní. Požadované stabilní zdroje jsou pak funkcí likviditních a jiných 

charakteristik různých aktiv a mimo – balančních expozic dané instituce. Výpočet 

čitatele i jmenovatele se provádí skrze přiřazování vah k jednotlivým položkám 

v závislosti na tom, do které vymezené kategorie spadají. V případě použitelných 

stabilních zdrojů mají nejvyšší váhu položky spadající do kapitálu Tier 1 (coby nejvíce 

stabilní) a v případě požadovaných stabilních zdrojů je logika opačná, tedy 

nejstabilnější položky (aktiva) mají nejnižší váhu – např. závazky garantované státem, 

tedy i státní dluhopisy daných zemí.  

 

Z historie vývoje pravidel Basel je evidentní učení se za pochodu a pouhé 

reagování na odhalené nedostatky, nikoliv vytváření skutečně odolného regulatorního 

rámce, který zabraňuje krizím. Např. V Basel I byly rizikové váhy udělovány na základě 

značně zjednodušujícího a z ekonomického hlediska nesmyslného klíče. Všechny státní 

dluhopisy emitované členskými zeměmi OECD tak měly rizikovou váhu 0 %, 

pohledávky za všemi bankami sídlícími v OECD pak měly rizikovou váhu 20 % - jako 

by všechny banky byly úplně stejně rizikové. Česká republika se stala členem OECD 

21. prosince 1995 a tehdejší bankovní sektor se určitě nedal označit za stabilní, 

natožpak za stejně rizikový jako bankovní sektory v USA nebo v západní Evropě. 

Současný Basel III je pak kritizován z několika pohledů. Haldane a Madouros (2012) 

kritizují přílišnou komplexnost a s tím vznikající neprůhlednost, uvádí možnou 

nekonzistentnost rizikových vah mezi společnostmi a zpochybňují robustnost 

regulatorního rámce vzhledem k jejímu přeparametrizování. Jiní pak kritizují používání 

interních modelů pro výpočet kapitálových požadavků. Například Behn a kol. (2016) 

nebo Plosser a Santos (2014) ukazují, že banky mohou jednoduše upravovat své vlastní 

odhady a snižovat tak požadavky na výši regulatorního kapitálu. Avramova a Leslé 

(2012) odhalují neodůvodněnou nekonzistentnost stanovených rizikových vah a jejich 

možnou nedostatečnou výši při využívání IRB metody. Dle Amorello (2016) pak tyto 

interní modely ve skutečnosti ne vždy zachycují kreditní riziko různých expozic a 

mohou podporovat regulatorní kapitálovou arbitráž v masivním rozsahu.  
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Basilejská komise v reakci na prokázané nedostatky IRB metody zveřejnila 

k diskuzi návrhy opatření, která by měla omezit používání IRB metody a omezit 

množství kapitálový úspor z užívání těchto modelů (BCBS, 2016). Je navrženo opuštění 

IRB modelů pro určité typy expozic (vůči finančním institucím a velkým společnostem) 

a jejich nahrazení standardní metodou, pro část jiných expozic by pak v rámci IRB 

metody měl být pokročilý přístup nahrazen základním. Dále jsou navrženy minimální 

výstupní limity (output floors). Kapitálový požadavek vzniklý použitím IRB metody by 

nesměl být nižší než 60 % až 90 %3 kapitálového požadavku vzniklého použitím 

standardní metody. Komise zatím nerozhodla, jestli by limity byly aplikovány na 

agregátní výstup IRB modelů nebo na nižší úrovni. Minimální vstupní limity pro 

parametry (input parameter floors), které by omezily výši modely stanovených 

parametrů jsou také navrženy (například 0,05 % pro pravděpodobnost selhání). 

Posledním návrhem je větší harmonizace postupů využívaných v modelech bank při 

IRB metodě. 

 

V současnosti diskutovaná koncepce Basel IV by tak měla zejména zamezit 

bankám v přílišné kreativitě při využívání svých interních modelů. Z globálního 

pohledu je však otázkou, zda je efektivní regulace vůbec možná. Lobbistický tlak bank, 

případně zájem politiků neprosazovat opatření, která mohou krátkodobě poškodit 

ekonomický růst, to může být nepřekonatelnou překážkou, jak argumentují například 

Šútorová a Teplý (2014). 

 

1.4 Vývoj českého bankovního sektoru 

1.4.1 Období 1989–2002 

Historie novodobého komerčního bankovnictví v českých zemích začíná se 

Sametovou revolucí, konkrétněji s přijetím zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a 

spořitelnách ze dne 13. prosince 1989, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1990 a 

umožnil vznik nových bank v soukromém vlastnictví. Do té doby panovala v tehdejším 

Československu řízeném centrálním plánováním de facto jednostupňová bankovní 

soustava s centrální rolí Státní banky Československé (dále jen „SBČS“), která 
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prováděla monetární politiku i standardní bankovní služby pro státní podniky. Zbytek 

bankovního systému sestával ze specializovaných, avšak ne nezávislých institucí. Česká 

státní spořitelna (dále jen „ČS“) sloužila jako místo pro úspory obyvatelstva a také 

občanům poskytovala úvěrové služby (jako novomanželské půjčky nebo úvěry na 

bydlení), které se ale odvíjely od sociální politiky státu, nikoliv finančních zájmů banky. 

Československá obchodní banka (dále jen „ČSOB“) se specializovala na operace s 

cizími měnami a jejími klienty tak byly všechny podniky účastnící se mezinárodního 

obchodu. Díky své specializaci tak ČSOB nejvíce připomínala standardní bankovní 

instituci a její zaměstnanci patřili k těm nejzkušenějším. Živnostenská banka 

poskytovala devizové služby pro retailový sektor a Investiční banka, původně 

specializovaná na dlouhodobé úvěry, byla sice držitelem bankovní licence, ale 

nevyvíjela žádnou aktivitu. 

 

V roce 1990 byly od SBČS vyčleněny dvě nové banky zaměřené na Komerční 

bankovnictví: Komerční banka Praha (dále jen „KB“), která převzala české komerční 

aktivity SBČS a Všeobecná úverová banka Bratislava, která převzala slovenské 

komerční aktivity. Samotná SBČS se od té doby zaměřovala výhradně na monetární 

politiku a regulaci. Ostatní tehdejší banky byly přeměněny na univerzální (včetně nově 

„oživené“ Investiční banky) a vytvořily tak základ nově se formujícího českého 

bankovního sektoru. Problém však tvořilo nekvalitní úvěrové portfolio coby dědictví 

předchozího režimu, kdy byly financovány projekty a podniky mnohdy bez ohledu na 

ekonomický aspekt. To se podařilo do roku 1993 vyřešit pomocí Konsolidačního 

programu 1, v rámci kterého bylo uplatněno několik přístupů. Část toxických aktiv byla 

odkoupena nově státem zřízenou Konsolidační bankou, část odpisů byla financována ze 

zdrojů Fondu národního majetku, byl navýšen kapitál bank a část úvěrů a záruk byla 

přesunuta z ČSOB do České inkasní. Čisté náklady tohoto programu byly odhadnuty na 

100 mld. Kč. (Tůma, 2002). 

 

Díky liberálnímu přístupu k udělování nových bankovních licencí vznikly 

desítky nových bank ihned na začátku 90. let. Tyto nové, malé banky ale bojovaly s 

nedostatkem zkušených a schopných manažerů a také s obtížnou pozicí, kdy na ně 

zbývaly především žadatelé o úvěr odmítnutí velkými bankami (Mejstřík, 2004). V 

                                                                                                                                               
3 Finální hodnota v rámci tohoto intervalu zatím nebyla komisí specifikována 
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tomto sektoru tak k docházelo k rychlému vývoji fúzí, akvizic a úpadků, jak dokládá 

tabulka 3. Navíc začaly na českém trhu působit zahraniční banky a pobočky 

zahraničních bank, které však volily konzervativní strategie a pečlivě si vybíraly své 

klienty. 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu bank v letech 1990–1999 

Pozn.: Zahraniční banky znamenají banky s majoritním zahraničním vlastníkem, od roku 2000 došlo ke 

změně klasifikace ČNB, kdy přestaly být rozlišovány zahraniční banky a naopak přibyla kategorie středně 

velkých bank. Údaje vždy k 31. prosinci. 

Zdroj: Autor na základě ČNB (1999, 2000) 

 

Přestože se poměrně rychle podařilo vyřešit problémy se špatnými úvěry coby 

pozůstatky minulého režimu, banky začaly vytvářet masivní objem nových ztrátových 

úvěrů. Faktorů, které jsou zmiňovány (např. Mejstřík, 2004) jako důvody pro tuto 

skutečnost, je několik. Podstatný byl již zmíněný nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků v komerčním bankovnictví, s tím související nedostatečný corporate 

governance a také nevyvinutá bankovní kultura a etické normy. Risk management 

během prvních let prakticky neexistoval. Můžeme také hovořit o selhání státu při 

vykonávání jeho vlastnických práv, protože stát byl stále vlastníkem těch největších 

bank. Dalším důležitým prvkem byla absence jakýkoliv vypovídajících historických dat 

o jednotlivých žadatelích o úvěr, jelikož po roce 1989 vznikaly podniky na „zelené 

louce“ a účetní data z dob socialismu byla prakticky bezcenná, protože nyní panovaly 

úplně jiné (tržní) podmínky. Oproti tomu panoval ve společnosti velký (i politický) tlak 

na poskytování nových úvěrů, jakožto nástroje k nastartování kapitalismu v České 

republice. Na konci roku 1999 tak podíl klasifikovaných úvěrů (úvěry se zpožděním 

platby o více jak 30 dní) na celkových úvěrech dosáhl u velkých bank více jak 40 %, u 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Banky celkem 9 24 37 52 55 54 53 50 45 42 

Velké banky 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

Malé Banky 4 14 19 22 21 18 12 9 8 5 

Zahraniční banky x 4 8 11 12 12 13 14 13 13 

Pobočky 
zahraničních bank 

x x 3 7 8 10 9 9 9 10 

Specializované 
banky 

x x 1 5 7 8 9 9 9 9 

Banky v nucené 
správě 

x x x 1 1 0 5 4 0 0 
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malých bank v českém vlastnictví to bylo dokonce více než 50 %. Za celý sektor pak 

hodnota tohoto ukazatele překonala 32 % (Tůma, 2002). 

 

Vyřešení těchto problémů přišlo na přelomu století s rozhodnutím privatizovat 3 

největší české banky a s očištěním bilancí těchto bank před prodejem. Do roku 2002 tak 

získala rakouská Erste Bank majoritní podíl v České spořitelně, belgická KBC v ČSOB 

a francouzská Société Générale v Komerční bance. Zbylé minoritní podíly byly 

zprivatizovány už v 90. letech v rámci kupónové privatizace. Co se týká ostatních 

„původních“ bank zmíněných na začátku této kapitoly, kontrolní podíl v Živnostenské 

bance byl již v roce 1992 prodán zahraničním investorům, díky kterým se banka 

chovala jako konzervativní instituce, navzdory mnohým předchozím očekáváním o 

velké expanzi této banky. Specifickým případem pak je vývoj Investiční banky. Ta se 

na konci roku 1993 spojila s Poštovní bankou a vznikla tak Investiční poštovní banka – 

IPB. Ve stejném roce se stát rozhodl neúčastnit se navyšování základního kapitálu a 

ztratil tak majoritní podíl. V roce 1998 prodal stát svůj zbylý podíl (36,29 %) japonské 

investiční společnosti Nomura (její podíl tak vzrostl na 46,6 %). Nomura však 

nedokázala vyřešit problém narůstajících úvěrů v selhání, což nakonec vedlo k pádu 

IPB v roce 2000 a jejímu odkoupení ze strany ČSOB, přičemž prodaná aktiva byla 

garantována českým státem. Celkové čisté náklady vydané českým státem na 

restruktualizaci/stabilizaci/záchranu českých bank v 90. letech vyčísluje Tůma (2002) 

na částku pohybující se okolo 300 mld. Kč. V této sumě jsou již započteny příjmy 

z privatizace ČS, ČSOB a KB. 
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Graf 4: Vývoj ročního zisku bankovního sektoru v letech 1993–2002 (v mld. Kč.) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 

 

Graf 4 znázorňuje nepřesvědčivé zisky českého bankovního sektoru 

v jednotlivých letech, kdy se v roce 1999 dostal sektor dokonce do mínusu. Z celkového 

pohledu není v tomto období vidět ani náznak pozitivního trendu, který značil 

postupnou stabilizaci a lepší budoucnost. V kontextu dalších let je ale možné 

charakterizovat roky 1999–2001 jako očišťující, kdy sektor sice nedosáhl žádného nebo 

minimálního zisku, avšak opatření přijatá bankami vedla k budoucí stabilitě a 

ziskovosti. Tabulka 4 názorně zobrazuje úbytek problémových úvěrů z rozvah bank 

v prvních letech 21. století. Podíl úvěrů v selhání klesl ze svého maxima v roce 1999, 

které činilo 22 %, až na hodnotu 8,1 % na konci roku 2002.  

Tabulka 4: Vývoj klasifikovaných úvěrů a úvěrů v selhání v letech 1997–2002 (v % 

z celkových úvěrů) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Podíl klasifikovaných úvěrů 27 26,5 32,2 29,8 20,8 15,8 

Podíl úvěrů se selháním* 20,8 20,4 22 19,8 13,4 8,1 

Pozn.: * Úvěry s platbou po splatnosti více jak 90 dní. 

Data za celý sektor bez bank v nucené správě a České konsolidační banky, údaje vždy k 31. 

prosinci. 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2000, 2003) 

 

Čištění rozvah bank v již zmíněných letech je zřejmé také z grafu 5, jenž 

zachycuje vývoj bilančních sum a objem poskytnutých úvěrů. Z tohoto grafu také 
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vyplývá pozvolný pokles objemu úvěrů po roce 1997 díky tehdejší restriktivní 

monetární politice. Tento pokles trval v celém období od roku 1997 do roku 2002, 

zatímco celková bilanční suma stabilně rostla až do roku 2000. 

 

Graf 5: Vývoj celkové bilanční sumy a objemu poskytnutých úvěrů 1993–2002 (v mld. 

Kč) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 

 

1.4.2 Období 2003–2016 

S 21. stoletím přišla do českého bankovního sektoru stabilita a růst. Tabulka 5 

dokládá, že počet působících bank se stabilizoval a pozvolna roste, z 35 v roce 2003 se 

jejich počet vyšplhal na 46 v roce 2015. Také se pevně ustálila čtveřice velkých bank a 

postupně se výrazně zvýšil počet zahraničních bank působících prostřednictvím svých 

poboček – z 9 na 23. 
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Tabulka 5: Vývoj počtu bank v letech 2003–2015 

 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Banky celkem 35 36 37 39 44 44 46 

Velké banky 4 4 4 4 4 4 4 

Střední banky 10 9 5 4 6 8 8 

Malé banky 6 5 8 8 8 6 6 

Pobočky zahraničních bank 9 12 14 18 21 21 23 

Stavební spořitelny 6 6 6 5 5 5 5 

Pozn: Klasifikace dle ČNB, údaje vždy k 31. prosinci. 

Zdroj: ČNB (2006, 2008, 2017) 

 

Graf 6 pak ukazuje dlouhodobě rostoucí ziskovost bez výraznějších propadů, 

kterou neohrozil ani nástup ekonomické krize během roku 2008, přičemž v České 

republice v tomto roce HDP dle Českého statistického úřadu propadlo o 4,8 %. 

Největším důsledkem této krize jsou tak pro české banky změny v regulaci a zvýšené 

regulatorní požadavky. 

 

Graf 6: Vývoj čistého ročního zisku českého bankovního sektoru v letech 2003–2016 

(v mld. Kč) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 

 

Coby lepší ukazatelé ziskovosti než absolutní hodnoty jsou zejména investory 

často využívány hodnoty rentability kapitálu (ROE – Return On Equity) nebo rentability 

průměrných aktiv (ROAA – Return On Average Assets). Golin a Delhaise (2013) 

považují v bankovnictví za „zdravé“ hodnoty ROE mezi 10 % až 20 % a hodnoty 
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ROAA mezi 1 % až 2 %. ČNB bohužel poskytuje tato data pro jednotlivé skupiny bank 

až od roku 2008. Porovnání hodnot ROE v grafu 7 ukazuje, že stavebním spořitelnám 

poklesl průměrný ROE z vynikajících 35 % v roce 2008 na 15 % v roce 2016. Velké 

banky zažily více rozkolísaný vývoj, nicméně i jejich průměrný ROE se snížil z hodnot 

mnohdy výrazně přes 20 % před rokem 2014 na už stabilnější hodnoty okolo 19 % 

v letech 2014–2016. Hodnoty ROE pro sektor středně velkých bank se držely v letech 

2008 až 2015 mezi 9 % a 16 %, v roce 2016 střední banky se 17 % překonaly stavební 

spořitelny a prakticky se vyrovnaly velkým bankám. Skupina malých bank se vyznačuje 

nízkou rentabilitou kapitálu, když ani v jednom roce nepřekročil příslušný ROE 10 %. 

Je nutno dodat, že rostoucí kapitálové požadavky v rámci regulace působí negativně na 

výši ROE – tento tlak je ale pro všechny banky stejný. 

 

Graf 7: Vývoj rentability kapitálu (Tier 1) v letech 2008–2016 (v %) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 

 

Vzhledem k tlaku regulace na výši kapitálu je tak vhodné podívat se na vývoj 

rentability průměrných aktiv, která je vůči tomuto vlivu imunní. V grafu 8 opět vidíme 

dobré postavení velkých bank, jejichž průměrný ROAA se stabilně pohybuje okolo 

1,5 %. Sektor středních bank však v roce 2016 dosáhl 1,71 % a překonal tak sektor 

velkých bank. Naopak malé banky opět vykazují v průměru nízkou profitabilitu, která 

v letech 2009–2016 ani jednou nepřekonala 0,5 %.  
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Graf 8: Vývoj rentability průměrných aktiv v letech 2008–2016 (v %) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 

 

Podíváme-li se v grafu 9 na vývoj poměru úvěrů se selháním na celkovém 

objemu úvěrů, vidíme, že tento poměr pokračoval v propadu započatém v roce 2000 a 

s rokem 2007 dosáhl svého minima, když se dostal pod 3 %. Příchozí krize zvýšila tento 

ukazatel pouze o méně než 4 procentní body, což opět svědčí o faktu, že český bankovní 

sektor se vyrovnal s krizí bez větších problémů. Poměr se pak stabilně držel okolo 6 % 

v letech 2010–2015 a v roce 2016 se opět snížil pod 5 %. 

 

Graf 9: Vývoj úvěrů se selháním v letech 2003–2016 (v % z celkových úvěrů) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 
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Nejzásadnějším vývojem současnosti je tak nástup tzv. nových bank, za které 

bývají označovány (např. Moniová, 2016) Air Bank (začátek působení v roce 2011), 

Equa bank (2011), Fio banka (2010), mBank (2007, působí jako pobočka zahraniční 

banky) a Zuno (2011, pobočka zahraniční banky, v roce 2017 ukončí svou činnost). Do 

této skupiny se také nově zařadí banka Creditas, jenž vznikla 1.1.2017 přeměnou z 

družstevní záložny. Tyto nové banky se prezentují jako vstřícné, transparentní a bez 

poplatků za nejběžnější služby. Zaměřují se zejména na klienty, kterým stačí 

komunikovat s bankou pomocí internetu a příliš nepotřebují pobočky. Tyto banky tak 

zapadají do konceptu tzv. Nového normálu, který Hinssen (2010) popisuje jako rapidní 

digitalizaci s prudce zvýšenou důležitostí IT v byznysu. Lze předpokládat, že nově 

vzniklé instituce se budou těmto trendům přizpůsobovat a využívat je mnohem lépe než 

dosavadní velké společnosti, jež mohou působit jako molochy. 

 

Jestliže marketingovou strategií výše zmíněných bank bylo vymezení se vůči 

bankovním poplatkům, potom graf 10 dokládá, že podíl zisků bank z poplatků a provizí 

na ziscích z finanční a provozní činnosti má pro velké a střední banky klesající tendenci. 

To je tak důkazem, že zavedené banky reagovaly na tuto politiku nových bank a došlo k 

oslabení role poplatků a provizí při tvorbě zisku v celém bankovním sektoru. Přímějším 

důkazem úspěšnosti nových bank je skutečnost, že k listopadu 2016 měly dohromady 

více jak 2,3 milionu klientů (Sovová, 2016). 

 

Graf 10: Podíl zisku z poplatků a provizí na zisku z finanční a provozní činnosti (v %) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 
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Aktiva čtyř ustálených velkých bank nicméně stabilně tvoří více jak 57 % 

celkových aktiv bankovního sektoru (viz tabulka 6). Mezi tyto 4 banky patří Česká 

spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank. Z tabulky 6 však také vyplývá 

rostoucí úloha středně velkých bank, když jejich podíl na celkových aktivech vzrostl 

z 10,3 % v roce 2007 na 19,6 % v roce 2015. Naopak se snížením státní podpory 

stavebního spoření mírně klesl podíl stavebních spořitelen, a to z 11,2 % na 7,9 %. 

 

Tabulka 6: Podíly skupin bank na celkových aktivech (v %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Velké banky 61,7 57,5 57,7 58 57,2 57,1 58,7 57,1 58,7 

Střední banky 10,3 12,2 13,5 13,1 19 20,6 19,9 21,1 19,6 

Malé banky 4,4 5,3 5,5 6,4 1,6 2,5 3,1 3,4 4,2 

Pobočky zahraniční bank 12,4 14,1 12,1 11,4 11,5 9,4 9,1 9,8 9,6 

Stavební spořitelny 11,2 10,8 11,2 11,2 10,6 10,4 9,2 8,6 7,9 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2010, 2013a, 2016a) 

 

Na závěr této kapitoly uvádíme graf vývoje celkové bilanční sumy a objemu 

poskytnutých úvěrů v letech 2003–2016. Z grafu je opět patrný stabilní růst s utnutím 

pravděpodobně až příliš rychlé expanze v roce 2008. Na konci roku 2016 činila celková 

bilanční suma bankovního sektoru více jak 6 biliónů korun a objem bankami 

poskytnutých úvěrů se pohyboval okolo 3 biliónů korun. 

 

Graf 11: Celkový vývoj bilanční sumy a poskytnutých úvěrů (v mld. CZK) 

 

Zdroj: Autor na základě ČNB (2017) 
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1.5 Způsoby měření rizikovosti bank a dosavadní výzkum 

Rizikovost banky je v empirickém výzkumu poněkud těžko uchopitelný pojem. 

K jejímu vyjádření se tak používá několik různých měřítek. Ta nejjednodušší a lze říci 

nejklasičtější jsou: 

• poměr poskytnutých úvěrů v selhání (splátka více než 90 dnů po splatnosti) 

vzhledem k aktivům 

• poměr rizikově vážených aktiv vzhledem k celkovým aktivům 

• poměr kapitálu vzhledem k aktivům (pákový poměr) 

• poměr likvidních aktiv vzhledem k celkovým aktivům 

• poměr opravných položek k úvěrům vzhledem k celkovým poskytnutým 

úvěrům 

• volatilita rentability aktiv 

• odpisy poskytnutých úvěrů 

 

Pokročilejší přístupy pak zahrnují: 

• z – skóre (využité např. v Laeven a Levine (2009) nebo Agoraki a kol. 

(2011), definované jako: 

ROA + CAR
z-skóre = 

(ROA)
 (5) 

kde: 

ROA - rentabilita aktiv (Return On Assets)  

CAR  - poměr kapitálu vzhledem k aktivům (Capital Asset Ratio) 

σ(ROA) - směrodatná odchylka rentability aktiv 

• Mertonova vzdálenost k defaultu – model, jenž bere v úvahu tržní i účetní 

data; využitý např. v Bhagat a kol. (2015) na základě Merton (1974) 

 

A co vede k nárůstu rizikovosti bank? Bhagat a kol. (2015) nacházejí v rámci 

finančních institucí (komerční banky, investiční banky a pojišťovny) sídlících v USA 

pozitivní korelaci rizikovosti s velikostí bank, avšak pouze v před-krizové (2002–2006) 

a krizové (2007–2009) době, nikoliv v době pokrizové (2010–2012). Dále odhalují, že 

investiční banky přijímají větší rizika než komerční banky a banky s lepší corporate 

governance se chovají méně rizikově. Pozitivní vztah mezi velikostí banky a jejím 

rizikovým chováním je vysvětlováno tím, že velké banky se cítí být příliš velkými k 
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úpadku – TBTF (Too Big To Fail), a tak se ho neobávají – v případě obtíží počítají se 

státní pomocí. Rozkladem použitého z-skóre nacházejí signifikantní a negativní vliv 

velikosti banky na poměr kapitálu k aktivům (velké banky mají tedy větší pákový 

poměr) a naopak nenacházejí konzistentní vztah mezi velikostí banky a výnosností aktiv 

nebo volatilitou výnosů – to implikuje neexistující výnosy z rozsahu v bankovnictví. 

Laeven a Levine (2009) ve studii zahrnující největších 270 bank ze 48 zemí zjišťují, že 

banky s vlivnějšími majiteli přijímají větší rizika. Rovněž zaznamenávají pozitivní 

vztah mezi velikostí banky její rizikovostí. Ke stejnému závěru dochází Beltratti a Stultz 

(2012) na vzorku 164 velkých bank (definovaných jako banky s bilanční sumou větší 

než 50 mld. dolarů) z celého světa zkoumaných v období finanční krize (2007–2008). 

Tento jejich závěr však není statisticky signifikantní. Berger a Bouwman (2013) 

odhalují v rámci bankovního sektoru USA v letech 1984–2010 pozitivní vztah mezi 

velikostí banky a jejím úvěrovým rizikem (definovaným pomocí rizikových vah aktiv 

stanovených v Basel I). Z výzkumů zaměřených na střední a východní Evropu nachází 

Agoraki a kol. (2011) negativní vliv velikosti na kreditní riziko (měřené jako podíl 

úvěrů v selhání na celkových úvěrech) a nesignifikantní vliv velikosti na rizikovost 

vyjádřenou z-skórem. Ke stejnému výsledku, co se týče z-skóre, dochází také Drakos a 

kol. (2014), ti však navíc nacházejí pozitivní vztah mezi velikostí banky a zastoupením 

rizikových aktiv na celkových aktivech. 

 

Co se týká studií zabývajících se porovnáním měřítek rizikovosti banky, Hoenig 

(2013) tvrdí, že jednoduchý pákový poměr je nadřazeným ukazatelem oproti metodám 

rizikového vážení. Dále také dokazuje, že korelace mezi pákovým poměrem a tržními 

ukazateli je vyšší než mezi rizikově váženými kapitálovými poměry dle Basel 1 a 

tržními ukazateli. To ukazuje, že investoři, potažmo celé trhy, věří jednoduchému 

pákovému poměru více než ukazateli využívajícímu rizikové vážení. Ke stejnému 

závěru docházejí také Demirguc-Kunt a kol. (2010). Haldane a Madouros (2012) 

argumentují, že v nepříznivých finančních podmínkách může být komplexní rizikové 

vážení suboptimální a jednodušší ukazatele mohou být více robustní. V empirické 

analýze zahrnující 100 největších bank na světě v době finanční krize shledávají, že 

vypovídající hodnota jednoduchých pákových poměrů je zhruba 10krát větší než těch 

rizikově vážených. V předpovídání bankovních úpadků jsou měřítka rizikově vážené 

kapitálové vybavenosti statisticky nesignifikantní, zatímco pákový poměr je 

signifikantní na 1 % úrovni. Také Mayes a Stremmel (2014) na vzorku bank z USA z let 
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1992–2012 shledávají, že pákový poměr nevyužívající rizikové vážení vysvětluje 

problémy a pády jednotlivých bank nejlépe. Navíc výsledky naznačují, že čím více 

komplexní banka je, tím více efektivní pákový poměr oproti rizikově váženému 

kapitálovému poměru je. Oproti tomu Buehler a kol. (2009) podporují lepší 

předpovídající schopnost rizikově vážených poměrů, a to na datech 115 velkých, 

globálních bank mezi roky 2007 a 2009. Argumentují tak, že zavádění požadavků na 

pákový poměr při již existujících rizikově vážených kapitálových požadavcích 

nepřinese žádný benefit. Zatímco v izolaci mají pákové poměry jistou předpovídající 

schopnost, nezdá se, že by přinášely přidanou hodnotu ve spojení s rizikově váženými 

ukazateli. 

 



   

 

33 

  

 

3. Empirická část 

Náplní této části je empirické porovnání čtyř využívaných ukazatelů rizikového 

chování banky a analýza faktorů ovlivňující jejich výši pomocí lineární regrese, to vše 

na datech českých bank. Čtyři zmíněné ukazatele tvoří: 

• z-skóre - měřítko solventnosti často využívané v akademickém výzkumu 

• pákový poměr – jednoduché vyjádření solventnosti banky na základě 

účetních dat 

• poměr rizikově vážených aktiv ku celkovým aktivům – vyjádření rizikového 

profilu aktiv stanovené bankovní regulací 

• poměr úvěrů se selháním na celkovém objemu úvěrů – ukazatel úvěrového 

rizika podstupovaného bankou 

 

Nejprve jsou stanoveny a odůvodněny tři zkoumané hypotézy, následovně jsou 

představena získaná data, posléze je provedeno porovnání čtyř ukazatelů rizikovosti, a 

to prostřednictvím jejich vývoje a korelace. V další sekci je popsán ekonometrický 

postup a nakonec této části jsou představeny a diskutovány výsledky regresní analýzy. 

 

2.1 Stanovení hypotéz 

Zejména jsou zkoumány tři hypotézy. V rámci té první se domníváme, že 

v České republice neplatí v zahraničních výzkumech nacházený pozitivní vztah mezi 

velikostí banky a jejím rizikovým chováním. Velké banky zde dosahují dostatečné 

ziskovosti, a tak by měly cítit větší podstupování rizika jako zbytečné.  

 

Hypotéza 1: S velikostí banky se nezvyšuje rizikovost bank. 

 

Druhou hypotézou ovšem je, že s velikostí banky roste rozdíl mezi rizikem 

vyjádřeným pomocí rizikově vážených aktiv a jinými ukazateli rizikovosti, a to tak, že 

vykazovaná rizikovost pomocí regulatorního přístupu je menší. K této hypotéze nás 

vede přesvědčení získané i na základě dosavadního výzkumu, že s velikostí banky se 

zvyšuje její schopnost lépe nastavovat využívané interní modely ve svůj prospěch. Tím 

by si banky snižovaly regulatorní požadavky na sebe, vylepšovaly by si svojí 
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vykazovanou kapitálovou přiměřenost a působily by tak stabilněji – motivace je tedy 

zřejmá. 

 

Hypotéza 2: S velikostí banky se snižuje její poměr rizikově vážených aktiv ku celkovým 

aktivům. 

 

Poslední zkoumanou hypotézou je, že banky s více konsolidovanými entitami 

jsou rizikovější. Teorií za touto hypotézou je, že při větší diverzifikaci mohou jednotlivé 

menší entity cítit větší tlak na výsledky, tudíž mít větší inklinaci k podstupování většího 

risku.  

 

Hypotéza 3: S rostoucím počtem konsolidovaných entit se zvyšuje rizikovost banky. 

 

2.2 Data 

Pro naši analýzu využíváme data z let 2008–2015, která byla získána z více 

zdrojů. Pro získání hodnot proměnných na úrovni jednotlivých bank byla primárně 

využita databáze Bankscope, v ní chybějící údaje byly doplněny z výročních zpráv 

bank, případně z jimi povinně zveřejňovaných informací. Pro makroekonomické 

ukazatele posloužila Statistická ročenka České republiky 2016 vydávaná Českým 

statistickým úřadem a konečně údaje o tržní koncentraci byly získány z databáze ČNB. 

Naše datová sada obsahuje údaje o 13 českých komerčních bankách a 5 stavebních 

spořitelnách, s výjimkou tří bank (Air Bank, Fio banka a Equa bank) jsou data v rozsahu 

všech osmi sledovaných let. Tři zmíněné banky vznikly v průběhu sledovaného období 

a jsou do datové sady zařazeny až od druhého roku své existence. Údaje za počáteční 

roky nejsou zařazeny, jelikož nemohou příliš vypovídat o působení banky a také 

obsahují mnoho odlehlých hodnot, jež by mohly narušit výsledky. Celkem tak sada 

obsahuje 133 pozorování. Do datové sady nebyly zahrnuty pobočky zahraničních bank, 

jelikož nejsou součástí Bankscope a mnohdy o sobě ani žádné údaje nezveřejňují. Česká 

exportní banka ani Českomoravská záruční a rozvojová banka také nebyly zahrnuty, 

protože nejde o standardní komerční banky, které jsou bodem zájmu této práce. 

Nicméně zahrnuté banky v roce 2015 tvořily 90,4 % celkové bilanční sumy českého 

bankovního sektoru. 
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Ukazatele rizikovosti coby zkoumané a v lineárních regresích závislé proměnné 

již byly představeny v úvodu praktické části, nicméně tabulka 7 je přehledně shrnuje. Je 

také nutné upozornit, že při výpočtu z-skóre byla jako směrodatná odchylka výnosnosti 

aktiv vždy použita směrodatná odchylka pro celé období zahrnuté do naší sady. Dále 

pákový poměr není pákovým poměrem v pravém slova smyslu, ale jde o poměr kapitálu 

k celkovým aktivům, což je nicméně v souladu s přístupem bankovní regulace. V tom se 

ale při výpočtu navíc objevují podrozvahové expozice a také kapitál je definován pouze 

jako kapitál Tier 1, celkově je tedy naše měřítko zjednodušující. Nakonec hodnota 

rizikově vážených aktiv standardně není zveřejňovaná bankami, pro jejich výpočet jsme 

tak použili následující vzorec: 

 

Celkový regulatorní kapitál
RVA = 

Poměr kapitálové přiměřenosti
 (6) 

 

Tabulka 7: Použitá měřítka rizikovosti 

Zkratka Název Popis Význam 

z_skore Z-skóre 

Poměr výnosnosti aktiv + poměr 
kapitálu k aktivům, to celé ku 
směrodatné odchylce výnosnosti 
aktiv 

Čím vyšší, tím stabilnější banka 

LR 
Pákový 
poměr 

Poměr kapitálu k aktivům (v %) 
Čím vyšší, tím solventnější 
banka 

RVA_A 
RVA 
intenzita 

Poměr rizikově vážených aktiv ku 
celkovým aktivům (v %) 

Čím vyšší, tím rizikovější profil 
aktiv banky 

NPL 
Úvěry se 
selháním 

Poměr úvěrů se selháním na 
celkovém objemu úvěrů (v %) 

Čím vyšší, tím větší 
podstupované úrokové riziko 

Zdroj: Autor 

 

K analýze chování ukazatelů rizikovosti využíváme v souladu s dosavadním 

výzkumem 2 soubory závislých proměnných: mikroukazatele a makroukazatele. 

V prvním případě jde o 8 ukazatelů na úrovni jednotlivých bank, které zastupují vliv 

velikosti, expanzivní politiky, investiční orientace, diverzifikace příjmů, diverzifikace 

banky, operační efektivity banky a také toho, zda jde o stavební spořitelnu. Popisuje je 

následující tabulka a diskuze o jejich předpokládaného vlivu následuje. 
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Tabulka 8: Závislé proměnné – mikroukazatele 

Zkratka Název Popis Jednotky 
Očekávaný efekt 

na rizikovost 

A Velikost Celková aktiva mil. CZK - 

rA Expanze Roční růst celkových aktiv % + 

podUver 
Investiční 
orientace banky 

Podíl Úvěrů na celkových 
aktivech 

% - 

NII_totREV 
Diverzifikace 
příjmů 

Podíl čistého úrokového 
příjmu na provozním příjmu 

% - 

konsol 
Diverzifikace 
banky 

Počet konsolidovaných 
jednotek 

jednotky + 

Cost_Inc Operační efektivita 
Poměr správních nákladů k 
provozním příjmu 

% - 

ROAE Profitabilita 
Rentabilita průměrného 
kapitálu 

% + 

staveb 
Stavební 
spořitelna 

Binární proměnná indikující 
stavební spořitelnu 

1 pro SS 
0 jinak 

- 

Zdroj: Autor 

 

Jak již bylo uvedeno v hypotéze, očekáváme, že velké banky se nebudou chovat 

rizikověji, naopak se domníváme, že v kontextu českého sektoru se potvrdí jejich image 

robustních, avšak stabilních a konzervativních institucí. Naopak v sektoru malých bank 

s nástupem nových bank došlo v poslední době ke zvýšení konkurence, a to by právě 

mohlo vést jejich více rizikovému chování. Intuice za očekávaným efektem expanze je 

jasná – pokud banka příliš rychle roste, nemusí být na takový růst ať už personálně či 

technicky připravena. To by mělo banku činit náchylnější k riziku. Čím více je banka 

orientována k investičnímu portfoliu, tj. k obchodování na burze, tím je rizikovější – to 

byl mimo jiné jeden z průvodních jevů finanční krize započaté v roce 2007. Proto 

předpokládáme, že čím konzervativnější model podnikání banky, tj. čím větší podíl 

úvěrů klientům na celkových aktivech, tím stabilnější banka. Co se týče diverzifikace 

příjmů, ta je dobrá v každém oboru podnikání. Přílišná orientace na pouze jeden druh 

příjmů je nebezpečná, protože výpadek tohoto příjmu pak může mít vážné následky. 

V bankovním prostředí se to týká čistého úrokového příjmu – pokud se rapidně změní 

tržní úrokové sazby, může to mít pro banku vážné negativní konsekvence. V tom 

případě by bylo dobré, aby banka měla i jiné zdroje zisku, a to by ji mělo činit méně 

rizikovou. Také očekáváme, že efektivněji operující banka bude také stabilnější. V těch 

méně efektivních může být snaha dohánět tuto neefektivitu jinde, a to prostřednictvím 

rizikovějšího chování. Ekonomická teorie i praxe říká, že vyšší výnosnost je spojena 
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s vyšším rizikem, proto očekáváme pozitivní vztah mezi profitabilitou vyjádřenou 

pomocí rentability průměrného kapitálu a rizikovostí. U stavebních spořitelen 

očekáváme, že tyto ze zákona konzervativní instituce budou také stabilnější, a to také 

díky dobře předvídatelnému chování klientů. 

 

Zkoumané makroukazatele tvoří růst HDP, inflace, nezaměstnanost a také tržní 

koncentrace (konkrétně pro bankovní úvěry nefinančním podnikům) vyjádřená 

Herfindahl – Hirschmanovým indexem. Hodnoty tohoto indexu se pohybují od 0 do 

10 000, přičemž hodnoty menší než 1 000 indikují nízkou koncentraci, hodnoty mezi 

1 000 až 1 800 značí mírnou koncentraci a hodnoty přes 1 800 signalizují vysokou 

koncentraci trhu (Neven a von Ungern-Sternberg, 1998). Růst HDP by dle nás měl na 

bankovní stabilitu působit pozitivně, jelikož během růstu obyčejně stoupají zisky, 

dlužníci jsou schopni splácet své závazky a také trhům se daří. Vysoká neočekávaná 

inflace působí škodlivě, jelikož může nevýhodné půjčky udělat výhodnými a naopak, 

proto by inflace měla být spojena s vyšší nestabilitou bank. Rovněž tak vysoká 

nezaměstnanost, protože při té roste podíl dlužníků neschopných splácet a banka také 

může čelit nedostatku kvalitních příležitostí k poskytnutí úvěru. Vyšší tržní koncentrace 

znamená nižší tlak konkurence, tudíž by měla být spojena s vyšší stabilitou. Naopak 

s rostoucí konkurencí je mnohdy třeba změnit strategii, třeba i k té více rizikové. 

 

Tabulka 9: Závislé proměnné – makroukazatele 

Zkratka Název Jednotky 
Očekávaný efekt na 

rizikovost 

rHDP Růst HDP % - 

infl Inflace % + 

nezam Nezaměstnanost % + 

konc 
Tržní koncentrace 
(Herfindahl – Hirschmanův index) 

body - 

Zdroj: Autor 

 

2.3 Porovnání rizikových ukazatelů 

Se setem 4 různých ukazatelů rizikovosti se můžeme podívat, jak se jejich 

hodnoty vyvíjely mezi lety 2008 – 2015 pro náš vzorek. V tabulce 10 jsou zobrazeny 

vážené průměry těchto hodnot, přičemž jako váha je použit podíl bilanční sumy dané 

banky na celkové bilanční sumě bank zahrnutých do datového setu vždy v jednotlivých 
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letech. Jednotlivé roční pohyby jsou mírné, a tak se z nich nedá příliš vyčíst. Zásadní 

však je, že mezi lety 2008–2015 ukázala měřítka (s výjimkou podílu úvěrů v selhání) 

zmenšení míry rizika podstupovaného bankami. Průměrný pákový poměr vzrostl o více 

jak 30 % a solventnost bank měřená z – skórem se zvýšila o 24 %.  Rizikovost portfolií 

bank vyjádřená RVA intenzitou klesla o 8 %. U podílu úvěrů v selhání se projevily 

nepříznivé makroekonomické podmínky, a tak tento ukazatel dosáhl svého minima 

(3,18 %) v roce 2008, v posledních letech ale klesá ze svého maxima (6,01 %) v roce 

2010 na hodnotu 4,65 % v roce 2015.   

 

Tabulka 10: Vývoj rizikových ukazatelů v čase 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Z-skóre 36,43 38,03 39,35 40,00 45,50 43,15 46,51 45,17 

RVA/A 51,35 50,56 49,95 50,08 47,44 47,62 48,43 47,06 

LR 8,10 8,91 8,95 9,1 10,36 10,15 11,07 10,65 

NPL 3,18 5,23 6,01 5,76 5,69 5,72 5,36 4,65 
Zdroj: Autor 

 

(Ne)propojenost ukazatelů mezi sebou pak nejlépe znázorní korelační matice 

v tabulce 11 a příslušné bodové grafy (které jsou součástí přílohy). Nepřekvapí korelace 

(0,577) mezi z-skórem a ukazatelem námi pojmenovaným pákový poměr – ten je totiž 

součástí výpočtu z-skóre. Za pozornost stojí pozitivní korelace s koeficientem 0,670 

mezi RVA intenzitou a pákovým poměrem. To naznačuje, že riskantnější aktiva mají 

především banky s lepší kapitálovou vybaveností, což by bylo pozitivní zjištění. 

Prozkoumání příslušného grafu však odhaluje, že relativně vysoká korelace bude zřejmě 

způsobena pouze jednou bankou, která má po celých 8 let mimořádně vysoké hodnoty 

RVA intenzity i pákového poměru. Při vynechání této banky (MONETA Money Bank) 

klesne korelace na 0,409. Pozoruhodná je ještě korelace mezi úvěry v selhání a RVA 

intenzitou – pouze 0,527. To by implikovalo poměrně nízkou schopnost metod 

využívaných v regulaci identifikovat problematické úvěry. Příslušný graf odhaluje, že 

vyšší korelaci brání 6 případů banky s podprůměrnou RVA intenzitou ale s vysokým 

poměrem úvěrů v selhání, což je ale samo o sobě zajímavá situace. Čtyři z těchto šesti 

pozorování patří Fio bance – když tuto banku vyřadíme, korelace stoupne na 0,686.   
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Tabulka 11: Korelační matice rizikových ukazatelů 

 
z_skore LR RVA_A NPL 

z_skore 1 
   

LR 0,577 1 
  

RVA_A 0,299 0,670 1 
 

NPL 0,093 0,375 0,527 1 

Zdroj: Autor 

 

2.4 Model a metodologie 

K nalezení faktorů, které ovlivňují rizikovost českých bank, využijeme lineární 

regresní analýzu. K získání vyváženého panelu dat jsou z našeho datového souboru 

vypuštěny již zmíněné 3 banky, které vznikly v průběhu sledovaného období. Dataset 

pro regresní analýzu tak obsahuje údaje o 15 bankách (z toho je 5 stavebních spořitelen) 

pro 8 období, tj. 120 pozorování.4 Námi odhadovaný model má následující všeobecnou 

formu: 

, 0 , ,i t i t i i ty X        

1,...,i N  

1,...,t T  

  , 0i i tE E      

,i ty .... závislá proměnná 

0 ..... intercept 

 ...... vektor odhadovaných parametrů 

,i tX ... vektor nezávislých proměnných využitých k vysvětlení variace 

závislé proměnné 

i ..... fixní efekt i-té banky 

,i t .... idiosynkratická chyba 

 

                                                 
4 Souhrné statistické údaje o tomto datovém souboru jsou součástí přílohy 
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Index i značí jednotlivé banky a nabývá tedy hodnot od 1 do 15, zatímco index t 

značí jednotlivá období (t = 1, ...,7). 

Závislé proměnné zahrnuté do našeho modelu byly již představeny v části 4.1. 

Jejich výběrem se snažíme zachytit rozličné faktory jak na úrovni jednotlivých bank, tak 

na úrovni celé ekonomiky, které mohou mít vliv na rizikovost chování bank. Nutno 

dodat, že v souladu s výzkumy zabývajícími se podobnými tématy je vliv velikosti 

banky reprezentován přirozeným logaritmem celkových aktiv, nikoliv čistými 

celkovými aktivami. Objevuje se tak nová zkratka lA značící právě tento logaritmus. 

Konečná konkrétní podoba modelu je tak následující: 

 

Riski,t = β0 + β1 lAi,t + β2 rAi,t + β3 podUveri,t + β4 NII_totREVi,t + 

β5 konsoli,t + β6 Cost_Inci,t + β7 stavebi,t + β8 ROAEi,t + β9 rHDPt + 

β10 inflt + β11 nezamt + β12 konct + αi + εi,t                     (7) 

 

Za Riski,t  jsou postupně použita z_scorei,t, LRi,t, RVA_Ai,t a NPLi,t, dohromady tak 

máme 4 modely. K rozhodnutí, jakou metodu použít, byl nejdříve využit Breusch and 

Pagan Lagrangian multiplier test. U všech 4 modelů byla silně zamítnuta nulová 

hypotéza, což znamená, že pooled OLS regrese je nekonzistentní a existují signifikantní 

rozdíly napříč bankami, se kterými je nutno počítat.5 Následovně jsme použili 

Hausmanův test k rozhodnutí, zda-li je vhodnější metoda fixních či náhodných efektů. 

Nulová hypotéza tohoto testu je, že obě metody jsou konzistentní, nicméně metoda 

náhodných efektů je asymptoticky více efektivní. Zamítnutí této hypotézy značí 

nekonzistentnost metody náhodných efektů a použití metody fixních efektů je pak 

vhodnější. K tomu jednoznačně dochází u modelu se z-skóre coby závislou proměnnou, 

p-value je zde 0,0038. Pro modely s LR, RVA intenzitou a NPL jsou pak hodnoty p-

value 0,99, 0,68 a 0,55 respektive. V následující části nicméně uvádíme pro všechny 

modely výsledky použití obou metod, jakožto indikátoru robustnosti získaných 

výsledků, jelikož ty jsou velmi podobné. 

 

Dalším potencionálním problémem je heteroskedasticita v rozptylech 

idiosynkratické chyby, což by mělo za následek snížení spolehlivosti našich výsledků. 

Při heteroskedasticitě jsou sice odhadované parametry stále konzistentní, ale směrodatné 

                                                 
5 Kompletní výsledky těchto testů i testů dále zmíněných tvoří přílohu 
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odchylky jsou neplatné (obvykle podhodnocené). Breusch-Paganův test skutečně 

indikuje přítomnost heteroskedasticity pro všechny modely, a tak jsou dále využity 

pouze směrodatné odchylky robustné vůči heteroskedasticitě. Dále je sestavena 

korelační matice závislých proměnných k inspekci možné multikolinearity. Ta se nezdá 

býti problémem, když nejvyšší dosažená korelace je -0,696 mezi nezaměstnaností a 

inflací. Nakonec sériová korelace v idiosynkratických chybách je častým porušením 

předpokladů metody náhodných efektů. Tento problém podobně jako heteroskedasticita 

způsobuje udávání menších směrodatných odchylek, než jaké ve skutečnosti jsou. 

Nicméně jak argumentuje Torres-Reyna (2007), toto porušení předpokladů stojí za 

pozornost spíše ve větších datových sadách s alespoň 20 obdobími, při menším počtu 

období (jako v našem případě) není tato skutečnost problematická. Proto se tímto 

problémem dále nezabýváme. 

 

2.5 Výsledky 

Konečné výsledky provedených lineárních regresí čtyř ukazatelů rizikovosti 

bank pomocí modelu fixních efektů a modelu náhodných efektů jsou uvedeny 

v tabulkách 12 a 13. Hausmanův test naznačoval možnou nekonzistentnost metody 

náhodných efektů u modelu se z-skóre na místě závislé proměnné, a tak je třeba 

opatrnosti při vyvozování závěrů z výsledků této regrese. Výsledky tohoto modelu jsou 

nicméně velmi podobné s modelem fixních efektů se stejnou závislou proměnnou. 

U všech modelů byla zjištěna přítomnost heteroskedasticity, a tak jsou v závorkách 

uvedeny heteroskedasticitně-robustní směrodatné odchylky. Celkové statistiky daných 

regresí jsou uvedeny na konci tabulek. 
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Tabulka 12: Výsledky regresí pro z-skóre a pákový poměr 

Závislá 
proměnná: 

z_skore LR 

  Model fixních 
efektů 

Model náhodných 
efektů 

Model fixních 
efektů 

Model náhodných 
efektů 

Intercept 
 70,92856 

(49,08070) 
 28,93871 * 

(16,86922) 

lA 
0,87299 

(4,06216) 
1,81381 

(2,81530) 
-0,05283 
(0,97837) 

0,01100 
(0,64241) 

rA  
-0,06293 * 
(0,03613) 

-0,06072 * 
(0,03586) 

-0,01680 ** 
(0,00801) 

-0,01511 * 
(0,0423) 

podUver 
-0,03936 
(0,09059) 

0,03238 
(0,084476) 

-0,02102 
(0,02754) 

-0,00425 
(0,01902) 

NII_totREV 
-0,30463 **** 

(0,07557) 
-0,30717 **** 

(0,07712) 
-0,08398 **** 

(0,01735) 
-0,08502 **** 

(0,01838) 

Cost_Inc 
-0,14202 

(0,121754) 
-0,14298 
(0,12196) 

-0,02166 
(0,02278) 

-0,02383 
(0,02331) 

konsol 
-0,06872 
(0,08990) 

-0,05559 
(0,09762) 

-0,00662 
(0,01997) 

-0,01228 
(0,01827) 

ROAE 
-0,33928 * 
(0,17265) 

-0,35034 ** 
(0,17517) 

-0,10600 *** 
(0,03792) 

-0,10758 *** 
(0,03609) 

konc 
0,01631 

(0,02174) 
-0,01744 
(0,02124) 

-0,00681 
(0,00757) 

-0,00735 
(0,00783) 

rHDP 
0,40495 ** 
(0,17269) 

0,37958 ** 
(0,14715) 

0,05744 
(0,03871) 

0,05687 
(0,03436) 

infl 
-0,08550 
(0,34459) 

-0,08818 
(0,32100) 

-0,06515 
(0,07627) 

-0,07775 
(0,07607) 

nezam 
0,31151 

(1,08176) 
0,20097 

(1,01602) 
-0,03711 
(0,26870) 

-0,06363 
(0,25657) 

staveb 
 -8,53442 

(6,40668) 
 -4,18154 ** 

(1,85536) 

Počet 
pozorování 

120 120 120 120 

F-statistika 3,62625 ****  3,40728 ****  

χ2-statistika  42,7 ****  43,2 **** 

R2 0,29792 0,28505 0,28506 0,28776 

Signifikantnost (v hladinách významnosti): * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %, **** = 0,1 % 

Zdroj: Autor 
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Tabulka 13: Výsledky regresí pro RVA intenzitu a úvěry v selhání 

Závislá 
proměnná: 

RVA_A NPL 

  Model fixních 
efektů 

Model náhodných 
efektů 

Model fixních 
efektů 

Model náhodných 
efektů 

Intercept 
 138,89892 **** 

(27,49839) 
 11,61295 

(11,99732) 

lA 
0,98772 

(6,67741) 
-5,04643 * 
(3,03293) 

0,64804 
(2,24220) 

-0,84009 
(0,77724) 

rA  
-0,16382 **** 

(0,03645) 
-0,15645 **** 

(0,03755) 
-0,03688 * 
(0,01904) 

-0,03761 *** 
(0,01323) 

podUver 
0,30871 *** 

(0,11003) 
0,26759 ** 
(0,11088) 

-0,07585 * 
(0,04114) 

-0,04200 
(0,02553) 

NII_totREV 
-0,07158 
(0,09847) 

-0,12918 
(0,09481) 

0,08142 * 
(0,04306) 

0,04833 
(0,04460) 

Cost_Inc 
-0,02307 
(0,12262) 

0,06282 
(0,12573) 

-0,02811 
(0,04474) 

0,02182 
(0,03167) 

konsol 
0,09640 

(0,08005) 
0,11687 

(0,09066) 
-0,07342 *** 

(0,02258) 
-0,04634 ** 

(0,02192) 

ROAE 
-0,02430 
(0,18646) 

0,03149 
(0,21660) 

0,00623 
(0,03879) 

0,04910 
(0,03822) 

konc 
-0,02670 
(0,01972) 

-0,02761 
(0,02002) 

0,00004 
(0,00554) 

-0,00131 
(0,00483) 

rHDP 
-0,12233 
(0,19109) 

0,01728 
(0,17692) 

0,06955 
(0,03873) 

0,11015 *** 
(0,03911) 

infl 
0,47549 

(0,53322) 
0,34555 

(0,54067) 
0,02587 

(0,15583) 
-0,01929 
(0,16584) 

nezam 
-0,13071 
(1,22785) 

0,32268 
(1,13738) 

0,64720 
(0,36258) 

0,77684 ** 
(0,35349) 

staveb 
 -29,20281 **** 

(7,36183) 
 -6,63242 **** 

(1,14696) 

Počet 
pozorování 

120 120 120 120 

F-statistika 2,45328 ***  4,18310 ****  

χ2-statsitika  46,9 ****  51,9 **** 

R2 0,22305 0,30468 0,32864 0,32658 

Signifikantnost (v hladinách významnosti): * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %, **** = 0,1 % 

Zdroj: Autor 

 

Z obdržených výsledků opět vyplývá různorodost zkoumaných ukazatelů 

rizikovosti, když jedinou statisticky signifikantní proměnnou na hladině významnosti 



   

 

44 

  

alespoň 10 % je poněkud překvapivě pro všechny závislé proměnné růst aktiv. Větší 

expanze bank je spojena s nižším z-skórem i nižším pákovým poměrem, tyto výsledky 

jsou však pouze na hladině významnosti 10 %. Na druhou stranu výrazněji 

signifikantnějším se zdá být spojení expanze banky s nižší RVA intenzitou a nižším 

poměrem úvěrů v selhání. To ukazuje, že pro expanzi se rozhodují zejména banky 

s konzervativnějšími portfolii aktiv, případně tato expanze probíhá právě 

prostřednictvím pořizování méně rizikových aktiv. Je také logické, že když banka 

poskytne velké množství nových úvěrů, sníží se jí objem NPL. Poskytování úvěrů, které 

se dostanou do selhání již v prvním roce, by bylo velmi amatérské. Samotný logaritmus 

aktiv je signifikantní pouze u modelu náhodných efektů pro RVA intenzitu, a to na 

hladině významnosti 10 %. Příslušný koeficient je záporný, celkově tak nacházíme 

drobnou podporu pro naši druhou hypotézu týkající se negativního vztahu mezi 

velikostí banky a její rizikovostí měřenou regulatorní metodikou. Další „výraznou“ 

proměnnou je binární proměnná značící stavební spořitelny, jež je signifikantní na 

hladině 5 % pro RVA intenzitu, pákový poměr i úvěry v selhání. Stavební spořitelny 

mají méně rizikové portfolio aktiv a méně úvěrů v selhání, na druhou stranu však mají 

také menší poměr kapitálu k aktivům. Příčinou konzervativnějšího portfolia aktiv budou 

zřejmě především zákonná omezení investičních aktivit vztahující se na stavební 

spořitelny, méně selhávajících úvěrů může mít příčinu v tom, že stavební spořitelny 

poskytují úvěry pouze klientům, kteří již dokázali určitý peněžní obnos našetřit.    

Z výsledků také vyplývá, že banky s vyšším podílem úrokového zisku na celkovém 

provozním příjmu mají signifikantně nižší z-skóre i pákový poměr. To znamená, že 

banky s nízkou diverzifikací příjmů jsou navíc také náchylnější k riziku solventnosti.  

 

Několik nalezených signifikantních vztahů má poměrně přímočaré vysvětlení. 

Vychází, že banky větším počtem konsolidovaných entit mají nižší zastoupení NPL ve 

svém úvěrovém portfoliu. To však bude způsobeno zejména tím, kdo má dvojciferný 

počet celků zahrnutých do konsolidace - především čtveřice největších bank a ty 

v českém sektoru tradičně mají málo úvěrů v selhání. Negativní vztah mezi 

profitabilitou průměrného kapitálu a pákovým poměrem je logický, vždyť nejsnazším 

způsobem, jak zvýšit profitabilitu kapitálu, je právě snížit zastoupení kapitálu na 

celkových pasivech. Z nalezeného pozitivního vztahu mezi RVA intenzitou a podílem 

úvěrů na celkových aktivech vyplývá, že z všeobecného hlediska investují banky do 

bezpečnějších produktů, které mají v průměru nižší rizikovou váhu než úvěry. Co se 
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týká makroekonomických proměnných, růst HDP je spojen s vyšším z-skóre a oproti 

intuici také s vyšším podílem NPL. To se dá vysvětlit snad jedině tím, že úvěry se 

dostávají do selhání až se zpožděním oproti vývoji celé ekonomiky. Zatímco HDP tak 

roste po předchozích letech poklesu, podíl NPL se může stále zvyšovat kvůli předchozí 

kontrakci. 

 

K porovnání v této práci získaných výsledků týkajících se vztahu velikosti banky 

a její velikosti s výsledky obdrženými v jiných, podobně zaměřených studiích slouží 

tabulka 14. 

 

 Tabulka 14: Přehled literatury zabývající se vztahem mezi velikostí banky a její 

rizikovostí 

Studie Období Region 
Závislá proměnná - 
měřítko rizikovosti 

Vztah mezi velikostí 
a rizikovostí 

Leaven a Levine 
(2009) 

1996-2001 Celý svět (48 zemí) Z-skóre pozitivní 

Agoraki a kol. 
(2011) 

1998-2005 
Střední a východní 

Evropa 

Z-skóre nesignifikantní 

Úvěry v selhání / 
Celkové úvěry 

negativní 

Beltrati a Stulz 
(2012) 

2007-2008 Celý svět (30 zemí) Z-skóre nesignifikantní 

Berger a 
Bouwman 
(2013) 

1984-2010 USA 
RVA / Celková 

aktiva 
pozitivní 

Drakos a kol. 
(2014) 

1997-2011 
Střední a východní 

Evropa 

Z-skóre nesignifikantní 

Riziková aktiva / 
Celková aktiva 

pozitivní 

Bhagat a kol. 
(2015) 

2002-2012 USA Z-skóre 

pozitivní v letech 
2002-2009 

nesignifikantní v 
letech 2010-2012 

Tato práce 
(2017) 

2008-2015 Česká republika 

Z-skóre nesignifikantní 

Pákový poměr nesignifikantní 

RVA / Celková 
aktiva 

Negativní (na hladině 
významnosti 10 %) 

Úvěry v selhání / 
Celkové úvěry 

nesignifikantní 

Zdroj: Autor na základě uvedených studií 
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4. Závěr 

Cílem této práce bylo prozkoumat často prezentovaný obraz českého 

bankovního sektoru nacházejícího se vynikající kondici. Onen vynikající stav je popsán 

zejména solidní profitabilitou bank a celkovým nízkým podílem úvěrů se selháním na 

celkových úvěrech, přičemž tento stav neovlivnily ani makroekonomické těžkosti po 

roce 2008. K tomuto účelu byly vybrány čtyři různorodé indikátory využívané k určení 

rizikovosti bank – z-skóre, pákový poměr, podíl rizikově vážených aktiv ku celkovým 

aktivům a poměr úvěrů se selháním na celkových úvěrech. Bylo zjištěno, že vyjma 

posledně jmenovaného ukazatele měly tyto indikátory v letech 2008–2015 v agregované 

formě za celý sektor trend směřující k nižší udávané rizikovosti. Nalezené korelace 

mezi rizikovostními indikátory jsou poměrně malé, což potvrzuje složitost vyjadřování 

rizikovosti bank. 

 

Dále jsme se pomocí lineární regresní analýzy pokusili identifikovat faktory 

(makroekonomické i mikroekonomické) ovlivňující rizikovost bank. Dvě nezávisle 

proměnné byly statisticky signifikantní pro alespoň tři měřítka rizikovosti na pozici 

závislé proměnné, a to růst aktiv a binární proměnná reprezentující stavební spořitelny. 

Jinou nezávislou proměnou, o které bychom tak mohli prohlásit, že evidentně ovlivňuje 

rizikovost bank, se nám identifikovat nepodařilo. Speciální pozornost byla věnována 

vztahu mezi velikostí a rizikovostí banky, nicméně logaritmus celkových aktiv banky 

nebyl na hladině významnosti 5 % signifikantní v žádné naší regresi. To je ovšem 

v souladu s naší první hypotézou, totiž že v českém bankovním sektoru s rostoucí 

velikostí neroste rizikovost banky, což je vztah často nalézaný v zahraničních studiích. 

Pro rizikovost vyjádřenou z-skórem docházejí ve studiích zaměřených na střední a 

východní Evropu ke stejnému nesignifikantnímu výsledku také Agoraki a kol. (2011) a 

Drakos a kol. (2014). Prvně jmenovaná studie však na rozdíl od nás nachází negativní 

vztah mezi velikostí banky a podílu úvěrů se selháním na celkových úvěrech.  

 

Na hladině významnosti 10 % však nacházíme negativní vztah mezi velikostí 

banky a rizikovostí vyjádřenou RVA intenzitou, což jsme předpokládali v naší druhé 

hypotéze. Ani tu tak nemůžeme zamítnout. V práci byl popsán princip vytváření 

kapitálových požadavků v rámci bankovní regulace a také byly zmíněny studie 

prokazující schopnost bank nastavovat využívané interní modely ve svůj prospěch. 
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Tohoto chování by měly být schopny zejména velké banky a naše výsledky naznačují 

možnost této praxe v rámci České republiky. K hlubšímu prozkoumání této teorie by tak 

předmětem dalšího výzkumu mohlo být pokusit se do regrese zahrnout i další možné 

vlivy, jako například jak dlouho nebo do jaké míry banka používá IRB přístup. 

Výsledky lineárních regresí naopak nepodporují naší poslední hypotézu, zabývající se 

vztahem mezi rizikovostí a počtem konsolidovaných entit. V rámci hypotézy 

očekávaném směru závislosti není ani jeden výsledek signifikantní, a tak tuto hypotézu 

zamítáme. 
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Přilohy 

Příloha 1: Bodové grafy vztahů mezi jednotlivými rizikovými ukazateli 

 

 

 

Zdroj: Autor 
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Příloha 2: Souhrné statistické údaje o proměnných zahrnutých do regresí 

Proměnná Minimum Průměr Medián Maximum 

z_skore 11,54 38,32 34,25 79,18 

LR 3,38 9,44 8,26 29,69 

RVA_A 12,99 50,85 47,83 108,21 

NPL 0,99 5,43 4,76 16,79 

A 10,44 12,00 11,85 13,78 

rA -12,04 7,53 3,80 77,18 

podUver 19,77 61,28 59,43 96,67 

NII_totREV 56,95 77,64 77,07 111,63 

konsol 1,00 10,58 1,00 69,00 

Cost_Inc 15,50 43,18 43,38 84,16 

ROAA 0,03 1,18 1,10 3,18 

rHDP -4,80 1,01 2,15 4,50 

infl 0,30 2,01 1,45 6,30 

nezam 4,51 6,88 7,25 8,17 

konc 1 043,00 1 096,50 1 092,00 1 153,00 
Zdroj: Autor 

 

Příloha 3: Výsledky Breusch and Pagan Lagrangian multiplier testů 

Závislá proměnná: z_skore LR RVA_A NPL 

chisq 207,52 229,31 143,45 59,04 

p-value < 2,2E-16 < 2,2E-16 < 2,2E-16 1,54E-14 
Zdroj: Autor 

 

Příloha 4: Výsledky Hausmanových testů 

Závislá proměnná: z_skore LR RVA_A NPL 

chisq 27,54 2,09 8,38 9,69 

p-value 0,0038 0,9981 0,6788 0,5581 
Zdroj: Autor 

 

 

Příloha 5: Výsledky Breusch-Paganových testů pro heteroskedasticitu 

Závislá proměnná: z_skore LR RVA_A NPL 

BP 18,6 71,27 37,95 78,41 

p-value 0,0986 1,85E-10 0,0002 8,27E-12 
Zdroj: Autor 
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Příloha 6: Korelační matice závislých proměnných 

 
lA rA podUver NII_totREV Cost_Inc konsol ROAE konc rHDP infl nezam staveb 

lA 1 
           

rA 0.143 1 
          

podUver -0.069 -0.088 1 
         

NII_totREV -0.435 -0.089 -0.036 1 
        

Cost_Inc -0.002 0.031 0.117 -0.339 1 
       

konsol 0.638 -0.007 -0.143 -0.396 0.238 1 
      

ROAE 0.170 0.034 -0.361 0.002 -0.477 0.130 1 
     

konc -0.014 -0.132 0.022 -0.042 -0.033 0.003 0.076 1 
    

rHDP 0.037 -0.003 -0.011 0.097 0.123 0.011 -0.151 0.165 1 
   

infl -0.076 0.353 0.007 0.141 0.017 -0.002 0.306 -0.207 0.056 1 
  

nezam 0.061 -0.278 0.002 -0.147 -0.068 -0.013 -0.256 -0.329 -0.393 -0.696 1 
 

staveb -0.469 -0.237 -0.094 0.481 -0.150 -0.395 0.278 0.000 0.000 0.000 0.000 1 

Zdroj: Autor 

 

 

 


