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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů Československé 

obchodní banky, a.s. V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska týkající 

se časových ad a regresní analýzy. Druhá část této práce je zamě ena na analýzu 

ukazatelů s využitím teoretických znalostí z první části. Pokud to bude možné, budou 

zpracovávaná data vyrovnána regresní funkcí a bude stanovena prognóza do 

budoucnosti. 

Abstract 

This bachelor‘s thesis deals with the analysis of selected indicators of the company 

ČSOB, a.s. The first part of this thesis clarifies theoretical resources of time series and 

regression analysis. The second part of this thesis is focused on the analysis of selected 

indicators using the knowledge from the first part. If it is possible, data will be aligned 

by regression function and forecast for the future will be made. 
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Úvod 

Tato bakalá ská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů Československé 

obchodní banky, a.s. ČSOB byla založena státem v roce 1ř64. Od roku 1řřř je jejím 

majoritním vlastníkem belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. Od roku 

2007 je KBC Bank také jediným akcioná em ČSOB. Od 1. ledna 200Ř, kdy se oddělila 

slovenská pobočka ČSOB, působí ČSOB pouze na českém trhu. 

ČSOB působí v českém bankovnictví pod dvěma značkami – ČSOB a Poštovní 

spo itelna. Svoje služby poskytuje fyzickým osobám, malým a st edním podnikům a 

korporátním a institucionálním klientům. 

Teoretická část této práce obsahuje teoretické poznatky o analýze časových ad, regresní 

analýze a vyrovnávání časových ad, pomocí kterého můžeme stanovovat prognózy do 

budoucnosti. 

Ve druhé části pak budou prakticky využity teoretické poznatky z části první. Bude 

provedena samotná analýza vybraných ukazatelů pomocí časových ad. Všechny časové 

ady budou podrobně popsány a graficky znázorněny. Pokud to bude možné, budou 

časové ady vyrovnány využitím regresních funkcí a následně bude stanovena prognóza 

pro následující rok. 
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Cíle práce 

Cílem této bakalá ské práce je analyzovat vybrané ukazatele společnosti 

Československá obchodní banka, a.s. pomocí časových ad. V práci budou analyzovány 

tyto ukazatele: bilanční suma, vlastní jmění, vklady, úvěry, hotovost, počet klientů, 

počet zaměstnanců, hmotná aktiva, investiční cenné papíry, úrokové výnosy, výnosy 

z poplatků a zisk po zdanění. 

Pokud to bude možné, dalším cílem je vyrovnat tyto ady ukazatelů vhodnými 

regresními funkcemi a pomocí nich stanovit prognózu vývoje těchto ukazatelů 

v následujícím roce. 

Na základě provedené analýzy ukazatelů pak bude zhodnocena současná situace 

společnosti.  
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1 Teoretická východiska práce 

Zde jsou uvedeny pojmy, které jsou důležité pro zpracování praktické části této práce. 

Nejd íve jsou popsány časové ady a jejich charakteristiky, následně dekompozice 

časových ad a na závěr je popsána regresní analýza, kde jsou popsány jednotlivé 

regresní funkce. 

1.1 Časové řady 

Pot ebné vzorce, definice a pojmy jsou čerpány ze zdrojů (1), (2) a (3). 

K zápisu statistických dat, která popisují společenské a ekonomické jevy v čase, 

využíváme časové ady. Díky tomuto zápisu můžeme provádět kvantitativní analýzu 

zákonitostí v jejich dosavadním průběhu a také můžeme prognózovat jejich budoucí 

vývoj. 

Časová ada je ada hodnot určitého ukazatele, uspo ádaných z hlediska p irozené 

časové posloupnosti. Je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení 

byly shodné v celém sledovaném časovém úseku. 

Dělení časových řad 

Časové ady dělíme na dva typy, časové ady intervalové a časové ady okamžikové. 

V p ípadě, kdy ukazatele v časových adách vyjad ují, kolik jevů, věcí, událostí atd. 

vzniklo nebo zaniklo v určitém časovém intervalu, nazýváme časové ady intervalové. 

P íkladem takových ad mohou být nap íklad počty sňatků, rozvodů, narození či úmrtí.  

Pokud ukazatele časových ad charakterizují, kolik jevů, věcí, událostí atd. existuje 

v určitý okamžik, nazýváme je časovými adami okamžikovými. P íkladem takové 

časové ady jsou nap íklad údaje uvádějící počet obyvatel. 

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma druhy časových ad je to, že na rozdíl od 

okamžikových časových ad můžeme údaje intervalových časových ad sčítat, a získat 

tak údaje za více období. 
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Graficky můžeme intervalové časové ady znázorňovat pomocí několika typů grafů. 

Prvním z nich je sloupkový graf, který se skládá z obdélníků, jejichž základny 

p edstavují délky intervalů a výšky p edstavují hodnoty časové ady v daném intervalu. 

Dalším typem grafu je graf hůlkový, ve kterém se jednotlivé hodnoty časové ady 

znázorňují jako úsečky ve st edech daných intervalů. 

Posledním typem grafu je spojnicový graf. Jednotlivé hodnoty časové ady jsou v tomto 

grafu znázorněny body vynesenými ve st edech p íslušných intervalů a tyto body jsou 

pak spojeny úsečkami. 

Ke grafickému zobrazení okamžikových časových ad využíváme výhradně spojnicové 

grafy. 

Charakteristiky časových řad 

K získání více informací o zkoumaných časových adách můžeme využít jejich 

charakteristiky. Mezi základní charakteristiky časových ad pat í: průměr časové ady, 

první diference, koeficient růstu, průměr prvních diferencí a průměr koeficientů růstu. 

Průměr intervalové časové ady se vypočítá jako aritmetický průměr hodnot časové ady 

v jednotlivých intervalech. Je dán vzorcem: 

 ̅    ∑   
                                                                               

Průměr okamžikové časové ady se nazývá chronologický průměr a stejně jako průměr 

intervalový se označuje  ̅. Když jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými 

okamžiky, v nichž jsou hodnoty časové ady zadány, stejně dlouhé, nazývá se nevážený 

chronologický průměr. Ten je dán vzorcem: 

 ̅      [    ∑     
       ]                                                           

Další z charakteristik časových ad jsou první diference. Označují se        a 

vypočítáme je jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové ady. 
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První diference vyjad ují, o kolik se změnila hodnota časové ady v určitém okamžiku 

oproti okamžiku bezprost edně p edcházejícímu. Pokud první diference kolísají okolo 

konstanty, má sledovaná časová ada lineární trend a její vývoj tedy můžeme popsat 

p ímkou. 

Z prvních diferencí můžeme spočítat průměr prvních diferencí, který vyjad uje, o kolik 

se průměrně změnila hodnota časové ady za jednotkový časový interval. Vypočítáme 

jej takto: 

     ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅                                                                                

Koeficient růstu charakterizuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové ady. 

Vyjad uje, kolikrát se zvýšila hodnota časové ady v určitém okamžiku oproti okamžiku 

bezprost edně p edcházejícímu. Spočítáme jej jako poměr dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové ady: 

                                                                                       

Z koeficientů růstu můžeme vypočítat průměrný koeficient růstu, který vyjad uje, 

kolikrát se v průměru za jednotkový časový interval změní hodnota časové ady. Počítá 

se pomocí vzorce: 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  √                                                                                  

Dekompozice časových řad 

Časové ady můžeme rozložit na několik složek, v p ípadě tzv. aditivní dekompozice 

můžeme hodnoty časové ady vyjád it součtem:                                                                                    

Jednotlivé složky tohoto součtu p edstavují: 

-    - hodnota trendové složky 
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-    - hodnota cyklické složky 

-    – hodnota sezónní složky 

-    – hodnota náhodné složky 

Regresní analýza p edpokládá, že zkoumaná časová ada jde rozložit na trendovou a 

reziduální složku:                                                                                         

1.2 Regresní analýza 

Pro vyrovnávání časových ad budou využívány čty i regresní funkce: regresní p ímka, 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova k ivka. 

Regresní přímka 

Nejjednodušší možností popisu trendu je regresní p ímka. Tu můžeme vyjád it 

vzorcem:                                                                                        a    jsou parametry regresní p ímky. Odhady těchto parametrů se označují    a    

a k jejich nejlepšímu odhadu použijeme metodu nejmenších čtverců. Z metody 

nejmenších čtverců vychází následující vzorce: 

   ∑            ̅ ̅∑       ̅                                                                       

    ̅      ̅                                                                          

Pro výběrové průměry  ̅ a  ̅ platí: 

 ̅    ∑   
                                                                               

 ̅    ∑   
                                                                              

 



16 

 

Modifikovaný exponenciální trend 

Modifikovaný exponenciální trend je funkce s jednou asymptotou, využívá se 

v p ípadech kdy je regresní funkce zdola nebo shora ohraničená. 

Obecně můžeme modifikovaný exponenciální trend zapsat takto:                                                                                 ,    a    jsou koeficienty modifikovaného exponenciálního trendu, jejichž odhady   ,    a    určíme pomocí vzorců: 

   [          ]                                                                    

                                                                               

      [                      ]                                                

Výrazy   ,    a    jsou součty, které spočítáme takto: 

   ∑   
       ∑     

         ∑     
                                   

Vzorce (1.15) až (1.1Ř) platí za p edpokladu, že zadaný počet dvojic hodnot         je 

dělitelný t emi, tedy že     , kde   je p irozené číslo. Data tedy musí jít rozdělit do 

t í skupin se stejným počtem prvků. Pro splnění této podmínky můžeme vynechat 

pot ebný počet počátečních nebo koncových dat. Dále musí být hodnoty    zadány 

v ekvidistantních krocích o délce    . 

Logistický trend 

Logistický trend je funkce s inflexním bodem zdola i shora ohraničená asymptotami. 

adíme jej mezi S-k ivky symetrické podle inflexního bodu. 

 



17 

 

Obecný vzorec logistického trendu je dán takto: 

                                                                               

Odhady   ,    a    koeficientů   ,    a    pro logistický trend spočítáme stejným 

způsobem jako u modifikovaného exponenciálního trendu, tedy podle vzorců (1.15) až 

(1.18), ale s tím rozdílem, že do součtů   ,    a    dosadíme místo hodnot    jejich 

p evrácené hodnoty    . 
Gompertzova křivka 

Gompertzova k ivka má stejně jako logistický trend inflexní bod a horní i dolní 

asymptotu. adíme ji ale mezi S-k ivky nesymetrické podle inflexního bodu, kdy 

většina jejích hodnot leží za inflexním bodem. 

Gompertzovu k ivku můžeme obecně zapsat vzorcem:                                                                                

Odhady koeficientů   ,    a    se opět počítají stejným způsobem jako u p edchozích 

dvou funkcí. Rozdíl je pouze v tom, že v součtech   ,    a    sčítáme p irozené 

logaritmy     . 
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2 Praktická část 

V této části práce budou uvedeny základní informace o společnosti ČSOB, a.s. Bude 

zde popsána její historie a současnost a dále bude provedena analýza vybraných 

ukazatelů.  

2.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma:  Československá obchodní banka, a. s. 

Sídlo:    Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika 

Právní forma:   Akciová společnost 

 

Předmět podnikání 

– investování do cenných papírů na vlastní účet, 

– finanční pronájem (finanční leasing), 

– platební styk a zúčtování, 

– vydávání a správa platebních prost edků, nap . platebních karet a cestovních šeků, 

– poskytování záruk, 

– otvírání akreditivů, 

– obstarávání inkasa, 

– poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona, 

– finanční maklé ství, 

– výkon funkce depozitá e, 

– směnárenská činnost (nákup devizových prost edků), 

– poskytování bankovních informací, 

– obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, 

– pronájem bezpečnostních schránek, 

– činnosti, které p ímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 3 písm. a) až n) 

zákona č. 21/1řř2 Sb., o bankách, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon“) a v § 

1 odst. 1 zákona (p ijímání vkladů a poskytování úvěrů) a činnosti vykonávané pro 

jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu ČSOB a provozu jiných bank, finančních 

institucí a podniků pomocných služeb, nad nimiž ČSOB vykonává kontrolu (5). 
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2.2 Historie a současnost společnosti 

Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České republice. 

ČSOB byla založena státem v roce 1ř64 jako banka pro poskytování služeb v oblasti 

financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1řřř byla 

privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je 

součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB p evzala Investiční a poštovní banku 

(IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným 

akcioná em ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; 

slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 200Ř (4). 

ČSOB působí v retailovém bankovnictví v ČR pod dvěma základními obchodními 

značkami – ČSOB a Poštovní spo itelna. Poskytuje své služby všem klientským 

segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a st edním podnikům a korporátním a 

institucionálním klientům. Klienti jsou obsluhováni prost ednictvím poboček ČSOB, 

finančních center Poštovní spo itelny a obchodních míst České pošty. Služby pod 

značkou ČSOB i Poštovní spo itelna jsou dále poskytovány prost ednictvím 

distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních kanálů p ímého 

bankovnictví. Poštovní spo itelna nabízí od roku 2010 svým klientům adu moderních 

bankovních produktů pod značkou Era. ČSOB nabízí současně se svými produkty a 

službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé skupiny ČSOB (4). 

Organizační struktura společnosti 

Firma je vedena p edstavenstvem, které je tvo eno sedmi vedoucími zaměstnanci 

ČSOB. V čele p edstavenstva je generální editel a současně p edseda p edstavenstva, 

který má pod sebou Vnit ní audit, Právní služby a Compliance, ostatní členové jsou 

vrchními editeli následujících oblastí: Distribuce (Marketing, ízení pobočkové sítě, 

Privátní bankovnictví), Korporátní bankovnictví (Korporátní a institucionální 

bankovnictví, Finanční trhy), Masový trh, ízení financí (Úvěry, ízení aktiv a pasiv), 

ízení rizik, Produkty a podpůrné služby ( ízení lidských zdrojů, Strategie a rozvoj, 

Platební produkty a služby). Vedle p edstavenstva působí v čele společnosti dozorčí 

rada skládající se z devíti členů, vybavená kontrolními pravomocemi (5).  
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2.3 Analýza vybraných ukazatelů 

V této části práce budou analyzovány vybrané ukazatele společnosti ČSOB, a.s. Každý 

z ukazatelů bude slovně a graficky popsán, a pokud to bude možné, bude vyrovnán 

vhodnou regresní funkcí a pomocí této regresní funkce bude stanovena prognóza do 

budoucích let. Analyzovány budou tyto ukazatele: bilanční suma, vlastní jmění, vklady, 

úvěry, hotovost, počet klientů, počet zaměstnanců, hmotná aktiva, investiční cenné 

papíry, úrokové výnosy, výnosy z poplatků a zisk po zdanění. Všechna data jsou 

čerpána z výročních zpráv společnosti a jsou zpracována programem, který jsem 

vytvo il ve Visual Basicu pro Microsoft Excel. Pomocí tohoto programu jsem spočítal 

jednotlivé charakteristiky časových ad, vytvo il grafy časových ad a regresních funkcí 

a určil prognózy do budoucna. 

2.3.1 Bilanční suma 

Bilanční suma p edstavuje součet všech aktiv nebo všech pasiv společnosti. Tento 

ukazatel vypovídá o tržní síle banky, lze z něj odvodit i možný růst nebo pokles 

bankovních aktivit. Dle metodiky ČNB se ČSOB adí svým objemem bilanční sumy do 

velkých bank (od roku 2012 bilanční suma nad 250 miliard Kč; od roku 2011 nad 900 

miliard Kč).  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty bilanční sumy v milionech Kč za období 

2001 – 2011 a vyrovnané hodnoty tohoto ukazatele. 

Tab. č. 1: Bilanční suma 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y  ̂ 

1 2001 586426  

2 2002 597044  

3 2003 606480  

4 2004 613281  

5 2005 736538 727933 

6 2006 762301 760853 

7 2007 782898 793772 

8 2008 824485 826692 

9 2009 858972 859611 

10 2010 885055 892531 

11 2011 936593 925450 
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Graf č. 1: Bilanční suma 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Pozvolný nárůst bilanční sumy v první části sledovaného období souvisel s dlouhodobě 

uplatňovanou konzervativní obchodní politikou banky. Ke změně došlo v roce 2005, 

kdy se v důsledku rozsáhlého využívání reverzních repo operací (termínované zapůjčení 

cenných papírů se závazkem zpětného odprodeje) zvýšila bilance banky o více než 

20 %. V následujícím období se již bilanční suma banky vyvíjela v souladu s celkovým 

trendem české ekonomiky. 

Vzhledem ke skoku, ke kterému došlo v roce 2005, vynecháme p i vyrovnávání 

hodnoty p ed tímto rokem. Pro vyrovnání časové ady použijeme regresní p ímku. 

 

Graf č. 2: Bilanční suma – vyrovnáno regresní přímkou 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 
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 ̂                                            

Pomocí této rovnice stanovíme prognózu pro následující roky:  ̂               ̂              

Tedy v roce 2012 bude bilanční suma ČSOB p ibližně ř5Ř36ř milionů Kč a v roce 2013 

p ibližně řř12Řř milionů Kč, pokud budou dosavadní podmínky zachovány a trend se 

bude ídit zvolenou regresní funkcí. 

2.3.2 Vlastní jmění 

Vlastní jmění p edstavuje kapitál, který do společnosti vložili její zakladatelé nebo který 

vznikl p i činnosti společnosti. Do vlastního jmění pat í p edevším prvopočáteční 

majetkový vklad, hospodá ský výsledek společnosti a fondy z čistého zisku po zdanění. 

Vlastní jmění tvo í vlastní zdroje financování a typické pro něj je, že se v účetní rozvaze 

vykazuje na straně pasiv. Výhodou vlastního jmění je, že společnost z něj neplatí žádný 

úrok, obvykle je nevratné, ale naopak nevýhodou je, že ze zisku společnost vyplácí 

dividendy (6).  

V tabulce č. 2 jsou uvedeny skutečné hodnoty vlastního jmění v milionech Kč za období 

2001 – 2011. 

Tab. č. 2: Vlastní jmění 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 37853 

2 2002 41275 

3 2003 46001 

4 2004 45708 

5 2005 52950 

6 2006 52139 

7 2007 55109 

8 2008 55955 

9 2009 68951 

10 2010 65031 

11 2011 60303 
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Graf č. 3: Vlastní jmění 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Banka dlouhodobě p ekračuje regulatorní požadavky na kapitálovou p imě enost, což 

umožnilo hlavnímu akcioná i relativně velkou možnost odčerpávat p ebytečný kapitál 

ve formě dividend a mimo ádných dividend. To se projevilo v nerovnoměrném vývoji 

vlastního jmění. 

Vzhledem k nerovnoměrnému vývoji vlastního jmění nebudeme tuto adu vyrovnávat 

žádnou regresní funkcí. 

2.3.3 Vklady 

Bankovní vklady jsou často označovány jako nejbezpečnější uložení peněz. Je to dáno 

tím, že jsou ze zákona pojištěny. Společnost zohledňuje náklady na pojištění v nižších 

úrokových sazbách p iznaných svým klientům. Stává se tedy, že p iznané úrokové 

sazby nepokryjí inflaci, takže klient nedosahuje výnosu, ale ztráty z vložených 

finančních prost edků (7). 

Vklady neboli depozitní produkty mohou mít formu: běžného účtu, spo icího účtu, 
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výhodu běžného a termínovaného vkladu, tj. prost edky jsou klientovi rychle k dispozici 
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uložení volných finančních prost edků vázaných na určitou dobu. Výnos je v zásadě bez 

rizika ztrát (8). 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny celkové výše vkladů v milionech Kč v letech 2001 – 2011 

a vyrovnané hodnoty tohoto ukazatele. 

Tab. č. 3: Vklady 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y  ̂ 

1 2001 417743 408338 

2 2002 418143 428474 

3 2003 441596 448609 

4 2004 425858 468744 

5 2005 572431 488879 

6 2006 504294 509015 

7 2007 513102 529150 

8 2008 525200 549285 

9 2009 573147 569421 

10 2010 596079 589556 

11 2011 611569 609691 

 

 

Graf č. 4: Vklady 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 
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Vývoj klientských vkladů v čase vycházel ze všeobecného trendu ekonomiky a 

ovlivňovala jej i rostoucí konkurence na trhu a zájem banky o zvyšování celkového 

tržního podílu. Mimo ádný skok vzhůru v roce 2005 byl úzce spojen s již zmíněnými 

reverzními repo operacemi (viz část bilanční suma). 

Jak ukazuje graf č. 4, výše vkladů klientů stále roste a p edpokládá se, že poroste 

nadále. Proto k vyrovnání tohoto ukazatele použiji regresní p ímku. 

 

Graf č. 5: Vklady – vyrovnáno regresní přímkou 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Dosazením do vzorce (1.ř) získáme rovnici regresní p ímky:  ̂                                            

Dosazením do této rovnice spočítáme prognózu pro roky 2012 a 2013:  ̂               ̂              

Podle této prognózy by měly klientské vklady v roce 2012 dosáhnout výše p ibližně 

6261ř7 milionů Kč a v roce 2013 p ibližně 647240 milionů Kč, pokud budou 

zachovány dosavadní podmínky a trend se bude ídit zvolenou regresní funkcí. 
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2.3.4 Úvěry 

Bankovní úvěry se poskytují jednak podnikatelům, jednak fyzickým osobám. Jejich 

získání je podmíněno několika kritérii. Bankovní úvěry se liší dobou splatnosti, 

způsobem zajištění a také výší úrokové míry. Mohou být účelové (ČSOB Půjčka na 

lepší bydlení, vhodná k rekonstrukci nebo po ízení bydlení, ve výši 100000 až 600000 

Kč bez zajištění nemovitostí) a bezúčelové (ČSOB Půjčka na cokoliv ve výší 20000 až 

600000 Kč). Mezi nepodnikatelské bankovní úvěry pat í také hypoteční úvěry (od 

200000 Kč, nap íklad ČSOB Hypotéka s bonusem, ČSOB Bezstarostná hypotéka), které 

mají dlouhodobou splatnost (9). 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny výše úvěrů v milionech Kč a jejich vyrovnané hodnoty za 

období 2001 – 2011. 

Tab. č. 4: Úvěry 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y  ̂ 

1 2001 181476 167908 

2 2002 213682 195539 

3 2003 230100 223171 

4 2004 214608 250802 

5 2005 239357 278433 

6 2006 308596 306064 

7 2007 340489 333696 

8 2008 393593 361327 

9 2009 395774 388958 

10 2010 399741 416589 

11 2011 449291 444220 
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Graf č. 6: Úvěry 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Dlouhodobý trend úvěrů poskytovaných bankou klientům je sice navázán p edevším na 

vývoj konjunktury české ekonomiky, ale v úvodu sledovaného období jej ovlivnily 

i mimo ádné operace v podobě ešení závazku společnosti Slovenská inkasní 

a odprodejem některých problematických aktiv z podniku IPB českému státu. Vývoj ve 

druhé části sledovaného období už odpovídal trendu celého úvěrového trhu, tj. radikální 

vzestup retailových úvěrů (hypoték, úvěrů ze stavebního spo ení a částečně 

i spot ebitelských půjček). Vývoji ekonomiky odpovídalo i zpomalení úvěrové emise 

v letech 200ř a 2010, kdy české hospodá ství prožilo období hluboké recese.  

Celková výše úvěrů vykazuje rostoucí trend, pro její vyrovnání bude nejvhodnější zvolit 

regresní p ímku.  

 

Graf č. 7: Úvěry – vyrovnáno regresní přímkou 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 
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Dosazením do vzorce (1.ř) získáme tuto rovnici p ímky:  ̂                                            

Dosazením do této rovnice získáme prognózy pro následující roky:  ̂               ̂              

Výše úvěrů by se v roce 2012 měla pohybovat okolo 471Ř52 milionů Kč a v roce 2013 

pak okolo 4řř4Ř3 milionů Kč, pokud budou zachovány dosavadní podmínky a trend se 

bude ídit zvolenou regresní funkcí. 

2.3.5 Hotovost 

Hotovost p edstavuje celkové množství peněz udržovaných v trezorech bank. Odvíjí se 

od pot eby ízení běžné likvidity banky v rámci pobočkové sítě. V průběhu roku 

podléhá sezónnímu vývoji (pot eba hotovosti narůstá v době dovolených, p ed 

vánocemi atp.). Dlouhodobě v důsledku rozši ujícího se využívání alternativních 

platebních kanálů na úkor hotovostních operací se pot eba hotovosti obvykle, až na 

výjimečné situace spojené s nejistotou ve finančním sektoru, snižuje.  

V tabulce č. 5 je uvedena celková hotovost v letech 2001 – 2011. 

Tab. č. 5: Hotovost 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 9708 

2 2002 9349 

3 2003 9295 

4 2004 7969 

5 2005 7095 

6 2006 7141 

7 2007 9382 

8 2008 8348 

9 2009 7393 

10 2010 7774 

11 2011 8196 
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Graf č. 8: Úvěry 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Z grafu je jasné, že průběh tohoto ukazatele není možné nijak vyrovnat rozumnou 

regresní funkcí.  

V ČR existoval dlouhodobý trend snižování podílu hotovosti v bilancích bank, který 

měl několik základních důvodů. Hlavním důvodem bylo snižování poptávky klientů po 

hotovosti a následně nižší pot eba bank tuto hotovost v trezorech udržovat. P íčinou 

bylo všeobecné zvyšování využití alternativních platebních kanálů (rozvoj 

internetového a telefonního bankovnictví, rozši ování platebních karet a následně smart 

banking). Svoji roli sehrály i nulové výnosy, které držba hotovosti p ináší. Obrat nastal 

v době recese, kdy se zájem klientů mnohem výrazněji upíral na hotovost a banky tento 

fakt nutil mít v záloze vyšší podíl. V době recese se navíc s poklesem úrokových sazeb 

snižovala ekonomická ztráta z držby neúročené hotovosti ve srovnání s alternativními 

možnostmi investování. 
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bankou. V rámci banky jsou klienti obvykle interně rozčleněni do segmentů (retailová 

klientela - tzv. drobní klienti nefiremního charakteru, SME - malé a st ední podniky, 

korporátní klienti - podniky s ročním obratem nad stanovenou hranici, finanční instituce 

atp.).  

V tabulce jsou uvedeny hodnoty tohoto ukazatele v tisících v letech 2005 – 2011 a jeho 

vyrovnané hodnoty. 

Tab. č. 6: Počet klientů 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y  ̂ 

1 2005 2908  

2 2006 2931 2926 

3 2007 2995 3000 

4 2008 3047 3043 

5 2009 3064 3068 

6 2010 3078 3083 

7 2011 3096 3091 

 

Na následujícím grafu je znázorněný vývoj počtu klientů. 

 

Graf č. 9: Počet klientů 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 
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Dlouhodobý pozvolný nárůst počtu klientů odpovídá obchodní politice celé obchodní 

skupiny ČSOB v situaci relativně saturovaného trhu charakterizovaného vysokou mírou 

loajality klientů.  

Růst počtu klientů banky postupně zpomaluje. Pro vyrovnání této ady bude 

nejvhodnější použít modifikovaný exponenciální trend. 

Dosazením do vzorce získáme funkci modifikovaného exponenciálního trendu:  ̂                                         

 

Graf č. 10: Počet klientů – vyrovnáno modifikovaným exponenciálním trendem 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Dosazením do rovnice funkce získáme prognózy pro budoucí roky.  ̂             ̂            

P i stejných podmínkách jako dosud by měla ČSOB mít v roce 2012 p ibližně 30ř6000 

klientů, v roce 2013 by to pak mělo být 30řř000 klientů, pokud se trend bude ídit 

zvolenou regresní funkcí. 
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2.3.7 Počet zaměstnanců 

Tento ukazatel vyjad uje počet zaměstnanců pracujících na úst edí a na všech 

pobočkách ČSOB. Někdy se vyjad uje jako počet zaměstnanců včetně dce iných 

společností zahrnutých v rámci konsolidovaných finančních výsledků. Ukazatel počtu 

zaměstnanců slouží mj. k výpočtům produktivity a ovlivňuje výši nákladů na 

zaměstnance tvo ících jednu z největších částí provozních nákladů.  

V následující tabulce jsou uvedeny jeho skutečné a vyrovnané hodnoty v období 2001 – 

2011. 

Tab. č. 7: Počet zaměstnanců 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 9748 

2 2002 10373 

3 2003 10511 

4 2004 10211 

5 2005 8252 

6 2006 8237 

7 2007 8224 

8 2008 8468 

9 2009 8018 

10 2010 7641 

11 2011 7769 

 

Průběh tohoto ukazatele znázorníme graficky. 

 

Graf č. 11: Počet zaměstnanců 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 
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V roce 2005 došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců, od té doby se stav udržuje 

v počtu kolem Ř000. Počet zaměstnanců je silně ovlivněn manažerskými rozhodnutími, 

proto tuto adu nebudeme vyrovnávat žádnou regresní funkcí. 

2.3.8 Hmotná aktiva 

Hmotná aktiva p edstavují dlouhodobý hmotný majetek společnosti. Pat í sem obvykle 

vlastní budovy úst edí a pobočkové sítě, jejich za ízení (zejména kancelá ské vybavení) 

a pozemky ve vlastnictví banky.  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotných aktiv v milionech Kč za období 

2001 – 2011. 

Tab. č. 8: Hmotná aktiva 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 13501 

2 2002 12746 

3 2003 12434 

4 2004 11435 

5 2005 8545 

6 2006 11024 

7 2007 11936 

8 2008 10095 

9 2009 8468 

10 2010 8057 

11 2011 8114 

 

Hodnoty tohoto ukazatele znázorníme graficky. 
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Graf č. 12: Hmotná aktiva 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Tento ukazatel se s časem mění tak nepravidelně, že ho není možné vyrovnat žádnou 

rozumnou regresní funkcí.  

Význam hmotných aktiv v bilancích bank relativně klesá. Důvodem je optimalizace 

fungování bank (pobočkové sítě, koncentrace úst edních útvarů do centrál, outsourcing 

atp.). Banky tak nepot ebují automaticky se svým růstem expandovat i v rámci 

hmotného majetku, protože s optimalizací nákladů a dosahováním úspor z rozsahu jej 

pot ebují relativně méně. Skoky v ukazateli mezi lety 2005 a 2006 souvisí s odprodejem 

více než desítky budov banky v Praze a následně po ízení nového úst edí banky 

v Radlicích. 

2.3.9 Investiční cenné papíry 

Investičními cennými papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na 

kapitálovém trhu. Jsou to zejména akcie nebo obdobné cenné papíry p edstavující podíl 

na společnosti nebo jiné právnické osobě, dluhopisy nebo obdobné cenné papíry 

p edstavující právo na splacení dlužné částky, cenné papíry nahrazující akcie 

a dluhopisy, cenné papíry opravňující k nabití nebo zcizení akcií a dluhopisů a cenné 

papíry, ze kterých vyplývá na vypo ádání v penězích a jejichž hodnota je určena 

hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových 

výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjád ených ukazatelů 

(10). 
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V tabulce jsou uvedeny celkové hodnoty investičních cenných papírů. 

Tab. č. 9: Investiční cenné papíry 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 43574 

2 2002 77224 

3 2003 131100 

4 2004 126854 

5 2005 174613 

6 2006 172171 

7 2007 196689 

8 2008 229204 

9 2009 251315 

10 2010 263893 

11 2011 237848 

 

Tyto hodnoty znázorníme graficky. 

 

Graf č. 13: Investiční cenné papíry 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

P estože se na první pohled na graf nabízí vyrovnání pomocí regresní p ímky, 

vyrovnávat jej nebudeme, protože tento ukazatel je silně závislý na manažerských 

rozhodnutích. 
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Výrazný nárůst portfolia investičních cenných papírů souvisel s p etrvávajícím 

p ebytkem likvidity, který je charakteristický pro celý český bankovní trh. Banky tak 

vedle poskytování úvěrů pokračovaly v nákupech p edevším tuzemských státních 

cenných papírů. P ípadné poklesy tohoto portfolia byly výsledkem změn zejména 

v držbě zahraničních cenných papírů v souvislosti se situací na zahraničních finančních 

trzích.  

2.3.10 Úrokové výnosy 

Úrokové výnosy plynou z tzv. úrokových operací. Banka se snaží levně získat peníze 

(nízko úročené depozitní vklady) a naopak je zhodnocovat (spot ebitelské úvěry, 

investiční úvěry, hypotéky). Rozdíl mezi efektivním úročením vkladů a efektivním 

úročením úvěrů se nazývá úroková marže, v absolutním vyjád ení čisté úrokové výnosy 

(11). 

Výše úrokových výnosů a jejich vyrovnané hodnoty v milionech Kč jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tab. č. 10: Úrokové výnosy 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y  ̂ 

1 2001 13084 12073 

2 2002 13181 13399 

3 2003 14730 14726 

4 2004 15842 16052 

5 2005 15766 17378 

6 2006 17958 18704 

7 2007 21198 20030 

8 2008 21385 21356 

9 2009 23516 22682 

10 2010 24275 24008 

11 2011 24808 25334 
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Hodnoty z tabulky znázorníme pomocí grafu. 

 

Graf č. 14: Úrokové výnosy 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Vývoj čistého úrokového výnosu banky je dán dlouhodobě p etrvávajícím relativně 

vysokým úrokovým rozpětím (rozdílem mezi výnosností aktiv banky a nákladovostí 

pasiv), které se ovšem v posledních letech v důsledku poklesu tržních úrokových sazeb 

začalo pozvolna snižovat. Naproti tomuto trendu však působila expanze úvěrové emise, 

která zajistila nárůst čistého úrokového výnosu banky i v dobách již zmíněné klesajícího 

úrokového rozpětí (úrokové marže). 

Z grafu je patrné, že výše úrokových výnosů stále roste a pravděpodobně to tak bude 

i v následujících letech, pro vyrovnání použijeme regresní p ímku. 

Pomocí vzorce (1.ř) získáme tuto rovnici p ímky:  ̂                                          
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Graf č. 15: Úrokové výnosy – vyrovnáno regresní přímkou 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Dosazením do uvedené rovnice p ímky získáme prognózy do budoucna:  ̂              ̂             

P i zachování dosavadních podmínek by měly úrokové výnosy dosáhnout v roce 2012 

p ibližně 26661 milionů Kč a v roce 2013 p ibližně 27řŘ7 milionů Kč. 

2.3.11 Výnosy z poplatků 

Výnosy z poplatků pat í k tzv. neúrokovým výnosům. Jsou to peníze, které banky účtují 

nap íklad za výběry z bankomatu nebo balíčky běžných účtů (11). Zde uvedené výnosy 

jsou ve formě tzv. čistých výnosů, což znamená snížených o náklady, které banka musí 

pro dosažení výše uvedených výnosů vynaložit ve formě jí placených poplatků 

nap íklad za clearing v ČNB, za zúčtování karetních transakcí firmám jako je VISA 

nebo Eurocard/Mastercard, poplatky vyplácené jiným bankám za vedení účtu atp.  
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Výše výnosů v milionech Kč jsou uvedeny v tabulce. 

Tab. č. 11: Výnosy z poplatků 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 5976 

2 2002 5591 

3 2003 6314 

4 2004 6658 

5 2005 6517 

6 2006 6890 

7 2007 7309 

8 2008 6644 

9 2009 5579 

10 2010 5440 

11 2011 5368 

 

Hodnoty ukazatele z tabulky jsou znázorněny v následujícím grafu. 

 

Graf č. 16: Výnosy z poplatků 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Vzhledem k nepravidelnosti grafu není možné tuto časovou adu vyrovnat žádnou 

rozumnou regresní funkcí. 

Po dlouhodobém růstu čistého výnosu z poplatků docházelo po roce 2007 k jeho 

soustavnému poklesu. Tento nový trend souvisí s rozvíjející se nabídkou nových 

alternativních kanálů obsluhy klientů, které jsou pro ně levnější, a tudíž s sebou 
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p inášejí i nižší čisté výnosy pro banku. Dalším důvodem je koncentrace služeb do tzv. 

produktových balíčků, jež v rámci jedné ceny umožňují klientům s nižšími náklady 

provádět více operací než p i použití jednotlivých placených služeb. Pokles výnosů 

v tomto období dále také souvisí se zpomalením úvěrové aktivity celého bankovního 

sektoru. 

2.3.12 Zisk po zdanění 

Zisk po zdanění p edstavuje hospodá ský výsledek společnosti za účetní období snížený 

o zaplacenou daň z p íjmu právnických osob. Pro akcioná e p edstavuje výnos 

z vlastnictví dané banky, který bývá obvykle v následujícím roce zčásti nebo zcela 

vyplacen ve formě dividend. P ípadné nevyplacené zisky včetně zadržených zisků 

z p edchozích let následně navyšují vlastní jmění instituce. Ukazatel čistého zisku je 

jedním z nejdůležitějších parametrů pro hodnocení úspěšnosti podnikání banky.  

Jeho hodnoty v letech 2001 – 2011 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 12: Zisk po zdanění 
(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

i t y 

1 2001 5952 

2 2002 6591 

3 2003 6240 

4 2004 6901 

5 2005 10328 

6 2006 9543 

7 2007 9902 

8 2008 1034 

9 2009 17368 

10 2010 13471 

11 2011 11172 
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V grafu jsou zobrazeny hodnoty ukazatele z výše uvedené tabulky. 

 

Graf č. 17: Zisk po zdanění 

(Zdroj: (5), Zpracování vlastní) 

Kvůli velkému poklesu zisku v roce 200Ř a jeho vysokému nárůstu v roce 200ř není 

možné tuto časovou adu vyrovnat žádnou regresní funkcí. 

Trend čistého zisku se výrazně změnil v roce 200Ř, kdy banka p istoupila k p ecenění 

svého portfolia zahraničních cenných papírů. Tento jednorázový odpis stlačil zisk 

k jedné miliardě. Dosažení nadprůměrného zisku v roce 200ř bylo zap íčiněno 

jednorázovým odprodejem slovenské části banky mate ské skupině. Dopad na zisk 

z této operace v tomto roce dosáhl zhruba 6 mld. korun. Následně se zisk vrátil do 

dlouhodobě udržitelné úrovně. 
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2.4 Vlastní program pro regresní analýzu 

Pro výpočet charakteristik časových ad a jejich regresních funkcí jsem ve Visual 

Basicu pro Microsoft Excel vytvo il vlastní program. Ten pro správnou funkčnost 

vyžaduje, aby na prvním listu v excelovém sešitě byla tabulka obsahující zdrojová data. 

Každý ádek tabulky odpovídá jednomu ukazateli. První buňka na ádku musí 

obsahovat název ukazatele, v dalších buňkách pak musí být uvedeny hodnoty ukazatele 

v jednotlivých letech. 

Program p i spuštění načte seznam ukazatelů z prvního listu do listboxu a zobrazí jej na 

formulá i.  

 

Obr. č. 1: Okno programu s načteným seznamem ukazatelů 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tohoto listboxu si pak zvolíme požadovaný ukazatel, program pak v dalším listboxu 

zobrazí hodnoty ukazatele v jednotlivých letech a spočítá první diferenci a koeficient 

růstu časové ady. 
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Obr. č. 2: Hodnoty ukazatele a charakteristiky časové řady 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po zvolení regresní funkce program dopočítá hodnoty vyrovnané vybranou funkcí a určí 

prognózu pro další dva roky. 

 

Obr. č. 3: Hodnoty vyrovnané pomocí zvolené regresní funkce 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.5 Zhodnocení současné situace společnosti 

Banka vykazuje trvalý trend růstu bilanční sumy. Naproti tomu ukazatel zisku po 

zdanění se vyvíjí nerovnoměrně, ke konci hodnoceného období s klesající tendencí. 

V p ípadě vývoje počtu klientů je v posledních letech zaznamenán zpomalený vzestup. 

Nerovnoměrný vývoj čistého zisku lze p ipsat jednorázovým operacím, jako byl odpis 

části hodnoty eckých dluhopisů či cenných papírů navázaných na americké hypoteční 

dluhopisy, nicméně hlavním problémem ČSOB zůstává dlouhodobý trend poklesu 

klientských úrokových sazeb, který vychází z uvolněné měnové politiky centrální 

banky. 

Ze statistické analýzy vyplývá, že banka čelí poklesu čistého výnosu z poplatků, který je 

ovšem výsledkem stupňující se konkurence v bankovním sektoru (vstup nových 

"bezpoplatkových" bank na trh s dumpingovými cenami). Na druhé straně je pozitivem 

společnosti, že již nestojí p ed problémem p ecenění některých zahraničních cenných 

papírů ze svého portfolia z minulosti. 
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3 Splnění cílů práce 

V bakalá ské práci jsem se zabýval analýzou vybraných ukazatelů společnosti 

ČSOB, a.s.  

P i analýze jsem vycházel z teoretických poznatků, které jsem popsal v části Teoretická 

východiska práce. V praktické části práce jsem krátce p edstavil analyzovanou 

společnost a provedl analýzu vybraných ukazatelů.  

U některých ukazatelů (bilanční suma, vklady, úvěry, počet klientů a úrokové výnosy) 

jsem matematicky stanovil prognózu do budoucích let. U jiných ukazatelů (jako nap . 

hotovost, zisk po zdanění) to bohužel nebylo možné vzhledem k jejich nepravidelnému 

vývoji nebo silné závislosti na manažerských rozhodnutích. 

Dále jsem na základě provedené analýzy zhodnotil současnou situaci společnosti. 

Souhrnem lze íci, že cíle mé bakalá ské práce byly naplněny. 
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Závěr 

Cílem mé bakalá ské práce byla analýza vybraných ekonomických ukazatelů 

společnosti ČSOB, a.s. pomocí časových ad s následnou prognózou p íštího období. 

Jako zdroj dat mi sloužily na webových stránkách volně dostupné výroční zprávy 

společnosti. Vybrané ukazatele z výročních zpráv jsem graficky znázornil a popsal 

p íčiny jejich změn. U ukazatelů, u kterých to bylo možné, jsem jejich hodnoty 

vyrovnal vhodnou regresní funkcí a stanovil p edpokládaný vývoj. Je t eba íci, že 

získané prognózy se mohou lišit od skutečnosti, protože analyzované ukazatele jsou 

ovlivňovány různými vnějšími faktory a manažerskými rozhodnutími.  

Vě ím, že tato práce by mohla být p ínosem pro společnost ČSOB, a.s. a mohla by jí 

posloužit nejen jako doplněk k p ehledu o dlouhodobém vývoji vybraných ukazatelů, 

ale i napomoci p i dalších manažerských rozhodováních.   
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