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Anotace

Tato bakalá�ská práce se zabývá analýzou po�tu klient� v �eské spo�iteln�. V teoretické 

�ásti jsou definovány statistické metody, pot�ebné k jednotlivým výpo�t�m a základní 

pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická �ást je poté v�nována samotné analýze vývoje 

po�tu klient� za uplynulé období v porovnání s konkurencí a následné predikci 

budoucího vývoje.  

Annotation 

This bachelor work deals with analyze the number of clients in the Czech Saving Bank. 

In the theoretical parts are defined statistical methods needed for individual calculations 

and basic concept of banking. The practical part is dedicated to the analysis of the actual 

develompent of clients for the past period in comparison with competitors and the 

prediction of future develompent. 
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ÚVOD 

�eská spo�itelna, a. s. je jedna z nejvýznamn�jších bankovních institucí v �eské 

republice. Na našem trhu p�sobí již �adu let a za tuto dobu si vydobyla velmi silné 

postavení na trhu, které si chce i nadále udržet. Svou stabilitu a konkurenceschopnost 

upevnila �lenstvím banky Erste Group, jež pat�í mezi nejv�tší poskytovatele finan�ních 

služeb ve st�ední Evrop�. Jedním z nejd�ležit�jších cíl� této instituce je neustálé 

zkvalit�ování svých produkt� a služeb a zefektiv�ování pracovních proces�.  

Ve své práci zhodnotím jednotlivé roky, dle po�tu klient� �eské spo�itelny, tedy jak se 

m�nil po�et t�chto klient� a co bylo hlavní p�í�inou zm�ny.  Provedu následnou analýzu 

po�tu klient� pomocí �asových �ad a zhodnotím celé sledované období. Získané 

výsledky porovnám s konkurencí. Za nejv�tší konkurenty v sou�asné dob� lze 

považovat Komer�ní banku a �SOB, z hlediska poskytovaných služeb a po�tu klient�. 

Pokusím se stanovit prognózu do budoucna, jak by m�la �eská spo�itelna postupovat, 

na co by se m�la zam��it nejvíce, aby upevnila své postavení a udržela si tak své 

prvenství na trhu i nadále. 
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1 TEORETICKÁ �ÁST 

1.1 BANKOVNÍ POJMY1

1.1.1 Klient 

Osoba, pro kterou jsou veškeré bankovní služby ur�eny. Tedy takový zákazník 

bankovních institucí. Každá bankovní instituce dbá p�edevším na pohodlí a spokojenost 

svých klient�. Cílem je vzbudit d�v�ru v klientovi a vytvo�it si a udržet s ním 

dlouhodobý vztah. 

„Na pracovišti v bance je nejd�ležit�jší osobou klient, a� je fyzicky p�ítomen nebo je 

obsluhován n�kterým z alternativních distribu�ních kanál�. Klienti nejsou na bance 

závislí, banka je závislá na nich.“ 2

1.1.2 Platební karta 

Platební kartou se rozumí platební nástroj, který slouží k pokrytí výdaj� vynaložených 

samotnými klienty p�i platebních operacích, které sami provád�jí, sou�ástí je i výb�r 

hotovosti. V sou�asné dob� je platební karta nezbytným dopl�kem každé banky �i 

bankovní instituce. 

„Platební karta je platební instrument ve form� plastové karty, spl�ující mezinárodní 

formální i kvalitativní kriteria, vydaná oprávn�ným vydavatelem oprávn�nému držiteli, 

který jejím prost�ednictvím m�že provád�t bankovní úhrady a výb�r hotovosti.“ 3

                                                
1 zpracováno na základ� lit. [1] 
2 MELUZÍN, Václav, MELUZÍN, Tomáš. BANKOVNICTVÍ. Brno : AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM, 2008. 2. sv. (99, 99 s.). ISBN 978-80-214-3580-3. 
3 MELUZÍN, Václav, MELUZÍN, Tomáš. BANKOVNICTVÍ. Brno : AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM, 2008, 2. sv. (99, 99 s.). ISBN 978-80-214-3580-3. 
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1.1.3 Kreditní karta 

Prost�ednictvím kreditní karty lze �erpat prost�edky na úv�r do výše, která byla p�ed tím  

sjednaná. zárove� však i v souladu s limity pro r�zné druhy transakcí. Úv�r je poté 

možno splatit bu� ve výhodném bezúro�ném období (0% úrok), nebo ve splátkách 

s p�íslušným úrokem (m�sí�n� posta�í splatit stanovenou minimální splátku). 

1.1.4 Úv�r 

Úv�r p�edstavuje poskytnutí pen�žní �ástky na ur�itou dobu za tzv. úrok. 

„Úv�r lze definovat jako zap�j�ení pen�žního kapitálu a sním spojeného práva 

disponovat kapitálem proti závazku vrátit zap�j�ený kapitál v��iteli a vyplatit mu 

odm�nu za jeho zap�j�ení ve form� úroku.“4

1.1.5 Úrok 

Úrokem se rozumí  pen�žitá odm�na za p�j�ení finan�ních prost�edk�. V tomto p�ípad�

je v��itelem banka a klient je dlužníkem. Úrokové výnosy jsou pro banku 

nejvýznamn�jším zdrojem tvorby zisku. 

1.1.6 B�žný ú�et 

B�žným ú�tem se rozumí ú�et, který je ur�en k platebnímu styku, nikoli k tvorb� úspor.  

Banka jej z�izuje na základ� uzav�ené smlouvy s klientem a provádí veškeré p�íkazy 

samotného klienta, tedy výplaty a platby.  Ú�et je veden v �eských korunách nebo 

v dohodnuté cizí m�n� podle aktuální nabídky banky. 

                                                
4 MELUZÍN, Václav, MELUZÍN, Tomáš. BANKOVNICTVÍ. Brno : AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSVÍ CERM, 2008. 2 sv. (99, 99 s.). ISBN 978-80-214-3580-3. 
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1.1.7 Sporožirový ú�et 

Sporožirový ú�et je zvláštním druhem b�žného ú�tu, jehož majitelem m�že být jen 

fyzická osoba. Je veden pouze v �eské m�n� a není ur�en pro vklady, výplaty a platby 

související s podnikatelskou �inností klienta. 

1.1.8 Bankovní pobo�ka 

Bankovní pobo�ka je útvar, kde se odehrává obchodní styk s klienty. Pobo�ky provád�jí 

nebo zprost�edkovávají bankovní služby a operace, které zahrnují p�edevším p�íjem 

vklad� a poskytnutí úv�ru. 
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1.2 �ASOVÉ �ADY5

1.2.1 Základní pojmy 

�asové �ady se využívají pro popis jev� ekonomických a spole�enských. Zápis t�chto 

jev� se provádí pomocí �asových �ad. Ze získaných dat lze poté provád�t jak samotnou 

charakteristiku dosavadního pr�b�hu, tak i prognózovat vývoj v budoucnosti.  

„�asovou �adou (n�kdy chronologickou �adou) rozumíme �adu hodnot ur�itého 

ukazatele, uspo�ádaných z hlediska p�irozené �asové posloupnosti. P�itom je nutné, aby 

v�cná nápl� ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 

úseku.“6

�asové �ady d�líme na �ady intervalové a okamžikové. 

1.2.1.1 �asové �ady intervalové 

�asové �ady intervalové charakterizují kolik v�cí, jev� �i událostí vzniklo pop�ípad�

zaniklo v ur�itém �asovém useku, neboli intervalu. P�íkladem m�že být pr�m�rná denní 

spot�eba paliva. Grafické znázorn�ní lze provád�t následujícími zp�soby: 

� sloupkový graf 
− obdélníky, jejichž základny jsou shodné s délkou interval� a výšky 

naopak rovny hodnotám �asové �ady v p�íslušném intervalu. 

� h�lkový graf 
− úse�ky, které jsou vyneseny ze st�edu intervalu o p�íslušné hodnot�

�asové �ady. 

� spojnicový graf 
− jednotlivé hodnoty �asové �ady jsou vyneseny ve st�edech p�íslušných 

interval� a spojeny úse�kami. 

                                                
5 zpracováno na základ� lit. [2] 
6 KROPÁ�, Ji�í. STATISTIKA B. Brno : [s.n.], 2007. 155 s. ISBN 80-214-3295-0. 
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1.2.1.2 �asové �ady okamžikové 

�asové �ady okamžikové sledují kolik v�cí, jev� �i událostí existuje v ur�itém �asovém 

okamžiku. 

Grafické znázorn�ní u tohoto typu �asové �ady lze provád�t výhradn� spojnicovými 

grafy. Hodnoty ukazatel� se spojí úse�kami. 

1.2.2 Charakteristiky �asových �ad 

Charakteristiky �asových používáme p�edevším k tomu, abychom získali více informací 

o t�chto �asových �adách. 

Z hlediska jednoduchosti sem �adíme p�edevším pr�m�r �asových �ad, do kterého 

spadá: 

Pr�m�r intervalové �ady zna�íme y , po�ítá se jako aritmetický pr�m�r hodnot �asové 

�ady v jednotlivých intervalech.  

Vypo�et je dán vztahem: 

�
=

=
n

i
iy

n
y

1

1
          (1) 

           

kde n zna�í po�et interval� a ix  jednotlivé hodnoty �asové �ady.  

Pr�m�r okamžikové �ady, nazývaný též jako chronologický pr�m�r se rovn�ž zna�í y  a 

princip spo�ívá ve výpo�tu pr�m�r� v jednotlivých intervalech a jejich následné se�tení. 

Pokud jsou intervaly stejn� dlouhé, zna�í se tento pr�m�r za nevážený chronologický 

pr�m�r. 
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Výpo�et je dán vztahem: 

�
�

�
�
�

�
++

−
= �

−

=

1

2

1

221

1 n

i

n
i

y
y

y

n
y         (2) 

K dalším charakteristikám popisu vývoje �asové �ady se �adí p�edevším první 

diference, nazývané též jako absolutní p�ír�stky. První diference se zna�í )(11 yd   

a vypo�ítávají se jako rozdíl dvou po sob� jdoucích hodnot �asové �ady. 

Výpo�et je dán vztahem: 

niyyyd ii ,...,3,2,)( 111 =−= −        (3) 

První diference vyjad�ují p�ír�stky hodnoty �asové �ady, tedy o kolik se zm�nila její 

hodnota v ur�itém okamžiku resp. období oproti ur�itému okamžiku resp. období 

bezprost�edn� p�edcházejícímu. Zjistíme-li, že první diference kolísají kolem konstanty, 

lze �íci, že sledovaná �ada má lineární trend, tzn., že její vývoj lze popsat p�ímkou. 

Z prvních diferencí lze ur�it také pr�m�r prvních diferencí, který se zna�í jako )(1 yd   

a vyjad�uje, o kolik se pr�m�rn� zm�nila hodnota �asové �ady za jednotkový �asový 

interval.  

Výpo�et je dán vztahem: 

1
)(

1

1
)( 1

2
11

−

−
=

−
= �

= n

yy
yd

n
yd n

i

n

i

       (4) 

Koeficient r�stu lze použít v p�ípad�, že chceme zjistit rychlost r�stu �i poklesu hodnot 

�asové �ady. Zna�í se )( yk i , a po�ítáme jej jako pom�r dvou po sob� jdoucích hodnot 

�asové �ady.  
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Výpo�et je dán vztahem: 

( )
1−

=
i

i
i y

y
yk , .,...,3,2 ni =          (5) 

Obdobn� jako u prvních diferencí, lze i v p�ípad� koeficientu r�stu vypo�ítat jeho 

pr�m�r. Pr�m�r koeficientu r�stu, který se zna�í )(yk  , popisuje pr�m�rnou zm�nu 

koeficient� r�stu za jednotkový �asový interval.  

Výpo�et je dán vtahem: 

1

1

1

2

)()( −−

=

∏ == n
nn

n

i
i y

y
ykyk         (6) 

1.2.3 Dekompozice �asových �ad 

Zde si vysv�tlíme, jak �asovou �adu rozkládáme na jednotlivé její složky. Jedním 

z nejpoužívan�jších zp�sob� pro rozklad �asové �ady tzv. aditivní dekompozice, u níž 

lze hodnoty iy �asové �ady vyjád�it pomocí sou�tu.  

Výpo�et je dán vztahem: 

nieSCTy iiiii ,...,2,1, =+++=         (7) 

kde jednotlivé s�ítance v �ase it  vyjad�ují: 

Ti -trendovou složku 

Si -sezónní složku 

Ci -cyklickou složku 

ei -náhodou složku 



18

Pojem �asová �ada p�edstavuje ur�itý trend, který je následn� ovliv�ován ostatními 

složkami, jež se na n�j postupn� „nabalují“. Rozklad, tzv. dekompozice �asové �ady na 

tyto složky je motivován skute�ností, že v jednotlivých složkách se snadn�ji da�í zjistit 

zákonitosti v chování �ady než v p�vodní nerozd�lené �ad�. U n�kterých �asových �ad 

m�že nastat situace, kdy nejsou zastoupeny všechny výše zmi�ované složky, ale pouze 

jen n�které.  

Popis jednotlivých složek: 

Trend vyjad�uje tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v �ase. Vzniká 

v d�sledku systematicky p�sobících sil ve stejném sm�ru. Opakem trendu je �asová 

�ada bez trendu, kdy je ukazatel zvolené �asové �ady v pr�b�hu sledování  na stejné 

úrovni, pop�ípad� kolem této úrovn� mírn� kolísá. 

Sezónní složka nám udává periodické zm�ny v �asové �ad�, které se odehrávají b�hem 

roku a každý rok se opakují. Tyto zm�ny jsou p�edevším zp�sobeny st�ídáním ro�ních 

období, lidskými faktory, týkající se ekonomické aktivity nebo sem �adíme zm�ny  

v objemu sezónního prodeje obchodního domu b�hem roku. Pro výpo�ty jsou 

up�ednost�ovány m�sí�ní nebo �tvrtletní m��ení. 

Cyklická složka bývá zam��ována za fluktuaci okolo trendu, kde se st�ídá fáze r�stu 

s fází poklesu. Tato fáze se m�ní pomocí r�zných vn�jších vliv�, �adíme sem i 

mimoekonomické vlivy, které není snadné zjiš�ovat. P�íkladem mohou být cyklické 

zm�ny v mód� vyvolávající cyklické zm�ny v odbytu r�zných odv�tví od�vního 

pr�myslu. 

Reziduální složka je tvo�ena náhodnými pohyby v pr�b�hu �asové �ady, jež nemají 

systematický a rozpoznatelný charakter. Tato složka obsahuje také chyby v m��ení 

údaj� �asové �ady a n�které chyby v zaokrouhlování, kterých se dopouštíme p�i vlastní 

analýze �asové �ady. 
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1.2.3.1 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Regresní analýza je nejpoužívan�jším zp�sobem popisu vývoje �asové �ady (viz 

kapitola 1.3). Umož�uje jak vyrovnání dat �asové �ady, tak i prognózu jejího dalšího 

vývoje. P�edpokládá se, že danou �asová �adu, jejíž hodnoty jsou ,,...,, 21 nyyy lze 

rozložit na složky trendovou a reziduální: 

,iii eTy += .,...,2,1 ni =          (8)

Hlavním problémem je volba vhodného typu regresní funkce, který lze ur�it 

z grafického záznamu pr�b�hu �asové �ady nebo podle p�edpokládaných vlastností 

trendové složky, jež plyne z ekonomických teorií. Podrobn�ji je regresní analýza 

popsána v kapitole 1.3. 

1.2.3.2 Metoda klouzavých pr�m�r�  

Metodu klouzavých pr�m�r�, jež slouží pro popis trendu v �asové �ad�, který m�ní sv�j 

charakter v �ase, užijeme tehdy, nelze-li použít vhodnou matematickou funkci k jeho 

popisu.  

Existuje n�kolik zp�sob�, jak lze vypo�ítat metody klouzavými pr�m�ry. Postup 

jednoho ze zp�sobu lze popsat následovn�: 

Prvními p�ti sousedními hodnotami �asové �ady proložíme polynom t�etího stupn�. 

Jeho pomocí dále vypo�ítáme vyrovnané první dv� a prost�ední hodnotu této p�tice. 

Poté se po �asové ose posuneme o jeden �asový interval doprava, dostaneme se tedy 

k další p�tici hodnot �asové �ady a tuto p�tici proložíme novým polynomem t�etího 

stupn� a ur�íme její vyrovnanou prost�ední hodnotu. Takto pokra�ujeme do té doby, 

dokud se nedostaneme k poslední p�tici hodnot, u níž ur�íme pomocí polynomu t�etího 

stupn� vyrovnanou prost�ední a dv� poslední hodnoty dané p�tice.  
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Již z názvu – metoda klouzavých pr�m�r� – lze odvodit zp�sob výpo�tu, kdy po �asové 

ose jakoby „kloužeme“. 

Vzorce, podle nichž vyrovnáváme hodnoty �asové �ady, jsou uvedené v kapitole 

regresní analýzy 1.3. 

P�edpokladem je �asová �ada ,,...,, 21 nyyy jejíž �leny iy lze rozložit na trendovou a 

náhodnou složku, tedy: 

,iii eTy += .,...,2,1 ni =         (9)

Výpo�ty lze znázornit pomocí tzv. okénka pro klouzavé pr�m�ry, které na �asové ose 

zobrazuje sousední p�tici hodnot �asové �ady. Obsahuje �asové úseky ,k ,1+k ,2+k

3+k a 4+k , které na ose t transformuje v okénku na hodnoty -2, -1, 0, 1 a 2 na 

pomocné ose, která se zna�í τ . 

Regresní polynom, ozna�ený ),,( kbτη pomocí kterého vyrovnáváme zadanou p�tici 

hodnot �asové �ady v k-tém okénku, pro ,4,...,2,1 −= nk poté vyjád�íme dle vztahu: 

,),( 3
4

2
321 ττττη kkkkk bbbbb +++=        (10) 

kde [ ]T
kkkkk bbbbb 4321 ,,,= je sloupcový vektor jeho koeficient�. 

K ur�ení regresních koeficient� 4321 ,,, kkkk bbbb  využijeme metodu nejmenších �tverc�, 

p�i níž ur�íme minimum funkce: 

( ) ( ) ,,,,,
22

2

3
4

2
32124321 �

−=
++ −−−=

τ

τττ kkkkrkkkkk bbbbybbbbS     (11) 

která vyjad�uje rozdíly mezi hodnotami �asové �ady a hodnotami regresního polynomu 

v k-tém okénku. 
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Soustavu �ty� rovnic o �ty�ech neznámých získáme tak, že vypo�teme parciální 

derivace této funkce podle jednotlivých regresních koeficient� 4321 ,,, kkkk bbbb  a 

položíme získané výrazy rovné nule. 

Soustavu lze zapsat pomocí matic jako: 

kk cAb = , 

kde jednotlivé matice jsou: 
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Hledané koeficienty 4321 ,,, kkkk bbbb  pak ur�íme dle vztahu: 

kk cAb 1−= ,          (13)

kde matice ,1−A  ozna�uje inverzní matici k matici A  a je rovna 
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−
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Prost�ední vyrovnaná hodnota v k-tém okénku, ozna�ená ,ˆ 2+kη  se vypo�ítá dle vztahu: 

( ).31217123
35

1
ˆ 43212 +++++ −+++−= kkkkkk yyyyyη     (14) 
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První  resp. druhou vyrovnanou hodnotu (ozna�enou 1η̂  resp. 2η̂ ) poté ur�íme z funkce

(10), do níž dosadíme za τ �íslo -2 resp. -1, tedy: 

);,2(ˆˆ 11 b−= ηη   ).,1(ˆˆ 12 b−= ηη        (15) 

P�edposlední resp. poslední vyrovnanou hodnotu (ozna�enou 1ˆ
−nη  resp. nη̂ ) ur�íme 

z funkce (10), do níž dosadíme za τ �íslo 1 resp. 2, tedy: 

);,1(ˆˆ 41 −− = nn bηη ).2(ˆˆ 4−= nn bηη        (16) 

Koeficient� 4−nb  regresního polynomu, ur�eného pro poslední p�tici hodnot �asové �ady 

lze využít k prognóze u �asové �ady pro �as 1+= nt . Hodnotu této p�edpov�di, 

ozna�enou 1ˆ
+nη , ur�íme pomocí vztahu (10), do níž dosadíme za τ �íslo 3, tedy: 

),3(ˆˆ 41 −+ = nn bηη          (17) 

   



23

1.3 REGRESNÍ ANALÝZA7

  

„V ekonomice a p�írodních v�dách se �asto pracuje s prom�nnými veli�inami, kdy mezi 

nezávisle prom�nou, ozna�enou x, a závisle prom�nou, ozna�enou y, kterou m��íme �i 

pozorujeme, existuje n�jaká závislost. Ta je bu� vyjád�ena funk�ním p�edpisem y = 

�(x), kde ale funkci �(x) neznáme nebo tuto závislost nelze „rozumnou“ funkcí vyjád�it. 

Víme jen, že p�i nastavení ur�ité hodnoty nezávislé prom�nné x dostaneme jednu 

hodnotu závislé prom�nné y.“8

1.3.1 Regresní p�ímka 

Regresní p�ímka je nejjednodušší regresní úloha, ve které je funkce ( )xη  vyjád�ena 

p�ímkou: 

( ) ( ) xxxYE 21 ββη +==          (18) 

Pomocí tzv. metody nejmenších �tverc� k získání parametr� 1β  a 2β  (pro zadané 

dvojice ii yx , ) musíme ur�it jejich odhady 1b  a 2b . Tato metoda spo�ívá v tom, že za 

"nejlepší" považujeme koeficienty 1b , 2b , minimalizující funkci ( )21 ,bbS , která je dána 

vztahem: 

2
21

1
21 )(),( i

n

i
i xbbybbS −−=�

=

        (19) 

                                                
7 zpracováno na základ� lit. [2] 
8 KROPÁ�, J. Statistika B. 2. vyd. Brno, 2009. ISBN 978-80-214-3295-6. s. 145. 
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Hledané odhady 1b  a 2b  koeficient� 1β  a 2β  regresní p�ímky pro zadané dvojice 

( )ii yx ,  ur�íme tak, že vypo�teme první parciální derivace zmín�né funkce ( )21 ,bbS , b

podle prom�nných 1b  resp. 2b . Získané parciální derivace položíme rovny nule a po 

jejich úprav� dostaneme tzv. soustavu normálních rovnic, ta je dána vztahem: 

,..
1

2
1

1 ��
==

=+
n

i
i

n

i
i ybxbn         (20) 

,..
1

2
1

2
1

1
���
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=+
n

i
ii

n

i
i

n

i
i yxbxbx        (21)

z nichž pomocí vzorc� vypo�teme koeficienty 1b  a 2b . Hledané koeficienty 1b a 2b jsou 

pak dány vztahy: 

,, 21

1

22

1
2 xbyb

xnx

yxnyx
b

n

i
i

n

i
ii
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−

−

=

�

�

=

=        (22)

kde x resp. y jsou výb�rové pr�m�ry, pro n�ž platí: 

��
==

==
n

i
i

n

i
i y

n
yx

n
x

11

1
,

1
        (23)

Odhad regresní p�ímky, ozna�ený )(x
∧

η , je tedy dán vztahem: 

xbbx 21)( +=
∧

η          (24) 



25

1.3.1.1 Vlastnosti koeficient� regresní p�ímky 

„Koeficienty b1, b2  regresní p�ímky jsme ur�ili pro nam��ené hodnoty yi závislé 

prom�nné. Pokud bychom ale m��ení opakovali vícekrát, pak bychom obecn� dostali 

jiné hodnoty yi, tedy také jiné koeficienty b1, b2 a jinou regresní p�ímku. Tudíž vypo�tené 

regresní koeficienty a samotná regresní p�ímka jsou náhodnými veli�inami, které 

ozna�íme ( )xBB η̂,, 21  a nazveme statistikami. Pomocí teorie regresních funkcí m�žeme 

ze zadaných dat o t�chto statistikách získat více informací.“9

Požadované vlastnosti: 

( ) 0=ieE           (25) 

( ) 2σ=ieD           (26) 

( ) 0, =ji eeC  pro ji ≠ , kde ,,...,2,1, nji =       (27) 

V p�ípad� spln�ní t�chto p�edpoklad� platí pro náhodné veli�iny iY : 

( ) ii xYE 21 ββ +=          (28) 

( ) 2σ=iYD           (29) 

( ) 0, =ji YYC  pro ji ≠ , kde ,,...,2,1, nji =       (30) 

                                                
9 KROPÁ�, J. Statistika B. 2. vyd. Brno, 2009. ISBN 978-80-214-3295-6. s. 145. 
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p�i�emž st�ední hodnoty náhodných veli�in iY  jsou rovny hodnotám regresní p�ímky, 

rozptyl je roven rozptylu náhodných veli�in ie  a náhodné veli�iny iY  a jY , kde ji ≠ , 

jsou nekorelované. 

Za pomocí podmínek, které jsme si stanovili výše, lze odvodit, že pro st�ední hodnoty 

statistik 21 , BB  a ( )xη̂  platí:  

( ) 11 β=BE , ( ) 22 β=BE , ( )( ) xxE 21ˆ ββη +=      (31)

V p�ípad� spln�ní požadovaných vlastností na za�átku oddílu jsou dány rozptyly 

statistik 21 , BB  vztahy: 

( ) 2

1

22
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1
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BD        (32) 
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Rozptyl statistiky ( )xη̂  je dán vztahem: 

( )( ) ( ) 2
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Ve zmín�ných vztazích se objevuje hodnota 2σ , která vyjad�uje p�esnost m��ení, neboli 

pozorování. V p�ípad� nezadání této hodnoty je pot�eba ji odhadnout. K odhadu 

rozptylu se používá tzv. reziduální sou�et �tverc�, který zna�íme RS . 
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Výpo�et je dán vztahem: 

( )( )� �
= =

−==
n

i

n

i
iiiR xyeS

1 1

22 ˆˆ η        (35) 

Tento sou�et charakterizuje stupe� rozptýlení pozorovaných hodnot závisle prom�nné 

kolem ur�ené regresní p�ímky. 

Odhad rozptylu 2σ , ozna�ený 2σ̂ , je pak roven: 

2
ˆ 2

−
=

n

S Rσ           (36) 

1.3.2 Klasický lineární model 

Pro regresi lze použít i jiných model�, než regresní p�ímky, která nemusí být pro 

vyrovnání zadaných dat vhodná. Nej�ast�ji používaným modelem je tzv. Klasický 

lineární model. 

P�íkladem m�že být zkoumání závislosti ceny ojetého automobilu na po�tu najetých 

kilometr� a stá�í tohoto vozidla. 

Regresní koeficienty zjiš�ujeme pomocí maticových po�t�, které vzorce a výpo�ty 

významn� zjednodušují. Pro výpo�et lze také použít již zmín�nou metodu nejmenších 

�tverc�. 
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1.3.3 Volba regresní funkce 

D�ležitou sou�ástí regresní analýzy je také volba vhodné regresní funkce. Tato volba 

spo�ívá ve zjišt�ní, jak t�sn� zvolená regresní funkce k zadaným hodnotám p�iléhá a 

dále také, jak dob�e tato funkce vystihuje funk�ní závislost mezi závisle a nezávisle 

prom�nnou. Pro výpo�et se dále používá reziduální sou�et �tverc�, a to v p�ípad�, že 

použitá data jsou vyrovnána pomocí více regresních funkcí. Tento sou�et však není 

normován, proto z jeho hodnot nem�žeme soudit, jak dob�e vybraná regresní funkce 

závislost mezi prom�nnými vystihuje.  

Charakteristika, která umož�uje zjistit, jak dob�e zvolená regresní funkce vystihuje tuto 

závislost, je založená na tom, nakolik lze zvolenou regresní funkcí vysv�tlit rozptyl 

pozorovaných hodnot závisle prom�nné. Pro výpo�et je zapot�ebí t�chto t�í rozptyl�: 

( )
2

1

1
�

=

−=
n

i
iy yy

n
S          (37) 

( )
2

1
ˆ ˆ

1
�

=

−=
n

i
i y

n
S ηη          (38) 

( )
2

1
ˆ ˆ

1
�

=
− −=

n

i
iiy y

n
S ηη          (39) 

kde, yS  znázor�uje rozptyl empirických hodnot, který je roven pr�m�ru sou�tu 

kvadrát� odchylek zadaných hodnot od jejich pr�m�ru. η̂S  je rozptylem vyrovnaných 

hodnot, který je roven pr�m�ru sou�tu kvadrát� odchylek vyrovnaných hodnot od 

pr�m�ru zadaných dat. η̂−yS  je tzv. reziduální rozptyl, který je roven pr�m�ru ze 

sou�tu kvadrát� odchylek zadaných hodnot od vyrovnaných. 
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P�i použití metody nejmenších �tverc� platí mezi t�mito t�emi charakteristikami 

následující vztah: 

ηη ˆˆ −+= yy SSS          (40) 

1.3.4 Nelineární regresní modely 

V p�ípad� nelineárních regresních model� nelze funkci ( )βη ,x  vyjád�it jako 

lineární kombinaci regresních koeficient� 1β  a známých funkcí, nezávislých na vektoru 

koeficient� β . Pro výpo�et t�chto model� lze využít i numerických metod. 

  

1.3.4.1 Linearizovatelné funkce 

Lineaerizovatelnou funkci získáme vhodnou transformací, jejímž výsledkem je funkce, 

která na svých regresních koeficientech lineárn� závisí. Pro ur�ení regresních 

koeficient� a dalších charakteristik této funkce se využívá bu� regresní p�ímka nebo 

klasický lineární model. Následnou zp�tnou transformací poté ze získaných výsledk�

dostaneme  odhady koeficient� a intervaly spolehlivosti pro p�vodní nelineární model. 

1.3.4.2 Speciální nelinearizovatelné funkce 

Speciální nelinearizovatelné funkce, které se používají nej�ast�ji v �asových �adách, 

popisujících ekonomické d�je, a podle kterých lze ur�it regresní koeficienty, p�edstavují 

tzv. modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova k�ivka. 

Modifikovaný exponenciální trend se používá v p�ípad�, kdy je regresní funkce shora, 

resp. zdola ohrani�ená. 
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Výpo�et je dán vztahem: 

( ) xx 321 βββη ++=          (41) 

Logistický trend má inflexi a je shora a zdola ohrani�en. Nej�ast�jší zastoupení tohoto 

trendu nalezneme v ekonomických úlohách pro modelování pr�b�hu poptávky po 

p�edm�tech dlouhodobé spot�eby nebo modelování vývoje, výroby a prodeje n�kterých 

druh� výrobk�.  

Výpo�et je dán vztahem: 

( )
x

x
321

1

βββ
η

++
=          (42) 

Gompertzova k�ivka má pro n�které hodnoty svých koeficient� inflexi a je shora i 

zdola ohrani�ena. Je �azena mezi tzv. S-k�ivky nesymetrické kolem inflexního bodu. 

V�tšina jejích hodnot leží až za jejím inflexním bodem. Tento bod p�edstavuje místo, 

kde konvexní pr�b�h k�ivky p�echází v konkávní. 

Výpo�et je dán vztahem: 

( )
x

ex 321 βββη ++=          (43) 

Odhady koeficient� 321 ,, βββ  modifikovaného exponenciálního trendu ozna�ené 

321 ,, bbb  jsou dány následujícími vztahy: 
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SS

SS
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31

�
�

�
�
�

�

−

−
−=

h

mh
x

b

b
bbS

m
b

3

3
3211 1

11
1         (46) 

kde výrazy 321 ,, SSS  jsou sou�ty, které jsou dány vztahy: 
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Vzorce pro výpo�et koeficient� modifikovaného exponenciálního trendu jsou odvozeny 

za t�chto p�edpoklad�: 

� Zadaný po�et n dvojic hodnot ( ) ,...,2,1,, niyx ii = je d�litelný t�emi. Data tedy 

lze rozd�lit do t�í skupin o stejném po�tu m prvk�. V p�ípad�, že data tento 

požadavek nespl�ují, vynechá se p�íslušný po�et po�áte�ních nebo koncových 

hodnot. 

� Hodnoty ix  jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0, tj. 

( )hixxi 11 −+= , p�i�emž ix  je první z uvažovaných hodnot ix . 
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1.4 HISTORIE A SOU�ASNOST SPOLE�NOSTI10

�eská spo�itelna zahájila svou �innost v roce 1992 jako akciová spole�nost, avšak její 

ko�eny spadají až do roku 1825, kdy na trh vstoupil nejstarší právní p�edch�dce �eské 

spo�itelny, a to Spo�itelna �eská. 

Velký zlom nastal v roce 2000, kdy se �eská spo�itelna stala �lenem banky Erste 

Group, která se �adí mezi nejv�tší poskytovatele finan�ních služeb ve st�ední Evrop�

s po�tem klient� více než 17 milion�. Tímto spole�nost naplnila svou vizi silné a 

konkurence schopné banky. 

V sou�asné dob�  �eská spo�itelna zastupuje klientelu s po�tem 5,3 milionu a tímto 

pouze potvrzuje své silné postavení na �eském trhu. Své prvenství dokazuje také 

v moderních bankovních disciplínách jimiž jsou p�edevším platební karty, internetové 

bankovnictví, hypoté�ní a spot�ebitelské úv�ry a další služby.  

Spole�nost získala také �adu ocen�ní, mezi nejvýznamn�jší pat�í titul Banka roku, jež 

obdržela v sout�ží Fincetrum Banka roku 2009 a Nejd�v�ryhodn�jší banka, p�i�emž 

tímto titulem se m�že chlubit již šestým rokem po sob�. 

Sou�ástí �eské spo�itelny je také 12 dce�iných spole�ností ( Brokerjet �eské spo�itelny, 

Erste Corporate Finance, Factoring �eské spo�itelny, GRANTIKA �eské spo�itelny, 

INFORMATIKA �eské spo�itelny, Investi�ní spole�nost �eské spo�itelny, PARTNER 

�eské spo�itelny, Penzijní fond �eské spo�itelny, Realitní spole�nost �eské spo�itelny, 

REICO �eské spo�itelny, Stavební spo�itelna �eské spo�itelny, sAutoleasing). 

Prost�ednictvím t�chto spole�ností má �eská spo�itelna možnost svým klient�m 

nabídnout širokou škálu služeb a vyhov�t veškerým p�áním a požadavk�m samotného 

klienta. 

Své služby a produkty poskytuje p�edevším drobné klientele a neopomíná také malé a 

st�ední firmy �i m�sta a obce. Zam��uje se i na financování velkých korporací a 

poskytování služeb v oblasti finan�ních trh�. Za cíl si klade neustálé zkvalit�ování 

svých produkt� a služeb a zefektiv�ování pracovních proces�. 

                                                
10 zpracováno na základ� lit. [6] 
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Za svou p�sobnost již vydala p�es 3 miliony platebních karet, provozuje p�es 1190 

bankomat� a pobo�ky �eské spo�itelny nalezneme po celé �eské republice s po�tem až 

655. 

Krom své podnikatelské �innosti se spole�nost zabývá také charitou. Podporuje 

charitativní neziskové spole�nosti a organizace, ob�anská sdružení �i r�zné nadace a 

nada�ní fondy. Spadá sem oblast kultury, v�dy, vzd�lání aj. 

O pohodlí klient� se stará tzv. tým Ombudsmana �eské spo�itelny, který zajiš�uje 

spokojenost klient�. 

1.4.1 Produkty a služby 

1.4.1.1 Ú�ty a karty 

Osobní ú�et 

Osobní ú�et je ur�en soukromé klientele. Lze jej z�ídit i formou on-line. Sou�ástí toho 

ú�tuje i spousta výhod zdarma (vedení sporožirového ú�tu, vyhotovení m�sí�ního 

papírového nebo elektronického výpisu, z�ízení a vedení vkladového ú�tu, z�ízení 

trvalých p�íkaz� / souhlas� s inkasem). Klient má možnost vybrat si ze 3 typ� osobního 

ú�tu (STANDARD, PLUS a SPECIÁL) podle toho, který mu vyhovuje nejlépe. Tyto 

ú�ty se liší v nastavení a druhu poskytovaných služeb.  

Program výhod 

Program výhod je ur�en pro klienty �eské spo�itelny. Principem tohoto benefitu je tedy 

zvýhodnit stálé klienty za využívání produkt� a služeb banky na všech typech Osobního 

ú�tu. 
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Exklusive konto 

Exclusive konto je ur�en soukromé klientele a zahrnuje spole�nou nabídku produkt� a 

služeb. Sou�ástí tohoto konta je i vedení Sporožirového ú�tu s pásmovým úro�ením 

zdarma. 

Sporožirový ú�et 

Sporožirový ú�et je ur�en soukromé klientele. Tento ú�et je zpravidla doporu�ován 

klient�m, kte�í si cht�jí hlídat své osobní a rodinné finance. Sou�ástí jsou také 

navazující produkty a služby.   

B�žný ú�et v cizí m�n�

B�žný ú�et v cizí m�n� je ur�en podnikatel�m a malým firmám, ve�ejným sektor�m, 

neziskovým sektor�m, svobodnému povolání, soukromé klientele. Klient m�že mít 

vedeno více t�chto ú�t�, jak v r�zných, tak i ve stejných m�nách. 

Osobní ú�et �eské spo�itelny Student 

Osobní ú�et �eské spo�itelny Student je ur�en student�m denního studia na všech 

typech škol od 15 let do dosažení 30 let v�ku.  

Osobní ú�et �eské spo�itelny Junior  

Osobní ú�et �eské spo�itelny Junior je ur�en d�tem od 8 let k datu dovršení 15 let v�ku 

dít�te – nezletilým ob�an�m �eské republiky/cizím státním p�íslušník�m. 

Osobní ú�et �eské spo�itelny Junior je ur�ený pro nezletilé osoby ve v�ku 8 k datu 

 dovršení 15 let v�ku dít�te (s dispozi�ními právy jejich zákonných zástupc�). 

Osobní platební karty 

Mezi osobní platební karty se �adí Chytrá karta �eské spo�itelny, Debetní karty, 

Dopl�kové služby k platebním kartám. 
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P�ímé bankovnictví 

Do p�ímé bankovnictví se �adí SERVIS 24 Telebanking, SERVIS 24 Internetbanking, 

SERVIS 24 GSM banking. 

Platby do zahrani�í 

Platby do zahrani�í se provádí  Jednotným eurovým platební stykem, nebo Zahrani�ním 

platebním stykem. 

Šeky 

�eská spo�itelna vydává Soukromé šeky a Šeky splatné u jiných bank. 

Jistotní b�žný ú�et 

Jistotní b�žný ú�et je ur�ený k zajišt�ní �ádného vypo�ádání kupní ceny nebo její �ásti 

mezi prodávajícím a kupujícím p�i koupi, resp. prodeji nemovitosti prost�ednictvím t�etí 

strany - �eské spo�itelny, která zajiš�uje výplatu pen�z dle p�edem dohodnutých 

podmínek. 

1.4.1.2 Úv�ry 

Sem se �adí p�edevším Kontokorentní úv�r na dobu neur�itou ke sporožirovému ú�tu, 

Hypote�ní úv�ry, Úv�ry ze stavebního spo�ení, P�j�ka, Spot�ebitelský úv�r, Hypotéka v 

hotovosti �eské spo�itelny, Hotovostní úv�r. 

1.4.1.3 Bydlení 

Hypote�ní úv�ry 

Mezi hypote�ní úv�ry se �adí Ideální hypotéka �eské spo�itelny a Hypotéka na 

investice. 
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Úv�ry ze stavebního spo�ení 

Úv�ry ze stavebního spo�ení lze rozd�lit na P�eklenovací úv�r TREND, P�eklenovací 

úv�r HYPO TREND, Úv�r ze stavebního spo�ení. 

Další produkty pro financování bydlení 

Mezi další produkty pro financování bydlení pat�í nap�íklad Hypotéka v hotovosti 

�eské spo�itelny, Spot�ebitelský úv�r, Hotovostní úv�r, P�j�ka, Zelená úsporám - 

dota�ní program. 

1.4.1.4 Spo�ení a investování 

Pat�í sem p�edevším Vkladní knížky, Vkladové ú�ty �i Stavební spo�ení. 

1.4.1.5 Pojišt�ní 

Do pojišt�ní pro p�ípadné nehody �adíme FLEXI životní pojišt�ní, Kapitálové životní 

pojišt�ní KAPITÁL, Flexibilní životní pojišt�ní JUNIOR. Mezi další pojistné produkty 

se �adí nap�íklad Asisten�ní služby, Cestovní pojišt�ní k Osobnímu ú�tu �eské 

spo�itelny, Úrazové pojišt�ní, Pojišt�ní nemovitostí, Pojišt�ní domácností atd. 
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1.5 KONKURENCE 

Mezi nejv�tší konkurenty �eské spo�itelny lze �adit �eskoslovenskou obchodní banku a 

Komer�ní banku. Ob� banky v posledních letech zaznamenaly nár�st klient�, �ímž 

v ur�ité mí�e ovlivnili postavení �eské spo�itelny na trhu a v�tší �ást klient� p�ešla na  

možnost využít kvalitn�jších služeb a produkt�, které tyto konkurence nabízejí. 

1.5.1 �SOB11

�SOB neboli �eskoslovenská obchodní banka, a. s. byla založena v roce 1964 

p�edevším pro poskytování služeb v oblasti financování zahrani�ního obchodu. V roce 

1999 se stala sou�ástí belgické KBC Bank, která se �adí do skupiny KBC. D�ležitým 

rokem byl pro banku rok 2000, ve kterém p�evzala Investi�ní a poštovní banku (IPB). 

K datu 1. ledna 2008 se váže odd�lení �eského a slovenského trhu, do této doby 

p�sobila �SOB na obou trzích.  

�SOB své služby poskytuje p�edevším drobné klientele, jimiž jsou fyzické osoby �i 

malé a st�edn� velké podniky, avšak mezi klientelu lze �adit také nebankovní finan�ní 

instituce, finan�ní trhy �i privátní bankovnictví. V �R p�sobí spole�nost pod dv�ma 

obchodními zna�kami – �SOB a Poštovní spo�itelna, která využívá pro svou �innost 

rozsáhlé sít� �eské pošty. 

�SOB vlastní 246 pobo�ek v �R a klienti Poštovní spo�itelny jsou obsluhováni 

prost�ednictvím 51 Finan�ních center Poštovní spo�itelny.  

1.5.2 Komer�ní banka12

Komer�ní banka, a. s. byla založena v roce 1990 jako státní instituce a o dva roky 

pozd�ji byla transformována na akciovou spole�nost. KB je bankou s širokou nabídkou 

                                                
11 zpracováno na základ� lit. [7] 
12 zpracováno na základ� lit. [8] 
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služeb v oblasti drobného, podnikového a investi�ního bankovnictví. Mezi další služby 

poskytované Spole�nostmi finan�ní skupiny KB, které klienti mohou využít, pat�í 

penzijní p�ipojišt�ní, stavební spo�ení, factoring, spot�ebitelské úv�ry a pojišt�ní. 

Veškeré tyto služby jsou dostupné prost�ednictvím sít� pobo�ek KB s po�tem až 394.  

Pro st�ední a velké podniky banka vybudovala specializovaná business centera. 

Od roku 2001 je KB sou�ástí skupiny Société Générale, která je jednou z nejv�tších 

finan�ních skupin v eurozón�.  
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2 PRAKTICKÁ �ÁST 

V této �ásti bude zhodnocen po�et klient� jednotlivých bank ve sledovaném období a 

následná analýza ukazatel� pomocí �asových �ad. Data jsem získala z výro�ních zpráv, 

které jsou voln� dostupná na www stránkách každé z uvedených bank. Tyto data jsem 

dále zpracovala v programech v aplikaci Microsoft Excel, kde jsem pomocí t�chto 

jednotlivých program� vypo�ítala charakteristiky �asových �ad, vyrovnaná data a 

následné grafy. 

2.1 ANALÝZA PO�TU KLIENT� �ESKÉ SPO�ITELNY ZA 

JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ 

V následující tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé roky a po�et klient� v t�chto letech, 

výpo�ty prvních diferencí a koeficient� r�stu, které jsou pot�ebné k výpo�tu základních 

charakteristik �asových �ad. 

�ESKÁ SPO�ITELNA 

Roky Po�et klient� (v tis.) První diference Koeficient r�stu 

2001 4 755       xxx       xxx 

2002 5 393 638 1,1342 

2003 5 520 127 1,0235 

2004 5 354 -166 0,9699 

2005 5 326 -28 0,9948 

2006 5 277 -49 0,9908 

2007 5 294 17 1,0032 

2008 5 294 0 1,0000 

2009 5 273 -21 0,9960 

Tabulka 1 – �eská spo�itelna 
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Po�et klient� v �eské spo�iteln� (v tis.)
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Graf 1 – Po�et klient� v �eské spo�iteln�

Z grafu 1 je patrné, že významný nár�st byl zaznamenán v letech 2002 a 2003. Hlavním 

d�vodem byl nový program ur�ený speciáln� pro studenty – program Student+, který 

uvedla �eská spo�itelna na trh. Ke konci roku 2003 si program Student+ sjednalo více 

jak 120 tis. student�. Rok 2003 byl pro banku úsp�šným po všech sm�rech. Banka 

získala �adu ocen�ní, mezi které pat�í p�edevším titul Banka roku 2003, jež získala 

v prestižní mezinárodní sout�ži The Banker Awards 2003 (tento titul obhájila i ve dvou 

následujících letech). Druhé místo obsadila konkuren�ní Komer�ní banka.  

Oproti roku p�edcházejícímu se zvýšila efektivnost a kvalita poskytovaných služeb, byl 

zaznamenán nár�st objemu poskytovaných úv�r� a p�ijatých vklad�. Zvýšil se také 

p�íjem z poplatk� a celkové provozní výnosy.  

V roce 2004 a letech následujících byl shledán mírný pokles, který byl ve sledovaném 

období tak�ka nem�nný. Snížení po�tu klient� mohla ovlivnit i událost v roce 2005, kdy 

byla �eská spo�itelna spole�n� se svými nejv�tšími konkurenty Komer�ní bankou a 

�SOB obvin�na z uzav�ení kartelové dohody, avšak vznesené obvin�ní bylo nakonec 

zamítnuto pro neopodstatn�nost u všech t�ech zmín�ných bank. 

V letech 2008 a 2009 byl chod banky samoz�ejm� ovlivn�n vlnou ekonomické krize, 

která p�išla ze západu, i p�esto byly pro banku oba roky úsp�šné a své prvenství  na trhu 

si nadále udržuje. 

Klesající zájem klient� je p�edevším ovlivn�n silnou konkurencí, která se dostává do 

pop�edí a p�ichází s novými a zajímavý programy a produkty, jak tomu je v sou�asné 
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dob�. Nap�íklad v roce 2005 p�išla �SOB s novým programem Studentské konto Plus, 

které konkuruje programu Student+. Ze strany KB je to program G2, který je ur�en též 

pro mládež a studenty. 

Pr�m�rný po�et klient� �eské spo�itelny pro sledované období dle vztahu (1) je 

5276,222 tis. klient� za rok. 

2.1.1 První diference a pr�m�r první diference  

První diference udává, o kolik se ve sledovaném období zm�nil po�et klient� �eské 

spo�itelny oproti období p�edcházejícímu. Pr�m�r první diference nám �íká, že po�et 

klient� �eské spo�itelny vzrost každý rok oproti p�edcházejícímu v pr�m�ru o 64,75 tis. 

klient�. Výpo�et je dán vztahem (4). 

Pr�m�r první diference: 64,75)(1 =yd
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