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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu Komerční banky, a.s. čerpající z 

informací a účetních výkazů předložených výše zmiňovanou firmou, která je součástí 

mezinárodní skupiny Société Générale. Obsah práce je pohledem na celkový stav 

podniku, ale i na konkrétní ekonomické ukazatele v období světové finanční krize. 

Základem budou teoretické poznatky vedoucí k pochopení jednotlivých analýz a z nich 

vyvozených poznatků a závěrů. 

 

Annotation 

 This bachelor’s thesis is focused on analysis of Komerční banka, a.s.  based on 

information and account statements purveyed by firm mentioned above which is a part 

of the Société Générale international group. The content of thesis is perspective on 

global state of the firm and also on particular economic indicators in period of the world 

crisis. The theoretical knowledge will be the base principle leading to understand of 

constituent elements of each analysis and their outputs and conclusions. 
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1 Úvod 

Komerční banka, a. s. je jedna z  nejvýznamnějších bankovních institucí v České 

republice. Oblastí jejího působení je celý region střední a východní Evropy. Jakožto 

součást mezinárodní skupiny Société Générale poskytuje komplexní služby osobního, 

podnikového a investičního bankovnictví. Další dceřiné společnosti finanční skupiny 

Komerční banky nabízejí služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, 

factoring, spotřebitelské úvěry,  pojištění a mnoho dalších. 

 Ve své práci se budu zaměřovat na směr současné strategie banky, její pohled na 

řízení rizik při prodeji bankovních produktů a hlavně na její současný stav v dnešním 

nepříliš přívětivém makroekonomickém prostředí. Budu se snažit na banku pohlížet 

nejen jako běžný klient využívající služby banky, ale chtěl bych svoji analýzu zohlednit 

i z pohledu zaměstnanců či banky samotné. Jedině tak budu moci objektivně zachytit 

a zanalyzovat pozitivní a negativní stránky podniku. 

V souvislosti s vyhodnocením svých analýz a poznatků bych rád přispěl pokud 

možno cennými radami zaměstnancům samotné Komerční banky, se kterými jsem měl 

možnost pracovat po dobu mé pracovní stáže v Komerční bance, a. s. na Černých Polích 

v Brně. V případě, že by výstupy mé práce poukazovaly na sebemenší nedostatky, rád 

bych podal skrze své někdejší kolegy návrhy na zlepšení samotnému vedení a dal tak 

své práci větší význam a praktické využití. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je vytvořit objektivní pohled na efektivitu hospodaření Komerční 

banky, a.s. K analýze podniku mi bude sloužit finanční analýza. Z jejich nástrojů jsem 

vybral ty nejpoužívanější. První z nich se zaměřuje na vnitřní okruh podnikového 

působení. Jde konkrétně o SWOT analýzu, která je zaměřena nejen na silné a slabé 

stránky podniku, ale také na její příležitosti a hrozby. Druhým nástrojem pak bude 

analýza okolního prostředí podniku, nesoucí souhrnný název SLEPTE analýza. Jde 

o několik základních faktorů působících na podnik z vnějšího prostředí. Dalším 

postupem bude výpočet ukazatelů informujících o hospodaření společnosti. Výpočtem 

těchto ukazatelů za několik po sobě jdoucích let získám časové řady několika kategorií. 

Ty proložím vhodnou funkcí regresní analýzy a budu tak moci využít prognóz do 

dalších let.  
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3 Teoretická východiska 

3.1 Pojem světové ekonomické krize 

Každý z nás již určitě zaslechl pojem světová ekonomická krize. Ta je spojená 

s několika přívlastky. Hypoteční, kreditní, finanční nebo hospodářská krize se dotýká 

každého z nás. Díky mediálnímu zájmu se zamýšlíme, zda vložit či nevložit uspořené 

finanční prostředky do investic, které se už nezdají tak výhodné jako dřív. Jak to vše 

začalo? 

Málo z nás si uvědomuje první prvopočátek. Vláda spojených států amerických 

se rozhodla v roce 2001 po skončení tzv. dot - com bubble
1
 k nemalému a rychlému 

snížení úrokových sazeb. Toto vládní opatření vedlo k nárůstu spotřeby, ale také 

výraznému poklesu cen hypoték. Společně s růstem cen nemovitostí a výše zmíněným 

poklesem úrokových sazeb bylo více domácností i firem motivováno méně spořit 

a namísto toho více žít na dluh. 

Lidé samozřejmě viděli v této situaci i příležitosti. Nízká cena hypoték je vedla 

k nákupu nemovitostí za účelem vlastního bydlení. Ti, kteří se více orientovali ve 

finančním sektoru, naopak využívali růstu cen nemovitostí jako investice, které 

vykompenzuje pokles úrokových sazeb u peněz zhodnocovaných v bankovních 

institucích. Zvýšená poptávka pak sama o sobě napomáhala trendu růstu cen 

nemovitostí.  

Banky tak prodávaly hypotéky jako na běžícím páse a zapomínali na vysoká 

rizika nesplácení. Hypoteční úvěry byly poskytovány na částky výrazně převyšující 

hodnotu kupované nemovitosti nebo nemovitosti sloužící jako zástava banky. Vysokým 

prodejem hypoték si banka udržovala likviditu i cash - flow. Negativním vlivem se pak 

stala nepřehlednost trhu hypoték a nepřiměřené přenášení rizika na banku. To se ve 

finančních kruzích posuzuje jako finanční či morální hazard. 

Lidé slýchávají v novinách, v televizních vysíláních i odborných rádiových 

relacích, že krize dorazila i k prahu České republiky a je třeba se na ni připravit, 

popřípadě se s ní rovnou vypořádat. Na internetových portálech se objevují webové 

                                                 
1
 Internetová horečka nebo Internetová bublina je označení pro období hromadného rozkvětu internetových firem, 

které neměly promyšlený obchodní model a brzy zkrachovaly, avšak dokázaly přilákat mohutné investice. Toto 

období probíhalo přibližně v letech 1996 až 2001, s vrcholem investic v roce 2000. Roku 2001 takzvaná internetová 

bublina praskla a nadhodnocené akcie ztratily svou hodnotu. [24] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internetov%C3%A1_firma&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
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kalkulačky nabízející možnost uvědomit si, kde a kolik můžeme ušetřit. Lidé přestávají 

věřit finančním fondům a bankám celkově. Je však toto cestou z krize? 

„Světová ekonomická krize je jako chřipka. Neléčená trvá týden, léčená sedm 

dní,“ nechal se nedávno slyšet prezident České republiky, Václav Klaus. Toto pronesl 

v souvislosti s faktem, že většina protikrizových opatření je aplikována v době, kdy 

krize odeznívá. V této souvislosti je podstatný vliv státu na trh a včasné odstranění 

tohoto stimulu. 

Samotná Komerční banka se stejně jako ostatní instituce snaží čelit krizi. 

Celkové náklady na rizika loni vzrostly o 128,8 procenta na 2,97 miliardy korun. Tento 

nárůst se zatím týkal několika velkých klientů korporátního charakteru. I přes tato 

opatření dosáhla Komerční banka v minulém roce konsolidovaný čistý zisk 13,2 

miliardy korun. Tato hodnota se předloni vyšplhala na 11,2 miliardy korun, což 

představuje 17,9 procentní růst. [23] 

 

3.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Čerpá údaje z účetnictví pro výpočet ukazatelů, které podávají 

obraz o ekonomickém stavu firmy. O tyto ukazatele se pak opírají rozhodnutí 

managementu o dalším vývoji podniku.  

Finanční analýza zaujímá klíčově postavení nejen při hodnocení současného 

a předvídaní budoucího vývoje podniku, ale i celého odvětví. Hlavní úkolem finanční 

analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, která je výsledkem 

působení ekonomických i neekonomických faktorů a vlivy těchto faktorů zohlednit při 

interpretaci jejich výsledků. Současně by se finanční analýza měla snažit odhadovat 

budoucí vývoj ekonomických veličin nebo alespoň vytvořit základnu pro odhad změn 

ve vývoji stávávajících trendů.[24] 

 

3.3 SWOT  analýza 

SWOT analýza je jedním z nástrojů, důležitých při tvorbě podnikové strategie. 

Jedná se o strategickou analýzu, pomocí které jsou hledány a nalézány vnitřní faktory 

ovlivňující společnost (silné a slabé stránky) a vnější faktory, které jsou představovány 
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nalezením příležitostí a hrozeb. Jak jsem již naznačil, tato čtyř-faktorová analýza 

zkoumá:  

 

1) Strenghts - Silné stránky 

2) Weaknesses - Slabé stránky  

3) Opportinities – Příležitosti  

4) Threats – Hrozby  

 

 Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

 

3.4 SLEPTE analýza 

Představuje všeobecný analytický nástroj, jehož použití je aktuální pro všechny 

typy podniků. Skládá se z analýz:  

 

1) Společenských faktorů 

2) Legislativních faktorů 

3) Ekonomických faktorů 

4) Politických faktorů 

5) Technických nebo technologických faktorů 

6) Ekologických faktorů 

 

Uplatnění této analýzy umožní identifikovat klíčové trendy a vnější vlivy, které na 

podnik působí a budou působit. [24] 
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3.5 Časové řady 

3.5.1 Základní pojmy 

 Statistická data, popisující společenské a ekonomické jevy v čase, lze zapsat 

pomocí tzv. časových řad. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umožňuje provádět 

nejen kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává zároveň 

možnost prognózovat jejich vývoj v budoucnosti. Ve společenských vědách popisují 

časové řady, používané v demografii, např. změny v počtu a složení obyvatelstva; 

časové řady, používané v sociologii popisují např. vývoj rozvodovosti; v ekonomii 

popisují časové řady např. analýzu poptávky po určitém výrobku, změny v objemu 

průmyslové produkce nebo změny ve vývoji směnného kurzu mezi jednotlivými 

měnami atd.  

 Pojem časových řad lze vymezit následovně do dvou základních skupin, kterými 

jsou časové řady intervalové a okamžikové. Jestliže ukazatele v časových řadách 

charakterizují kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo či zaniklo v určitém časovém 

intervalu, pak se časové řady těchto ukazatelů nazývají intervalovými. Jsou to např. 

časové řady sňatků, rozvodů, narození a úmrtí.  

 

 Charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 

v určitém časovém okamžiku, pak se časové řady těchto ukazatelů nazývají 

okamžikovými. Jsou to např. časové řady, které uvádějí střední stav obyvatelstva 

a střední počet cen. V této bakalářské práci se budeme zabývat zejména časovými 

řadami intervalovými jako například hodnotami zisku za určité období nebo počet 

klientů banky v rozmezí několika let. [11] 

 

3.5.2 Charakteristiky časových řad 

 Jedena z nejvíce používaných charakteristik časových řad je jejich průměr (𝑦 ). 

Pro jeho výpočet slouží vzorec:  

𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 , (3.1) 
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kde n značí počet intervalů a 𝑦𝑖  jednotlivé hodnoty časové řady. U časových řad 

okamžikových se charakteristika nazývá chronologickým průměrem a vypočte se dle 

následujícího vzorce: 

𝑦 =
1

𝑛−1
 
𝑦1

2
+  𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1
𝑖=2  ,   (3.2) 

 

kde princip spočívá ve výpočtu průměrů v jednotlivých intervalech a jejich následné 

sečtení. V případě stejně dlouhých intervalů nese tento průměr označení nevážený 

chronologický průměr. 

 O kolik se změnila jedna hodnota časové řady oproti hodnotě bezpodmínečně 

předcházející, nás informuje první diference 1d(y), nazývána také jako absolutní 

přírůstek. 

1d(y) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2,3, … , 𝑛. (3.3) 

 

Jak lze vidět ze vzorce, první diference se vypočítá jako rozdíl dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady. V případě, že výsledná hodnota první diference kolísá kolem určité 

hodnoty, můžeme říci, že časová řada má lineární trend. 

 Z první diference vycházíme při výpočtu průměru prvních diferencí 1𝑑(𝑦)      . 

Ten popisuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový 

interval. 

1𝑑 𝑦       =
1

𝑛−1
 𝑑𝑖 𝑦 =

𝑦𝑛−𝑦1

𝑛−1

𝑛
𝑖=2 1    (3.4) 

 

 Dalším charakteristikou je koeficient růstu ki(y), který vyjadřuje rychlost 

změny časové řady. Je to podíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady, vypovídající 

o tom, kolikrát se hodnota časové řady zvýšila v daném okamžiku. V případě, že 

koeficientu růstu kolísá kolem konstanty, lze časovou řadu vystihnout exponenciální 

funkcí. 

𝑘𝑖 𝑦 =
𝑦 𝑖

𝑦 𝑖−1
, 𝑖 = 2,3, … , 𝑛.   (3.5) 
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 Tak jako tomu bylo u prvních diferencí, lze i v případě koeficientu růstu 

vypočítat jeho průměr. Průměr koeficientu růstu 𝑘𝑖(𝑦)        popisuje průměrnou změnu 

koeficientů růstu za jednotkový časový interval. 

𝑘 𝑦       =   𝑘𝑖(𝑦)𝑛
𝑖=2

𝑛−1 =  
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
   (3.6) 

 

Ze vzorce je patrné, že tato charakteristika závisí jen na první a poslední hodnotě časové 

řady. Proto má interpretace této charakteristiky smysl pouze v případě, kdy má časová 

řada v podstatě monotónní vývoj. [11] 

3.5.3 Dekompozice časových řad 

  K tomu abychom mohli provést dekompozici časových řad a následně je 

popisovat pomocí trendu, bude zapotřebí rozložit časovou řadu, jejíž hodnoty jsou y1, 

y2,…, yn, na její jednotlivé složky: 

𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑒𝑖 ,     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (3.7) 

 

(Ti - trendová složka, Si - sezónní složka, Ci - cyklická složka, ei - náhodná složka) 

 

Při zkoumání trendu v časové řadě je nutné "očistit" zadaná data od ostatních vlivů, 

které by mohly mít vliv na vývojovou tendenci. Postup, kterým se tohoto dosahuje, se 

nazývá vyrovnání časových řad. Nejpoužívanějším způsobem popisu trendu je 

regresní analýza umožňující nejen vyrovnání zadaných dat, ale také možnost prognózy 

dalšího vývoje. Předpokladem je rozdělení časové řady na složky trendovou 

a reziduální (𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 ,     𝑖 = 1,2, … , 𝑛). Základním problémem je pak volba 

vhodného typu regresní funkce. Ten určujeme z grafického průběhu časové řady nebo 

na základě předpokládaných vlastností trendové složky. Regresní analýze se věnuje 

kapitola 3.5. 

 Další volbou kromě regresní analýzy je metoda klouzavých průměrů. Je 

založena na předpokladu, že časovou řadu můžeme vyrovnat v krátkých úsecích jednou 

matematickou křivkou ovšem s různými parametry. Metoda klouzavých průměrů je 

založena na lineární kombinaci hodnot původní časové řady. V podstatě se jedná 
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o vyrovnání řady polynomem určitého řádu. Postup při realizaci metody klouzavých 

průměru je následující: 

1) Na prvním úseku odhadneme parametry trendu vhodným polynomem (pokud se 

jedná o konstantní, tak nultým, pokud o lineární, tak prvním atd.), stejný 

polynom odhadneme na druhé skupině, a takto pokračujeme až do konce časové 

řady. 

2) Uvažujeme například úsek délky 5. Kromě osy t, na níž jsou znázorněny 

následující časové úseky k, k+1,..., k+4 a k nim přiřazené hodnoty yk, yk+1,..., 

yk+4, zavádíme ještě pomocnou osu s časovou proměnnou τ, jež nabývá hodnot 

-2, -1, 0, 1, 2. Vytváříme „okénka“, po kterých se posouváme. Právě proměnná τ 

je užitečnou pro prognózy. 

 

          Obrázek 1 Znázornění k-tého okénka pro klouzavé průměry 

3) Z údajů výše odvodíme regresní polynom: 

𝜂 𝜏, 𝑏𝑘 = 𝑏𝑘1 + 𝜏𝑏𝑘2 + 𝜏2𝑏𝑘3 + 𝜏3𝑏𝑘4. (3.8) 

 

Tento polynom vyrovnává k-té okénko, přičemž k nabývá hodnot od 1 do n – 4. 

Vznikne nám časová řada s novým indexem τ, se kterou poté dále pracujeme. 

K určení regresních koeficientů bk1, bk2, bk3 a bk4 použijeme metodu nejmenších 

čtverců, při níž určíme minimum funkce:  

𝑆 𝑏𝑘1, 𝑏𝑘2, 𝑏𝑘3, 𝑏𝑘4 =   𝑦𝑘+2+𝜏 − 𝑏𝑘1 + 𝜏𝑏𝑘2 + 𝜏2𝑏𝑘3 + 𝜏3𝑏𝑘4 
2

2

𝜏=−2

,  (3.9) 

která vyjadřuje rozdíly mezi hodnotami časové řady a hodnotami regresního 

polynomu v k-tém okénku. 
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4) Dále vypočteme parciální derivace podle jednotlivých regresních koeficientů 

a ze 4 rovnic o 4 neznámých získáme matici A (rovnou koeficientům levých 

stran rovnic), vektor c (tvořen sumami jednotlivých hodnot yk+2+τ vynásobených  

τ se stupněm polynomu 0 až 3) a neznámou, kterou je vektor regresních 

koeficientů bk.  

5) Vypočítáme hodnoty vektoru  ck, rovné sumám  yk+2+τ, které jsou vynásobeny 

příslušným stupněm polynomu proměnné τ. Jelikož platí vztah pro matice Abk = 

ck, a z něho plynoucí bk = A
-1

ck, vektory bk1,...,bk4 získáme vynásobením  řádků 

inverzní matice k matici A s odpovídajícími hodnotami vektorů  ck. Vyrovnáme 

jednotlivé hodnoty vektorů bk1,...,bk4  a dosadíme je do vzorce pro odhad celé 

pětice hodnot (3.8). [3, 11, 24] 

 

Proces postupu klouzavých průměrů je poněkud složitějšího charakteru. V praktické 

části proto budu používat program vytvořený v Microsoft Excelu.  

 

3.6 Regresní analýza   

3.6.1 Základní pojmy 

Regresní analýza je označení statistických metod, pomocí nichž odhadujeme 

hodnotu jisté náhodné veličiny (takzvané závisle proměnné, cílové proměnné, 

regresandu nebo vysvětlované proměnné) na základě znalosti jiných veličin (nezávisle 

proměnných, regresorů, kovariátů nebo vysvětlujících proměnných). 

Příkladem uvažování v duchu regresní analýzy z běžného života může být například 

shromažďování předoperačních údajů o zdravotním stavu většího počtu pacientů, jako 

jsou velikost a typ nádorů, věk pacientů apod. (regresory) jakož i záznamy o délce 

života po operaci (regresand). Pak lze pomocí vhodného typu regresní analýzy stanovit 

vzorec, s jehož pomocí bude možné u nového pacienta na základě znalosti jeho 

zdravotního stavu odhadnout střední hodnotu očekávané doby přežití v případě potřebné 

operace. Je-li navíc k dispozici podobná analýza pro pacienty léčené konzervativně, lze 

pak tomuto novému pacientovi doporučit, který způsob léčby mu v dané situaci dává 

naději na delší přežití. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
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Podívejme se nejdříve na případ, kdy závisle proměnná Y je skalár nebo vektor 

z nějakého lineárního prostoru, jako tomu bylo v našem příkladu s dobou dožití 

pacienta, vyjádřenou jako číselný údaj v letech. V takovém případě bývá úloha regrese 

obvykle formulována jako úloha hledání podmíněné střední hodnoty jakožto funkce 

nezávisle proměnných X1, ... , X2: 

𝛦 𝑌|𝑋1, … , 𝑋𝑝 = 𝑓 𝑋1, … , 𝑋𝑝 , (3.10) 

 

přičemž Ε je symbol střední hodnoty, svislítko „ | “ zde můžeme číst jako „se znalostí“ 

a f je regresní funkce, kterou je třeba odhadnout. Nejčastěji se to děje tak, že se tato 

funkce předpokládá v nějakém obecném tvaru závislém na neznámých regresních 

parametrech čili regresních koeficientech, a tyto koeficienty se poté odhadují na základě 

pozorovaných dat.  

 

Nejčastějším případem je lineární regresní funkce. 

3.6.2 Lineární regresní funkce 

 „Linearitou“ se v tomto typu regrese myslí závislost funkce f(x) na 

koeficientech β1,..., βp, které jsou určeny metodou nejmenších čtverců. Do této oblasti 

spadá vyrovnání časových řad regresní přímkou, parabolou (tzv. kvadratická regrese) 

nebo jakýmkoliv polynomem (tzv. polynomická regrese). Obecná rovnice lineární 

regrese s regresními koeficienty βj: 

𝛦 𝑌|𝑋1, … , 𝑋𝑝 = 𝛽1 +  𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑝

𝑗=2

 (3.11) 

3.6.2.1 Regresní přímka 

Regresní přímka je nejjednodušší regresní úloha, ve které je funkce  η(x) 

vyjádřena přímkou:  

𝛦 𝑌|𝑥 = 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥. (3.12) 

 

K získání parametrů β1 a β2 (pro zadané dvojice xi,yi) musíme určit jejich odhady b1 a b2 

pomocí metody nejmenších čtverců. Tato metoda spočívá v tom, že za "nejlepší" 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skal%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_prostor
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nejmen%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parabola_(matematika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvadratick%C3%A1_regrese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polynom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polynomick%C3%A1_regrese
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považujeme koeficienty b1, b2, minimalizující funkci S (b1, b2), která je vyjádřena 

předpisem: 

𝑆 𝑏1, 𝑏2 =   𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖 
2

𝑛

𝑖=1

. (3.13) 

 

Použitím parciálních derivací na funkci S, podle obou parametrů, získáme soustavu 

dvou normálních rovnic, ze které již vyjádříme jednotlivé parametry: 

𝑏2 =
 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑥 𝑛

𝑖=1 𝑦 

 𝑥𝑖
2 − 𝑛𝑥 2𝑛

𝑖=1

 (3.14) 

 

𝑏1 = 𝑦 − 𝑏2𝑥  (3.15) 

 

kde výběrové průměry 𝑥  a 𝑦  získáme jako aritmetické průměry hodnot x1, ... , xn, y1, ... , 

yn. 

3.6.2.2 Kvadratická regrese 

 Kvadratická regrese je postup, kdy je soubor zadaných hodnot vyrovnán 

parabolou (polynomem 2. řádu). Parametry paraboly (koeficienty) jsou stejně jako 

v případě regresní přímky vypočteny metodou nejmenších čtverců. Rovnice kvadratické 

regrese pak vypadá takto: 

𝛦 𝑌|𝑥 = 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥
2. (3.16) 

 

3.6.2.3 Polynomická regrese 

 Polynomická neboli polynomiální regrese představuje proložení (aproximaci) 

zadaných hodnot polynomem. Koeficienty hledaného polynomu jsou metodou 

nejmenších čtverců opět vypočteny tak, aby součet druhých mocnin odchylek 

původních hodnot od získaného polynomu byl minimální. [11,24] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Parabola_(matematika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nejmen%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aproximace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polynom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nejmen%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nejmen%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF
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3.6.3 Nelineární regresní funkce 

 Ne všechny časové řady je možno proložit jednou z lineárních funkcí popsaných 

výše. Mezi nelineární regresní modely patří například funkce hyperbolické, 

logaritmické a exponenciální. V těchto případech není funkce vyjádřena lineární 

kombinací regresních koeficientů β. Nelineární regresní funkce dělíme na dvě 

podskupiny. 

 

3.6.3.1 Linearizovatelné funkce 

 Linearizovatlné funkce (např. exponenciální trend) je možné vhodnou úpravou 

převést na lineární model. V případě převodu např. na regresní přímku by pak bylo 

možné využít znalostí z kapitoly 3.5.2.1 a následnou zpětnou transformací na původní 

funkci dostat příslušné odhady koeficientů. Ve většině případů úprav nelineární funkce 

se používá logaritmování a následná substituce.  

3.6.3.2 Nelinearizovatelné funkce  

 V této podskupině se nacházejí tři speciální nelinearizovatelné funkce, které jsou 

používány zejména v časových řadách popisující ekonomické děje. Tyto funkce se 

nazývají modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova 

křivka. 

 Modifikovaný exponenciální trend je vhodný v těch případech, kdy je regresní 

funkce shora resp. zdola ohraničená. 

 

η(x) = β1 + β2 β3
x
 (3.17) 

 

Pro určení parametrů výše uvedené funkce využijeme vzorců, v nichž označíme odhady 

β1, β2,  β3 písmeny b1, b2, a b3 značící regresní koeficienty:  

𝑏3 =  
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
 

1
𝑚ℎ

 (3.18) 

 

𝑏2 =  𝑆2 − 𝑆1 
𝑏3

ℎ−1

𝑏3
𝑥1 (𝑏3

𝑚ℎ−1)2
   (3.19) 
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𝑏1 =
1

𝑚
 𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ   (3.20) 

 

Kde výrazy S1, S2 a S3 jsou součty, které určíme takto: 

 

𝑆1 =  𝑦𝑖
𝑚
𝑖=1 ,  𝑆2 =  𝑦𝑖 ,

2𝑚
𝑖=𝑚+1    𝑆3 =  𝑦𝑖

3𝑚
𝑖=2𝑚+1  (3.21) 

 

U následujících dvou funkcí lze koeficienty vypočítat stejným způsobem s vhodnou 

transformací. U logistického trendu se určí k hodnotám yi nezávisle proměnné jejich 

převrácené hodnoty 1 / yi. Při použití Gompertzovy křivky se určí pro zadané hodnoty yi 

jejich přirozené logaritmy ln yi. 

 

 Logistický trend má inflexi a je shora i zdola ohraničen. Lze jej zařadit mezi 

tzv. S - křivky symetrické kolem inflexního bodu. Každá taková S - křivka vymezuje na 

časové ose pět základních fází ekonomického cyklu. 

 Gompertzova křivka má inflexi pro některé hodnoty svých koeficientů a je 

zdola i shora ohraničena. Řadíme ji mezi tzv. S - křivky nesymetrické kolem inflexního 

bodu. Většina jejích hodnot leží až za inflexním bodem. [11, 24] 

 

3.6.4 Ověření správnosti volby regresní funkce 

 K ověření správnosti volby regresní funkce vyrovnávající časové řady budu 

používat Index determinace označeným jako I
2
. Výpočet probíhá dle vzorce: 

 

𝐼2 = 1 −
  𝑦𝑖 − 𝜂 𝑖 

2𝑛
𝑖=1

  𝑦𝑖 − 𝑦  2𝑛
𝑖=1

. (3.22) 

 

Index determinace pak vyjadřuje intenzitu závislosti mezi nezávisle a závisle 

proměnnou ve zvolené regresní funkci. Tento index nabývá hodnot z intervalu <0,1>. 

Čím více se hodnota indexu determinace blíží k jedné, tím považujeme danou závislost 

za silnější a zvolenou regresní funkci za dobře vystiženou. [11, 19, 24] 
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4 Charakteristika podniku 

4.1 Základní údaje o podniku 

Komerční banka (KB) je jedna z  nejvýznamnějších bankovních institucí 

v České republice. Její prvopočátek u nás je datován od zápisu do obchodního rejstříku 

dne 5. 2. 1993. Oblastí jejího působení je celý region střední a východní Evropy. 

Jakožto součást mezinárodní skupiny Société Générale (SG) poskytuje komplexní 

služby osobního, podnikového a investičního bankovnictví. Další dceřiné společnosti 

finanční skupiny Komerční banky nabízejí služby, mezi které patří penzijní připojištění, 

stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry, pojištění a mnoho dalších. 

Služby samotné Komerční banky využívalo v roce 2008 1,62 milionu zákazníků 

prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. Ti měli možnost 

se svými financemi operovat na 394 prodejních místech a v 673 bankomatech po celé 

České republice. V rámci pobočkové sítě banka vybudovala 35 specializovaných 

business center pro střední podniky a 4 centra pro velké podniky. 

Komerční banka se zaměřuje na neustálý rozvoj svých obchodních aktivit. 

Spolupráce s ostatními společnostmi ze skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG 

a s jinými nezávislými partnery umožňuje Komerční bance poskytovat vysoce 

sofistikované produkty a potřebnou flexibilitu v neustále se měnícím prostředí. 

Konkurenceschopnosti portfolia produktů je dosaženo díky výbornému know-how 

a zkušenostem zaměstnanců skupiny. 

Po závazku garantované úrovně služeb, který Komerční banka přijala jako první 

na českém trhu, se banka přihlásila rovněž ke Kodexu vztahů mezi bankami a klienty, 

vypracovanému v rámci České bankovní asociace. Úsilí o neustálé zlepšování služeb 

bylo v roce 2007 odměněno několika oceněními, mezi která patřilo získání titulu 

v prestižní soutěži MasterCard "Banka roku 2007", "Firemní banka roku 2007" pro 

Komerční banku a dále pak titulu "Stavební spořitelna roku 2007" pro Modrou 

pyramidu stavební spořitelnu. 

Obezřetný přístup k řízení rizik KB, dobrá likvidita a kapitálová přiměřenost, 

příznivé hospodářské výsledky a podpora SG jsou vyjádřeny v ratingových 

hodnoceních banky. Dlouhodobý rating od společnosti Moody's Investors Service byl 
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ke konci března 2008 na stupni A1, od společnosti Standard & Poor's na stupni A+ a od 

společnosti Fitch taktéž na stupni A+. 

 

V aktuální verzi výkazu zisku a ztrát Komerční banky, který je dostupný 

z internetového portálu banky, lze vidět, že KB v 2. kvartálu 2008 vykázala zisk po 

zdanění 5 799 148 000 Kč. Pro srovnání uvedu zisk největšího konkurenta KB, kterým 

je Česká spořitelna. Ta ve stejném období vykazuje zisk po zdanění 6 640 873 000 Kč. 

Vyšší hodnota může být způsobena nejen lepším hospodařením, ale také o 2 roky 

delším působením České spořitelny na českém trhu.  

Co se týká konkurence jako takové, nelze v podstatě jednoznačně určit vítěze 

jakožto nejlepší banku. To je zapříčiněno tím, že každému klientovi vyhovuje jiný 

přístup i služby. Proto na webu vznikají nejrůznější aplikace většinou nazvané 

„žebříčky.“ To znamená, že není třeba prohledávat celou škálu bankovních produktů 

jednotlivých bank a následně je srovnávat. To vše za nás udělá žebříček. Ten na 

požadovaný dotaz zpracuje a následně zobrazí vyhodnocení, které určí vítěze 

v kategorii, která je pro daného klienta směrodatná. Jeden ze zmíněných žebříčků 

můžeme najít na internetovém portálu mecec.cz
2
  

Pokud tedy půjdeme do konkrétního srovnání bank, zjistíme, že Komerční banka 

vyniká zejména svojí spolehlivostí a plným rozsahem služeb. Na výběr jsou k dispozici 

velký počet obchodních míst ve většině měst a obcí České republiky. Jako finanční 

rezervu klienti jistě ocení bezúročné období pro výběr hotovosti u její kreditní karty. 

Pro asistenci klientů je tady 24 hodin denně kvalitní infolinka pro zodpovězení 

jakéhokoliv dotazu z oblasti bankovnictví v KB. K výhodám rovněž patří velmi dobré 

a ojedinělé spojení bankovních a pojišťovacích služeb a samozřejmostí je široká 

nabídka platebních karet. 

Tak jako každá banka, má Komerční banka i své nevýhody. Poměrně vysoké 

poplatky za většinu bankovních služeb, vysoké úročení kontokorentů, vysoký poplatek 

za použití cizího bankomatu a vysoký poplatek za výběr hotovosti na pokladně 

banky.[23] 

 

                                                 
2
 Internetová adresa: http://www.mesec.cz/zebricky. 

http://www.mesec.cz/zebricky/
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4.2 Marketingový mix 

4.2.1 Produkty a služby 

Produkty i služby poskytované Komerční bankou jsou rozděleny do pěti 

základních skupin. Ty jsou občané, studenti a mládež, podnikatelé a menší firmy, 

podniky a místní správa a samospráva. Pro skupinu občanů lze získat vše od 

základního účtu pro běžné bankovní operace, fyzické platby, informací o peněžním 

zůstatku či platbách na internetu. Takový klient je schopen získat i řadu účelových 

úvěrů k nejrůznějším nákupům, financování studia či základní finanční rezervě. Spoření 

pro svoji vlastní budoucnost, na důchod či pro děti je samozřejmostí stejně jako 

možnost investovat finanční prostředky do nejrůznějších fondů. Klient může vybírat 

i z celé řady pojištění (životní, úrazové, cestovní, pojištění automobilu či jiného 

majetku). Dalším a pro moji práci nejdůležitějším produktem je možnost financování 

nemovitostí, hypoteční úvěry. 

V ostatních skupinách jsou nabízeny podobné produkty v různých modifikacích. 

Účty šité na míru mládeži, půjčky studentům s možností odkladu splácení, úvěry 

sloužící pro investice malým podnikům, jejich zajištění rizik, příjem plateb od 

zákazníků, efektivní provádění zahraničních obchodů větších podniků, motivace 

zaměstnanců a třeba i získání informací pro podporu financování z fondů evropské unie. 

Banka průběžně nabídku produktů a služeb aktualizuje a poskytuje řadu slev 

a akcí, jež mají klienty nalákat právě na jejich produkty. 

 

4.2.2 Ceny produktů a služeb 

Ceny výše uvedených produktů jsou dány aktuálním sazebníkem. Ten je 

k dostání v jednotlivých pobočkách a na vyžádání i na infolince banky. Všechny 

základní produkty, informace o nich a jejich ceny jsou taktéž uvedeny v ceníku 

dostupného z webového portálu banky. 

 

4.2.3 Komunikační mix 

Pojem komunikační mix neboli komunikační politika se rozumí nasazení 

různých firemních nástrojů, které se používají jako nosiče cílených informací na trhu.  
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Hlavními součástmi je pak propagace - reklama, podpora prodeje, osobní prodej, 

práce s veřejností (Public relations) a publicita. V poslední době se udává další 

samostatná část, kterou je sponzoring. 

Jistě si všichni dokážeme vybavit ony legrační reklamní spoty Komerční banky, 

v níž jednotlivé produkty Komerční banky dostávají lidské podoby. Komerční banka jde 

cestou vtipné propagace svých výrobků, čímž se odlišuje na českém trhu a poutá na 

sebe díky této strategii komunikačního mixu zraky čím dál tím většího počtu klientů 

zejména pak z řad mládeže. 

 

4.2.4 Fyzické, internetové a telefonní bankovnictví 

Informace o produktech a službách bankovního domu Komerční banky jsou 

k dispozici na 394 pobočkách. Svoji hotovost mohou klienti banky vybírat na 673 

bankomatech rozmístěných po celé České republice.  Tím však možnosti jak operovat 

s financemi nekončí. K dispozici jsou samozřejmě služby internetového i telefonního 

bankovnictví. Tyto balíčky je možno zřídit k většině produktů. Internetové bankovnictví 

je pak vysoce zabezpečeno přístupovými hesly a certifikáty. Klienti tedy mají možnost 

bezpečně a efektivně spravovat své účty či platby od dodavatelů elektronicky z pohodlí 

svého domova či kanceláře. 

 

4.3 Historie podniku 

Komerční banka vznikla vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky 

československé na území České republiky. 

Schválením privatizačního projektu vládou ČSFR (1992) se státní peněžní ústav 

Komerční banka transformoval na akciovou společnost. Hlavním majitelem akcií KB 

zůstávají Fondy národního majetku ČR a SR. Akcie KB byly zařazeny do kuponové 

privatizace. 

 V r. 1994 proběhlo navýšení základního kapitálu na 9,502 miliardy Kč. V červnu 

roku 1995 KB vstoupila na mezinárodní kapitálové trhy vydáním globálních 

depozitních certifikátů (GDR). Druhá tranže následovala v květnu 1996. O rok později 

vláda České republiky schválila prodej státem vlastněných akcií KB strategickému 

investorovi. Naopak v srpnu 1999 vláda ČR zveřejnila inzerát vyzývající potenciální 
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investory k vyjádření předběžného zájmu o koupi státního podílu v KB. Jak už to 

v obchodu chodí, o dva roky později vláda prodala svůj podíl v KB společnosti Société 

Générale, a to za cenu 40 miliard Kč. Banka dále v říjnu 2002 představila novou 

segmentaci klientů a na ní navazující organizaci obchodní sítě, která přináší zlepšení 

úrovně služeb poskytovaných klientům. Současně uvedla také novou firemní identitu, 

která vyjadřuje novou strategii KB a její příslušnost k mezinárodní bankovní skupině 

Société Générale. 

Za zmínku pak dále stojí uvedení čipové karty dle standardů EMV v České 

republice, vítězství v prestižní anketě MasterCard, kde se Komerční banka stala 

Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější bankou roku 2003, vítězství ve stejné anketě 

v roce 2004 jako Banka roku a zavázání se k udržení garantované úrovně služeb 

dodržováním jasně definovaných principů, týkajících se poskytovaných produktů 

a služeb.[23] 
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5 Hodnocení současného stavu podniku 

 V rámci této kapitoly se budu věnovat hodnocením stavu Komerční banky, a. s. 

z několika pohledů. Nejprve půjde o ekonomické analýzy typu SWOT a SLEPTE 

analýz. Dále se pak budu věnovat statistickým metodám, díky kterým budu moci 

zobrazit průběh hospodaření a vývoj banky společně s možností odhadnout budoucí stav 

pomocí prognóz funkcí regresní analýzy. 

5.1 SWOT analýza 

 V následujících čtyřech oddílech zhodnotím silné a slabé stránky banky, její 

příležitosti a v neposlední řadě hrozby.  

5.1.1 Silné stránky podniku 

 Jak už jsem uvedl výše, Komerční banka je spolehlivá a zavedená banka s plným 

rozsahem služeb, disponuje velkým počet obchodních míst, nabízí bezúročné období 

pro výběr hotovosti u její kreditní karty. Pro komunikaci s klienty a jejich asistenci 

existuje kvalitní infolinka. V KB je velmi dobré a ojedinělé spojení bankovních 

a pojišťovacích služeb a široká nabídka platebních karet. To jsou však kritéria, které 

dnes splňuje téměř každá banka, ať už ve větším či menším měřítku. Pro mě osobně si 

banka získala jednu z předních pozic na trhu díky profesionálnímu přístupu ke klientům. 

Přes všechna striktní pravidla jednotlivých produktů a jejich zaměřenosti se finanční 

poradci vždy snaží najít si ke klientovi individuální cestu i přístup. Tento přístup se 

samozřejmě zamlouvá většině klientů už proto, že každý klient má mírně odlišné 

požadavky.  

 Pokud se tedy bankovní poradce jako zástupce a jednatel banky snaží pracně 

vyjít vstříc svému klientovi, cítí i klient jistou osobitost a za snahu se odvděčí 

trpělivostí, příjemným jednáním a v neposlední řadě i zaplacením příslušných poplatků. 

Bankovnictví stejně jako každý jiný business vyžaduje profesionální přístup nejen 

vedení a managementu firmy, ale i koncových pracovníků, finančních poradců, díky 

kterým banka získává živiny pro své působení, tedy klienty banky. Proto každý 

pracovník banky podstupuje řadu školení týkajících znalosti prodávaných produktů, ale 

i psychologií prodeje a jiných aspektů obchodování, jež jsou potřebné k získání 

a následného udržení si klienta ve svém portfoliu.  
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5.1.2 Slabé stránky podniku 

Jako určitou slabost bych uvedl nemožnost odpoutat se od systému českých 

bank, který je založen z části na příjmu z poplatků. Stále se zvyšující poplatky za vedení 

účtů směřují klienty k tomu, aby odcházeli ke konkurenci, která nabízí účty bez 

poplatků nebo s poplatky minimálními. V tomto KB ale i například Česká spořitelna 

spoléhá na svoji tradici na českém trhu a množství klientů, kteří už nejsou ochotni si 

vyřizovat účet nový. Dle mého názoru by banka měla věnovat více času svým klientům 

za účelem získání informací o tom, po čem je na trhu bankovního sektoru největší 

poptávka, popřípadě jaké má klient představy a vize. Z toho potom vycházet při tvorbě 

nových bankovních produktů vyhovující co nejvyššímu počtu lidí. Toto je v cizině 

naprosto běžné. Banky si cení důvěry klientů, kteří vkládají své příjmy i uspořené 

peníze do bank a díky prováděným průzkumům a efektivním bankovním postupům již 

nemají zapotřebí účtovat si za běžné bankovní operace vysoké poplatky. 

 

5.1.3 Příležitosti podniku 

 Příležitost banky vidím i v její spolupráci s  externími obchodními partnery 

jakou jsou například ZFP Akademie aj. Díky hladu po penězích se mladí, nezkušení, ale 

zato cílevědomí bankovní poradci snaží všemi prostředky dosáhnout co největšího 

počtu klientů. KB za ně sice zaplatí nemalé provize právě těmto „externím“ pracovním 

silám, avšak zisky vedoucí z této činnosti tyto náklady nejen pokrývají, ale často i velmi 

závratně převyšují. Toto řešení by vedlo k úspoře času běžných zaměstnanců banky, 

kteří by se tak mohli věnovat klientům, kteří již mají volbu banky za sebou a nehodlají 

čekat daleké fronty u svých bankovních poradců na pobočkách komerční banky. 

5.1.4 Hrozby podniku 

 Tak jako každý podnik se i KB v současné době stále více potýká s finanční krizí 

šířící se světem. Média nejrůznějších druhů o této skutečnosti informují velmi podrobně 

a lidé se často nechávají ovlivnit i subjektivním názorem daného média. Objevuje se 

strach z utrácení peněz a snížení důvěry ve finanční instituce, mezi které bezpochyby 

patří i Komerční banka. Dle mého názoru je tento strach spíše negativně ovlivňující 

faktor, který současnou situaci na trhu spíše zhoršuje. Samozřejmě jsem i pro jistou 
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dávku opatrnosti a tvorbu rezerv. Ty by však měly být tvořeny průběžně, a tak 

preventivně zabraňovat zpomalování ekonomického růstu banky v dobách světové 

krize, protože nejen klienti banky se bojí o své investice. Hlavním věřitelem je 

samozřejmě banka půjčující svým klientů finanční prostředky ve formě hypotečních 

úvěrů, podnikatelských i běžných osobních spotřebitelských půjček. 

 

5.2 SLEPTE analýza 

 Analýza vnějšího prostředí je pro firmu jeden z nejdůležitějších prvků. Ať už se 

jedná o demografii z hlediska současných i potencionálních klientů nebo působení 

vládního stimulu, trh je určitý prostor, ve kterém se podnik musí adaptovat a vytěžit 

z něj maximum pro svůj růst i samotný zisk.  

5.2.1 Sociální faktory  

 Jev mající vliv na sociální faktory podniku velmi úzce souvisí s životním stylem 

obyvatelstva a jeho celkovou životní úrovní. Přání všech těchto klientů se s věkem 

mění, a proto banky upravují své nabídky na míru svým zákazníkům nejen dle jejich 

příjmů. S rostoucím věkem se lidé stále více obávají ztráty zaměstnání. Tento fakt pak 

velmi úzce souvisí s rozhodnutím lidí, zda si v současnosti zažádat či nezažádat 

o hypotéku. Na jednu stranu se ceny bytů pohybují směrem dolů a prognózy odborníků 

prozrazují další poklesy. Koupě bytu se tedy jeví jako ideální investice a prodej 

hypotečních úvěrů Komerční banky by měl stoupat. Na stranu druhou je zde ona hrozba 

světové krize, navozující strach a náklonnost k úsporám. To potvrzuje i fakt, že zájem 

o hypotéky v roce 2009 výrazně klesl. V lednu roku 2009 poskytly české banky 

hypotéky za 4,6 miliardy korun, což je o celých 44 % méně než ve stejném měsíci roku 

2008. 

5.2.2 Politické a Legislativní faktory 

 Podle ústavy České republiky je jedním z hlavních cílů České národní banky 

cenová stabilita. S tímto hlavním cílem se ČNB rovněž snaží podporovat obecnou 

hospodářskou politiku směřující k ekonomickému a finančnímu růstu. Společně 

s vládou využívá ČNB svého hlavního nástroje, tj. úrokových sazeb, k udržení stabilní 

hodnoty inflace a udržení pokud možno růstu národní ekonomiky. Stejně jako u jiných 
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bank se i sazby Komerční banky odvíjejí od hlavní sazby České národní banky. Ta 

v únoru dle očekávání opět tuto sazbu snížila o půl procentního bodu na 1,75 procenta. 

Toto snížení dostalo hlavní úrokovou sazbu na nejnižší pozici od října roku 2005. Tím 

však snižování dle analytiků nekončí. Někteří z nich prohlašují, že by se sazby mohly 

dostat až na hranici jednoho procenta. Co to znamená pro klienty? Nižší úročení 

komerčních bank povede k poklesu úrokových sazeb, za které banka klientům půjčuje. 

To snad povede k celkovému zlevnění úvěrových bankovních produktů a snad i vyšším 

zájmům klientů a následným ziskům bankovních institucí. Úrokové sazby hypotečních 

úvěrů se v současnosti v Komerční bance pohybují od 4,99 %. Zde se jedná o hypotéku 

do maximálně 85% hodnoty zástavy. Při hypotéce do 100% zástavy nás čeká hodnota 

navýšená o jedno procento. Tato sazba se samozřejmě odvíjí od výše zmíněné hlavní 

úrokové sazby České národní banky. Ne vždy jde však ruku v ruce snižování sazeb 

komerčních bank a banky národní.  

 Stejně jako jiné stimuly, jako jsou například možnosti odpočtu zaplacených 

úroků od základu daně, je i tento státem zaměřen na povzbuzení české ekonomiky. 

5.2.3 Ekonomické faktory 

 Hlavním činitelem ovlivňujícím ekonomické faktory je dnes stále více dokola 

opakovaná finanční krize. Růst samotné české ekonomiky zpomalil na 0,7%. Podle 

údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB však dosáhly ke konci února 

2009 celkové příjmy státního rozpočtu 183,7 mld. Kč a celkové výdaje 178,3 mld. Kč. 

Z toho vyplývá přebytek hospodaření 5,4 mld. Kč (v únoru 2008 vykázán schodek 5,0 

mld. Kč). Některé zprávy tedy vykazují pozitivní vývoj. Avšak jedním z hlavích faktů, 

kterých se tato krize dotýká je zaměstnanost. Bez zaměstnání bylo na konci dubna 

v České republice 7,7 procenta lidí a nárůst se projevuje hlavně v několika posledních 

měsících. V městech, jejichž nezaměstnanost zvyšuje celonárodní průměr a kde se tato 

procenta dostávají k dvacetiprocentní hranici, dochází k jakémusi koloběhu, který 

začíná u ztráty kupní síly a končí dalším propouštěním. Toto je však pouze jeden ze 

scénářů finanční krize.  
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Tabulka 1: Ekonomické ukazatele 2008/2009 

Ukazatel Období 
Meziroční růst (pokles) 

v % 

 Hrubý domácí produkt 4. čtvrtletí 2008 0,7 

 Index spotřebitelských cen únor 2009 2 

 Míra inflace únor 2009 5,4 

 Míra nezaměstnanosti* duben 2009    7,7*  

Průměrná mzda (reálná) 4. čtvrtletí 2008 3,4 

 

    *) hodnota ukazatele v % (nejde o růst či pokles) - podíl nezaměstnaných na 

        celkové pracovní síle 

ZDROJ: Český statistický úřad 2009 

 

 Ekonomické analýzy a studie Komerční banky pro březen 2009 se zabývají 

především pesimismem, skepsí a nedůvěrou, které jsou jejím klientům 

zprostředkovávány skrze media a z úst některých politiků. Proto se banka snaží 

neustálými inovacemi reagovat nejen na měnící se situaci na českém trhu, ale také na 

měnící se požadavky svých klientů a vytvářet tak hodnotu pro své zákazníky, akcionáře 

i samotné zaměstnance. Samozřejmě, že opatrnost je na místě. Sám generální ředitel 

Komerční banky, Laurent Goutard, je přesvědčený, že potíže, kterými region střední 

Evropy prochází, jsou krátkodobé. Přesto celkové náklady na rizika loni vzrostly 

o 128,8 procenta na 2,97 miliardy korun. Tento nárůst se však týká jen několika větších 

korporátních  klientů. Z hlediska konkurence je Komerční banka, a. s. stále jedna 

z předních univerzálních bank v České republice. Konsolidovaný čistý zisk se za rok 

2008 vyšplhal na 13,2 miliardy korun z předloňských 11,2 miliardy. Také proto banka 

v roce 2008 vyplatila dividendu 180 Kč za akcii. 

5.2.4 Technologické a ekologické faktory 

 Jelikož Komerční banka, a.s. není výrobním podnikem jako takovým, není 

relevantní zabývat se technologickými a ekologickými faktory, protože KB nevytváří 

žádné hmotné či druhotné produkty, které by mohly mít jakýkoliv vliv na ekologii 

a životní prostředí. 
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5.3 Vytvoření časových řad a využití regresní analýzy 

 Pro vytvoření časových řad jsem zvolil několik ukazatelů čerpaných 

z konsolidovaných hospodářských výsledků za posledních šest let (2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008). Ty jsou Komerční bankou vydávány vždy k 31. prosinci daného 

roku a jsou specifikovány podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS 

- International Financial Reporting Standards).  

5.3.1 Čistý zisk 

 V praxi se zisk či ztráta dělí dle pojetí z hlediska účetního a ekonomického. Pro 

účel výpočtu časových řad, regrese a prognóz do budoucna se nebudu věnovat 

nákladům obětovaných příležitosti a budu zisk hodnotit z hlediska účetního. Dalším 

aspektem je způsob nakládání se ziskem. Běžně se vypočítaný zisk určitým způsobem 

dělí. Předem stanovená část je přidělena rezervním fondům, které mají zákonem 

stanovenou výši. Poté následuje celá řada dalších fondů, rozdělení části zisku mezi 

akcionáře formou přiznaných dividend a navyšování základního kapitálu. Ve své 

bakalářské práci se budu zabývat čistým ziskem, který již prošel zdaněním, tvorbou 

rezerv a jiných výše zmíněných fondů. 

 

 Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady je první diference, 

označené 1di(y), které vypočteme jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové 

řady. V tabulce níže vidíme první diference (absolutní přírůstky) společně s koeficienty 

růstu ki(y) čistého zisku.  

        

Tabulka 2: Tabulka čistého zisku KB v letech 2003 - 2008 

I Roky yi  (ZISK) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 8669    8795 

2 2004 8938 269 1,0310 8812 

3 2005 8911 -27 0,9970 8881 

4 2006 9120 209 1,0235 9150 

5 2007 11225 2105 1,2308 10195 

6 2008 13233 2008 1,1789 14263 

 

V tabulce výše vidíme velký skok hodnot čistého zisku v posledních dvou letech. To je 

způsobeno několika faktory. Jedním z nich je bezpochyby úspěšná akvizice Modré 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
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pyramidy stavební spořitelny. Toto spojení přilákalo do banky nové klienty, kteří si na 

pobočkách banky mohli díky akvizici vyřídit kromě standardních produktů i stavební 

spoření a další služby poskytované Modrou pyramidou. Dalším faktorem pak může být 

vytvoření či inovování 50 výrobků v roce 2007. S mnoha z nich přišla na trh Komerční 

banka jako první. K těm nejvýznamnějším tehdy patřila Flexibilní hypotéka, která 

umožňovala zvýšit, snížit nebo odložit splátky hypotéky podle aktuální finanční situace 

klienta. Vedle vyváženého poměru produkce banky a třetích stran je hlavním činitelem 

růstu zisku její obchodní model univerzální banky, obezřetné řízení rizik a vysoká 

provozní efektivita. 

 

 

Graf 1: Čistý zisk 

 

Dle grafického znázornění časové řady čistého zisku je zřejmé, že funkcí k proložení 

daných dat bude modifikovaný exponenciální trend. Užitím regresní analýzy dané 

funkce (3.17) najdeme konkrétní rovnici: 

 

𝜼  𝒙 = 𝟖𝟕𝟖𝟖, 𝟓𝟑 + 𝟏, 𝟓𝟕 ∗ 𝟑, 𝟖𝟗𝒙−𝟐𝟎𝟎𝟐 

 

 Hodnota indexu determinace (3.22) výše uvedeného modifikovaného 

exponenciálního trendu je rovna 0,953. Protože se tato hodnota velmi blíží k jedničce, je 

zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání vstupních dat.  
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Graf 2: Regrese čistého zisku 

 

 Pomocí získané funkce lze prognózovat zisk v roce 2009. Po dosazení do výše 

uvedeného předpisu jsem dostal hodnotu: 

 

𝜼  𝒙 = 𝟖𝟕𝟖𝟖, 𝟓𝟑 + 𝟏, 𝟓𝟕 ∗ 𝟑, 𝟖𝟗𝟐𝟎𝟎𝟗−𝟐𝟎𝟎𝟐 = 𝟐𝟗 𝟗𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č 

 

 Vypočítaná prognóza dle modifikovaného exponenciálního trendu je za 

současné situace na trhu více než nepravděpodobná. V průběhu finanční krize lze 

očekávat spíše stagnaci nebo mírný pokles. Někteří analytici předpovídají Komerční 

bance zisk mezi 10 200 až 13 800 milionů korun. 

 

5.3.2 Rentabilita průměrného kapitálu ROAE 

 Rentabilita průměrného kapitálu (Return On Average Equity) je přizpůsobený 

ukazatel finanční analýzy, který vznikl z ROE (return on equity) a vyjadřuje hodnotu 

podnikové ziskovosti či výdělečnosti za pomoci jmenovatele průměrného vlastního 

kapitálu. Obvykle se rentabilita průměrného kapitálu vztahuje k výkonnosti podniku 

v rozmezí fiskálního roku. To znamená, že se průměrný kapitál vypočítá jako suma 

hodnot kapitálu na začátku a na konci roku a výsledek se vydělí dvěma. 
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 Tabulka níže obsahuje hodnoty rentability průměrného kapitálu, jejich první 

diference, koeficientu růstu a hodnoty funkčního předpisu regrese: 

Tabulka 3: Tabulka ROAE Komerční banky v letech 2003 - 2008 

i Roky yi  (ROAE) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 20,73 

 

 20,126 

2 2004 22,15 1,42 1,0685 20,445 

3 2005 19,49 -2,66 0,8799 20,765 

4 2006 17,68 -1,81 0,9071 21,085 

5 2007 22,2 4,52 1,2557 21,405 

6 2008 23,3 1,1 1,0495 21,724 

 

Nejnižší hodnotou je rentabilita roku 2006. Návratnost kapitálu zde byla ovlivněna 

především již zmíněnou akvizicí Modré pyramidy, která byla dokončena 13. října 2006. 

V tento den se totiž Komerční banka stala jediným akcionářem i zbývající 

šedesátiprocentní části Modré pyramidy stavební spořitelny.  Přes tyto změny 

v hodnotách kapitálu banka v roce 2006 vyplácela dividendy v objemu 9 502 milionů 

Kč. 

 

Graf 3: ROAE 

 Podle grafického znázornění časové řady rentability průměrného kapitálu 

usuzujeme na to, že vhodnou metodou k proložení daných dat bude metoda klouzavých 

průměrů.  
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 Jelikož hodnota rentability během sledovaného období hodně kolísala, nedá se 

usuzovat na trend, který by byl po celé sledované období vyjádřen vhodnou funkcí.  

Grafické znázornění trendu můžeme vidět na grafu č. 4. 

 

   

 

Graf 4: Regrese ROAE 

 Z grafu 4 vyplývá, že i přes současnou situaci na trhu způsobenou stagnací 

v důsledku finanční krize si Komerční banka udržuje průměrnou rentabilitu vlastního 

kapitálu na přijatelných hodnotách. V rámci šestiletého pozorování je tato hodnota 

dokonce na nejvyšší úrovni, což signalizuje dobré výsledky hospodaření a efektivní 

nakládání s vlastním kapitálem.  

 

5.3.3 Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám 

 Každá z komerčních bank u nás je povinna ukládat na účet centrální banky 

určitou část finančních prostředků jako Povinné minimální rezervy. V České republice 

je aktuálně účinná míra povinných minimálních rezerv 2 % z vkladů nebankovních 

subjektů. Banky dále ukládají u centrální banky tzv. dobrovolné rezervy, což jsou 

finanční prostředky, pro které daná komerční banka nenašla vhodné alternativy využití. 

Banky se však vhledem k minimálním výnosům z těchto rezerv snaží jejich hodnotu 

minimalizovat a to i přesto, že jsou uváděny jako hlavní součást České národní banky. 

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2003 2004 2005 2006 2007 2008

R
O

A
E 

[%
]

Roky

ROAE- vyrovnání klouzavými průměry

ROAE

Vyrovnání 
polygonem 
klouzavých 
průměrů



39 

 

Vysvětlení pojmu opravných položek k úvěrům a pohledávkám: 

 

 Komerční banka, a. s. klasifikuje veškerá svá aktiva z finančních činností do pěti 

kategorií v souladu s opatřením České národní banky č. 123/2007 na základě jak 

kvantitativních kritérií (platební morálka a finanční výkazy), tak kritérií kvalitativních 

(detailní znalost klienta, chování a historie klienta). Na základě tohoto je pak každý 

významnější případ posuzován individuálně a nejméně čtvrtletně. V případě 

negativního posouzení banka najímá specialisty na vymáhání pohledávek. 

 Opravné položky jsou vytvářeny na základě současné hodnoty očekávaných 

budoucích peněžních toků banky a po zvážení všech dostupných informací, včetně 

odhadu hodnoty zajištění a očekávané délky procesu inkasa pohledávky. Opravné 

položky k ostatním pohledávkám jsou vytvořeny na základě statistických modelů EL
3
 

a ELBE
4
  s přihlédnutím ke specifikům daných pohledávek (klientskému segmentu, 

typu produktu, klasifikaci rizika). [23] 

 

 Nyní se podíváme na průběh tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům 

a pohledávkám v rozmezí šesti let počínaje rokem 2003: 

 

Tabulka 4: Tvorba rezerv KB v letech 2003 - 2008 

i Roky yi  (Rezervy) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 2576    2217,2 

2 2004 1546 -1030 0,6002 1151,8 

3 2005 -797 -2343 -0,5155 86,4 

4 2006 -1536 -739 1,9272 -979,0 

5 2007 -1651 -115 1,0749 -2044,5 

6 2008 -2816 -1165 1,7056 -3109,9 

 

                                                 
3
 EL = Expected Loss = očekávaná ztráta 

4
 ELBE = Expected Loss Best Estimation = nejlepší odhad očekávané zprávy 
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Graf 5: Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám 

Z grafu č. 5 je zřejmé, že funkcí k proložení daných dat bude regresní přímka. Užitím 

regresní analýzy dané funkce (3.12) najdeme konkrétní rovnici: 

𝜼  𝒙 = 𝟑𝟐𝟖𝟐, 𝟔𝟔𝟔𝟕 + (−𝟏𝟎𝟔𝟓, 𝟒𝟐𝟖𝟔 ∗ 𝒙) 

 Hodnota indexu determinace výše uvedeného trendu je rovna 0,9060. Protože se 

tato hodnota velmi blíží k jedničce, je zvolená funkce (regresní přímka) ideálním 

prostředkem k vyrovnání zdrojových dat tvorby rezerv. 

    

 

Graf 6: Regrese tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám 
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 Jak lze vidět z hodnot tabulky a grafů uvedených výše, Komerční banka, a. s. 

rok od roku snižuje hodnotu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám. To 

je ovlivněno několika faktory. Jedním z nich jsou rekvalifikace části rezerv a opravných 

položek do jiných oddílů rozvahy jakou jsou například Výdaje a výnosy příštích období, 

lepší obraty a ziskovost banky vedoucí právě k nižší tvorbě rezerv na ztráty z úvěrů 

nebo nalezení lepších alternativ využití těchto finančních prostředků. 

 Prognóza do příštích let vychází dle vypočteného předpisu na hodnotu -2 300,5 

mil. Kč. Z hlediska makroekonomické situace na trhu se domnívám, že tato hodnota je 

reálným předpokladem či odhadem budoucího vývoje tvorby rezerv a opravných 

položek k úvěrům a pohledávkám. 

 

5.3.4 Počet klientů 

 V souladu se svou dlouhodobou strategií navýšila Skupina KB počty svých 

klientů na více než 2,6 milionů ke konci roku 2008. Počet zákazníků samotné Komerční 

banky vzrostl o 3,3 % na 1 629 000. Z toho se počet individuálních klientů na 

nasyceném českém trhu zvýšil o více než 51 000 na 1 344 000. Modrá pyramida 

stavební spořitelna (Modrá pyramida) obsluhovala 747 000 zákazníků a Penzijní fond 

KB registroval 491 000 účastníků penzijního připojištění. Počet aktivních klientů 

společnosti spotřebitelského financování ESSOX vzrostl na 226 000. Při výpočtu 

dalšího z ukazatelů využiji právě počet klientů samotné Komerční banky, a. s.  

 

Tabulka 5: Počet klientů KB v letech 2003 - 2008 

i Roky yi  (Počet klientů) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 1331    1341,4 

2 2004 1407 76 1,0571 1399,9 

3 2005 1467 60 1,0426 1458,4 

4 2006 1515 48 1,0327 1516,9 

5 2007 1577 62 1,0409 1575,4 

6 2008 1629 52 1,0330 1634,0 
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Graf 7: Počet klientů v letech 2003 - 2008 

Dle grafického znázornění počtu klientů bude vhodnou funkcí k proložení daných dat 

opět regresní přímka. Užitím regresní analýzy dle vzorce (3.12) najdeme konkrétní 

rovnici: 

𝜼  𝒙 = 𝟏𝟐𝟖𝟐, 𝟖𝟔𝟔𝟔𝟕 + 𝟓𝟖, 𝟓𝟏𝟒𝟐𝟗 ∗ 𝒙 

 Hodnota indexu determinace výše uvedeného trendu je rovna 0,9945. Protože se 

tato hodnota velmi blíží k jedničce, je regresní přímka ideálním prostředkem 

k vyrovnání zdrojových dat počtu klientů. Vyrovnání je zobrazeno v grafu č. 8. 

  

Graf 8: Regrese počtu klientů 
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 Tento trend lze klasifikovat v rámci strategií Komerční banky jako uspokojující. 

V každém z uvedených roků dochází k navyšování počtu klientů. Na zaměstnance je 

dále kladen zvláštní důraz na křížový prodej produktů v rámci 1,6 milionu zákazníků, 

doplněný selektivním získáváním nových zákazníků v oblasti drobných klientů 

a mladých lidí. 

 Prognózou do příštích let je dle výpočtů regresní analýzy 1 692,5 miliónů 

klientů. Uvidíme tedy, jak budou výše zmínění zákazníci reagovat na strategii a ceny 

banky a zda-li si bude Komerční banka schopna zachovat i nadále stejně rostoucí trend 

počtu klientů jako doposud. 

 

5.3.5 Počet poboček 

 Komerční banka se v uplynulých letech snažila o naplnění dlouhodobějších 

plánů nejen v rámci výstavby nových poboček, ale také v modernizaci těch původních 

či vytvoření tzv. kiosků neboli mobilních poboček v blízkosti frekventovaných míst. 

Příkladem takovým míst z našeho okolí je i lokalita Purkyňových a Listových kolejí 

Vysokého učení technického v Brně, kde se Komerční banka přiblížila obrovskému 

kvantu převážně mladých klientů. Tyto kiosky samozřejmě nabízejí plnou škálu služeb 

a snadný přístup včetně parkování.  

 Podívejme se nyní na zpracování dat souvisejících s narůstajícím počtem 

prodejních míst: 

Tabulka 6: Počet poboček KB v letech 2003 - 2008 

i Roky yi  (Počet poboček) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 335 

 

 324 

2 2004 335 0 1,0000 346 

3 2005 360 25 1,0746 362 

4 2006 378 18 1,0500 376 

5 2007 386 8 1,0212 386 

6 2008 394 8 1,0207 394 

 

Z grafu č. 11 by se mohlo jevit, že funkcí k proložení počtu prodejních míst bude 

regresní přímka. V tomto případě by index determinace byl 0,9339, což se jeví jako 
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ideální volba regresní funkce. Avšak z hlediska nejpravděpodobnější prognózy pro 

následující období je lepší se zaměřit na poslední čtyři období. 

 

Graf 9: Počet poboček KB 2003 - 2008 

V rozmezí let 2005 a 2006 se sloupcový graf podobá mnohem více modifikovanému 

exponenciálnímu trendu. Užitím regresní analýzy dané funkce (3.17) najdeme konkrétní 

rovnici: 

𝜼  𝒙 = 𝟒𝟐𝟑, 𝟗𝟐 − 𝟏𝟐𝟔, 𝟕𝟏 ∗ 𝟎, 𝟕𝟖𝟓𝟗𝒙−𝟐𝟎𝟎𝟐 

Vyrovnání dat dle předpisu výše vidíme v grafu č. 10. 

 Hodnota indexu determinace modifikovaného exponenciálního trendu počtu 

prodejních míst KB v České republice je rovna 0,8784.   

 

Graf 10: Regrese počtu poboček 
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 Jak lze vidět z grafů výše, Komerční banka opravdu zvyšuje počet svých 

prodejních míst na území České republiky. Ve výroční zprávě roku 2008, která byla 

vydána v dubnu letošního roku, je uvedeno, že toto rozšiřování distribuční sítě se 

v souladu se strategií usnadňování přístupu klientů k bance přiblížilo ke svému 

střednědobému cílovému stavu. Ten činí dle výroční zprávy přibližně 400 poboček, což 

je i hodnota vycházející dle výše uvedeného předpisu regresní funkce pro konec roku 

2009. 

 

5.3.6 Počet zaměstnanců 

 Ruku v ruce s růstem počtu klientů jde samozřejmě i nutnost obohacovat 

kolektiv zaměstnanců, kteří se o vysoký počet klientů starají. Na konci roku 2008 tedy 

stouply personální náklady o 6,8 % na 6 320 milionů Kč. Většinu toho nárůstu má na 

svědomí průměrný počet zaměstnanců, který v r. 2008 meziročně vzrostl o 3,2 % na 

hodnotu 8 804. 

 V tabulce č. 6 uvedené níže opět vidíme hodnoty, jež nám pomohou se 

zorientovat v počtu zaměstnanců v rozmezí let 2003 - 2008 a pomohou nám při 

výpočtech regresní analýzy:  

Tabulka 7: Počet zaměstnanců KB v letech 2003 - 2008 

I Roky yi  (Počet zaměstnanců) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 8683    8689,85714 

2 2004 7855 -828 0,9046 7842,88572 

3 2005 7388 -467 0,9405 7426,48572 

4 2006 7552 164 1,0222 7440,65714 

5 2007 7764 212 1,0281 7885,4 

6 2008 8804 1040 1,1340 8760,71429 

 

Vyvedením některých administrativních a jiných podpůrných aktivit mimo banku 

znamenalo v roce 2005 meziroční pokles průměrného počtu zaměstnanců o 5,9 % na 

hodnotu 7 388, což je nejmenší číslo sledovaného období. Tento krok měl za následek 

snížení personálních nákladů o 1,3% oproti roku 2004. 
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Graf 11: Počet zaměstnanců v letech 2003 - 2008 

Podle grafického znázornění počtu zaměstnanců Komerční banky je patrné, že funkcí 

k proložení daných dat bude vhodné využít lineární funkce paraboly. Užitím regresní 

analýzy dle vzorce (3.16) najdeme rovnici: 

𝜼  𝒙 = 𝟗𝟗𝟔𝟕, 𝟒𝟎𝟎 − 𝟏𝟒𝟗𝟐, 𝟖𝟐𝟗 ∗ 𝒙 + 𝟐𝟏𝟓, 𝟐𝟖𝟔 ∗ 𝒙𝟐 

 Hodnota indexu determinace výše uvedeného trendu je rovna 0,9783. Protože se 

tato hodnota velmi blíží k jedničce, je parabola ideální funkcí k vyrovnání zdrojových 

dat počtu zaměstnanců. 

 

Graf 12: Regrese počtu zaměstnanců 

 Vysoký růst počtu zaměstnanců v posledních třech letech je jistě způsoben 

snahou podniku dosáhnout střednědobý plán a souvisí s růstem distribuční sítě 
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prodejních míst. Jelikož by se měl počet poboček v následujících letech ustálit, znamená 

to, že by se měl paralelně ustalovat i počet zaměstnanců. 

 Výpočet počtu zaměstnanců pro rok 2009 je dle předpisu vyrovnávající paraboly 

přibližně na hodnotě 10 067 zaměstnanců. Tato prognóza se s největší 

pravděpodobností nevyplní z toho důvodu, že v roce 2008 došlo k otevření téměř 

cílového počtu poboček. 

 

5.3.7 Počet bankomatů 

 Počet bankomatů samozřejmě roste ruku v ruce s růstem prodejních míst ve 

snaze přiblížit služby banky svým klientům. Za zmínku stojí fakt, že si Komerční banka 

udržuje přední pozici na českém trhu v oblasti akceptace platebních karet. Umožňuje 

svým obchodníkům platby kartami značek VISA, MasterCard, American Express, 

Diners Club a JCB. Nová služba cash back
5
 výrazně zvyšuje počet míst, kde si všichni 

držitelé karet Komerční banky, ale i klienti dalších bank mohou vybrat hotovost. 

 Všechny bankomaty KB akceptují čipové platební karty. Bankomaty Komerční 

banky umožňují kromě výběrů hotovosti rovněž nabíjení mobilních telefonů, ověření 

zůstatku na účtu držitelů platebních karet nebo vlastní změnu PIN kódu klientem. 

 Celá bankomatová síť je chráněna řadou bezpečnostních prvků, například 

bezpečnostním zařízením FDI, které chrání držitele platební karty proti riziku 

kopírování karty a dalším podvodům. Komerční banka klade velký důraz na 

zabezpečení bankomatové sítě a toto zabezpečení neustále zdokonaluje. 

Vlastní zpracování číselných údajů: 

Tabulka 8: Počet bankomatů KB v letech 2003 - 2008 

i Roky yi  (Počet bankomatů) 1di(y) ki(y) ηi 

1 2003 519 

 

 504 

2 2004 555 36 1,0694 570 

3 2005 607 52 1,0937 614 

4 2006 649 42 1,0692 642 

5 2007 661 12 1,0185 661 

6 2008 673 12 1,0182 673 

                                                 
5
 Cash back (vrácení hotovosti) umožňuje při platbě kartou vybrat i určitou hotovost přímo z pokladny 

daného obchodu. 
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Graf 13: Počet bankomatů KB 2003 - 2008 

Z grafu zobrazující počet bankomatů Komerční banky v ČR je patrné, že funkcí 

k proložení daných dat bude stejně jako u prodejních míst modifikovaný exponenciální 

trend. Užitím regresní analýzy dle vzorce (3.17) najdeme funkční předpis: 

𝜼  𝒙 = 𝟔𝟗𝟔, 𝟐𝟓 − 𝟐𝟗𝟒, 𝟎𝟑 ∗ 𝟎, 𝟔𝟓𝟒𝟕𝒙−𝟐𝟎𝟎𝟐 

Hodnota indexu determinace trendu počtu bankomatů KB v České republice je 

rovna 0,9523. Protože se tato hodnota velmi blíží k jedničce, je modifikovaný 

exponenciální trend ideálním prostředkem k vyrovnání zdrojových dat. 

 

Graf 14: Regrese počtu bankomatů 
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 Jak již bylo uvedeno v kapitole 5. 3. 5, rozšiřování prodejních míst bylo téměř 

dokončeno v roce 2008. Vedení podniku uvedlo, že v letošním roce půjde zejména 

o rozšiřování a rozvoj alternativních distribučních kanálů jako je právě síť bankomatů 

nebo telefonní a internetové služby. 

 To potvrzuje i rostoucí trend funkce regresní analýzy. Díky tomuto trendu lze 

předpovědět počet bankomatů na konci letošního roku. Po dosazení do výše uvedeného 

předpisu funkce regresní analýzy dostáváme, že při zachování současného trendu bude 

počet bankomatů na konci roku 2009 na hodnotě 681. Toto číslo potvrzuje fakt, že se 

vedení společnosti rozhodlo v letošním roce rozvíjet právě a zejména alternativní kanály 

přístupů banky ke klientům. 
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6 Analýza problému 

6.1 Definice problému 

 Přestože je Komerční banka, a. s. jako podnik součástí ekonomiky a tedy 

i současné světové finanční krize, vede si více než dobře. Banka pokračuje ve svém 

střednědobém plánu a její zisky stále rostou. Ačkoliv se tedy očekává zpomalení vývoje 

české ekonomiky i v následujícím období, banka se díky důslednému obchodnímu 

modelu mateřské společnosti, obezřetnému řízení rizik a vysoké provozní efektivitě 

neobává a věří v další rozvoj společnosti zejména pak po kvalitativní stránce. Růst je 

zaznamenán jak u zisku, který se v roce 2008 navýšil oproti roku 2007 o necelých 18 % 

na 13,2 miliardy korun, ale také v počtu klientů, poboček i objemu bankovních 

produktů pro firmy i občany. Celkové hrubé úvěry se zvýšily o 18,9 % na 374 miliardy 

korun. Z toho 42 procent představují půjčky. Objem hypoték občanům vzrostl o 20,6 % 

na 90,5 miliardy korun.  

 Jediným citelným poklesem byl zaznamenán v ceně akcií. Jejich hodnota se 

v březnu roku 2009 dostala na nejnižší úroveň za uplynulých 6 let.  

 

Obrázek 2 Vývoj ceny akcií za sledované období v letech 2003 - 2009  

ZDROJ: Internetový portál Akcie.cz
6
 

I za této situace akcie Komerční banky v minulých letech přinášely stabilní výnos 

prostřednictvím dividendy, která v roce 2008 činila 180 Kč na akcii.  

                                                 
6
 Internetová adresa: http://www.akcie.cz 
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 Banka se však v současnosti přece jenom s jedním problémem potýká. Jeden 

z jejich významných klientů, který má u banky úvěry v hodnotě blížící se až 

k 1 miliardě korun se dostal do platební tísně a s největší pravděpodobností nebude 

schopen dostát svým závazkům. Přesná hodnota tohoto závazku se odvíjí od vývoje 

kurzu koruny a eura. Komerční banka za několik posledních let neeviduje jiný případ 

prodlení zákazníka podobného rozsahu a charakteru. 

6.2 Návrhy řešení a jejich přínos 

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.1, obchodní strategie Komerční banky je 

nasměrována správným směrem. Stejné závěry vyvozuji i z mé analýzy jednotlivých 

ukazatelů, u kterých jsem zaznamenal ve všech případech růst oproti minulým obdobím.  

 Co se týká trhu akcií, je banka i přes pokles svých akcií stále společností do 

které se oplatí investovat. Důkazem toho je objem a cena obchodovaných akcií nejen na 

pražské burze, ale i hodnota vyplácených dividend. Pokles je totiž zaznamenán 

u většiny podniků na českém trhu, ale i v globálním měřítku na celém světě. Řešením 

tohoto problému je udržet si stanovenou strategii a vyčkat prvních náznaků konce 

světové finanční krize. 

 Hlavním problémem současné doby bude pro banku výše zmíněný klient 

v platební tísni. Pro banku je tento fakt negativní zejména proto, že logickým řešením 

bude navýšení odpisů.  Stejně tak musí zákonitě dojít k opětovnému navýšení nákladů 

na rizika, které sice byly v roce 2007 na přijatelné úrovni, avšak v roce 2008 narostly 

o 128,8%  na 2 970 miliónů korun. Tento nárůst se zatím týkal jen několika velkých 

korporátních klientů. 

 Mým osobním návrhem na zlepšení by měl být v těchto případech nejen důraz 

kladený na posouzení bonity klienta a jeho dosavadní platební morálky, ale zejména 

sledování průběžných hospodářských výsledů takových klientů a jejich bonity 

v  reálném čase.  

 Aplikace by mohla být implementována do informačního systému banky, ve 

kterém příslušný bankovní poradce vidí stavy účtů i provedené transakce. K tomu by 

bylo nutné minimálně čtvrtletně shromažďovat další údaje týkající se hospodářských 

výsledků velkých korporátních klientů, u nichž by se automatizovaně zpracovávaly 

ukazatele, ovlivňující další spolupráci a procesy mezi bankou a klientem. 
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7 Závěr 

 Vývoj ekonomiky v roce 2008 nebyl zcela jistě rovnoměrný. V druhé polovině 

roku 2008 česká ekonomika zaznamenala další oslabování ekonomické aktivity s velmi 

prudkým poklesem v posledním čtvrtletí. Celkový růst hrubého domácího produktu za 

rok 2008 dosáhl 3,1 %. Tento fakt potvrzuje zpomalování ekonomiky, jejíž poslední 

vrchol jsme zaznamenali v roce 2006. Avšak sbližování České republiky s vyspělými 

evropskými zeměmi je nyní o něco patrnější. To je způsobeno především rozdílem mezi 

stagnující ekonomikou České republiky a recesí ve zmiňovaných zemích eurozóny. 

 Přestože na přelomu roku 2008 a 2009 došlo rychlému zhoršení české 

ekonomiky zejména způsobené omezením výroby v průmyslu vedoucím logicky 

k propouštění, Komerční banka, a. s. si udržovala rostoucí trend.  

 V roce 2008 činily čisté výnosy banky 33,7 miliardy korun. Skupina Komerční 

banky pak tedy dosáhla zisk 13,2 miliardy korun. Tento dvou miliardový nárůst oproti 

předešlému roku 2007 se tedy značně vymyká předpokladům vnějších faktorů 

působících na českou ekonomiku a tedy i na podniky působící na českém trhu.  

 Dalším ukazatelem efektivního hospodaření skupiny Komerční banky je 

bezpochyby rentabilita průměrného kapitálu, která přes nepříznivé podmínky 

v posledních dvou letech výrazně stoupla. 

 Na konci roku 2008 se Česká republika potýkala s 6 % nezaměstnaností. Přesto 

i počet zaměstnanců Komerční banky dosáhl vyšších hodnot než v letech předešlých. Je 

pravdou, že vedení banky se zaměřovalo na střednědobý plán, který obnášel rozvoj 

distribuční sítě prodejních míst Komerční banky, což má logicky za následek i zvyšující 

se počty zaměstnanců (8 804 zaměstnanců k 31. 12. 2008).  

 Důležité je uvědomit si příčinu úspěchů Komerční banky i za nepříznivých 

podmínek, ve kterých působí a zcela jistě několik let působit bude. Úspěch může být 

snadno pomíjivý, avšak řídí-li se podnik základními pravidly a standardy podnikového 

řízení a komunikace, jen těžko jej může ohrozit stagnace či recese. Ve výčtu faktorů 

působících ve prospěch Komerční banky by zcela jistě nemělo chybět prvotřídní vedení 

společnosti složené z vysoce vzdělaných a zkušených manažerů, jejichž motivací je 

v konečném důsledku nejen dobro společnosti a spokojený zákazník, ale jejich vlastní 

zisk získaný z akcií, jež Komerční banka prodává přednostně právě zaměstnancům. 

Efektivní výběr kvalitních zaměstnanců a jejich profesní růst v rámci školících 
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programů je samozřejmostí. Takoví zaměstnanci pak zprostředkovávají prvotřídní 

a bezpochyby konkurenceschopné bankovní produkty i služby svým 1,6 miliónům 

klientů, jejichž počet každoročně roste. Všechny tyto fakta dávají Komerční bance, a. s. 

možnosti pravidelně a rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu a dosahovat tak 

i nadále skvělých výsledků, jež jsou důkazem nejen toho, že patří k přední bankovním 

institucím České republiky, ale také toho že je schopna dostat se do samého čela a své 

vedení si udržet. 
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