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1. Úvod 

Od konce 80. let 20. století pro�ly země střední a východní Evropy 

(SVE) dramatickým vývojem spojeným s mnoha významnými společensko-

ekonomickými změnami. Proces transformace hospodářství od soustavy 

centrálního plánovaní ke svobodné a tr�ně orientované ekonomice byl v jistém 

smyslu zavr�en vstupem osmi postkomunistických zemí SVE do Evropské 

unie (EU) v květnu 2004. Úkol restrukturalizovat finanční sektor tranzitivních 

ekonomik na stabilní a efektivní systém schopný podporovat ekonomický růst 

patřil v celkovém transformačním rámci ke krokům s nejvy��í prioritou a 

důle�itostí.1 Úspě�ná reforma finančního systému také významně přispívá 

k monetární a fiskální stabilizaci ekonomiky a k omezení potenciálních kvazi-

fiskálních nákladů na jeho ozdravení a restrukturalizaci. 

Za nezpochybnitelným významem finančního sektoru nicméně 

vyvstává otázka, zda by jeho funkce měly být přednostně plněny bankami 

nebo finančními trhy. Jinými slovy, zda se měl v nových tr�ních ekonomikách 

vyvinout B-systém nebo M-systém. Teoretická východiska společně 

se zhodnocením výhod a nevýhod obou přístupů a jejich aplikací na země 

SVE lze nalézt v Polouček (2004). Navzdory původním politickým i 

ekonomickým preferencím M-systému získaly ve finančním sektoru zemí 

SVE dominantní postavení banky.  

Moderní bankovní sektor by měl plnit tři elementární funkce. V první 

řadě se jedná o zabezpečení platebního a zúčtovacího styku přispívajícího 

hladkým a rychlým vyrovnáváním závazků a pohledávek k rozvoji 

obchodních vztahů a ekonomické prosperitě. Druhým zásadním úkolem bank 

je efektivně provádět zprostředkovatelskou funkci a zaji�ťovat transfer 

finančních prostředků od věřitelů k dlu�níkům a transformaci depozit na 

úvěry. Za třetí by banky měly rovně� přispívat k udr�ování dostatečné míry 

                                                 
1 Pozitivní vliv efektivního finančního sektoru na ekonomický růst byl empiricky dokumentován 

v mnoha studiích, jejich� komplexní přehled a zhodnocení závěrů poskytuje například Wachtel 

(2001). 
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likvidy celého bankovního sektoru pou�íváním nepřímých nástrojů měnové 

politiky. I přes jasná specifika bankovní činnosti a rozdíly oproti klasické 

podnikatelské činnosti nelze abstrahovat od základního podnikatelského cíle � 

dosa�ení zisku. Ziskovostí bankovní činnosti je tak podmíněno úspě�né plnění 

v�ech funkcí a následně i stabilita bankovního sektoru. 

Cesta k efektivnímu plnění v�ech tří funkcí a stabilizaci bankovního 

sektoru byla ve v�ech tranzitivních zemích velmi spletitá a doprovázená 

početnými problémy. K nejvýznamněj�ím lze bezesporu zařadit značný objem 

klasifikovaných úvěrů, přičem� jejich vysoký podíl na celkových úvěrech 

přetrvával v některých zemích mnoho let. Stabilizace bankovního sektoru si 

rovně� vy�ádala enormní náklady z veřejných rozpočtů. K politicky 

nejcitlivěj�ím aspektům transformace patřila privatizace velkých státních 

bank, která byla často v důsledku ideologických postojů a politické nestability 

zbytečně odkládána. V posledních letech lze takté� pozorovat zkvalitňování 

bankovní regulace a dohledu a rapidní nástup moderních informačních 

technologií a moderních bankovních produktů, které významně změnily 

produkční technologii bank. Takto významné změny ve struktuře a uspořádání 

bankovních sektorů a v charakteru bankovních slu�eb vyzývají k analýze 

mnoha aspektů činnosti a hospodaření bankovních institucí včetně jejich 

efektivnosti.  

 

Cílem disertační práce je proto komplexní zhodnocení relativní 

efektivnosti bank působících na území států V4 v průběhu let 1999-2003.   

 

V disertační práci budou, mimo jiné s vyu�itím ekonometrického 

aparátu, hledány odpovědi na následující otázky: 

• je míra efektivnosti v zemích V4 srovnatelná s efektivností bank 

v původních zemích EU; 

• který z bankovních sektorů zemí V4 vykazuje nejvy��í míru efektivnosti a 

jaké je pořadí ostatních; 
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• jak se míra efektivnosti v analyzovaném období měnila s důrazem na 

poznání, zda blí�ící se a jasněj�í perspektiva začlenění do EU znamenala 

nárůst efektivnosti bank; 

• jak se od sebe li�í výsledky při pou�ití rozdílných přístupů ke stanovení 

míry efektivnosti; 

• které faktory nejvíce determinují míru efektivnosti bankovních institucí 

s důrazem na zji�tění, zda jsou významněj�í národní exogenní faktory nebo 

endogenní charakteristiky ka�dé banky; 

• jaký lze očekávat vývoj efektivnosti bankovních sektorů v zemích V4 

v budoucnosti. 

 

Za účelem splnění cíle je disertační práce rozčleněna do �esti částí. Po 

úvodu, jako�to první části, následuje druhá kapitola věnovaná charakteristice 

procesu transformace bankovního sektoru ve v�ech analyzovaných zemích a 

zaměřená klíčové změny a vývojové trendy. Ve třetí kapitole jsou definovány 

základní typy efektivnosti a popsány nejvýznamněj�ích metody vyu�ívané 

k odhadu relativní efektivnosti. Podrobněji jsou charakterizovány metody 

Stochastic Frontier Approach (SFA) a Data Envelopment Analysis (DEA), 

jeliko� právě tyto metody jsou pou�ity ke stanovení relativní efektivnosti bank 

v zemích V4, je� je obsa�eno ve čtvrté kapitole práce. V navazující páté 

kapitole jsou poté na základě tobitové regresní analýzy identifikovány 

determinanty efektivnosti analyzovaných bank a tím i faktory určující rozdíly 

v míře efektivnosti. V závěru jsou pak sumarizovány dílčí poznatky a 

zodpovězeny vý�e stanovené otázky. Společně s tím jsou představeny určité 

náměty pro budoucí směřování výzkumu v dané oblasti. 
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2. Restrukturalizace bankovního sektoru 

Samotný pojem �restrukturalizace bankovního sektoru� je 

v ekonomické literatuře vnímán v rozličných významech a úrovních. Pro 

srovnání lze uvést například pojetí, které předkládají Bonin a Wachtel (2002), 

Claessens (1996), Fries a Taci (2002) nebo Riess et al. (2002). V souladu 

s Kulhánkem et al. (2004) v této práci rozli�ujeme restrukturalizaci na �ířeji a 

ú�eji vymezenou, neboli jinými slovy na restrukturalizaci v�eobecnou a 

parciální. Pod �ir�í definicí rozumíme radikální a významné změny, které 

ovlivnily v�echny aktivní banky a následně celkovou národní ekonomiku. U��í 

definice zahrnuje zejména specifické změny jedné individuální banky nebo 

skupiny bank s podobnými charakteristickými znaky. V této kapitole 

disertační práce je kladen důraz zejména na v�eobecnou restrukturalizaci.  

Restrukturalizace bankovního sektoru sice probíhala v zemích V4 

odli�ně, jak podrobně dokumentují kapitoly 2.1 - 2.4, nicméně na jejím 

počátku i v průběhu existovalo několik společných rysů. Jednalo se zejména o: 

• neadekvátní stav a strukturu bankovního sektoru na počátku hospodářské 

transformace; 

• vysoký podíl klasifikovaných pohledávek; 

• enormní výdaje z veřejných rozpočtů na stabilizaci bankovního sektoru; 

• privatizaci státních bank. 

 

I v období socialismu samozřejmě formálně fungoval platební a 

zúčtovací styk, spořitelny přijímaly depozita od domácností a státní banky 

formálně plnily svou funkci poskytovatele úvěrů, nicméně ve�kerá konečná 

rozhodnutí o alokaci úvěrů patřila do kompetencí centrální plánovací komise. 

Pasivní úloha peněz v centrálně plánované ekonomice byla posílena i 

strukturou komunistického bankovnictví, k jejím� základním charakteristikám 

patřila monobanka. Tato instituce zastře�ovala jak aktivity centrální banky 

v oblasti měnové politiky, tak bě�né operace komerčního bankovnictví. 

Bankovní sektor ve vět�ině socialistických zemí tvořily kromě monobanky 
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rovně� specializované bankovní instituce orientující se na dílčí aspekty 

bankovnictví. Prvním krokem reformy bankovního sektoru tak v�dy bylo 

vytvoření dvoupilířového systému (two-tier system), spojené s vyčleněním 

komerčního bankovnictví ze souboru aktivit monobanky.  

Vysoký podíl �patných úvěrů v portfoliích bank, který v některých 

zemích vykazoval rysy dlouhodobého chronického onemocnění, pramenil jak 

z dědictví úvěrů poskytnutých za naprosto netr�ních podmínek v dobách 

minulých, tak z jejich akumulace v prvních letech ekonomické transformace. 

Následná stabilizace bankovních sektorů si vy�ádala vysoké náklady 

z veřejných rozpočtů a byla často charakteristická bankroty �patně 

hospodařících malých a středních bank a ozdravením velkých státních bank. 

Privatizace velkých státních bank, která nakonec proběhla ve v�ech zemích, 

v�ak byla často v důsledku ideologických postojů a politické nestability 

zbytečně odkládána. V posledních letech lze pozorovat rovně� zkvalitňování 

bankovní regulace a dohledu a rapidní nástup moderních informačních 

technologií a moderních bankovních produktů, které významně změnily 

produkční technologii bank. 

Navzdory rozdílům v koncepci a načasování restrukturalizace 

bankovního sektoru dospěly v�echny země V4 k podobným výsledkům, je� 

lze sumarizovat následovně: 

• Ve v�ech zemích do�lo k postupnému sni�ování počtu aktivních bank, a to 

buď v důsledku krachů (malé banky s domácími vlastníky) nebo jako 

výsledek procesu fúzí a akvizicí. 

• Téměř v�echny činné banky vyvíjejí svou aktivitu na principu 

univerzálního bankovnictví. 

• Počet bank a bankovních poboček odpovídá po konsolidaci velikosti 

populace a trhu bankovních slu�eb.2  

                                                 
2 K tomuto závěru docházíme i navzdory skutečnosti, �e ve srovnání se zeměmi EU je hustota 

poboček bank na území států V4 mnohem men�í, co� by mohlo naznačovat nedostatečně rozvinutý 

bankovní sektor (under-banked country). Nicméně je evidentní, a dokazují to i závěry publikované 

například v Berglof a Bolton (2002), �e v oblasti vyu�ívání moderních distribučních kanálů a 
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• Bankovní trh v�ech zemí je pod dominantní kontrolou zahraničních 

strategických investorů. 

 

Komplexní pohled na průběh restrukturalizace bankovního sektoru 

v tranzitivních zemích poskytuje Index bankovní reformy (IBR) sestavovaný 

Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Tento indikátor hodnotí 

pokrok v liberalizaci a institucionální reformě na stupnici 1 a� 4+.3 Tabulka 

2.1 pomocí něj ilustruje pokrok v zemích V4 v průběhu let 1991-2002. 

EBRD Index of Banking Reform pro země V4 (1991-2003)   Tabulka 2.1 

rok ČR Maďarsko Polsko Slovensko 
1991 2 2 2 2 
1992 3 2 2 3- 
1993 3 3 3 3- 
1994 3 3 3 3- 
1995 3 3 3 3- 
1996 3 3 3 3- 
1997 3 4 3 3- 
1998 3 4 3+ 3- 
1999 3+ 4 3+ 3- 
2000 3+ 4 3+ 3- 
2001 3+ 4 3+ 3 
2002 4- 4 3+ 3+ 
2003 4- 4 3+ 3+ 

Pramen: EBRD Transition Report (různá čísla) 

                                                                                                                                          
bankovních slu�eb (elektronické bankovnictví, platební karty) dochází v rychlosti rozvoje 

k předbíhání zemí původní EU zeměmi V4. Jeden z důvodů zajisté spočívá v neporovnatelně del�í 

tradici zemí původní EU v distribuci plného spektra slu�eb v kamenných pobočkách bank. Při 

podobné argumentaci charakterizují Riess et al. (2002, s. 31) země V4 dokonce jako �přebankované�. 
3 Hodnota indexu 1 představuje nepatrnou změnu oproti socialistickému uspořádání, kromě oddělení 

centrální banky od aktivit ve sféře komerčního bankovnictví. Stupeň 2 dokumentuje, �e země zavedla 

vnitřní směnitelnost měny a výrazně liberalizovala stanovování úrokových sazeb a alokaci úvěrů. 

Dosáhne-li IBR hodnotu 3, znamená to, �e země dosáhla podstatného pokroku v budování efektivní 

regulace a dohledu včetně postupů při ře�ení nesolventnosti bank a omezení přístupu bank ke 

zvýhodněnému financování centrální bankou. Stupeň 4+ koresponduje s takovou úrovní reformy, �e 

bankovní sektor tranzitivní ekonomiky odpovídá institucionálním standardům a normám bě�ným ve 

vyspělých zemích (například implementace souboru opatření Basel Committee�s Core Principles on 

Effective Banking Supervision and Regulation). Komerční banky musejí zároveň nabízet 

konkurenceschopné slu�by v obvyklé standardní kvalitě. 
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Navazující podkapitoly 2.1 - 2.4 jsou věnovány restrukturalizačnímu 

procesu v jednotlivých zemích V4 a díky svému zaměření na následující 

společná kritéria umo�ňují jasné a zřetelné vzájemné srovnání: 

• počet bank a koncentrace; 

• klíčové ukazatele bankovního sektoru z oblasti hlouby finančního 

zprostředkování, solventnosti a ziskovosti; 

• konsolidace bankovního sektoru; 

• privatizace v bankovním sektoru; 

• bankovní regulace a dohled. 

2.1 Restrukturalizace bankovního sektoru v České republice 

V bývalém Československu začal proces transformace směrem ke 

standardnímu dvoupilířovému bankovnímu systému ji� v roce 1989, kdy byl 

vydán zákon vyčleňující aktivity komerčního bankovnictví ze Státní banky 

Československé (SBČS). V lednu 1990 je SBČS následně převedla na tři nově 

zalo�ené banky � Komerční banku (KB), V�eobecnou úverovou banku (VÚB) 

a Investiční banku (IB). Společně s Českou spořitelnou (ČS) a Slovenskou 

sporiteľňou (SS), je� provozovaly činnost ji� od roku 1969, získaly tyto banky 

vedoucí postavení na nově se rozvíjejícím trhu. Bankovní sektor 

Československa doplňovaly na začátku roku 1990 je�tě Československá 

obchodní banka (ČSOB) a �ivnostenská banka (�B), které si z období 

centrálního plánování zachovaly svou specializaci na financování 

zahraničního obchodu, respektive velké korporátní klienty. Ve�keré banky 

byly kompletně vlastněny státem a některé z nich se nacházely na počátku 

dlouholetého a bolestného transformačního procesu. 

2.1.1 Počet bank a koncentrace 

Československý, resp. český bankovní sektor pro�el v první polovině 

90. let etapou prudkého nárůstu počtu aktivních bank. Zatímco na začátku 

roku 1990 působilo v Československu sedm bank s univerzální licencí, v roce 

1995 to bylo ji� 55 institucí. Nově zalo�ené banky, ať ji� s kapitálovou vazbou 
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na zahraniční banky či bez ní, patřily v převá�né míře do skupiny malých 

bank.4 Detailní přehled o vývoji počtu aktivních bank včetně segmentace do 

jednotlivých skupin podle velikosti přiná�í Tabulka 2.2. 

Počet bank aktivních v ČR (k 31.12. daného roku)    Tabulka 2.2 

 ce
lk

em
 

ve
lk

é 
ba

nk
y 

st
ře

dn
í 

ba
nk

y 

m
al

é 
ba

nk
y 

po
bo
čk

y 
za

hr
an

. 
ba

nk
 

st
av

eb
ní

 
sp

oř
ite

ln
y 

ba
nk

y 
v 

nu
ce

né
 

s p
rá

vě
 

ba
nk

y 
be

z 
lic

en
ce

 

1989 5 5 0 0 0 0 0 0 
1990 9 5 0 4 0 0 0 0 
1991 24 6 0 18 0 0 0 0 
1992 37 6 0 27 3 1 0 0 
1993 52 5 2 32 7 5 1 0 
1994 55 5 5 30 8 6 1 1 
1995 55 5 10 24 10 6 0 4 
1996 53 5 9 19 9 6 5 6 
1997 50 5 13 13 9 6 4 10 
1998 45 5 12 12 10 6 0 18 
1999 42 5 12 9 10 6 0 21 
2000 40 4 11 8 10 6 1 23 
2001 38 3 10 8 10 6 1 25 
2002 37 4 9 9 9 6 0 27 
2003 35 4 8 8 9 6 0 29 

Pramen: ČNB 

Předev�ím problémy malých a středních bank, je� vyvrcholily dokonce 

jejich krachy, společně s procesem fúzí a akvizicí existujících bank vedly 

k postupné redukci celkového počtu bank patrné zejména od roku 1998. 

Z celkového počtu 64 bankovních licencí udělených od roku 1989 bylo 29 

odebráno. Největ�í část, 18 licencí, z důvodu �patné ekonomické situace či 

neobezřetného podnikání, 8 licencí v důsledku fúzí a akvizicí, jedna banka se 

transformovala na nebankovní subjekt, jedna banka ukončila svou činnost a 

jedna banka nezahájila svou činnost v zákonem stanovené lhůtě. 

Jedním z nejzřetelněj�ích trendů současného bankovnictví je 

bezpochyby rostoucí koncentrace bankovního sektoru, motivovaná zejména 

efekty výnosů z rozsahu (economies of scale). Ke konečným projevům 

rostoucí koncentrace pak mů�eme zařadit pokles počtu subjektů aktivních na 

                                                 
4 Jedinou významnou výjimkou byla Agrobanka, která se zařadila mezi středně velké bankovní domy. 
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trhu či nárůst velikosti činných bank měřený buď celkovým objemem 

spravovaných aktiv nebo tr�ními podíly. Graf 2.1 ilustruje vývoj průměrného 

objemu aktiv připadajícího na jednu aktivní banku v průběhu posledního 

desetiletí. 

Průměrný objem aktiv na činnou banku v českém bankovním sektoru (mil. CZK)  
a tempo růstu průměrného objemu aktiv (k 31.12.)             Graf 2.1 
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Pramen: ČNB, výpočty autora. 

Vysokou koncentraci českého bankovního trhu dokumentuje také 

Tabulka 2.3, která uvádí tr�ní podíly jednotlivých skupin bank na základních 

dvou bankovních produktech. Lze konstatovat, �e jak na straně vkladů, tak na 

straně úvěrů dominuje skupina velkých bank, která i přes postupný a trvalý 

pokles podílu ovládá zhruba dvě třetiny trhu. Situace ostatních skupin se po 

období konsolidace bankovního sektoru stabilizovala, za pozornost v�ak stojí 

stále rostoucí podíl stavebních spořitelen, zejména pak u klientských vkladů. 

Míra koncentrace je často empiricky měřena pomocí Herfindahl-Hirshmanova 

indexu tr�ní koncentrace (HHI). Praktickou aplikaci takté� dokládající 

vysokou koncentraci českého bankovního sektoru v porovnání s ostatními 

zeměmi V4 lze najít v Polouček (2004). 
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Tr�ní podíly jednotlivých skupin bank (v %, k 31.12.)   Tabulka 2.3 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
úvěry klientům 

velké banky 77,5 73,6 69,0 64,4 60,3 61,7 60,8 
střední banky 12,0 13,7 15,8 18,6 22,3 18,3 21,1 
malé banky 1,2 1,3 2,0 2,5 3,4 4,4 2,1 
pobočky zahr. bank 8,1 9,4 10,4 11,0 10,0 10,1 8,9 
stavební spořitelny 1,3 2,0 2,8 3,5 4,0 5,5 7,1 

vklady klientů 
velké banky 78,0 74,7 73,1 69,7 69,8 68,4 70,0 
střední banky 11,1 13,4 14,5 16,4 16,1 14,7 12,3 
malé banky 0,9 0,8 0,8 0,9 1,3 2,5 1,6 
pobočky zahr. bank 3,9 4,2 4,4 5,1 3,8 2,9 3,2 
stavební spořitelny 6,1 6,9 7,2 7,9 9,0 11,5 12,9 
Pramen: ČNB 

2.1.2 Klíčové ukazatele bankovního sektoru 

Bankovní aktivity lze hodnotit z mnoha dílčích hledisek a srovnávat 

podle různých kritérií. V této části disertační práce se zaměříme na oblasti, 

které je mo�no pova�ovat za naprosto klíčové pro stabilitu bankovního sektoru 

i celé ekonomiky, a to finanční hloubku bankovního sektoru, ukazatele 

obezřetného chování bank a indikátory ziskovosti. Vybraná data pro český 

bankovní sektor v průběhu let 1996-2003 sumarizuje Tabulka 2.4. 

Klíčové ukazatele českého bankovního sektoru (v %, k 31.12.)  Tabulka 2.4 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
aktiva/HDP 115,4 125,0 122,0 122,8 127,2 129,0 120,6 122,2 
úvěry klientům/HDP 54,3 56,7 52,3 46,5 41,5 36,9 32,9 35,1 
vklady klientů/HDP 47,6 48,9 45,3 44,9 44,6 45,6 47,5 48,0 
úvěry/vklady 88,28 85,48 81,58 73,65 68,38 66,11 64,23 62,35 
kapitál. přiměřenost 9,28 9,65 12,02 13,64 14,87 15,52 14,34 14,48 
klasifik. úvěry* / 
celkové úvěry 23,09 20,80 20,31 21,51 19,42 13,76 8,89 5,12 

rezervy a OP na KÚ/ 
průměrná aktiva 4,18 4,56 4,36 3,83 2,38 1,94 1,58 1,02 

čistá úroková mar�e 1,88 1,97 3,04 2,48 2,09 2,04 2,09 2,05 
neúrokové výnosy/ 
průměrná aktiva 2,12 2,56 1,39 1,48 1,06 1,47 1,68 1,79 

provozní náklady/ 
průměrná aktiva 2,21 2,24 2,24 2,24 2,07 2,13 1,91 1,93 

ROAA 0,30 -0,27 -0,54 -0,29 0,69 0,73 1,24 1,21 
ROE (tier 1) 4,88 -4,26 -8,12 -5,12 14,99 16,64 27,41 23,80 
Pramen: Golajewska a Wyczański (2002), ČNB 
           * pouze úvěry nestandardní, pochybné a ztrátové 
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Při detailněj�ím pohledu na první skupinu ukazatelů je patrný odli�ný 

vývoj celkových aktiv, úvěrů a vkladů. Zatímco objem celkových aktiv a  

klientských vkladů se v poměru k HDP stabilizoval5, objem úvěrů 

poskytnutých do sektoru firem a domácností ji� několik let klesá. Hlavní 

příčinou je změna přístupu bank k úvěrové politice. Po vá�ných problémech 

mnoha dlu�níků z korporátní sféry banky zavedly striktněj�í postupy v řízení 

úvěrového rizika a v současné době se tak potýkají s nedostatkem dobrých 

investičních projektů a úvěrových příle�itostí. Svou pozornost proto banky 

obrátily směrem k retailovému bankovnictví. Nicméně i tak banky obecně trpí 

přebytkem primárních zdrojů, pro ně� nemají adekvátní vyu�ití, co� je 

evidentní z vývoje ukazatele úvěry/vklady. Výsledkem je poté nadměrná 

koncentrace likvidních aktiv v portfoliích českých bank.  

 Stabilita českého bankovního sektoru vyjádřená kapitálovou 

přiměřeností a podílem klasifikovaných úvěrů v portfoliích bank se od konce 

90. let zlep�uje. Výpočet kapitálové přiměřenosti je v souladu 

s mezinárodními standardy a dostatečně přesahuje minimální vý�i 8 %. 

Doporučená úroveň kapitálové přiměřenosti ov�em závisí také na rizikovosti 

prostředí, v něm� banky operují. Golajewska a Wyczański (2002, s. 12) 

pova�ují pro ČR za optimální kapitálovou přiměřenost 10 � 12 %, je� je také 

v�emi bankami dosahována a často i překračována.  

Nutnost tvořit rezervy a oprávky na klasifikované úvěry negativně 

ovlivnila i ziskovost hlavních českých bank a tím i celkového bankovního 

sektoru, přičem� zejména období 1997-99 lze pova�ovat za charakteristický 

příklad. Banky sice vytvářely provozní zisk, av�ak objem nezbytných rezerv a 

opravných polo�ek změnil hospodářský výsledek i v několika-miliardovou 

ztrátu. Jak ukazuje ČNB (2002, s. 6), české banky vyu�ívají, na rozdíl od bank 

v EU, různě vysoké úrokové mar�e pro jednotlivé produkty. Zatímco mar�e u 

úvěrů domácnostem je třikrát vy��í ne� v EU, mar�e u podnikových úvěrů je 

                                                 
5 Bankovní depozita zůstávají nadále nejvyu�ívaněj�ím nástrojem spoření, a to i přes zavedení 

alternativních a výnosněj�ích nástrojů jako jsou podílové fondy, penzijní připoji�tění či investice do 

cenných papírů.  
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ni��í. Mar�e u depozit se nachází na zhruba stejné úrovni. Celkově pak české 

banky pracují s mírně ni��í úrokovou mar�í ne� banky v EU. Nárůst ziskovosti 

bankovního podnikání v ČR, který také přispívá ke stabilitě bankovního 

sektoru, tak lze kromě úrokových příjmů z úvěrů domácnostem přisoudit 

předev�ím zrychlení tempa růstu neúrokových výnosů a hlavně výnosů 

z poplatků a provizí. V souladu s obecnými vývojovými trendy dochází i 

v českém bankovním sektoru k pozvolnému poklesu provozních nákladů 

pramenícímu ve velké míře z poklesu mzdových a ostatních souvisejících 

nákladů.  

2.1.3 Konsolidace bankovního sektoru 

Konsolidace českého bankovního sektoru byla v největ�í míře spojena 

s dvěma faktory � ukončením činnosti malých bank a státními intervencemi 

při ře�ení problému vysokého podílu klasifikovaných úvěrů (KÚ). Prvním 

krokem procesu konsolidace bylo v roce 1991 vytvoření KoB, jako�to 

speciální instituce, do ní� byly převedeny �patné úvěry poskytnuté státními 

bankami v minulosti (Konsolidační program I). V polovině 90. let se v�ak při 

eskalaci problémů malých bank pozornost státu přesunula právě do tohoto 

segmentu, neboť pokračující vlna krachů negativně ovlivňovala důvěru v celý 

bankovní sektor, a to i přes zanedbatelný tr�ní podíl bankrotujících institucí. 

Na konci roku 1995 a počátku 1996 spustila ČNB Konsolidační program II, 

který byl ke konci roku 1996 následován vládním Stabilizačním programem.  

Do Stabilizačního programu se zapojilo �est malých a středních bank6, 

které mohly odprodat speciální instituci Česká finanční (ČF) �patná aktiva 

v nominální hodnotě odpovídající a� 110 % jejich kapitálu.7 Residuální část 

                                                 
6 Jednalo se o Banku Haná, Foresbank, Moravia banku, Pragobanku, Universal banku a Expandia 

banku, které vstupem do programu souhlasily s přísněj�ím a přímým dohledem ze strany ČNB. 
7 ČF nakoupila v rámci Stabilizačního programu aktiva v nominální hodnotě 10,633 mld. CZK, 

z čeho� 7,538 mld. představovaly úvěry a 3,097 mld. majetkové podíly. Kromě toho dosáhla aktivita 

ČF v Konsolidačním programu II vý�e 11,466 mld. CZK, které zahrnovaly 8,369 mld. CZK úvěrů a 

3,097 mld. v majetkových podílech. Na odkup pohledávek si ČF půjčovala od KoB za tr�ní úrok a 

ztráty ČF hradil Fond národního majetku (FNM).  
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dotčených aktiv, kterou se ČF nepodařilo vydobýt, měla být bankami 

odkoupena zpět v časovém horizontu pět a� sedm let, přičem� zařazené 

instituce byly osvobozeny od placení úroků. Pět bank bylo nicméně 

z programu v průběhu trvání vyloučeno pro nesplnění základních kritérií a 

následně ukončilo svou činnost. Návratnost pohledávek dosáhla mizivé 

úrovně, jeliko� za první rok programu se ČF podařilo vymoci pouze necelé 

jedno procento nominální hodnoty.  

Náklady na konsolidaci českého bankovního sektoru (mld. CZK)  Tabulka 2.5 

program fiskální náklad vý�e nákladů 
Konsolidační program I zalo�ení KoB 6 
 rezervy KoB 31 
 transfer pohledávek z bank 22 
 ztráta KoB 15,2 
 kompenzace ztát 5,1 
 transfer aktiv z ČSOB do ČF 20 
 vyrovnání slovenské pohledávky u ČSOB 12,3 
Konsolidační program II finanční podpora bankám 32,9 
 ztráta ze záchrany Agrobanky 50,2 
Stabilizační program  14,9 
Pramen: ČNB, MFČR 

V rámci Konsolidačního programu II byly ře�eny problémy celkem 15 

bank, jejich� kapitálová přiměřenost poklesla pod 8 %. Tyto banky dostaly 

instrukce vedoucí k přijetí konsolidačních plánů s úkolem splnit kritéria 

kapitálové přiměřenosti do konce roku 1996. Třetí etapa konsolidace 

bankovního sektoru byla spojena s přípravou na privatizaci státních bank a 

s ozdravením jejich úvěrových portfolií. 

2.1.4 Privatizace v bankovním sektoru 

Privatizace českých bank byla rozdělena do dvou etap, je� se vzájemně 

odli�ovaly jak z časového hlediska, tak i pou�itými nástroji a metodami.8 

Převa�ující politicko-ekonomické přesvědčení upřednostňující zejména 

                                                 
8 První bankou privatizovanou v roce 1992 kombinací více metod byla �B. Největ�í vlastnický podíl, 

40 %, získala německá BHF-Bank a 12 % připadlo Mezinárodní finanční korporaci (IFC) ze skupiny 

Světové banky. Zbývajících 48 % nabyly v kupónové privatizaci investiční fondy a fyzické osoby. 
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rychlost privatizace před vytvořením stabilních a transparentních vlastnických 

vztahů a posílením kapitálového vybavení vyústilo v kupónovou privatizaci, 

jí� se nevyhnuly ani tři ze čtyř velkých státních bank. Do první vlny kupónové 

privatizace, která odstartovala v roce 1992, byly z velkých státních bank 

zařazeny KB, ČS a Investiční a po�tovní banka (IPB).9 Podíly na základním 

jmění bank, je� byly touto metodou privatizovány společně se zastoupením 

dal�ích pou�itých technik privatizace zachycuje Tabulka 2.6. 

Metody pou�ité při privatizaci českých bank (v % kapitálu)   Tabulka 2.6 

 ČS ČSOB IPB KB 
kupónová privatizace 37  0  53  52  
převod do Restitučního IF 3  0  3  3  
převod municipalitám 20  0  0  0  
prodej strategickému investorovi 2000 1999 1998 2001 
    investor ErsteBank KBC Nomura SocGen 
    podíl na kapitálu 52  66  36  60  
    podíl na hlasovacích právech 56  66  36  60  
Pramen: výroční zprávy jednotlivých bank  

Dominantní úloha v kupónové privatizaci připadla oproti původním 

předpokladům investičním fondům, přičem� fondy zalo�ené privatizovanými 

bankami patřily mezi pět nejvýznamněj�ích. Banky se tak ocitly na obou 

stranách privatizačního procesu v pozici privatizované instituce i subjektu 

získávajícího vlastnický podíl v mnoha podnikatelských subjektech. Hlavní 

nebezpečí v�ak spočívalo ve skutečnosti, �e banky vlastnily přes dceřiné fondy 

své dlu�níky, dal�í banky nebo dokonce samy sebe.10 Jak uvádějí Bonin a 

Wachtel (1999), vysoký stupeň kří�ového vlastnictví mezi bankami, fondy a 

podniky výrazně sní�il transparentnost finančních vztahů a vy�ádal si 

nezbytné druhé kolo privatizace určené k převodu vlastnických práv 

                                                 
9 Obhajobu takového postupu lze nalézt například v Lipton a Sachs (1990), Blanchard et al. (1993) 

nebo Klaus (1992). 
10 Po kupónové privatizaci vlastnily 8 % kapitálu KB Harvardské fondy, 5 % fondy 1.Investiční, 

dceřiné společnosti IPB, 3 % fondy ČS a fondy samotné KB také 3 %. Rovně� ČS byla z velké části 

vlastněna investičními fondy, konkrétně 13 % patřilo Harvardským fondům, 9 % fondům 1.Investiční 

a 4 % fondům KB. V případě IPB získaly dceřiné fondy 1.Investiční 15 %, fondy České poji�ťovny  

7 % a fondy ostatních bank po 2 % kapitálu.  
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skutečným strategickým investorům. Kriticky se k pou�ití kupónové metody 

při privatizaci bank i k jejím finálním dopadům vyjadřují například Dědek 

(2000), Hájková et al. (2002), Bonin a Wachtel (2002), IMF (2001) nebo 

McMaster (2001). 

Problematika dokončení privatizace bank byla následně diskutována po 

mnoho let. V důsledku ideologických postojů a neschopnosti zodpovědné 

politické reprezentace dosáhnout konsensu v�ak bylo konečné rozhodnutí 

odkládáno a privatizace zpo�ďována. A� v letech 1997-98 převá�il názor, �e 

české banky sice patří k největ�ím v regionu SVE, ale v mezinárodním 

měřítku představují pouze středně velké instituce, a k zaji�tění jejich stability a 

perspektivního rozvoje je nutné najít strategického partnera. V červenci 1997 

se dohodla japonská investiční banka Nomura s českou vládou na odkoupení 

minoritního podílu státu v IPB. Jednání byla zavr�ena v březnu 1998, kdy obě 

strany souhlasily s převedením 36,29 % akcií za 5,88 mld. CZK, co� byla cena 

na dolní hranici očekávání vlády.  

Bez vět�ích komplikací proběhla privatizace ČSOB � čtvrté největ�í a 

zároveň nejzdravěj�í a nejziskověj�í české banky. Privatizační proces byl 

ukončen v červnu 1999 dohodou mezi českou vládou a belgickou Kredietbank 

(KBC) o převodu 66 % akcií banky ve státním vlastnictví za velmi dobrou 

cenu 40 mld. CZK. Prodej ČSOB často slou�í jako exemplární příklad úspě�né 

privatizace zakončené vstupem kredibilního a silného investora do českého 

bankovního sektoru doprovázeným navíc velice příznivým fiskálním efektem. 

Privatizace zbývajících dvou státních bank si na svém počátku vy�ádala 

masivní pomoc ze strany státních institucí při ře�ení problému �patných úvěrů 

a rekapitalizování bank. V případě ČS dosáhla předprivatizační asistence 

celkového objemu 33,4 mld. CZK a u KB dokonce 51,4 mld. CZK. Postupem, 

je� se osvědčil u privatizace ČSOB, dospěla vláda v březnu 2000 k dohodě 

s rakouskou ErsteBank Sparkassen o prodeji 52 % podílu v ČS a v říjnu 2001 

úspě�ně dokončila jednání s francouzskou Société Générale o privatizaci 60 % 

podílu v KB. Za prodej ČS vláda získala 19 mld. CZK a za privatizaci KB 

zhruba 40 mld. CZK. I přesto, �e zejména u KB bylo dosa�eno vy��í ne� 
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očekávané ceny, privatizační výnosy ani v jednom případě nepokryly náklady 

financované z veřejných rozpočtů. 

2.1.5 Bankovní regulace a dohled 

Samostatné oddělení bankovního dohledu bylo v bývalé SBČS 

zalo�eno v roce 1991 s pouhými osmi zaměstnanci a v podmínkách naprosto 

neadekvátního legislativního rámce.11 Jak navíc dokládá Tůma (2002), vět�ina 

úsilí nové jednotky byla koncentrována na zabezpečení provozu oddělení a 

přípravu nových zákonů, co� výrazně omezovalo výkon bankovního dohledu. 

Efektivněji začal bankovní dohled fungovat zhruba od roku 1993, tedy a� po 

etapě regulatorně nezvládnutého prudkého nárůstu počtu bank12, a jako plně 

rozvinutý a funkční jej lze charakterizovat a� od let 1997-98. Legislativní 

úprava bankovní regulace a dohledu stejně jako jejich praktický výkon tak po 

vět�inu 90. let zaostával za vývojem bankovního sektoru a reformy 

relevantních zákonných a podzákonných norem vět�inou a� se zpo�děním 

ře�ily ji� přítomné problémy.  

Od roku 1998 spočívá hlavní úkol v oblasti bankovní regulace a 

dohledu v harmonizaci legislativního rámce s mezinárodními standardy a 

praxí v EU. Sledujíce tento směr, uvedla ČNB v platnost konsolidovaný 

dohled nad finančními skupinami zahrnujícími banky nebo regulaci kapitálové 

přiměřenosti bank na konsolidovaném základě. V dubnu 2000 začala platit 

regulace kapitálové přiměřenosti zahrnující jak úvěrové, tak i tr�ní riziko. 

Stávající opatření o kapitálové přiměřenosti, úvěrové expozici a devizové 

pozici byla sloučena do jednoho regulatorního dokumentu. Nové opatření 

zároveň umo�nilo bankám vyu�ívat k ohodnocení a řízení rizika vlastní 

modely, od jejich� výsledků jsou odvozovány kapitálové po�adavky nutné ke 

splnění kritérií kapitálové přiměřenosti. 
                                                 
11 Do té doby bylo za regulaci a dohled nad bankovním sektorem odpovědno federální Ministerstvo 

financí. 
12 Jak uvádějí Bonin a Wachtel (2002, s. 13), kapitálové po�adavky na zalo�ení banky byly 

v počátcích transformace velmi nízké (v Československu např. 50 mil. CSK) a rovně� povolovací 

řízení probíhalo v důsledku nedostatku kvalifikovaných odborníků velice laxně. 
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Z hlediska harmonizace českého bankovního práva s legislativou EU 

patří mezi nejvýznamněj�í změny novela Zákona o ČNB a Zákona o bankách, 

která vstoupila v platnost 1. května 2002. I kdy� se současný stav české 

bankovní regulace a dohledu nachází velice blízko úrovni v bankovně 

vyspělých zemích, zůstává před ČNB nadále několik důle�itých úkolů. Patří 

k nim předev�ím plné zavedení konsolidované bankovní regulace, příprava na 

Basle II Accord a důrazněj�í zaměření na prevenci bankovních krizí.13 

2.2 Restrukturalizace bankovního sektoru v Maďarsku 

Maďarsko bylo jednoznačně první zemí SVE, která spustila bankovní 

reformu. Na rozdíl od vět�iny ostatních socialistických zemí fungoval 

v Maďarsku dvoupilířový bankovní systém ji� na konci 80. let v době pádů 

komunistických re�imů. První krok bankovní reformy byl učiněn ji� v roce 

1987, kdy byly od sebe odděleny funkce a aktivity centrální banky v oblasti 

měnové politiky a komerčního bankovnictví. Namísto monobanky následně 

vznikly tři nové komerční bankovní instituce a Národní banka Maďarska 

(MNB) se věnovala pouze řízení měnové politiky. Stejně jako v ostatních 

zemích V4 a SVE existovaly i v Maďarsku specializované státní banky, a to i 

před vznikem dvoupilířového uspořádání. Konkrétně se jednalo o státní 

spořitelnu OTP zaměřenou na sběr drobných klientských depozit od 

domácností a poskytování základních bankovních slu�eb a banku MKB 

koncentrující se na financování zahraničního obchodu.14 

                                                 
13 Jak uvádí IMF (2001, s. 24), bankovní dohled v ČR navíc trpí značnou fluktuací a nestabilitou 

zaměstnanecké základny bankovního dohledu a zejména inspekčních týmů. Hlavní odborné 

nedostatky zaměstnanců spočívají v nedostatečné schopnosti ohodnotit tr�ní riziko, ověřit funkčnost 

počítačových sítí a informačních systémů bank a zhodnotit bankami pou�ívané systémy řízení rizika. 
14 Na počátku roku 1990 tvořily maďarský bankovní sektor také tři komerční banky fungující na 

základě joint-venture maďarské centrální banky se zahraničním partnerem. Jejich celkový tr�ní podíl 

ov�em dosahoval nevýznamných hodnot okolo 5 %.  
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2.2.1 Počet bank a koncentrace 

Bankovní sektor Maďarska lze z hlediska počtu působících institucí 

pokládat za dlouhodobě stabilizovaný. Aktivně se na trhu pohybuje u� od roku 

1993 zhruba 40 bank a meziroční změny nikdy nepřesáhly 10 % výchozího 

stavu. Stabilní vývoj pramení zejména ze skutečnosti, �e po otevření trhu byly 

zakládány předev�ím banky vybavené zahraničním kapitálem a know-how, 

které se v důsledku uvá�ené obchodní politiky nedostaly do tak záva�ných 

potí�í jako například malé české banky. Pozvolný pokles počtu bank od roku 

1999 lze přičíst předev�ím odchodu men�ích zahraničních bank z trhu či jejich 

transformaci na investiční banky. Maďarský bankovní sektor toti� zůstává 

mimo hlavní proud fúzí a akvizicí finančních společností a počet bank tak 

z tohoto důvodu klesat nemů�e. 

Trh depozitních a úvěrových slu�eb v Maďarsku ov�em netvoří pouze 

banky. Významnými subjekty finančního trhu jsou úvěrová dru�stva a 

dru�stevní spořitelny. Tyto instituce specializované na lokální drobné 

vkladatele, malé podnikatele a �ivnostníky pro�ly mnohem dramatičtěj�ím 

vývojem ne� banky, neboť od poloviny 90. let jejich počet poklesl zhruba o  

30 % a na konci roku 2003 dosáhl počtu 178. Pokles zapříčinily zejména fúze 

dru�stev vyvolané nutností splnit po�adavky na minimální vý�i kapitálu danou 

bankovním zákonem. Objem celkových aktiv úvěrových a spořitelních 

dru�stev činí zhruba 800 mil. HUF a představuje tak přibli�ně 7,3 % 

celkových aktiv bankovního sektoru. Vývoj počtu činných bank a finančních 

dru�stev zachycuje Tabulka 2.7. 

Vývoj průměrné vý�e aktiv na jednu činnou banku vykazuje stabilně 

rostoucí trend s průměrným ročním tempem růstu dosahujícím téměř 20 %. 

Jeliko� počet aktivních bank se výrazně neměnil, hlavní zdroje růstu je 

zapotřebí hledat v inflačním prostředí a pozvolném nárůstu významu 

bankovního sektoru v maďarské ekonomice.15 Zejména po roce 1999 značně 

o�ila úvěrová aktivita maďarských bank, a to jak v sektoru korporací, tak 
                                                 
15 I přesto dosahuje v Maďarsku poměr celkových bankovních aktiv či poskytnutých úvěrů k HDP 

mezi zeměmi V4 nejni��ích hodnot. Podrobněj�í údaje lze nalézt v tabulkách 2.4, 2.9, 2.12 a 2.16. 
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domácností. Vývoj průměrné sumy aktiv na jednu činnou banku za poslední 

desetiletí společně s meziročním tempem růstu zobrazuje Graf 2.2. 

Počet bank a úvěrových a spořitelních dru�stev v Maďarsku (k 31.12.)        Tabulka 2.7 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
banky 42 42 46 45 44 40 41 39 38 
zahraniční banky 21 25 30 27 27 30 30 29 29 
spořitelní a úvěrová 
dru�stva 268 259 249 245 217 199 193 189 178 

Pramen: PSAF, MNB 

Jak dokumentují různé studie (Várhegyi, 2002, Thimann, 2002 nebo 

Polouček, 2004), koncentrace maďarského bankovního sektoru je průměrná a 

v čase dokonce klesá. Největ�í podíl na trhu příslu�í OTP, která v roce 2002 

zaji�ťovala 42 % trhu depozit a 45 % úvěrového trhu. O jejím dominantním 

postavení vypovídá i skutečnost, �e pět největ�ích maďarských bank ovládalo 

ve stejném období 54 % resp. 56 % trhu. 

Průměrný objem aktiv na činnou banku v maďarském bankovním sektoru (mld. HUF)  
a tempo růstu průměrného objemu aktiv (k 31.12.)            Graf 2.2 
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Během posledních �esti let do�lo k významným změnám a pohybům 

v relativním postavení jednotlivých skupin bank rozčleněných podle velikosti. 

Zatímco skupina velkých a středních bank si na trhu udr�ují v podstatě 
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toto�nou pozici, u malých bank lze identifikovat pokles jak na straně depozit i 

úvěrů. Nejvýznamněj�ím vývojovým rysem je ov�em prudký nárůst podílu 

specializovaných institucí na úvěrovém trhu. Růst je ta�en hlavně zvý�enou 

atraktivitou hypotéčních úvěrů a vládních rozvojových programů vyplývající 

z výrazně ni��ích úrokových sazeb. 

Tr�ní podíly jednotlivých skupin bank (v %, k 31.12.)   Tabulka 2.8 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
úvěry klientům 

velké banky 76,0 74,3 75,9 77,3 72,9 71,5 
střední banky 14,6 15,2 13,7 11,0 12,3 12,6 
malé banky 5,2 4,6 4,4 3,9 1,1 1,2 
specializované banky 4,2 5,8 6,0 7,8 13,7 14,7 

vklady klientů 
velké banky 85,9 84,5 85,3 85,7 84,2 83,9 
střední banky 10,0 10,7 9,1 7,9 11,3 11,5 
malé banky 3,5 3,3 3,3 3,7 1,5 0,9 
specializované banky 0,8 1,5 2,3 2,8 3,0 3,7 
Pramen: PSAF, MNB 

2.2.2 Klíčové ukazatele bankovního sektoru 

Vývoj základních ukazatelů hloubky, obezřetnosti a ziskovosti 

maďarského bankovního sektoru ve stejném členění jako u ostatních zemí V4 

zachycuje Tabulka 2.9. 

Hloubka finančního zprostředkování je v Maďarsku malá. Zatímco 

podíl celkových bankovních aktiv na HDP zůstává na stejné úrovni, od roku 

1998 lze pozorovat rostoucí trend u poskytnutých úvěrů. Velice pozitivně lze 

rovně� hodnotit soubě�né vyrovnávání objemu vkladů a úvěrů, vypovídající o 

adekvátním vyu�ití primárních bankovních zdrojů. Nicméně by bylo 

zavádějící očekávat, �e význam bankovního zprostředkování dosáhne 

v průběhu několika let úrovně obvyklé ve vyspělých zemích EU. Jistým 

omezením pro budoucí rozvoj by se mohla stát i stagnující vý�e klientských 

depozit.16 

                                                 
16 Jak uvádí Szapáry (2001, s. 15), nelze do pří�tích let předpokládat zvý�ení atraktivity bankovních 

depozit, a to jak z důvodu očekávaných nízkých úrokových sazeb, tak i s rostoucí preferencí jiných 
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Klíčové ukazatele maďarského bankovního sektoru (v %, k 31.12.)  Tabulka 2.9 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
aktiva/HDP 66,0 69,7 68,8 68,6 68,2 68,3 70,2 72,5 
úvěry klientům/HDP 22,1 24,3 24,2 26,0 30,4 31,8 38,5 45,9 
vklady klientů/HDP 39,7 38,6 37,7 38,1 37,5 38,5 38,8 39,0 
úvěry/vklady 63,3 67,1 65,1 67,6 75,9 90,9 98,1 105,1 
kapitál. přiměřenost 18,9 17,3 9,9 15,0 15,2 14,2 14,0 13,7 
klasifik. úvěry* / 
celkové úvěry 9,0 6,8 8,2 4,6 3,3 3,4 3,5 3,5 

rezervy a OP na KÚ/ 
průměrná aktiva 2,3 1,6 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

čistá úroková mar�e 4,9 4,5 4,5 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 
neúrokové výnosy/ 
průměrná aktiva 0,1 0,7 -1,0 0,5 1,0 1,7 1,9 2,0 

provozní náklady/ 
průměrná aktiva 3,7 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,8 3,7 

ROAA 2,0 1,0 -2,2 0,5 1,2 1,6 1,7 2,3 
ROE (tier 1) 24,7 11,0 -24,7 6,3 14,4 18,3 18,6 25,8 
Pramen: Golajewska a Wyczański (2002), PSAF, MNB 
           * pouze úvěry nestandardní, pochybné a ztrátové 

Kapitálová přiměřenost se v posledních letech pohybuje okolo úrovně 

15 %, je� poskytuje dostatečnou míru krytí proti rostoucí expozici bank 

v tr�ním a úvěrovém riziku. Objem rizikových aktiv roste paralelně 

s kapitálovou základnou stejnou rychlostí, a proto se v dohledné budoucnosti 

neočekává �ádné dramatické zhor�ení kapitálové přiměřenosti (Thimann, 

2002). Ke zdraví bankovního sektoru přispívá takté� klesající podíl tří 

nejhor�ích kategorií �patných úvěrů v portfoliích bank. Zatímco v roce 1993 

představovaly 29 %, v roce 1995 u� jen 12 % a v roce 2003 pouze 3,5 %. 

Maďarský bankovní sektor lze pova�ovat za stabilizovaný i z pohledu 

ziskovosti a nákladovosti. Kromě roku 1998, kdy byly negativní hodnoty 

ROAA a ROE způsobeny ztrátami dvou významných bank, se ziskovost 

dostala do příznivých hodnot a vykazuje i přes klesající inflaci a nemalé 

investice do moderních technologií rostoucí trend. Za zvy�ující se ziskovostí 

nestojí pouze významně rostoucí neúrokové výnosy zejména z poplatků a 

provizí, ale také vy��í úrokové výnosy projevující se i v neklesající úrokové 

mar�i. Je�tě razantněj�ímu růstu ziskovosti v�ak na druhé straně brání 

                                                                                                                                          
forem umístění úspor jako jsou podílové fondy, investice do státních cenných papírů, penzijní fondy 

či �ivotní poji�tění. 
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poměrně vysoké provozní náklady, které svou úrovní převy�ují nákladovost 

bank v EU i v ostatních zemích V4. 

2.2.3 Konsolidace bankovního sektoru 

I přes brzké vytvoření dvoupilířového bankovního sektoru zůstala 

vlastnická struktura nedotčena a dlouho převa�ovalo státní vlastnictví. Státní 

banky byly navíc významně podkapitalizované a tři nově zalo�ené instituce 

trpěly vysokým podílem klasifikovaných úvěrů. Vět�ina státních bank se 

v roce 1992 nacházela v takové situaci, �e jejich konsolidaci a ozdravení 

nebylo mo�no dále odkládat. Podrobná diskuse se ov�em vedla o adekvátnosti 

různých metod a technik konsolidace. Výsledná podoba konsolidačního 

programu pak představovala určitý kompromis mezi často i protichůdnými 

názory. Sestávala ze tří základních pilířů: (i) vyvedení klasifikovaných úvěrů 

z portfolií bank, (ii) vyvedení klasifikovaných pohledávek za speciálně 

vybranými strategickými dlu�níky, (iii) rekapitalizace bank.17 

Konsolidace začala na konci roku 1992 a zaměřila se nejprve na ty 

banky a spořitelny, jejich� kapitálová přiměřenost pohybovala pod úrovní 7 %. 

Klasifikované úvěry těchto institucí byly vyměněny za dlouhodobé státní 

dluhopisy se splatností 20 let a tr�ní kupónovou sazbou odvozenou od výnosu 

tříměsíčních státních pokladničních poukázek. Vláda prodala s diskontem část 

�patných úvěrů Maďarské rozvojové a investiční bance (HID), která byla 

ře�ením tohoto problému pověřena.18 Vyře�ení zhruba 60 % klasifikovaných 

úvěrů v�ak zůstalo v kompetenci samotných bank. Vláda bankám jako jistou 

formu pobídky vyplatila odměnu ve vý�i 2 % nominální hodnoty �patných 

úvěrů, které se banky rozhodly ře�it vlastními silami. Jak ov�em dokládá 

Szapáry (2001, s. 6), tato odměna byla příli� nízká na to, aby motivovala 

banky k aktivnímu přístupu. Banky raději prodávaly svá klasifikovaná aktiva 

soukromým subjektům, které se specializovaly na vymáhání pohledávek.  
                                                 
17 Podrobný popis restrukturalizace a konsolidace lze nalézt například v Balassa (1996). 
18 Termín �ře�ení problému �patných úvěrů� pokrývá různé metody a techniky jako je rozlo�ení 

splácení dluhu a změna splátkového kalendáře, kapitalizace úvěrů neboli jejich směna za akcie 

dlu�nické společnosti, prominutí části dluhu nebo odepsání ztráty. 
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Zbylá část �patných úvěrů byla převedena do HID. Jejich návratnost 

nicméně dosahovala téměř nulových hodnot, a proto ztráty z nich byly ve 

vět�ině případů následně odepsány. Celkové fiskální náklady první etapy 

konsolidace maďarského bankovního sektoru byly vyčísleny na 3,7 % 

tehdej�ího ročního HDP.  

V polovině roku 1993 přistoupila vláda k selektivnímu vyči�tění 

portfolií bank a za státní dluhopisy vyměnila pouze úvěry poskytnuté 

vybraným strategickým průmyslovým podnikům ve státním vlastnictví, které 

nebyly schopny obhospodařovat svůj dluh.19 Za úspě�nou lze tuto fázi 

konsolidace pova�ovat zejména z pohledu podnikového sektoru, neboť mnoho 

významných firem bylo zachráněno, restrukturalizováno a následně prodáno 

strategickým zahraničním partnerům. Náklady selektivního vyčistění 

bankovních portfolií dosáhly vý�e 1,6 % HDP. 

Navzdory vý�e zmíněným přijatým opatřením podíl klasifikovaných 

úvěrů neklesal a na konci roku 1993 dosáhl 30 %. Kompletní rekapitalizace 

bank se tak jevila jako zcela nezbytná. Prakticky byla provedena ve třech 

fázích v průběhu let 1993-94. V první etapě se kapitálová přiměřenost 

participujících bank zvý�ila na zhruba 0 %, v průběhu druhé etapy na 4 % a na 

konci třetí etapy dosáhla mezinárodního standardu 8 %. Fiskální náklady 

rekapitalizace se pak rovnaly 4,8 % HDP. Vezmeme-li v potaz i náklady 

z období 1995-200020, mů�eme konstatovat, �e celková vý�e zatí�ení 

veřejných rozpočtů v důsledku konsolidace bankovního sektoru dosáhla téměř 

13 % HDP, co� v mezinárodním srovnání patří k nejni��ím hodnotám 

(Szapáry, 2001, s. 9). 

                                                 
19 Nejprve bylo vybráno 12 firem, jejich� případné uzavření by mělo dalekosáhlé dopady na 

zaměstnanost a �ivotní úroveň, nicméně později se na seznam zařadily i dal�í průmyslové podniky. 
20 Jednalo se zejména o individuální konsolidaci Postabank, která se neúčastnila přede�lého procesu 

konsolidace, a o úhradu ztráty způsobené krachem jedné zahraniční komerční banky ve vlastnictví 

MNB. Náklady dosáhly vý�e 2,0 % resp. 0,7 % HDP.  
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2.2.4 Privatizace v bankovním sektoru 

Hlavním cílem maďarského konsolidačního programu bylo dostat 

banky do lep�í ekonomické kondice a učinit je tak atraktivněj�í pro zahraniční 

investory. Před započetím privatizace se diskuse odvíjela nad otázkami, zda 

mají být banky prodány strategickému partnerovi nebo portfoliovým 

investorům a zda bude preferována koncentrovaná nebo roztří�těná vlastnická 

struktura. Nakonec se Maďarsko rozhodlo pro prodej strategickému 

investorovi, av�ak se zachováním minoritního státního podílu jako určitým 

symbolem sledování národních zájmů.21 Významná úloha v privatizaci 

maďarských bank připadla rovně� EBRD (Bonin a Wachtel, 1999, s. 15). 

Celkem pět státních bank bylo privatizováno v období 1994-97. Jako 

první vláda prodala v červenci 1994 MKB, třetí největ�í banku v zemi. 

Privatizace v sobě kombinovala emisi nových akcií a převod části stávajícího 

státního podílu zahraničním investorům, kterými byli německá státní 

Bayerische Landesbank Girozentrale Bank a EBRD.  Cena za převod 25 % 

resp. 16,7 % akcií činila 54 mil. USD. Stát si ponechal 27 % a minoritním 

akcionářům připadlo 31 % kapitálu. 

Druhou ukončenou privatizací, která v�ak svou podobou představovala 

výjimku oproti standardnímu postupu, byl prodej největ�í banky v zemi OTP. 

Ta i po privatizaci zůstala v domácích rukou, přičem� 2 % akcií získaly 

bezplatně města a obce, 20 % kapitálu bylo převedeno do státního fondu 

sociálního a zdravotního zabezpečení, Ministerstvo financí si ponechalo 25 % 

akcií a 34 % akcií bylo přes kapitálový trh prodáno domácím i zahraničním 

investorům. Pětina kapitálu byla ji� v té době v dr�ení maďarských subjektů. 

V prosinci 1995 byla uzavřena dohoda mezi vládou a GE Capital a 

EBRD o prodeji 27,5 % resp. 32,5 % akcií Budapest Bank (BB) za cenu 87 

mil. USD. Stát si ponechal minoritní podíl 22 % a dal�ích 18 % bylo prodáno 

domácím investorům. Čtvrtou privatizovanou bankou byla Magyar Hittel 

                                                 
21 Ke klíčovým kritériím výběru strategického investora patřila cena a slib navý�it kapitál 

privatizované banky. Těm investorům, kteří nezískali ihned vět�inový podíl byla nabídnuta mo�nost 

dokoupit státní minoritu v budoucnu. 
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Bank (MHB), jejich� 90 % akcií získala nizozemská banka ABN Amro. Před 

privatizací ov�em vláda rozdělila portfolio banky na dobrou a �patnou část a 

zahraničním zájemcům nabídla pouze kvalitní aktiva. ABN Amro se naopak 

zavázala okam�itě po koupi navý�it kapitál banky. Jako poslední byla 

privatizována K&H Bank, je� svou činnost zaměřovala předev�ím do sektoru 

zemědělství. Privatizace proběhla ve dvou kolech, přičem� v prvním zaplatilo 

konsorcium belgické KBC a irské poji�ťovny Irish Life Assurance 30 mil. 

USD za 10 % podíl a EBRD převedla podřízený dluh 30 mil. USD do 

základního jmění. Po navý�ení kapitálu o 60 mil. USD dr�el ka�dý ze 

zahraničních investorů 23 % akcií, EBRD nále�elo 18 % a stát si ponechal 

podíl 29 %.22 

Celkově je zapotřebí poznamenat, �e konsolidační a privatizační proces 

v Maďarsku proběhl rychleji a byl dokončen dříve ne� v ostatních zemích V4 i 

SVE. Mezi ekonomy rovně� panuje konsensus, �e dosa�ené výsledky lze 

pova�ovat za velmi uspokojivé a navíc jich bylo dosa�eno při relativně 

nízkých a ekonomicky přijatelných nákladech (Várhegyi, 2002, s.87).  

2.2.5 Bankovní regulace a dohled 

Systém bankovní regulace a dohledu v Maďarsku trpěl na počátku 90. 

let podobnými potí�emi a nedostatky jako regulace a dohled v ostatních 

postkomunistických zemích. Podle Novákové (2003, s. 25) platné předpisy a 

normy navíc nekorespondovaly s mezinárodními standardy. Významné změny 

nastaly na konci roku 1991, kdy v platnost vstoupilo mno�ství nových 

legislativních opatření.  

V roce 1992 do�lo k převedení zodpovědnosti za bankovní regulaci a 

dohled z Ministerstva financí na nově zalo�enou nezávislou agenturu. V roce 

1997 se sloučily dosavadní regulační úřady dohlí�ející nad bankami a 

investičními společnostmi s cílem podchytit rychlý průnik komerčních bank 
                                                 
22 Jako poslední byla privatizována Postabank, druhá největ�í retailová banka v zemi. Méně pozorná a 

uvědomělá politika vlády vedla k diverzifikované, ale nepřehledné vlastnické struktuře a následně  

k vysokým ztrátám a nutné konsolidaci v podobě zestátnění. Banka byla znovu prodána a� v roce 

2003, kdy 99,7 % akcií získala rakouská ErsteBank Sparkassen za 383 mil. EUR. 
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do sféry investičních slu�eb. Koncentrace finanční regulace a dohledu 

pokračovala dál a byla zavr�ena v roce 2000 sloučením v�ech existujících 

regulačních úřadů a zalo�ením jediné komise pro dohled na finančním 

sektorem � Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSAF), která nyní 

zodpovídá za regulaci a dohled nad bankami, úvěrovými dru�stvy, 

investičními společnostmi, penzijními fondy, poji�ťovnami a obchodníky 

s cennými papíry. 

Obecně lze konstatovat, �e úroveň bankovního dohledu a regulace se 

v průběhu transformace výrazně zlep�ila. Regulační autorita byla dále 

obdařena vysokým stupněm nezávislosti, co� ve spojení s rostoucí kvalifikací 

jejích zaměstnanců posílilo účinnost a efektivitu regulace a dohledu. Pozitivně 

se do její úrovně promítl také přechod od přístupu dílčí regulace a dohledu nad 

jednotlivými institucemi ke komplexní regulaci celých finančních skupin. 

Přesto, jak uvádí IMF (2002, s. 21), existují i nadále v maďarské 

finanční regulaci a dohledu nedostatky. Zásadní je nutnost v�típit 

managementu bank a finančních institucí praktiky efektivního corporate 

governance. Současný právní rámec například neumo�ňuje přímo odvolat 

mana�ery a členy statutárních orgánu v případě defraudace či jiných nekalých 

aktivit. Výrazné pokroky by rovně� měly být učiněny v boji proti praní 

�pinavých peněz. 

2.3 Restrukturalizace bankovního sektoru v Polsku 

Stejně jako v ostatních komunistických zemích neexistoval ani 

v centrálně plánované ekonomice Polska dvoupilířový bankovní systém. Do 

roku 1982 byla dokonce polská centrální banka (NBP) přímo řízena a 

regulována Ministerstvem financí. Guvernér NBP pak soubě�ně zastával i 

funkci náměstka ministra financí. Kromě NBP tvořily polský bankovní sektor 

čtyři specializované a státem vlastněné instituce. Jednalo se o Powsechna Kasa 

Oszczednosti (PKO) zaměřenou na retailové bankovnictví a financování 

bytové výstavby, Bank Gospodarki Zywnosciowej (BGZ), je� zastávala funkci 

refinanční banky pro síť zhruba 1600 dru�stevních spořitelen a zálo�en, Bank 
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Polska Kasa Opieki (PEKAO), která vedla individuálním klientům devizové 

účty a Bank Handlowy (BH), je� financovala zahraniční obchod a obsluhovala 

polský zahraniční dluh. Ka�dé ze čtyř bank příslu�elo monopolní postavení 

v patřičné oblasti a expanze činnosti do dal�ích sfér bankovnictví byla 

zakázána. 

V druhé polovině 80. let byly jako produkt pozvolného reformního 

programu komunistické vlády zalo�eny tři nové banky23, které fungovaly jako 

akciové společnosti vlastněné státními průmyslovými podniky a v men�í míře 

také ostatními bankami, Ministerstvem financí a individuálními osobami. 

Zásadní reforma bankovního sektoru ov�em nastala a� v lednu 1989, 

kdy parlament přijal Zákon o bankách a Zákon o Národní bance Polska, které 

znamenaly vznik dvoupilířového bankovního systému. Komerční aktivity 

NBP byly podle regionálních kritérií převedeny do devíti nově vzniklých 

komerčních bank, které zpočátku fungovaly jako �státní peně�ní ústavy�, ale 

v roce 1991 byly s perspektivou privatizace transformovány do podoby 

akciových společností.24 Komerční aktivity centrály NBP byly převedeny do 

Polski Bank Inwestyczny (PBI). Výsledkem reforem provedených v průběhu 

let 1988-90 tak byl bankovní sektor sestávající z centrální banky, pěti 

zavedených a třinácti nových institucí.25 

2.3.1 Počet bank a koncentrace 

Nový Zákon o bankách z roku 1989 umo�nil i zakládání nestátních 

bank. Od samého začátku prosazovala NBP velice liberální licenční politiku 

                                                 
23 Bank Rozwoju Eksportu (BRE), Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG) a Polski Bank Rozwoju. 
24 Konkrétně byly zalo�eny: Bank Depozytowo-Kredytowy v Lublinu (BDK), Bank Gdański (BG), 

Bank Przemyslowo-Handlowy v Krakově (BPH), Bank Zachodni ve Vroclavi (BZ), Pomorski Bank 

Kredytowy ve �tětíně (PBKS), Powszechny Bank Gospodarczy v Lodźi (PBG), Powszechny Bank 

Kredytowy ve Var�avě (PBK), Wielkopolski Bank Kredytowy v Poznani (WBK) a Bank Slaski 

v Katovicích (BSK). 
25 Za pátou zavedenou banku pova�ujeme Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), její� činnost byla 

uměle zastavena v roce 1948 a obnovena a� v roce 1989. 
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charakteristickou nízkými po�adavky jak na základní kapitál26, tak na 

akcionáře a bankovní minulost vedoucích představitelů bank. Odpověď trhu 

byla okam�itá a na konci roku 1993 čítal polský bankovní sektor u� 87 bank 

(Mondschean a Opiela, 1997, s. 19).  

Vět�inu nových bank tvořily instituce s domácími vlastníky27, poněvad� 

renomované zahraniční banky se z důvodu �patné ekonomické situace Polska, 

jeho vysokého zadlu�ení a velmi ranné fáze hospodářské transformace 

chovaly zpočátku velice zdr�enlivě.28 Nově etablované domácí banky v�ak 

byly vět�inou malé a často se jejich vlastníky staly státní průmyslové podniky 

nebo municipality. V konečném důsledku pak tyto instituce obsluhovaly 

specifický sektor hospodářství (zemědělství, cukrovarnický průmysl, 

energetiku) a svým akcionářům, průmyslovým podnikům, poskytovaly úvěry 

za velice výhodných podmínek. 

Po období prudkého nárůstu počtu bank následovala etapa 

charakteristická strukturálními změnami (klesající podíl státního vlastnictví, 

růst významu zahraničního vlastnictví) při současném zachování absolutního 

počtu aktivně působících bank. Krachy některých institucí byly toti� 

vyrovnávány zakládáním nových bank, vět�inou kapitálově navázaných na 

zahraniční bankovní domy. Kromě komerčních bank se polský bankovní 

sektor skládá i z relativně vysokého počtu dru�stevních bank, kterým v�ak na 

trhu nále�í pouze okrajový podíl. V důsledku legislativou vynucených 

bankrotů nebo fúzí klesl počet těchto dru�stev na zhruba 40 % původního 

stavu. Vývoj počtu bankovních subjektů v Polsku shrnuje Tabulka 2.10. 

 

 

                                                 
26 Na konci roku 1989 byl k zalo�ení banky nutný kapitál ve vý�i minimálně 400 tis. PLN, co� při 

tehdy platném devizovém kurzu znamenalo přibli�ně 61.500 USD 
27 V roce 1990 vzniklo 21 nových domácích bank a v roce 1991 dal�ích 20 institucí. 
28 V období 1990-91 vstoupily na polský trh pouze Raiffeisen Bank, Centro Internationale 

Handelsbank, Creditanstalt a Citibank, které zalo�ily nové banky, a ING Bank a Société Genéralé, 

prostřednictvím zalo�ení poboček ve Var�avě. Vlnu �ádostí o bankovní licence ze zahraniční obdr�ela 

NBP a� po dohodě Polska s Londýnským klubem, (Kwasniak, 2000, s. 10). 
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Počet komerčních bank a dru�stevních bank v Polsku (k 31.12.)                  Tabulka 2.10 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
komerční banky 81 81 83 83 77 74 71 62 60 
  banky vět�inově   
  vlastněné státem 27 24 15 13 7 7 7 8 7 

    - přímo MF 13 8 6 6 3 3 3 3 3 
    - nepřímo MF 11 13 8 7 4 4 4 4 4 
    - NBP 3 3 1 0 0 0 0 0 0 
  banky s vět�inovým  
  soukromým vlastn. 54 57 68 70 70 67 64 54 53 

    - polské vlastn. 36 32 39 39 31 20 16 7 6 
    - zahraniční vlast. 18 25 29 31 39 47 48 47 47 
dru�stevní banky 1 510 1394 1295 1189 781 680 642 605 600 
banky celkem 1591 1475 1378 1272 858 754 713 667 660 
Pramen: NBP 

Ukazatel průměrné bilanční sumy připadající na jednu činnou polskou 

banku zaznamenal v posledním desetiletí prudký nárůst a meziroční tempa 

růstu překračovala na počátku 90. let 30 %. Po oči�tění nominálních veličin o 

poměrně vysokou inflaci, která v polské ekonomice po dlouhou dobu 

přetrvávala, v�ak v určitých letech zaznamenáme i záporná tempa růstu, která 

dokládají stagnaci významu bankovního sektoru v polské ekonomice. Vývoj 

průměrné bilanční sumy a meziročního tempa růstu znázorňuje Graf 2.3. 

Průměrný objem aktiv na činnou banku v polském bankovním sektoru (mil. PLN)  
a tempo růstu průměrného objemu aktiv (k 31.12.)             Graf 2.3 
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Koncentrace polského bankovního sektoru nedosahuje v �ádné ze 

sledovaných oblastí úrovně koncentrace v ČR nebo na Slovensku a 

koresponduje spí�e se situací v Maďarsku. Podstatné rozdíly v�ak lze 

identifikovat v míře koncentrace celkových aktiv, kapitálu, úvěrového a 

depozitního trhu, přičem� nejmen�í koncentrace se podle Balcerowicz a 

Bratkowski (2001) a Polouček (2004) vyskytuje u kapitálu a největ�í v případě 

depozit. Hlavní příčinou je rozdílná pozice PKO v celkovém kapitálu a na trhu 

depozit a úvěrů. Zatímco ve sféře vkladů příslu�í PKO společně s PEKAO 

dominantní postavení29, kapitálově je PKO nedostatečně vybavena a stejně tak 

nevykazuje efektivní alokaci zdrojů a úvěrovou politiku. Úvěrový trh lze 

celkově pova�ovat za proporcionálněji rozdělený, kdy �ádná banka svým 

podílem výrazně nepřevy�uje ostatní. Jak dokládají Balcerowicz a Bratkowski 

(2001, s. 21) do�lo u depozit podle HHI od roku 1995 k mírnému nárůstu 

koncentrace a k poklesu ve v�ech ostatních případech. Vývoj koncentrace 

měřené tr�ními podíly skupin bank podle velikosti je obsa�en v Tabulce 2.11. 

Tr�ní podíly skupin bank v polském bankovním sektoru (v %)            Tabulka 2.11 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
úvěry klientům 

5 největ�ích 43,8 41,4 35,7 46,1 46,1 52,1 48,6 46,5 
10 největ�ích 65,3 62,2 60,7 68,1 66,7 75,7 74,0 70,4 
15 největ�ích 76,5 76,2 72,9 77,5 76,8 81,3 79,9 78,2 

vklady klientů 
5 největ�ích 52,3 51,9 51,0 55,4 54,7 59,8 60,2 59,0 
10 největ�ích 70,5 69,8 66,7 71,0 70,3 82,1 82,2 80,4 
15 největ�ích 81,8 82,0 78,7 83,5 82,6 85,4 85,6 84,8 
Pramen: NBP 

2.3.2 Klíčové ukazatele bankovního sektoru 

Vývoj základních ukazatelů hloubky, obezřetnosti a ziskovosti 

polského bankovního sektoru v obdobné struktuře jako u ostatních 

analyzovaných zemí nabízí Tabulka 2.12. 

 

                                                 
29 Obě banky obsluhují dohromady zhruba 42 % depozitního trhu v Polsku. 
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Klíčové ukazatele polského bankovního sektoru (v %, k 31.12.)            Tabulka 2.12 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
aktiva/HDP 50,9 53,3 57,7 59,2 62,8 66,3 60,7 60,8 
úvěry klientům/HDP 21,2 23,2 24,8 27,8 29,1 29,6 29,2 28,9 
vklady klientů/HDP 30,3 32,1 35,4 36,9 38,2 40,6 40,3 40,5 
úvěry/vklady 70,1 72,2 70,0 75,2 76,0 72,9 72,5 72,0 
kapitál. přiměřenost 12,3 12,5 11,7 13,2 12,9 15,0 14,5 13,6 
klasifik. úvěry* / 
celkové úvěry 13,4 10,7 10,9 13,2 14,9 17,8 21,1 21,8 

rezervy a OP na KÚ/ 
průměrná aktiva 0,09 0,28 0,75 0,80 1,11 1,12 1,16 1,19 

čistá úroková mar�e 5,98 5,23 4,58 4,01 4,26 3,38 3,21 3,06 
neúrokové výnosy/ 
průměrná aktiva 1,81 2,04 2,01 2,48 2,73 3,05 3,21 3,29 

provozní náklady/ 
průměrná aktiva 3,94 3,99 4,10 4,10 4,36 3,94 4,09 4,01 

ROAA 3,77 2,12 0,73 0,94 1,11 1,05 0,57 0,52 
ROE (tier 1) 100,1 37,0 9,2 12,9 14,5 12,8 6,2 5,9 
Pramen: Golajewska a Wyczański (2002), NBP 
           * pouze úvěry nestandardní, pochybné a ztrátové 

Podíl bankovních aktiv na HDP zůstává v Polsku nejni��í ze v�ech 

zemí V4 a jeho pozvolný růst z druhé poloviny 90. let se navíc v poslední 

době zastavil v důsledku hospodářského útlumu a zhor�ující se ekonomické 

situace klientů bank. Úvěrová kreace polských bank se v posledních dvou 

letech rovně� zpomaluje, jeliko� banky zpřísnily podmínky při poskytování 

úvěrů, dále trvají na relativně vysokých úrokových sazbách, čím� okruh 

potenciálních klientů výrazně redukovaly. Díky nízkým úrokovým sazbám na 

depozita do�lo v roce 2002 po dlouhé době k meziročnímu poklesu objemu 

vkladů. Domácnosti začínají více preferovat investice do podílových fondů či 

státních cenných papírů. 

Se zhor�ováním makroekonomického prostředí je spojen také nárůst 

podílu klasifikovaných úvěrů v portfoliích bank. Podíl dvou nejhor�ích 

kategorií úvěrů v�ak zůstává stejný, a tak dramaticky neklesá kapitálová 

přiměřenost ani neroste objem oprávek vytvořených ke krytí případných ztrát. 

Kapitálovou přiměřenost nad hranicí 14 % lze pova�ovat za dostatečnou 

záruku stability bankovního sektoru. 

Účetní ziskovost polských bank dosahovala v 90. letech vysokých 

hodnot a v první polovině převy�ovala ziskovost bank jak v ostatních zemích 
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V4, tak i v EU. Výjimku představoval pouze rok 1998, kdy ni��í ziskovost 

způsobila finanční krize v Rusku. Zejména ekonomické zpomalení a sni�ující 

se úroková mar�e pak ovlivňují ziskovost v současné době. Vývoj 

neúrokových výnosů v�ak nasvědčuje, �e banky jsou dostatečně pru�né 

v nahrazování slu�eb klasického bankovnictví jinými zdroji příjmů. Provozní 

náklady polských bank patří k nejvy��ím ve skupině V4 a výrazně překračují 

úroveň v EU. I kdy� jednotkové personální náklady nejsou nijak vysoké, 

obvykle rozsáhlé pobočkové sítě a z toho vyplývající velké mno�ství 

zaměstnanců celkovou nákladovost zvy�ují.  

2.3.3 Konsolidace bankovního sektoru 

Hospodářské reformy vlády odstartované v lednu 1990 způsobily svým 

razantním a �okovým charakterem dramatické zhor�ení finanční situace 

státních průmyslových podniků, značný pokles agregátní poptávky a 

významný nárůst úvěrových nákladů. V�echny tyto jevy se okam�itě přenesly 

na státní banky, které rovně� upadly do ekonomických potí�í. V důsledku 

nedokonalostí regulatorního rámce si Ministerstvo financí objednalo externí 

analýzu úvěrového portfolia polských bank, která identifikovala podíl 

�patných úvěrů v polském bankovnictví ke konci roku 1991 ve vý�i 34,8 %, 

nicméně upozornila také na rozdílný stav v jednotlivých institucích.30 

Jak uvádějí Balcerowicz a Bratkowski (2001, s. 14), polská vláda sice 

po�ádala mezinárodní instituce o poradenskou a technickou asistenci při 

konsolidačním úsilí,  av�ak jejich plán na standardní centralizovaný program 

restrukturalizace odmítla a zvolila více decentralizovaný přístup. Zatímco 

Ministerstvo financí dokončovalo svůj inovativní program, který byl nakonec 

v únoru 1993 parlamentem přijat jako zákon, devět státních bank se 

individuálně připravovalo na konsolidaci.31 Po schválení programu provedla 

                                                 
30 Zatímco v červnu 1990 se podíl klasifikovaných úvěrů pohyboval v rozmezí 9 � 20 %, v červnu 

1992 to bylo ji� 24 � 68 % úvěrového portfolia.  
31 Banky byly povinny předev�ím vyčlenit pochybné a ztrátové úvěry, nezvy�ovat úvěrovou 

anga�ovanost vůči klientům, jejich� závazky byly klasifikovány jako pochybné nebo ztrátové a 
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vláda rekapitalizaci bank pomocí 15-letých státních dluhopisů v celkovém 

objemu 11 bil. starých zlotých (1,1 mld. PLN nebo 538 mil. USD). Kapitálová 

injekce měla bankám umo�nit tvorbu oprávek v dostatečné vý�i a dosa�ení 

kapitálové přiměřenosti alespoň 12 %. Na oplátku musely banky v horizontu 

12 měsíců (březen 1993 � březen 1994) dokončit restrukturalizaci ji� dříve 

vyčleněných úvěrů.32  

Kromě sedmi státních komerčních bank byly rekapitalizovány, a to 

v mnohem vět�í míře, také specializované banky. Jak dokládá Kawalec (1999, 

s.11), v průběhu let 1993-96 posílil stát kapitálovou základnu PKO, PEKAO a 

BGZ o 3,6 mld. PLN (1,8 mld. USD).33 Ani sektor malých bank se nevyhnul 

procesu konsolidace, v něm� se, na rozdíl od velkých státních bank, významně 

anga�ovala NBP. Některé malé banky byly převzaty NBP, restrukturalizovány 

a následně prodány, některé instituce převzaly jiné banky za finanční asistence 

NBP a některé banky zbankrotovaly. Zajímavou metodou konsolidace byl 

přístup NBP k zahraničním bankám �ádajícím o licenci. Její vydání NBP 

podmínila souhlasem zahraniční banky podílet se na sanování a ře�ení tí�ivé 

finanční situace některé domácí malé banky. V letech 1993-97 takto získalo 

licence 14 zahraničních bank, které na pomoc polským institucím vynalo�ily 

asi 170 mil. PLN (Balcerowicz a Bratkowski, 2001, s. 13). 

Poslední etapa konsolidace polského bankovního sektoru řízená vládou 

proběhla po nástupu levicové vlády v polovině 90. let. Ministerstvo financí 

připravilo i přes ostrou kritiku projekt fúze čtyř státních bank a vzniku silné 

skupiny, která bude schopna konkurovat na úvěrovém trhu zahraničním 
                                                                                                                                          
vytvořit speciální organizační jednotky schopné spravovat vyčleněné úvěry. Do programu se nakonec 

zapojilo sedm bank, proto�e stav portfolia WBK a BS byl auditem shledán jako dostatečně kvalitní. 
32 Banky si mohly svobodně vybrat mezi následujícími alternativami ře�ení: (i) dohoda o bankovní 

konsolidaci (Bank Consolidation Agreement, BCA) � nové mo�nosti ře�ení �patných úvěrů přímo 

mezi partnery bez zásahu soudu, (ii) soudní vyrovnání, (iii) občanské vyrovnání, (iv) veřejný prodej 

dluhu, (v) bankrot firmy nebo zahájení procesu likvidace, (vi) debt-equity swap. Detailní popis v�ech 

mo�ností s uvedením výhod i nedostatků poskytují Belka a Krajewska (1997). 
33 Největ�í část, zhruba 45 % celkové pomoci, získala BGZ, a to i navzdory faktu, �e stát v důsledku 

slo�ení představenstva nedisponoval dostatečným vlivem na řízení banky, která navíc obsluhovala 

pouze 4,6 % bankovního trhu. 
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bankám.34 Oproti původním návrhům na zalo�ení dvou bankovních skupin 

vznikla díky tlaku opozice pouze jedna. Konečným rozhodnutím do�lo ke 

sloučení BDK, PBG, PBKS a PEKAO, přičem� poslední banka byla určena 

jako vedoucí instituce nové skupiny PEKAO Group.35 Celkové přímé státní 

náklady na konsolidaci bankovního sektoru vyčíslily Wagner a Iakova (2001, 

s. 58) na 9,9 % HDP roku 1998, přičem� drtivá vět�ina nákladů pochází 

z počátku 90. let. 

2.3.4 Privatizace v bankovním sektoru 

Privatizace v polském bankovnictví nezačala z důvodu �patné finanční 

situace státních komerčních bank a spu�tění konsolidačního programu dříve 

ne� v roce 1993. Dle Bonin a Wachtel (1999) se privatizační strategie polské 

vlády mnohokrát měnila a nakonec proběhla ve více etapách. Ani na samém 

počátku transformace v�ak zodpovědné státní orgány, na rozdíl od 

československých, neuva�ovaly o kupónové privatizaci jako jedné z metod 

prodeje státních bank. 

V létě 1991 se začala připravovat privatizace dvou nejzdravěj�ích 

státních bank, WBK a BS, přičem� jako první byla privatizována WBK 

prostřednictvím veřejného úpisu akcií (Going Public, dále GP).36 Po 

                                                 
34 Projekt byl zalo�en na názoru, �e nejkvalitněj�í polské průmyslové podniky jsou financovány 

zahraničními bankami, jeliko� polské banky jim kvůli své nedostatečné velikosti nemohou nabídnout 

tak lukrativní podmínky. Na domácí banky tak zůstávají méně kvalitní klienti a jejich úvěrové 

portfolio se zhor�uje (Mondschean a Opiela, 1997). Klíčovou roli v přípravě projektu v�ak sehrála 

snaha politických reprezentantů zachovat národní charakter polského bankovnictví, které pova�ovali 

za �národní stříbro�. 
35 Fúze v�ak vyvolala v nové skupině velké napětí, problémy s integrací rozdílných organizačních 

struktur a firemních kultur a obavy o ztrátu autonomie men�ích bank. 
36 Vět�ina zahraniční literatury pova�uje v souladu s americkými zvyklostmi GP za ekvivalent 

primární emise akcií (Initial Public Offering, IPO). V tomto smyslu definují a vysvětlují oba pojmy 

také různé encyklopedie a výkladové slovníky, jako například Campbel R. Harvey�s Hypertextual 

Finance Glossary (http://www.duke.edu/~charvey/Classes/wpg/glossary.htm) nebo http://www. 

investorwords.com,  Při privatizaci WBK a dal�ích polských bank v�ak nedo�lo k navý�ení kapitálu 

emisí nových akcií, ale pouze k převodu ji� existujících akcií na nové vlastníky prostřednictvím 

procesu vyznačujícím se v�emi nezbytnými rysy jako je existence administrátora a underwritera, 
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neúspě�ném hledání strategického investora koupila balík 28,5 % akcií EBRD 

za cenu 12,6 mil. USD. Stát si na počátku ponechal 44,3 % podíl. Postupem 

času a v několika fázích se majoritním vlastníkem WBK stala Allied Irish 

Bank. Prostřednictvím GP měla být privatizována i BS, nicméně pro 

nedostatečný zájem a nízkou nabízenou cenu vláda tendr zru�ila. Po změně 

podmínek byl 25,9 % podíl v BS prodán za 60 mil. USD nizozemské ING 

Bank a 33,2 % nadále patřilo státu. Vět�inový podíl v BS získala ING 

v červenci 1996. 

Dal�ím ne zcela povedeným pokusem o privatizaci prostřednictvím GP 

byl prodej BPH v roce 1995. V důsledku nízké poptávky a vysoké po�adované 

ceny se prodej neuskutečnil a underwriter transakce, EBRD, tak musel koupit 

15 % akcií. ING získala v této operaci 13 % a státu zůstalo 48 % akcií. V roce 

1998 získala na základě tendru 37 % státní podíl v BPH německá 

HypoVereinsbank za 609 mil. USD a v roce 1999 následně zvý�ila nákupy od 

EBRD a dal�ích vlastníků svůj podíl na 81 %. 

Zatímco vláda pracovala na administrativní konsolidaci bankovního 

sektoru, dvě banky, PBK a BH, samostatně připravily plány své privatizace a 

úspě�ně přiměly vládu k jejich akceptování. V polovině roku 1997 se tak oba 

projekty mohly uskutečnit a představují tak druhou etapu privatizace polského 

bankovního sektoru. Při privatizaci PBK získali tři investoři (polská 

poji�ťovna Warta, Kredyt Bank a rakouský Creditanstalt) ka�dý 13 % akcií, 

Ministerstvo financí si ponechalo 15 % a zbytek byl rozprodán individuálním 

investorům na kapitálovém trhu. V průběhu dal�ích let Creditanstalt zvy�oval 

svůj podíl společně s Bank Austria a po jejich fúzi získala v roce 2000 

BankAustria-Creditanstalt (BACA) v PBK majoritní podíl. Privatizace BH 

v sobě opět skrývala kombinaci několika metod.37 Prostřednictvím tendru 

získalo 26 % akcií konsorcium J.P. Morgan, Swedbank a Zurich Inssurance 
                                                                                                                                          
prodej akcií přes kapitálový trh nebo stanovení minimální prodejní ceny. V souladu s Kořeným (2000) 

proto oba pojmy pro potřeby disertační práce rozli�ujeme a privatizaci polských bank chápeme jako 

privatizaci prostřednictvím GP. 
37 Poněkud komplikovaná podoba privatizace měla za cíl vybalancovat státní zájmy s po�adavky na 

nezávislý a státu nepodřízený management. (Bonin a Wachtel, 1999). 
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Company. Poté vláda prodala ve dvoufázovém GP 59 % akcií. První fáze byla 

omezena pouze na polské individuální investory a jim připadlo 29 %. 

Zbývajících 30 % získali ve druhé fázi institucionální investoři. Stát si 

ponechal 8 % podíl na hlasovacích právech, ačkoliv přes konvertibilní 

obligace vlastnil 30 % kapitálu banky.  

Jeliko� parlamentní volby v roce 1997 vyhrála pravicová koalice, 

proces privatizace bank se výrazně urychlil a získal rovně� standardní podobu 

prodeje strategickému investorovi. Jeliko� dříve uměle sloučená banka 

PEKAO se stala nejvýznamněj�í bankou v zemi, představovala značnou 

hodnotu vyu�itelnou mnoha způsoby. Vláda se proto rozhodla 30 % akcií 

rezervovat pro vytvoření polského důchodového fondu a dále  bylo v roce 

1998 prodáno 15 % akcií prostřednictvím GP. Majoritní podíl 52,09 % získala 

v roce 1999 italská banka UniCredito Italiano společně s německým 

poji�ťovacím koncernem Allianz za cenu 4,3 mld. PLN (1,046 mld. USD). 

Poslední z devíti státních komerčních bank, BZ, byla rovně� privatizována 

v roce 1999, kdy� 80 % akcií získala na základě nejvy��í nabídky ve 

standardním tendru irská Allied Irish Bank. Cena transakce byla stanovena na 

2,285 mld. PLN (přibli�ně 557 mil. USD). Kromě toho vyře�ilo Ministerstvo 

financí dvě ne zcela úspě�ně realizované privatizace z minulosti. Jak ji� bylo 

naznačeno, za státní asistence získala BACA vět�inový podíl v PBK a 

majoritním vlastníkem BH se v roce 2000 stala Citibank. 

Nicméně i po 13 letech není privatizace bank v Polsku stále dokončena. 

Dvě velké státní banky, PKO a BGZ, jsou nadále vět�inově vlastněny státem a 

zejména budoucí vývoj druhé z nich je velmi nejasný. Budoucnost BGZ závisí 

předev�ím na směru, jakým se bude ubírat konsolidace sektoru dru�stevních 

bank. Na druhé straně strategie privatizace PKO byla stanovena. V březnu 

2003 vybídlo Ministerstvo financí zájemce o funkci poradce v privatizaci 

banky k podání nabídek s tím, �e finální prodej PKO strategickému 

investorovi by měl být uzavřen do konce roku 2004. 
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2.3.5 Bankovní regulace a dohled 

Vznik bankovní regulace a dohledu byl sice v Polsku iniciován ji� 

v roce 1989, nicméně ve skutečnosti se začal na standardních základech 

budovat a� v roce 1992, kdy se viditelně projevil problém �patných úvěrů. 

V rámci organizační struktury NBP byl zalo�en Generální inspektorát 

bankovního dohledu (GINB), který začal efektivně vykonávat své funkce a 

poslání od poloviny 90. let (Balcerowicz a Bratkowski, 2001, s. 14). V roce 

1995 byly přijaty nové normy pro účetnictví bank a fungovat začal také 

systém poji�tění depozit � Bankovní garanční fond. 

Od roku 1998 lze pozorovat dal�í posilování a zkvalitňování bankovní 

regulace a dohledu jak na straně nově přijímaných směrnic, tak na straně 

kontroly a vymáhání jejich dodr�ování. Na počátku roku 1998 vstoupil 

v platnost nový Zákon o bankách a Zákon o centrální bance. První z nich 

předev�ím zvý�il minimální kapitál banky na evropský standard 5 mil. ECU.38 

V několika krocích se postupně zvy�oval limit depozit poji�těných u 

garančního fondu a� v roce 2003 bylo dosa�eno standardu EU ve vý�i 20 tis. 

EUR. Přijaté zákony rovně� vytvořily rámec pro nový model fungování 

bankovní regulace a dohledu. Zodpovědnost byla převedena na Komisi pro 

bankovní dohled, jejím� předsedou je guvernér NBP. Exekutivní funkce 

dohledu nále�í GINB, v jeho� čele stojí generální inspektor jmenovaný a 

odvolávaný guvernérem NBP na základě dohody s ministrem financí. 

Ačkoliv zefektivnění činnosti bankovní regulace a dohledu je 

nezpochybnitelné, IMF (2001b, s. 29) upozorňuje na určité nedostatky. Posílit 

by se měl předev�ím dohled na konsolidovaném základě a zlep�it výměna 

informací mezi domácí a zahraničními regulatorními autoritami. Zvý�it by se 

měla nezávislost Komise pro bankovní dohled a zintenzívnit výkon dohledu 

přímo na místě. Tomu ov�em brání nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.  

                                                 
38 Podle Kwasniak (2000, s. 11) se tak urychlil růst malých bank, které musely do konce roku 1999 

splnit nová kritéria a zároveň podpořil penetraci zahraničního kapitálu, jeliko� malé banky 

s nedostatečnou kapitálovou základnou hledaly zahraniční investory. 
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2.4 Restrukturalizace bankovního sektoru na Slovensku 

Slovenský bankovní sektor se na počátku 90. let vyvíjel v rámci 

společného státu s českým, a proto ve�keré kroky a opatření přijaté v úvodní 

fázi transformačního procesu včetně vytvoření univerzálního dvoupilířového 

bankovního sektoru ji� byla diskutována v kapitole 2.2. Komerční aktivity 

okresních poboček SBČS na území Slovenska byly převedeny do nově 

zalo�ené VÚB. Ji� od konce 60. let aktivně působila na bankovním trhu 

Slovenská sporiteľňa (SS) zaměřená na základní bankovní slu�by 

domácnostem. Na území Slovenska kromě toho vyvíjely činnost také dal�í 

celorepublikové banky se sídlem v Praze. 

2.4.1 Počet bank a koncentrace 

Rychlý nárůst počtu činných bank se v letech 1990-92 projevil také na 

Slovensku a na počátku roku 1993 byl ji� samostatný slovenský bankovní 

sektor tvořen 15 institucemi, v nich� zahraničním vlastníkům nále�elo 8 % 

kapitálu. Rapidní rozvoj bankovního sektoru pokračoval a v důsledku vzniku 

mnoha malých subjektů se počet aktivních bank zvý�il ke konci roku 1993 a� 

na 28.  

Počet aktivních bank na Slovensku (k 31.12.)                         Tabulka 2.14 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
banky bez zahranič. 
majetkové účasti 9 10 11 10 11 7 6 3 2 

banky se zahraniční 
majetkovou účastí 13 14 14 14 12 14 13 15 16 

pobočky 
zahraničních bank 9 5 4 2 2 2 2 2 3 

CELKEM 31 29 29 26 25 23 21 20 21 
Pramen: NBS 

Svého vrcholu v�ak dosáhl počet bank v roce 1995, kdy na slovenském 

trhu působilo celkem 31 bank. Od té doby dochází k postupnému poklesu 
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počtu bank, přičem� ke konci roku 2003 čítal slovenský bankovní sektor 21 

subjektů.39 Podrobněji je vývoj počtu bank zachycen v Tabulce 2.14. 

Vývoj průměrné bilanční sumy ve slovenském bankovnictví znázorňuje 

Graf 2.4. Jak je patrné, za dobu fungování samostatného bankovního sektoru 

dochází k velmi stabilnímu nárůstu průměrné bilanční sumy. Výjimku tvoří 

pouze rok 1999 a 2003, kdy se projevil předev�ím transfer KÚ z portfolií bank 

respektive pokles sekundárních zdrojů bank (vkladů ostatních bank) 

vyvolaných změnou účtování repo operací. 

Průměrný objem aktiv na činnou banku ve slovenském bankovním sektoru (mld. SKK)  
a tempo růstu průměrného objemu aktiv (k 31.12.)             Graf 2.4 
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Koncentrace slovenského bankovního sektoru je vysoká, neboť 

dominantní pozice příslu�í třem bankám ovládajícím více ne� polovinu trhu. 

Z hlediska celkových aktiv vede SS (24 %), následována VÚB (20 %) a 

Tatrabankou (12 %). Vysokou koncentraci potvrzují také dal�í studie jako 

                                                 
39 Jak je i z obecného popisu patrné, vývoj slovenského bankovního sektoru z pohledu počtu bank 

velmi koresponduje s vývojem českého bankovnictví. Důvody lze hledat jak v počáteční vývojové 

etapě ve společném státu, tak v podobných problémech a strategii bankovní konsolidace a privatizace. 

To potvrzuje i korelační koeficient vývoje počtu bank v ČR a na Slovensku, který dosahuje velmi 

vysoké hodnoty 0,9229 (výpočty autora). 
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například Polouček (2004), Gardó (2003) nebo Thimann (2002). Jak dokládá 

Tabulka 2.15, dochází v posledních letech k nárůstu koncentrace na trhu 

depozit a k mírnému nárůstu z hlediska celkových aktiv. Problémy velkých 

bank a efektivněj�í úvěrová politika dceřiných společností zahraničních bank 

vedla naopak k poklesu míry koncentrace na trhu bankovních úvěrů. 

Tr�ní podíl tří největ�ích slovenských bank (v %, k 31.12.)             Tabulka 2.15 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
podíl na trhu úvěrů 44,4 48,9 51,1 40,0 43,7 43,0 
podíl na trhu depozit 48,8 51,7 52,8 60,0 61,3 62,4 
podíl na celkových aktivech 47,8 49,9 52,2 54,6 56,1 53,9 
Pramen: Gardó (2003), NBS 

2.4.2 Klíčové ukazatele bankovního sektoru 

Vývoj základních ukazatelů z oblasti hloubky, obezřetnosti a ziskovosti 

slovenského bankovního sektoru za posledních osm let shrnuje Tabulka 2.16. 

Klíčové ukazatele slovenského bankovního sektoru (v %, k 31.12.)            Tabulka 2.16 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
aktiva/HDP 118,2 113,2 106,6 94,4 95,5 96,3 97,4 96,2 
úvěry klientům/HDP 56,8 53,9 52,1 50,2 46,3 34,8 32,1 34,6 
vklady klientů/HDP 61,6 59,0 56,3 57,6 61,0 62,1 65,5 65,9 
úvěry/vklady 76,07 72,59 73,02 65,19 55,89 41,53 39,91 40,26 
kapitál. přiměřenost 7,73 4,81 3,19 5,34 2,44 13,38 21,30 21,59 
klasifik. úvěry* / 
celkové úvěry 19,76 31,19 35,69 29,46 21,93 21,86 11,20 9,08 

rezervy a OP na KÚ/ 
průměrná aktiva 4,97 4,57 4,89 6,84 8,47 6,74 3,39 3,36 

čistá úroková mar�e 0,13 1,80 1,20 0,45 1,85 2,30 2,69 2,91 
neúrokové výnosy/ 
průměrná aktiva 2,26 1,33 1,70 1,75 1,14 1,06 1,22 1,25 

provozní náklady/ 
průměrná aktiva 2,35 2,35 2,40 2,69 2,55 2,45 2,53 2,49 

ROAA -0,43 -0,18 0,04 -3,99 0,54 1,02 1,17 1,17 
ROE (tier 1) -11,9 -4,97 -0,08 -61,2 8,91 19,29 29,43 27,15 
Pramen: Golajewska a Wyczański (2002), NBS 
           * pouze úvěry nestandardní, pochybné a ztrátové 

Slovenský bankovní sektor představuje z hlediska podílu bankovních 

aktiv na HDP druhý nejrozvinutěj�í sektor ze zemí V4. Nicméně ve srovnání 

s EU a tamním poměrem 280 % nadále existuje vysoký potenciál růstu. Ten je 

ov�em v posledních letech výrazně limitován úvěrovou kontrakcí vyvolanou 
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strukturálními reformami a ekonomickým zpomalením. Při ji� několikaletém 

stabilním nárůstu primárních vkladů to znamená stále více se rozevírající 

rozdíl mezi  objemem klientských depozit a úvěrů klientů a v konečném 

důsledku omezenou zprostředkovatelskou efektivnost bank (Pilková a 

Pätoprstý, 2002, s. 27). 

Transfer KÚ z portfolií největ�ích bank do speciálních konsolidačních 

institucí společně s lep�ím řízením rizika a obezřetněj�í úvěrovou politikou 

přispěl k výraznému zlep�ení kapitálové přiměřenosti slovenských bank. 

Dosa�ení mezinárodně standardní kapitálové přiměřenosti 8 % bylo stanoveno 

na konec roku 1996, nicméně z velkých státních bank toho dosáhla jen SS. 

Nízkou úroveň kapitálové přiměřenosti v letech 1999-2000 způsobuje 

začlenění Konsolidační banky (KBS) do výpočtu.40 Pokles podílu KÚ 

v úvěrových portfoliích bank je doprovázen i poklesem objemu vytvořených 

opravných polo�ek. 

Po dlouhém ztrátovém období vykazuje slovenský bankovní sektor od 

roku 2000 pozitivní trend rovně� v ziskovosti. Hodnoty ukazatelů ROA a ROE 

se pohybují v obvyklých pásmech a dochází také k nárůstu čisté úrokové 

mar�e (podíl čistého úrokového výnosu na průměrných aktivech). 

Katastrofální situaci bankovních aktiv v druhé polovině 90. let dokládá i 

skutečnost, �e při vysoké úrokové mar�i (rozdíl průměrné úrokové sazby na 

úvěry a vklady) dosahovala čistá úroková mar�e velmi nízkých hodnot. I kdy� 

provozní náklady slovenských bank nejsou v porovnání s Polskem či 

Maďarskem vysoké, domníváme se, �e zde do budoucnosti existuje značný 

potenciál k poklesu. 

2.4.3  Konsolidace bankovního sektoru 

Po nástupu vlády M. Dzurindy na podzim roku 1998 byl patrný zřetelný 

zájem na vyře�ení neutě�ené situace bankovního sektoru, která se vyznačovala 

značným podílem státního vlastnictví, neobvykle vysokým zastoupením KÚ 

v portfoliích bank, nízkou kapitálovou přiměřeností, nedostatkem 

                                                 
40 Bez KBS dosáhla kapitálová přiměřenost podle údajů NBS vý�e 9,76 % resp. 12,48 %. 
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dlouhodobých zdrojů a celkovou zaostalostí poskytovaných slu�eb. 

Společným úsilím připravily Ministerstvo financí a NBS �Plán na 

restrukturalizaci bank a firemního sektoru�, který byl v říjnu 1999 následován 

první etapou předprivatizační restrukturalizace vybraných bank. Kritickou 

situací, o ní� nejlépe vypovídala kapitálová přiměřenost okolo 4,4 %, se 

vyznačovaly zejména SS, VÚB a Investičná a rozvojová banka (IRB), na ní� 

v roce 1997 uvalila NBS nucenou správu. 

Základními cíli programu bylo podle Tkáčové (2001, s. 38) dosa�ení 

minimální mezinárodně uznávané vý�e kapitálové přiměřenosti 8 % a sní�ení 

podílu klasifikovaných úvěrů na 25-35 %. Za tímto účelem vláda pou�ila dva 

standardní nástroje � zvý�ení základního jmění bank a převedení části 

�patných úvěrů do specializovaných institucí.41 V roce 1999 byly tři uvedené 

státní banky rekapitalizovány pomocí injekce v celkovém objemu 18,9 mld. 

SKK, přičem� nejvíce, 8,9 mld. SKK, směřovalo do VÚB, SS obdr�ela 4,3 

mld. SKK a kapitál IRB byl posílen o 5,7 mld. SKK. V roce 1999 byly rovně� 

do KBS a SK převedeny KÚ v celkovém objemu 82,1 mld. SKK.  

Program konsolidace slovenských bank � převod KÚ (mil. SKK)            Tabulka 2.17 

cílová instituce převodu KÚ  
KBS SK celkem 

V�eobecná úverová banka 7 602,8 58 641,3 66 244,1 
    fáze 1 (prosinec 1999) 7 602,8 37 342,2 44 945,0 
    fáze 2 (červen 2000) 0 21 299,1 21 299,1 
Slovenská sporiteľňa 2 398,1 29 998,1 32 396,2 
    fáze 1 (prosinec 1999) 2 398,1 20 398,8 22 796,6 
    fáze 2 (červen 2000) 0 9 599,3 9 599,3 
Investičná a rozvojová banka 9 507,5 4 969,2 14 476,7 
    fáze 1 (prosinec 1999) 1 394,4 4 969,2 6 363,6 
    sociální úvěry (září 1999) 8 113,1 0 8 113,1 
    fáze 2 (červen 2000) 0 0 0 
fáze 1 včetně sociálních úvěrů 19 508,4 62 710,2 82 218,6 
fáze 2 0 30 898,4 30 898,4 
CELKEM včetně sociálních úvěrů 19 508,4 93 608,6 113 117,0 
Pramen: NBS, Tkáčová (2001) 

                                                 
41 KÚ byly převedeny do KBS a Slovenské konsolidační (SK). KBS v�ak byla později vyčleněna 

z bankovního sektoru a 1.ledna 2002 se sloučila se SK. 
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Tato suma zahrnovala i 8,1 mld. SKK sociálních úvěrů na bytovou 

výstavbu z portfolia IRB převedených ji� v září. Druhé kolo transferu 

�patných úvěrů proběhlo v červnu 2000 a zařazeno do něj bylo dal�ích 34,2 

mld. SKK nekvalitních aktiv. Podrobnou strukturu konsolidačního programu 

slovenské vlády v oblasti převodu KÚ obsahuje Tabulka 2.17. Celkové 

fiskální náklady konsolidace dosáhly úrovně 132 mld. SKK, co� představuje 

zhruba 20 % slovenského HDP. Konsolidační operace byly financovány 

emisemi státních dluhopisů se splatností 5-10 let. 

2.4.4 Privatizace v bankovním sektoru 

Privatizace slovenských bank se ubírala podobným směrem jako 

privatizace v ČR. Úvodní privatizační krok tak byl učiněn je�tě za doby 

federálního státu v první vlně kupónové privatizace, kdy byla prodána část 

VÚB. Stejně jako v ČR získaly vedoucí postavení investiční privatizační 

fondy zalo�ené bankami a výsledkem byla podobně netransparentní vlastnická 

struktura včetně kří�ového vlastnictví. Z ideologických důvodů se privatizace 

bank v období vlády V. Mečiara zastavila a politická anga�ovanost do 

hospodaření bank společně s dal�ími faktory ekonomickou situaci bankovních 

institucí dále zhor�ovala. O�ivení diskuzí o nutnosti prodeje státních bank 

strategickému partnerovi nastalo a� po změně vlády na konci roku 1998. 

První privatizační obchod byl dokončen v lednu 2001, kdy rakouská 

ErsteBank Sparkassen zvítězila v soutě�i o největ�í slovenskou banku SS. 

Vláda prodala státní podíl 87,18 % za 18,6 mld. SKK (425 mil. EUR) a 

ErsteBank, je� porazila BACA a UniCredito, tak učinila dal�í krok k získání 

významného postavení na bankovních trzích zemí SVE.42 Prodejní cena SS 

převý�ila 1,78krát účetní hodnotu banky ke konci roku 2000. 

Privatizace VÚB probíhala ve dvou etapách. Nejprve v lednu 2001 

vláda souhlasila s prodejem 25 % akcií konsorciu EBRD a IFC ze skupiny 
                                                 
42 Jak ji� bylo uvedeno, ErsteBank vlastní rovně� druhou největ�í českou banku ČS, maďarskou 

Postabank a dále čtvrtou největ�í chorvatskou banku Rijecka Banka. Podle údajů BACA se tak stala 

jednoznačně nevýznamněj�í zahraniční bankou v zemích V4 zaměřenou mimo jiné na retailové 

bankovnictví. 
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Světové banky. Tato transakce měla za cíl předev�ím posílit důvěru 

potenciálních zahraničních investorů v privatizační proces i samotnou VÚB. 

V červnu pak vláda na základě doporučení privatizační komise souhlasila 

s prodejem 68,6 % akcií italské skupině IntesaBci, která později odkoupila 

vlastnický podíl EBRD a Mezinárodní finanční korporace. Za téměř 95 % 

podíl ve VÚB zaplatila IntesaBci celkem 23,6 mld. SKK (550 mil. EUR). 

Zájem o IRB byl o poznání men�í ne� u dvou předchozích velkých 

státních bank, a to v důsledku velmi �patné ekonomické situace vyplývající z 

dřívěj�ího intenzivního napojení na vládu V. Mečiarem které se projevovalo 

častými politickými zásahy do řízení úvěrové politiky banky. Nicméně na 

konci roku 2001 vláda získala zájemce o 92,5 % podíl v bance a prodala jej za 

700 mil. SKK největ�í maďarské bance OTP. Vláda se rovně� sna�í prodat 

podíl SK v Po�tovní bance.43 Doposud poslední privatizovanou bankou byla 

Banka Slovakia, kdy� v dubnu 2003 odsouhlasila NBS prodej 60,07 % podílu 

rakouské skupině Meinl Bank za 360 mil. SKK. Privatizace proběhla rovně� 

v sektoru poji�ťovnictví, kdy� na počátku roku 2002 vláda prodala svůj  

66,8 % podíl v holdingu Slovenské poji�ťovny německému koncernu Allianz 

za 6,36 mld. SKK. 

2.4.5 Bankovní regulace a dohled 

Základní právní rámec slovenského bankovního sektoru byl ustanoven 

přijetím Zákona o bankách a Zákona o NBS v roce 1992. Úroveň bankovní 

regulace a dohledu po mnoho let významně zaostávala za mezinárodními 

standardy definovanými Basilejskou komisí pro bankovní regulaci a dohled. 

První pozitivní opatření přinesla novela Zákona o bankách z roku 1998, která 

vytvořila rovné podmínky pro domácí i zahraniční investory.  

Nový bankovní zákon, jen� vstoupil v platnost 1. ledna 2002, pak ji� 

výrazně posunul slovenskou regulaci a dohled směrem k mezinárodním 

                                                 
43 V této středně velké bance vlastnila SK původně 55,16 % akcií, nicméně po procesu navý�ení 

kapitálu, kterého se nezúčastnila, se její podíl sní�il na 37,14 % a majoritu ve vý�i 55,01 % získala 

společnost Istrokapitál.  
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standardům, neboť zlep�il výchozí podmínky jak pro efektivněj�í corporate 

governance bank a risk management, tak i pro dohled na konsolidovaném 

základě či vynucování dodr�ování stanovených regulí (Pilková a Pätoprstý, 

2002, s. 20). Například minimální kapitál nutný pro zalo�ení banky se zvý�il 

na 1 mld. SKK a zcela bez výjimek je vy�adována kapitálová přiměřenost 

alespoň 8 %.44  

I přes výrazný pokrok v�ak slovenská regulace a dohled nadále 

zaostává a musí být posílena v několika oblastech. Podle IMF (2002b, s. 17) je 

nezbytné předev�ím napevno implementovat nový model dohledu zalo�ený na 

monitorování úrovně komplexního rizika. S tím souvisí nutnost posílit 

zaměstnaneckou základnu a zvý�it kvalifikaci zaměstnanců (Gardó, 2003). Do 

účetnictví bank by se měly povinně zavést mezinárodní účetní standardy, aby 

nedocházelo k desinterpretacím finančních výsledků a výkazů. S tím, jak 

zahraniční investoři převzali kontrolu nad slovenským bankovním sektorem 

musí NBS také posílit mezinárodní spolupráci se zahraničními regulatorními 

autoritami. 

V březnu 2002 schválila slovenská vláda koncepci integrovaného 

dohledu nad finančním trhem, která povede a� ke sloučení útvaru bankovního 

dohledu NBS a Úradu pre finančný trh, který se zabývá dohledem nad 

nebankovním sektorem. Nový koncept dohledu by měl začít fungovat od 

počátku roku 2006. Útvar integrovaného dohledu nebude mít právní 

subjektivitu, ale bude působit v rámci NBS. Bude v�ak disponovat 

jednoznačnou legislativní oporou a identifikací nezbytnou k efektivnímu 

výkonu svých funkcí. 

                                                 
44 NBS je povinna uvalit nucenou správu na banku, její� kapitálová přiměřenost klesne pod 4 % a 

musí odejmout bankovní licenci instituci, která vykazuje kapitálovou přiměřenost ni��í ne� 2 %.  NBS 

mů�e rovně� ulo�it pokutu a� 500 tis. SKK vrcholovým pracovníkům bank, u nich� zjistila, �e 

poru�ili zákonné normy poskytnutím nebo obnovením dopředu zřetelně problémových úvěrů. 
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3. Efektivnost a metody jejího měření 

Třetí kapitola disertační práce je koncipována jako metodologický 

rámec pro vlastní empirickou analýzu efektivnosti bankovních institucí 

v zemích V4. V první části kapitoly je efektivnost vymezena jako samostatná 

a specifická ekonomická kategorie a zároveň je provedena v�eobecná 

typologie efektivnosti. V druhé části kapitoly jsou představeny základní 

metody měření relativní efektivnosti společně s přehledem výhod a nedostatků 

jednotlivých přístupů.  

3.1 Teoretické vymezení efektivnosti 

3.1.1 Efektivnost a dal�í ukazatele ekonomické aktivity 

V populární a někdy i odborné literatuře se lze setkat s případy, kdy se 

efektivnost zaměňuje za produktivitu nebo ziskovost a v�echny tři pojmy jsou 

následně pou�ívány nesprávně jako vzájemné ekvivalenty. Ve skutečnosti 

v�ak mezi nimi existují podstatné rozdíly jak z hlediska metodologické 

koncepce, tak i z pohledu způsobů měření. Ziskovost vychází z vý�e zisku, je� 

je podnikáním generována za přispění výrobních faktorů. Tím se li�í od 

produktivity a efektivnosti, které zkoumají vztah mezi pou�itými vstupy a 

vyprodukovanými výstupy. Analýza ziskovosti se tak zaměřuje spí�e na relace 

mezi příjmy a výdaji a na úroveň zisku vzhledem k objemu aktiv, kapitálu či 

investic.  

Produktivitu lze naopak definovat pro ka�dou výrobní jednotku jako 

poměr vyprodukovaného výstupu k objemu pou�itých vstupů. Ačkoliv 

uvedený přístup k měření ekonomické aktivity mů�e být za jistých podmínek 

u�itečný, vykazuje záva�né nedostatky při komplexní analýze zahrnující 

mno�ství různorodých vstupů a výstupů. Jestli�e nemohou být v�echny vstupy 

a výstupy transformovány do jednoho agregátního vstupu a výstupu, musí se 

v�echny faktory začleněné do analýzy hodnotit separátně pomocí poměrových 

ukazatelů. S tím jak stoupá počet pou�ívaných vstupů a výstupů, výrazně klesá 

vypovídací schopnost analýzy, jeliko� pro x vstupů a y výstupů existuje xy 
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poměrových ukazatelů, je� zpravidla nedovolují vyvodit jednoznačné závěry a 

interpretace.1  Za účelem odstranění nejednoznačností výsledků byl vyvinut 

ukazatel celkové produktivity (Total Productivity Factor, TPF), který pomocí 

vah přisuzuje jednotlivým faktorům relativní význam a vytváří tak hypotetický 

kombinovaný výstup a vstup. Výpočet TPF znázorňuje rovnice (3.1): 
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∑
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1                          (3.1) 

kde: yi �  i-tý výstup 

 xj �  j-tý vstup 

 wi �  váha výstupu yi v produkci dané jednotky 

 dj �  váha vstupu dj v produkci dané jednotky. 

 

Nicméně i tak nepředstavuje produktivita nic víc ne� indikátor míry vyu�ití 

vstupů při produkci výstupů bez jakékoliv relace na okolí či produktivitu 

ostatních konkurenčních výrobních jednotek. Do výpočtu produktivity (stejně 

jako ziskovosti) zkoumané jednotky toti� nejsou nijak zahrnuty ukazatele 

ostatních jednotek, a proto vzájemné srovnání představuje pouhé seřazení 

výsledných hodnot do určitého pořadí bez přímé návaznosti na okolí. Při 

kalkulaci produktivity se toti� za celek pova�uje ka�dá samostatná jednotka. 

Chceme-li vyjádřit vztah mezi produktivitou a efektivností, lze 

konstatovat, �e z nejelementárněj�ího pohledu je efektivnost indexem 

produktivity. Jestli�e budeme zji�ťovat produktivitu souboru institucí 

s úmyslem identifikovat nejvíce (nejméně) produktivní jednotku, mů�eme 

efektivnost charakterizovat jako index s jeho� pomocí lze hodnotit a srovnávat 

                                                 
1 Pro ilustraci lze uvést příklad, kdy banka A dosáhne určité úrovně příjmů z poplatků a provizí 

vyu�itím moderní technologie a s přispěním malého počtu poboček a přepá�ek, zatímco banka B 

docílí stejných příjmů pomocí více pracovně a personálně náročného modelu podnikání. V tomto 

případě bude produktivita (nikoliv efektivnost) banky A vy��í při srovnání a osobními náklady, 

nicméně kdy� vezmeme v úvahu provedené investice do nového technologického vybavení, stane se 

produktivněj�í banka B. 
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aktivity jasně definující míru výkonnosti ka�dé jednotky v relaci k výkonnosti 

ostatních analyzovaných jednotek.2 Při výpočtu efektivnosti se za celek 

pova�uje soubor zkoumaných jednotek, přičem� ka�dá z nich reprezentuje jen 

stejně významnou součást. 

3.1.2 Typy efektivnosti 

V nejobecněj�í rovině rozli�ujeme dva typy efektivnosti � provozní 

efektivnost (operational efficiency) a celkovou efektivnost (overall efficiency). 

Provozní efektivnost poprvé definoval Farrell (1957) s tím, �e její pojetí se 

velice přibli�uje produktivitě, neboť náklady banky vztahuje k úrovni výstupů 

a cenám vstupů. Zároveň předpokládá, �e v�echny analyzované jednotky 

vyu�ívají vstupy efektivně a pou�ívají toto�nou výrobní technologii. 

K vzájemnému srovnání pak pouze stačí vytvořit hypotetickou průměrně 

efektivní jednotku, která poslou�í jako umělá srovnávací hranice pro celý 

soubor zkoumaných jednotek (average-practice frontier). 

Celkovou efektivnost lze dekomponovat na čtyři základní slo�ky: (i) 

technickou efektivnost (technical efficiency), (ii) alokační efektivnost 

(allocative efficiency), (iii) efektivnost z rozsahu (scale efficiency), (iv) 

efektivnost ze sortimentu (scope efficiency), přičem� první dvě slo�ky se 

souhrnně nazývají relativní efektivnost (X-efficiency).  

Relativní efektivnost zavedl do ekonomické vědy Leibenstein (1966) 

s úmyslem vysvětlit rozdíly v efektivnosti mezi analyzovanými institucemi. 

Studie zabývající se relativní efektivnosti nejprve definují pomocí identifikace 

maximálně efektivních jednotek hranici efektivnosti (best-practice frontier) a 

následně měří stupeň neefektivnosti ostatních jednotek vzdáleností od hranice 

                                                 
2 Aby analýza efektivnosti poskytovala relevantní a pou�itelné výsledky, je samozřejmě nezbytné 

zkoumat produkční jednotky s velmi podobnými vlastnostmi a charakteristikami, je� lze aproximovat 

společným souborem vstupů a výstupů. Proto se praktické studie efektivnosti zaměřují na určitý 

sektor hospodářství (zemědělské podniky, letecké společnosti, banky, chemický průmysl), odvětví 

veřejných slu�eb (vysoké �koly, nemocnice) nebo i na specifické činnosti jako jsou profesionální 

sportovní dru�stva nebo charitativní organizace.  
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efektivnosti (Mester, 1993, s. 271).3 V dal�ím textu budou jednotlivé slo�ky 

představeny podrobněji včetně grafické ilustrace a matematické specifikace. 

Technicky neefektivní se jednotka stává, pokud pou�ívá příli� mnoho 

vstupů pro výrobu daného mno�ství výstupů. Za této situace se daná instituce 

nenachází na své hranici produkčních mo�ností, ale někde pod ní. Za alokačně 

neefektivní mů�eme pova�ovat jednotku, která při produkci vyu�ívá �patný 

mix jednotlivých vstupů. V tomto případě sice instituce vyrábí v souladu 

s hranicí produkčních mo�ností, neminimalizuje ov�em své výrobní náklady. 

Jinými slovy lze technickou efektivnost definovat jako schopnost jednotky 

získat maximální objem výstupů za přispění daného mno�ství vstupů a 

alokační efektivnost zase zohledňuje schopnost instituce vyu�ívat vstupy 

v optimálních proporcích vzhledem k jejich relativním cenám a produkční 

technologii. Graficky znázorňuje oba typy efektivnosti Schéma 3.1. 

Technická a alokační efektivnost       Schéma 3.1 

Předpokládejme modelovou situaci, kdy soubor jednotek (například 

bank) pou�ívá dva vstupy (x1 a x2) k výrobě jednoho výstupu (y) 

                                                 
3 Srovnání obou přístupů k definování efektivnosti na stejném vzorku jednotek a pou�itých dat přiná�í 

Berg et al. (1993). 
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v podmínkách konstantních výnosů z rozsahu.4 Měření technické efektivnosti 

nám umo�ňuje znalost izokvanty SS�, na ní� le�í technicky efektivní jednotky. 

Mějme za to, �e některá z jednotek pou�ívá mno�ství vstupů definovaných 

například bodem P. Jeliko� se bod P nenachází na izokvantě SS�, není daná 

jednotka technicky efektivní. Jednotka P se stane technicky efektivní pouze 

v případě, �e proporcionálně sní�í objem vstupů při zachování současné 

úrovně výstupů a dosáhne tak pozice na izokvantě SS� definované například 

bodem Q.5 Jednotka operující v bodě Q toti� produkuje stejný objem výstupů 

jako jednotka P, av�ak za přispění vstupů představujících jen 0Q/0P procent 

vstupů pou�ívaných jednotkou P. Proto i technická efektivnost jednotky P se 

rovná podílu vzdálenosti bodu Q od počátku a vzdálenosti bodu P od počátku. 

Matematicky lze technickou efektivnost formulovat následujícím vztahem: 

Technická efektivnost: 
P
QTE

0
0

=               (3.2) 

Jakmile kromě izokvanty známe také poměr cen vstupů definující sklon 

izokosty AA�, mů�eme stanovit rovně� alokační efektivnost. Alokační 

efektivnost ka�dé jednotky se měří pomocí vzdálenosti mezi průsečíkem 

přímky spojující tuto jednotku s počátkem a izokvantou a průsečíkem té�e 

přímky s izokostou. Ze schématu je patrné, �e ne ka�dá technicky efektivní 

jednotka musí být automaticky také alokačně efektivní. Například jednotka Q 

se sice nachází na hranici technické efektivnosti definované izokvantou SS�, 

ale operuje nad izokostou a nemů�e tak být pova�ována za alokačně ani 

celkově efektivní. Přesun do bodu R sice přispěje k minimalizaci nákladů a 

alokační efektivnosti, nicméně bude doprovázen poklesem objemu produkce a 

ztrátou technické efektivnosti. Pokud v�ak jednotka Q sní�í mno�ství vstupu 

x2 a zároveň adekvátně zvý�í mno�ství vstupu x1, racionalizuje mix vstupů a 

náklady na výrobní faktory, přesune se do bodu Q� a docílí alokační i celkové 

                                                 
4 Alternativně lze pou�ít také výstupně orientovaný model, v něm� izokvanta definuje různé 

kombinace dvou výstupů (y1 a y2) vyprodukované jediným vstupem (x). 
5 Stejná situace platí například i pro jednotku M, která je ov�em je�tě více neefektivní ne� jednotka P a 

proces zvy�ování její efektivnosti tak bude mnohem náročněj�í. 
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efektivnosti. Míra alokační neefektivnosti jednotky P je tedy definována 

vzdáleností QR, co� lze matematicky zapsat následovně: 

Alokační efektivnost: 
Q
RAE

0
0

=                        (3.3) 

Celkovou efektivnost (overall efficiency) lze definovat jako poměr 

0R/0P, přičem� vzdálenost RP mů�eme interpretovat jako prostor pro sní�ení 

nákladů. Schématické znázornění rovně� napovídá, �e celková efektivnost se 

rovná součinu dvou základních slo�ek 

Celková efektivnost: 
P
R

Q
R

P
Q

E
0
0

0
0

0
0

=⋅=               (3.4) 

Podle ekonomické teorie vykazuje jednotka efektivnost z rozsahu, 

pokud v dlouhodobém horizontu přizpůsobuje svou velikost tak, aby 

operovala za podmínek konstantních výnosů z rozsahu (constant returns to 

scale, CRS). Znamená to, �e při dvojnásobném zvý�ení objemu vstupů vzroste 

dvojnásobně i objem výstupů. Pokud jednotka dlouhodobě funguje za 

rostoucích (increasing returns to scale) nebo klesajících výnosů z rozsahu 

(decreasing returns to scale), je pova�ována za neefektivní, proto�e 

nedokázala přizpůsobit svou velikost rozsahu ekonomických aktivit. Podle 

Humphrey (1990, s. 43) je pro sektor bankovnictví charakteristická relativně 

plochá nákladová U-křivka a také skutečnost, �e středně velké banky vykazují 

vy��í efektivnost z rozsahu ne� malé a velké banky. 

Analýza efektivnosti ze sortimentu je je�tě komplikovaněj�í ne� 

ohodnocení efektivnosti z rozsahu. Obecně sleduje, zda do�lo k poklesu 

výrobních nákladů při nabídce �ir�ího spektra produktů oproti produkci ve 

specializovaných institucích. Jestli�e je výsledek pozitivní, efektivnost ze 

sortimentu existuje, pokud je výsledek negativní, specializované firmy 

produkují efektivněji. V odborné literatuře byly identifikovány tři zásadní 

problémy analýzy tohoto typu efektivnosti v sektoru bank. Za prvé nevhodná 

aplikace translog funkce, za druhé nedostatek dat za specializované finanční 

instituce, a za třetí, stejně jako u efektivnosti z rozsahu, nutnost pracovat 

pouze s jednotkami operujícími na hranici efektivnosti. Pou�ití dat 
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neefektivních jednotek mů�e vést k záměně efektů neefektivnosti ze 

sortimentu s efekty relativní neefektivnost (Chen, 2002, s. 30). 

3.2 Metody měření relativní efektivnosti 

Jak ji� bylo uvedeno vý�e, komplexní hodnocení ekonomické aktivity 

podnikatelských subjektů pomocí poměrových ukazatelů v sobě skrývá 

několik nevýhod. Tou nejzásadněj�í je existence velkého mno�ství různých 

ukazatelů, které navíc často poskytují protichůdné závěry. �iroké spektrum 

rozličných indikátorů zároveň vytváří nutnost vybrat jistou ucelenou skupinu, 

je� by na jedné straně pokryla v maximální mo�né míře ekonomickou činnost 

ve v�ech jejích aspektech, av�ak na druhé straně by zároveň vyústila 

v rozumný počet finálních výsledků umo�ňujících jednoznačnou interpretaci. 

Tento předpoklad ale nemů�e být mnohdy naplněn. Vytvoření, kalkulace a 

aplikace jednoho uceleného indikátoru efektivnosti se proto z praktického 

hlediska jeví pro hodnocení ekonomické činnosti konkurenčních jednotek jako 

jednoznačně vhodněj�í. Nicméně i tak nadále pokládáme poměrové ukazatele 

za vhodný nástroj pro analýzu dílčích stránek podnikání. V případě bank se 

jedná například o ziskovost, nákladovost, kvalitu úvěrového portfolia, míru 

likvidity a mnoho dal�ích. 

3.2.1 Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti 

Jak je patrné z vý�e uvedeného, disertační práce je zaměřena na analýzu 

efektivnosti definované hranicí efektivnosti a odvozující míru neefektivnosti 

od vzdálenosti ka�dé jednotky od efektivní hranice. Doposud bylo vyvinuto 

několik základních metod měření efektivnosti a značný počet jejich 

modifikací, variant a specifikací. V odborné literatuře nicméně neexistuje 

v�eobecný konsensus, který z přístupů je pro definování hranice efektivnosti 

nejvhodněj�í, co� dokazují i Berger a Humphrey (1997), kteří sumarizovali 

130 studií věnujících se efektivnosti finančních institucí v 21 zemích bez 

jednoznačného závěru o kvalitativní či kvantitativní dominanci některé 

metody. 
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Empirické přístupy k měření efektivnosti lze rozdělit do dvou 

základních kategorií: na parametrické (ekonometrické) metody a 

neparametrické (lineárně-programovací) metody. Parametrický přístup 

iniciovali Aigner et al. (1977) a první koncepci neparametrického přístupu 

vyvinuli Charnes et al. (1978). Hlavní rozdíly mezi těmito metodami spočívají 

v předpokladech, s nimi� se přistupuje k náhodným chybám, statistickému 

�umu a vlastnostem produkční technologie. Z uvedených předpokladů rovně� 

vyplývají silné i slabé stránky ka�dé z metod. 

Parametrické metody jsou stochastické povahy a usiluje se v nich o 

odli�ení neefektivnosti od efektů náhodných chyb, co� dodává konečným 

výsledkům vět�í věrohodnost. Na druhé straně se ov�em v parametrickém 

přístupu zavádí konkrétní funkční závislost (a odvozené předpoklady o 

vlastnostech výrobní technologie), které předurčují tvar a průběh hranice 

efektivnosti. Pokud předpoklady neodpovídají skutečnosti a funkční závislost 

není specifikována přesně, mohou být konečné výsledky specifikačními 

chybami po�kozeny. Neparametrické metody jsou deterministické, a proto 

neumo�ňují účinně eliminovat negativní dopad náhodných chyb, chyb 

v měření nebo nedokonalých dat na vypočtenou míru efektivnosti. V případě, 

�e proces výpočtu musí čelit těmto problémům, výsledná hranice efektivnosti 

nemusí odpovídat skutečnosti. V rámci neparametrického přístupu ov�em 

nejsou uvaleny tak striktní předpoklady na produkční technologii, a proto 

analyzovaným jednotkám příslu�í vět�í míra volnosti. 

Je tedy zřejmé, �e rozdíl mezi parametrickými a neparametrickými 

metodami lze pova�ovat za skutečně významný, neboť oba přístupy 

ohodnocují stejnou skupinu analyzovaných jednotek poněkud odli�ně a jejich 

výsledky vykazují jistou míru odchylek. Parametrické metody jsou 

reprezentovány zejména Stochastic Frontier Approach (SFA) a 

neparametrické metody Data Envelopment Analysis (DEA). Jeliko� jsou 

v empirické části disertační práce vyu�ity právě tyto dvě metody, je jim 

věnována patřičná pozornost i v následujícím textu. Mezi zástupce 

parametrických metod lze dále zařadit také Distribution Free Approach (DFA) 
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a Thick Frontier Analysis (TFA) a mezi neparametrické metody Free Disposal 

Hull (FDH). Vzájemné odli�nosti mezi parametrickým a neparametrickým 

přístupem při definování hranice efektivnosti lze zobrazit graficky, podobně 

jak je tomu v Schématu 3.2. 

Přístupy k definování hranice efektivnosti      Schéma 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma jednoduchého modelu s jedním vstupem a jedním výstupem 

jasně ukazuje, jak rozdílně jednotlivé přístupy definují na základě toto�ného 

souboru dat hranici efektivnosti. Kromě obou diskutovaných přístupů 

znázorňuje schéma i average-practice funkci vycházející ze standardní 

regresní analýzy zalo�ené na metodě nejmen�ích čtverců a definuje tak 

hypotetickou průměrnou efektivnost, kterou v�ak v realitě obvykle nedosahuje 

�ádná z analyzovaných jednotek. 

 

3.2.2 Stochastic Frontier Approach 

Jak ji� bylo naznačeno vý�e, SFA patří mezi parametrické 

(ekonometrické) techniky určování míry relativní efektivnosti. Tato metoda, 

kterou vyvinuli Aigner et al. (1977), tak při praktickém vyu�ití umo�ňuje 

odli�it náhodné chyby od neefektivnosti. Relativní efektivnost se v rámci 

konceptu SFA obvykle měří pomocí nákladové a ziskové funkce, co� jinými 

slovy znamená ře�ením dvou optimalizačních úkolů � minimalizace nákladů a 

maximalizace zisku. Zatímco z hlediska minimalizace nákladů pramení 
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neefektivnost z neoptimální volby objemu vstupů při daných cenách vstupů a 

mno�ství výstupů, s ohledem na maximalizaci zisku vyplývá neefektivnost 

z neadekvátní volby objemů výstupů při jejich dané ceně nebo ze �patně 

zvolené ceny při daném mno�ství výstupů. 

3.2.2.1 Nákladová funkce 

Pomocí nákladové funkce lze srovnávat efektivnost banky vzhledem 

k těm jednotkám, které daný objem produkce vyrábějí za stanovených 

podmínek nejefektivněji. Hranici efektivnosti lze odvodit z následující 

nákladové funkce: 

  C = C (y, w, z, ε)               (3.5) 

kde C měří celkové náklady banky, y představuje vektor výstupů, w je vektor 

cen vstupů, z zastupuje některý z fixních parametrů banky (kapitál, fixní 

aktiva, mimobilanční polo�ky apod.) a ε označuje slo�ený faktor chyby. Ten 

lze dekomponovat na slo�ku neefektivnosti u a slo�ku náhodné chyby e. 

Předpokládáme-li, �e obě slo�ky jsou multiplikativně odděleny od ostatních 

parametrů, mů�e být nákladová funkce v logaritmickém tvaru zapsána 

následovně: 

  ln C = ln f (y, w, z) + ln u + ln e             (3.6) 

Po odhadnutí konkrétní nákladové funkce se efektivnost banky měří 

jako poměr mezi minimálními náklady nezbytně nutnými k produkci výstupů 

banky (Cmin) a aktuální vý�í nákladů dané banky (Ci): 
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)exp(ln)],,(exp[ minmin

ii
i uzwyf

uzwyf
C

C
CE

⋅
⋅

==                      (3.7) 

kde umin  je nejni��í úroveň ui mezi v�emi bankami. Následně například 

relativní efektivnost 0,9 znamená, �e banka by se stala efektivní při pou�ívání 

90 % svých aktuálních nákladů. 

3.2.2.2 Zisková funkce 

Efektivnost zalo�ená na ziskové funkci měří míru zisku banky v relaci 

s maximálním ziskem dosa�eným efektivní bankou nacházející se na hranici 
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efektivnosti při daných cenách vstupů i výstupů a dal�ích exogenních 

proměnných. Odborná literatura nabízí dvě odli�né specifikace ziskových 

funkcí, které se obvykle označují jako standardní a alternativní. Blí�e se 

oběma variantám věnují například Humphrey a Pulley (1997) nebo Berger a 

Mester (1997). Standardní zisková funkce předpokládá, �e trhy výstupů jsou 

dokonale konkurenční a banky tak musíme pova�ovat za příjemce ceny vstupů 

i výstupů. Alternativní zisková funkce naopak vychází z předpokladu, �e 

banky disponují určitou silou a mo�nostmi ovlivnit a určovat ceny výstupů. 

Proto standardní funkci definujeme jako funkční závislost cen vstupů a 

výstupů, zatímco alternativní funkci jako funkční závislost cen vstupů a 

mno�ství výstupů.6 

Alternativní zisková funkce obsahuje stejné proměnné jako nákladová 

funkce (3.5) s jediným rozdílem na pozici závislé proměnné. V základní 

podobě ji lze zapsat jako: 

  P = P (y, w, z, ε)               (3.8) 

kde P představuje zisk banky zahrnující v�echny typy výnosů oči�těné od 

celkových nákladů C z nákladové funkce. V logaritmickém vyjádření vypadá 

alternativní zisková funkce následovně: 

  ln (P+θ) = ln f (y, w, z) + ln e - ln u            (3.9) 

kde θ je taková konstanta, která převede zisk ka�dé banky do kladných hodnot 

a umo�ní tak logaritmování. Efektivnost je následně měřena jako podíl 

aktuálního zisku banky (Pi) a maximálního mo�ného zisku, kterého dosahuje 

efektivní banka (Pmax): 
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θ
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==

)exp(ln)],,(exp[
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maxmax uzwyf
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P
P

PE ii
i          (3.10) 

                                                 
6 Berger a Mester (1997, s. 911) upozorňují, �e alternativní zisková funkce je vhodněj�í ne� standardní 

v případě, �e (i) existují rozdíly v kvalitě bankovních slu�eb, (ii) trhy nejsou dokonale konkurenční a 

banky tak mají sílu stanovit ceny svých výstupů, (iii) výstupy nejsou dokonale variabilní a banky 

proto nemohou dosáhnout jakéhokoliv objemu výstupu a produktového mixu, (iv) ceny výstupů 

nejsou dostupné. 
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kde umax je maximální ui v celém estimačním souboru. Například efektivnost 

0,8 potom naznačuje, �e banka ztrácí 20 % svého potenciálního zisku 

v důsledku neadekvátní volby objemu vstupů a cen výstupů. 

3.2.2.3 Předpoklady měření efektivnosti metodou SFA 

Jeliko� slo�ka neefektivnosti ve slo�eném faktoru chyby je měřitelná 

pouze nepřímo, nevypovídá ekonomická teorie příli� mnoho o jejím rozdělení. 

I kdy� v odborných studiích byly vyu�ity rozmanité typy rozdělení, nejčastěji 

se vyu�ívá lognormální rozdělení (Yildirim a Philippatos, 2002, s.12). U 

metody SFA se toti� předpokládá, �e ovlivnitelná neefektivnost způsobená 

�patným managementem banky mů�e pouze zvý�it náklady nebo sní�it zisk 

banky a oddálit tak banku od hranice efektivnosti.7 Naopak neovlivnitelné a 

náhodné jevy vyplývající z chyb měření, nedokonalostí dat či jiných poruch 

mohou efektivnost banky ovlivnit v pozitivním i negativním směru. Proto 

neefektivnost (ln u) vykazuje díky svým výhradně kladným hodnotám 

lognormální rozdělení |N(0,σu
2)|, zatímco slo�ka náhodné chyby (ln e) 

vykazuje normální rozdělení symetrické N(0,σe
2). Výsledky měření 

efektivnosti tak kriticky závisí na �ikmosti rozdělení dat. Jakýkoliv komponent 

neefektivnosti s víceméně symetrickým rozdělením bude při výpočtu 

pova�ován za náhodnou chybu a jakémukoliv náhodnému jevu 

s asymetrickým rozdělením bude přidělen statut neefektivnosti (Chen, 2002,  

s. 33). 

Ke stanovení hranice efektivnosti pomocí nákladové a ziskové funkce 

se obvykle pou�ívá multiprodukční translog funkční specifikace. Její podoba 

se mění podle počtu zahrnutých vstupů a výstupů, a proto konkrétní funkční 

závislost bude definována a� v kapitole 4.2. Někteří autoři zdůrazňují, �e 

stanovení jediné translog funkce na celý soubor analyzovaných jednotek 

navzájem se li�ících ve velikosti a produktovém mixu zapříčiní chybné 

výsledky. Navrhují proto pou�ití neparametrických technik nebo flexibilněj�í 

                                                 
7 Růst nákladů v důsledku neefektivnosti je v nákladové funkci zohledněn kladným znaménkem a 

pokles zisku v ziskové funkci naopak záporným znaménkem u slo�ky ln u. 
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Fourierovy aproximace. Blí�e se diskusí nad touto problematikou zabývají 

například McAllister a McManus (1993) nebo Mitchell a Onvural (1996). 

Nicméně Berger a Mester (1997) docházejí k závěru, �e upřednostňování 

Fourierovy funkční specifikace před translog specifikací nevede k výrazným 

rozdílům v míře efektivnosti celého analyzovaného souboru ani jednotlivých 

bank.  

3.2.3 Data Envelopment Analysis 

DEA patří mezi techniky lineárního (matematického) programování 

umo�ňující měření relativní efektivnosti produkčních jednotek, je� jsou 

v odborné literatuře obvykle nazývány Decision Making Units (DMU). DEA 

poprvé specifikovali Charnes et al. (1978), přičem� od té doby vznikly stovky 

studií inovujících a doplňujících původní metodologii a tisíce příspěvků 

uplatňujících DEA pro analýzu efektivnosti DMU v �irokém spektru nejen 

ekonomických činností.8 

Nejobvyklej�í metodou výpočtu efektivnosti je definování poměru 

vá�ené sumy vstupů a vá�ené sumy výstupů. V konceptu DEA se více vstupů 

a výstupů transformuje na jeden virtuální vstup a výstup a konečně na jedinou 

finální hodnotu relativní efektivnosti. Během postupného rozvoje DEA byl 

zřetelně identifikován problém spojený s definováním souboru vstupů a 

výstupů společného pro v�echny analyzované DMU.9 Jeho stanovení sice 

determinuje v�eobecný rámec, ale neurčuje jednotkám jejich produkční 

technologii striktně. V DEA je toti� umo�něno, aby se váhy vstupů a výstupů 

mezi jednotlivými DMU li�ily tak, aby nejlépe odpovídaly produkční 

technologii ka�dé jednotky a umo�nily docílit maximální mo�né úrovně 

relativní efektivnosti. 

                                                 
8 Pravidelně se aktualizující databázi prací zaměřených na teoretické i empirické aspekty DEA lze 

nalézt na internetové stránce http://www.deazone.com/bibliography/index.htm.  
9 Stanovení takového souboru je nezbytné pro kalkulaci relativní efektivnosti. Pokud by se vstupy a 

výstupy jednotlivých DMU li�ily a ka�dá jednotka by si mohla zvolit své vlastní, neexistovala by 

obecná podoba produkční technologie a výpočet by mohl dospět a� k extrémním závěrům o absolutní 

efektivnosti v�ech jednotek. 
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Váhy vstupů a výstupů jsou stanovovány tak, aby bylo dosa�eno 

efektivnosti DMU na základě Paterova optima. To nastává, kdy� �ádný vstup 

nelze sní�it bez následného poklesu výstupu neboli kdy� nemů�e vzrůst �ádný 

z výstupů, ani� by vzrostl některý ze vstupů. Výsledná míra efektivnosti se 

pohybuje v intervalu (0 , 1] a nemů�e tedy překročit úroveň 100 %. Výpočet 

relativní efektivnosti pomocí DEA probíhá pro ka�dou DMU zvlá�ť. Iterační 

metodou se mění váhy jednotlivých faktorů analyzované DMU tak, aby bylo 

dosa�eno maximální efektivnosti, přičem� pou�ité váhy platí zároveň pro 

v�echny ostatní jednotky v souboru. Výpočet se zastaví v okam�iku, kdy 

buďto analyzovaná nebo jakákoliv jiná DMU dosáhne s aktuálně platnými 

váhami 100 % efektivnosti. Pakli�e s těmito váhami dosáhne 100 % 

efektivnosti jiná jednotka ne� analyzovaná DMU, je analyzovaná DMU 

pokládána za relativně neefektivní. Způsobem výpočtu se tak DEA výrazně 

li�í například od regresní analýzy, která vychází z centrálních tendencí a v�dy 

určí jednotnou regresní rovnici pro v�echny DMU. DEA naopak analyzuje 

ka�dou DMU (vektor) zvlá�ť vzhledem ke zbývajícím jednotkám 

v estimačním souboru (Vujcic a Jemric, 2002, s. 178).  

Tímto způsobem jsou identifikovány 100 % efektivní DMU tvořící 

hranici efektivnosti stejně jako relativně neefektivní DMU nacházející se pod 

hranicí efektivnosti. Jestli�e je DMU shledána jako neefektivní, lze pomocí 

DEA identifikovat i hlavní zdroje neefektivnosti a navrhnout strategie vedoucí 

k dosa�ení 100 % efektivnosti. Výsledky kalkulace mohou následně poslou�it 

mana�erům k určení a aplikování opatření usilujících o zlep�ení situace. 

Ře�ení DEA modelu toti� poskytuje kromě individuálních hodnot efektivnosti 

také pro ka�dou neefektivní DMU definici podmno�iny referenčních 

efektivních jednotek a projekce cesty směrem k hranici efektivnosti.10 

Odborná ekonomická literatura nabízí velice mnoho různých DEA 

modelů, variant a specifikací. Při praktickém pou�ití se nicméně pou�ívají 

předev�ím dva základní: (i) CCR model, jen� byl pojmenován podle studie 

                                                 
10 Za referenční jednotku pova�ujeme DMU, která se ukázala být efektivní při pou�ití vah 

nejvhodněj�ích pro analyzovanou DMU. 
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Charnes, Cooper a Rhodes (1978); (ii) BCC model, který poprvé aplikovali 

Banker, Charnes a Cooper (1984). Základní rozdíl mezi těmito modely 

spočívá v přístupu k výnosům z rozsahu. Zatímco BCC model umo�ňuje 

DMU produkovat s variabilními výnosy z rozsahu (variable returns to scale, 

VRS), CCR model předpokládá pouze výrobu v podmínkách konstantních 

výnosů z rozsahu (constant returns to scale, CRS). 

3.2.3.1 CCR model 

 V souladu s podmínkou, �e míra efektivnosti ka�dé DMU je 

posuzována dle individuálních kritérií (mo�nost volby vhodných vah 

jednotlivých faktorů) získáme výslednou hodnotu efektivnosti jednotky DMU0 

ře�ením následujícího problému: 

∑
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ur ≥ 0,     r = 1,2,�,s             (3.13) 

vi ≥ 0,     i = 1,2,�,m,             (3.14) 

kde:  h0  � míra efektivnosti DMU0 

  ur , vi � váhy jednotlivých vstupů a výstupů 

  yrj � pozorovaná hodnota výstupu r pro j-tou DMU 

  xij � pozorovaná hodnota vstupu i pro j-tou DMU 

  r � identifikátor jednotlivých z celkem s výstupů  

  i � identifikátor jednotlivých z celkem m vstupů  

  j � identifikátor jednotlivých DMU z celkem n DMU  
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Vý�e definovaný DEA model je úloha lineárního lomeného 

programování, v ní� je soubě�ně čitatel maximalizován a jmenovatel 

minimalizován, čím� problém získává nekonečný počet ře�ení. Hodnoty 

vstupů a výstupů jsou uspořádány do matic X a Y, které mají rozměr (m, n) 

respektive (s, n). Pro praktickou kalkulaci je nezbytné problém převést na 

standardní úlohu lineárního programování vyu�itím transformace představené 

v Charnes a Cooper (1962). Tato technika umo�ňuje zavedení konstanty, 

1
1

0
=∑

=

m

i
ii xv               (3.16) 

která znamená, �e suma v�ech vstupů je rovna jedné. Výsledná úloha 

lineárního programování, jen� je ekvivalentní k lineárně lomenému tvaru 

reprezentovanému rovnicemi 3.11 � 3.14 lze pro DMU0 napsat jako: 
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ur ≥ 0,     r = 1,2,�,s             (3.20) 

vi ≥ 0,     i = 1,2,�,m,             (3.21) 

 

Pro v�echny úlohy lineárního programování je charakteristické, �e 

velké mno�ství nastavených podmínek a omezení negativně ovlivňuje 

mo�nost ře�ení problému. Pro ka�dý lineární program lze ov�em zkonstruovat 

duální úlohu lineárního programování vyu�ívající toto�ná data a redukující 

počet omezení v modelu. Z hlediska praktického ře�ení se proto jako 

vhodněj�í jeví duální model, jen� lze pro DMU0 formulovat následovně:11 

                                                 
11 Rovnice 3.16 � 3.21 představují vstupně orientovaný model, v něm� je maximalizace efektivnosti 

zaměřena na hledání vah vytvářejících nejni��í míru virtuálního vstupu na jednotku virtuálního 

výstupu. CCR model v�ak lze definovat také jako výstupně orientovaný. Získáme jej analogickým 

způsobem prostřednictvím normalizace výstupu na základě Charnes � Cooperovy linearizace. 
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λj ≥ 0,     j = 1,2,�,n            (3.25) 

kde:  Θ0 � míra efektivnosti DMU0 

  λj ... váha přiřazená j-té DMU 

  yrj � pozorovaná hodnota výstupu r pro j-tou DMU 

  xij � pozorovaná hodnota vstupu i pro j-tou DMU 

  r � identifikátor jednotlivých z celkem s výstupů  

  i � identifikátor jednotlivých z celkem m vstupů  

  j � identifikátor jednotlivých DMU z celkem n DMU  

 

Zároveň λ = (λ1, λ2, ..., λn), λ ≥ 0, je vektor vah, které jsou přiřazené 

jednotlivým DMU a jedná se tak o vektor proměnných tohoto modelu. 

Optimální ře�ení Θ0 určuje míru technické efektivnosti DMU0, přičem� 

výsledky pro v�echny jednotky získáme ře�ením uvedeného problému pro 

ka�dou DMUj (j = 1,2,...,n). Zatímco DMU s hodnotou efektivnosti Θj < 1 

pova�ujeme za neefektivní, relativní efektivnost Θj = 1 indikuje efektivní 

DMU nacházející se na hranici efektivnosti. 

Mezi neefektivními DMU mohou existovat případy, kdy by k dosa�ení 

maximální efektivnosti namísto proporcionálního sní�ení v�ech nebo určitých 

vstupů postačovalo úplné vyřazení některého vstupu z výrobního procesu. 

Abychom této nepřípustné změně produkční technologie zabránili, zavádíme 

do modelu podmínku, �e v�echny váhy musejí být vy��í ne� určitá hodnota ε a 

v�echny vstupy a výstupy tak musejí být zapojeny do výrobního procesu.12 

                                                 
12 V empirické literatuře se nejčastěji setkáme s definováním ε ve vý�i 10-6, nicméně konkrétní úroveň 

lze kdykoliv stanovit podle potřeb analýzy a po�adované míry flexibility. 
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Aby �ádný z faktorů nemohl být při kalkulaci ignorován, upravíme primární 

model do následujícího tvaru: 
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ur ≥ ε ,     r = 1,2,�,s             (3.29)  

vi ≥ ε ,     i = 1,2,�,m            (3.30)   

Při hodnocení jednotky DMU0 se pokou�íme nalézt virtuální jednotku 

charakterizovanou vstupy Xλ a výstupy Yλ, které jsou lineární kombinací 

vstupů a výstupů ostatních DMU v souboru, a které jsou lep�í (přesněji nejsou 

hor�í) ne� vstupy a výstupy hodnocené DMU0. Pro vstupy a výstupy virtuální 

jednotky musí tedy platit Xλ ≤ Θ0x0 a Yλ ≥ y0, kde x0 a y0 jsou vektory vstupů 

a výstupů DMU0. Jednotka DMU0 je označena za efektivní, pokud virtuální 

jednotka s uvedenými vlastnostmi neexistuje nebo je virtuální DMU toto�ná 

s DMU0, co� znamená, �e platí Xλ = x0 a Yλ = y0. Současně v�ak musí být 

rovny nule v�echny přídavné proměnné, které převádějí nerovnosti v modelu 

na rovnost. Po doplnění těchto proměnných do duální úlohy bude mít 

výpočetní tvar CCR modelu při orientaci na vstupy následující podobu:  
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kde:  ε ... infinitezimální konstanta (např. 10-6) 

  s+
r � vektor přídavné proměnné (deficit na výstupu r) 

  s-
i � vektor přídavné proměnné (přebytek na vstupu i) 

 

Z definice modifikovaných modelů vyplývá, �e duální model má 

skutečně méně omezení (s+m) ne� primární (n+s+m+1) a je proto lépe 

ře�itelný. Pro lep�í zobrazení vztahů mezi primárním a duálním modelem 

obsahuje Tabulka 3.1 vztah mezi proměnnými obou modelů. 

Vztah mezi proměnnými primárního a duálního CCR modelu   Tabulka 3.1 

podmínka duální proměnná podmínka primární proměnná
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3.2.3.2 BCC model 

Předpoklad CRS lze plně akceptovat pouze v případě, �e v�echny DMU 

operují při optimální velikosti. Nedokonalá konkurence, finanční omezení, 

opatření regulace a dohledu a dal�í faktory ov�em způsobují, �e DMU 

nefungují na své optimální velikosti. Skutečnost, �e konkrétně banky se 

v důsledku zmíněných aspektů ve velké míře nenacházejí na ideální velikosti a 

neoperují tak s CRS dokazují empiricky například McAlister a McManus 

(1993) nebo Wheelock a Wilson (1999). S cílem překonat tento problém byl 

vyvinut DEA model umo�ňující kalkulovat s VRS ve v�ech podobách 

(rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající). Do standardního CCR modelu je 

přidána podmínka konvexnosti. 
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zaručující, �e neefektivní DMU je srovnávána s DMU podobné velikosti. 

Vstupně orientovaný BCC model pro DMU0 poté lze definovat následovně: 
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λj ≥ 0,     j = 1,2,�,n            (3.40) 

  

Hodnoty efektivnosti vypočtené na základě BCC modelu jsou často 

nazývány čistou technickou efektivností. Jeliko� BCC model eliminuje část 

neefektivnosti pramenící z neadekvátní velikosti, míra efektivnosti podle CCR 

modelu nemů�e nikdy převý�it efektivnost dle BCC modelu. Graficky je tato 

skutečnost ilustrována v Schématu 3.3, kde je patrné, �e konvexní křivka BCC 

modelu sestávající se z protínajících se rovin obaluje pozorovaná data daleko 

těsněji ne� více kónická křivka CCR modelu. Ze schématu je rovně� patrné, 

jak se jednotka B mů�e stát při BCC modelu efektivní s men�í redukcí vstupu 

x ne� je zapotřebí u CCR modelu. 

Křivka CCR a BCC modelu        Schéma 3.3 
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4. Mezinárodní analýza relativní efektivnosti bank 

Empirické studie věnující se zkoumání různých typů efektivnosti 

v mnoha rozličných sektorech a odvětvích hospodářství patří v ekonomické 

literatuře k relativně častým. Dostatečná pozornost je věnována také sektoru 

bank, co� mimo jiné dokumentují i Berger a Humphrey (1997), kteří ve své 

práci sumarizovali a porovnali výsledky a metodologii celkem 130 studií 

zaměřených na efektivnost bank. Od té doby bylo publikováno dal�ích zhruba 

60 příspěvků na stejné či podobné téma. I kdy� Berger a Humphrey (1997) 

analyzovali studie zkoumající bankovní instituce v 21 zemích, poukázali na 

skutečnost, �e vět�ina z nich se omezuje pouze na jednu zemi a zejména pak 

na vyspělé ekonomiky. Zároveň zmínili nutnost věnovat vět�í pozornost i 

jiným, předev�ím tranzitivním zemím, a provádět ve vět�í míře mezinárodní 

studie zahrnující do jedné analýzy banky z více zemí. 

V následujícím období se výzkum bankovní efektivnosti skutečně 

postupně rozrůstal do dal�ích regionů a různými metodami byla stanovována 

efektivnost například v Norsku, �panělsku, Francii, Itálii, Singapuru, �védsku, 

�výcarsku a zřídka také v tranzitivních a rozvojových ekonomikách jako  

v Polsku, Chorvatsku, Maďarsku, Turecku, Namibii, Jihoafrické republice, 

ČR, Slovensku a dal�ích zemích. Vět�ina studií efektivnosti v�ak zkoumá 

pouze bankovní sektor jedné země a nezaobírá se mezinárodním srovnáním. 

Aspekt mezinárodnosti je v literatuře obvykle vnímán ze dvou 

odli�ných perspektiv. Jeden směr se zaměřuje na  srovnání efektivnosti bank 

vlastněných domácími a zahraničními majiteli, av�ak podnikajících na území 

jednoho státu. Druhý přístup naopak analyzuje efektivnost bank aktivně 

působících v různých zemích. První kategorie studií tak v důsledku své 

povahy mů�e ignorovat faktory vypovídající o ekonomickém či 

podnikatelském prostředí, jeliko� ty jsou v rámci jednoho státního celku pro 

v�echny banky toto�né.1 Druhá skupina příspěvků pracujících s institucemi 

                                                 
1 Jako příklady tohoto typu studií zaměřených na bankovní sektor USA mů�eme uvést Hasan a Hunter 

(1996), Mahajan et al. (1996), DeYoung and Nolle (1996), Chang et al. (1998) a Peek et al. (1999). 
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z více zemí buďto také abstrahuje od specifických enviromentálních faktorů 

jednotlivých ekonomik a definuje jednotnou hranici efektivnosti nebo se 

různými postupy sna�í národní faktory do analýzy začlenit. Blí�e jsou 

mo�nosti zohlednění těchto specifik popsány v kapitole 5.1. 

Přínosem disertační práce do výzkumu bankovní efektivnosti je tak 

vyplnění existující mezery v empirické literatuře a zahrnutí obou zmíněných 

aspektů � práce není omezena na určitý stát, ale nabízí mezinárodní srovnání 

efektivnosti bank, a to navíc ve čtyřech tranzitivních zemích, které sice na 

jedné straně vykazují celou řadu stejných či podobných rysů, ale zároveň 

představují přirozeně heterogenní a pro analýzu zajímavou skupinu.2 

Analýza relativní efektivnosti bank v zemích V4 bude paralelně 

provedena pomocí dvou nejvýznamněj�ích alternativních přístupů � SFA a 

DEA. Důvodem pro vyu�ití obou technik je skutečnost, �e začleněním bank ze 

čtyř zemí se estimační soubor stává různoroděj�í a vy�aduje tak pro objektivní 

ohodnocení efektivnosti vět�í míru flexibility, kterou poskytuje DEA. Zároveň 

v�ak analyzované instituce patří do bankovních sektorů tranzitivních 

ekonomik, a proto nejsme v �ádném případě schopni vyloučit mo�nost 

náhodných jevů, nesprávných dat či chyb v měření. Proto se i vyu�ití 

stochastické parametrické metody SFA jeví jako účelné a prospě�né. 

                                                                                                                                          
V�ichni autoři poukazují na skutečnost, �e banky vlastněné zahraničními investory vykazují ni��í míru 

efektivnosti ne� banky vlastněné domácím kapitálem. Tyto výsledky nicméně nekorespondují se 

závěry podobných studií v neamerických podmínkách. Například Vander Vennet (1996) nebo Hasan 

and Lozano-Vives (1998) neidentifikovali mezi těmito dvěma skupinami bank �ádné významné 

rozdíly v míře relativní efektivnosti.  
2 Podobné práce se doposud vyskytují velice zřídka. Zmínit mů�eme například studii Stavárek a 

Polouček (2004), kteří analyzují banky zemí Visegrádské skupiny společně s belgickými a finskými 

bankami. Efektivnost bank ze �esti tranzitivních zemí SVE zkoumá pomocí DEA Stavárek (2002a). 

Dal�í příspěvek, Grigorian a Manole (2002), analyzuje efektivnost bank ze 17 tranzitivních 

evropských zemí a dochází k závěru, �e banky ze střední Evropy jsou efektivněj�í ne� banky ze zemí 

jihovýchodní Evropy nebo Společenství nezávislých státu. Rozsáhlou práci zpracovali také Yildirim a 

Philippatos (2002), kteří zkoumali efektivnost bank ve 12 zemích SVE a odhalili vy��í efektivnost 

vět�ích a zahraničními majiteli vlastněných bank. 
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4.1 Data a výběr proměnných 

4.1.1 Popis pou�itých dat 

Analýza efektivnosti je zalo�ena na datech bank, které ve v�ech zemích 

V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) reprezentují více ne� 90 % 

bankovního trhu z hlediska bilanční sumy. Abychom se v maximální mo�né 

míře vyhnuli ji� zmíněným problémům pramenícím z nespolehlivých a 

nekonsistentních dat z první poloviny transformačního procesu, bylo období 

analýzy stanoveno na léta 1999-2003. Je nicméně nutné podotknout, �e 

zejména v důsledku neadekvátní informační politiky bank a jejich krachů či 

fúzí nejsou data za v�echny banky dostupná pro celé pětileté období a rozsah 

souboru se tak s časem mění. Konkrétně pro rok 1999 lze vyu�ít data 59 bank, 

za rok 2000 obsahuje soubor 72 bank, v roce 2001 čítá 70 bank, pro rok 2002 

se skládá ze 65 bank a v roce 2003 obsahuje 63 bank. Geografické rozlo�ení 

bank podle jednotlivých zemí zachycuje Graf 4.1.3 

Počet analyzovaných bank podle jednotlivých zemí                Graf 4.1 
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Ve�kerá data pocházejí z oficiálních finančních výkazů bank 

publikovaných ve výročních zprávách. Údaje jsou sestaveny na 

nekonsolidované bázi a v souladu s mezinárodními účetními principy. Data 
                                                 
3 Seznam v�ech analyzovaných bank je uveden v Příloze 2 a Příloze 4. 
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byla získána v národních měnách a následně převedena do EUR, jako�to 

referenční měny, pomocí oficiálního průměrného denního uzavírajícího 

devizového kurzu zveřejňovaného národními centrálními bankami.4 S cílem 

vytvořit z hlediska produkční technologie maximálně homogenní soubor 

jednotek byly do analýzy zařazeny pouze komerční banky (některé z nich 

dříve fungovaly jako spořitelny) podnikající jako samostatné právnické osoby. 

Estimační soubor tak nezahrnuje stavební spořitelny, výhradně hypotéční 

banky, specializované instituce, dru�stevní zálo�ny, státní peně�ní ústavy, 

investiční banky ani pobočky zahraničních bank. 

4.1.2 Stanovení vstupů a výstupů bankovního zprostředkování  

V odborné literatuře věnující se bankovní efektivnosti lze pozorovat 

významný nesoulad v pojetí vstupů a výstupů bankovního podnikání. Existuje 

mnoho různých pohledů na stanovení takových vstupů a výstupů, které by 

nejlépe vystihly funkci bank a vyjádřily podstatu jejich činnosti. 

Nejvýznamněj�í rozpor se v�ak týká pojetí depozit, zejména pak zda mají být 

chápána jako vstupy nebo výstupy. Tradičně jsou depozita vnímána jako 

hlavní zdroj pro poskytování úvěrů a získání dal�ích typů výnosových aktiv. 

Ov�em na druhé straně existují depozitní produkty, které inklinují spí�e 

k pojetí výstupu bankovní činnosti. Jedná se o produkty s vysokou přidanou 

hodnotou jako jsou integrované spořící a bě�né (�ekovatelné) účty, vklady 

navázané na peně�ní trh nebo depozita se zaji�těným výnosem a vazbou na 

vývoj kapitálového trhu. Tento přístup podporuje i skutečnost, �e s 

depozitními produkty s vysokou přidanou hodnotou jsou svázány různé 

poplatky a provize, je� pro banky představují významný zdroj zisku. 

Obecně lze říci, �e klasifikace depozit a jejich umístění do produkčního 

procesu bank závisí na struktuře a charakteristikách bank v analyzovaném 

souboru a musí být vnímána v kontextu regulatorního rámce dané ekonomiky. 
                                                 
4 K převodu hodnot z národních měn do referenční měny lze kromě oficiálního nominálního 

devizového kurzu pou�ít také kurz vypočtený na základě parity kupní síly tak, jak jej publikuje 

například OECD. Podle studie Berg et al. (1993) v�ak vedou tyto alternativní přístupy k téměř 

toto�ným výsledkům. 
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Jestli�e budeme podíl a význam vkladových produktů s vysokou přidanou 

hodnotou pova�ovat ve srovnání se standardními depozity ve formě bě�ných 

účtů a termínovaných vkladů v zemích V4 ze relativně omezený, lze to chápat 

jako důvod zahrnout depozita do analýzy efektivnosti spí�e jako vstupy. 

Doposud byly vyvinuty a publikovány tři základní přístupy 

k definování souboru vstupů a výstupů bankovního podnikání. Prvním z nich 

je produkční přístup (production approach), který poprvé představili Sherman 

a Gold (1985). Tento přístup vnímá banky jako producenty depozitních a 

úvěrových účtů, přičem� jako výstupy definuje počet takových účtů nebo 

počet provedených bankovních transakcí. Za vstupy pova�uje klasické výrobní 

faktory jako jsou práce a kapitál. Klíčovým nedostatkem produkčního přístupu 

je velice problematické měření výstupů, poněvad� data o počtu účtů a 

jednotlivých bankovních operací nejsou bě�ně dostupná. V empirických 

studiích se proto místo počtu účtů pou�ívá finanční hodnota, je� je na nich 

evidována. 

Druhým přístupem určujícím produkční technologii bank je 

zprostředkovatelský přístup (intermediation approach), jeho� základní 

variantu publikovali Sealey a Lindley (1977). Chápe banky jako instituce 

transformující peníze od vkladatelů do prostředků poskytnutých dlu�níkům 

v podobě úvěrů. Celkový proces transformace finančních prostředků vzniká 

v důsledku vícedimenzionálního nesouladu mezi vklady a úvěry a mezi 

věřiteli a dlu�níky. Zatímco depozita mů�eme vět�inou charakterizovat jako 

dělitelná, likvidní a bezriziková, úvěry pova�ujeme za nedělitelné, nelikvidní a 

rizikové.5 Jako vstupy jsou v rámci zprostředkovatelského přístupu zpravidla 

pou�ívány vklady a dal�í zdroje získané z finančních trhů společně 

s úrokovými a provozními náklady a jako výstupy zejména objem 

poskytnutých úvěrů, objem ostatních investic do výnosových aktiv a 

neúrokové výnosy. 

Třetí přístup se označuje jako přístup z pohledu aktiv (asset approach) 

a ve své podstatě představuje určitou verzi zprostředkovatelského přístupu. 
                                                 
5 Dal�í nesoulad mezi vklady a úvěry mů�e pramenit z časové, geografické či měnové odli�nosti. 
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Vyzdvihuje zejména úlohu bank jako producenta úvěrů, a proto jako výstupy 

definuje pouze celkový objem úvěrů a investičních aktiv (Favero a Papi, 1995, 

s. 388). K přehledu hlavních názorových proudů na specifikaci vstupů a 

výstupů bankovního podnikání mů�eme dodat, �e v průběhu času se stal 

v empirické literatuře dominantním zprostředkovatelský přístup.  

 Takté� analýza efektivnosti v této disertační práci primárně vychází 

ze zprostředkovatelského přístupu, nicméně originální verze je mírně 

obměněna, aby tak lépe vystihovala problematiku bankovního zprostředkování 

v podmínkách zemí V4. Pro potřeby na�í analýzy vnímáme banku jako 

instituci, která přijímá různorodé typy depozit od mnoha rozdílných 

vkladatelů, aby pak za přispění práce a fixního kapitálu tyto peně�ní 

prostředky přeměnila na úvěry poskytnuté opět rozličným ekonomickým 

subjektům. S ohledem na rozsah estimačního souboru byl určen optimální 

počet vstupů na tři a výstupů na dva6, přičem� konkrétně se jedná o následující 

proměnné: 

 vstupy               výstupy 

●  přijatá klientská depozita (TD)      ●  čisté poskytnuté úvěry (TL) 

●  kapitál (FA)        ●  čistý úrokový výnos (NII) 

●  osobní náklady na zaměstnance (PC)     

 

Depozita (TD) jsou měřena jako celkový objem bě�ných a termínových 

vkladů, je� banka přijala jak od individuálních klientů, tak od ostatních 

finančních institucí. Kapitál (FA) je představován průměrnou účetní hodnotou 

fixních aktiv. Práce je vyjádřena osobními náklady (PC), které zahrnují mzdy 

a dal�í spojené náklady v podobě zdravotního a sociálního poji�tění a dal�ích 

odvodů. Úvěry (TL) jsou měřeny jako čistá hodnota úvěrů poskytnutých 

klientům a ostatním finančním institucím. Čistý úrokový výnos (NII) je 

                                                 
6 Počet faktorů zahrnutých do analýzy výrazně ovlivňuje výsledky efektivnosti při vyu�ití 

neparametrických technik. Nadměrný počet proměnných uměle zvy�uje počet efektivních jednotek a 

sni�uje tak diskriminační sílu a vypovídací schopnost analýzy. Pět proměnných se dle statistických 

pravidel jeví pro soubor čítající zhruba 60-70 jednotek jako vyhovující.  
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definován jako rozdíl mezi celkovými úrokovými výnosy a celkovými 

úrokovými náklady. Základní statistické charakteristiky v�ech pou�itých 

vstupů a výstupů zachycuje tabulka uvedená v Příloze 1. 

Hlavní rozdíl navr�eného modelu od klasické verze 

zprostředkovatelského přístupu spočívá v absenci investic do finančních aktiv 

mezi výstupy bankovního podnikání. V bilancích bank zemí V4 tvoří vět�inu 

těchto investic státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy, jejich� emise je 

ov�em spojena s deficity státních rozpočtů pramenících předev�ím 

z mandatorních a transformačních výdajů. Taková transformace depozit a 

alokace primárních zdrojů je z hlediska efektivnosti a podpory ekonomického 

růstu velmi diskutabilní a do bankovních výstupů proto tuto formu investic 

nezahrnujeme. I kdy� je bankovnictví specifická ekonomická činnost, hlavním 

cílem podnikání v bankovním sektoru zůstává vytváření zisku. Aby byl tento 

rys zachován i při výpočtu efektivnosti při aplikaci zprostředkovatelského 

přístupu, jsou mezi výstupy zařazeny také čisté úrokové výnosy. Kvalita 

zprostředkování a poskytnutých úvěrů je tak zohledněna nejenom pou�itím 

čisté hodnoty úvěrů, ale také vý�í výnosů vyprodukovaných 

zprostředkovatelskou funkcí bank.   

4.2 Odhad relativní efektivnosti bank metodou SFA 

4.2.1 Konstrukce modelu 

Jak ji� bylo uvedeno v kapitole 3.2.2, pro empirickou analýzu relativní 

efektivnosti bank metodou SFA vyu�ijeme multiprodukční translog 

specifikaci nákladové a ziskové funkce. Za tímto účelem je v�ak kromě 

definice vstupů a výstupů nutné určit také ceny vstupů, které jsou do 

praktického výpočtu zakomponovány. Cena depozit je reprezentována 

podílem úrokových nákladů a celkového objemu vkladů přijatých od klientů a 

ostatních finančních institucí. Cena práce je vymezena jako podíl celkových 
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mzdových a souvisejících nákladů na celkových aktivech7 a cena kapitálu je 

definována jako podíl ostatních provozních nákladů na účetní hodnotě 

celkových fixních aktiv.8  

Nákladovou funkci zahrnující celkové náklady, ceny tří vstupů, dva 

výstupy a kapitál banky pak mů�eme vyjádřit v následujícím tvaru: 
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kde Cti � celkové náklady banky i v čase t 

 yk, yj � pozorovaná hodnota výstupu k nebo j 

 wl, wh � pozorovaná hodnota ceny vstupu l nebo h 

 Z � kapitál banky 

 eti � slo�ka náhodné chyby banky i v čase t 

 uti � slo�ka neefektivnosti banky i v čase t 

 

Do výpočtu a odhadu parametrů rovnice 4.1 zavedeme obvyklá omezení 

garantující symetrii a lineární homogenitu cen vstupů: 

kjβ = jkβ   ,  lhω  = hlω   ;   ∑
=

2

1l
lα = 1   ,    ∑

=

2

1h
lhω = 0   ,   ∑

=

2

1l
lkδ = 0.            (4.2) 

 

Náklady a ceny vstupů jsou právě pro dosa�ení lineární homogenity 

před logaritmováním normalizovány cenou kapitálu (w3). Náklady a mno�ství 
                                                 
7 V důsledku nedostupnosti věrohodných a srovnatelných údajů o počtu zaměstnanců nemohly být pro 

analýzu pou�ity jednotkové náklady práce měřené jako poměr celkových mzdových nákladů a počtu 

zaměstnanců. Aplikace podílu celkových mzdových a souvisejících nákladů na celkových aktivech je 

v mnoha studiích vnímána jako ekvivalentní. Blí�e například Yildirim a Philippatos (2002, s. 12). 
8 Hodnota v�ech stavových veličin v modelu (celkový objem vkladů, celková aktiva nebo účetní 

hodnota fixních aktiv) byla stanovena jako prostý aritmetický průměr hodnoty na počátku a na konci 

předmětného období (roku). 
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výstupů jsou dále normalizovány kapitálem banky (Z). Tato operace chrání 

před heteroskedasticitou, nerovnostmi způsobenými rozdílnou velikostí bank a 

dal�ími estimačními nedokonalostmi. Praktický výpočet byl proveden pomocí 

volně dostupného programu Frontier 4.1, jeho� autorem je Tim Coelli.9 

Pro odhad alternativní ziskové funkce vyu�ijeme toto�nou závislost 

jako v rovnici (4.1), pouze závislá proměnná ln (C/w3Z)ti je nahrazena 

proměnnou  ln (P/w3 Z)ti  a slo�ka neefektivnosti uti nabývá záporných hodnot. 

Normalizace zisku banky vlastním jměním navíc dodává rovnici vět�í 

ekonomický smysl, jeliko� ze závislé proměnné se tak stává ukazatel ROE, 

který je velice často pou�íván jako jeden z nejdůle�itěj�ích indikátorů 

ziskovosti bank. Konečnou podobu ziskové funkce zobrazuje následující 

vztah: 
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Kapitál banky byl do rovnice zakomponován z několika důvodů. Za 

prvé tak model pokrývá rozdílné rizikové preference mana�erů při ře�ení 

maximalizačních a minimalizačních problémů. S cílem absorbovat finanční 

�oky mohou rizikově averzní manageři udr�ovat vy��í úroveň kapitálu ne� je 

zapotřebí pro minimalizaci nákladů. Proto mů�e opomenutí rizikových 

preferencí vést k ohodnocení jinak optimálně a efektivně fungující banky jako 

neefektivní. Vy��í úroveň kapitálu navíc obvykle znamená ni��í riziko 

bankrotu, jeho� vý�e se obecně promítá do nákladů a zisků banky přes 

rizikovou prémii, kterou banka musí platit při získávání cizích zdrojů. Jeliko� 

země V4 byly charakteristické vysokým podílem klasifikovaných úvěrů, které 

                                                 
9 Sta�ení programu je mo�né například na internetové stránce http://www.uq.edu.au/economics/cepa/. 



 

 - 75 -

mimo jiné zvy�ovaly riziko nesolventnosti, vhodnost začlenění kapitálu do 

modelu se je�tě násobí.  

Berger a Mester (1997) rovně� poukazují na skutečnost, �e 

implementace kapitálu do odhadu zohledňuje velikostní rozdíly vyplývající 

z odli�né závislosti bank na vypůjčených zdrojích. Zdůrazňují, �e velké banky 

zpravidla závisí na cizích zdrojích mnohem více ne� banky men�í. Kapitál lze 

rovně� pova�ovat pro poskytování úvěrů a realizaci investic za alternativu 

vůči vkladům, co� mů�e v důsledku znatelně ovlivnit náklady a zisky banky. 

S tím, �e je kapitál pokládán za nejdra��í způsob financování aktiv, jeho 

vynechání by deformovalo výsledné hodnoty efektivnosti ve prospěch bank, 

je� na kapitál spoléhají ve velké míře.10 

4.2.2 Výsledky odhadu efektivnosti 

4.2.2.1 Výsledky odhadu pro celý datový soubor 

Za účelem provedení mezinárodní analýzy byl z údajů v�ech bank 

vytvořen společný datový soubor, pomocí něho� a odhadů nákladových a 

ziskových funkcí definovaných rovnicí (4.1) a rovnicí (4.3) byla pro léta 1999-

2003 stanovena hranice efektivnosti. Tento přístup k provedení mezinárodní 

analýzy byl společně se zapojením SFA pou�it například v Yildirim a 

Philippatos (2002), Weill (2003a), Bonin et al. (2003) nebo Fries a Taci 

(2004). V�echny sestavené modely vykazovaly velice příznivé statistické 

charakteristiky projevující se jak ve vysoké hodnotě R2, tak ve spolehlivosti 

odhadovaných parametrů.11  

Výsledky jednoznačně ukazují, �e míra relativní efektivnosti bank zemí 

V4 v průběhu analyzovaného období výrazně vrostla. Základní statistické 

charakteristiky výsledných hodnot nabízejí Tabulka 4.1 a Tabulka 4.2 

                                                 
10 Jeliko� v některých ojedinělých případech vykazovaly banky záporné vlastní jmění, musely být 

hodnoty v�ech analyzovaných jednotek před logaritmováním upraveny. K vlastnímu jmění v�ech bank 

proto byla připočtena hodnota rovnající se absolutní hodnotě minimálního vlastního jmění plus jedna. 
11 Ukazatel R2 se u v�ech modelů pohyboval nad hranicí 0,875. V důsledku velkého mno�ství modelů 

nejsou jednotlivé výsledky odhadů v práci uvedeny. 
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Deskriptivní statistika hodnot relativní efektivnosti � nákladová funkce       Tabulka 4.1 

rok počet 
bank 

počet 
efektiv. 
bank 

průměr medián směrod.
odchylka min max 

1999 59 2 0,5922 0,6032 0,22398 0,1557 1,0000 
2000 72 3 0,6052 0,6252 0,21428 0,1909 1,0000 
2001 70 5 0,6860 0,6813 0,18996 0,2958 1,0000 
2002 65 2 0,6254 0,6003 0,19510 0,1869 1,0000 
2003 63 4 0,7133 0,7370 0,16901 0,3058 1,0000 
Pramen: výpočty autora 

Deskriptivní statistika hodnot relativní efektivnosti � zisková funkce            Tabulka 4.2 

rok počet 
bank 

počet 
efektiv. 
bank 

průměr medián směrod.
odchylka min max 

1999 59 4 0,5811 0,6032 0,25540 0,1104 1,0000 
2000 72 2 0,6106 0,6439 0,23584 0,1547 1,0000 
2001 70 5 0,7172 0,6930 0,17884 0,2207 1,0000 
2002 65 3 0,6476 0,6251 0,19486 0,1709 1,0000 
2003 63 4 0,7425 0,7278 0,16058 0,3912 1,0000 
Pramen: výpočty autora 

Z tabulek je patrné, �e nárůst efektivnosti byl zaznamenán v obou 

základních modelech, tedy při vyu�ití nákladové i ziskové funkce. Oba 

modely vykazují velice podobné vývojové trendy jak v celém datovém 

souboru, tak v jednotlivých zemích. V letech 2000 a 2001 lze pozorovat nárůst 

efektivnosti, který byl zpočátku mírný, ale následně získal vět�í dynamiku. Po 

relativně významném propadu v roce 2002 se průměrné hodnoty efektivnosti 

vrátily v roce 2003 zpět a dokonce mírně překonaly hodnoty z roku 2001. 

Kromě roku 1999 lze také pozorovat vy��í průměrnou hodnotu efektivnosti u 

ziskové ne� u nákladové funkce. K toto�nému zji�tění do�li také Bonin et al. 

(2003), av�ak Yildirim a Philippatos (2002) naopak vypovídají o rozdílných 

výsledcích, kdy v některých zemích (pobaltské země) sice zisková efektivnost 

také převy�uje nákladovou, nicméně například v zemích V4 je tomu naopak. 

Závěr o vy��í ziskové efektivnosti koresponduje s procesem rostoucí 

ziskovosti bank zemí V4, který je empiricky dokumentován a analyzován 

například Stavárkem a Poloučkem (2004). Růst zisku pramenící zejména 

z klesajícího objemu klasifikovaných úvěrů a dynamického vývoje 
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neúrokových příjmů ale není doprovázen tak intenzivním sni�ováním nákladů, 

a proto efektivnost podle nákladové funkce mírně zaostává za efektivností 

ziskovou.12 Nicméně i tak lze konstatovat, �e na konci transformace je stále 

téměř třetinou zdrojů bank v zemích V4 plýtváno nebo jinými slovy je 30 % 

nákladů vynakládáno neefektivně. Obdobně, s vyu�itím odhadu ziskové 

funkce, lze poznamenat, �e banky zemí V4 se neefektivní volbou objemů 

vstupů a cen výstupů ochuzují o zhruba čtvrtinu svého potenciálního zisku. 

  Míry efektivnosti v�ech analyzovaných bankovních institucí pro 

jednotlivé roky obsahuje Příloha 2 a rozdělení četnosti jejich výskytu 

zobrazují grafy v Příloze 3. Vět�ina výsledných hodnot se vyskytuje okolo 

úrovně 70 %, co� je konsistentní se závěry předchozích studií zkoumajících 

bankovní efektivnost metodou SFA.13 Takté� ve srovnání se závěry Berger a 

Humphrey (1997) vykazují výsledky provedené analýzy znaky průměrnosti. 
                                                 
12 Právě nesymetrický vývoj vý�e nákladů a zisku a úmysl odhalit jeho efekt na efektivnost bank byl 

hlavním impulsem pro zakomponování odhadu nákladové a ziskové funkce, které se kromě závislé 

proměnné shodují ve v�ech dal�ích charakteristikách. 
13 Jak ji� bylo uvedeno, nejvíce studií je věnováno analýze efektivnosti bank působících v USA. Jako 

příklad lze uvést Humphrey a Pulley (1997), kteří zkoumali vliv deregulace na ziskovou efektivnost, 

je� pro první polovinu 90. let odhadli na 81 % - 85 %. Naproti tomu Berger a Mester (1997) zjistili 

toto�nou metodikou odhadu ziskové funkce průměrnou efektivnost pouze 46 %. Počet studií 

zaměřených na evropské bankovní sektory je neporovnatelně ni��í oproti americkým a navíc vět�inu 

z nich představují analýzy jednoho národního bankovního sektoru. Altunbas et al. (2001a) zkoumali 

efekt různého typu vlastnictví na efektivnost německých bank. Na souboru zhruba 1800 bank zjistili 

průměrnou nákladovou efektivnost 83,8 % a ziskovou efektivnost 78,9 % s tím, �e nelze v �ádném 

případě potvrdit hypotézu o vy��í efektivnost soukromně vlastněných bank. Lang a Welzel (1999) se 

koncentrovali na odhad efektivnosti 1220 bavorských dru�stevních bank a do�li k závěru, �e průměrná 

míra efektivnosti činí 92 %. Dále existuje relativně početná skupina prací orientovaných na �panělský 

bankovní sektor a zejména segment spořitelen. Lozano-Vives (1997) analyzoval ziskovou efektivnost 

54 �panělských spořitelen v letech 1986-1991 a odhalil její rostoucí trend, neboť v roce 1986 se 

rovnala 68,48 % a v roce 1991 ji� 81,26 %. �panělské banky byly společně s francouzskými 

analyzovány ve studii Dietsch a Lozano-Vives (2000) s cílem zjistit dopady národních specifických 

proměnných na efektivnost. Bez národních specifik činila průměrná efektivnost 88,1 % u 

francouzských a 88,3 % u �panělských bank. Po začlenění specifických proměnných efektivnost 

francouzských bank mírně vzrostla na 88,8 %, zatímco efektivnost �panělských bank klesla na 74,8 %. 

Efektivností italských bank se zabýval Resti (1997), kdy� na data 270 bank z let 1988-1992 aplikoval 

SFA i DEA. Oběma metodami odhadl průměrnou efektivnost na zhruba 70 %. 
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Po shromá�dění a vyhodnocení výsledků 130 studií zaměřených na efektivnost 

finančních institucí ve 21 zemích Berger a Humphrey konstatovali, �e střední 

hodnota průměrných měr efektivnosti je 79 %, směrodatná odchylka 0,13 a 

výsledné hodnoty se pohybují v intervalu 31 % a� 97 %. Ve skupině 60 prací 

aplikujících parametrické metody činí střední hodnota efektivnosti 84 %, 

směrodatná odchylka 0,06 a výsledky kolísají v intervalu 61 % a� 95 %.14 

Poněkud vy��í oproti obvyklým hodnotám je tedy v této disertační práci 

směrodatná odchylka. I kdy� její hodnota vykazuje v průběhu pěti let klesající 

trend, lze ji stále pova�ovat za poměrně vysokou a vypovídající tak o 

heterogennosti bankovních sektorů zemí V4 i o nedokončeném procesu jejich 

transformace a restrukturalizace. 

                                                 
14 Kromě národních studií bylo zpracováno i několik mezinárodních analýz. Allen a Rai (1996) 

zkoumali nákladovou efektivnost bank z více zemí v období 1988-1992 a dospěli ke zji�tění, �e banky 

fungující v univerzálním bankovním systému dosahují ni��í relativní efektivnosti (78,9 %) ne� banky 

fungující v systémech s legislativně odděleným komerčním a investičním bankovnictvím (84,9 %). 

Altunbas et al. (2001b) zkoumali efektivnost evropských bank v letech 1989-1997, přičem� 

dokumentovali její průbě�ný nárůst. Zatímco na počátku období činila průměrná efektivnost 75,5 %, 

na konci období to bylo u� 82,1 %. Míra efektivnosti nicméně významně kolísala mezi zeměmi i mezi 

skupinami bank dle velikosti. Jako nejefektivněj�í byly ohodnoceny italské a německé banky 

s průměrnou efektivností 87,4 % respektive 86,5 % a naopak nejméně efektivní byly banky z Belgie, 

Irska a Lucemburska, u nich� průměrná efektivnost nepřesáhla 70 %. Weill (2003b) srovnával 

efektivnost 640 bank z 11 západoevropských a 6 východoevropských zemí a odhalil stále přetrvávající 

rozdíl v efektivnosti. Banky ze západní Evropy dosáhly průměrné míry efektivnosti 68,97 %, zatímco 

východoevropské banky pouze 54,45 %. V západní Evropě se průměrná efektivnost pohybovala od 

61,48 % v Portugalsku do 75,63 % v Velké Británii a ve východní části od 45,09 % na Slovensku do 

73,24 % v ČR. Fries a Taci (2004) zkoumali efektivnost bank v 15 tranzitivních evropských státech a 

dospěli k naprosto odli�ným závěrům. Jako nejefektivněj�í označili banky v Estonsku, Kazachstánu, 

Loty�sku, Litvě, Slovensku a Slovinsku s průměrnou mírou efektivnosti kolísající od 75 % do 86 % a 

jako nejméně efektivní identifikovali bankovní sektory v Bulharsku, ČR, Jugoslávii, Rumunsku, 

Rusku a Ukrajině s průměrnou efektivností v intervalu 42 % a� 59 %. Yildirim a Philippatos (2002) 

analyzovali ziskovou a nákladovou efektivnost bank z 12 zemí SVE. Průměrná míra efektivnosti 

činila 76 %, přičem� nejefektivněj�í se ukázaly být bankovní sektory Polska a Slovinska a nejméně 

efektivní banky z pobaltských států a Ruska. Průměrná efektivnost se ve v�ech zemích pohybovala 

v rozmezí 68,6 % a� 81,3 %. 
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4.2.2.2 Výsledky odhadu podle jednotlivých zemí 

Při srovnání jednotlivých národních bankovních sektorů lze 

konstatovat, �e nejefektivněj�ím je sektor český, který se z pohledu nákladové 

funkce udr�oval na vedoucí pozici v průběhu celého analyzovaného období a 

z hlediska ziskové funkce mu první místo připadlo ve třech z pěti sledovaných 

let. I přes tuto pozitivní skutečnost je ov�em nutné zmínit, �e český sektor 

zaznamenal nejmen�í zlep�ení ze v�ech zemí V4. Od roku 1999 do roku 2003 

do�lo k nárůstu průměrné nákladové efektivnosti o necelých 7 procentních 

bodů (p.b.) z počáteční úrovně 70,44 % na konečnou 77,38 %. Zisková 

efektivnost vzrostla mnohem razantněji a její nárůst činil necelých 15 p.b., 

kdy� v roce 1999 byla průměrná efektivnost 66,86 % a v roce 2003 81,78 %. 

Graficky znázorňují vý�e popsaný vývoj Graf 4.1 a Graf 4.2. 

Průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � nákladová funkce       Graf 4.1 
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Průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � zisková funkce              Graf 4.2 
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Podobné vývojové trendy jako český bankovní sektor vykazovaly také 

sektory Polska a Slovenska, co� způsobilo i toto�ný vývoj průměrné 

efektivnosti pro celý estimační soubor. Polské banky dosáhly v průměru 

zlep�ení o 15,5 p.b. u nákladové efektivnosti (nárůst z 55,16 % na 70,74 %) a 

zhruba 18 p.b. u ziskové efektivnosti (nárůst z 56,06 % na 74,12 %). 

Slovenský bankovní sektor se z pohledu nákladové efektivnosti zlep�il o 8,5 

p.b. (nárůst z 54,07 % na 62,56 %) a v nákladové efektivnosti do�lo ke 

zlep�ení o více ne� 15,5 p.b. (nárůst z 47,96 % na 63,67 %). Ani toto zvý�ení 

efektivnosti v�ak nezabránilo skutečnosti, �e slovenský bankovní sektor byl 

kromě roku 2000 nejméně efektivním sektorem ze v�ech zemí V4.  

Jediným sektorem, který se od ostatních odli�oval byl sektor maďarský. 

Ten zaznamenal prudký nárůst průměrné efektivnosti ji� v roce 2001, čím� se 

z nejméně efektivního sektoru v roce 2000 stal podle odhadu ziskové funkce 

nejefektivněj�ím a podle nákladové funkce téměř dosáhl efektivnosti českého 

bankovního sektoru. Maďarský sektor se také stal sektorem s nejvy��ím 

zlep�ením průměrné míry efektivnosti, kdy� maďarské banky v průměru 

zvý�ily svou nákladovou efektivnost o více ne� 19,5 p.b. (nárůst z 54,56 % na 

73,31 %) a ziskovou efektivnost o 17,5 p.b. (nárůst z 57,94 % na 75,44 %). 
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Kromě samotných hodnot efektivnosti vypovídá o výkonnosti 

jednotlivých bankovních sektorů také struktura hranice efektivnosti respektive 

počet bank z jednotlivých zemí, které se na hranici nacházejí. Obecně lze 

předpokládat, �e čím efektivněj�í bankovní sektor, tím více bank z něj 

pocházejících bude hranici efektivnosti utvářet. Blí�e o národnostní struktuře 

hranice efektivnosti vypovídá Tabulka 4.3 a Tabulka 4.4. 

Struktura hranice efektivnosti (počet efektivních bank) - nákladová funkce Tabulka 4.3 

CZE HUN POL SVK  
počet % počet % počet % počet % 

1999 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 
2000 1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 
2001 1 20,0 2 40,0 2 40,0 0 0,0 
2002 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 
2003 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 
Pramen: výpočty autora 

 Struktura hranice efektivnosti (počet efektivních bank) - zisková funkce     Tabulka 4.4 

CZE HUN POL SVK  
počet % počet % počet % počet % 

1999 2 50,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 
2000 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 
2001 1 20,0 2 40,0 2 40,0 0 0,0 
2002 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 
2003 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 
Pramen: výpočty autora 

Z prezentovaných údajů je zřejmé, �e pozice Slovenska, jako�to 

nejméně efektivního bankovního sektoru, byla potvrzena i skutečností, �e 

�ádná ze slovenských bank nedosáhla absolutní efektivnosti a nebyla součástí 

hranice efektivnosti. Ve skupině efektivních institucí mů�eme sledovat také 

stabilní podíl maďarských bank a kolísavý vývoj podílu českých a polských 

bank. Hypotéza, �e nejefektivněj�í bankovní sektor by měl být na hranici 

efektivnosti reprezentován největ�ím počtem jednotek, tak nebyla potvrzena. 

Vysoká efektivnost českého sektoru spí�e pramení z vyrovnanosti jednotlivých 

bank a z relativně malého rozptylu jejich hodnot efektivnosti. 
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4.2.2.3 Odhad velikostně oči�těné efektivnosti 

Jeliko� jsme si vědomi faktu, �e prosté průměrování výsledků bez 

jakéhokoliv ohledu na rozdílnou velikost bank způsobuje ztrátu informací, 

byla do analýzy zakomponována velikostně oči�těná průměrná míra 

efektivnosti (SAE), která vypovídá věrohodněji o skutečné efektivnosti 

bankovního sektoru jako celku. Domníváme se, �e s velikostí banky roste její 

význam pro celý bankovní a finanční systém dané země, a proto i efektivnost 

velkých bank by měla být v průměrné hodnotě zohledněna více ne� 

efektivnost malých a středních institucí. SAE mů�eme definovat a vypočítat 

následovně: 

 ∑
=

Θ=
n

i
iiwSAE

1
               (4.4) 

kde  SAE � velikostně oči�těná průměrná míra efektivnosti 

wi � váha vypočtena jako podíl aktiv banky i na  

           celkových aktivech v�ech analyzovaných bank 

Θi � míra relativní efektivnosti banky i 

i � identifikuje DMU v souboru n bank 

 

Ukazatele SAE mohou být při srovnání s hodnotami prosté průměrné 

míry efektivnosti pou�ity pro analýzu optimální velikosti bank. Vývoj SAE 

pro odhad nákladové i ziskové funkce ve v�ech analyzovaných zemích 

v průběhu pěti let ilustruje Graf 4.3 a Graf 4.4. 

V kontextu nákladové efektivnosti lze konstatovat, �e polský a 

slovenský bankovní sektor vykazují po celé období vy��í hodnotu prosté 

průměrné efektivnosti ne� SEA. Velké banky z těchto dvou zemí tak dosahují 

ni��í efektivnosti ne� banky malé a střední velikosti. Zcela opačná situace se 

vyskytovala v Maďarsku, kdy SEA v průběhu pěti let v�dy převy�ovala 

prostou průměrnou efektivnost. Nicméně je třeba zdůraznit, �e rozdíl byl 

minimální (v�dy nanejvý� 5 p.b.), a efektivnost maďarských bank proto lze 

pova�ovat za vzájemně vyrovnanou napříč velikostními skupinami. Český 

bankovní sektor pro�el dvěma etapami vývoje. I kdy� se první dva 
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analyzované roky vyznačovaly v důsledku vá�ných problémů velkých bank 

vy��í průměrnou efektivností ne� SAE, od roku 2001 se situace obrátila a 

velké banky dosahovaly vy��í efektivností ne� instituce men�í. 

Velikostně oči�těná průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � nákladová 

funkce                Graf 4.3 
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Pramen: výpočty autora 

Z hlediska ziskové efektivnosti vyústilo srovnání prosté průměrné 

efektivnosti a SEA v Maďarsku do naprosto stejných závěrů jako u ziskovosti 

nákladové. U zbývajících tří bankovních sektorů lze identifikovat vzájemně 

velice podobný vývoj. Zatímco v letech 1999-2001 převy�ovala ve v�ech 

zemích prostá efektivnost nad SAE, v letech 2002-2003 se situace změnila a 

vět�í banky fungovaly efektivněji ne� banky velikostně men�í.15 Dále je 

mo�no konstatovat, �e u ziskové efektivnosti existují mezi hodnotami prosté 

efektivnosti a SAE mnohem výrazněj�í rozdíly ne� u nákladové efektivnosti. 

Zejména na počátku období se vyskytují rozdíly překračující 10 p.b. 

Nejvyrovnaněj�í hodnoty vykazuje u ziskové efektivnosti slovenský sektor. 

 

                                                 
15 Výjimku tvoří pouze Polsko v roce 2003 a Slovensko v roce 2002. 
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Velikostně oči�těná průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � zisková funkce

                Graf 4.4 
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4.3 Odhad relativní efektivnosti metodou DEA 

4.3.1 Výsledky odhadu efektivnosti 

4.3.1.1 Výsledky odhadu pro celý datový soubor 

Vyu�itím vý�e popsané a diskutované neparametrické techniky DEA 

byla stanovena míra relativní efektivnosti pro v�echny analyzované banky 

zvlá�ť pro konstantní (CCR model) a variabilní (BCC model) výnosy 

z rozsahu. Samotný výpočet byl proveden pomocí softwarového nástroje EMS 

verze 1.3.0 zpracovaného Holgerem Scheelem.16 K definování společné 

hranice efektivnosti byl stejně jako u metody SFA pou�it jednotný estimační 

soubor obsahující data v�ech bank ze v�ech čtyř zemí. Stejný přístup byl 

společně s metodou DEA aplikován dříve například ve studiích Berg et al. 

(1993), Pastor et al. (1997b), Casu a Molyneux (2000), Dietsch a Weill (2000) 

nebo Grigorian a Manole (2002). Elementární prvky deskriptivní statistiky pro 

                                                 
16 Program je dostupný na internetové stránce http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems/. 
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hodnoty relativní efektivnosti vypočtené modelem CCR i BCC sumarizují 

Tabulka 4.5 respektive Tabulka 4.6. 

Deskriptivní statistika hodnot relativní efektivnosti - CCR model              Tabulka 4.5 

rok počet 
bank 

počet 
efektiv. 
bank 

průměr medián směrod.
odchylka min max 

1999 59 8 0,6074 0,5839 0,22478 0,1895 1,0000 
2000 72 7 0,5888 0,5377 0,21962 0,2588 1,0000 
2001 70 9 0,6831 0,6171 0,19762 0,2830 1,0000 
2002 65 8 0,6362 0,5868 0,20627 0,1040 1,0000 
2003 63 7 0,6884 0,6708 0,17374 0,3621 1,0000 
Pramen: výpočty autora 

Deskriptivní statistika hodnot relativní efektivnosti - BCC model              Tabulka 4.6 

rok počet 
bank 

počet 
efektiv. 
bank 

průměr medián směrod.
odchylka min max 

1999 59 21 0,7691 0,7924 0,22598 0,2163 1,0000 
2000 72 21 0,7962 0,8578 0,21182 0,2693 1,0000 
2001 70 22 0,8045 0,8659 0,19191 0,2869 1,0000 
2002 65 12 0,7364 0,7418 0,20069 0,1275 1,0000 
2003 63 15 0,7999 0,8289 0,17361 0,3947 1,0000 
Pramen: výpočty autora 

Z tabulek je patrné, �e míra efektivnosti zohledňující VRS dosahuje 

podstatně vy��ích hodnot ne� efektivnost při CRS. Tuto skutečnost podtrhuje i 

zji�tění, �e v modelu BCC dosáhlo oproti CCR modelu maximální efektivnosti 

mnohem více bank. Výsledky obou modelů vykazují podobné vývojové 

trendy. Po prvních třech letech pozvolného zvy�ování efektivnosti do�lo 

k významnému propadu, který byl ov�em v roce 2003 kompenzován a 

konečná úroveň efektivnosti tak mírně převý�ila počáteční hodnotu. Přehled 

v�ech analyzovaných bank a příslu�ných hodnot relativních efektivností 

vypočtených metodou DEA je uveden v Příloze 4 a rozdělení jejich výskytu 

v Příloze 5, kde lze pozorovat, �e hodnoty efektivnosti podle CCR modelu se 

shlukují předev�ím okolo úrovně 0,55 a efektivnost při VRS okolo hodnoty 

0,85. Tyto závěry jsou absolutně v souladu s výsledky jiných studií 
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analyzujících bankovní efektivnost v Evropě prostřednictvím DEA.17 Takté� 

ve srovnání se závěry Berger a Humphrey (1997) vykazují výsledky 

provedené analýzy znaky průměrnosti. Pokud omezíme zájem pouze na studie 

vyu�ívající neparametrických metod, uvádějí autoři střední hodnotu 

průměrných měr efektivnosti ve vý�i 72 % a směrodatnou odchylku 0,17. 

4.3.1.2 Výsledky odhadu podle jednotlivých zemí 

Výsledky provedené analýzy umo�ňují vyslovit několik zajímavých 

závěrů. Jak při CRS, tak i VRS se jako nejefektivněj�í ukázaly být po vět�inu 

analyzovaného období český a maďarský bankovní sektor, které tak vytvořily  

skupinu s nejvy��í efektivností, je� výrazně předstihuje sektory zbývajících 

dvou zemí. S ohledem na model CCR lze konstatovat, �e český bankovní 

sektor sice vykazoval na počátku analyzovaného období průměrnou 

efektivnost o zhruba 20 procentních bodů (p.b.) vy��í oproti ostatním zemím, 

nicméně byl v roce 2001 dosti�en maďarským bankovním sektorem. 

Maďarský bankovní sektor je tak jediný, jeho� průměrná míra 

efektivnosti se v průběhu pěti let významně zvý�ila. Konkrétně vzrostla o 

téměř 24 p.b. z 54,46 % v roce 1999 na 78,30 % v roce 2003. Ostatní 

bankovní sektory vykázaly jen nepatrné zlep�ení oproti výchozímu stavu. 

                                                 
17 Například Berg et al. (1993) při své analýze skandinávských bank zjistili průměrnou efektivnost  

58 % u finských institucí, efektivnost 78 % u norských a 89 % u �védských bank. Evropská komise 

(1997) odhadla průměrnou efektivnost v EU na 0,73. Pastor et al. (1997a) určili průměrnou míru 

efektivnosti na 79 % a Dietsch a Weill (2000) dospěli k závěru, �e průměrná efektivnost bank v EU 

činí 64 %. V �ir�ím kontextu Pastor et al.  (1997b) aplikovali DEA na 472 bank z osmi vyspělých 

zemí a vypočetli průměrnou efektivnost 86 %, přičem� nejvy��í úrovně dosáhla Francie s efektivností 

95 % a nejméně efektivní byly britské banky s průměrnou efektivností 55 %. Podle studie Bikker 

(1999) jsou mezi členskými zeměmi EU nejméně efektivní �panělské banky, těsně zaostávající za 

bankami francouzskými a italskými. Naopak za nejefektivněj�í v Evropě lze pova�ovat banky 

v Lucembursku následované belgickými a �výcarskými institucemi. Pozice uprostřed pomyslného 

�ebříčku v průměru zaujaly německé, nizozemské a britské banky. Casu a Girardone (2004) 

upozorňují, �e vět�ina bank operujících na jednotném trhu v EU dosáhla efektivnosti zhruba 65 %, 

přičem� nejefektivněj�í se ukázaly být britské banky a nejméně efektivní italské a �panělské bankovní 

domy. Stavárek a Polouček (2004) analyzovali bankovní sektory zemí V4 společně s finskými a 

belgickými bankami a prokázali, �e banky ze zemí V4 obecně dosahují podstatně ni��í efektivnosti. 
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Průměrná efektivnost českého bankovního sektoru se zvý�ila o zhruba 4 p.b., 

polský sektor vykázal nárůst o více ne� 6 p.b. a slovenský o zhruba 3,5 p.b. 

Konečný výsledek byl negativně ovlivněn předev�ím poklesem efektivnosti 

v roce 2002. Podrobně je vývoj průměrné míry efektivnosti ve v�ech zemích 

zobrazen v Grafu 4.5. 

Průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � CCR model        Graf 4.5 
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Pramen: výpočty autora 

Průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � BCC model        Graf 4.6 
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Obdobný vývoj lze pozorovat také ve výsledcích výpočtu BCC modelu, 

i kdy� dosa�ené míry efektivnosti jsou z důvodu konstrukce modelu vy��í ne� 

při CRS. Rozdíl mezi oběma modely se pohybuje od 6 p.b. u Maďarska do 

17,5 p.b. u Polska. Český a maďarský bankovní sektor opět tvoří vedoucí 

skupinu následovanou Polskem a Slovenskem. Mezi polskými a slovenskými 

bankami nicméně po celé období existoval podstatný rozdíl, který například 

v roce 2003 činil více ne� 7 p.b. Celkový nárůst efektivnosti během pěti let je 

opět patrný u maďarských bank, zatímco například polský bankovní sektor 

dosáhl v roce 2003 dokonce ni��í průměrné míry efektivnosti ne� v roce 1999. 

Blí�e zobrazuje výsledky analýzy Graf 4.6.Stejně jako v případě parametrické 

metody budeme i v analýze DEA testovat hypotézu, �e bankovní sektory 

s vysokou průměrnou efektivností obsahují více efektivních bank definujících 

průběh hranice efektivnosti. Více o národnostní struktuře hranice efektivnosti 

vypovídá Tabulka 4.7 a Tabulka 4.8, kde jsou uvedeny počty efektivních bank 

působících v jednotlivých zemích i jejich podíl v celkové skupině efektivních 

institucí.   

Struktura hranice efektivnosti (počet efektivních DMU) - CCR model          Tabulka 4.7 

CZE HUN POL SVK  
počet % počet % počet % počet % 

1999 4 50,0 1 12,5 3 37,5 0 0,0 
2000 2 28,6 0 0,0 5 72,4 0 0,0 
2001 2 22,2 2 22,2 4 44,5 1 11,1 
2002 4 50,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0 
2003 1 14,3 3 42,8 2 28,6 1 14,3 
Pramen: výpočty autora 

 Struktura hranice efektivnosti (počet efektivních DMU) - BCC model         Tabulka 4.8 

CZE HUN POL SVK  
počet % počet % počet % počet % 

1999 10 47,6 3 14,3 8 38,1 0 0,0 
2000 6 28,6 4 19,1 10 47,6 1 4,7 
2001 6 27,3 5 22,7 10 45,5 1 4,5 
2002 5 41,7 4 33,3 3 25,0 0 0,0 
2003 5 33,3 4 26,7 5 33,3 1 6,7 
Pramen: výpočty autora 
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Ani v případě neparametrické analýzy nelze konstatovat, �e 

nejefektivněj�í bankovní sektor je na hranici efektivnosti zastoupen nejvy��ím 

počtem institucí. Zejména u BCC modelu tvoří ve velké míře skupinu 

efektivních bank polské instituce. Je to dáno zejména faktem, �e na polském 

bankovním trhu operuje více velkých bank ne� v ostatních zemích V4 a při 

VRS se tyto banky snadněji stávají efektivními.  

4.3.1.3 Odhad neefektivnosti z rozsahu 

Jak ji� bylo vý�e uvedeno, efektivnost umo�ňující VRS dosahuje 

stejných nebo vy��ích hodnot ne� efektivnost vycházející z CRS. Míra 

efektivnosti zalo�ená na CRS toti� zohledňuje jak technickou efektivnost, tak 

efektivnost z rozsahu, zatímco VRS efektivnost představuje pouze čistou 

technickou efektivnost. Proto podíl těchto měr efektivnosti 

 
VRSi

CRSi
iS

,

,

Θ

Θ
=                  (4.5) 

mů�eme vyu�ít jako nástroj k měření neefektivnosti z rozsahu banky i. Jestli�e 

Si = 1, pak banka j operuje při optimální velikosti a neexistuje �ádný důvod 

k její změně. Pokud je ov�em poměr Si men�í ne� jedna, trpí banka i 

v důsledku neadekvátní velikosti jistou mírou neefektivnosti, kterou lze 

definovat jako 1-Si. Pro bli��í vysvětlení lze uvést, �e banky, je� dosáhnou 

maximální efektivnosti při CRS jsou také efektivní z rozsahu, neboť jejich 

velikost je ji� zakomponována do CCR modelu. Naopak banky, které jsou 

efektivní při VRS, ale ukázaly se být neefektivní při CRS, vykazují 

neefektivnost právě díky �patné velikosti, proto�e technická efektivnost, 

vyjádřená BCC modelem, je maximální. 

I kdy� ukazatel neefektivnosti z rozsahu umo�ňuje odhalit banky 

fungující při neadekvátní velikosti, nedoká�e jednoznačně určit, zda je banka 

příli� velká nebo malá. Proto jsme za účelem zji�tění nejen míry neefektivnosti 

z rozsahu, ale také jejího směru, vý�e uvedený ukazatel mírně modifikovali do 

následujícího tvaru: 
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NIRSi

NDRSi
iS

,

,

Θ
Θ

=                 (4.6) 

v něm� efektivnost při CRS byla nahrazena efektivností při neklesajících 

výnosech z rozsahu (non-decreasing returns to scale, NDRS) a místo 

efektivnosti při VRS byla pou�ita efektivnost při nerostoucích výnosech 

z rozsahu (non-increasing returns to scale, NIRS). Následně neefektivnost 

z rozsahu vy��í ne� nula identifikuje příli� velkou banku a neefektivnost 

z rozsahu men�í ne� nula vypovídá o příli� malé bance. Průměrné míry 

neefektivnosti z rozsahu bankovních sektorů jsou uvedeny v Tabulce 4.9. 

Míra neefektivnosti z rozsahu (v %)                  Tabulka 4.9 

 CZE HUN POL SVK V4 
1999 6,26 18,71 27,78 -2,36 13,76 
2000 8,26 24,08 27,56 -14,20 15,85 
2001 10,49 10,28 18,39 -4,63 11,11 
2002 6,75 8,33 16,53 -8,89 7,50 
2003 7,87 6,85 15,93 -7,41 7,32 
Pramen: výpočty autora 

Výsledky naznačují, �e za celé analyzované období lze pozorovat 

nejni��í míru neefektivnosti z rozsahu v českém a slovenském bankovním 

sektoru. Slovenské banky jsou v�ak v průměru jako jediné men�í oproti jejich 

optimální velikosti. K dal�ím významným závěrům bezesporu patří podstatný 

pokles neefektivnosti z rozsahu u polských a zejména maďarských bank, který 

způsobil i postupný pokles neefektivnosti z rozsahu v celkovém měřítku v�ech 

bank zemí V4. Výsledky také ukazují, �e největ�í banky jsou zpravidla 

efektivní při pou�ití BCC modelu. Tento poznatek je velice častý i v ostatních 

podobných studiích. Například Berg et al. (1993) nebo Vujcic a Jemric (2002) 

dospěli k závěru, �e zatímco malé banky dominují hranicím efektivnosti při 

CRS, při aplikaci VRS je hranice efektivnosti tvořena vět�ími bankami. 

4.3.1.4 Odhad velikostně oči�těné efektivnosti 

Problematiku optimální velikosti banky mů�eme i v případě DEA 

zkoumat pomocí ukazatele SAE. Podle rovnice (4.4) a s vyu�itím měr 
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efektivnosti vypočtenými CCR i BCC modelem byly stanoveny hodnoty SAE, 

jejich� vývoj v čase je zobrazen v Grafu 4.7 a Grafu 4.8. 

 Velikostně oči�těná průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � CCR model

                Graf 4.7 
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Pramen: výpočty autora 

Srovnáním SAE s prostou průměrnou efektivností dospějeme ke 

zji�tění, �e při CRS jsou hodnoty SAE ve v�ech zemích a po celé analyzované 

období ni��í ne� hodnoty prosté průměrné efektivnosti. Rozdíl mezi oběma 

hodnotami se v čase sni�uje, přičem� nejni��í byl v roce 2003 v Maďarsku 

(2,7 p.b.) a nejvy��í v Polsku (5,7 p.b.). Tento výsledek podtrhuje ji� vý�e 

zmíněnou skutečnost, �e při CRS fungují malé banky efektivněji ně� velké. Za 

hlavní důvody takového stavu lze v ČR a na Slovensku pova�ovat vysoké 

objemy primárních depozit, které nejsou plně a ziskově vyu�ívány a převy�ují 

objem poskytnutých úvěrů a navázaných slu�eb. Naopak v Polsku a v men�í 

míře také v Maďarsku spatřujeme základní příčiny ve vysokém počtu bank 

střední velikosti, které dosahují nízké efektivnosti v důsledku vysokých 

fixních nákladů vzhledem k jejich omezeným tr�ním podílům. Tento závěr 

koresponduje rovně� s ni��í koncentrací polského a maďarského bankovního 
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sektoru. Za pov�imnutí stojí i skutečnost, �e podle SAE se při CRS stal polský 

sektor nejméně efektivním.  

Při zavedení VRS se situace dramaticky mění a SAE převy�uje hodnoty 

prosté průměrné efektivnosti s výjimkou Slovenska, kde v letech 2000-2003 

fungovaly i při VRS lépe men�í banky. Takté� rozdíly mezi oběma ukazateli 

efektivnosti se roz�ířil, přičem� nejmen�í diferenciál nalezneme právě na 

Slovensku (5,9 p.b.) a nejvy��í opět v Polsku (11,5 p.b.). 

Velikostně oči�těná průměrná míra efektivnosti v jednotlivých zemích � BCC model

                Graf 4.8 
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Pramen: výpočty autora 

4.4 Komparace výsledků jednotlivých modelů 

Jedním z úkolů disertační práce je odhalit a porovnat na stejném 

souboru bank a dat výsledky alternativních metod hodnocení efektivnosti 

bank. Tento úkol bude v následujících dvou podkapitolách splněn jak 

srovnáním výsledných průměrných hodnot a vývojových trendů, tak korelační 

analýzou vyu�ívající hodnoty efektivnosti v�ech zařazených bank.  
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4.4.1 Komparace vý�e a vývoje průměrných měr efektivnosti 

Jednoznačně nejvy��í průměrnou míru efektivnosti pro celý soubor i 

pro jednotlivé země získáme při pou�ití DEA a konkrétně BCC modelu. Tento 

závěr není nikterak překvapivý a naprosto koresponduje jak s teoretickými 

předpoklady, tak s výsledky obdobných studií. Dosa�ené míry efektivnosti 

toti� nejsou negativně ovlivněny neadekvátní velikostí a neefektivností 

z rozsahu, co� je potvrzeno rovně� vysokým počtem maximálně efektivních 

bank, jejich� podíl v estimačním souboru se pohybuje kolem 30 %. Pro 

jasněj�í srovnání jsou v Tabulce 4.10 opět uvedeny průměrné hodnoty 

efektivnosti (�edé pole označuje nejefektivněj�í bankovní sektor). 

Průměrná míra efektivnosti podle DEA (v %)              Tabulka 4.10 

1999 2000 2001 2002 2003  
CE PE CE PE CE PE CE PE CE PE 

CZE 70,44 66,86 72,57 68,66 74,76 71,90 70,99 70,11 77,36 81,78 
HUN 54,56 57,94 52,14 56,32 71,65 76,74 70,23 74,73 73,31 75,44 
POL 55,16 56,06 59,45 60,52 66,95 71,03 56,72 59,12 70,74 74,12 
SVK 54,07 47,96 56,81 57,55 59,22 65,85 53,46 56,82 62,56 63,67 
V4 59,22 58,11 60,52 61,06 68,60 71,72 62,54 64,76 71,33 74,25 

1999 2000 2001 2002 2003  
CCR BCC CCR BCC CCR BCC CCR BCC CCR BCC 

CZE 73,77 84,90 70,49 87,47 72,19 83,95 75,13 83,97 77,72 88,01 
HUN 54,46 72,09 56,11 75,92 75,94 86,24 74,45 82,31 78,30 84,31 
POL 54,96 82,25 57,02 83,23 64,26 80,77 57,10 71,35 61,10 78,58 
SVK 57,55 62,44 49,68 63,65 61,49 66,14 49,37 55,53 60,91 67,69 
V4 60,74 76,91 58,88 79,62 68,31 80,45 63,62 73,67 68,84 79,99 
Pramen: výpočty autora 

Výsledky zbývajících tří modelů vykazují v mnoha směrech vysokou 

míru shody. Nejenom �e se průměrné míry efektivnosti vyskytují blízko sebe 

v poměrně úzkém intervalu, ale i vývojové trendy jsou ve v�ech modelech 

zachyceny  toto�ně. Za zmínku stojí zejména razantní zlep�ení efektivnosti 

maďarského bankovního sektoru, v�eobecný propad efektivnosti v roce 2002 

nebo relativně klidný a stabilní vývoj průměrné míry efektivnosti českých 

bank. Velmi obdobná jsou rovně� pořadí jednotlivých zemí stanovená podle 

výsledků pou�itých modelů. Parametrické modely nicméně odhalují v průběhu 

pěti let podstatněj�í zlep�ení efektivnosti ne� modely zalo�ené na DEA. 
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Zejména hodnoty ziskové efektivnosti reflektují vývoj hospodářského 

výsledku bank a v důsledku ztrát na počátku období a prudkého nárůstu 

ziskovosti na konci období ukazují výrazné zlep�ení efektivnosti.  

Ve vět�ině případů nále�ela první pozice českému bankovnímu sektoru 

těsně následovanému maďarským. Při aplikaci SFA se této úrovni přiblí�il i 

polský sektor, jeho� efektivnost v�ak nebyla tak příznivá v DEA modelech a 

z pohledu SAE. Jako nejméně efektivní byl téměř v�dy vyhodnocen slovenský 

bankovní sektor. Jediným podstatným rozdílem mezi výsledky parametrických 

a neparametrických modelů je tak kromě intenzity zlep�ení počet maximálně 

efektivních bank. Tato skupina obsahuje v SFA modelech po celé analyzované 

období o zhruba polovinu méně jednotek ne� v CCR modelu při aplikaci 

DEA. Sumárně tedy mů�eme konstatovat,�e volba metody a techniky odhadu 

neovlivňuje významně stanovení výsledné průměrné míry efektivnosti 

bankovních sektorů zemí V4 v letech 1999-2003 a výsledky v�ech modelů lze 

pova�ovat za konzistentní a vzájemně si neodporující. 

4.4.2 Korelační analýza individuálních hodnot efektivnosti  

Ačkoliv ve srovnání odhadů průměrné efektivnosti bankovního sektoru 

panuje mezi jednotlivými metodami velká shoda, je vhodné jednotnost 

výsledků pou�itých metod potvrdit i na základě efektivnosti jednotlivých bank 

a jejich následné pozice v celkovém pořadí analyzovaných jednotek. Ze 

závěrů několika málo doposud publikovaných studií, je� obdobný výzkum 

provedly, lze toti� usuzovat, �e podobnost centrálních tendencí při odhadu 

průměrné míry efektivnosti se na ohodnocení jednotlivých firem nepřená�í  

plnohodnotně. Skutečnou míru shody obou základních technik lze následně 

určit pomocí korelačního koeficientu mezi výsledky SFA a DEA modelů.  

Za tímto účelem mů�eme zkonstruovat dva základní typy korelačních 

koeficientů, je� se zároveň v empirické literatuře věnující se efektivnosti 

pou�ívají nejčastěji. Jedná se o parametrický Pearsonův a neparametrický 

Spearmanův korelační koeficient. Kalkulace Pearsonova koeficientu je 

zalo�ena na předpokladu, �e obě proměnné (míry efektivnosti jednotlivých 
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bank z různých modelů) vykazují alespoň zhruba charakteristiky normálního 

rozdělení. Samotný koeficient r lze pro danou hladinu významnosti a určitý 

počet stupňů volnosti vypočítat podle následující rovnice (4.7). 
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kde x a y jsou míry efektivnosti banky i pocházející z estimačního souboru 

čítajícího celkem n jednotek. Nicméně v jistých případech nelze pou�ít 

parametrický test jako například vý�e definovaný Pearsonův. Jestli�e je datový 

soubor tvořen ordinalistickými proměnnými (hodnoty proměnné identifikují 

pouze pořadí dané jednotky v celém souboru), vyu�ívá se spí�e 

neparametrický Spearmanův test, jeho� výsledky lépe vypovídají o 

nelineárním vztahu mezi proměnnými. Výpočet Spearmanova koeficientu rS je 

dán rovnicí (4.8). 

  
)1(

6
1

2
1

2

−
−=

∑
=

NN

D
r

n

i
i

S                (4.8) 

kde i identifikuje banku ze souboru o n jednotkách, N je počet bank v souboru 

a D představuje rozdíl mezi hodnotami x a y u banky i. Výsledné hodnoty 

obou korelačních koeficientů pro celé analyzované období jsou uvedeny 

v Tabulce 4.11 a Tabulce 4.12. Korelační koeficienty byly vypočteny pro 

v�echny mo�né kombinace (dvojice) pou�itých metod.  

Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu  (r)              Tabulka 4.11  

korelace 1999 2000 2001 2002 2003 
CE_CCR 0,8061* 0,7341* 0,7140* 0,4934* 0,7101* 
PE_CCR 0,7097* 0,6062* 0,6243* 0,4352* 0,6886* 
CE_BCC 0,5960* 0,5653* 0,6520* 0,4326* 0,7336* 
PE_BCC 0,5703* 0,5695* 0,5970* 0,4104* 0,7755* 
CCR_BCC 0,5472* 0,5733* 0,6753* 0,8022* 0,7278* 
CE_PE 0,8471* 0,8488* 0,8372* 0,8603* 0,8746* 
Pramen: výpočty autora       * označuje významnost koeficientu na 1 % hladině významnosti 
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Hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu (rs)              Tabulka 4.12  

korelace 1999 2000 2001 2002 2003 
CE_CCR 0,8018* 0,7159* 0,6876* 0,5907* 0,7998* 
PE_CCR 0,7001* 0,5908* 0,6276* 0,5378* 0,7665* 
CE_BCC 0,3789* 0,4200* 0,5193* 0,4815* 0,7792* 
PE_BCC 0,3406* 0,4097* 0,4074* 0,4533* 0,8281* 
CCR_BCC 0,3081* 0,4141* 0,5323* 0,8044* 0,7487* 
CE_PE 0,8526* 0,8417* 0,8682* 0,8760* 0,8968* 
Pramen: výpočty autora       * označuje významnost koeficientu na 1 % hladině významnosti 

Výsledky korelační analýzy jasně ukazují, �e i při akceptaci hladiny 

významnosti 1 % se ukázaly v�echny vzájemné vztahy jako statisticky 

signifikantní. Mezi hodnotami obou koeficientů sice existují určité rozdíly, a 

to zejména na počátku analyzovaného období, nicméně nijak nenaru�ují 

shodné závěry obou přístupů. V prvních třech letech lze pozorovat mnohem 

silněj�í korelaci mezi výsledky SFA odhadů a modelu CCR ne� modelů SFA a 

BCC, co� je v naprostém souladu se zji�těnou mírou neefektivnosti z rozsahu 

prezentovanou v Tabulce 4.9. S tím, jak míra neefektivnosti z rozsahu 

průbě�ně klesala a předev�ím velké banky dosahovaly podobných efektivností 

v podmínkách CRS i VRS, nabývaly i korelační koeficienty přibli�ně stejných 

hodnot (například v roce 1999 se Spearmanův koeficient u CE_CCR rovnal 

0,8018 a u CE_BCC 0,3789, zatímco v roce 2003 to bylo u� 0,7998 respektive 

0,7792). 

K zajímavým rysům prezentovaných výsledků patří i skutečnost, �e 

korelační koeficienty zahrnující CE dosahují zpravidla vy��ích hodnot ne� 

koeficienty s PE. Vysvětlení je mo�no nalézt v různé volatilitě závislých 

proměnných odhadovaných funkcí. Zatímco vývoj celkových nákladů bank 

lze po celé období pokládat za relativně stabilizovaný, vývoj zisku a ukazatele 

ROE vykazoval zejména v prvních letech vysokou volatilitu. Proto u 

jednotlivých institucí kolísala i zisková efektivnost, co� sni�ovalo hodnotu 

korelačního koeficientu. Pro doplnění byly vypočteny rovně� korelační 

koeficienty mezi alternativními DEA a SFA modely, přičem� výsledky 

parametrických modelů jsou korelovány mnohem intenzivněji ne� míry 

efektivnosti vypočtené metodou DEA.  



 

 - 97 -

Výsledky provedené analýzy jsou částečně v rozporu se závěry tří 

studií, které, dle povědomí autora jako jediné, srovnávají efektivnost 

bankovních institucí podle parametrických a neparametrických metod.  Ferrier 

a Lovell (1990) vypočetli hodnotu Spearmanova koeficientu na pouhých 0,02, 

přičem� vyu�ili míry efektivnosti podle SFA a DEA u malých amerických 

bank za rok 1988. Eisenbeis et al. (1996) stejnou technikou zkoumali 

vzájemný vztah měr efektivnosti v průběhu �esti let u amerických bank 

rozdělených do skupin podle velikosti. Hodnota korelačního koeficientu se 

měnila s časem i v rámci skupin a pohybovala se v rozmezí 0,44 a� 0,59. 

Pouze Esho (1998) při analýze determinantů efektivnosti úvěrových dru�stev 

v Novém Ji�ním Walesu v letech 1985-1993 zjistil hodnoty Spearmanova 

koeficientu blízké hodnotám v disertační práci, kdy� jeho výsledky kolísaly 

v intervalu 0,69 a� 0,95.18 Častěji ne� korelace mezi výsledky různých metod 

odhadu efektivnosti bank se v empirické literatuře vyskytuje korelační analýza 

výsledků různých specifikací a alternativních modelů v rámci jedné 

metodologie.19  

Vysoká míra konzistence výsledků pou�itých metod z pohledu 

průměrných měr efektivnosti bankovních sektorů tak byla potvrzena i silnými 

korelačními vazbami mezi hodnotami efektivnosti jednotlivých bankovních 

institucí. Parametrické a neparametrické metody stanovení efektivnosti 

reprezentované SFA a DEA proto mů�eme v podmínkách bankovních sektorů 

zemí V4 pova�ovat ve velké míře za vzájemně nahraditelné. Téměř toto�né 

závěry aplikovaných metod nám neumo�ňují podat jednoznačné doporučení o 

vhodnosti některého z modelů. Jestli�e evropský bankovní trh bude směřovat 

ke stírání národních specifik a unifikaci nabízených produktů i procesů a 

                                                 
18 Výzkum konzistentnosti alternativních metod hodnocení efektivnosti pomocí výpočtu Pearsonova 

nebo Spearmanova koeficientu byl proveden i mezi nebankovními finančními institucemi. Sektorem 

poji�ťovnictví se zabývali například Cummins a Zi (1995) nebo Fecher et al. (1993) a dospěli 

k hodnotám Spearmanova koeficientu zhruba 0,50 respektive 0,72.  
19 K těmto studiím patří mezi jinými DeBorger et al. (1998), Maudos (1996), Kwan (2001) nebo 

Milma a Hjarmarsson (2002). V�echny práce vypovídají o silné korelaci s koeficienty v rozmezí 0,7 

a� 0,9. 
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principů bankovního podnikání, bude příhodné pou�ívat spí�e parametrické 

metody.  V případě heterogenních estimačních souborů se budou i nadále jevit 

jako vhodněj�í metody neparametrické. 

4.5 Rozbor příčin ni��í efektivnosti bank v zemích V4 

 I kdy� se hodnoty průměrných měr efektivnosti v�ech bankovních 

sektorů zvý�ily, stále se nacházejí pod úrovní středních hodnot publikovaných 

v Berger a Humphrey (1997) i ve studiích zaměřených na efektivnost bank 

z vyspělých zemí, jejich� sumární výsledky byly představeny v kapitolách 

4.2.2 a 4.3.1 a přibli�ují je i Tabulka 4.13 a Tabulka 4.14.  

 Přehled závěrů studií bankovní efektivnosti při pou�ití SFA             Tabulka 4.13 

studie období závěr 
Berger a 
Humphrey (1997) do 1996 prům. efektivnost v 60 studiích: 84 % 

Altunbas et al. 
(2001a) 1996-1999 prům. nákladová efektivnost německých bank: 83,8 % 

prům. zisková efektivnost německých bank 78,9 % 
Dietsch a Lozano-
Vives (2000) 1998 prům. efektivnost francouzských bank: 88,1 % 

prům. efektivnost �panělských bank: 88,3 % 

Altunbas et al. 
(2001b) 1989-1997 

prům. efektivnost ve vyspělé Evropě (1989): 75,5 % 
prům. efektivnost ve vyspělé Evropě (1997): 82,1 % 
prům. efektivnost italských bank: 87,4 % 
prům. efektivnost německých bank: 86,5 % 

Weill (2003b) 2001 

prům. efektivnost bank ze západní Evropy: 68,97 % 
prům. efektivnost bank z východní Evropy: 54,45 % 
prům. efektivnost  portugalských bank: 61,48 % 
prům. efektivnost  britských bank: 75,63 % 
prům. efektivnost  slovenských bank: 45,09 % 
prům. efektivnost  českých bank: 73,24 % 

Casu a Girardone 
(2004) 1997 

prům. nákladová efektivnost francouz. bank: 84,2 % 
prům. nákladová efektivnost německých bank: 89,5 % 
prům. nákladová efektivnost italských bank: 89,7 % 
prům. nákladová efektivnost �panělských bank: 85,8 % 
prům. nákladová efektivnost britských bank: 81,1 % 
prům. zisková efektivnost francouz. bank: 90,6 % 
prům. zisková efektivnost německých bank: 91,3 % 
prům. zisková efektivnost italských bank: 90,7 % 
prům. zisková efektivnost �panělských bank: 92,6 % 
prům. zisková efektivnost britských bank: 91,9 % 

Yildirim a 
Philippatos (2002) 1993-2000 

prům. nákladová efektivnost bank ze zemí SVE: 70,0 % 
prům. nákladová efektivnost českých bank: 71,5 % 
prům. nákladová efektivnost slovenských bank: 66,8 % 
prům. zisková efektivnost bank ze zemí SVE: 55,3 % 
prům. zisková efektivnost českých bank: 63,3 % 
prům. zisková efektivnost slovenských bank: 62,7 % 
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Přehled závěrů studií bankovní efektivnosti při pou�ití DEA             Tabulka 4.14 

studie období závěr 
Berger a 
Humphrey (1997) do 1996 prům. efektivnost v 84 studiích: 72 % 

Berg et al. (1993) 1987-1990 
prům. efektivnost finských  bank: 58 % 
prům. efektivnost norských bank 78 % 
prům. efektivnost �védských bank 89 % 

Pastor et al 
(1997a) 1995 prům. efektivnost bank v EU: 79 % 

Pastor et al 
(1997b) 1995 

prům. efektivnost ve vyspělé Evropě: 86 % 
prům. efektivnost francouzských bank: 95 % 
prům. efektivnost britských bank: 55 % 

Bikker (1999) 1996 
prům. efektivnost  italských bank: 78,1 % 
prům. efektivnost  německých bank: 69,1 % 
prům. efektivnost  �výcarských bank: 65,9 % 

Casu a Molyneux 
(2000) 1993-1997 

prům. efektivnost francouz. bank: 62,3 % 
prům. efektivnost německých bank: 77,9 % 
prům. efektivnost italských bank: 59,8 % 
prům. efektivnost �panělských bank: 63,8 % 
prům. efektivnost britských bank: 80,7 % 

Stavárek a 
Polouček (2004) 2000-2001 

prům. efektivnost belgických bank: 77,54 % 
prům. efektivnost finských bank: 90,88 % 
prům. efektivnost českých bank: 76,83 % 
prům. efektivnost maďarských bank: 73,58 % 
prům. efektivnost polských bank: 75,66 % 
prům. efektivnost slovenských bank: 77,54 % 

Casu a Girardone 
(2004) 1997 

prům. efektivnost francouz. bank: 65,3 % 
prům. efektivnost německých bank: 76,2 % 
prům. efektivnost italských bank: 64,9 % 
prům. efektivnost �panělských bank: 64,4 % 
prům. efektivnost britských bank: 61,49 % 

 

Navíc byly míry efektivnosti prezentované v této práci odhadnuty 

pouze z dat bank ze zemí V4. V souladu se závěry Weill (2003a) nebo 

Stavárek a Polouček (2004) lze očekávat, �e při roz�íření souboru o banky 

z finančně vyspělých zemí by relativní efektivnost bank ze zemí V4 poklesla. 

Relativně ni��í efektivnost bankovního zprostředkování v zemích V4 se tak 

vyskytuje soubě�ně s ni��í hloubkou finančního zprostředkování v bankovním 

sektoru, co� je patrné z tabulek 2.4, 2.9, 2.12 a 2.16. Riess et al. (2002, s. 33) 

navíc tuto skutečnost dokumentují tvrzením, �e bankovní sektory zemí 

původních členů EU vykazují při pou�ití podílu pohledávek bank za 

soukromým sektorem na HDP o 180 � 300 % vět�í hloubku finančního 

zprostředkování ne� země V4 a SVE. Záměrem této kapitoly je proto 

diskutovat mo�né příčiny ni��í efektivnosti bankovního zprostředkování 
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v zemích V4 a identifikovat ty nejrelevantněj�í. Daný záměr jsme uskutečnili 

dvěma alternativními přístupy. Za prvé jsou vyu�ity výsledky odhadu 

efektivnosti metodou DEA, které umo�ňují v rámci pou�itých vstupů a 

výstupů označit slabé stránky ka�dé banky. Za druhé jsou diskutovány obecné 

a strukturální příčiny, je� byly zvoleny na základě teoretických předpokladů i 

empiricky ověřených faktů. 

4.5.1 Příčiny identifikované odhadem DEA modelů 

Výrazným rysem a výhodou DEA modelů není pouze mo�nost získat 

odhady míry efektivnosti pro jednotky daného estimačního souboru a na 

základě této míry jednotky uspořádat. DEA také poskytuje odpovědným 

subjektům informace o tom, jakým způsobem by se měla zlep�it činnost 

hodnocené jednotky tak, aby se tato jednotka stala efektivní. V případě 

analýzy efektivnosti bank mohou být tyto informace velice u�itečné zejména 

pro mana�ery při identifikaci silných a slabých stránek řízené instituce a při 

hledání vhodných opatření ke zlep�ení situace. Z důvodu úspory místa 

nebudeme hodnotit ka�dou banku zvlá�ť, ale provedeme hrubou agregaci 

výsledků za jednotlivé země. Informace vztahující se ke ka�dé jednotlivé 

instituci mohou být autorem poskytnuty na po�ádání. Jako reprezentativní 

příklad výsledků ře�ení jsou v Příloze 6 uvedeny výstupy odhadu BCC modelu 

pro rok 2001. 

Negativní vliv určitého vstupu a výstupu na efektivnost analyzované 

banky lze rozpoznat ve dvou skutečnostech. První je hodnota váhy přidělená 

ka�dému vstupu a výstupu při kalkulaci virtuálního slo�eného vstupu a 

výstupu. Čím ni��í je hodnota váhy, tím men�í je příspěvek daného faktoru 

k míře efektivnosti zkoumané banky. Jeliko� v disertační práci nebyla vyu�ita 

infinitezimální konstanta zaručující alespoň symbolické začlenění ka�dého 

vstupu a výstupu do produkční technologie, je vstupům a výstupům sni�ujícím 

efektivnost přiřazena nulová váha. Druhou mo�ností identifikace vstupů a 

výstupů zhor�ující efektivnost jsou hodnoty přídavných proměnných s+
r a s-

i 

známých z modelu definovaného rovnicemi (3.31) - (3.34). Hodnota 
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proměnných odli�ná od nuly určuje vzdálenost vstupů a výstupů virtuální 

jednotky Xλ a Yλ od vstupů a vstupů hodnocené banky a vypovídá tak o 

�ádoucí míře zlep�ení. 

V rámci bankovních sektorů V4 existuje několik společných rysů, je� 

jsou platné po celé analyzované období a je� budeme ilustrovat na zmíněném 

příkladu odhadu BCC modelu pro rok 2001. Ve v�ech čtyřech zemích 

přetrvává trvale nízká efektivnost vyu�ití fixních aktiv (proměnná FA). Při 

vyu�ití hodnot přidělených vah pro jednotlivé vstupy a výstupy mů�eme 

konstatovat, �e například v roce 2001 mělo 12 z celkem 16 českých bank váhu 

fixních aktiv ni��í ne� 0,2 a 11 z nich dokonce váhu nulovou. Jeliko� do 

odhadu efektivnosti byly začleněny tři vstupy, svědčí to o jasné tendenci 

minimalizovat dopad fixních aktiv na odhad efektivnosti. Ve stejném roce a 

stejném modelu byla 11 ze 16 maďarských bank přidělena váha u fixních aktiv 

ni��í ne� 0,2 a devíti bankám váha 0,0. Podobná situace se vyskytla i v Polsku 

neboť 14 z 27 polských bank mělo váhu ni��í ne� 0,2 a 8 bank dokonce váhu 

nulovou. Nejhor�í stav byl identifikován na Slovensku kdy váha ni��í ne� 0,2 

byla přidělena v�em 11 bankám a devět z nich mělo váhu 0,0. Banky toti� 

v relaci k omezené velikosti bankovních trhů zemí V4 disponují nadměrným 

fixním majetkem zejména v podobě budov a pozemků, které s postupným 

přechodem k elektronickým formám bankovnictví ztrácejí vyu�ití a 

opodstatněnost. 

V České republice a na Slovensku byl odhadem DEA modelů odhalen 

jako dal�í zdroj ni��í efektivnosti přebytek klientských depozit ve správě bank. 

Tento závěr je potvrzen hned dvěma skutečnostmi. V obou zemích byla 

vět�ině bank přidělena u čistého úrokového výnosu (proměnná NII) váha ni��í 

ně� 0,2, co� při dvou výstupech zakomponovaných do výpočtu, vypovídá o 

minimalizaci vlivu NII. Na Slovensku se jedná o 6 z celkem 11 bank a 

v České republice dokonce o 12 z 16 bank. Přebytek depozit se do čistého 

úrokového výnosu promítá negativně tím, �e zvy�uje úrokové náklady bank a 

negativně tak působí na efektivnost bankovního zprostředkování. Na 

Slovensku je negativní dopad přebytku depozit verifikován i tím, �e sedm z 11 
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bank mělo u depozit jako�to vstupu (proměnná TD) váhu ni��í ne� 0,2 a pět 

bank váhu 0,0. 

V Maďarsku a Polsku se jako jednou z příčin ni��í efektivnosti ukázaly 

být personální náklady. V Maďarsku byla při odhadu BCC modelu za rok 

2001 celkem 10 bankám z 16 přidělena u personálních nákladů (proměnná 

PC) váha ni��í ne� 0,2 a sedm bank obdr�elo váhu nulovou. Je�tě průkazněj�í 

situaci lze pozorovat v Polsku, kde z celkem 27 analyzovaných bank mělo 22 

bank váhu ni��í ne� 0,2 a 16 bank váhu 0,0. Tento výsledek konvenuje s 

diskusí o koncentraci bankovního sektoru v druhé kapitole a se závěry 

některých studií o příli� velkém počtu aktivních bank a jejich poboček 

v určitých zemích. Daný stav následně vy�aduje zaměstnání vět�ího mno�ství 

pracovníků, jejich� kapacita ale není v důsledku omezeného tr�ního podílu 

bank vyu�ita plně a příspěvek zaměstnanců k ziskovosti, produktivitě i 

efektivnosti bank tak nedosahuje patřičné úrovně.20 

4.5.2 Obecné a strukturální příčiny 

Po identifikaci faktorů sni�ujících efektivnost bank v zemích V4 a 

rekrutujících se ze skupiny vstupů a výstupů začleněných do výpočtu 

přistoupíme k diskusi o obecných a strukturálních příčinách ni��í efektivnosti 

bank. Na základě teoretických předpokladů i empiricky ověřených faktů byl 

stanoven následující soubor potenciálních důvodů: 

• neadekvátní struktura primárních zdrojů; 

• nastavení fiskální a měnové politiky; 

• �patná úroková politika a stanovování vysokých úrokových sazeb na úvěry; 

• nekvalitní správa a řízení úvěrového rizika; 

                                                 
20 Počet bankovních míst a zaměstnanců začal například v Polsku výrazněji klesat a� od roku 2001. 

V roce 2001 poklesl počet zaměstnanců o 5400, v roce 2002 o 6900 a v roce 2003 o 7400. Předev�ím 

velké polské banky plánují s cílem sní�it stále vysoké personální náklady masivní propou�tění na rok 

2004. Objem mzdových a souvisejících nákladů ov�em neklesá automaticky se sní�ením počtu 

zaměstnanců. Na základě pracovní legislativy a interních sociálních programů banky vyplácejí 

propu�těným pracovníkům odstupné či hradí rekvalifikační kurzy apod. Citelný pokles personálních 

nákladů se tak projeví a� s určitým časovým zpo�děním. 
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• nedostatek kvalitních a úvěrovatelných projektů; 

• úroveň legislativy a právního rámce. 

V dal�ím textu se tak pokusíme z představeného seznamu mo�ných příčin 

identifikovat ty relevantní, je� se na nízké úrovni efektivnosti bankovního 

zprostředkování podílejí. 

4.5.2.1 Neadekvátní struktura primárních zdrojů 

Efektivnost bank není v �ádném případě negativně ovlivněna 

nedostatkem primárních zdrojů v podobě klientských depozit. V předchozí 

kapitole bylo empiricky prokázáno, �e efektivnost zhor�uje spí�e přebytek 

depozit. Dostatečný celkový objem primárních zdrojů v�ak sám o sobě 

automaticky neznamená dobré výchozí podmínky pro finanční 

zprostředkování. Významná je rovně� jejich měnová a zejména časová 

struktura. I kdy� jedním z elementárních rysů bankovního zprostředkování je 

překonávání disproporcí ve splatnosti depozit a úvěrů, nelze mít vět�inou 

dlouhodobé pohledávky zcela kryty zpravidla krátkodobými závazky. Jeliko� 

klientské bankovní vklady jsou vět�inově krátkodobé, napovídá vysoký podíl 

klientských vkladů na bankovních pasivech v zemích V4, �e banky spravují 

velký objem krátkodobých depozit, které omezují jejich schopnost poskytovat 

dlouhodobé úvěry. Banky zemí V4 tak sice mohou nabídnout soukromému 

sektoru krátkodobé půjčky, nicméně poptávka po nich nedosahuje potřebné 

úrovně. Skutečné zdroje pro financování úvěrové aktivity jsou poté banky 

nuceny získávat na mezibankovním trhu a  pro umístění krátkodobých zdrojů 

hledají jiné investiční příle�itosti, a to v domácí ekonomice i v zahraničí.21 

                                                 
21 V druhé polovině 90. let a na počátku 21. století umísťovaly banky ze zemí V4 i celého regionu 

SVE významnou část zdrojů do zahraničních aktiv. Jak potvrzují data z Internatinational Financial 

Statistics publikovaná MMF i údaje Banky pro mezinárodní platby, banky ze SVE byly čistými 

věřiteli bank pocházejících z jiných oblastí, zejména pak z EU. Nejvýrazněji se tato situace 

projevovala v ČR, na Slovensku, Bulharsku a Rumunsku. Výjimku představovaly pouze bankovní 

sektory Maďarska a Estonska.  
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4.5.2.2 Nastavení fiskální a měnové politiky 

Jako vhodný a bankami upřednostňovaný nástroj se poté jeví být státní 

dluhopisy, státní pokladniční poukázky nebo repo operace centrální banky. 

V�echny instrumenty bankám poskytují vysokou míru likvidity a výnos, který 

je sice ve srovnání s úvěry neporovnatelně ni��í, ale zcela bezrizikový, co� 

banky, za určitých podmínek, pova�ují za prioritní. Nastavení fiskální a 

monetární politiky tak mů�e pro banky fungovat jako stimul i jako omezující 

faktor investování zdrojů do státního sektoru. Vlády zemí V4, za�títěny 

relativně nízkým a přijatelným zadlu�ením státu, preferovaly v průběhu 

transformačního procesu vět�inou dluhové financování svých aktivit, přičem� 

následné deficity veřejných financí byly sanovány emisí státních cenných 

papírů. Kombinace jejich výnosu a ratingu z nich učinila lukrativní investiční 

alternativu vůči aktivním bankovním obchodům.22 Ozdravení veřejných 

financí, fiskální reforma a zpomalení nebo zastavení růstu veřejného dluhu by 

omezilo mo�nosti bank investovat do neproduktivních státních cenných 

papírů. Expanzivní rozpočtová politika vy�aduje pro zachovaní hospodářské 

stability konzervativní a zdr�enlivou měnovou politiku, která následně 

podněcuje banky k zapojení do repo operací centrální banky. Část primárních 

zdrojů je tak alokována a transformována do dobrovolných rezerv u centrální 

banky, čím� se hloubka i efektivnost bankovního zprostředkování výrazně 

sni�uje. 

4.5.2.3 Úroková politika bank  

Dal�ím potenciálním zdrojem ni��í efektivnosti bankovního 

zprostředkování mů�e být neadekvátní úroková politika bank, neboli jejich 

snaha poskytovat úvěry s neopodstatněně vysokými úrokovými sazbami. Jak 

ov�em ukazují hodnoty čisté úrokové mar�e v tabulkách 2.4, 2.9, 2.12 a 2.16, 

nelze úrokovou politiku bank zemí V4 pokládat za přemr�těnou a 

neodpovídající hospodářské situaci a bankovním standardům. Podporu těmto 

                                                 
22 Například v ČR banky dr�í, podle údajů ČNB, ve svých portfoliích více ne� 60 % v�ech 

emitovaných státních cenných papírů a ty tak tvoří zhruba jednu desetinu jejich celkových aktiv. 
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argumentům lze nalézt i v závěrech publikovaných v Riess et al. (2002). 

Autoři na základě rozdílu mezi úvěrovými a depozitními úrokovými sazbami 

oči�těnými o inflaci a efekty povinných minimálních rezerv vypočetli reálné 

mar�e bankovního zprostředkování a zjistili, �e v zemích V4 a SVE nejsou 

v �ádném případě nadměrné. Naopak ve vět�ině zemí se nacházejí pod úrovní 

mar�í bě�ných v původních zemích EU a od roku 1995 pozvolna klesají. 

Závěry o nízké úrokové mar�i v zemích V4 mohou působit překvapivě, 

zvlá�ť s ohledem na nestandardní podmínky tranzitivní ekonomiky, v nich� 

musely banky působit. Klíčem k objasnění by mohla být silná konkurence, 

která na bankovních trzích panovala a nutila tak banky k tr�nímu chování 

beroucímu zřetel na nabídku a aktivity konkurenčních institucí. Otázkou 

ov�em zůstává, zda silná konkurence znamenala výhodu pro v�echny 

potenciální klienty bank. Velice pravděpodobně ze vzniku nových bankovních 

domů a předev�ím z příchodu zahraničních bank na trhy SVE profitovali ti 

nejkvalitněj�í (blue chips) klienti, o ně� banky usilovaly nejvíce a byly 

ochotny vstoupit do konkurenčního boje. Efekty konkurence v dal�ích 

klientských segmentech závisely na stupni koncentrace. Čím více byl 

bankovní sektor koncentrovaný, tím méně mohli ostatní klienti, je� se svými 

projekty nepředstavovali pro banky zdroj bezpečného výnosu a perspektivního 

obchodního vztahu, vyvolat mezibankovní konkurenční boj přiná�ející ni��í 

sazby a lep�í úvěrové podmínky. Předpoklad, �e efektivnost bankovního 

zprostředkování v zemích V4 zaostává v důsledku chybné úrokové politiky 

bank a vysokých úroků na úvěry v�ak mů�eme zamítnout a věnovat pozornost 

dal�ím eventuálním příčinám. 

4.5.2.4 Správa a řízení úvěrového rizika 

Efektivnost finančního zprostředkování bezesporu ovlivňuje i kvalita 

celého úvěrového procesu. Výrazné nedostatky v této klíčové bankovní 

činnosti lze bezesporu pozorovat, jak je blí�e diskutováno v druhé kapitole 

disertační práce, na počátku transformačního procesu. Námi sledované období 

konce 90. let a počátku první dekády 21. století v�ak ji� za tranzitivní periodu 
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plně pova�ovat nelze. Banky v zemích V4 v té době ji� disponovaly 

dostatečnými nástroji i zku�enostmi nutnými k efektivní správě a řízení 

úvěrového rizika a velká část problémů pramenících z nadměrné kumulace 

klasifikovaných úvěrů byla vyře�ena nebo se v procesu ře�ení právě 

nacházela. Spojovat ni��í efektivnost bankovního zprostředkování 

s nedostatečně rozvinutým zázemím pro správu a řízení úvěrového rizika by 

tak bylo neopodstatněné. Situace v bankách se bude dále zlep�ovat s tím, jak 

budou do úvěrového procesu zaváděny ověřené metody, techniky a know-how 

vět�inových vlastníků privatizovaných bank, kteří se rekrutují ze skupiny 

renomovaných zahraničních institucí. 

Negativní dopady iracionální úvěrové alokace z první poloviny 

transformace v�ak na úvěrovou politiku bank v analyzovaném období přece 

jen jistý vliv měly. Banky, které byly ztrátami z klasifikovaných úvěrů 

posti�eny nejvíce, výrazně omezily svou úvěrovou aktivitu a zpřísnily kritéria 

pro poskytnutí úvěru. Faktem je, �e takto reagovaly zejména největ�í banky, 

co� při důle�itosti bankovního sektoru ve finančních systémech zemí V4 

znamenalo zablokování úvěrového kanálu, úvěrovou kontrakci a výrazné 

omezení přísunu finančních zdrojů do ekonomiky a soukromého sektoru. 

4.5.2.5 Nedostatek kvalitních a úvěrovatelných projektů 

Faktory limitující efektivnost bankovního zprostředkování v�ak 

neexistovaly výhradně na nabídkové straně úvěrového trhu. Subjekty a 

projekty reprezentující poptávku po úvěrech nebyly dostatečně kvalitní, 

nenabízely rizikově přijatelný ziskový potenciál a nepředstavovaly tak pro 

banky přita�livé investiční příle�itosti. Nejlukrativněj�í klienti v podobě 

významných domácích podniků či stále častěji přicházejících zahraničních 

investorů se domácím bankám i kapitálovým trhům vyhýbali. Pro financování 

svých investičních a rozvojových potřeb vyu�ívali svých vlastních zdrojů nebo 

slu�eb zahraničních bank. Dokumentují to údaje o zadlu�enosti firem doma a 

v zahraničí, která dosahuje stejné úrovně pouze v ČR, zatímco v ostatních 
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zemích V4 je zahraniční zadlu�enost předev�ím v důsledku v minulosti 

vysokých domácích úrokových sazeb podstatně vy��í. 

S ekonomickým o�ivením stoupal i počet �ivotaschopných investičních 

záměrů a bankám se otevíral prostor pro intenzivněj�í úvěrovou aktivitu, co� 

mnohé z nich i vyu�ily. Banky navíc, motivovány snahou více diverzifikovat 

své portfolio, začaly s expanzí do dosud téměř opomíjených segmentů jako 

jsou domácnosti či malé a střední podniky. Zejména sektor domácností 

dlouhou dobu zaostával za svým potenciálem. Například v roce 2001 

představovaly úvěry domácnostem 6,5 % HDP v ČR, 6 % HDP v Maďarsku, 

zatímco v Rakousku více ne� 30 % HDP.  Zvý�enou orientaci úvěrové aktivity 

bank na retailovou klientelu mů�eme pozorovat ve v�ech zemích V4, i kdy� 

nejvýrazněji je tento trend je přitom patrný zejména v Česku a Maďarsku, tedy 

v nejefektivněj�ích bankovních sektorech V4. Tempa růstu objemu 

poskytnutých úvěrů v tomto sektoru převy�ují objem nových úvěrů 

v korporátním sektoru i několikanásobně.23 

4.5.2.6 Úroveň legislativy a právního rámce  

Faktorem, který bezesporu podkopává ochotu bank poskytovat úvěry a 

podstupovat tak jistou míru rizika, jsou nedostatky v legislativě a právním 

                                                 
23 Nejvy��í tempa růstu lze odhalit v Maďarsku a Česku. Například objem úvěrů firemnímu sektoru 

vzrostl v Maďarsku v roce 2002 o 7,2 % a objem retailových úvěrů o 75,3 %.  Stejně razantní růst 

pokračoval i roce 2003, kdy se objem retailových úvěrů zvý�il o 74,5 % a objem korporátních úvěrů o 

17,5 %. Ve třetím čtvrtletí 2003 navíc poprvé převý�il nárůst v retailovém sektoru ve své absolutní 

hodnotě v HUF objem nových úvěrů ve firemní sféře. V Česku do�lo v roce 2002 dokonce k poklesu 

celkového objemu úvěrů o 1,9 %, přičem� objem úvěrů firemnímu sektoru poklesl dokonce o 18,3 %, 

av�ak domácnosti zvý�ily své zadlu�ení o 33 %. V roce 2003 celková úvěrová emise vykázala opět 

pozitivní růstové hodnoty, v celkovém objemu 11,8 %, korporátní klienti 1,7 % a domácnosti opět 

vysokých 34,6 %. Navíc se úvěry domácnostem dostaly poprvé na druhou pozici před úvěry vládnímu 

sektoru. V Polsku do�lo v roce 2002 k růstu celkového objemu úvěrů o 2,9 %, k růstu objemu úvěrů 

firmám o 1,7 %, av�ak k růstu objemu úvěrů domácnostem o 9,4 %. V roce 2003 byl nárůst je�tě 

výrazněj�í, kdy� objem úvěrů domácnostem vzrostl o 13,8 %, firmám pouze o 2,6 % a celkově do�lo 

ke zvý�ení o 6,8 %. Ve slovenském bankovním sektoru se v roce 2002 zvý�il celkový objem úvěrů o 

1,1 % a objem úvěrů domácnostem o 10,9 %. O rok později se úvěrová emise zrychlila, kdy� celkový 

objem úvěrů vzrostl o 15,4 % a objem pohledávek vůči domácnostem se zvý�il o 22,9 %. 
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rámci. Propracovaný systém správy a řízení úvěrového rizika nemů�e 

fungovat plnohodnotně, pokud to neumo�ňuje institucionální uspořádání 

ekonomiky. Zejména nedostatečná ochrana práv věřitelů či jejich neefektivní 

vynucování zhor�uje výchozí pozici bank i efektivnost bankovního 

zprostředkování. Věřitelská práva zahrnují předev�ím dva klíčové aspekty: za 

prvé právo dr�et a vyu�ít zástavu a za druhé alespoň částečně získat 

poskytnuté prostředky zpět prostřednictvím mechanismu vyhlá�ení úpadku. 

Jestli�e jsou uvedená práva omezena, banky se zdráhají poskytovat úvěry, 

po�adují splnění přísněj�ích podmínek, čím� v důsledku hubí ekonomicky 

�ivotaschopné a realizovatelné projekty. Argumenty vypovídající o 

nedostatečné ochraně práv věřitelů v zemích V4 a SVE poskytují například 

Wagner a Iakova (2001), přičem� problematika legislativního uspořádání 

v jednotlivých zemích je diskutována rovně� v IMF (2001, 2001b, 2002, 

2002b). Jako zásadní problémy byly identifikovány nízká návratnost zástav, 

právní omezení svobodného nakládání s aktivy zaji�těnými nemovitostmi, 

daňové zákony nemotivující k odepsání �patných úvěrů, pomalý a neefektivní 

průběh bankrotů a zdlouhavá jednání soudních a státních institucí. 

4.6 Doporučení a náměty ke zvý�ení efektivnosti 

Při sumarizaci základních faktorů, které lze pova�ovat za významné 

zdroje ni��í efektivnosti bankovního zprostředkování v zemích V4,  bychom 

měli polo�it důraz předev�ím na silnou konkurenci domácích bank pocházející 

od zahraničních institucí a vnitropodnikového financování, dále pak na 

nedostatky v legislativním systému a stále je�tě přetrvávající obavy bank 

z úvěrování podnikového sektoru spojené s nedostatkem kvalitních 

investičních záměrů. Z pohledu managementu bank se jako klíčové nedostatky 

jeví nedostatečně vyu�ívaná fixní aktiva a vysoké osobní náklady. Identifikace 

příčin nám tak umo�ňuje vyslovit i určitá doporučení, je� by měla vést ke 

zvý�ení efektivnosti bankovního zprostředkování v zemích V4: 

• banky by měly čelit konkurenci zahraničních bank v obsluze 

nejbonitněj�ích klientů komplexní nabídkou �pičkových produktů; 
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• banky by se v úvěrové politice měly více zaměřit na perspektivní sektory, 

jakými jsou domácnosti a malé a střední podniky; 

• banky by měly pokračovat v preferování elektronického bankovnictví a 

redukci klasických forem bankovnictví prodejem nevyu�ívaných 

nemovitostí a propou�těním zaměstnanců, 

• neefektivnost z rozsahu a neefektivně vyu�ívané kapacity by měly být 

redukovány prostřednictvím fúzí a akvizicí včetně přeshraničních 

propojení; 

• státní instituce by měly usilovat o výrazné zlep�ení legislativního rámce 

podnikatelského prostředí tak, aby banky mohly lépe vyu�ívat svých 

věřitelských práv a firmy mohly podnikat v přehledněj�ím a jasněj�ím 

právním systému; 

• stát by měl zefektivnit podporu sektoru malých a středních podniků (MSP). 

 

 Silné konkurenci zahraničních bank v obsluze preferovaných klientů 

z řad nejvýznamněj�ích domácích firem a nově přicházejících zahraničních 

investorů mohou domácí bankovní domy čelit pouze komplexní nabídkou 

slu�eb a produktů �pičkové kvality, které jsou plně srovnatelné se slu�bami 

renomovaných zahraničních bank. Nejedná se ov�em pouze o výhodné 

úvěrové podmínky, ale o kompletní finanční servis zahrnující kromě 

standardních bankovních slu�eb také správu aktiv, investiční slu�by, operace 

na finančních trzích nebo poradenství ve finančním řízení a plánování. 

Zabezpečení participace domácích bank na financování nových zahraničních 

investic je je�tě komplikovaněj�í, neboť zahraniční investoři ve velké míře 

vyu�ívají vlastních zdrojů, k čemu� je motivuje i nastavení legislativy týkající 

se investičních pobídek.24 

                                                 
24 Například v ČR se vy�aduje, aby byla minimálně polovina investice kryta vlastními zdroji 

investora. Díky nevyspělosti kapitálových trhů v zemích V4 nejsou finanční prostředky na realizaci 

investic získávány ani emisemi cenných papírů v regionu a domácí finanční systémy jsou tak 

ochuzeny o výrazně rozvojové impulsy dvojnásobně.  
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Jeliko� výsledek konkurenčního boje domácích bank o nejlep�í klienty 

je velmi nejistý, měly by se banky ve své úvěrové aktivitě zaměřovat i na 

ostatní sektory domácí ekonomiky, je� na zahraniční financování z důvodu 

ni��í úvěruschopnosti nedosáhnou. Nejvýznamněj�í domácí banky, které 

pro�ly v druhé polovině 90. let  dramatickým obdobím zapříčiněným 

neracionální úvěrovou alokací na počátku transformace by se měly výrazněji 

oprostit od obav z obnovení problémů a za podpory očekávaného 

ekonomického růstu podněcujícího vznik úvěrovatelných investičních projektů 

znovu aktivovat úvěrovou činnost a zvý�it efektivnost bankovního 

zprostředkování. Stále silněji se projevující efekty, které do úvěrového 

procesu a řízení úvěrového rizika bank přinesli strategičtí vlastníci by měly 

v�e je�tě více urychlit. Za sektory s největ�ím potenciálem a přínosem pro 

banky pova�ujeme domácnosti a MSP, které tvoří páteř ekonomik zemí V4. 

Hlavními výhodami segmentu drobných a středních klientů je výrazně 

zjednodu�ený a méně nákladný proces ohodnocení rizika, snadněj�í 

monitoring i mnohem efektivněj�í proces vymáhání pohledávek. Banky by tak 

měly co nejvíce vyu�ít současnou situaci, kdy nízké a stabilní úrokové sazby a 

změna �ivotních návyků vyvolaná generační obměnou zvý�ily ochotu 

domácností zadlu�ovat se a podnítila zvý�ený zájem o spotřebitelské a 

hypotéční úvěry. 

Nástrojem ke zvý�ení efektivnosti bank ve finančním zprostředkování 

je také odstranění chyb a nedostatků v právním řádu. Tento úkol ov�em ji� 

nenále�í do kompetencí vedení bank, ale příslu�í státní správě, zákonodárné a 

exekutivní moci a je zapotřebí jej pokládat jako úkol nejvy��í důle�itosti. 

Důkazy o tom, �e správné fungování legislativního rámce je klíčové pro 

efektivní činnost finančního systému a ekonomický růst podávají mezi jinými 

například La Porta et al. (1997) nebo Levine et al. (2000). I kdy� země V4 

v tomto směru předev�ím v rámci harmonizace právních předpisů 

s legislativou EU učinily výrazný pokrok, stále existuje prostor pro dal�í 

zlep�ení. Za zásadní lze pova�ovat úpravu úpadkového práva, zlep�ení 
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podmínek pro zalo�ení podnikatelského subjektu a zrychlení a zefektivnění 

vymáhání věřitelských práv. 

Jeliko� MSP, a zejména začínající podnikatelské subjekty bez potřebné 

úvěrové a finanční historie, automaticky nepatří mezi preferované dlu�níky, je 

nezbytné, aby stát aktivně podporoval rozvoj tohoto sektoru hospodářství. 

Kromě přímé podpory v podobě finančních grantů, půjček, garancí, záruk a 

poradenství stát musí stanovit adekvátní daňový systém a sociální systém, 

který neodrazuje MSP od zahájení a pokračování v podnikatelské činnosti.  
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5. Determinanty relativní efektivnosti bank 

Relativní efektivnost bank, respektive její vý�i u konkrétních institucí 

neovlivňují pouze proměnné, je� mů�eme do analýzy zakomponovat jako 

vstupy a výstupy bankovního procesu plně kontrolované firemním 

managementem, jak bylo učiněno v přede�lé kapitole. Dal�ími fenomény jsou 

charakteristiky banky, které management nemů�e ovlivňovat zcela nebo pouze 

v dlouhodoběj�ím horizontu a také makroekonomické a strukturální prostředí, 

v něm� banka podniká, av�ak samovolně je nemů�e měnit ani usměrňovat. 

V neposlední řadě mají vliv náhodné chyby, které v�ak stochastické metody, 

na rozdíl od deterministických, doká�í od neefektivnosti odli�it. 

Problému rozdílného ekonomického prostředí v analyzovaných zemích 

musí čelit zejména mezinárodní analýzy relativní efektivnosti bank, které 

vytvářejí ze v�ech institucí jednotný estimační soubor a odhadují pro v�echny 

banky toto�nou hranici efektivnosti. Jeliko� analýza provedená ve čtvrté 

kapitole disertační práce nále�í k tomuto typu studií a navíc pova�ujeme 

opomenutí národních enviromentálních1 faktorů za záva�ný nedostatek, který 

sni�uje kvalitu a vypovídací sílu analýzy, je pátá kapitola věnována právě 

identifikaci hlavních determinantů efektivnosti bank v zemích V4.  

Za tímto účelem je pátá kapitola strukturována následovně. V první 

části jsou nejprve představeny hlavní teoretické koncepce zaměřené na 

odhalení determinantů relativní efektivnosti. V kapitole 5.2 jsou popsány 

zásadní charakteristiky pou�itého modelu, konkrétně jeho konstrukce, závislá 

a vysvětlující proměnné. Kapitola 5.3 je pak věnována odhadu modelu a 

diskusi nad výsledky.  

                                                 
1 I kdy� v če�tině se mů�eme s pojmem enviromentální setkat spí�e v souvislosti se �ivotním 

prostředím, pro potřeby disertační práce chápeme pod tímto pojmem faktory vypovídající o dílčích 

aspektech národního podnikatelského prostředí. 
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5.1 Hlavní modely určení determinantů efektivnosti 

Za účelem zakomponování specifických faktorů popisujících jednotlivé 

instituce i makroekonomický rámec podnikání do analýzy relativní 

efektivnosti bylo vyvinuto několik modelů a postupů. Fried et al. (2002) je 

člení do dvou skupin na jednofázové (one-stage models) a dvoufázové (two-

stage models). 

Jednofázové modely poprvé publikovali Banker a Morey (1986a, 

1986b), přičem� základním principem je začlenění specifických faktorů do 

výpočtu efektivnosti společně se vstupy a výstupy. První model je 

konstruován pro měřitelné proměnné jako jsou kvazi fixní vstupy nebo 

výstupy, jejich� objem je přechodně omezen smluvními ujednáními. Výpočet 

efektivnosti probíhá tak, �e samotná optimalizační procedura je omezena 

pouze na vstupy nebo výstupy.  Často obtí�ně splnitelným předpokladem 

modelu je dopředu známý směr vlivu ka�dé enviromentální proměnné na 

efektivnost.  Druhý model zahrnuje kategorické proměnné jako například 

formu vlastnictví a při stanovování efektivnosti omezuje estimační soubor 

pouze na jednotky nacházející se ve stejné a vy��í (ni��í) kategorii jako 

analyzovaná jednotka. Tento postup v�ak výrazně sni�uje diskriminační sílu 

modelu a vypovídací schopnost výsledků. 

Typický dvoufázový přístup je v první řadě zalo�en na standardním 

odhadu efektivnosti pomocí některé z parametrických nebo neparametrických 

metod, na něj� ve druhém kroku navazuje regresní analýza, v ní� vypočtené 

míry efektivnosti vystupují jako závislá proměnná a enviromentální 

charakteristiky jako nezávislé proměnné. Regresní analýza se tak sna�í 

vysvětlit variaci mezi mírami relativní efektivnosti vektorem pozorovaných 

hodnot specifických proměnných. Průkopníkem tohoto přístupu se stal 

Timmer (1971)2, přičem� v následujících letech byl jeho základní model 

v mnoha aspektech roz�ířen a zdokonalen. Hlavním přínosem byl přechod od 

standardní regresní analýzy metodou bě�ných nejmen�ích čtverců (OLS) 

                                                 
2 Zajímavý je rok publikace Timmerova příspěvku, který o sedm let předstihl formální vznik DEA. 
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k technikám pracujícím s omezenými závislými proměnnými. Metodou 

obecně uznávanou a pou�ívanou v dřívěj�ích studiích se nakonec stala 

tobitová regresní analýza. Tobitový model toti� umo�ňuje bez potí�í pracovat 

s mírami efektivnosti, jejich� hodnoty se vyskytují pouze ve specifickém 

intervalu (0,1]. Analýza zalo�ená na standardní OLS by vedla 

k neplnohodnotným odhadům parametrů, neboť tato metoda apriorně 

předpokládá normální a homoskedastické rozdělení závislé proměnné. Výhody 

tobitového modelu nad metodou OLS empiricky dokázali například Fried et 

al.(1993). 

Alternativní přístup vůči tradičnímu dvoufázovému konceptu pou�ili 

například McCarty a Yaisawarng (1993) nebo Bhattacharyya et al. (1997), 

kteří míry efektivnosti odhadnuté v první fázi analýzy upravovali pomocí 

reziduí z regresní analýzy. Tento přístup v�ak v empirické literatuře nena�el 

významněj�í uplatnění. Zcela originální přístup bez vyu�ití regresní analýzy 

publikoval Pastor (1995). V první fázi výpočtu je aplikována buď vstupně 

orientovaná DEA na vstupy a enviromentální proměnné nebo výstupně 

orientovaná DEA na výstupy a enviromentální proměnné. Následně jsou, 

s cílem eliminovat vliv enviromentálních proměnných, nahrazeny vstupy nebo 

výstupy radiálními projekcemi reprezentujícími jejich optimální hodnoty. Ve 

druhé fázi je opět pou�ita DEA, av�ak na roz�ířený estimační soubor 

obsahující nejen původní data v�ech DMU, ale také radiální projekce původně 

neefektivních DMU. Rozdíl mezi původními hodnotami efektivnosti a 

efektivnostmi vypočtenými na základě radiálních projekcí následně odhaluje u 

prvotně neefektivních DMU vliv a dopad enviromentálních proměnných. 

V poslední době se objevují i třífázové modely, mezi ně� patří 

například přístup zveřejněný ve Fried et al. (1999). Standardní DEA analýza je 

zde následována tobitovou regresí, aby pak ve třetí fázi byla původní data 

upravena o vypočtený dopad enviromentálních faktorů a na nich opětovně 

provedena DEA analýza. Hlavním nedostatkem modelu je, �e vstupní data 

nemohou být z podstaty pou�itých metod oči�těna od efektu náhodných chyb. 
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Pro odstranění zmíněného nedostatku navrhli Fried et al. (2002) třífázový 

model, v jeho� druhé fázi kombinují DEA s analýzou SFA.  

5.2 Popis pou�itého modelu 

5.2.1 Konstrukce modelu 

Jeliko� teoretická konstrukce nověj�ích modelů a přístupů 

představených v předchozí podkapitole není doposud podepřena dostatečně 

extenzivní empirickou literaturou, byl pro potřeby disertační práce zvolen jako 

vhodný nástroj dvoufázový model zalo�ený na odhadu relativní efektivnosti a 

Tobitové regresi. 

Standardní Tobitový model lze pro DMUi definovat následovně: 

                 (5.1) 

                  (5.2) 

                       (5.3)

  

kde εi ~ N(0, σ2), xi je vektor vysvětlujících proměnných a β  je vektor 

neznámých parametrů, y*i je latentní proměnná a yi je relativní efektivnost 

jednotky DMUi. Věrohodnostní funkce (L) je na základě hodnot nezávislých 

proměnných a relativní efektivnosti maximalizována s cílem odhadnout β a σ . 

 

                               (5.4) 

 

         (5.5) 

První část věrohodnostní funkce vychází z pozorování pro maximálně 

efektivní banky (y=0) a druhá část z dat pro relativně neefektivní banky (y>0). 

Fi je distribuční funkce ε při standardním normálním rozdělení odhadnutá pro 

β�xi/σ. 
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5.2.2 Stanovení závislé a vysvětlujících proměnných 

Kromě konstrukce modelu je pro jeho odhad zapotřebí určit, která data 

budou vypovídat o míře relativní efektivnosti. Jeliko� jsme v předchozím textu 

dokázali, �e SFA a DEA poskytují konzistentní výsledky a o míře relativní 

efektivnosti bankovních sektorů i jednotlivých bank vypovídají bez vět�ích 

rozporů, byly za výchozí zvoleny hodnoty efektivnosti podle DEA vypočtené 

modelem CCR i BCC. Tuto volbu podporuje i skutečnost, �e to byl DEA 

model BCC, který jako jediný poskytoval zejména v prvních třech letech 

odli�né výsledky v hodnocení velkých bank, a proto odhady alternativních 

regresních rovnic mohou přinést zcela protichůdné a zajímavé výsledky. 

Aplikace hodnot efektivnosti podle DEA jako�to závislé proměnné vychází i  

z faktu, �e stejnou metodiku vyu�ila vět�ina studií věnujících se dané 

problematice, co� v důsledku napomáhá kompatibilitě výsledků a umo�ňuje 

tak jejich vzájemná srovnání. 

Praktické provedení analýzy determinantů efektivnosti bank je tedy 

koncipováno jako odhad Tobitového modelu s vysvětlujícími proměnnými 

popisujícími jak makroekonomické prostředí bankovního podnikání, tak 

charakterizujícími specifické rysy analyzovaných bankovních institucí. 

Takovou konstrukcí regresní rovnice usilujeme o zji�tění, zda je efektivnost 

bank v zemích V4 více ovlivňována exogenními hospodářskými podmínkami 

nebo specifickými proměnnými, které se sice na ka�dou banku 

bezpodmínečně vá�í, ale nejsou operativně ovlivnitelné jejím vedením. 

Obdobnou metodiku pou�ili ve svých studiích například Casu a Molyneux 

(2000), Grigorian a Manole (2002) nebo Weill (2003b). 

Pro deskripci národního ekonomického prostředí byly vybrány pouze 

makroekonomické veličiny s přímou i nepřímou vazbou na bankovní 

zprostředkování. Nezařazení veličin popisujících stav či stupeň rozvoje 

bankovního nebo firemního sektoru vychází ze skutečnosti, �e mezi zeměmi 

V4 bychom v těchto kategoriích nalezli pouze marginální rozdíly3 a jejich 
                                                 
3 Toto konstatování za�tiťují předev�ím ukazatele EBRD Index of Banking Reform a Index of 

Enterprise Reform, které v jednotlivých zemích V4 dosahují velice podobných hodnot. Hodnoty obou 
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začlenění by tak nezvý�ilo vypovídací schopnost modelu.4 Za klíčové 

makroekonomické proměnné byly zvoleny celková ekonomická úroveň země, 

inflace, úrokové sazby a rozsah vlastních zdrojů ekonomiky. 

Ohledně charakteristik bank, je� nepatří mezi managementem zcela 

ovlivnitelné faktory, panuje v odborné literatuře významný nesoulad názorů. 

Do regresní analýzy jsme zařadili spí�e proměnné, které management nemů�e 

měnit operativně, ale pouze v del�ím horizontu například prostřednictvím 

stanovení cílů a strategie rozvoje banky. Volba proměnných zároveň 

akcentovala snahu testovat vliv významných charakteristik bank a bankovního 

podnikání na efektivnost v podmínkách tranzitivních ekonomik, co� by 

umo�nilo srovnání s výsledky a závěry obdobných empirických studií jako 

například Casu a Molyneux (2000), Pastor et al. (1997b) nebo Jackson a Fethi 

(2000). Za určující charakteristiky byly zvoleny ziskovost, solventnost, 

velikost a typ vlastnictví. Přesnou definici jednotlivých proměnných společně 

s očekávaným vlivem na efektivnost obsahuje Tabulka 5.1. 

Definice determinantů efektivnosti a jejich očekávaný vliv   Tabulka 5.1 

determinant přesná definice vliv 
ekonomická 
úroveň země 

HDP per capita ve stálých cenách roku 1995*, konverze 
z národních měn do USD přes průměrný nominální kurz za rok + 

inflace meziroční růst indexu spotřebitelských cen CPI - 

úrokové sazby aritmetický průměr průměrné sazby na depozita a průměrné 
sazby na úvěry - 

vlastní zdroje 
ekonomiky 

podíl celkového objemu depozit na ročním HDP v bě�ných 
cenách + 

ziskovost podíl zisku na průměrné vý�i kapitálu banky ? 
solventnost podíl kapitálu na celkových aktivech banky + 
velikost podíl banky na národním trhu klientských depozit -/+ 
zahraniční 
vlastnictví 

minimálně 50,01 % kapitálu ve vlastnictví zahraničního subjektu 
nebo subjektů (dummy proměnná: 1=zahraniční vlastnictví) + 

 Pozn: * v případě Maďarska byly pou�ity hodnoty ve stálých cenách roku 1998. 
 

                                                                                                                                          
indexů jsou dostupné v ročně vydávané publikace EBRD Transition Report a hodnoty Index of 

Banking Reform uvádí i Tabulka 2.1. 
4 Začlenění indikátorů EBRD, jako�to obecně uznávaných ukazatelů transformačního pokroku, do 

regresní analýzy bylo testováno, av�ak odhadnuté koeficienty nebylo mo�no pova�ovat za statisticky 

významné.  
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Hodnoty ve�kerých makroekonomických proměnných byly získány 

z databáze MMF International Financial Statistics a jsou uvedeny v Příloze 7. 

Hodnoty specifických bankovních charakteristik byly vypočteny na základě 

dat publikovaných ve finančních výkazech analyzovaných bank a jejich 

deskriptivní statistika je obsa�ena v Příloze 8. 

Očekávaný pozitivní vliv HDP vychází z předpokladu, �e expanze 

hospodářské aktivity je obvykle spojena s vytvářením vět�ího počtu 

investičních projektů a zpravidla i objemu depozit. Relativně bohat�í 

společnost rovně� více inklinuje k vyu�ívaní bankovních slu�eb v�eho druhu. 

U inflace předpokládáme negativní vliv, jeliko� vysoká míra inflace 

nestimuluje k tvorbě úspor a ani nedodává jistotu investičnímu rozhodování. 

Odhad negativní dopadu úrokových sazeb pramení z přesvědčení, �e vysoké 

úrokové sazby neumo�ňují realizaci méně výnosných, ale také méně 

rizikových projektů, na co� banky reagují buďto omezením úvěrové aktivity 

nebo příklonem k rizikověj�ím projektům. Vysoké úrokové sazby rovně� 

zvy�ují úrokové náklady bank a při omezené úvěrové aktivitě sni�ují celkový 

úrokový výnos. Rozsah vlastních zdrojů v ekonomice byl měl působit 

pozitivně, jeliko� vy��í hodnota podílu svědčí o snadněj�ím a méně nákladném 

procesu sběru klientských vkladů. 

Nejasnost u ziskovosti reflektuje existenci dvou mo�ných scénářů 

charakterizovaných teorií efektivní struktury (efficient structure hypothesis) 

respektive teorií S-C-P (structure � conduct � performance). Blí�e se 

problematice efektivnosti a ziskovosti v bankovním sektoru věnuje Stavárek 

(2003c). V případě solventnosti předpokládáme pozitivní závislost v důsledku 

preferencí klientů ve prospěch solventních bank a díky platnosti pákového 

(leverage) efektu. Zcela neurčitý je z pohledu ex-ante dopad velikosti banky. 

Jeliko� je v regresní analýze pou�ita jako závislá proměnná hodnota 

efektivnosti podle CCR i BCC modelu, lze zejména u druhého z nich očekávat 

v důsledku eliminace neefektivnosti z rozsahu pozitivní vliv. Jednoznačně 

pozitivní očekávání lze na základě obecného přesvědčení o kladném vlivu 

vyjádřit u zahraničního vlastnictví. 
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Pro odhalení hlavních determinantů efektivnosti byla odhadnuta 

následující regresní rovnice (5.6), v ní� jako závislá proměnná vystupuje míra 

relativní efektivnosti vypočtená metodou DEA a modelem CCR respektive 

BCC. Odhad jsme provedli jak pro celé analyzované období dohromady, tak i 

pro jednotlivé roky zvlá�ť. 

  Θi = α + β1GDP + β2CPI + β3AIR + β4DOP + β5ROAE +  

  β6EOTA  + β7MS + β8FO + εi                        (5.6) 

kde 

 

GDP  �  hodnota HDP per capita v cenách roku 1995 

CPI  �  meziroční růst inflace na základě indexu CPI 

AIR  �  průměrná úroková sazba 

DOP  �  podíl celkových depozit na hrubém domácím  

    produktu v bě�ných cenách 

ROAE  �  výnosnost průměrného kapitálu 

EOTA  �  podíl kapitálu na celkových aktivech 

MS  �  podíl depozit spravovaných bankou na celkových  

    depozitech bankovního sektoru 

FO  �  dummy proměnná vypovídající o typu vlastnictví  

    (rovná se jedné, pokud má banka zahraničního  

    majoritního vlastníka a rovná se nule, jestli�e je  

    banka vět�inově vlastněna domácím subjektem). 

5.3 Výsledky odhadu modelu 

Koeficienty regresorů z rovnice (5.6) byly pro ka�dý typ závislé 

proměnné odhadnuty celkem �estkrát, a to pro celé analyzované období i pro 

ka�dý rok jednotlivě. Praktický výpočet byl proveden s vyu�itím 

ekonometrického softwaru Eviews 4.1. Výsledné hodnoty koeficientů 

společně s dal�ími významnými charakteristikami modelu jsou pro celé 



 

 - 120 -

období uvedeny v Tabulce 5.2 a v Tabulce 5.3 a výsledky pro jednotlivá léta 

jsou obsa�eny v Příloze 9. 

Výsledky odhadu regresní funkce � CCR jako závislá proměnná                   Tabulka 5.2 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-value 
konstanta 0,258260 0,190517 1,355574 0,1752 
GDP 0,044141* 0,015771 2,798900 0,0051 
CPI -0,363851 0,653062 -0,557146 0,5774 
AIR -0,183646 0,748850 -0,245237 0,8063 
DOP 0,290454 0,226866 1,280290 0,2004 
ROAE 0,185898** 0,076848 2,419028 0,0156 
EOTA 0,759715* 0,120017 6,330075 0,0000 
MS -0,534243** 0,224900 -2,375470 0,0175 
FO 0,114692* 0,032222 3,559409 0,0004 
sigma 0,194204* 0,009917 19,58323 0,0000 
R2 0,332569 
Adjusted R2 0,308827 
Log likelihood 16,98347 
Pramen: výpočty autora Pozn.: *, ** označuje signifikantní koeficient na hladině  
                významnosti 1 % respektive 5 % 

Výsledky odhadu regresní funkce � BCC jako závislá proměnná                   Tabulka 5.3 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-value 
konstanta 0,836083* 0,215172 3,885655 0,0001 
GDP 0,012409 0,019874 0,624363 0,5324 
CPI -0,028944 0,804625 -0,035972 0,9713 
AIR -0,844201 0,884928 -0,953978 0,3401 
DOP -0,399298 0,259937 -1,536134 0,1245 
ROAE 0,285825* 0,086050 3,321617 0,0009 
EOTA 0,830039* 0,191132 4,342744 0,0000 
MS 0,928446* 0,172057 5,396148 0,0000 
FO 0,106603* 0,037145 2,869948 0,0041 
sigma 0,232990* 0,013818 16,86147 0,0000 
R2 0,267678 
Adjusted R2 0,241627 
Log likelihood -55,10385 
Pramen: výpočty autora Pozn.: * označuje signifikantní koeficient na hladině  
                významnosti 1 %  

Celkově mů�eme konstatovat, �e vypovídací schopnost modelů je plně 

srovnatelná s přede�lými obdobnými studiemi zaměřenými i na vyspělé země, 

co� lze pova�ovat za velmi dobré a uspokojivé výsledky. Disertační práce tak 

prokázala, �e na podmínky tranzitivní ekonomiky lze i přes obavy o 

konzistentnost a kvalitu vstupních dat úspě�ně aplikovat standardní metody 

analýzy efektivnosti bank i jejích determinantů. Za pozitivum modelů 
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pova�ujeme rovně� skutečnost, �e reálná znaménka koeficientů převá�ně 

korespondují s ex-ante očekáváními. 

5.3.1 Diskuse nad výsledky odhadu modelu 

Navzdory tomu, �e ve výsledcích mů�eme nalézt významné rozdíly jak 

mezi jednotlivými roky, tak mezi modely s CCR a BCC hodnotami relativní 

efektivnosti, platí pro v�echny případy jednotný fundamentální závěr o 

dominantní převaze specifických bankovních charakteristik nad 

makroekonomickými veličinami při vysvětlování mezibankovních a 

mezistátních rozdílů v efektivnosti. Zatímco bankovní charakteristiky se 

ukázaly být statisticky významné v�echny, u makroekonomických 

proměnných to bylo s jedinou výjimkou přesně naopak. 

5.3.1.1 Ekonomická úroveň země 

Z komplexního hlediska celého období lze mezi národohospodářskými 

proměnnými pozorovat statisticky významný vliv výhradně u HDP, a to pouze 

u modelu s CCR efektivností. U HDP se také hodnotou koeficientu v�eobecně 

potvrdil předpokládaný pozitivní vliv vy��í ekonomické úrovně na efektivnost 

bankovního zprostředkování. Stabilní růst ekonomik zemí V4, který 

předpovídají makroekonomické prognózy renomovaných institucí, tak mů�e 

přispět k dal�ímu zvy�ování úrovně bankovní efektivnosti. Signifikantní vliv 

HDP či jiných proměnných aproximujících ekonomickou úroveň potvrzují i 

téměř v�echny dříve publikované relevantní studie. Jako příklad lze uvést 

Grigorian a Manole (2002), Grigorian (2003), Yildirim a Philippatos (2002) 

nebo Weill (2003b). 

5.3.1.2 Vlastní zdroje ekonomiky 

Makroekonomickou proměnnou s druhým nejvy��ím, av�ak při v�ech 

standardních hladinách významnosti u� statisticky nevýznamným vlivem, je 

podíl depozit na HDP. Bezesporu zajímavým výstupem analýzy je opačné 

znaménko patřičného koeficientu v CCR a BCC regresní rovnici. Tento, stejně 

jako i dal�í podstatné rozpory mezi dvěmi alternativními tobitovými modely, 
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pramení z neefektivnosti z rozsahu velkých bank, jejich� podprůměrná 

efektivnost při CRS se mění v maximální při VRS. Jeliko� vět�ina takových 

bank pochází z Polska, jako�to země s nejni��ím podílem depozit na HDP 

z celé skupiny V4, je nesoulad ve výsledcích i záporný koeficient proměnné 

DOP u BCC modelu objasnitelný. Celkově ov�em nemů�eme argumentovat, 

�e by banky působící v sektorech, jím� v ekonomickém a finančním systému 

země nále�í významněj�í pozice ne� ostatním prvkům a finančním institucím, 

dosahovaly vy��í efektivnosti bankovního zprostředkování. Existence  

B-systému a z toho vyplývající závislost ekonomických subjektů na 

bankovním sektoru tak bankám automaticky nezaji�ťuje nadprůměrnou míru 

efektivnosti. 

5.3.1.3 Inflace a úrokové sazby 

Vliv zbývajících dvou makroekonomických proměnných, inflace a 

úrokových sazeb, se ukázal být v kontextu celého období jako zcela 

nevýznamný. Tento výsledek opět plně potvrzuje závěry, k nim� dospěli 

například Demirguc-Kunt a Huizinga (2000), Grigorian a Manole (2002) nebo 

Grigorian (2003), kteří odhalili pouze zanedbatelný vliv makroekonomického 

prostředí. I přes statistickou nevýznamnost se v�ak v obou modelech naplnila 

apriori očekávání ohledně směru vlivu a znamének koeficientů. I kdy� v letech 

1999-2003 existovaly mezi zeměmi V4 rozdíly v míře inflace i vý�i 

úrokových sazeb, nelze tyto diference pova�ovat z pohledu analýzy za natolik 

zásadní, aby podstatně ovlivnily bankovní sektor a jeho zprostředkovatelskou 

funkci. Ekonomika �ádné země nevykazovala znaky nadměrného úrokového 

zatí�ení či natolik vysoké inflace, aby se jejich negativní dopad projevil 

naplno. V�echny země se navíc pohybovaly na trajektorii postupné dezinflace 

a sni�ování úrokových sazeb, co� vypovídací schopnost inflačních a 

úrokových diferenciálů je�tě sni�ovalo. V neposlední řadě se efekt 

vzájemných rozdílů tlumil v zásadě toto�nými reálnými úrokovými sazbami, 

které předurčovaly, �e banky ze �ádné země nemohly zvy�ovat svou 

zprostředkovatelskou efektivnost získáním bonitních klientů ze sousedních 
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států. Při podrobněj�í analýze dílčích regresí pokrývajících pouze data za 

jeden rok v�ak mů�eme předev�ím u BCC modelu sledovat zvy�ování 

statistické významnosti úrokových sazeb.5 

5.3.1.4 Solventnost banky 

Na druhé straně se vliv v�ech specifických bankovních charakteristik 

projevil jako statisticky významný, co� dokazuje, �e efektivnost bank 

v zemích V4 je předurčována spí�e kvalitou managementu, pozicí banky na 

trhu a dal�ími strukturálními vlastnostmi jednotlivých bankovních institucí. 

Absolutně nejvýznamněj�ím determinantem v obou modelech je podíl kapitálu 

na celkových průměrných aktivech. Výsledky tak jednoznačně dokládají, �e 

lépe kapitalizované banky dosahují vy��í efektivnosti ne� banky s omezenou 

kapitálovou základnou. Vět�ina dosavadních studií, k nim� mů�eme zařadit 

například Berger a Mester (1997), Grigorian a Manole (2002) nebo Girardone 

et al. (2004), rovně� přisoudila solventním a dobře kapitalizovaným bankám 

vy��í míru efektivnosti.  

Vysvětlení tak spočívá v platnosti hypotézy, �e kapitál či jeho absolutní 

hodnota plní v povědomí klientů funkci implicitní záruky vkladů a přispívá ke 

vnímaní banky jako méně rizikové, co� v důsledku sni�uje její úrokové 

náklady a zefektivňuje proces finančního zprostředkování. Kromě toho se 

nabízí i objasnění zalo�ené na teorii morálního hazardu a modelu principal - 

agent. Mana�eři bank, které se potýkají s problémy často i existenčního 

charakteru a vykazují tak nízkou solventnost, mohou, znajíce realitu i 

pravděpodobnou budoucnost banky, více inklinovat k upřednostňování 

vlastních zájmů a naplnění vlastních cílů, je� nemusejí být nezbytně 

v harmonickém souladu se zájmy vlastníků. Preference rizikových obchodů 

                                                 
5 Mírně odli�ný přístup k začlenění národních enviromentálních faktorů do analýzy determinantů 

efektivnosti bank, který v důsledku vedl i k protichůdným závěrům, aplikovali Casu a Molyneux 

(2000). Dílčí národní proměnné popisující ekonomické prostředí či legislativní a regulatorní rámec 

nahradili dummy proměnnými identifikujícími zemi původu ka�dé banky. Výsledky regrese ukázaly, 

�e národní dummy proměnné byly nejvýznamněj�í ze v�ech pou�itých determinantů a předčily tak i 

specifické bankovní charakteristiky. 
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s očekávaným pozitivním efektem v krátkodobém horizontu ov�em zpravidla 

ve finální fázi zhor�í efektivnost bankovního zprostředkování.6 

5.3.1.5 Ziskovost banky 

Výlučně pozitivní vliv na efektivnost, av�ak ne tak silný jako u EOTA, 

se prokázal také u ziskovosti bank reprezentované ukazatelem ROAE. 

Potvrdily se tak závěry studií Pastor et al. (1997), Carbo et al. (2000), 

Grigorian (2003) nebo částečně Yildirim a Philippatos (2002). Naopak Casu a 

Molyneux (2000) dospěli k ojedinělému závěru, �e ziskovost nepatří mezi 

relevantní determinanty bankovní efektivnosti. Třeba�e banky zemí V4 kladou 

v současné době velký důraz na inkaso neúrokových výnosů, jejich� 

prostřednictvím usilují buď o růst ziskovosti nebo alespoň o kompenzaci 

výpadků úrokových příjmů, je vět�ina výnosů bank stále generována 

tradičními úvěrově-depozitními operacemi. Proto lze předpokládat, �e banky 

s vy��í ziskovostí disponují i efektivněj�ím mechanismem bankovního 

zprostředkování.  

I kdy� jsou bankovní sektory zemí V4 charakteristické vysokým 

stupněm loajality klientů vůči svému bankovnímu ústavu, která se projevuje 

neochotou měnit banku i při zhor�ení podmínek poskytovaných slu�eb, 

nemohou bankovní mana�eři spoléhat na mo�nost bezproblémově 

transformovat vlastní neefektivnost zprostředkovatelské činnosti do vy��ích 

poplatků a provizí či výnosů z obchodování na finančních trzích a udr�et si tak 

celkově příznivou ziskovost. Ze dvou vý�e prezentovaných teoretických 

koncepcí o vzájemném vztahu ziskovosti a efektivnosti se tak přikláníme spí�e 

k teorii efektivní struktury.7 V daném stadiu v�ak zůstává nezodpovězená 

                                                 
6 Jeliko� mnoho bank ze zemí V4 bylo posti�eno vysokým podílem klasifikovaných úvěrů ve svých 

portfoliích, o reálné solventnosti by mo�ná lépe vypovídal ukazatel kapitálové přiměřenosti podle 

Basilejských konvencí. Způsob výpočtu ukazatele se ov�em v průběhu analyzovaného období měnil a 

jak ukazuje druhá kapitola, země V4 navíc nepřijaly tento standard ani v toto�ném časovém 

okam�iku. 
7 Stavárek (2003c) nicméně dokazuje, �e při měření efektivnosti pomocí inovovaného produkčního 

přístupu potvrzují výsledky analýzy platnost S-C-P hypotézy.  
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otázka, zda-li je vzájemné působení těchto veličin pouze jednosměrné nebo za 

příčinu a hnací sílu utváření tr�ní struktury mů�eme pova�ovat i efektivnost. 

Fundovanou a empiricky ověřenou odpověď ponecháváme jako podnět 

navazujícímu výzkumu. 

5.3.1.6 Zahraniční vlastnictví 

Regresní analýza potvrdila závěry početné odborné literatury týkající se 

tranzitivních bankovních sektorů, �e zahraniční vlastnictví pozitivně ovlivňuje 

ve více směrech hospodaření bank. Koeficienty dummy proměnné FO toti� 

byly v obou modelech pokrývajících celé období statisticky významné a 

v souladu s předpoklady kladné. Vysoce pozitivní dopad zahraničního 

vlastnictví akcentovali ve svých studiích zejména Grigorian a Manole (2002) 

nebo Weill (2003a). Mimo často diskutovaného lep�ího know-how znamená 

zahraniční vlastnictví obvykle více koncentrovanou vlastnickou strukturu a 

zahraničními subjekty vlastněné banky jsou tak méně náchylné k typickým 

problémům corporate governance pramenícím z rozptýleného vlastnictví a 

konfliktů mezi drobnými akcionáři a managementem. Jak ji� bylo jednou 

zmíněno, banky se zahraničními a renomovanými vlastníky také disponují 

vět�ím potenciálem k obsluze nejkvalitněj�ích a nejbonitněj�ích klientů často 

pocházejících ze stejné země jako vlastník banky. 

Pro správné pochopení výsledků je nezbytné podotknout, �e v analýze 

nebylo vzájemně rozli�ováno zahraniční vlastnictví vzniklé privatizací banky 

strategickému investorovi a zahraniční vlastnictví bank zalo�ených na území 

V4 v minulosti a od prvopočátku stoprocentně vlastněných zahraniční 

mateřskou bankou nebo finanční skupinou. Znalost tohoto metodického 

přístupu je klíčová pro věrohodné vysvětlení rozdílu ve významnosti 

zahraničního vlastnictví v jednotlivých letech i mezi modely s CCR a BCC 

hodnotami efektivnosti. Zatímco u CCR modelu mů�eme v tabulkách 

uvedených v Příloze 9 odhalit postupně klesající významnost FO, přičem� 

v roce 2002 se koeficient stal poprvé statisticky nevýznamný, u BCC modelu 

lze pozorovat trend přesně opačný, kdy� na hladině významnosti 10 % se FO 
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stalo statisticky signifikantním determinantem efektivnosti v roce 2001 a na 

hladině významnosti 5 % v roce 2002. 

Vysvětlení takto symetricky protichůdných trendů tkví ve dvou 

základních faktorech. Opět zde musíme zmínit neefektivnost z rozsahu 

velkých bank. Tyto původně státem vlastněné instituce byly privatizovány 

postupně v průběhu celého analyzovaného období, jak podrobně popisuje 

druhá kapitola disertační práce. S tím, jak tyto banky, neefektivní při CRS, 

přecházely pod zahraniční majitele, se význam pozitivního vlivu FO v regresní 

analýze pozvolna ztrácel. Případnou námitku, �e by příznivý dopad 

zahraničního strategického vlastníka na efektivnost dříve privatizovaných 

bank mohl úbytek neefektivních státních bank vykompenzovat v�ak musíme 

odmítnout. Nelze toti� v �ádném případě očekávat, �e pozitivní efekt změny 

vlastnické struktury se při tak citelné neefektivnosti z rozsahu projeví 

okam�itě nebo v horizontu jednoho či dvou let. Proto v důsledku privatizace 

přibývalo ke konci analyzovaného období neefektivních a zahraničním 

kapitálem vlastněných bank a statistická významnost FO na efektivnost v CCR 

modelu paralelně klesala. 

Kromě privatizace se na poklesu statistické významnosti podílela i 

činnost dceřiných bank zahraničních institucí, které se na počátku 21. století 

rozhodly diverzifikovat portfolio svých aktivit a spustily razantní expanzi do 

dosud nedostatečně pokrytého segmentu retailového bankovnictví. Rozhodnutí 

zvý�it tr�ní podíl na úkor ji� etablovaných a tradičních ústavů s sebou neslo i 

potřebu výrazných investic jak do technického vybavení, tak do pobočkové 

sítě a zaměstnanců. Růst souvisejících nákladů se následně promítnul do 

jednorázového zhor�ení efektivnosti této skupiny zahraničně vlastněných 

bank. 

5.3.1.7 Velikost banky 

Posledním statisticky významným determinantem z kategorie 

specifických bankovních charakteristik je tr�ní podíl. Odhad regresní rovnice 

v alternativních modelech v�ak vedl k naprosto protichůdným závěrům, kdy� 
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při vyu�ití CCR hodnot efektivnosti se projevil negativní vliv tr�ního podílu a 

při aplikaci BCC efektivnosti vysoce pozitivní efekt. Vysvětlení opět spočívá 

v diametrálně odli�né míře efektivnosti největ�ích bank při CRS a VRS.8 

Rozdíly, které často dosahují i 60 procentních bodů ve prospěch VRS, jsou 

patrné při srovnání údajů prezentovaných v Příloze 2 a v Příloze 4.  

Jeliko� do budoucna očekáváme kromě obecného zvy�ování 

efektivnosti také dal�í pokles neefektivnosti z rozsahu u největ�ích bank 

v souladu s nastoupeným trendem dokumentovaným výsledky v Tabulce 4.9, 

statistická významnost negativního dopadu tr�ního podílu by měla klesat. 

Tomu odpovídají i závěry odhadu dílčích regresních rovnic pro léta 2001-

2003. Postupně by se tak velké banky měly přibli�ovat k hranici efektivnosti, 

které při CRS obvykle dominují malé banky, je� netrpí neefektivností  

vyvolanou neadekvátní velikostí. Tr�ní podíl by se tak v zemích V4 měl stát 

obecně významným faktorem pozitivně ovlivňujícím efektivnost bank a jejich 

zprostředkovatelskou funkci. Banky s vysokým tr�ním podílem toti� mohou 

vyu�ívat výhody související s hypotézou �too big to fail� a určovat tak 

následně podmínky na trhu, získávat kvalitní klienty a udr�et si relativně ni��í 

úrokové náklady. Ačkoliv pova�ujeme depozitní stranu trhu díky její vět�í 

homogenitě za vhodněj�í pro vyjádření tr�ní pozice banky9, pokládáme za 

u�itečné a prospě�né verifikovat v navazujícím výzkumu současné výsledky 

pou�itím tr�ního podílu z hlediska celkových aktiv nebo úvěrů poskytnutých 

sektoru firem a domácností. 

                                                 
8 Stejně protichůdné jsou i závěry dosavadních studií. Zatímco Grigorian a Manole (2002) pova�ují 

velikost banky a tr�ní podíl za pozitivní faktor a usuzují z toho, �e koncentrovaný bankovní sektor 

vytváří předpoklady pro vy��í efektivnost i pro budoucí růst, Yildirim a Philippatos (2002) naopak 

identifikovali velké banky jako méně efektivní a za jeden ze stimulů budoucího zvy�ovaní efektivnosti 

označují tr�ní strukturu bez velkých institucí schopných určovat tr�ní podmínky pro ostatní 

konkurenční subjekty. Casu a Molyneux (2000) sice odhalili pozitivní vliv velikosti banky na její 

efektivnost, nicméně statistická významnost nedosáhla po�adované úrovně. 
9 Aktivní operace bank, zejména pak úvěry, jsou velice rozmanité z hlediska formy, klientské 

struktury, měny či doby splatnosti. Jeliko� klientská depozita takto vysokou míru variability 

nevykazují, přikláníme se společně s vět�inou autorů přede�lých studií k jejich pou�ití jako vhodného 

ukazatele tr�ního podílu. 
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6. Závěr 

Cílem disertační práce bylo komplexně zhodnotit efektivnost bank 

v zemích V4 s důrazem na efektivnost bankovního zprostředkování. Za tímto 

účelem byl v druhé kapitole charakterizován a srovnán restrukturalizační 

proces v bankovních sektorech v�ech zemí V4. Klíčovým úkolem bylo podle 

jednotných kritérií popsat zásadní změny a vývojové trendy, je� ovlivnily 

podobu bankovního sektoru i fungování jednotlivých bank. Teoretický a 

metodologický rámec pro empirickou část představovala třetí kapitola, v ní� 

byly vymezeny jednotlivé typy efektivnosti a zároveň popsány nejvýznamněj�í 

metody odhadu relativní efektivnosti. Pozornost byla věnována předev�ím 

SFA a DEA, jako�to hlavním zástupcům parametrických a neparametrických 

metod. Tyto metody byly ve čtvrté kapitole aplikovány na data komerčních 

bank ze zemí V4 a pomocí různých specifikací modelů byla stanovena 

relativní efektivnost bank v letech 1999-2003. V páté kapitole disertační práce 

byla následně provedena regresní tobitová analýza se záměrem odhadnout 

determinanty relativní efektivnosti a vysvětlit tak rozdíly v efektivnosti mezi 

státy i jednotlivými bankami.  

 

V následujícím textu budou zodpovězeny otázky, jejich� objasnění bylo 

v úvodu definováno jako cíl disertační práce.  

 

Z hlediska srovnání efektivnosti bank v zemích V4 a původních 

členských zemí EU bylo výpočty a komparací se závěry relevantních studií 

zji�těno, �e průměrná efektivnost v bankovních sektorech zemí V4 je ni��í.  

Lze tedy konstatovat, �e stále existuje mezera v průměrné efektivnosti mezi 

bankovními sektory vyspělých zemí a zemí V4, která se v závislosti za 

analyzovaných zemích a zvolených vstupech a výstupech bankovního 

podnikání pohybuje v rozmezí 5-20 p.b. Blí�e zejména kapitola 4.4.1 a 4.5. 

Na otázku, který z bankovních sektorů zemí V4 je nejefektivněj�í a jaké 

je pořadí ostatních lze odpovědět následovně. Výzkum potvrdil, �e za 
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nejefektivněj�í bankovní sektor lze z pohledu roku 2003 označit český, jeliko� 

zaujal první pozici v �esti z celkem osmi vypočtených modelů. S marginálním 

odstupem se na druhé příčce vět�inou umístil maďarský bankovní sektor, i 

kdy� ve dvou případech se stal dokonce sektorem s nejvy��í průměrnou mírou 

efektivnosti. Zřetelně nejhůře vychází z mezinárodního srovnání slovenský 

bankovní sektor, který za ostatními zpravidla značně zaostával. Polský 

bankovní sektor nelze jednoznačně zařadit ani ke skupině nejefektivněj�ích ani 

ke Slovensku, neboť jeho průměrná efektivnost s různými modely značně 

kolísala a ve vyvá�eném poměru se pohybovala oběma směry. Výpočty 

provedené v kapitolách 4.2 a 4.3 tak prokázaly, �e ačkoliv jsou země V4 často 

pokládány za vzájemně velmi podobné, existují mezi jejich bankovními 

sektory značné rozdíly, a to včetně rozdílů v relativní efektivnosti.  

Dal�ím z úkolů dizertační práce bylo odpovědět na otázku, jak se míra 

efektivnosti v analyzovaném období měnila a zda do�lo ke zlep�ení. Odhad 

alternativních modelů stanovení efektivnosti v kapitolách 4.2 a 4.3 ukázal, �e 

v období 1999-2003 byl sice zaznamenán nárůst efektivnosti, ale předev�ím u 

neparametrických modelů jej pova�ujeme, vzhledem úsilí přiblí�it se úrovni 

v původních zemích EU, za nedostatečný. Nejvýznamněj�ího zlep�ení dosáhl 

maďarský bankovní sektor, zatímco efektivnost českého bankovního sektoru 

se vyvíjela relativně stabilně a vzrostla jen nepatrně. Obecně nejmarkantněj�í 

zlep�ení je patrné u ziskové efektivnosti. Její hodnoty toti� reflektují vývoj 

hospodářských výsledků bank, a proto v důsledku ztrát na počátku 

analyzovaného období a prudkého nárůstu ziskovosti na jeho konci ukazují na 

výrazné zlep�ení.  

Otázka, jak se od sebe li�í výsledky při pou�ití rozdílných přístupů 

odhadu relativní efektivnost má jednoznačnou odpověď. Srovnání provedené 

v kapitole 4.4 nám umo�ňuje konstatovat, �e bankovní sektory jako celky i 

jednotlivé instituce byly alternativními modely ohodnoceny velmi podobně a 

výsledky odhadů vykazovaly velkou míru shody. Pou�ité modely tak lze 

pokládat za vzájemně nahraditelné. Jeliko� vysoký stupeň kompatibility 

parametrických a neparametrických přístupů je charakteristický pro vyspělé a 
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stabilizované sektory, lze usuzovat, �e i bankovní sektory zemí V4 mohou být 

pro potřeby empirického výzkumu pova�ovány za standardní a splňující 

obecné podmínky věrohodnosti a spolehlivosti dat. 

Dal�í otázkou, je� je klíčová pro tvůrce hospodářské politiky, 

vykonavatele státní regulace a dohledu i mana�ery bank, je, které faktory 

nejvíce determinují bankovní efektivnost. Odhad regresních rovnic pomocí 

tobitového modelu v kapitole 5.3 ukázal, �e specifické bankovní 

charakteristiky se projevily jako jednoznačně významněj�í determinanty 

efektivnosti ne� makroekonomické proměnné. Zatímco koeficienty 

bankovních charakteristik byly v odhadu pokrývajícím celé pětileté období ve 

v�ech případech statisticky významné, z makroekonomických proměnných se 

jako statisticky signifikantní projevil pouze HDP per capita. Jeliko� byl tento 

efekt odhalen v modelu s efektivností vycházející z konstantních výnosů 

z rozsahu, co� lze v případě bankovnictví pova�ovat za silný předpoklad, není 

ani tento výsledek plně relevantní. 

Závěr o dominanci specifických bankovních charakteristik je pro 

bankovní sektory zemí V4 velice pozitivní, poněvad� zlep�ení efektivnosti, 

kterého za posledních pět let dosáhly, mů�eme z drtivé vět�iny přičíst právě 

kvalitativní změně uvnitř bank při jejich řízení a fungování. Naznačuje to, �e 

zvyky, způsob práce a řízení se v současné době skutečně výrazně li�í od 

situace v komunistickém re�imu či první polovině transformačního procesu.  

Ve spojitosti s výrazně pozitivním vlivem zahraničního vlastnictví na 

efektivnost lze objasnit i dříve zmíněnou relativně vy��í průměrnou 

efektivnost maďarského a českého bankovního sektoru. V prvním případě se 

na stabilizaci, rozvoji a růstu efektivnosti bankovního sektoru projevilo 

zejména včasné spu�tění restrukturalizačního a privatizačního procesu, co� 

následně iniciovalo i zvýraznění vlivu bank a bankovního zprostředkování 

v ekonomickém a finančním systému země. Takté� v případě ČR lze i přes 

vysoké fiskální náklady pozorovat nesporně pozitivní vliv privatizace a 

významného zastoupení zahraničních bank, co� společně s tradičně 
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privilegovaným postavením bankovního sektoru vytváří dobré předpoklady 

pro dosahování nadprůměrné míry efektivnosti. 

Pro tvůrce hospodářské politiky a autority bankovní regulace a dohledu 

jsou odhady regresních rovnic z kapitoly 5.3 u�itečné pro nástin vhodného 

uspořádání bankovního sektoru, které by přispívalo k vy��í efektivnosti. 

Spojíme-li výsledky indikující pozitivní vliv velikosti, solventnosti a 

zahraničního vlastnictví na efektivnost bank, jeví se jako zcela optimální 

sektor, v něm� operuje několik velkých a středně velkých bank s dostatečnou 

kapitálovou základnou a významným podílem na trhu primárních zdrojů. 

Banky by poté, nejlépe pod vlivem renomovaného strategického vlastníka 

z bankovně vyspělé země, roz�iřovaly svou úvěrovou aktivitu a sni�ovaly 

neefektivnost z rozsahu. 

Poslední otázkou stanovenou v úvodu disertační práce bylo odhadnout 

budoucí vývoj efektivnosti bank v zemích V4. Na základě identifikace příčin 

ni��í efektivnosti v kapitole 4.5 a námětů k jejímu zvý�ení prezentovaných 

v kapitole 4.6 je nezbytné poznamenat, �e roz�íření EU, integrace evropských 

finančních trhů a pokračující proces globální finanční liberalizace bude 

bezpochyby tlačit banky ze zemí V4 ke zvy�ování efektivnosti finančního 

zprostředkování. Banky usilující o zachování či posílení svých tr�ních pozic 

nemohou ve vysoce konkurenčním prostředí nereagovat. Na trzích bankovních 

slu�eb v zemích V4 zřejmě nelze v důsledku jejich dostatečného pokrytí a 

saturování existující poptávky očekávat růst konkurence prostřednictvím 

přímého vstupu mnoha nových subjektů z ostatních členských zemí EU a ani 

V4 banky neplánují posílit svou pozici masovou expanzí do dal�ích zemí EU.  

Daleko silněj�í konkurenční hrozba, ale i výzva a příle�itost, v�ak pro 

V4 banky pramení z mo�né migrace stávajících klientů za výhodněj�ími 

podmínkami v zahraniční. Snaha nových členských zemí přijmout v horizontu 

zhruba pěti let společnou evropskou měnu vy�aduje plnění konvergenčních 

kritérii mimo jiné v oblasti úrokových sazeb, inflace a devizových kurzů, čím� 

se omezí existující rizika a zejména úvěrové financování ze zahraničí se stane 

dostupněj�ím pro �ir�í spektrum klientů. Do budoucna proto mů�eme v zemích 
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V4 očekávat růst efektivnosti bank ta�ený sni�ováním nákladů, poskytováním 

optimální �kály produktů, implementací efektivněj�ích nástrojů správy a řízení 

rizik a redukcí přebytečných kapacit akvizicemi a fúzemi s efektivněj�ími 

bankami. K růstu efektivnosti bankovního zprostředkování by měl přispět také 

očekávaný hospodářský růst a rehabilitace sektoru MSP, který se vedle 

domácností stane pro úvěrovou aktivitu bank dal�ím atraktivním tr�ním 

segmentem.  

Ačkoliv disertační práce představuje velmi komplexní studii, je 

zapotřebí ji pova�ovat spí�e jako pevný základní kámen a odrazový můstek 

pro budoucí výzkum. Jeliko� byla práce zaměřena na tématicky i geograficky 

doposud neprobádanou oblast, byly v ní, s cílem dosáhnout vysoké 

kompatibility výsledků a umo�nit vzájemné srovnání, aplikovány �iroce 

pou�ívané přístupy. Logicky pak práce neobsáhla v�echny dílčí aspekty a 

nereflektovala nejnověj�í teoretické koncepce. Její zpracovávání v�ak poskytlo 

mnoho námětů pro navazující výzkum, jen� by měl roz�ířit, doplnit, zpřesnit, 

potvrdit či vyvrátit současné výsledky a závěry.  

V kontextu pou�ité dvoufázové analýzy determinantů efektivnosti je 

nutné prozkoumat případně obousměrnou kauzální závislost mezi efektivností 

a ziskovostí a mezi efektivností a solventností. Přínosem pro správné 

pochopení pozitivního vlivu zahraničního vlastnictví na efektivnost a pro 

optimální nastavení restrukturalizace bankovního sektoru by bylo rozli�ení 

bývalých státních a následně privatizovaných bank od dceřiných společností 

zahraničních bank zalo�ených na �zelené louce�. Výzkum by se mohl ubírat i 

směrem navázání míry efektivnosti na faktory jako jsou corporate governance, 

kvalita a rozsah nabízených produktů, velikost a typ distribuční sítě nebo 

sektorová struktura a forma zaji�tění úvěrů. Tím by analýza získala zejména 

pro mana�ery bank je�tě vět�í vypovídací hodnotu. Dynamický vývoj 

teoretického a koncepčního rámce analýzy efektivnosti vytváří dostatečný 

prostor také pro aplikaci nověj�ích metodologických postupů na toto�ný nebo 

roz�ířený datový soubor. Výsledky by následně poslou�ily jak pro srovnání se 

současnými závěry, tak jako zdroj inovací a zdokonalení teoretických modelů. 
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Annotation 

Efficiency of Banks in the Visegrad Countries 

This PhD final thesis aims to assess effects of the restructuring process 

of banking sectors in transition countries on efficiency of banks and their 

intermediation function. More concretely, the doctoral thesis is the first 

attempt to estimate commercial banks� efficiency in the group of Visegrad 

countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) before joining the EU 

and also to consider differences in efficiency across the countries. Employing 

Stochastic Frontier Approach and Data Envelopment Analysis on data from 

the period 1999-2003, we analyze which of the banking sectors is the most 

efficient and whether there has been an improvement in banking 

intermediation efficiency since 1999. We also try to reveal whether the results 

of alternative models are consistent or they provide notably different 

outcomes. Incorporating censored Tobit regression analysis we try to detect 

whether the cross-country differences should be explained by country specific 

environmental factors such as GDP per capita, inflation or level of interest 

rates, or the internal variables such as profitability, size or foreign ownership 

are more significant. 

With the purpose to fulfill the main aim the thesis is structured as 

follows. After the introduction, the second chapter provides a comprehensive 

review of restructuring process in all countries with emphasis on 

concentration, privatization, and regulation and supervision. The third chapter 

summarizes theoretical concepts of efficiency and compares all significant 

approaches to estimate and measure the efficiency. The fourth chapter focuses 

on cross-country analysis of banking efficiency and employs alternative 

techniques mentioned above. The fifth chapter is devoted to analysis of 

banking efficiency determinants and explains differences in efficiency across 

countries and banks. The sixth chapter concludes the PhD thesis with some 

general comments, recommendations to policy makers and bank managers and 

highlights some proposals for further research. 
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Overall, the results suggest that the Czech banking sector is the most 

efficient followed by the Hungarian with a marginal gap. The Slovakia�s 

banking sector was recognized as the less efficient one. Although there has 

been an improvement in level of efficiency in all countries since 1999, its 

intensity is not sufficient to converge with the Western European banking 

sectors. Results of alternative estimation approaches were found to consistent 

in the terms of average levels as well as across individual banks. One can 

consider it as a sign of stability and integrity of Visegrad banking sectors for 

the purposes of empirical research.  

The cross-country differences in the level of efficiency may be 

explained mainly by banking specific characteristics. The country�s 

environmental factors are likely to be statistically insignificant with an 

exception of GDP per capita. The banking efficiency in Visegrad countries is 

therefore determined by banks� profitability, solvency, market share and type 

of ownership. Consequently, the final thesis sheds some light on the question 

of the optimal architecture of a banking system. If combined together, the 

positive effects of capitalization, market concentration and foreign ownership 

on efficiency indicators suggest that banking sectors with few large, well 

capitalized banks owned by strategic foreign owner are supposed to generate 

better efficiency and higher rates of intermediation.  
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Příloha č.1 
 

Deskriptivní statistika pou�itých vstupů a výstupů 
 
 TD PC FA TL NII 
 1999 
průměr 1701585,4 29406,83 64818,43 1280351,3 63656,50
medián 698153,5 9687,00 16331,47 615675,6 23248,92
směr.odch. 2462575,5 47231,09 104810,51 1807430,5 93111,65
min 4039,8 536,63 754,43 10311,1 312,37
max 10982585,1 294512,91 500611,62 8594663,5 483335,82
 2000 
průměr 1964278,9 39602,85 69533,90 1452501,5 76976,01
medián 808321,9 10499,72 17507,65 607729,9 24408,66
směr.odch. 3073735,3 73068,79 116863,90 2052782,1 125354,48
min 4244,0 712,01 502,67 12717,3 414,72
max 15652166,0 445763,94 541853,00 10284975,1 664128,21
 2001 
průměr 2455396,2 53016,88 81508,70 1840923,5 91438,82
medián 725992,9 12677,32 20080,16 745789,0 22632,14
směr.odch. 3881615,8 111507,44 132275,37 2699373,2 174996,31
min 4576,0 611,60 461,20 9700,2 -221,70
max 19364630,1 774735,02 583393,18 11814856,9 1033164,34
 2002 
průměr 2620967,5 52302,78 83727,04 2041241,1 107528,58
medián 809730,4 13241,59 20489,72 800504,4 27208,04
směr.odch. 4053533,2 113314,64 137073,97 2963321,4 183944,61
min 17845,9 645,57 453,23 27293,8 265,26
max 21855455,2 814522,01 602452,44 12455222,2 1053214,15
 2003 
průměr 2805243,5 55123,41 86125,24 2307914,5 120412,89
medián 897611,3 14085,17 21098,78 837451,8 33108,91
směr.odch. 4102535,4 112856,54 140100,41 3075364,1 197166,47
min 15835,2 633,72 434,84 28756,6 319,74
max 23514788,1 845255,55 637982,75 13202545,4 1094125,54
 
Pramen: výpočty autora 
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Příloha č.2 
 

Míra efektivnosti analyzovaných bank dle SFA (v %) 

1999 2000 2001  
CE PE CE PE CE PE 

 Česko 
Bank Austria Creditanstalt 71,24 80,82 79,11 84,90 --- --- 
Citibank 89,50 94,79 90,75 92,77 79,43 90,47
Česká spořitelna 52,77 14,43 51,49 20,64 61,87 50,30
Československá obchodní 
banka 91,58 100,0 93,55 100,0 88,79 85,42

Dresdner Bank 100,0 98,61 90,45 87,61 81,59 93,19
eBanka 21,94 30,09 38,81 41,97 31,17 22,07
GE Capital Bank 33,40 21,47 49,90 69,51 63,30 65,53
HVB Bank --- --- --- --- 96,51 87,44
HypoVereinsbank 91,29 100,0 100,0 87,29 --- --- 
IC Banka 61,37 79,92 66,57 80,85 72,49 70,65
Interbanka --- --- 64,70 69,39 77,93 81,83
Investiční a po�tovní banka 66,72 85,70 --- --- --- --- 
J&T Banka 80,09 72,84 71,32 67,70 79,37 78,80
Komerční banka 63,27 19,41 59,82 27,81 65,09 61,39
Plzeňská banka 74,11 47,58 79,10 40,52 77,22 37,59
Raiffeisenbank 92,91 77,15 90,09 75,80 100,0 80,98
Union banka 53,47 41,79 45,13 38,59 50,75 57,61
Volskbank 70,14 85,40 77,07 91,15 81,27 100,0
�ivnostenská banka 83,62 86,48 85,77 90,72 89,42 87,57
 Maďarsko 
Bank Austria Creditanstalt 61,91 49,74 69,88 53,51 --- --- 
Budapest Bank 45,72 57,11 34,12 48,27 52,29 69,30
CIB Bank 41,50 62,30 51,33 79,19 70,70 90,81
Citibank 77,38 100,0 70,84 93,45 82,41 92,25
Commerzbank --- --- --- --- 90,08 87,53
Daewoo bank --- --- 33,99 26,98 59,91 61,29
Erste Bank --- --- 51,25 62,08 62,37 68,08
Magyar Külkereskedelmi 
Bank (Foreign Trade) 92,10 100,0 87,49 100,0 72,51 88,71

Általános Értékforgalmi 
Bank  (GeneralBanking) 60,32 70,97 75,82 86,39 100,0 100,0

HypoVereinsbank 80,29 71,67 66,37 64,03 --- --- 
HVB Bank --- --- --- --- 100,0 100,0
InterEurópa Bank 39,64 31,27 30,59 37,70 65,27 62,34
K&H Bank 50,78 38,84 37,56 24,53 79,04 75,00
Konzumbank 29,45 20,91 49,15 37,91 58,82 60,13
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OTP Bank 43,19 67,54 39,01 59,22 78,71 89,56
Postabank 53,80 40,31 30,78 22,87 43,35 47,65
Raiffeisenbank 72,19 89,49 85,10 87,48 97,11 89,20
Takarékbank 15,57 11,04 20,91 17,52 33,80 45,89
 Polsko 
AIG Bank --- --- 81,45 74,57 92,13 90,03
AmerBank --- --- 71,89 65,61 77,39 79,35
Bank Geselschaft Berlin --- --- 92,07 89,71 88,92 98,81
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 100,0 92,41 100,0 96,07 100,0 95,44

Bank Gospodarki 
Zywnosciowej 52,79 60,32 44,20 69,32 61,92 78,14

Bank Handlowy --- --- 69,27 58,86 65,83 50,63
BIG Bank --- --- 47,81 58,86 65,83 50,63
Bank Ochrony Środoviska --- --- 38,77 44,65 47,29 59,71
Bank Przemyslowo-
Handlowy 61,67 68,19 68,30 79,14 --- --- 

BPH PBK --- --- --- --- 53,17 61,11
BRE Bank 41,27 37,75 52,41 57,02 69,11 80,17
BWR Bank 19,82 29,63 25,57 19,21 --- --- 
Deutsche24 --- --- --- --- 47,07 65,51
Deutsche Bank 89,35 79,57 75,70 68,55 90,77 87,15
Dominet --- --- 25,48 31,61 37,61 49,83
Fortis Bank 45,51 42,33 67,81 70,79 65,15 69,32
Gornoslaski Bank 
Gospodarczy --- --- 39,97 42,70 58,49 67,82

Kredyt Bank 58,48 69,17 63,26 72,31 67,35 79,53
LGPetro Bank --- --- 68,61 60,50 75,31 69,30
Nordea 47,90 57,09 59,60 72,38 60,20 66,05
Powszechny Bank 
Kredytowy 60,01 69,04 67,54 79,29 --- --- 

Pekao 47,76 41,49 44,38 37,11 63,80 62,03
PKO Bank --- --- 37,80 40,62 40,01 49,75
Bank Przemyslowy 20,70 17,85 22,19 15,47 30,21 31,31
Raiffeisenbank --- --- 69,52 57,71 65,57 62,84
Softbank 74,59 69,49 89,79 85,62 94,62 100,0
Spoldzielcza Grupa 
Bankowa --- --- --- --- 62,44 49,28

Bank Slaski 63,67 69,32 74,37 89,83 82,11 91,86
Wielkopolski Bank 
Kredytowy 25,33 30,77 37,63 45,35 --- --- 

WestLB 96,12 90,61 100,0 98,61 100,0 100,0
Bank Zachodni 32,74 28,08 29,07 21,47 --- --- 
Zachodni WBK --- --- --- --- 51,79 67,62
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 Slovensko 
Citibank 75,13 68,54 70,29 79,23 89,51 92,62
Istrobanka 59,19 52,82 55,50 48,19 66,77 60,34
Komerční banka 69,81 60,19 81,49 71,43 54,61 63,09
Ľudová banka 71,29 62,14 59,82 64,75 68,90 71,18
Investičná a rozvojová 
banka 65,44 70,71 77,63 82,87 70,63 75,27

OTP Slovakia --- --- --- --- --- --- 
Prvá komunálna banka 70,78 50,63 59,31 71,59 77,87 68,61
Po�tová banka 19,66 22,39 38,44 30,18 29,58 45,34
Banka Slovakia 28,91 35,37 19,09 41,49 31,75 59,25
Slovenská sporiteľňa 39,71 33,07 47,68 49,78 44,10 58,29
Tatrabanka 35,05 29,24 61,77 48,43 48,50 62,42
V�eobecná úverová banka --- --- --- --- --- --- 
Poľnobanka (Unibanka) 59,85 42,81 53,93 45,07 69,18 67,89
 
 

2002 2003  
CE PE CE PE 

 Česko 
Bank Austria Creditanstalt --- --- --- --- 
Citibank 74,32 88,05 89,85 94,73 
Česká spořitelna 59,29 56,71 70,16 81,60 
Československá obchodní 
banka 95,55 96,82 100,0 98,09 

Dresdner Bank 87,53 89,67 81,44 87,18 
eBanka 19,63 18,53 35,80 49,72 
GE Capital Bank 59,45 78,28 74,72 85,90 
HVB Bank 98,17 81,44 90,36 92,49 
HypoVereinsbank --- --- --- --- 
IC Banka 71,33 77,04 75,28 80,31 
Interbanka 80,99 62,51 84,57 70,71 
J&T Banka 73,29 59,32 78,34 69,21 
Komerční banka 60,84 69,62 82,80 89,78 
Plzeňská banka --- --- --- --- 
První městská banka 61,74 38,18 54,23 51,39 
Raiffeisenbank 97,16 82,25 93,62 100,0 
Union banka 43,01 50,20 --- --- 
Volskbank 74,10 83,18 81,91 90,39 
�ivnostenská banka 79,49 89,90 67,60 85,19 
 Maďarsko 
Bank Austria Creditanstalt --- --- --- --- 
Budapest Bank 57,61 67,31 50,33 62,82 
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CIB Bank 61,37 92,50 75,69 87,12 
Citibank 90,44 100,0 89,50 90,94 
Commerzbank 81,90 77,61 91,07 83,47 
Erste Bank --- --- --- --- 
Magyar Külkereskedelmi 
Bank 91,73 100,0 100,0 100,0 

Általános Értékforgalmi 
Bank  73,30 79,14 75,61 71,55 

HypoVereinsbank --- --- --- --- 
HVB Bank 83,29 96,48 79,81 90,62 
InterEurópa Bank 57,60 69,81 50,47 70,13 
K&H Bank 81,89 67,77 73,70 66,48 
Konzumbank 51,93 50,65 69,87 48,37 
OTP Bank 75,07 84,07 80,42 100,0 
Postabank 30,68 41,39 56,29 52,60 
Raiffeisenbank 100,0 90,87 100,0 92,78 
Takarékbank 46,44 28,61 33,54 39,24 
 Polsko 
AIG Bank --- --- --- --- 
AmerBank (DZ Bank) 62,43 54,63 69,47 78,91 
Bank Geselschaft Berlin --- --- --- --- 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bank Gospodarki 
Zywnosciowej 53,55 48,58 64,69 75,87 

Bank Handlowy 48,17 52,50 59,88 71,06 
BIG Bank (Bank Millenium) 58,72 49,39 71,81 77,61 
Bank Ochrony Środoviska 40,82 49,21 49,58 61,53 
Bank Przemyslowo-
Handlowy --- --- --- --- 

BPH PBK 62,30 60,20 74,09 75,31 
BRE Bank 58,37 57,47 79,11 76,42 
BWR Bank --- --- --- --- 
Deutsche24 51,40 56,33 --- --- 
Deutsche Bank 85,01 87,27 96,25 99,21 
Dominet 45,95 40,39 69,63 72,78 
Fortis Bank 55,71 59,62 74,57 69,56 
Gornoslaski Bank 
Gospodarczy 47,59 52,82 69,71 71,62 

Kredyt Bank 72,30 68,79 85,55 87,33 
LGPetro Bank --- --- --- --- 
Nordea 54,27 70,61 69,52 73,16 
Powszechny Bank 
Kredytowy --- --- --- --- 
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Pekao 60,01 65,12 71,48 74,60 
PKO Bank 45,07 59,17 67,91 65,32 
Bank Przemyslowy 18,69 17,09 33,63 39,05 
Raiffeisenbank 59,92 67,93 64,30 72,51 
Softbank 67,88 77,22 82,37 80,34 
Spoldzielcza Grupa 
Bankowa 61,65 51,29 70,61 68,41 

Bank Slaski 65,53 73,61 79,57 82,72 
WestLB --- --- --- --- 
Zachodni WBK 39,15 40,57 52,49 64,86 
 Slovensko 
Citibank 83,24 80,02 95,71 97,17 
Istrobanka 60,03 57,24 69,80 53,14 
Komerční banka 59,27 52,14 75,11 70,89 
Ľudová banka 72,91 68,62 63,29 58,49 
OTP Slovakia 48,57 58,34 76,62 70,18 
Prvá komunálna banka 
(Dexia) 61,22 69,25 50,35 55,66 

Po�tová banka 27,90 38,78 30,58 39,95 
Banka Slovakia 20,87 38,30 45,53 50,59 
Slovenská sporiteľňa 49,60 60,41 58,42 67,43 
Tatrabanka 40,49 54,03 47,70 59,44 
V�eobecná úverová banka 59,67 49,41 62,69 61,71 
Poľnobanka (UniBanka) 57,72 61,27 75,22 70,82 
 
Pramen: výpočty autora 
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Příloha č.3 
 

Rozdělení četnosti výskytu výsledných hodnot efektivnosti dle SFA 
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Pramen: výpočty autora 
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Příloha č.4 
 

Míra efektivnosti analyzovaných bank dle DEA (v %) 

1999 2000 2001  
CCR BCC CCR BCC CCR BCC 

 Česko 
Bank Austria Creditanstalt 76,02 79,57 81,59 90,08 --- --- 
Citibank 100,0 100,0 45,34 73,40 55,62 76,74
Česká spořitelna 46,50 100,0 48,29 98,64 50,97 92,10
Československá obchodní 
banka 73,12 100,0 50,72 100,0 55,81 100,0

Dresdner Bank 100,0 100,0 84,41 93,37 87,47 87,91
eBanka 36,06 39,36 37,65 45,11 28,30 28,69
GE Capital Bank 42,97 45,95 44,66 73,06 61,19 66,03
HVB Bank --- --- --- --- 92,76 100,0
HypoVereinsbank 99,70 100,0 100,0 100,0 --- --- 
IC Banka 87,74 100,0 87,25 100,0 100,0 100,0
Interbanka --- --- 79,65 84,97 88,89 91,17
Investiční a po�tovní banka 72,79 100,0 --- --- --- --- 
J&T Banka 51,15 65,53 60,84 92,28 52,68 59,79
Komerční banka 60,35 100,0 50,80 100,0 53,89 100,0
Plzeňská banka 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Raiffeisenbank 100,0 100,0 96,00 98,77 90,97 100,0
Union banka 62,32 62,42 62,41 63,87 60,89 61,65
Volskbank 86,99 92,90 98,43 100,0 97,25 98,72
�ivnostenská banka 58,39 59,53 70,36 73,48 78,41 80,37
 Maďarsko 
Bank Austria Creditanstalt 60,36 61,76 83,42 89,69 --- --- 
Budapest Bank 29,01 81,05 35,00 67,71 67,42 100,0
CIB Bank 53,91 75,45 84,63 100,0 80,82 89,38
Citibank 68,71 77,88 73,18 100,0 100,0 100,0
Commerzbank --- --- --- --- 94,11 98,58
Daewoo bank --- --- 53,95 55,20 95,42 95,82
Erste Bank --- --- 46,88 58,78 64,35 66,38
Magyar Külkereskedelmi 
Bank (Foreign Trade) 100,0 100,0 51,73 83,94 59,89 84,09

Általános Értékforgalmi 
Bank  (GeneralBanking) 73,12 75,10 65,39 94,64 78,77 97,12

HypoVereinsbank 60,37 60,76 62,88 88,72 --- --- 
HVB Bank --- --- --- --- 97,84 100,0
InterEurópa Bank 54,19 55,82 62,37 74,52 78,95 86,47
K&H Bank 38,60 63,20 45,27 79,41 49,86 71,96
Konzumbank 44,27 46,00 48,93 49,08 82,97 86,71
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OTP Bank 37,72 100,0 39,79 100,0 66,55 100,0
Postabank 35,92 90,60 25,88 46,13 57,17 61,90
Raiffeisenbank 87,36 100,0 91,69 100,0 100,0 100,0
Takarékbank 18,95 21,63 26,79 26,93 40,89 41,48
 Polsko 
AIG Bank --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0
AmerBank --- --- 60,99 69,97 67,03 69,41
Bank Geselschaft Berlin --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bank Gospodarki 
Zywnosciowej 37,65 92,77 37,42 96,23 59,20 91,41

Bank Handlowy --- --- 47,19 100,0 50,96 100,0
BIG Bank --- --- 34,61 69,19 35,88 64,07
Bank Ochrony Środoviska --- --- 60,25 94,43 62,16 72,78
Bank Przemyslowo-
Handlowy 44,32 100,0 43,29 100,0 --- --- 

BPH PBK --- --- --- --- 48,31 100,0
BRE Bank 49,62 74,17 53,60 86,80 62,01 78,40
BWR Bank 24,34 25,14 37,83 38,27 --- --- 
Deutsche24 --- --- --- --- 54,42 54,59
Deutsche Bank 77,09 77,64 79,02 96,75 89,54 100,0
Dominet --- --- 39,45 42,29 72,87 73,43
Fortis Bank 55,18 55,47 57,42 66,10 60,81 67,14
Gornoslaski Bank 
Gospodarczy --- --- 54,19 60,04 62,27 62,44

Kredyt Bank 46,27 95,67 41,43 94,87 51,03 94,78
LGPetro Bank --- --- 58,62 78,89 61,41 72,30
Nordea 60,93 63,69 54,52 59,37 52,89 52,89
Powszechny Bank 
Kredytowy 46,85 100,0 53,87 100,0 --- --- 

Pekao 36,34 100,0 38,89 100,0 57,87 100,0
PKO Bank --- --- 28,49 100,0 59,34 100,0
Bank Przemyslowy 32,13 32,98 31,70 33,75 42,25 42,49
Raiffeisenbank --- --- 53,66 77,89 50,36 62,21
Softbank 100,0 100,0 100,0 100,0 81,74 84,01
Spoldzielcza Grupa 
Bankowa --- --- --- --- 50,62 50,70

Bank Slaski 46,46 100,0 50,95 99,11 58,25 100,0
Wielkopolski Bank 
Kredytowy 39,61 80,94 43,41 85,59 --- --- 

WestLB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bank Zachodni 37,45 100,0 34,75 79,18 --- --- 
Zachodni WBK --- --- --- --- 43,69 87,78
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 Slovensko 
Citibank 66,44 67,86 86,32 100,0 100,0 100,0
Istrobanka 63,45 63,54 52,55 55,71 60,37 61,22
Komerční banka 70,78 90,39 40,95 70,30 57,06 62,43
Ľudová banka 59,24 59,64 46,47 46,68 56,49 57,27
Investičná a rozvojová 
banka 78,56 79,24 72,58 73,01 84,56 86,79

OTP Slovakia --- --- --- --- --- --- 
Prvá komunálna banka 60,09 60,47 54,88 75,82 67,47 72,45
Po�tová banka 43,86 44,48 30,82 31,88 44,83 46,06
Banka Slovakia 56,21 70,63 31,73 82,50 40,87 61,13
Slovenská sporiteľňa 44,17 59,52 42,58 65,82 41,84 54,00
Tatrabanka 48,35 49,42 58,46 63,02 52,26 54,05
V�eobecná úverová banka --- --- --- --- --- --- 
Poľnobanka (Unibanka) 41,83 41,88 29,10 35,44 70,59 72,19
 
 

2002 2003  
CCR BCC CCR BCC 

 Česko 
Bank Austria Creditanstalt --- --- --- --- 
Citibank 100,0 100,0 87,15 100,0 
Česká spořitelna 51,92 90,38 69,66 100,0 
Československá obchodní 
banka 56,40 97,17 63,87 98,25 

Dresdner Bank 77,36 83,90 80,22 82,89 
eBanka 10,40 12,75 48,88 53,80 
GE Capital Bank 74,27 74,68 80,55 83,12 
HVB Bank 100,0 100,0 93,71 100,0 
HypoVereinsbank --- --- --- --- 
IC Banka 100,0 100,0 100,0 100,0 
Interbanka 75,69 78,95 69,41 73,88 
J&T Banka 74,40 83,63 81,36 87,96 
Komerční banka 74,37 100,0 77,23 97,69 
Plzeňská banka --- --- --- --- 
První městská banka 100,0 100,0 63,19 75,28 
Raiffeisenbank 92,69 94,40 96,51 100,0 
Union banka 57,27 64,39 --- --- 
Volskbank 83,01 83,15 80,14 84,41 
�ivnostenská banka 74,28 80,01 73,96 82,89 
 Maďarsko 
Bank Austria Creditanstalt --- --- --- --- 
Budapest Bank 74,97 80,01 72,45 75,15 
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CIB Bank 90,22 96,75 87,13 91,44 
Citibank 100,0 100,0 100,0 100,0 
Commerzbank 72,43 73,13 79,91 82,91 
Erste Bank --- --- --- --- 
Magyar Külkereskedelmi 
Bank 100,0 100,0 100,0 100,0 

Általános Értékforgalmi 
Bank  80,11 81,30 85,22 86,09 

HypoVereinsbank --- --- --- --- 
HVB Bank 61,88 73,18 83,75 96,72 
InterEurópa Bank 78,14 81,23 76,63 77,84 
K&H Bank 58,68 67,87 69,14 75,11 
Konzumbank 65,22 74,63 75,38 79,57 
OTP Bank 49,12 100,0 58,89 100,0 
Postabank 49,78 58,92 51,34 56,69 
Raiffeisenbank 100,0 100,0 100,0 100,0 
Takarékbank 61,78 65,78 56,33 58,81 
 Polsko 
AIG Bank --- --- --- --- 
AmerBank (DZ Bank) 54,55 61,01 58,67 63,39 
Bank Geselschaft Berlin --- --- --- --- 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bank Gospodarki 
Zywnosciowej 51,33 65,94 53,27 87,52 

Bank Handlowy 47,68 84,61 52,19 88,41 
BIG Bank (Bank Millenium) 54,37 73,73 57,93 70,04 
Bank Ochrony Środoviska 62,10 66,67 64,33 67,58 
Bank Przemyslowo-
Handlowy --- --- --- --- 

BPH PBK 48,13 71,05 51,07 89,94 
BRE Bank 56,71 67,69 63,70 68,82 
BWR Bank --- --- --- --- 
Deutsche24 60,08 66,06 --- --- 
Deutsche Bank 90,78 91,36 100,0 100,0 
Dominet 77,68 79,05 84,10 90,23 
Fortis Bank 57,04 67,48 61,18 69,30 
Gornoslaski Bank 
Gospodarczy 66,52 80,01 63,49 77,91 

Kredyt Bank 52,96 75,34 55,21 91,54 
LGPetro Bank --- --- --- --- 
Nordea 50,39 57,14 48,76 51,66 
Powszechny Bank 
Kredytowy --- --- --- --- 
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Pekao 57,07 100,0 62,39 100,0 
PKO Bank 44,54 100,0 48,07 100,0 
Bank Przemyslowy 39,40 45,14 37,52 40,17 
Raiffeisenbank 47,17 58,62 52,97 59,28 
Softbank 46,42 59,24 72,37 86,80 
Spoldzielcza Grupa 
Bankowa 34,35 36,24 39,19 44,78 

Bank Slaski 60,62 87,03 67,08 100,0 
WestLB --- --- --- --- 
Zachodni WBK 45,97 68,65 50,65 79,44 
 Slovensko 
Citibank 90,03 90,45 100,0 100,0 
Istrobanka 50,50 54,01 60,43 65,19 
Komerční banka 61,07 81,40 72,02 84,58 
Ľudová banka 55,12 55,85 57,39 58,77 
OTP Slovakia 48,03 55,71 69,11 80,25 
Prvá komunálna banka 
(Dexia) 38,67 40,92 47,51 49,08 

Po�tová banka 33,12 37,18 36,21 39,47 
Banka Slovakia 39,09 65,46 50,70 71,66 
Slovenská sporiteľňa 39,92 44,99 43,82 51,90 
Tatrabanka 38,65 39,00 62,49 65,40 
V�eobecná úverová banka 51,15 51,22 59,31 63,39 
Poľnobanka (UniBanka) 48,12 50,20 71,89 82,53 
 
Pramen: výpočty autora 
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Příloha č.5 
 

Rozdělení četnosti výskytu výsledných hodnot efektivnosti dle DEA 
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Pramen: výpočty autora 
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DMU score TD {I}{V} PC {I}{V} FA {I}{V} TL {O}{V} NII {O}{V} Benchmarks  {S} TD {I} {S} PC {I} {S} FA {I} {S} TL {O} {S} NII {O}
    Citibank_CZ 76,74% 0,0000 0,1736 0,8264 0,8818 0,1182  20 (0,45)  25 (0,01)  43 (0,37)  60 (0,17) 368212,90 0,00 0,00 0,00 0,00
    CS 92,10% 0,3805 0,6195 0,0000 0,5253 0,4747  3 (0,45)  7 (0,14)  29 (0,18)  51 (0,23) 0,01 0,00 103928,82 0,00 0,00
    CSOB 100,00% 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1
    Dresdner_CZ 87,91% 0,0000 1,0000 0,0000 0,4543 0,5457  8 (0,08)  20 (0,01)  60 (0,92) 27274,48 0,00 8907,78 0,00 0,00
    eBanka 28,69% 0,3279 0,6721 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,89)  31 (0,01)  36 (0,10) 0,00 0,00 61,09 0,00 1101,90
    GECB 66,03% 0,6372 0,0000 0,3628 0,8837 0,1163  20 (0,20)  25 (0,40)  31 (0,24)  36 (0,15) 0,00 1913,79 0,00 0,00 0,00
    HVB_CZ 100,00% 0,0000 0,8475 0,1525 1,0000 0,0000 8
    ICBanka 100,00% 0,3246 0,0586 0,6168 0,8319 0,1681 23
    Interbanka 91,17% 0,4722 0,5278 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,66)  31 (0,06)  60 (0,28) 0,00 0,00 9957,57 0,00 2657,25
    J&TBanka 59,79% 0,3587 0,6413 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,96)  31 (0,00)  60 (0,04) 0,00 0,00 2986,53 0,00 311,19
    KB 100,00% 0,6763 0,3237 0,0000 0,9921 0,0079 4
    PLBA 100,00% 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 8
    Raiffeisen_CZ 100,00% 0,0000 0,7693 0,2307 1,0000 0,0000 1
    Union 61,65% 0,0667 0,9333 0,0000 0,4066 0,5934  8 (0,61)  20 (0,00)  31 (0,28)  60 (0,11) 0,00 0,00 12530,91 0,00 0,00
    Volksbank_CZ 98,72% 0,4930 0,5070 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,51)  31 (0,07)  60 (0,42) 0,00 0,00 4669,55 0,00 397,58
    ZB 80,37% 0,3405 0,6595 0,0000 1,0000 0,0000  7 (0,11)  31 (0,32)  60 (0,57) 0,00 0,00 21330,00 0,00 11347,38
    Commerzbank_HU 98,58% 0,0000 1,0000 0,0000 0,3203 0,6797  8 (0,58)  20 (0,10)  60 (0,32) 198298,61 0,00 2032,17 0,00 0,00
    Budapest 100,00% 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3
    CIB 89,38% 0,9550 0,0450 0,0000 0,9764 0,0236  7 (0,38)  11 (0,01)  31 (0,60)  56 (0,01) 0,00 0,00 22635,63 0,00 0,00
    Citibank_HU 100,00% 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 29
    Daewoo 95,82% 0,8360 0,0000 0,1640 0,0798 0,9202  8 (0,16)  12 (0,55)  20 (0,10)  33 (0,20) 0,00 5313,84 0,00 0,00 0,00
    ErsteBank_HU 66,38% 0,4759 0,2537 0,2704 0,8571 0,1429 20 (0,17)  25 (0,06)  36 (0,34)  58 (0,35)  60 (0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ForeignTrade 84,09% 0,9358 0,0642 0,0000 0,9744 0,0256  7 (0,04)  11 (0,07)  31 (0,78)  56 (0,11) 0,00 0,00 2949,21 0,00 0,00
    GeneralBanking 97,12% 0,7239 0,0000 0,2761 0,8802 0,1198  20 (0,46)  25 (0,19)  36 (0,08)  43 (0,27) 0,00 6391,84 0,00 0,00 0,00
    HVB_HU 100,00% 0,0000 0,0000 1,0000 0,8960 0,1040 6
    InterEuropa 86,47% 0,7093 0,0000 0,2907 0,8620 0,1380  20 (0,17)  33 (0,05)  36 (0,06)  58 (0,72) 0,00 1849,30 0,00 0,00 0,00
    K&HBank 71,96% 0,9453 0,0547 0,0000 1,0000 0,0000  31 (0,91)  47 (0,05)  56 (0,04) 0,00 0,00 31461,05 0,00 2321,75
    Konzumbank 86,71% 0,0000 1,0000 0,0000 0,3159 0,6841  8 (0,57)  20 (0,10)  60 (0,32) 215958,14 0,00 3347,06 0,00 0,00
    OTPBank 100,00% 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3
    Postabank 61,90% 0,9944 0,0000 0,0056 0,0490 0,9510  12 (0,13)  18 (0,12)  20 (0,62)  36 (0,13) 0,00 7367,01 0,00 0,00 0,00
    Raiffeisen_HU 100,00% 0,7993 0,2007 0,0000 0,6382 0,3618 22
    TakarekBank 41,48% 0,4985 0,5015 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,67)  31 (0,02)  60 (0,31) 0,00 0,00 6,59 0,00 658,64
    AIGBank 100,00% 0,6575 0,0000 0,3425 0,8266 0,1734 5
    AmerBank 69,41% 0,6110 0,2470 0,1420 0,8457 0,1543 8 (0,47)  20 (0,06)  36 (0,04)  58 (0,36)  60 (0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    BankGesel_PL 100,00% 0,0000 0,0000 1,0000 0,0722 0,9278 0
    BGK 100,00% 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 18
    BGZ 91,41% 1,0000 0,0000 0,0000 0,2778 0,7222  20 (0,09)  29 (0,42)  31 (0,50) 0,00 18086,35 31398,24 0,01 0,00

Příloha č. 6
Výsledky odhadu BCC modelu DEA pro rok 2001



    BIGBank 64,07% 0,9216 0,0784 0,0000 1,0000 0,0000  31 (0,67)  47 (0,22)  56 (0,11) 0,00 0,00 10996,93 0,00 45475,05
    BOS 72,78% 0,6164 0,0000 0,3836 0,8740 0,1260  20 (0,33)  25 (0,18)  36 (0,48)  43 (0,01) 0,00 6462,87 0,00 0,00 0,00
    BPHPBK 100,00% 0,5656 0,0000 0,4344 1,0000 0,0000 0
    BREBank 78,40% 0,9537 0,0463 0,0000 0,9809 0,0191  7 (0,72)  11 (0,01)  31 (0,13)  56 (0,14) 0,00 0,00 90516,38 0,00 0,00
    Deutsche24 54,59% 0,9933 0,0000 0,0067 0,0663 0,9337  12 (0,60)  18 (0,00)  20 (0,14)  36 (0,26) 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00
    Deutsche_PL 100,00% 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 5
    Dominet 73,43% 0,8115 0,0000 0,1885 0,0766 0,9234  8 (0,23)  12 (0,59)  20 (0,08)  33 (0,10) 0,00 477,48 0,00 0,00 0,00
    Fortis_PL 67,14% 0,5050 0,1159 0,3791 0,9058 0,0942 20 (0,20)  25 (0,00)  36 (0,50)  43 (0,29)  58 (0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    GBG 62,44% 0,5577 0,4423 0,0000 0,2859 0,7141  8 (0,27)  12 (0,16)  20 (0,42)  36 (0,16) 0,00 0,00 1911,03 0,00 0,00
    Handlowy 100,00% 1,0000 0,0000 0,0000 0,9753 0,0247 4
    Kredyt 94,78% 0,7446 0,0000 0,2554 0,8799 0,1201  7 (0,74)  47 (0,09)  51 (0,06)  56 (0,12) 0,00 28673,98 0,00 0,00 0,00
    LGPetro 72,30% 0,6693 0,0000 0,3307 0,8624 0,1376  20 (0,09)  33 (0,06)  36 (0,31)  58 (0,54) 0,00 3838,20 0,00 0,00 0,00
    Nordea_PL 52,89% 0,4411 0,5589 0,0000 0,3739 0,6261  8 (0,00)  12 (0,75)  20 (0,02)  36 (0,22) 0,00 0,00 4061,55 0,00 0,00
    Pekao 100,00% 0,0006 0,9992 0,0002 1,0000 0,0000 2
    PKO 100,00% 0,0007 0,0002 0,9991 0,0000 1,0000 0
    Przemyslowy 42,49% 0,8364 0,0000 0,1636 0,1981 0,8019  12 (0,80)  20 (0,03)  33 (0,01)  36 (0,17) 0,00 264,51 0,00 0,00 0,00
    Raiffeisen_PL 62,21% 0,6552 0,0000 0,3448 1,0000 0,0000  31 (0,38)  36 (0,21)  43 (0,41) 0,00 6386,81 0,00 0,00 23766,42
    Softbank 84,01% 0,9840 0,0000 0,0160 0,0397 0,9603  12 (0,96)  18 (0,00)  20 (0,04)  36 (0,00) 0,00 830,65 0,00 0,00 0,00
    Slaski 100,00% 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 7
    SGB 50,70% 0,4689 0,2389 0,2922 0,7834 0,2166 8 (0,69)  20 (0,05)  36 (0,16)  58 (0,01)  60 (0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    WestLB_PL 100,00% 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 6
    ZachodniWBK 87,78% 0,9178 0,0822 0,0000 0,9766 0,0234  11 (0,13)  31 (0,32)  47 (0,31)  56 (0,24) 0,00 0,00 68402,95 0,00 0,00
    Citibank_SK 100,00% 0,0000 0,8175 0,1825 0,8314 0,1686 19
    Istrobanka 61,22% 0,5033 0,4967 0,0000 0,3784 0,6216  8 (0,74)  20 (0,15)  31 (0,11)  36 (0,01) 0,00 0,00 12906,13 0,00 0,00
    KB_SK 62,43% 0,0657 0,9343 0,0000 0,4307 0,5693  8 (0,91)  20 (0,01)  31 (0,01)  60 (0,08) 0,01 0,00 679,65 0,00 0,00
    Ludova 57,27% 0,4952 0,5048 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,49)  31 (0,07)  60 (0,44) 0,00 0,00 7352,74 0,00 8426,25
    IRB 86,79% 0,0000 1,0000 0,0000 0,2405 0,7595  8 (0,56)  20 (0,28)  60 (0,17) 40884,76 0,00 36831,66 0,00 0,00
    PKB 72,45% 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000  8 (0,79)  20 (0,21) 105063,37 0,00 13336,18 25442,93 0,00
    Postova 46,06% 0,3998 0,6002 0,0000 1,0000 0,0000  8 (0,80)  31 (0,14)  60 (0,06) 0,00 0,00 8418,46 0,00 11710,69
    Slovakia 61,13% 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000  8 (1,00) 13245,43 0,00 3127,99 2668,26 1883,50
    SlovSpor 54,00% 0,0000 1,0000 0,0000 0,8338 0,1662  7 (0,22)  20 (0,68)  29 (0,10) 143507,85 0,00 53944,49 0,00 0,00
    Tatra 54,05% 0,3287 0,5852 0,0861 1,0000 0,0000  7 (0,03)  13 (0,29)  31 (0,49)  60 (0,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 24986,95
    Polnobanka 72,19% 0,0691 0,9309 0,0000 0,3364 0,6636  8 (0,51)  20 (0,20)  31 (0,07)  60 (0,22) 0,00 0,00 11225,05 0,00 0,00

score � vypočtená hodnota efektivnosti      {I}{V} � váha příslu�ného vstupu         {O}{V} � váha příslu�ného výstupu 
benchmarks � u efektivních DMU počet bank, k nim� je jednotka refernční, u neefektivních bank čísla referenčních DMU (v závorkách hodnota λ )
{S}{V} � přídavná proměnná příslu�ného vstupu         {S}{V} � přídavná proměnná příslu�ného výstupu



 

 -174-

Příloha č.7 
 

Hodnoty pou�itých makroekonomických veličin (GDP v tis. USD,  
ostatní veličiny v jednotkách) 
 

 GDP CPI AIR DOP 
 1999 
CZE 3,841953 0,021431 0,0658 0,571112 
HUN 3,928728 0,100900 0,1414 0,390543 
POL 2,371647 0,070388 0,14105 0,351779 
SVK 2,971089 0,105768 0,1772 0,550150 
 2000 
CZE 3,778643 0,039041 0,0529 0,592907 
HUN 4,121621 0,097986 0,11045 0,386198 
POL 2,753897 0,101258 0,1709 0,364941 
SVK 2,704034 0,120338 0,1167 0,571524 
 2001 
CZE 4,065908 0,047021 0,05015 0,613614 
HUN 4,417199 0,092216 0,10260 0,399449 
POL 2,886054 0,055037 0,15075 0,395033 
SVK 2,743870 0,073315 0,08850 0,585681 
 2002 
CZE 4,992053 0,017909 0,0420 0,629796 
HUN 5,325923 0,052655 0,0879 0,402171 
POL 3,050009 0,018846 0,0917 0,372458 
SVK 3,461284 0,033212 0,0845 0,560900 
 2003 
CZE 5,494700 0,007970 0,03365 0,673017 
HUN 5,921259 0,046356 0,10300 0,403689 
POL 3,056832 0,016352 0,05500 0,378437 
SVK 3,934670 0,085556 0,06895 0,563722 
 
Pramen: výpočty autora na základě dat z IMF IFS 
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Příloha č.8 
 

Deskriptivní statistika bankovních charakteristik 
 
 ROAE EOTA MS 
 1999 
průměr 0,0026 0,1288 0,0678 
medián 0,0633 0,0791 0,0398 
směrodatná odchylka 0,3130 0,1737 0,0877 
minimum -1,2296 0,0096 0,0001 
maximum 0,5799 0,8318 0,3427 
 2000 
průměr 0,0455 0,1009 0,0556 
medián 0,0788 0,0721 0,0379 
směrodatná odchylka 0,2485 0,1411 0,0789 
minimum -0,7789 0,0126 0,0001 
maximum 0,4858 0,6789 0,3309 
 2001 
průměr 0,0662 0,0931 0,0571 
medián 0,0865 0,0704 0,0348 
směrodatná odchylka 0,2133 0,1297 0,0814 
minimum -0,5947 0,0145 0,0001 
maximum 0,4938 0,6425 0,3082 
 2002 
průměr 0,0864 0,0835 0,0659 
medián 0,0961 0,0643 0,0299 
směrodatná odchylka 0,1682 0,0752 0,0845 
minimum -0,4513 0,0206 0,0004 
maximum 0,4382 0,4431 0,3422 
 2003 
průměr 0,0978 0,0802 0,0610 
medián 0,1097 0,6052 0,0281 
směrodatná odchylka 0,1503 0,0815 0,0822 
minimum -0,3271 0,0198 0,0003 
maximum 0,4841 0,4281 0,2977 
 
Pramen: výpočty autora 
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Příloha č.9 
 

Odhad regresní rovnice 
 
závislá proměnná: DEA_CCR                 rok: 1999 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 0,045641 0,215640 0,140155 0,8885 
GDP 0,016605 0,026480 0,627081 0,5306 
CPI -0,552065 0,881422 -0,626334 0,5311 
AIR 0,752040 3,553213 0,211651 0,8324 
DOP 0,893001 0,311880 2,863288 0,0042 
ROAE 0,133066 0,082079 1,621197 0,1050 
EOTA 0,696400 0,194572 3,579144 0,0003 
MS -0,322633 0,317970 -1,014666 0,3103 
FO 0,133537 0,061434 2,173673 0,0297 
sigma 0,188680 0,019338 9,757142 0,0000 
R2 0,443719 
Adjusted R2 0,354715 
Log likelihood 4,425589 
 
Pramen: výpočty autora 
 
 
závislá proměnná: DEA_BCC                 rok: 1999 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 1,158547 0,845201 1,131971 0,2576 
GDP 0,047590 0,034719 1,370736 0,1705 
CPI -0,758461 18,73231 -0,040489 0,9677 
AIR -2,245999 14,59405 -0,153898 0,8777 
DOP -0,470529 0,573543 -0,820390 0,4120 
ROAE 0,176645 0,112343 1,572375 0,1159 
EOTA 0,727158 0,310907 2,338829 0,0193 
MS 1,497758 0,478222 3,131928 0,0017 
FO 0,103133 0,085866 1,201087 0,2297 
sigma 0,247492 0,030516 8,110208 0,0000 
R2 0,361628 
Adjusted R2 0,259489 
Log likelihood -14,94444 
 
Pramen: výpočty autora 
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závislá proměnná: DEA_CCR                 rok: 2000 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 0,350586 0,618589 1,185456 0,2358 
GDP 0,015070 0,026590 0,566751 0,5709 
CPI -1,544773 2,297695 -0,672314 0,5014 
AIR -2,499464 1,994642 -1,253089 0,2102 
DOP -0,478822 0,844147 -0,567227 0,5706 
ROAE 0,141389 0,104420 1,354041 0,1757 
EOTA 0,824838 0,213424 3,864778 0,0001 
MS -0,455852 0,338426 -1,346978 0,1780 
FO 0,146536 0,053529 2,737530 0,0062 
sigma 0,189380 0,017045 11,11048 0,0000 
R2 0,364490 
Adjusted R2 0,283790 
Log likelihood 8,512091 
 
Pramen: výpočty autora 
 
 
závislá proměnná: DEA_BCC                 rok: 2000 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 0,076369 0,709453 0,211651 0,8324 
GDP 0,003283 0,030496 0,107645 0,9143 
CPI -6,496351 2,792034 -2,326745 0,0200 
AIR -1,813219 1,067522 -1,698530 0,0894 
DOP 0,997018 1,044766 0,954298 0,3399 
ROAE 0,293801 0,108254 2,713996 0,0666 
EOTA 0,855772 0,397561 2,152557 0,0314 
MS 1,191875 0,357035 3,338260 0,0008 
FO 0,119843 0,655592 1,407097 0,1677 
sigma 0,210043 0,025910 8,106610 0,0000 
R2 0,393194 
Adjusted R2 0,316139 
Log likelihood -8,039730 
 
Pramen: výpočty autora 
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závislá proměnná: DEA_CCR                 rok: 2001 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 0,830744 0,542947 1,414698 0,1572 
GDP 0,049175 0,032140 1,530008 0,1260 
CPI 1,632077 1,612731 1,011996 0,3115 
AIR -1,850337 1,544950 -1,197668 0,2310 
DOP -0,403149 0,641542 -0,628406 0,5297 
ROAE 0,223020 0,157295 1,417841 0,1562 
EOTA 0,960833 0,269068 3,570968 0,0004 
MS -0,610984 0,293678 -2,080458 0,0375 
FO 0,110254 0,051029 2,160604 0,0307 
sigma 0,177626 0,016546 10,73539 0,0000 
R2 0,339227 
Adjusted R2 0,252568 
Log likelihood 10,31101 
 
Pramen: výpočty autora 
 
 
závislá proměnná: DEA_BCC                 rok: 2001 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 2,088413 0,675035 3,093785 0,0020 
GDP 0,123623 0,041139 3,005040 0,0027 
CPI -3,133908 2,156637 -1,453146 0,1462 
AIR -3,719063 2,050118 -1,814073 0,0697 
DOP 0,297389 0,218815 1,359092 0,1741 
ROAE 0,218679 0,214314 1,020365 0,3076 
EOTA 0,814426 0,352288 2,311819 0,0208 
MS 0,928450 0,346133 2,682349 0,0073 
FO 0,127077 0,072143 1,761464 0,0782 
sigma 0,216547 0,028746 7,533037 0,0000 
R2 0,270613 
Adjusted R2 0,174956 
Log likelihood -12,07542 
 
Pramen: výpočty autora 
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závislá proměnná: DEA_CCR                 rok: 2002 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 0,348853 0,144289 2,366732 0,0179 
GDP 0,135020 0,037226 3,626801 0,0003 
CPI -3,771655 2,541092 -1,484266 0,1377 
AIR -3,253862 1,885824 1,725400 0,0845 
DOP -0,245104 0,264694 -0,925991 0,3545 
ROAE 0,456535 0,156986 2,908126 0,0036 
EOTA 0,526625 0,310942 1,693645 0,0903 
MS -0,682813 0,379881 -1,797442 0,0723 
FO 0,084483 0,054162 1,559825 0,1188 
sigma 0,168951 0,018262 9,251373 0,0000 
R2 0,458265 
Adjusted R2 0,376494 
Log likelihood 10,42661 
 
Pramen: výpočty autora 
 
 
závislá proměnná: DEA_BCC                 rok: 2002 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 1,603180 0,380058 4,218254 0,0000 
GDP 0,078899 0,032410 2,434359 0,0149 
CPI -9,125803 2,847050 -1,459887 0,1413 
AIR -6,718209 2,139344 -3,140313 0,0017 
DOP -0,468888 0,231311 -2,027084 0,0427 
ROAE 0,471920 0,162773 2,899249 0,0037 
EOTA 0,548492 0,348445 1,574110 0,1155 
MS 0,587263 0,305407 1,922885 0,0545 
FO 0,033938 0,052813 2,312079 0,0205 
sigma 0,179781 0,020400 8,812857 0,0000 
R2 0,402620 
Adjusted R2 0,312449 
Log likelihood 4,188652 
 
Pramen: výpočty autora 
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závislá proměnná: DEA_CCR                 rok: 2003 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 0,646058 0,473335 1,694124 0,0899 
GDP 0,100478 0,031899 2,142883 0,0325 
CPI -2,446015 2,615883 1,272922 0,2092 
AIR -1,791136 1,474441 -0,726694 0,4760 
DOP -0,399884 0,591477 0,553762 0,5824 
ROAE 0,200843 0,173949 1,202417 0,2374 
EOTA 0,735117 0,248382 2,165411 0,0296 
MS -0,664050 0,460120 -1,332782 0,1788 
FO 0,107693 0,061565 1,460784 0,1416 
sigma 0,175499 0,021841 8,524493 0,0000 
R2 0,408939 
Adjusted R2 0,321157 
Log likelihood 13,52043 
 
Pramen: výpočty autora 
 
 
závislá proměnná: DEA_BCC                 rok: 2003 
 

 koeficient sm.odchylka z-statistika p-nost 
konstanta 1,806650 0,452447 2,308499 0,0245 
GDP 0,052229 0,298082 0,616008 0,6551 
CPI -6,723088 2,390761 -1,221555 0,2814 
AIR -4,004753 2,177019 -1,760646 0,0795 
DOP -0,583297 0,279989 1,491222 0,1340 
ROAE 0,295940 0,193761 1,470215 0,1329 
EOTA 0,741817 0,370152 1,991007 0,0441 
MS 1,027708 0,301165 2,213240 0,0281 
FO 0,098567 0,066454 2,097613 0,0368 
sigma 0,207336 0,256378 8,124078 0,0000 
R2 0,395319 
Adjusted R2 0,318723 
Log likelihood -9,205183 
 
Pramen: výpočty autora 
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