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Abstrakt 

 

Dizertační práce se zaměřuje na odhad stupně konkurence, koncentrace 

a efektivnosti a jejich vzájemného vztahu v českém bankovním sektoru v letech 2001–

2010. Práce obsahuje teoretické vymezení a přehled přístupů k měření konkurence, 

koncentrace a efektivnosti. K odhadu stupně konkurence, koncentrace a efektivnosti 

v českém bankovním sektoru bylo využito několika modelů, které byly aplikovány na 

české komerční banky. V českém bankovním sektoru byla odhadnuta tržní struktura 

monopolistické konkurence. Také byl zjištěn pokles koncentrace a bankovní sektor byl 

označen jako mírně koncentrovaný. U českých bank byl zaznamenán růst efektivnosti 

ve zkoumaném období. Dále bylo zjištěno, že velikost banky se projevuje v její 

efektivnosti a efektivnější byly středně velké a malé banky. Pozitivní růst efektivnosti 

byl způsoben zejména technologickým pokrokem v bankovním sektoru. Důvodem 

neefektivnosti českých bank byl přebytek klientských depozit v bilancích bank 

a nevhodně zvolený rozsah operací zejména u velkých bank. V českém bankovním 

sektoru byl odhadnut negativní vztah mezi konkurencí a koncentrací a mezi koncentrací 

a efektivností. Mezi konkurencí a efektivností byla zjištěna pozitivní vazba, tedy snížení 

koncentrace má pozitivní vliv na růst konkurence a efektivnosti.  

 

  



 
 

Abstract 

 
The dissertation thesis focuses on estimating the degree of competition, 

concentration, efficiency and their relationship in the Czech banking industry in the 

period 2001–2010. The theoretical definition and overview of approaches to measure 

competition, concentration and efficiency is included. To estimate the degree of 

competition, concentration and efficiency in the Czech banking sector was used several 

models that was applied to the Czech commercial banks. The market structure of the 

Czech banking industry was estimated as a monopolistic competition. Decrease in the 

concentration was found in the banking sector and the Czech banking sector has been 

characterized as moderately concentrated. The efficiency of the Czech banks increased 

in the analyzed period. The banks’ size influenced the efficiency and the most efficient 

was the group of medium-sized and small banks. The positive growth of efficiency was 

mainly due to technological growth in the banking sector. The reason for the 

inefficiency of Czech banks was excess of client deposits and the largest banks selected 

inappropriate range of operations. The negative relationship between competition and 

concentration and between concentration and efficiency was estimated. And it was 

found the positive relationship between competition and efficiency in the Czech 

banking sector.  
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Úvod 

 

Bankovnictví v České republice prošlo v posledních letech mnohými změnami, 

které jsou podrobněji popsány v první kapitole. Nejdříve přechod na tržní hospodářství 

a vznik dvoustupňového bankovního systému k 1. lednu 1990, což vedlo od roku 1990 

k zakládání dalších bank. I přes relativně krátkou dobu existence dvoustupňového 

bankovnictví prošel český bankovní sektor dvěma krizemi a dalšími problémovými 

situacemi, jejichž hlavní příčinou byly špatné úvěry. Došlo k sériím úpadků některých 

bank, řada zejména malých a středních bank se potýkala s problémy s klasifikovanými 

úvěry a bankovní sektor prošel procesem konsolidace. Ve zkoumaných letech 2001–

2010 se také měnila struktura bankovního sektoru, docházelo ke změně v počtu bank, 

zejména z důvodů fúzí a akvizicí v bankovnictví. Český finanční systém lze 

charakterizovat jako bankovně orientovaný, kde banky hrají významnou roli 

v ekonomice.  

Problematice konkurence, koncentrace a efektivnosti v bankovnictví je 

v posledních letech věnována pozornost hlavně kvůli procesu globalizace, liberalizace 

a konsolidace odvětví finančních služeb. Tyto procesy ovlivňují nejen strukturu 

bankovního systému, ale také jeho efektivnost a stabilitu. Konkurence v bankovním 

sektoru je velmi důležitá, protože jakákoliv forma tržního selhání nebo nekonkurenční 

chování na straně bank má dopady na efektivnost produkce, blahobyt spotřebitelů 

i hospodářský růst. Proto je sledování vývoje ukazatelů tržní konkurence v bankovnictví 

důležité pro hospodářskou politiku, finanční stabilitu a také efektivní regulaci a dohled 

nad finančním trhem (Goddard a Wilson, 2009). Zdravá konkurence v bankovnictví 

snižuje ceny a zvyšuje kvalitu, a tím přispívá k prosperitě spotřebitelů a podniků 

a podporuje inovativní chování. Síla bank vede ke zvýšení jejich efektivnosti, čímž se 

podporuje přístup domácností a firem k finančním službám a externím finančním 

prostředím, což vede ke zvýšení hospodářského růstu (Bikker et al., 2007).  

Cílem dizertační práce je odhadnout stupeň konkurence, koncentrace 

a efektivnosti v českém bankovním sektoru v letech 2001−2010 a zjistit existenci 

a charakter jejich vzájemného vztahu. Daná problematika není v podmínkách českého 

bankovního sektoru dostatečně zkoumaná, a proto existuje značná mezera v soudobém 

vědeckém poznání.  
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V souladu s uvedeným cílem budou v rámci dizertační práce hledány odpovědi 

na následující otázky:  

• Jaký byl vývoj konkurence, koncentrace a efektivnost v českém bankovním 

sektoru v průběhu období 2001–2010? 

• Znamená použití rozdílných modelů rozdílné výsledky konkurence, koncentrace 

a efektivnosti?  

• Jak se liší úroveň konkurence a koncentrace na úvěrovém a depozitním trhu? 

• Existují rozdíly v efektivnosti mezi jednotlivými skupinami bank podle 

velikosti? 

• Docházelo ve sledovaném období ke změně v pořadí efektivnosti českých bank?  

• Jaký je vzájemný vztah mezi konkurencí, koncentrací a efektivností v českém 

bankovním sektoru? 

Pro dosažení cíle dizertační práce je využita řada vědeckých metod. 

K představení a zhodnocení problematiky byl proveden sběr a analýza sekundárních dat 

a dostupné literatury věnující se dané problematice. Při získávání údajů bylo důležité 

využití metody třídění a kvantifikace dat, která dodala lepší orientaci ve zkoumané 

problematice. V první kapitole je popsán vývoj českého bankovního sektoru. V druhé 

kapitole věnující se teoretickému pojetí konkurence, koncentrace a efektivnosti bylo 

využito induktivně deduktivního přístupu. Třetí kapitola popisuje použité empirické 

techniky. Ve čtvrté kapitole je proveden detailní přehled teoretické i empirické literatury 

zahrnující český bankovní sektor, včetně jejich závěrů i použitých přístupů.  

Pátá kapitola se empiricky věnuje odhadu stupně konkurence a koncentrace 

v českém bankovním sektoru. K odhadům konkurence jsou použity Panzar-Rosse 

model, Bresnahanův model a Lernerův index tržní síly. Ke zhodnocení stupně 

koncentrace jsou míra koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index.  

V šesté kapitole je zhodnocen stupeň efektivnosti českého bankovního sektoru 

použitím parametrického a neparametrického přístupu, konkrétně Stochastic Frontier 

Approach a Data Envelopment Analysis. Také je odhadován Malmquistův index změny 

efektivnosti. Dále je věnována pozornost vztahu mezi konkurencí, koncentrací 

a efektivností v českém bankovním sektoru. K identifikaci dlouhodobých vztahů 

v bankovním sektoru je použitý Johansenův kointegrační test. Závěr dizertační práce 

shrnuje veškeré dostupné výsledky a jsou zde učiněny doporučení plynoucí ze 

zjištěných výsledků.  
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1. Vývoj bankovního sektoru v České republice 

 

Bankovní systém představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě 

a uspořádání vztahů mezi nimi (Revenda, 2011). Má dvě vzájemně propojené složky, 

institucionální a funkční. Do institucionální složky patří jednotlivé banky a funkční 

složka představuje organizaci, resp. způsoby uspořádání vztahů mezi bankovními 

institucemi v dané ekonomice.  

První kapitola popisuje vývoj českého, resp. československého bankovního 

sektoru od roku 1990 a hlavní důraz je kladen na období 2001–2010, které je 

v dizertační práci primárně zkoumáno. Po vymezení banky je popsána restrukturalizace, 

konsolidace a privatizace českého bankovního sektoru v 90. letech 20. století. V rámci 

kapitoly je nastíněn vývoj struktury bankovního sektoru, změny v počtu bank a jejich 

vývoj. Dále je pozornost věnována centrálnímu bankovnictví a problematice regulace 

a dohledu v bankovním sektoru, včetně vývoje regulace a dohledu v jednotlivých fázích 

vývoje bankovního sektoru. Kapitola poskytuje pro výzkum v dizertační práci přehled 

o institucionálním ukotvení a vývoji vnějších podmínek, v nichž banky fungovaly 

a umožňuje lepší pochopení a interpretaci dosažených výsledků. 

 

1.1 Pojetí a vymezení banky 

 

Při vymezování banky lze rozlišit dva přístupy. První vychází z ekonomické 

podstaty banky (funkční hledisko) a druhý z legislativního vymezení (právní hledisko). 

První přístup k vymezení banky vychází z ekonomických funkcí, které banka plní, 

přičemž se bere v úvahu národohospodářský i podnikohospodářský aspekt. 

Z národohospodářského hlediska se za základní funkci bank považuje v nejširším 

smyslu chápané zprostředkování pohybu peněžního kapitálu mezi různými subjekty 

v ekonomice. Z této základní funkce banky lze dále vymezit čtyři dílčí funkce, kterými 

jsou finanční zprostředkování v užším pojetí, což znamená získávání volného kapitálu 

od věřitelů a jeho poskytování dlužníkům, dále emise bezhotovostních peněz, 

zprostředkování platebního a zúčtovacího styku a zprostředkování finančního 

investování na peněžním a kapitálovém trhu. Z pohledu podnikohospodářského jsou 
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banky podniky, které provádějí bankovní obchody, neboli jejich výstupem jsou služby 

označované jako bankovní produkty (Dvořák, 2005).  

Právní vymezení banky je upraveno v příslušných legislativních normách. 

V zemích Evropské unie (EU) podléhá tato oblast harmonizaci, jejímž základem je 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu 

k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, kde se úvěrovou institucí1 rozumí 

podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních 

prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet. Zákon č. 21/19992 Sb., 

o bankách, definuje banky jako akciové společnosti se sídlem v České republice (ČR), 

které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které k výkonu činnosti mají 

bankovní licenci. Dále zákon stanoví, že banka může vykonávat další činnosti, má-li je 

povoleny v jí udělené licenci, jde například o investování do cenných papírů na vlastní 

účet, finanční pronájem (finanční leasing), platební styk a zúčtování, vydávání a správu 

platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, poskytování záruk, 

otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, poskytování investičních služeb podle 

zvláštního právního předpisu, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, 

směnárenskou činnost, poskytování bankovních informací, obchodování na vlastní účet 

nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, pronájem bezpečnostních 

schránek. Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny 

v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním 

jejího provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků 

pomocných služeb. 

Bankovní podnikání je realizováno na dvou základních, spolu souvisejících 

principech, a to na principu návratnosti a na principu ziskovosti (Kašparovská a kol, 

2006). Nákup vkladů bankou i prodej peněz formou bankovních úvěrů probíhá na 

principu návratnosti. Uplatnění ziskového principu je významné zejména 

z dlouhodobého hlediska, neboť tvorba bankovního zisku je předpokladem existence 

banky na bankovním trhu.  

Organizace banky je určením vnitřních útvarů banky, vymezením jejich činností, 

pravomocí a odpovědností a uspořádáním jejich vzájemných vztahů. Jediná zákonem 

o bankách stanovená právní forma současných bank je forma akciové společnosti. 

Banka jako akciová společnost musí být zapsána do obchodního rejstříku a výpis 

                                                 
1 Směrnice EU používají pro banky termín úvěrová instituce. 
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z obchodního rejstříku je uložen u České národní banky (ČNB). Banka odpovídá za 

porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky banky. 

Podle zákonu č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, musí mít banka ustaveny základní 

orgány společnosti, kterými jsou valná hromada, představenstvo banky a dozorčí rada.  

 

1.2 Bankovní systém v České republice 

 

Český bankovní systém je založen na principu dvoustupňového univerzálního 

bankovnictví s existencí určitých specializovaných bank. Dvoustupňový bankovní 

systém je založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou 

zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě 

komerčních bank (Revenda et al., 2005).  

Podle ČNB (2010) má bankovní sektor stabilizovanou vlastnickou strukturu, kde 

dlouhodobě převažuje zahraniční kapitál s přímým podílem na základním kapitálu. 

Zahraniční kapitál převažuje ve čtrnácti bankách, v devíti z nich byl zastoupen výlučně. 

Naopak akcionáři českého původu měli převahu v osmi bankách, v šesti bankách byl 

kapitál pouze českého původu (Hypoteční banka, Fio banka, J&T Banka, Modrá 

pyramida stavební spořitelna a dvě státní banky se zvláštním určením především na 

podporu exportu a podnikání, tedy Českomoravská záruční a rozvojová banka a Česká 

exportní banka). Bilanční aktiva bankovního sektoru byla na konci roku 2010 z 96,9 % 

pod přímou a nepřímou kontrolou zahraničních vlastníků. Převažují vlastníci ze zemí 

EU, jejichž podíl na zahraničním kapitálu sektoru na konci roku 2010 činil 93,3 %.  

Český bankovní trh je od vstupu do EU součástí jednotného finančního trhu EU 

a otevřel se též dalším subjektům, které na něm mohou podnikat a využívat svobodu 

volného pohybu služeb v důsledku jednotné licence. 

 

1.2.1 Vývoj bankovního sektoru  

 

K 1. lednu 1990 vstoupil v platnost nový zákon č. 158/1989 Sb., o bankách 

a spořitelnách, který spolu se zákonem č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé 

vytvářel podmínky pro existenci dvoustupňového bankovnictví. Bankovní systém 

Československa se k 1. lednu 1990 skládal z existujících bank, kdy ve své činnosti 

pokračovala Československá obchodní banka (ČSOB), Česká státní spořitelna, 



6 
 

Živnostenská banka (ZIBA), Investiční banka (IB), Slovenská státní spořitelna a znovu 

oživena byla i činnost Tatrabanky, a také z bank, které vznikly delimitací Státní banky 

československé (SBČS), kdy byly založena k 1. lednu 1990 dvě nové obchodní banky, 

a to Komerční banka Praha a Všeobecná úvěrová banka Bratislava.  

Poddimenzovanost bankovního systému a dynamicky rostoucí poptávka po 

bankovních službách, také i snaha o snazší přístup k úvěrovým zdrojům vedly již v roce 

1990 ke vzniku nových bank (Vencovský et al., 1999). Jak ukazuje Vencovský et al. 

(1999), v prvních letech transformace československé ekonomiky došlo k dynamickému 

rozvoji bankovního sektoru, což se projevilo na vzniku nových bank i ve zvýšení 

rozsahu a kvality nabízených služeb. Vývoj bankovnictví byl však již v této době 

doprovázen určitými problémy. Matoušek a Taci (2002) uvádějí, že malé banky byly 

kapitálově slabé a prostředky získávaly půjčkami od velkých bank na mezibankovním 

trhu. Bylo také nutné řešit problémy z minulosti, zejména značný objem špatných úvěrů 

v portfoliích bank poskytnutým před rokem 1990 a také nedostatečnou kapitálovou 

vybavenost bank. Neřešení těchto problémů by mohlo vést k systémové krizi. Proto již 

v roce 1990 bylo přijato opatření označované jako Konsolidační program I. Základními 

prvky programu bylo založení Konsolidační banky a převzetí úvěrů na trvale se 

obracející zásoby, oddlužení a rekapitalizace existujících státních bank a ustavení 

inkasní jednotky ČSOB (Vencovský et al., 1999).  

Po roce 1993 na řadu bank naplno začaly dopadat problémy spojené s dříve málo 

obezřetně poskytovanými úvěry, které byly často poskytnuté osobám úzce s bankami 

spřízněnými, pravidla úvěrové angažovanosti totiž vznikla až v průběhu roku 1992. 

Mezi další důvody narůstajících problémů uvádí Vencovský et al. (1999) především 

neprůhledné aktivity na kapitálovém trhu, nezkušenost bankovního managementu, 

vznik velkého počtu nových soukromých firem bez finanční minulosti a také 

nedostatečnou právní úpravu včetně pravidel regulace bank.  

Narůstající problémy řady bank vedly na konci roku 1995 a na počátku 1996 

ČNB k realizaci Konsolidačního programu II, kdy došlo ke zpřísnění postupu ČNB při 

řešení situací u problémových bank a také modifikace zákonné úpravy pojištění vkladů. 

V rámci programu se podařilo očistit bankovní sektor od nejproblémovějších malých 

a středních bank. Ovšem v řadě malých a středních bank zůstávalo množství 

nekvalitních úvěrů, proto ČNB v roce 1997 připravila Stabilizační program. V rámci 
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tohoto programu mohly malé banky odprodat špatná aktiva až do výše 110 % kapitálu 

nově založené České finanční, s. r. o., se zpětným odkupem nejpozději do 7 let.  

Na počátku roku 1997 se začalo projevovat zpomalování ekonomiky. Na banky 

působilo také zpřísňování podmínek jejich fungování, hospodářská recese a také 

monetární politika. V průběhu hospodářské krize po roce 1997 se dle Žídka (2006) 

diskutovalo o zasáhnutí českého bankovního trhu credit crunchem2. Definice credit 

crunch se mezi autory různí3, např. Singer (1999) definuje credit crunch jako situaci, 

kdy úrok nečistí trh úvěrů a neplní tak jednu ze svých funkcí ceny úvěrů, v důsledku 

čehož dochází k jejich přidělování tržními subjekty.  

 V 90. letech minulého století začala privatizace českých bank. Proces 

privatizace bank byl zahájen v rámci kupónové privatizace, kterou byly částečně (stát si 

v nich ponechával významné podíly) privatizovány Komerční banka, Investiční banka, 

Česká spořitelna (ČS) a Živnostenská banka (Vencovský et al., 1999). V souvislosti 

s obrovským objemem majetku, který měl být privatizován, se přitom objevily i návrhy 

na nestandardní metody privatizace a v České republice byla prakticky použita jedna 

z nejdiskutabilnějších metod, a to kupónová privatizace. Polouček (1999) ukazuje, že 

kupónová privatizace nevede k získání akcií vlastníky zainteresovanými na rozvoji 

a silné tržní i ekonomické pozici. Naproti tomu standardní metody privatizace, jako jsou 

přímé prodeje, aukce a jiné, sice vyžadují delší a nákladnější přípravu, ale působí 

v ekonomice již od momentu realizace a urychlují celkový ekonomický rozvoj dané 

země. Proces privatizace probíhal od roku 1992 až do roku 2001. Žídek (2006) 

konstatoval, že privatizace bankovního sektoru probíhala velmi pomalu. Holman (2000) 

to potvrzuje a uvádí, že to vyžadoval systém privatizace. Pokud by došlo k ukončení 

                                                 
2 Více se problematice credit crunch věnuje např. Vodová (2009). 
3 Např. Pazarbasioglu (1997) credit crunch definuje jako pokles nabídky úvěrů vzhledem k náhlému 
snížení ochoty bank poskytovat úvěrové zdroje, což není doprovázeno růstem zápůjčních úrokových 
sazeb. Ghosh a Ghosh (1999) naopak za credit crunch považují situaci, kdy dochází ke značnému převisu 
poptávky po úvěrech nad nabídkou, tedy situace, kdy úrokové sazby nezajistí vyrovnání poptávky po 
úvěrech s nabídkou úvěrů. Může to být způsobeno výrazným poklesem objemu depozit, zpřísněním 
požadavků orgánů bankovního dohledu na tvorbu rezerv a opravných položek či na kapitálovou 
přiměřenost bank. Holman (2000) se domnívá, že credit crunch vznikl jako důsledek závislosti 
ekonomiky na úvěrech, v situaci, kdy vysoké úrokové sazby přetrvávaly i v době ekonomické recese. 
Také Klaus (2000) usuzuje, že pomalé snižování úrokových sazeb vedlo k růstu reálných úrokových 
sazeb, které spolu s dodatečnými požadavky na komerční banky vyústilo v credit crunch. Naopak Dědek 
(2000) má opačný názor, že credit crunch vznikl jako reakce na předchozí úvěrovou expanzi. Jílek 
a Jílková (1999) nebo Havel (2004) mají podobný názor, že credit crunch vyvolal požadavek centrální 
banky na vyšší kapitálovou přiměřenost. Kubíček (2002) argumentuje, že v letech recese nedošlo ke 
snížení objemu nových středně a dlouhodobých úvěrů, ale pouze ke snížení objemu poskytnutých úvěrů 
jako celku, podle něj se vůbec nejednalo o credit crunch, ale pouze o změnu struktury poskytovaných 
úvěrů. 
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financování, tak by podniky měly okamžitě problémy. Takže dle Žídka (2006) 

hromadná privatizace v podstatě nutila k odložení privatizace bank. Banky tak 

udržovaly při životě podniky, jež měly zbankrotovat a poskytovaly prostředky na 

ztrátové projekty (Havel, 2004).  

První bankou privatizovanou kombinací více metod byla v roce 1992 

Živnostenská banka. Privatizace Investiční a poštovní banky (IPB) proběhla v roce 1998 

a investorem byla Nomura Securities. V návaznosti na privatizaci IPB se banka dostala 

do platební neschopnosti a v roce 2000 na ni byla zavedena nucená správa a následně 

došlo k prodeji ČSOB. Privatizace ČSOB se uskutečnila v roce 1999 a jejím 

většinovým vlastníkem se stala Belgická KBC Bank. Česká spořitelna byla 

privatizována v roce 2000 a jejím vlastníkem je nyní Rakouská Erste Bank a Komerční 

banka (KB) byla zprivatizována v roce 2001 a vlastníkem je Societe Generale. Havel 

(2004) uvádí, že se nakonec podařilo dosáhnout stabilizovaného bankovního sektoru.  

 

1.2.2 Struktura bankovního sektoru 

 

Základní složkou českého bankovního sektoru jsou univerzální banky. ČNB 

rozděluje banky do pěti základních skupin, a to na velké banky, střední banky a malé 

banky, dále pobočky zahraničních bank a stavební spořitelny. Pobočky zahraničních 

bank mohou po vstupu do Evropské unie (EU) být bankami z jiných členských zemí 

v ČR zakládány na základě jednotné bankovní licence. Dle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, mohou banky se sídlem na území členského státu vykonávat na území jiného 

členského státu Evropské unie prostřednictvím své pobočky činnosti4 bez licence, 

pokud oprávnění k jejich výkonu bylo těmto bankám uděleno v domovském státě. 

Banky jsou oprávněny k provozování činností i bez založení pobočky, pokud jejich 

provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti.  

                                                 
4 Jedná se zejména o přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, finanční pronájem (finanční 
leasing), poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, vydávání a správa platebních 
prostředků, poskytování záruk, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s nástroji peněžního trhu, 
s peněžními prostředky v cizích měnách a futures, opcemi a nástroji, jejichž hodnota se vztahuje 
k měnovým kursům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, s investičními cennými papíry, dále účast na 
vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, poradenství ve věcech kapitálové struktury, 
průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků, 
peněžní makléřství, obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství, uložení 
a správu cenných papírů, poskytování bankovních informací, úschovu cenností, poskytování investičních 
služeb a činností. 
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Český bankovní systém byl po roce 1990 univerzálním systémem, avšak v rámci 

něho vznikaly banky se specializovaným zaměřením. Především stavební spořitelny, 

které přímo zákon vyčlenil jako specializované banky. Dalším odděleným segmentem je 

hypoteční bankovnictví. Jako samostatné specializované banky vznikly Konsolidační 

banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Česká exportní banka.  

V účinnosti od 1. dubna 1993 vstoupil v platnost zákon č. 96/1993 Sb., 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Stavební spoření je účelové 

spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, poskytování 

úvěrů účastníkům stavebního spoření a poskytování příspěvku fyzickým osobám (státní 

podpora) účastníkům stavebního spoření. Provozovatelem stavebního spoření je 

stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka, která může vykonávat pouze činnosti, 

povolené v jí udělené bankovní licenci.  

Jako první zahájily činnost AR stavební spořitelna, a. s. (od roku 1998 

Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.), Českomoravská stavební spořitelna, a. s., 

Wüstenrot stavební spořitelna, a. s. a Všeobecná stavební spořitelna KB, a. s. (nyní 

Modrá pyramida stavební spořitelna). V roce 1994 vstoupily na trh další dvě spořitelny, 

a to Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. a HYPO stavební spořitelna, a. s. Od 

roku 1994 působilo na českém trhu šest stavebních spořitelen. V roce 2008 se 

uskutečnila fúze subjektů HYPO stavební spořitelna a Raiffeisen stavební spořitelna 

a ke dni 19. 8. 2008 skončila činnost subjektu HYPO stavební spořitelna, a. s. 

K 31. prosinci 2011 působí na českém trhu pět stavebních spořitelen, jmenovitě 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., 

Raiffeisen stavební spořitelna a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 

a Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. 

Rozvoj hypotečního bankovnictví v České republice nastal v roce 1995, kdy 

byly pro hypoteční bankovnictví vytvořeny legislativní podmínky, protože vstoupil 

v platnost zákon č. 84/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., 

o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Již v roce 1990 byla snaha o obnovení 

hypotečního bankovnictví, kdy zákon o dluhopisech vymezil hypoteční zástavní listy 

i hypoteční úvěr, ale k praktickému rozvoji hypotečního bankovnictví tehdy nedošlo. 

Dvořák (2005) uvádí jako příčiny především to, že nebylo dostatečně upraveno zástavní 
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právo a způsob jeho realizace, dále neexistovala státní podpora hypotečního úvěrování 

a také nebyl dostatečně rozvinutý kapitálový trh, což ztěžovalo emisi hypotečních 

zástavních listů.  

V období 90. let 20. století byly hypoteční úvěry poskytovány spíše ojediněle, 

i přestože na přelomu let 1995/1996 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 244/1995 Sb., 

kterým byly stanoveny podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové 

výstavby, na jehož základě stát začal poskytovat státní finanční podporu hypotečního 

úvěrování. Čechlovská (2005) tuto situaci zdůvodňuje nepříznivým ekonomickým 

vývojem, konkrétně např. nedostatečná bytová výstavba, příliš vysoká cena hypotečních 

úvěrů (úroková sazba hypotečních úvěrů se v roce 1996 pohybovala okolo 13,4 % p. a.), 

vysoká cena a nízká nabídka dlouhodobých finančních zdrojů na kapitálovém trhu 

a další. K významnému posunu došlo až na konci 90. let 20. století a zejména pak 

v prvních letech 21. století. Nárůst počtu poskytnutých hypotečních úvěrů byl ovlivněn 

především poklesem úrokových sazeb hypotečních úvěrů, kterým hypoteční banky 

reagovaly jednak na pokles repo sazby vyhlašované Českou národní bankou, jednak na 

kroky konkurence (Čechlovská, 2005). K tomu také přispělo to, že od roku 1998 

umožňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (po novele z roku 1997), od základu 

daně odečíst část úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního 

spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční 

banky anebo zahraniční bankou, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle 

zvláštních právních předpisů použitým poplatníkem na financování bytových potřeb. 

V roce 2004 vstoupil v platnost zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který 

nahradil zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. Tento zákon definuje hypoteční úvěr 

jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem 

k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních 

účinků zástavního práva. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, 

členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský 

prostor. Zákon definuje také hypoteční zástavní listy jako dluhopisy, jejichž jmenovitá 

hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí 

těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto 

zákona (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu je označení hypoteční zástavní 

list. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice. 
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České hypoteční bankovnictví není založeno na institucionálně samostatných 

hypotečních bankách, ale na produktové specializaci. Jsou stanovena zvláštní pravidla 

pro hypoteční produkty a ty musí být stanoveným způsobem odděleny od ostatních 

produktů univerzálních bank. V ČR lze za hypoteční banky považovat ty banky, které 

mají licenci na emisi hypotečních zástavních listů a banky, které poskytují hypoteční 

úvěry. Jedná se s výjimkou Hypoteční banky o univerzální banky, které provádějí 

i ostatní bankovní obchody (Dvořák, 2005).  

Konsolidační banka (KOB) byla založena Ministerstvem financí ČSFR 

25. února 1991 jako státní peněžní ústav (s. p. ú.), jejímž úkolem bylo přebírat od 

českých bank úvěrová aktiva s nízkou bonitou s cílem ozdravit je a zbavit břemen 

z doby centrálně plánované ekonomiky a dalším úkolem byla spolupráce na oživení 

významných českých podniků. Konsolidační banka měla za úkol napomoci procesu 

vytvoření fungujícího a stabilního ekonomického prostředí (Řežábek, 2007). KOB tedy 

odkoupila na žádost klientů úvěry na trvale se obracející zásoby od Komerční 

a Investiční banky v souvislosti s oddlužením a restrukturalizací těchto bank. KOB 

působila s omezenou bankovní licencí (přijímání vkladů od právnických osob, 

poskytování a správa úvěrů v rozsahu obchodního plánu a bilance banky, schválené 

SBČS, platební styk a zúčtování bez platebního styku se zahraničím, poskytování 

poradenství ve věcech podnikání a poskytování bankovních informací). 

V souvislosti s rozdělením Československá federativní republika (ČSFR) došlo 

k zániku Konsolidační banky, s. p. ú. a vzniku Konsolidační banky Praha (KOBP), 

s. p. ú., a k dělení majetku banky. V letech 1994–2001 rozšířila KOBP svou působnost 

na další oblasti (restrukturalizace, rozvojové programy). Pro specifické vybrané případy 

KOBP založila v roce 1999 Revitalizační agenturu, a. s. V důsledku finanční krize 

v roce 1997 se v bankách nahromadily problémy a nebonitní úvěry. KOBP hrála 

výraznou roli při přípravě privatizace českých bank a přebrala velké množství 

nebonitních pohledávek.  

Od 1. září 2001 se KOBP na základě zákona transformovala na Českou 

konsolidační agenturu (ČKA). ČKA byla zřízena zákonem č. 239/2001 Sb., o České 

konsolidační agentuře. ČKA byla právnická osoba, zapsaná do obchodního rejstříku, 

hospodařící s majetkem státu a stát také ručil za její závazky. ČKA však nebyla bankou 

podle zvláštního zákona, tudíž nesměla přijímat vklady od veřejnosti a poskytovat 

úvěry. Byla však povinna dokončit veškeré aktivity a obchody, které převzala od 
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KOBP, k čemuž mohla využít všechna práva, možnosti a nástroje, jimiž banka 

disponovala. Česká konsolidační agentura zanikla podle zákona o ČKA dnem 

31. 12. 2007 bez likvidace a jejím právním nástupcem je stát, zastoupený Ministerstvem 

financí, na který přešly práva a závazky ČKA ke dni jejího zániku. 

Mezi další dvě banky s rozhodující státní účastí a zvláštními funkcemi byly 

řazeny Českomoravská záruční banka, a. s. Praha a Česká exportní banka, a. s. 

Českomoravská záruční banka byla založena státem a pěti největšími českými bankami 

v roce 1992, jejím posláním bylo podporovat vznik a rozvoj malých a středních podniků 

formou úvěrové pomoci za zvýhodněných podmínek a poskytovat bankovní záruky. 

Nyní je dle rozdělení ČNB řazena mezi střední banky. Česká exportní banka byla 

zřízena v únoru 1995 na podporu exportní orientace české ekonomiky. Banka poskytuje 

levné vývozní úvěry, především na překlenutí pohledávek vzniklých při vývozu 

strojírenských výrobků a investičních celků. Zdroje získává zejména emisí obligací 

v zahraničí. ČNB nyní řadí Českou exportní banku mezi malé banky. 

Součástí bankovního systému jsou i spořitelní a úvěrní družstva (družstevní 

záložny). Existence družstevních záložen byla v 50. letech 20. století nedobrovolně 

ukončena (Revenda, 2011). Opětovné zakládání záložen bylo povoleno od 

1. ledna 1996, což umožnil zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. 

Družstevní záložny legislativa nepovažuje za banky. Podle výše uvedeného zákonu je 

družstevní záložna právnickou osobou, na jejíž postavení se vztahují ustanovení 

zvláštního zákona upravující postavení družstva,5 pokud zákon nestanoví jinak. 

Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje 

finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení 

a peněžních služeb v různých formách. Obchodní firma družstevní záložny musí 

obsahovat označení spořitelní a úvěrní družstvo nebo družstevní záložna nebo spořitelní 

družstvo nebo úvěrní družstvo. Družstevní záložna je oprávněna vykonávat pouze 

činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní 

záložna, dále je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, 

zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její 

bezpečnost a stabilitu, nesmí také uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek 

pro družstevní záložnu. 

                                                 
5 § 221 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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1.2.3 Vývoj počtu bank ve zkoumaném období 

 

Nebere-li se v úvahu SBČS, která se od počátku transformace profilovala jako 

centrální banka, od 1. ledna 1990 v ČSFR působily čtyři státem plně vlastněné banky 

(ČS, ZIBA, KB, IB) a jedna banka s rozhodující státní účastí (ČSOB). Jak uvádí 

Polouček (1999) nebo Vodová (2009), vývoj počtu bank se velice rychle zvyšoval. Ke 

konci roku 1991 už to bylo 24 bank a do konce roku 1994 vzrostl celkový počet bank na 

55, čímž dosáhl svého maxima. Od roku 1996 se počet bank na českém trhu začal 

snižovat. V důsledku probíhající konsolidace ubylo v bankovním sektoru každoročně 

několik bank. K nejvýraznějšímu úbytku bank docházelo v letech 1997 až 1999, kdy 

končily činnost některé banky v důsledku špatného hospodaření. Výrazné zpomalení 

růstu počtu bank bylo způsobeno především regulativními opatřeními centrální banky. 

Postupně se zpřísnily požadavky na kapitál a ostatní požadavky na banky, zvláště 

požadavky k udělení bankovní licence a zahájení činnosti banky. Polouček (1999) 

uvádí, že především převládlo mínění, že v České republice je příliš mnoho bank a ČNB 

neudělovala licence ani zahraničním bankám6. 

 

Tabulka 1 Počet bank podle vlastnictví 

Počet bank podle vlastnictví 

Rok 
Banky 
celkem 

v tom: 

banky s rozhodující českou účastí 
banky s rozhodující zahraniční 

účastí 

celkem 

banky 
se 

státní 
účastí 

banky s 
rozhodují
cí českou 

účastí 

banky 
v 

nucené 
správě 

celkem 

banky s 
rozhodující 
zahraniční 

účastí 

pobočky 
zahraniční

ch bank 

2001 38 12 3 8 1 26 16 10 

2002 37 11 2 9 0 26 17 9 

2003 35 9 2 7 0 26 17 9 

2004 35 9 2 7 0 26 17 9 

2005 36 9 2 7 0 27 15 12 

2006 37 9 2 7 0 28 15 13 

2007 37 8 2 6 0 29 15 14 

2008 37 7 2 5 0 30 14 16 

2009 39 7 2 5 0 32 14 18 

2010 41 8 2 6 0 33 14 19 

Pramen: zpracování autora dle údajů ČNB 

                                                 
6 Více o dané problematice uvádí Polouček (1999). 
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Vývoj počtu bank v České republice od roku 2000 do konce roku 2010 ukazuje 

Tabulka 1. V analyzovaných letech proběhlo v bankovnictví několik fúzí, které byly 

hlavní příčinou změn v počtu bank. Jednalo se především o fúze bank se zahraniční 

kapitálovou účastí, kdy tyto fúze jsou částečně rovněž odrazem změn, které se dotkly 

mateřských bank v zahraničí (ČNB, 2001). 

Ke konci roku 2001 působilo na českém bankovním sektoru 38 bank a poboček 

zahraničních bank, což je nejmenší počet subjektů s bankovní licencí působících na 

bankovním trhu od roku 1993. V roce 2001 proběhla transformace Konsolidační banky 

na Českou konsolidační agenturu, tedy na nebankovní subjekt. Významnou změnou ve 

struktuře českého bankovního sektoru v roce 2001 byla fúze HypoVereinsbank CZ 

a Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a na trhu působil nový subjekt pod názvem 

HVB Bank Czech Republic, a. s. V roce 2002 skončila nucená správa v IP bance, která 

ukončila bankovní činnosti a také zanikla licence pobočky Societe Generale v Praze 

a její aktivity byly integrovány do Komerční banky, a. s. Na druhé straně byla udělena 

nová bankovní licence společnosti Wüstenrot hypoteční banka, a. s. (ČNB, 2002). 

V roce 2003 ČNB odňala licenci Union bance, a. s. a Plzeňské bance, a. s. Důvodem 

odnětí bankovních licencí bylo neudržování platební schopnosti (ČNB, 2003). 

V roce 2004 se počet bank nezměnil. V průběhu roku 2004 došlo v bankovním 

sektoru ke změnám názvu bank z rozhodnutí akcionářů, tedy Credit Lyonnais Bank 

Praha byla přejmenována na CALYON BANK CZECH REPUBLIC, Interbanka 

změnila název na BAWAG Bank CZ a První městská banka (PMB) na PPF Banku. 

Dále pobočka zahraniční banky Sparkasse Mühlviertel-West po převzetí rakouskou 

Oberbank nesla název Oberbank AG, pobočka Česká republika a vstupem nového 

akcionáře změnila Dresdner Bank CZ název na BAWAG International Bank CZ. 

 Bankovní sektor České republiky tvořilo k 31. 12. 2005 celkem 36 bank 

a poboček zahraničních bank. Částečně se změnila struktura bankovního sektoru, 

v průběhu roku došlo ke spojení BAWAG Bank CZ a BAWAG International Bank CZ 

a nadále v ČR působil jeden subjekt BAWAG Bank CZ. V režimu jednotné licence byla 

CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a. s., přeměněna na pobočku zahraniční banky 

CALYON S. A., organizační složka. V roce 2005 zahájily bankovní činnost dvě 

pobočky zahraničních bank, rakouská PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich, pobočka ČR a belgická Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika. 
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Došlo ke změně názvu u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky na Modrá 

pyramida stavební spořitelna a GE Capital Bank změnila název na GE Money Bank. 

V roce 2006 se počet bank rozšířil o pobočku zahraniční banky v režimu 

jednotné bankovní licence Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N. V. Prague 

Branch. Českomoravská hypoteční banka změnila svůj název a od začátku roku 

vystupuje jako Hypoteční banka. V důsledku fúze mateřských bank začal v roce 2006 

proces sloučení HVB Bank (HVB) a Živnostenské banky.  

V průběhu roku 2007 došlo ke změně vnitřní struktury bankovního sektoru. 

Důsledkem fúze bankovních skupin bylo sloučení HVB Bank Czech Republic, a. s., 

s Živnostenskou bankou, a. s., a začala nově působit UniCredit Bank Czech Republic, 

a. s. Na tuzemský bankovní trh vstoupila italská bankovní skupina Banco Popolare 

Česká republika, a. s., která převzala IC Banku, a. s. Naopak zcela novým subjektem na 

bankovním trhu se stala BRE Bank S. A. (zemí centrály je Polská republika), která pod 

značkou mBank zahájila činnost jako pobočka zahraniční banky. Citibank, a. s., byla 

transformována na pobočku irské banky Citibank Europe plc. působící v ČR v rámci 

režimu jednotné licence. 

Počet bank je dlouhodobě stabilizovaný, od roku 2006 působí na trhu stále stejný 

počet subjektů. V průběhu roku 2008 došlo ke změně vnitřní struktury bankovního 

sektoru. Důsledkem fúze mezi Raiffeisenbank a. s. a eBanka, a. s., působí na trhu nadále 

pouze Raiffeisenbank. V důsledku nabytí přímé kvalifikované účasti ze strany 

Raiffeisenbank, a. s., skončila činnost subjektu HYPO stavební spořitelna a. s. Dále po 

nabytí kvalifikované účasti v bance BAWAG Bank CZ, a. s., působí v ČR LBBW Bank 

CZ a. s. Nově získala od ČNB licenci Banka mezinárodní spolupráce, a. s., jejíž země 

centrály je Ruská federace a na trh vstoupila pobočka zahraniční banky Straumur-

Burdaras Investment Bank hf - organizační složka. 

V roce 2009 začala v ČR nově působit AXA Bank Europe, organizační složka, 

pobočka v režimu jednotné licence (země původu Belgické království), Poštovní banka, 

a. s., pobočka Česka republika (země původu Slovenska republika) a Saxo Bank A/S, 

organizační složka (země původu Dánské království). Naopak pobočka zahraniční 

banky Straumur-Burdaras Investment Bank hf – organizační složka uzavřela svou 

pobočku v ČR k 1. 7. 2009. 

Bankovní sektor České republiky byl k 31. prosinci 2010 tvořen 41 bankami 

a pobočkami zahraničních bank. V průběhu roku 2010 začala nově působit Fio banka, 
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a. s., a byla zaregistrovaná pobočka zahraniční banky ZUNO BANK AG, organizační 

složka. Žádná banka ani pobočka v tomto období svou činnost neukončila. 

Strukturu bankovního sektoru ČR tvořilo ke konci roku 2010 17 bank (čtyři 

velké, čtyři střední, devět malých bank), pět stavebních spořitelen a 19 poboček 

zahraničních bank (ČNB, 2010). Český bankovní trh je od vstupu do EU součástí 

jednotného finančního trhu EU a otevřel se též dalším subjektům, které na něm mohou 

podnikat a využívat svobodu volného pohybu služeb v důsledku jednotné licence. 

Bankovní služby mohou nabízet bez založení pobočky na území ČR podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES. V rámci notifikace je ČNB oznámen 

podrobný okruh činností, banky obdobně jako v jiných zemích EU nemají v dané 

oblasti vykazovací povinnost a jejich působení v tuzemském bankovním sektoru 

nespadá pod výkon dohledu a regulace ČNB (ČNB, 2010). 

 

1.3 Centrální bankovnictví 

 

V letech 1919–1926 funkce centrální banky zabezpečoval Bankovní úřad 

ministerstva financí, mezi jeho hlavní úkoly patřily správa domácího peněžního oběhu, 

zabezpečování devizové činnosti státu, správa státního dluhu a soustřeďování zlatých 

rezerv státu (Revenda, 2011). Teprve k 1. dubnu 1926 zahájila činnost centrální banka, 

Národní banka československá. V období 1939–1945 byla banka pod názvem Národní 

banka pro Čechy a Moravu podřízena Německu a po osvobození byla 1. června 1945 

činnost Národní banky Československé obnovena (Revenda, 2011).  

Po druhé světové válce docházelo k mohutné centralizaci cestou znárodňování 

a následné reorganizace bank. V roce 1950 byla zrušena centrální Národní banka 

československá a nahrazena Státní bankou československou, která byla založena dne 

1. dubna 1950 a k 1. červenci 1950 zahájila činnost. Období let 1950–1989 lze 

považovat za období monobanky, tedy jednostupňový bankovní systém. Události kolem 

roku 1989 znamenaly zásadní obrat v postavení a činnosti SBČS. Prvním krokem bylo 

oddělení emisní úvěrově-obchodní činnosti. SBČS byla rozdělena na tři subjekty, 

konkrétně SBČS, která se přetvářela na centrální banku v tržní ekonomice (emisní 

činnost) a dvě obchodní banky, tedy Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou 

banku Bratislava (úvěrově-obchodní činnost). Po rozdělení ČSFR na dva samostatné 
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státy dochází rovněž k republikovému dělení SBČS a v ČR vzniká k 1. lednu 1993 

Česká národní banka.  

 

1.3.1 Česká národní banka 

 

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, je ČNB ústřední bankou 

České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB je 

právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. 

ČNB hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem.  

Podle Ústavy ČR a zákona o České národní bance je hlavním cílem ČNB péče 

o cenovou stabilitu. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové 

stabilitě je nezávislost centrální banky. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, ČNB 

podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému 

hospodářskému růstu a jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství. 

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky 

a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank 

a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se 

na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich 

rozvoji, vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy 

vývoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu 

v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku. Jako 

ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Na základě 

pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry.  

Českou národní banku tvoří ústředí se sídlem v Praze, dále pobočky a účelové 

organizační jednotky. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, 

Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Nejvyšším řídícím 

orgánem ČNB je bankovní rada České národní banky. Bankovní rada určuje měnovou 

politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických 

opatřeních ČNB a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem. Bankovní rada je 

sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér ČNB, dva viceguvernéři ČNB a další čtyři 

členové bankovní rady ČNB. Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje 

a odvolává prezident republiky. Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více 
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než dvakrát a členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti roků. Jménem ČNB 

jedná navenek guvernér. V době nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený viceguvernér. 

 

1.4 Regulace a dohled 

 

Důvěryhodnost a stabilita bankovního systému je jednou ze základních 

podmínek pro fungování ekonomiky. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze 

tržními mechanismy, proto je činnost účastníků trhu regulována řadou omezujících 

a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů. S tím souvisí i dohled 

nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení. Revenda 

(2011) regulaci bank popisuje jako koncipování a prosazování podmínek, pravidel 

a rámce činností v dané ekonomice, dohled bank představuje kontrolu dodržování 

pravidel činností, včetně stanovení sankcí při jejich neplnění. 

Bankovnictví patří v tržních ekonomikách mezi odvětví s nejvyšší mírou 

regulace, což je dáno důrazem, který je kladen na jeho stabilitu a úlohu v ekonomice. Je 

nutné najít správnou míru regulace, která je prospěšná, nebrání vzniku zdravé 

konkurence, nedeformuje finanční trh a umožňuje vznik nových inovativních 

instrumentů. Názory na to, do jaké míry je vhodné banky regulovat a následně dohlížet, 

se mezi ekonomy značně liší. 

Za základní důvody pro nutnost vyšší regulace bankovnictví považuje Dvořák 

(2005) to, že banka je vždy spojena s celou řadou ekonomických subjektů, které jsou 

často na jejím zdravém fungování závislé. Banka obchoduje s penězi těchto subjektů, 

které je nutné chránit. Tržní ekonomika je založena na oběhu peněz, a proto poruchy 

v jejím koloběhu, který z velké části zprostředkovávají banky, by mohly velmi 

negativně ovlivnit efektivní fungování celé ekonomiky. Bankovní regulace dává 

centrální bance lepší možnosti při provádění měnové politiky, například povinnost 

předávání informací bankami centrální bance. Revenda (2011) soustřeďuje důvody 

regulace a dohledu bank do čtyř oblastí, kterými jsou specifičnost bankovních institucí, 

asymetrie informací, proces poklesu zprostředkování a měnová politika. 

Odpůrci regulace a dohledu bank vycházejí z toho, že každá regulace deformuje 

přirozené tržní prostředí a chování bank v něm. Argumentují, že k nastolení rovnováhy 

v bankovnictví stačí ponechat vhodný prostor pro působení tržních sil. Jako hlavní 

argumenty proti regulaci a dohledu uvádí např. Revenda (2011) vyšší stupeň nejistoty 
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v bankovním prostředí, který je spojen se změnami pravidel regulace, dále orientace 

bank na podrozvahové operace, což výrazně komplikuje možnost efektivního dohledu. 

Výrazným argumentem jsou vysoké náklady na zajištění dohledu bank, které se 

promítají buď do zdražení nabízených bankovních služeb, nebo poklesu ziskovosti 

bank. Kritikové regulace a dohledu přicházejí k závěru, že pokud jsou pojištěna 

depozita klientů, všechny ostatní náklady jsou zbytečné, riziko krachu banky v takovém 

případě nesou především vlastníci (Polouček et al., 2006). Dalšími argumenty jsou, že 

systém regulace nevede banky k dodržování pravidel, ale ke snaze o obcházení pravidel 

a jejich nedodržování, což vede k omezení konkurence v bankovním sektoru. Některá 

regulační pravidla přímo stimulují banky k přebírání nadměrných rizik a regulace 

a dohled nejsou příliš efektivní. Dalším argumentem odpůrců regulace je nedodržování 

pravidel institucemi dohledu bank.  

Předpokladem pro výkon regulace a dohledu je jeho institucionální uspořádání, 

které vymezuje instituce, které budou vydávat pravidla regulace a realizovat dohled, 

dále kompetence těchto institucí a úpravu vztahů mezi těmito institucemi 

(Kašparovská et al., 2006). Pro institucionální uspořádání bankovní regulace a dohledu 

jsou používány tři modely uspořádání (Dvořák, 2005). (i) Sektorový (odvětvový) 

model, kdy regulace a dohled jsou rozděleny mezi instituce podle jednotlivých sektorů 

finančního systému (bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálové trhy) a počet 

a kompetence institucí dozoru jsou do určité míry výsledkem historických, 

ekonomických i politických faktorů. (ii) Funkcionální model, v rámci kterého 

institucionální uspořádání regulace a dohledu vychází ze dvou základních důvodů 

regulace finančního trhu, za které jsou považovány zajištění solventnosti a stability 

finančních institucí a celého finančního systému, zajištění transparentnosti trhu 

a ochrana jeho účastníků. Východiskem tohoto modelu je typologie tržních selhání, jde 

o asymetrickou informaci, zneužití dominantního postavení, zneužití trhu a systémové 

riziko (Kašparovská et al., 2006). (iii) Model centralizovaného uspořádání, u kterého je 

výkon regulace a dohledu nad celým finančním trhem soustředěn do jedné instituce.  
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1.4.1 Vývoj regulace a dohledu v České republice 

 

Základy systému regulace a dohledu bank byly položeny v souvislosti 

s bankovní reformou v roce 1990. V jednostupňovém bankovním systému byla regulace 

a dohled zcela nepotřebná, protože banky byly centrální bankou direktivně řízeny 

především prostřednictvím plánů (Revenda, 2011). Na začátku 90. let 20. století tak 

neexistovala žádná ucelená představa o dohledu, vývoj byl evoluční a vyvíjel se jako 

reakce na liberalizaci, privatizaci a další transformační kroky, jakož i na krize 

jednotlivých segmentů finančních trhů. Během 90. let 20. století se vyvinul sektorový 

přístup, s tím, že od roku 1990 prováděla ČNB dohled nad bankami, dohled nad 

kapitálovým trhem prováděla od roku 1998 Komise pro cenné papíry, Ministerstvo 

financí provádělo dohled nad pojišťovnictvím a penzijními fondy a dohled nad 

kampeličkami prováděl od roku 1997 Úřad pro dohled nad družstevními záložnami.  

Od roku 1994 dochází v ČR ke změnám v oblasti regulace a dohledu vyvolaným 

zejména snahou řešit problémy tří velkých bank. Změny se týkaly především 

dopracování a aktualizace legislativy. V červenci 1994 byl novelizován zákon 

o bankách, ve kterém byly posíleny pravomoci bankovního dohledu ČNB vůči bankám.  

Přistoupení ČR k EU dne 1. května 2004 znamenalo pro výkon bankovního 

dohledu omezení kompetencí při dohledu poboček zahraničních bank podnikajících 

v ČR, které jsou nyní ČNB dohlíženy jen v omezeném rozsahu. Hlavní zodpovědnost za 

jejich dohled nese regulátor ze země jejich původu. Přistoupením ČR k EU se také 

zintenzivnila činnost pracovníků ČNB v pracovních skupinách Evropské komise 

a Evropské centrální banky (ČNB, 2004). Vstupem České republiky do Evropské unie 

dne 1. května 2004 došlo k nabytí účinnosti rozsáhlé harmonizační novely zákona 

o bankách, která mimo jiné zavádí princip jednotné bankovní licence, dále informační 

povinnost ČNB vůči orgánům dohledu z ostatních členských zemí a Evropské komisi 

při výkonu bankovního dohledu a zároveň právo ČNB tyto informace získávat od 

příslušných orgánů členských států. Významně je tak posílena úloha orgánů dohledu při 

naplňování zásady obezřetného dohledu. 

Dne 1. dubna 2006 dochází k integraci všech dohledových institucí nad 

finančním trhem do ČNB7. Od 1. dubna 2006 převzala Česká národní banka 

                                                 
7 Dne 1. dubna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením 
dohledu nad finančním trhem. 
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zodpovědnost za dohled nad celým finančním trhem České republiky. Česká národní 

banka je od té doby orgánem, jenž vykonává dohled nad subjekty působícími na 

finančním trhu, provádí analýzy vývoje finančního systému, pečuje o bezpečné 

fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího 

finančního systému jako celku. Dle Singera (2007) je důvodem integrace dohledu do 

ČNB to, že se souběžná existence čtyř dohledových institucí dostávala do rozporu 

s rostoucí propojeností jednotlivých sektorů finančního trhu. Integrace dohledu do ČNB 

vytvořila předpoklady pro lepší využití synergií ve výkonu dohledu nad jednotlivými 

segmenty finančního trhu, větší sblížení regulatorních pravidel a dohledových postupů 

a snížení nákladů na jeho výkon (ČNB, 2006). 

Další fází integrace dohledu je změna vnitřního organizačního institucionálního 

uspořádání dohledových sekcí. Od 1. ledna 2008 došlo ke změně ze sektorového 

modelu a jeho nahrazení na funkcionální model. Původní sektorový model odpovídal 

založení na oddělených regulatorních sekcích pro jednotlivá odvětví finančního trhu, 

konkrétně se jednalo o sekci bankovní regulace a dohledu, sekci regulace a dohledu nad 

kapitálovým trhem a sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami. Funkcionální model se 

skládá ze sekce dohledu nad finančním trhem, sekce regulace a analýz finančního trhu a 

sekce licenčních a sankčních řízení (Singer, 2007). Podle Singera (2008) byla hlavním 

motivem potřeba posunout střetávání různých zákonů, které jsou v zásadě sektorově 

orientované a regulují odlišně věci, které mohou být regulovány stejně, na nižší úroveň 

přímo do sekcí. Nevýhody původního modelu byly především ve vyhraněné sektorové 

orientaci jednotlivých dohledových útvarů. 

 

1.4.2 Regulace v českém bankovním sektoru 

 

Kašparovská et al. (2006) ukazuje tři skupiny subjektů, které se účastní procesu 

bankovní regulace a dohledu, a jsou jimi regulující subjekty, tj. ČNB a vláda, resp. 

Ministerstvo financí, dále regulované subjekty, kterými jsou banky a poslední skupinou 

jsou externí auditorské firmy, které prověřují zejména pravdivost, správnost a úplnost 

účetních dokumentů.  

K základním oblastem, které jsou předmětem bankovní regulace, patří podmínky 

vstupu do bankovního odvětví, vlastní činnost obchodních bank, povinné pojištění 

vkladů v bankách. Podmínky vstupu do odvětví dávají subjektu povinnost získat pro 
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podnikání bankovní licenci, jejíž udělení je závislé na splnění základních podmínek. Dle 

zákona o bankách se žádost o licenci předkládá ČNB a společně s žádostí o licenci se 

předkládá návrh stanov. Minimální výše základního kapitálu banky činí 500 milionů Kč 

a minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady. O udělení licence rozhoduje 

ČNB. Jak ukazuje Dvořák (2005), udělování bankovní licence lze považovat za jeden 

z nejúčinnějších nástrojů bankovní regulace. Je to z důvodu, že nevpuštění subjektu, 

u kterého nelze z nějakých příčin předpokládat stabilní a důvěryhodnou bankovní 

činnost, do bankovního sektoru, je mnohem efektivnější, než řešení problémů, které by 

v důsledku jeho činnosti jako banky mohly vzniknout.  

Po získání bankovní licence a zahájení bankovní činnosti musí každá banka plnit 

požadavky stanovené ČNB, jejichž cílem je podpořit obezřetné podnikání banky 

a omezit příčiny vzniku systémového rizika v bankovnictví. Pravidla vydaná ČNB 

upravují zásadní oblasti činnosti obchodních bank, kterými jsou zejména kapitálová 

přiměřenost, přiměřenost likvidity, úvěrová angažovanost, požadavky na poskytování 

informací, pravidla ochrany před nelegálními praktikami v bankovnictví, tvorba rezerv 

a opravných položek k finančním pohledávkám, povinné minimální rezervy u ČNB, 

pojištění vkladů bankovních klientů, vnitřní kontrolní systémy obchodních bank 

a věřitel poslední instance.  

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky 

č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2011 Sb., upravuje 

požadavky na řídící a kontrolní systém, kapitálovou přiměřenost a pravidla pro výpočet 

kapitálové přiměřenosti, pravidla angažovanosti a další. Uveřejňování informací 

bankami je upravováno zákonem o bankách. Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých 

požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravuje požadavky na zavedení 

a uplatňování postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly 

klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Všechny banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny účastnit se systému 

pojištění pohledávek z vkladů a přispívat v rozsahu stanoveném zákonem o bankách do 

Fondu pojištění vkladů, který byl zřízen v roce 1994. Pojištěny jsou veškeré pohledávky 

z vkladů včetně úroků vedených v české měně nebo v cizí měně, evidovaných jako 

kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým 
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certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pobočky zahraničních 

bank se nemusí účastnit systému pojištění pohledávek z vkladů, pokud svůj záměr 

oznámí ČNB a současně jí prokážou, že systém pojištění pohledávek z vkladů, na 

kterém jsou účastny, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký 

je požadován právem EU. Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné 

osobě z Fondu poskytne poté, co Fond obdrží písemné oznámení ČNB. Náhrada se 

vyplácí v české měně. Od ledna 2011 se náhrada oprávněné osobě poskytuje nejvýše 

v částce 100 000 eur pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, pokud přímo 

použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak.  

 

1.4.3 Dohled v českém bankovním sektoru 

 

Dohled nad bankovní činností v ČR, který provádí ČNB, je zaměřen na podporu 

tržní disciplíny a konkurenceschopnosti bank, předcházení systémovým krizím 

a posilování důvěry veřejnosti v bankovní systém (Kašparovská et al., 2006). Obsahem 

bankovního dohledu je kontrola nad dodržováním pravidel. Bankovní dohled při své 

dohlížecí činnosti používá dvě základní metody, a to dohled na dálku a dohled na místě. 

Práva a povinnosti bankovního dohledu jako institucionální součásti ČNB vymezuje 

zákon o České národní bance a zákon o bankách.  

Podle zákona o České národní bance, zahrnuje dohled rozhodování o žádostech 

o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních 

předpisů, kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi 

a povoleními, kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské 

unie, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní bankou, 

získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů 

a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření 

k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu a řízení 

o správních deliktech a přestupcích.  

Nástroje bankovního dohledu jsou dvojího charakteru. První spočívají ve 

stanovení oprávnění regulátora požadovat a ověřovat informace nutné ke kontrole 

dodržování stanovených pravidel a zároveň povinnost bank takové informace 

poskytovat. Za druhé obsahují sankce a opatření, kterými regulátor může vynucovat 

dodržování předepsaných pravidel, případně postihovat jejich porušení. Bankovní 
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dohled je oprávněn a povinen při zjištění nedostatků použít své nástroje k nápravě 

situace. Zákon o bankách vymezuje, že v případě zjištění Českou národní bankou 

nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, je oprávněna vyžadovat, 

aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě sjednala nápravu, 

případně aby odstranila nedostatek v činnosti. Dále může změnit licence vyloučením 

nebo omezením některých činností v ní uvedených, nařídit mimořádný audit na náklady 

banky nebo pobočky zahraniční banky, zavést nucenou správu, uložit pokutu do 

50 mil. Kč, snížit základní kapitál banky za účelem úhrady ztráty, zakázat nebo omezit 

provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením s bankou nebo které 

jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka nebo mají k bance zvláštní 

vztah, požadovat zvýšení likvidních prostředků banky nebo pobočky zahraniční banky 

alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou. 

Nedostatkem v činnosti se podle zákona o bankách rozumí mimo jiné například 

porušení podmínek stanovených v licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena 

licence, porušení nebo obcházení zákona o bankách, zvláštních zákonů, právních 

předpisů a opatření vydaných ČNB, porušení nebo obcházení povinností nebo 

podmínek stanovených v rozhodnutí ČNB, provedení nebo rozhodnutí o provedení 

obchodu, převodu finančních prostředků nebo jiné transakce bankou způsobem, který 

ohrožuje nebo poškozuje zájmy jejích vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu 

banky, řízení banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo 

nejsou důvěryhodné, pokud bankou vytvořený souhrn rezerv a opravných položek 

nepostačuje k pokrytí rizik vyplývajících z bankou vykázaného objemu klasifikovaných 

aktiv, pokles kapitálu pod minimální výši základního kapitálu, porušení povinností 

stanovených zvláštním právním předpisem pro uzavírání smluv o finančních službách 

uzavíraných na dálku, použití úvěrového hodnocení pro výpočet kapitálových 

požadavků v rozporu se zákonem o bankách. 
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2. Teoretické vymezení konkurence, koncentrace 

a efektivnosti 

 

Druhá kapitola dizertační práce je zaměřena na teoretické vymezení konkurence, 

koncentrace a efektivnosti. První část kapitoly se zaměří na pojetí konkurence, bude zde 

přiblížena teorie a přístupy ke konkurenci a způsoby měření konkurence. Druhá část 

kapitoly bude popisovat pojetí koncentrace a způsoby měření a třetí část bude věnována 

koncepci efektivnosti v bankovnictví a metodám jejího měření.  

 

2.1 Vymezení konkurence a způsoby jejího měření 

 

Nejdříve je potřeba definovat jednotlivé pojmy týkající se konkurence, protože 

jsou v dizertační práci používány. Konkrétně je popsána dokonalá konkurence, 

monopolistická konkurence, oligopol, Cournotův model a monopol.  

Základním předpokladem dokonalé konkurence jsou rovné podmínky pro 

všechny její účastníky, kdy mnoho výrobců vyrábí zcela homogenní produkci. Jedinou 

formou konkurence je zde minimalizace zbytečných nákladů ve výrobě. Dokonalá 

konkurence tedy bezprostředně zainteresovává výrobce na vyhledávání úspor. Na 

dokonale konkurenčním trhu jsou náklady na výrobu minimální. Dokonale konkurenční 

trh je trhem, na němž působí velký počet ekonomických subjektů (firem a spotřebitelů), 

které vzhledem ke svému tržnímu podílu nejsou schopny významným způsobem 

ovlivnit cenu příslušné produkce. Firma působící na dokonale konkurenčním trhu 

usiluje o maximalizaci svého ekonomického zisku. 

V případě monopolistické konkurence se jedná o druh nedokonalé konkurence, 

kde existuje trh jednoho výrobku s mnoha výrobci. Volný vstup na trh a diferencovaný 

produkt jsou charakteristické znaky monopolistické konkurence. Není zde anonymita 

výrobců a ceny různých typů produktů se mohou lišit. Prosazuje se cenová i necenová 

konkurence a je na trhu boj o zákazníka. 

Oligopol se vyznačuje tím, že na trhu je jen několik výrobců se značnou 

ekonomickou silou, kteří brání vstupu dalších výrobců na trh. Ceny jsou vyšší, nutí 

spotřebitele kupovat za vyšší ceny. Oligopolní firmy mají možnost omezovat nabídku. 

Konkurence mezi výrobci je hlavně necenová. 
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Cournotův (1838) model ve své nejjednodušší formě předpokládá existenci dvou 

firem, které vyrábějí stejný produkt za stejných nákladových podmínek. Mezi těmito 

firmami neexistuje žádná forma domluvy nebo spolupráce, jsou si navzájem vědomy 

své existence. Obě firmy se snaží maximalizovat zisk, přijímají rozhodnutí současně 

a považují při rozhodování výstup svého konkurenta za fixní. Model lze zobecnit 

a uvažovat s jakýmkoliv počtem firem a kladnými mezní náklady. Je nutné dodržet 

základní předpoklad, že každá z firem volí svůj produkční objem v závislosti na 

očekávání a ostatní firmy ponechají svou produkci nezměněnu. Cournotova rovnováha 

je bod, kdy při daných objemech produkce jednotlivých firem si žádná z nich nemůže 

zvýšit svůj zisk změnou objemu produkce. Firma správně odhadla výstup konkurenta, 

tím má trh takové množství zboží, které požaduje. Je to stabilní rovnováha při nižší 

ceně, než by byla v monopolu, ale vyšší, než by se ustálila v dokonale konkurenčním 

prostředí. Přesná výše ceny bude záležet nejen na nákladových a poptávkových 

podmínkách, ale také na počtu firem v odvětví. 

Monopol lze charakterizovat jediným výrobcem určitého výrobku, který má 

absolutní moc nad spotřebitelem. Růst cen je limitován koupěschopností spotřebitelů. 

Monopol se vyznačuje likvidací konkurence na straně nabídky a ohrožením působení 

tržního mechanismu. Jedná se o nejvyšší stupeň nedokonalé konkurence a je zde nutná 

regulace státem. 

 

2.1.1 Způsoby měření konkurence 

 

V empirické literatuře existuje mnoho způsobů pozorování a měření konkurence 

v bankovnictví. Všeobecně akceptované přístupy k měření konkurence lze rozdělit na 

strukturální a nestrukturální. Strukturální přístup zahrnuje Structure-Conduct-

Performance paradigma (SCP) a hypotézu efektivnosti (efficiency hypothesis, EH). SCP 

paradigma vyvinuli Mason (1939) a Bain (1951), kteří se snažili odvodit stupeň 

konkurence v odvětví z jejich rysů, kterými se stanoví přímé spojení struktury trhu 

k firemnímu chování a od firemního chování k výkonnosti odvětví. SCP je založen na 

předpokladu, že koncentrace oslabuje konkurenci na základě koluzivního chování mezi 

firmami. Vyšší koncentrace způsobuje méně konkurenční chování bank a vede k větší 

ziskovosti bank a nižší výkonnosti. SCP ukazuje přímý vztah mezi stupněm tržní 

koncentrace a stupněm konkurence mezi firmami. Firmy ve více koncentrovaném 
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odvětví mají vyšší zisky, než ty v méně koncentrovaném odvětví bez ohledu na jejich 

efektivnost. Koncentrace trhu má tedy podle SCP vliv na výkonnost. Paradigma tvrdí, 

že tržní síla firmy roste s koncentrací. 

SCP byl napadán dalšími teoretickými modely. Jako reakce na SCP přišla 

hypotéza efektivnosti, kterou vyvinuli v empirických pracích Demsetz (1973) 

a Peltzman (1977) a vysvětluje vztah mezi tržní strukturou a výkonem. Hypotéza 

efektivnosti předpokládá, že vyšší zisky na koncentrovanějších trzích nejsou výsledkem 

uplatnění výsadního postavení a nekonkurenčního chování těchto firem, ale výsledkem 

například jejich nižších nákladů a tím vyšší efektivnosti. Růst ziskovosti není 

prostřednictvím koncentrace, ale prostřednictvím tržního podílu. Efektivnost bank je 

hnací silou koncentrace trhu, což vede k nižším cenám (Bikker et al., 2007). 

Efektivnější firmy získávají vyšší podíl na trhu na úkor menších a méně efektivních 

firem (efektivní firmy skoupí malé a neefektivní firmy a tím jim roste tržní podíl), což 

znamená pozitivní korelaci mezi ziskem a koncentrací. Podle hypotézy efektivnosti 

neexistuje přímý vztah mezi konkurencí a koncentrací a vysoce koncentrovaný sektor je 

logickým výsledkem tržních sil.  

Nedostatek silných teoretických základů a empirických důkazů motivoval 

k hledání alternativních metod měření konkurenčního chování. V reakci na teoretické 

a empirické nedostatky strukturálních přístupů byly vyvinuty nestrukturální modely 

konkurenčního chování, které jsou v literatuře často nazývané jako koncepce nové 

empirické průmyslové organizace (New Empirical Industrial Organisation, NEIO). 

Modely předpokládají, že i další faktory, než jen tržní struktura a koncentrace, mohou 

ovlivňovat konkurenční podmínky. Nestrukturální přístupy se snaží měřit konkurenci 

přímo a nespoléhají se na vztah mezi strukturou, chováním a výkonností. Iwata (1974) 

ukazuje odhady založené na hypotetické změně variačních hodnot pro jednotlivé banky 

produkující homogenní produkt na oligopolním trhu. Tento model byl na bankovní 

sektor aplikován pouze jednou, kdy jej Shaffer a DiSalvo (1994) použili na příkladu 

dvou bankovních trhů. Obtížnost jeho empirického použití tkví v nedostatku mikro dat 

pro strukturu nákladů a výroby homogenních produktů pro jednotlivé banky.  

Rovněž empirické aplikace Bresnahanova (1982) modelu na bankovních 

sektorech jsou relativně vzácné. Široké přijetí akademické obce naopak získal až 

Panzar-Rosse (1987) model, který je založen na odhadu H-statistiky. Panzar-Rosse (PR) 

model je v empirických studiích aplikován nejčastěji kvůli jednoduššímu výpočtu oproti 
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ostatním modelům. Tento model ale dokáže určit jen krajní hodnoty stupně konkurence 

bankovního sektoru. Naproti tomu Bresnahanův model má výhodu v tom, že umožní 

přesnější měření stupně konkurence. Další nevýhodou PR modelu je jeho předpoklad, 

že banky poskytují pouze jeden bankovní produkt. Proto neumožňuje rozlišovat mezi 

různými trhy, čemuž by také bránil nedostatek potřebných dat. Bresnahanův model lze 

proto vhodně použít jako doplnění PR modelu, protože umožňuje zkoumání 

jednotlivých dílčích trhů v důsledku své povahy a požadavků na potřebná data. 

Bresnahanův model je tedy vhodný k hodnocení konkurenčních podmínek různých 

odvětví. Omezením možností Bresnahanova modelu je, že využívá makroekonomická 

data, která jsou většinou k dispozici pouze na ročním základě (jako např. HDP).8  

V empirických studiích (např. Angelini a Cetorelli, 2003, Maudos a Fernandez 

de Guevara, 2004) je pro hodnocení stupně tržní síly firem v daném průmyslu využíván 

Lernerův (1934) index. Výhodou Lernerova indexu (LI) proti Panzar-Rosse modelu je, 

že není nutná dlouhodobá rovnováha měření konkurence a index také může být 

vypočítán v každém časovém okamžiku (Demirguc-Kunt a Peria, 2010).  

 Dále je podrobněji popsán Panzar-Rosse model, Bresnahanův model a Lernerův 

index měření tržní síly, které jsou v dizertační práci aplikovány na výpočet konkurence 

českého bankovního sektoru. 

  

Panzar-Rosse model 

Panzar a Rosse (1987) vyvinuli test pro určení, zda firma na trhu operuje 

v souladu s modelem dokonalé konkurence, monopolistické konkurence nebo 

monopolu. Panzar-Rosse model byl vyvinut jako nestrukturální technika odhadu úrovně 

monopolní síly na jednotlivém trhu. Model zkoumá stupeň, ve kterém se změna v ceně 

vstupu odráží v rovnosti příjmů získané firmou.  

V modelu je určitý počet předpokladů, které je nutné brát v úvahu. Předpoklady 

lze shrnout do čtyř hlavních bodů: (i) banky maximalizují zisk, jednotlivé produkty 

firmy určuje normální rozdělení příjmu a nákladových funkcí, (ii) banky produkují 

příjmy využitím pracovní síly, kapitálu a depozit jako vstupů, (iii) výše vstupních cen 

nejsou spojeny s vyššími kvalitativními službami, které generují vyšší výnosy a (iv) 

banky se nacházejí v dlouhodobé tržní rovnováze. Model předpokládá cenovou pružnost 

poptávky, která je větší než jedna a homogenní strukturu nákladů. Získáním 

                                                 
8 Další výhody a nevýhody jednotlivých nestrukturálních modelů popisuje Shaffer (2004). 



29 
 

rovnovážného výstupu a rovnovážného počtu bank jsou zisky maximalizovány v bance, 

stejně jako v odvětví. To znamená, že nejprve maximalizuje zisky banka i, která má 

mezní příjmy rovny mezním nákladům: 

 

 �′����, �, ��	 − �′����, ��, �	 = 0,  (1)  

 

kde �′� jsou mezní příjmy banky, �′� jsou mezní náklady banky, �� je výstup banky i, 

n značí počet bank, �� je vektor ceny vstupů banky i, �� je vektor exogenní proměnné, 

který posune bankovní příjmovou funkci, � je vektor exogenní proměnné, který posune 

bankovní nákladovou funkci.  

Pak na tržní úrovni, kdy jsou banky v rovnováze, banka drží nulový zisk: 

 

 ��∗��∗, �∗, �	 − ��∗��∗, �, 	 = 0.  (2)  

 

Proměnné označené * představují rovnovážné hodnoty. Tržní síla je měřená 

rozsahem, který odráží změnu ve faktoru cen vstupů �����	 v rovnováze výnosů ����∗	 
získaných bankou i. K určení stupně konkurence Panzar a Rosse vytvořili H-statistiku, 

což je suma elasticit celkových příjmů s ohledem na ceny vstupních faktorů: 

 

 � =�� ���∗�����������∗ �.  (3)  

 

Hodnota H-statistiky je vypočítaná z redukované formy rovnosti příjmů a součtu 

elasticit celkového příjmu bank s ohledem na vstupní ceny banky. Tato statistika odráží 

strukturu a chování trhu, na kterém banka operuje. Tím zdůrazňuje, že konkurenční 

prostředí banky nemusí být nutně stejné, jako konkurenční prostředí, které převažuje 

v zemi, kde banka působí. Tento závěr platí zvláště pro velké univerzální banky se 

značnými mezinárodními aktivitami.  

Odhady hodnot H-statistiky se nacházejí v intervalu -∞ < H ≤ 1. Hodnota H je 

záporná (H ≤ 0), pokud konkurenční struktura je monopolní. Za těchto podmínek růst 

vstupních cen bude zvyšovat mezní náklady, což redukuje rovnováhu výstupu 

a postupně redukuje celkové příjmy. Dokonalou konkurenci charakterizuje H rovnající 

se jedné (H = 1). Vzrůst cen vstupů povede k růstu jak mezních, tak průměrných 
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nákladů beze změn optimálních výstupů jednotlivých firem za určitých podmínek. 

Výstup firem zvýší poptávku, které čelí každá zbývající firma, a to vede k růstu cen a 

celkových příjmů ve stejném poměru jako vzestup v nákladech. Jestli se hodnota 

H-statistiky nachází v kladné části intervalu (0 < H < 1), tržní struktura je 

charakterizovaná monopolistickou konkurencí, tedy rovnými podmínkami a volným 

vstupem do odvětví. 

Důležitou vlastností H-statistiky je, že musí být provedena na pozorování, která 

jsou v dlouhodobé rovnováze, jako je navrženo např. ve studiích De Brandt a Davis 

(2000), Casu a Girardone (2006), Bikker a Haaf (2002), Claessens a Laeven (2004), 

Matthews et al. (2007), Fu (2009) nebo Rezitis (2010). To naznačuje, že tržní 

konkurence bude vyrovnávat upravené riziko míry návratnosti mezi bankami tak, že 

v rovnováze by neměla míra návratnosti korelovat s cenami vstupů (Matthews et al., 

2007). Test rovnováhy se provádí s návratnosti aktiv (nebo kapitálu), která nahrazuje 

bankovní příjmy jako závislou proměnnou v regresní rovnici pro H-statistiku. 

E-statistika je odvozena z testu rovnováhy a měří sumu elasticity sazby s ohledem na 

ceny vstupů (Fu, 2009). Pokud je E-statistika rovna nule (E = 0), znamená to 

dlouhodobou rovnováhu, zatímco E < 0 odráží nerovnováhu.  

 

Bresnahanův model 

Bresnahan (1982) a Lau (1982) vyvinuli model k určení stupně tržní síly 

průměrné banky v krátkodobém horizontu. Jedná se o krátkodobý model založený na 

odhadu tržní funkce poptávky a nabídky a rovnice tvorby cen. Původní model je 

založen na zprostředkovatelském přístupu banky a předpokládá, že banky produkují 

pouze jeden produkt a používají několik vstupních faktorů. Model je používán pro 

empirické určení tržní síly průměrné banky, většinou na základě získaných dat. Může 

být odvozený z modelu maximalizace oligopolního zisku bank. Banky maximalizují své 

zisky, když se mezní náklady rovnají mezním příjmům. Model předpokládá n bank 

v sektoru a je založený na časové řadě bankovních dat, kdy cena a množství jsou 

exogenní proměnné, které ukazují stupeň tržní síly.  

Za předpokladu, že existuje na trhu n bank stejné velikosti, které nabízejí 

homogenní produkt, lze ziskovou funkci banky i zapsat následujícím způsobem: 

 

 π� = ��� − �����, ��	 − ��,  (4)  
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kde π� je zisk, P je cena výstupu, �� je objem produkce (výstup), �� jsou variabilní 

náklady, �� jsou ceny vstupů, �� jsou fixní náklady banky i. 

Na trhu úvěrů je výrobní cena P definována jako rozdíl mezi zápůjční sazbou 

a bezrizikovou sazbou (např. výnosem státních dluhopisů). Lze také předpokládat, že 

P se rovná úrokové sazbě na poskytnuté úvěry a zahrnuje sazbu financování jako 

nákladový faktor. Na trhu depozit je výrobní cena P vyjádřena rozdílem mezi 

bezrizikovou sazbou a úrokovou sazbou z vkladů. 

Banky čelí následující inverzní tržní poptávkové křivce:  

 

 � = ���, ��	 = �  ���, ��!
�"� #,  (5)  

 

kde �� je exogenní proměnná ovlivňující poptávku. První podmínka pro maximalizaci 

zisku banky i je dána: 

 

 $%�$�� = � + $���, ��	$� $�$�� �� − $��'��,��($�� .  (6)  

 

Za předpokladu, že každá banka produkuje stejné množství výstupu, tj. 

Q1=Q2=Q3=…=QN, pak: 

 

 � = −) $���, ��	$� � +*�� ,  (7)  

 

kde ) = $�$�� 1,.  (8)  

 

Parametr určující stupeň konkurence bank ) je definován jako předpokládaná 

změna výstupu konkurenčních bank bankou i v reakci na primární změny v její vlastní 

produkci. Hodnoty parametru ) mohou být v intervalu [0,1]. V případě dokonalé 

konkurence je ) = 0. Vzhledem k tomu, že na dokonale konkurenčním trhu jsou ceny 

považovány za exogenní, musí zvýšení objemu výroby jedné banky vést ke stejnému 

snížení výstupu zbývajících bank. Pokud banka zvyšuje své výstupy, ostatní banky na to 
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reagují tím, že společně sníží své výstupy ve stejném množství. Na dokonale 

konkurenčním trhu se cena rovná mezním nákladům. Naopak v případě dokonalé koluze 

vede zvýšení výstupu jedné z koluzivních bank ke zvýšení produkce ostatních bank 

v koluzi ve stejné výši. V případě dokonalé koluze je ) = 1, jednání ve vzájemné shodě 

bank optimalizuje ceny výstupů, jako by byly monopolní. Ostatní případy, tedy 0 < ) < 1, ukazují oligopol. Mezi těmito dvěma extrémy, tedy dokonalou konkurencí 

a dokonalou koluzí bude ) = 1 �. , kde n je počet bank, což značí Cournotovu 

rovnováhu. Cournotův model předpokládá, že každá banka očekává, že ostatní banky 

(její konkurenti) nebudou reagovat na jakoukoliv změnu její produkce. 

 

Lernerův index 

Lerner (1934) popsal index monopolní tržní síly, která je v bankovní literatuře 

označovaná jako jedna z měr konkurence. Tržní síla je v ekonomii silným konceptem, 

protože mimo jiné ukazuje, jak a zda se nedokonale konkurenční trhy odchylují od 

stavu dokonalé konkurence (Rojas, 2010). Lernerův index ukazuje, kde se nachází tržní 

síla firmy v rozmezí mezi dokonalou konkurencí a maximální tržní sílou (monopolem) 

a roli, kterou hraje pružnost poptávky při určování firemní marže (Rojas, 2010). 

Lernerův index je přímou mírou konkurence, zaměřuje se na cenovou sílu a zachycuje, 

do jaké výše může firma zvýšit své mezní ceny nad mezní náklady (Berger et al., 2009). 

Lernerův index je přesnější mírou tržní síly než standardní ukazatele koncentrace. Je 

nutné poznamenat, že konstruovaný LI nezachycuje rizikové prémie cen bankovních 

produktů a služeb rozkládající svůj pozitivní vztah k velikosti monopolní renty.  

V praxi je důležitou slabou stránkou Lernerova indexu, že dostupná bankovní 

data nejsou shodná s cenami a náklady potřebnými k výpočtu indexu. Existuje tedy 

mnoho diskutabilních možností, jak nahradit ceny a náklady (Bikker et al., 2007). Při 

interpretaci Lernerova indexu jako indikátoru tržní síly mohou vzniknout následující 

problémy: (i) LI je ovlivněn kritériem definování výnosů a nákladů, (ii) náklady na 

rizika nejsou zahrnuty navzdory vlivu rizika na bankovní náklady a výnosy 

a (iii) bankovní výstup je většinou nahrazen celkovými aktivy každé banky, zejména 

kvůli problémům s daty (Pindyck, 1985).  

Fernandez de Guevara et al. (2005) rozebírá tyto problémy následovně. Hodnota 

indexu je ovlivněna kritérii zahrnutými do výpočtu příjmů a nákladů. Často jsou brány 

v úvahu pouze finanční výnosy a náklady, ale jsou opomíjeny ostatní výnosy a náklady 
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související s obchodováním. Pak se liší marže a tím se změní hodnota indexu. Pokud se 

bere pouze tradiční zprostředkovatelská činnost zahrnující úvěry a depozita, model 

nebere v potaz bankovní činnosti poskytovaných služeb. Avšak podstatný nárůst v této 

činnosti v posledních letech vedl ke změně struktury příjmů bank, relativní význam 

čistých finančních výnosů se snížil a zvýšily se příjmy z jiných než úrokových položek.  

Za druhé, je běžné nebrat v úvahu náklady na rizika, přestože jejich vliv na 

výkaz zisku a ztráty bank je velmi důležitý. Existují pro to různé důvody, např. 

nedostatek dat, obtíže výpočtu, problém časového určení nákladů na riziko. Je důležité 

zdůraznit, že i když náklady na riziko nejsou zahrnuty v odhadu nákladové funkce, tento 

problém se vyskytuje ve dvou směrech. (i) Nejsou-li náklady na riziko brány v úvahu, 

výklad Lernerova indexu jako tržní síly může být špatný, protože tato situace 

nadhodnocuje marže. (ii) Existují-li náklady, které byly skryté v jiných obdobích, ale 

jejichž uznání bylo odloženo. V tomto případě se Lernerův index pravděpodobně zvýší 

v expanzivní fázi cyklu (ve kterém existuje několik problémů na nedobytné pohledávky 

a platební neschopnosti) a sníží v nižší fázi cyklu (kdy se zvýší špatné dluhy a rezervy) 

bez vlivu na tržní sílu. 

Za třetí, empirický odhad jednotlivých cen nebo sazeb na úvěry a depozita není 

bezproblémový. V případě úvěrů nejsou ve výkazu zisku a ztráty samostatně odděleny 

finanční výnosy a v případě depozit jsou finanční náklady součástí jiných závazků. 

Lernerův index je definován jako podíl mezi rozdílem ceny výstupu a mezních 

nákladů a cenou výstupu a může být zapsán jako: 

 

 /0�1 = ��1 −*��1��1 ,  (9)  

 

kde ��1 je cena bankovních výstupů pro banku i v čase t, *��1 jsou mezní náklady pro 

banku i v čase t.  

Výsledné hodnoty Lernerova indexu se pohybují v intervalu od nuly do jedné. 

Při P = MC je Lernerův index nulový a firma nemá možnost určovat ceny. Lernerův 

index blížící se k jedné indikuje cenovou marži vyšší než mezní náklady a tím určitou 

tržní sílu pro firmu (Ariss, 2010). Pokud LI = 0, značí to dokonalou konkurenci, 

zatímco LI = 1 indikuje monopol. Lernerův index je inverzní mírou konkurence, tj. 

vyšší hodnoty LI, znamenají nižší stupeň konkurence (Pruteanu-Podpiera et al., 2007). 
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2.2 Vymezení koncentrace a způsoby měření 

 

Důležitost ukazatelů koncentrace vychází z jejich schopnosti určit strukturální 

rysy trhu. Jsou často používány ve strukturálních modelech, které vysvětlují konkurenci 

v bankovním sektoru následkem tržní struktury. Ukazatele koncentrace jsou také 

schopny odrážet změny v koncentraci v důsledku vstupu banky na trh nebo jejího 

odchodu, případně i následkem fúze. Bikker a Haaf (2002) rozdělili ukazatele 

koncentrace na ukazatele se samostatnou (oddělenou) a souhrnnou (kumulativní) 

strukturou. Samostatné ukazatele koncentrace zahrnují míru koncentrace, výhodou je 

jednoduchost a omezené množství požadovaných dat. Souhrnné ukazatele koncentrace 

vysvětlují celý bankovní sektor a ukazují, že strukturální změny v každé části distribuce 

ovlivňují hodnotu indexu koncentrace (Bikker a Haaf, 2000). Kumulativními ukazateli 

koncentrace jsou Herfindahl-Hirschmanův index, Index komplexní průmyslové 

koncentrace, Rosenbluthův index, Hall-Tidemanův index a míra entropie. 

V literatuře existuje spousta stoupenců i kritiků jednotlivých ukazatelů 

koncentrace. Obě strany zdůrazňují dopad koncentrace na tržní chování bank. Stoupenci 

oddělených ukazatelů tvrdí, že je velmi nepravděpodobné, aby tržní vůdcovství malého 

počtu bank ovlivňovalo celkový počet podniků na trhu. Proto výpočet indexů 

koncentrace na základě celého bankovního sektoru by byl zbytečný, stačí zde pouze 

mezní změna konečných výsledků. Kritici se drží pohledu, že každá banka na trhu má 

vliv na tržní chování a zdůrazňuje kritické nevýhody samostatných indexů, které podle 

nich ignorují strukturální změny v těch částech odvětví, které nejsou zahrnuty indexem 

koncentrace. Konkurenční jednání menších hráčů na trhu by mohlo nutit ty větší 

k tomu, aby také jednali konkurenčně. Oddělené míry koncentrace byly kritizovány, že 

ignorují změny v tržní struktuře vyskytující se jinde než mezi největšími bankami. 

Dále budou popsány dva ukazatele koncentrace, konkrétně míra koncentrace 

a Herfindahl-Hirschmanův index, které budou v dizertační práci aplikovány na výpočet 

koncentrace českého bankovního sektoru. 

 
Míra koncentrace 

Míra koncentrace (concentration ratio, CR) měří podíl největších bank v sektoru. 

CR je jedním z nejčastěji užívaných ukazatelů koncentrace, hlavně kvůli jednoduchosti 

výpočtu a omezeným požadavkům na data. Vyjadřuje podíl určitého počtu bank k, které 
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mají největší podíl na produkci daného produktu v odvětví. Ukazatel sčítá tržní podíly 

největších bank na trhu, což lze znázornit rovnicí: 

 

 ��� =�2��
�"� .  (10)  

 

CR dává stejný důraz k největším bankám a malou významnost zbývající části 

malých bank na trhu. Počet bank zahrnutých v míře koncentrace je libovolný, neexistují 

žádná pravidla pro určování k. Míru koncentrace lze považovat jako jeden bod na křivce 

koncentrace, je to tedy jednorozměrný ukazatel a hodnoty dosahují hodnot mezi nulou 

a jedničkou. Hodnoty blížící se k jedničce znázorňují, že k bank zahrnutých v ukazateli, 

tvoří celou produkci odvětví a koncentrace je vysoká. Pokud se míra koncentrace blíží 

k nule, značí nekonečné množství bank stejné velikosti. Jestliže se odvětví sestává 

z n stejně velkých bank, pak lze rovnici zapsat ve tvaru:  

 

 ��� =�2��
�"� =�1�

�
�"� = 3�.  (11)  

 

Herfindahl-Hirschman ův index 

Herfindahl-Hirschmanův index (HHI) je nejpoužívanějším ukazatelem 

koncentrace a často bývá využíván jako měřítko pro vyhodnocení dalších ukazatelů 

koncentrace. HHI zohledňuje počet bank v bankovním sektoru a jejich podíl na trhu. 

Umožňuje posoudit koncentraci i v případě, že nemáme údaje za malé banky, nebo při 

zkoumání vlivu firem aktivních na hranici odvětví nebo mimo něj, ale nabízejících 

produkty ze zkoumaného odvětví. Tento index je často používán regulátory, také Česká 

národní banka ho počítá. Ve Spojených státech amerických hraje HHI významnou roli 

v prosazení protimonopolních zákonů v bankovnictví. Žádost o fúzi dvou bank je 

schválena bez dalšího zkoumání, pokud je splněno základní pravidlo pro hodnocení 

koncentrace. Směrnice obsahuje dvě podmínky, po fúzi HHI nepřesahuje hodnotu 0,18 

(1800) a zvýšení ukazatele je menší než 0,02 (200). Často je nazýván jako plně 

informační index, protože zachycuje rysy celého bankovního sektoru. 
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Rovnice HHI má tvar: 

 

 ��0 = �45�� 67
8

�"� =�9�78
�"� ,  (12)  

 

kde n je počet firem v daném sektoru, 5� je objem produkce k-té firmy, k = 1,2,…n, � 

značí objem produkce daného sektoru, rk je podíl k-té firmy na objemu produkce celého 

sektoru. 

HHI vyjadřuje sumu čtverců bankovních velikostí měřených jako podíly na trhu. 

Jeho konstrukce je založena na hypotéze, že význam banky v bankovním sektoru je 

funkcí druhé mocniny jejího tržního podílu. HHI tedy zdůrazňuje význam větších bank, 

kterým je přidělena větší váha než menším bankám. HHI ukazatel nabývá hodnot mezi 1 �.  a 1. Dosažení jeho nejnižší hodnoty ukazuje, že tržní podíly všech sledovaných 

bank jsou stejně velké a sledovaný ukazatel je rozdělen mezi jednotlivé banky 

rovnoměrně: 5� = 5�:� = ;8 , 3 = 1,2, … , � − 1,  
 

  �> =�45�� 67
8

�"� =�?���@
7
= 1�7 = 1�

8
�"� .  (13)  

 

Hodnota HHI se blíží k číslu 1, pokud je v bankovním sektoru relativně nízký 

počet bank, které realizují podstatnou část produkce na odpovídajícím trhu. V případě 

monopolu HHI dosahuje hodnoty jedna, což je horní hranice indexu. V tomto případě:  

 

 � = 1, 5 = �, �� =�45�� 67 =
�

�"� 4��6
7 = 1.  (14)  

 

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických rozděluje hodnoty HHI 

indexu do tří kategorií. Pokud získaná hodnota HHI je do 0,1 (10009), trh je považován 

                                                 
9 Pro lepší orientaci a charakteristiku prostředí z hlediska koncentrace se obvykle hodnota HHI násobí 
multiplikátorem. Velice často je používaná hodnota multiplikátoru 10 000, odpovídající procentuálnímu 
vyjádření tržních podílů jednotlivých bank.  
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za nekoncentrovaný. Hodnoty mezi 0,1 a 0,18 (1000 až 1800) signalizují mírně 

koncentrované prostředí. Vysokou koncentraci značí hodnoty vyšší než 0,18 (1800).  

 

2.3 Vymezení efektivnosti a metody jejího měření 

 

V literatuře lze rozlišit dva základní typy efektivnosti, a to celkovou a provozní 

efektivnost. Provozní efektivnost se přibližuje produktivitě, protože náklady banky 

vztahuje k úrovni výstupů a cenám vstupů. Celkovou efektivnost lze dále rozdělit na 

čtyři základní složky, a to technickou efektivnost (TE), alokační efektivnost (AE), 

efektivnost z rozsahu a efektivnost ze sortimentu (Stavárek, 2005). Technická 

a alokační efektivnost se celkově nazývá relativní efektivností (X-efficiency).  

Studium efektivní hranice začal Farrell (1957), který definoval jednoduchou 

míru firemní efektivnosti. Navrhl, že efektivnost každé firmy se skládá ze dvou částí, 

tedy technické a alokační efektivnosti. Technická efektivnost bere v úvahu množství 

vstupů vzhledem k úrovni výstupu. Farrell (1957) popisuje technickou efektivnost jako 

schopnost firmy vyrobit maximální výstupy z daného souboru vstupů. Což lze chápat 

jako vstupně-orientovanou technickou efektivnost, kdy jsou výstupy konstantní a vstupy 

minimalizovány, nebo výstupně-orientovanou technickou efektivnost v případě, kdy 

vstupy jsou konstantní a výstupy maximální. 

Alokační efektivnost znamená schopnost firmy používat tyto vstupy 

v optimálním poměru s ohledem na jejich příslušné ceny (Farell, 1957), optimální 

vstupy a/nebo výstupy jsou vybrány na základě technologie výroby a relativních cen na 

trhu (Bauer et al., 1998). Je zřejmé, že cenové údaje jsou nezbytné pro měření tohoto 

typu efektivnosti. Farrell (1957) to také nazýval cenovou efektivností. Takže zatímco 

technická neefektivnost se snižuje použitím méně vstupů, snížení alokační 

neefektivnosti může ve skutečnosti znamenat použití více levnějších výstupů.  

Součin technické a alokační efektivnosti je nazýván ekonomická nebo celková 

efektivnost (EE), což je nejširší definicí. Chce-li být firma ekonomicky efektivní, musí 

vybírat své vstupy a/nebo výstupy a kombinovat je s cílem optimalizace ekonomických 

cílů, kterými jsou obvykle minimalizace nákladů nebo maximalizace zisku. Některé 

firmy mohou být relativně technologicky efektivní a zároveň jsou relativně ekonomicky 

neefektivní, a naopak, v závislosti na vztahu mezi schopností manažerů využívat ty 

nejlepší technologie a jejich schopností reagovat na tržní signály (Bauer et al., 1998). 
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Parametrické metody jsou stochastické povahy a usilují o odlišení neefektivnosti 

od efektů náhodných chyb, což dodává konečným výsledkům větší věrohodnost. 

V literatuře existují dva hlavní parametrické přístupy k měření efektivnosti jednotlivých 

bank, Stochastic Frontier Approach (SFA) a Distribution Free Approach (DFA). Hlavní 

rozdíl mezi těmito technikami je, jak oddělují míru neefektivnosti pro jednotlivé banky 

od náhodných chyb. Hlavní kritika parametrických metod je, že stanoví konkrétní 

funkční formu na chování ekonomických veličin (Poghosyan a Borovička, 2007). 

Neparametrické metody jsou deterministické a jsou založeny na lineárních 

programovacích nástrojích. Neparametrické metody mají tu nevýhodu, že neumožňují 

odlišit negativní dopad náhodných chyb na vypočtenou míru efektivnosti a nepřipouští 

chyby způsobené problémy nedokonalých dat nebo jinými chybami v měření. Jedná se 

o významnou nevýhodu pro používání těchto metod v transformujících se ekonomikách, 

kde je významná nejistota a problémy při měření (Fries a Taci, 2005). V rámci 

neparametrického přístupu ovšem nejsou uvaleny tak striktní předpoklady na produkční 

technologii, a proto analyzovaným jednotkám přísluší větší míra volnosti. Efektivní 

hranice u neparametrických odhadů je formována po částech jako lineární kombinace 

osvědčených postupů pozorování. Hlavní neparametrické přístupy k měření efektivnosti 

jsou Data Envelopment Analysis (DEA) a Free Disposal Hull Analysis (FDHA). Tyto 

modely byly vytvořené na měření technické efektivnosti. 

Dále budou definovány přistupy měření efektivnosti, které jsou v dizertační 

práci aplikovány na výpočet efektivnosti českého bankovního sektoru. Podrobněji je 

popsán Stochastic Frontier Approach, Data Envelopment Analysis a Malmquistův index 

změny efektivnosti. 

 

Stochastic frontier approach 

Stochastic Frontier Approach vychází ze dvou původních článků publikovaných 

téměř současně dvěma týmy na dvou různých kontinentech. Meeusen a Van den Broeck 

(1977) publikovali svůj článek v červnu a Aigner et al. (1977) vydali svůj článek 

o měsíc později. Oba dokumenty jsou samy o sobě velmi podobné a objevily se krátce 

před vydáním třetího článku o SFA publikovaného Bettese a Corra (1977). Model byl 

motivován myšlenkou, že odchylky od produkční hranice nemusí být zcela pod 

kontrolou výrobní jednotky. 
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SFA je jedním ze strukturálních přístupů ke studiu efektivnosti. Je založen na 

ekonomické minimalizaci nákladů a maximalizaci zisku bank. Začíná standardní 

nákladovou nebo ziskovou funkcí s faktory vstupu, výstupu a jejich příslušné ceny. 

Metoda odhaduje minimální náklady nebo maximální zisky na základě těchto funkcí 

a vytváří vzdálenost od jejich nákladů nebo zisku k hraniční hodnotě. Přístup SFA 

zachází s pozorovanou neefektivností banky jako kombinací neefektivnosti 

specifikované banky a náhodné chyby, a snaží se oddělit dvě složky tím, že dělá 

explicitní předpoklady o základním neefektivním procesu. Náhodná chyba je obvykle 

považována za normální rozdělení a může mít vliv na celkovou neefektivnost v obou 

případech, ale u neefektivnosti se předpokládá, že je jen jednostranná, a může ovlivnit 

jedním směrem celkovou efektivnost. Pro nákladovou hranici, neefektivní faktor by měl 

být nezáporný, neboť banky operují na nebo pod minimálními náklady a pro ziskovou 

hranici je vždy nekladný, neboť banky mohou dosáhnout pouze úroveň zisku nižší, než 

je maximální zisk v daném vzorku.  

 

Nákladová efektivnost 

Nákladová efektivnost měří výkonnost bank vzhledem k osvědčeným postupům 

bank, které produkují stejný výstup za stejných vnějších podmínek. Nákladová 

efektivnost je založena na nákladové rovnici. Nákladová funkce popisuje vztah mezi 

náklady s množstvím výstupů a vstupních proměnných plus neefektivnost a náhodná 

chyba. Nákladová rovnice nabývá tvaru: 

 

 ��1 � ��F�1, ��1, ��1	 + I�1,  (15)  

 

kde ��1 měří celkové náklady banky i v čase t, zahrnující operační a finanční náklady, F�1 je vektor výstupů, ��1 je vektor vstupních cen, ��1 představuje množství fixních 

parametrů banky, jako je vlastní kapitál a I�1 je náhodná chyba. Náhodná chyba I�1 je 

složena ze dvou částí: 

 

 I�1 = J� + K�1,  (16)  
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kde J� představuje neefektivnost, která zachycuje rozdíl mezi stupněm efektivnosti 

nákladů pro dané výstupy a ceny vstupů a skutečnou úrovní nákladů a K�1 je náhodná 

chyba. Konkrétně J�	a K�1 mají rozdělení: 

 

 J� ∼ ,:'0, NO7(,  (17)  

 K�1 ∼ ,:�0, NP7	.  (18)  

 

Předpokládáme, že J� může nabývat pouze nezáporných hodnot a měří rozdíl 

nákladů banky i v porovnání s hraniční funkcí ��F�1, ��1, ��1	. 
Nákladová efektivnost banky může být zapsána v přirozeném logaritmu jako: 

 

 lnA� = ln��F, �, �	 + lnS1 − lnT1,  (19)  

 

kde f označuje funkci. Po odhadu konkrétní nákladové funkce, nákladová efektivnost 

banky i (�B�) je měřena jako poměr mezi minimálními náklady (Cmin) nezbytnými 

k výrobě bankovního výstupu a skutečnými náklady (Ci): 

 

 �B� = �UVW�� = exp[��F, �, �	\�exp�]�SUVW	exp[��F, �, �	\�exp�]�S�	 = SUVWS� ,  (20)  

 

kde umin je minimum ui přes všechny banky ve vzorku. Podle této formulace, například 

efektivní hodnota 0,9 znamená, že bance by vzniklo jen 90 % skutečných nákladů, 

pokud by operovala na hranici efektivnosti, neboli banka by se stala efektivní při využití 

90 % svých aktuálních nákladů. 

 

Zisková efektivnost 

Zisková efektivnost měří, jak je banka blízko k dosažení maximálního možného 

zisku pro danou úroveň vstupů a množství výstupů a dalších exogenních proměnných 

jako osvědčených postupů banky na hranici efektivnosti.  

Alternativní zisková funkce používá stejný soubor exogenních proměnných jako 

je v nákladové funkci v rovnici (15), ale zisk nahrazuje celkové náklady jako závislou 

proměnnou. Zisková funkce má pak následující tvar: 
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 � � ��F, �, �	 + 	S + T,  (21)  

 

kde P je zisk banky zahrnující úroky a poplatky očištěný o celkové náklady C použité 

v nákladové funkci.  

Zisková funkce banky může být zapsána v podobě přirozeného logaritmu takto: 

 

 ln� = ��F,�, �	 + ln	S1 − lnT1.  (22)  

 

Zisková efektivnost (�B�) je měřená poměrem mezi skutečným ziskem banky 

a maximálním možným ziskem, který je dosažitelný nejefektivnější bankou:  

 

 �B� = ���U^_ = exp[��F, �, �	\�exp�]�S�	exp[��F, �, �	\�exp�]�SU^_	,  (23)  

 

kde SU^_ je maximální S� všech bank ve vzorku. Například, pokud je zisková 

efektivnost 90 %, znamená to, že banka ztrácí 10 % svého potenciálního zisku 

v důsledku volby neadekvátního objemu výstupu a cen vstupů.  

 

Data Envelopment Analysis 

Data Envelopment Analysis je matematická programovací technika, která měří 

efektivnost produkčních jednotek, které jsou v literatuře označovány jako Decision 

Making Unit (DMU), ve srovnání s ostatními podobnými DMU, s omezením, že 

všechny DMU leží na nebo pod hranici efektivnosti (Seiford a Thrall, 1990). Kamecka 

(2010) definuje DEA jako metodu získání celkového faktoru měření efektivnosti, která 

poskytuje prostředky pro porovnání efektivnosti DMU navzájem na základě několika 

vstupů a/nebo výstupů. Jak uvádí Vincova (2006), DEA se používá na analýzu relativní 

efektivnosti produkční jednotky v rámci zvolené skupiny produkčních jednotek, které 

používají stejné agregované vstupy a produkují agregované výstupy.  

Efektivní produkční jednoty jsou ty, které produkují stejné množství nebo více 

výstupů při spotřebování daného množství vstupů, nebo používají stejné množství nebo 

méně vstupů na vyprodukování daného množství výstupů v porovnání s ostatními 

jednotkami ve vzorku. Pod pojmem produkční jednotka lze obecně rozumět jednotku, 

která vytváří výstupy a na jejich výrobu spotřebovává určité vstupy. Efektivní 
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produkční jednotky tedy umí využívat optimální množství vstupů nebo vytvářet 

optimální množství výstupů. Problémem je, jak stanovit tuto optimální úroveň vstupů 

a výstupů, což řeší z matematického hlediska lineární programování (Vincova, 2006).  

DEA se zabývá pochopením toho, jak je každá DMU porovnávána s ostatními 

DMU a jak může zvýšit svůj výkon, aby se stala efektivní. DEA vypočítává relativní 

efektivnost každé jednotky ve vztahu ke všem ostatním DMU s použitím skutečné 

zjištěné hodnoty pro vstupy a výstupy jednotlivých DMU. Stanoví pro neefektivní 

DMU zdroje a úroveň neefektivnosti pro každý vstup a výstup (Charnes et al., 1995). 

Metodu DEA poprvé představili Charnes et al. (1978) na základě výzkumu, 

který provedl Farrell (1957). CCR model, který byl pojmenován podle studie Charnes, 

Cooper a Rhodes (1978), je základním modelem DEA. CCR model předpokládá, že 

neexistuje významný vztah mezi rozsahem operací a efektivností tím, že předpokládá 

konstantní výnosy z rozsahu (constant returns to scale, CRS) a poskytuje celkovou 

technickou efektivnost. Předpoklad CRS lze akceptovat pouze v případě, když všechny 

DMU vykonávají svou činnost při optimální velikosti.  

Avšak nedokonalá konkurence, finanční omezení, regulační omezení a další 

faktory způsobují, že DMU nefungují při své optimální velikosti. Proto byl za účelem 

překonání tohoto problému vyvinutý DEA model umožňující počítat s variabilními 

výnosy z rozsahu (rostoucími, klesajícím, nerostoucími, neklesajícími). Tedy Banker et 

al. (1984) rozšířil model CCR uvolněním předpokladu CRS a upravený model 

zahrnující variabilní výnosy z rozsahu (variable returns to scale, VRS) se nazývá BCC 

model (podle studie Banker, Charnes a Cooper, 1984). Pokud se při analýze efektivnosti 

produkčních jednotek uvažuje i s variabilními výnosy z rozsahu, musí se upravit modely 

o podmínku konvexnosti. Tato podmínka zaručuje, že neefektivní produkční jednotka je 

porovnávaná s produkční jednotkou podobné velikosti.  

Hodnoty efektivnosti vypočítané na základě BCC modelu se nazývají čistou 

technickou efektivností, protože BCC model eliminuje část neefektivnosti, která je 

způsobena neadekvátní velikostí produkční jednotky. Rozděluje tedy efektivnost 

naměřenou CCR modelem na čistou technickou efektivnost a efektivnost z rozsahu. 

Jinými slovy, předpoklad VRS poskytuje měření čisté technické efektivnosti (pure 

technical efficiency, PTE), což je míra technické efektivnosti zbavená efektů 

efektivnosti z rozsahu (scale efficiency, SE). Pokud existuje rozdíl mezi výsledky TE 

a PTE konkrétní DMU, naznačuje to existenci neefektivnosti z rozsahu (Sufian, 2007). 



 

Obrázek 3 Srovnání konstantních a variabilních výnos
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Srovnání konstantních a variabilních výnosů z rozsahu je znázorn
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vyšší než jedna, pokud používá stejné váhy, což znamená, že efektivní DMU bude mít 

poměrovou hodnotu rovnu jedné.  

Objektivní funkce DMUk je poměr celkového váženého výstupu a celkového 

váženého vstupu: 

 

 max	`D�S, T	 = ∑ ScFcDdc"�∑ T���De�"� ,  (25)  

 

za podmínky, že 
∑ hijiklimn∑ opqpkrpmn ≤ 1, t = 1,2… , tD, … , �,  (26)  

 Sc ≥ 0, 9 = 1,2, … , 2,  (27)  

 T� ≥ 0, v = 1,2, … ,w,  (28)  

 

kde h0 je míra efektivnosti DMU0, ur a vi jsou váhy jednotlivých vstupů a výstupů, yrj je 

pozorované množství výstupů r-tého typu pro j-tou DMU, xij  je pozorované množství 

vstupů i-tého typu pro j-tou DMU, r indikátor s různých výstupů, i indikátor m různých 

vstupů a j je indikátor n různých DMUs. 

Podmínky CCR modelu znázorňují následující vztahy: 

 

 max	ℎD =�ScFcDd
c"� ,  (29)  

 �T���De
�"� = 1,  (30)  

 �ScFcD −d
c"� �T���De

�"� ≤ 0,  (31)  

 T� ≥ 0, Sc ≥ 0, t = 1,2, … , �, v = 1,2, … ,w, 9 = 1,2, … , 2.   (32)  
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Obrázek 4 zobrazuje SFA a DEA přístupy k porovnání stochastické 
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dotyku neefektivnosti a šumu. Efekt šumu vB v případě B je pozitivní, zatímco vD efekt 

je negativní. Pokud je rozdíl neefektivnosti a šumu T� − S� < 0, pozorovaný výstup 

firmy zůstává pod deterministickou částí SFA. Firmy B a C jsou plně efektivní a jejich 

odchylka od hranice je náhodný šum.  

 

Malmquistův index 

Malmquistův index (MI) hodnotí změnu efektivnosti v průběhu času. MI je 

založen na modelech Data Envelopment Analysis a je jedním z významných ukazatelů 

pro měření změny relativní efektivnosti DMU v různých časových obdobích (Alirezaee 

a Afsharian, 2011). Tento index lze rozdělit na jednotlivé složky. Index poskytuje 

užitečný způsob, jak rozlišovat mezi změnami v technické efektivnosti, čisté technické 

efektivnosti (pure technical efficiency change, PTEC), efektivnosti z rozsahu (scale 

efficiency change, SEC), celkové změně produktivity výrobních faktorů (total factor 

productivity change, TFPC) a posuny v efektivní hranici (technologické změny) v čase. 

Tento index je geometrický průměr ze dvou TFPC indexů, z nichž jeden je hodnocen 

s ohledem na technologii (efficiency frontier) v současném období t a druhý s ohledem 

na technologie v základním období s (Coelli et al., 2005). 

  Původní myšlenku indexu navrhl Malmquist (1953), který naznačil porovnání 

vstupu firmy na dvou různých časových bodech, pokud jde o maximální faktor, kterým 

by mohl snížit vstup v jednom období tak, aby firma mohla ještě produkovat stejnou 

úroveň výstupů v druhém období. Caves et al. (1982) rozšířili původní Malmquistův 

vstupní index. Fare et al. (1992) dále ukázali, že MI lze vypočítat pomocí 

neparametrického přístupu DEA díky tomu, že jsou k dispozici vhodná panelová data 

a aplikovali DEA k měření Malmquistova indexu. Předpokládali konstantní výnosy 

z rozsahu (CRS) a identifikovali technologickou změnu a změnu technické efektivnosti 

jako dvě složky změny produktivity v čase. Dále Fare et al. (1994) vzali jako 

proměnnou variabilní výnosy z rozsahu a nabídli rozšířený rozklad Malmquistova 

indexu dalším důležitým faktorem pro zachycení změny ve stupnici efektivnosti. Ray 

a Desli (1997) navrhli výpočetní technickou změnu pomocí VRS místo CRS nastavenou 

jako referenční technologii. Rozklad Malmquistova indexu do čtyř složek vyvinuli 

Simar a Wilson (1998) a Zofío a Lovell (1998). Wheelock a Wilson (1999) publikovali 

první článek, který aplikoval tento rozšířený rozklad k zjištění změny produktivity 
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v bankovním sektoru. Fernandez et al. (2004) následovali tento rozklad, který doplnili 

o další informace o zdrojích změn v produktivitě.  

Podle Fare et al. (1992) je použita DEA ke konstrukci vstupně orientovaného 

Malmquistova indexu mezi dvěma obdobími t (základní období) a období s:  

 

 *x�Fd, �d , F1, �1	 = yzx1�Fd, �d	zx1�F1, �1	 ∗ zx
d�Fd, �d	zxd�F1, �1	{

�7,  (37)  

 

kde *x�∙	 je vstupně orientovaný Malmquistův index, zx1�Fd, �d	 je vzdálenostní funkce 

zobrazující maximální proporcionální snížení vstupů ve sledovaném období s v rámci 

technologie období t. Vzdálenostní funkce je definována takto:  

 

 zx1�Fd, �d	 = min~,� �,  (38)  

 

za podmínky F�d ≤ )�1 ,  (39)  

 ���d ≥ )�1,  (40)  

 )� ≥ 0, v = 1,…�,  (41)  

 

kde θ je skalár a λ je vektor konstant. Získaná hodnota θ je součástí hodnocení i-té 

firmy. X a Y jsou vstupní a výstupní vektory, a množství spotřebovaného itého vstupu 

a výstup generovaný DMU0 jsou označeny x a y.  

Jedná se o geometrický průměr dvou Malmquistových indexů, které definovali 

Caves et al. (1982). Fare et al. (1992) definuje, že *x > 1 znamená zvýšení efektivnosti, 

naopak *x < 	1 indikuje pokles efektivnosti a v případě *x = 1 nedochází ke změně 

efektivnosti v časové řadě t až s. 

Podle předpokladu, který znázornili Caves et al. (1982), že zx1�F1, �1	 
a zxd�F1, �1	 by se měly rovnat jedné a umožnění technické neefektivnosti, Fare et al. 

(1992) rozložili Malmquist index do dvou částí: 
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 *x � yzx1�Fd, �d	zx1�F1, �1	 ∗ zx
d�Fd, �d	zxd�F1, �1	{

�7

= zxd�Fd, �d	zx1�F1, �1	 yzx
1�Fd, �d	zxd�Fd, �d	 ∗ zx

1�F1, �1	zxd�F1, �1	{
�7. 

 (42)  

 

První komponent AB� = ��l�jl,ql	����j�,q�	 měří změnu v technické efektivnosti (technical 

efficiency change, TEC). A druhý komponent A�� = �����jl,ql	��l�jl,ql	 ∗ ���'j�,q�(��l�j�,q�	�
n�
 měří 

technologickou změnu (technological change, TCC) mezi časovým obdobím t a s. TCC 

může být znázorněn jako průměrné agregované změny v technologii DMU v časovém 

období t a s. 

Fare et al. (1992, 1994) poukazují na to, že hodnota TCC větší než jedna 

znamená pozitivní posun nebo technologický pokrok, naopak hodnota TCC menší než 

jedna naznačuje negativní posun nebo technologický úpadek a hodnota TCC rovna 

jedné nenaznačuje žádný posun hranice technologií. 

V dizertační práci je dále využito rozložení Malmquistova indexu na pět částí, 

konkrétně na TEC, TCC, PTEC = ����l �jl,ql	����� �j�,q�	, změnu efektivnosti (efficiency change) 

EC = ����l �jl,ql	����� �j�,q�	, označovou jako catch-up efekt a SEC = ������ 'j�,q�(����� �j�,q�	 ∗ ����l �jl,ql	����l �jl,ql	�.  
Volba variabilních nebo konstantních výnosů z rozsahu nemá žádný vliv na MI, 

protože obě varianty jsou využity pro výpočet různých vzdáleností ke konstrukci 

Malmquistova indexu. Následující rovnice ukazují výpočty jednotlivých částí indexu: 

 

 *0 = B� ∗ AB�,  (43)  

 *0 = �AB� ∗ �B� ∗ AB�.  (44)  
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3. Použité empirické techniky 

 

Ve třetí kapitole dizertační práce je popsána panelová regrese a kointegrace. 

Panelová regrese je v dizertační práci aplikována při odhadu stupně konkurence 

v českém bankovním sektoru. Kointegrace je využita pro hledání vzájemných vztahů na 

bankovním trhu, tedy zjišťování vazeb mezi konkurencí, koncentrací a efektivností. 

 

3.1 Analýza panelových dat 

 
Regresní analýza slouží pro kvantitativní popis vztahu mezi ekonomickými 

a finančními veličinami (proměnnými). Úkolem regresní analýzy je vysvětlit změny 

hodnot jedné proměnné10 změnami hodnot jiných proměnných11.  

Panelová regrese (neboli analýza panelových dat) je statisticko-ekonometrická 

metoda, která se zabývá analýzou vztahů a souvislostí dat ve dvourozměrném prostoru. 

První rozměr tvoří časová veličina, druhým rozměrem jsou průřezová data jednotlivých 

objektů pozorování (Novák, 2007).  

Panelová data jsou data, kde jsou charakteristiky za jednotlivá pozorování 

zjišťovány za více časových období. Soubor panelových dat tvoří vzorek obsahující N 

průřezových jednotek, které jsou pozorovány v různých T časových obdobích (Asteriou 

a Hall, 2011). Verbeek (2004) uvádí, že panelový soubor dat (panel data set) obsahuje 

opakované zjišťování stejných jednotek (jednotlivci, domácnosti, firmy), shromážděné 

v průběhu několika období. Dostupnost opakovaných pozorování na stejných 

jednotkách umožňuje ekonomům specifikovat a odhadnout složitější a realističtější 

modely, než lze udělat v jedné průřezové nebo časové řadě. Jednoduchý regresní model 

panelových dat lze zapsat: 

 

 F�1 � ����� + �7��7 +⋯+ ����� + ����1� + �7��17 +⋯+ ����1� + S�1,  (45)  

 

kde F�1 je vysvětlovaná proměnná, ��1� až ��1� jsou vysvětlující proměnné a proměnné 

���, ��7 představují individuální efekty a zde se zařazuje případný vektor jednotek. 

                                                 
10 Vysvětlovaná proměnná, někdy označovaná jako závislá proměnná nebo regresand, většinou se 
označuje y. 
11 Vysvětlující proměnné, také značené jako nezávisle proměnné, regresory a většinou se značí jako 
x1, x2, …, xk. 



52 
 

Individuální efekty se v čase nemění. Index i označuje průřezový rozměr i = 1, …, N, 

index t označuje časový rozměr t = 1, …, T. Jak uvádí Asteriou a Hall (2011), pokud se 

vzorek dat skládá z konstantního T pro všechny průřezové jednotky, pokud je získaný 

vzorek kompletní u všech časových i průřezových řad, pak se datový soubor nazývá 

balancovaný (balanced). Naopak, pokud pro nějaký časový úsek nebo některá průřezová 

data pozorování schází, pak se panel nazývá nebalancovaný (unbalanced).  

Baltagi (2005) shrnul několik výhod plynoucích z používání panelových dat, 

které představili Hsiao (2003) a Klevmarken (1989). (i) Výhoda řízení pro jednotlivé 

heterogenity, lze vysvětlit tím, že panelová data naznačují, že jednotlivci, firmy, státy 

nebo země jsou různorodé. U časových a průřezových řad, které nekontrolují tuto 

heterogenitu, hrozí získání zkreslených výsledků (více Baltagi a Levin, 1992, 

Hajivassiliou, 1987, Deaton, 1995). (ii) Panelová data poskytují více informativní údaje 

(větší vzorek dat), větší variabilitu, menší kolinearitu mezi proměnnými, také více 

stupňů volnosti a větší efektivnost. (iii) Panelová data jsou schopna lépe studovat 

dynamiku změn. (iv) Panelová data jsou schopna lépe identifikovat a měřit dopady, 

které nelze jednoduše detekovat v čistě průřezových nebo čistě časových řadách. 

(v) Panelové modely umožňují sestavit a testovat složitější modely chování, než čistě 

průřezové nebo časové řady. (vi) Shromážděná mikro panelová data o jednotlivcích, 

firmách a domácnostech mohou být přesněji měřená, než podobné proměnné na makro 

úrovni. Zkreslení vyplývající z agregace u firem či jednotlivců, může být snížena nebo 

odstraněna (více uvádí Blundell, 1988; Klevmarken, 1989). (vii) Na druhé straně, makro 

panelová data mají delší časovou řadu a na rozdíl od problému nestandardního rozdělení 

typických testů jednotkových kořenů v analýze časových řad, panelové testy 

jednotkových kořenů mají standardní asymptotické rozdělení. 

Lze nalézt i určité nevýhody práce s panelovými daty, které souvisejí s odhady 

či interpretací. Kučerová (2011) uvádí, že v panelových regresích se může objevit 

problém heteroskedasticity či autokorelace, problém průřezových korelací mezi 

jednotlivými subjekty v daných časových obdobích apod. Také Baltagi (2005) uvádí 

některá omezení panelových dat, např. problémy se sběrem dat důsledkem problémů 

s neúplnými daty respondentů, nezaslání odpovědí (kvůli nedostatku spolupráce 

respondentů nebo z důvodu chyby tazatele), frekvence dotazování, mezery v rozhovoru, 

referenční období, ohraničení vzorku apod. Dále zkreslení chyb měření, které mohou 

vzniknout v důsledku chybných odpovědí kvůli nejasným otázkám, záměrnému 



53 
 

zkreslení odpovědí, výběrem nevhodných respondentů nebo chybějícímu záznamu 

odpovědí. Problémy výběru vzorku, krátká časová řada, nebo průřezové závislosti jsou 

dalšími omezeními panelových dat. 

 

3.1.1 Fixní a náhodné efekty 

 

Problém heterogenity v panelových modelech řeší dva typy modelů, a to modely 

fixních efektů a modely náhodných efektů. Efekty slouží k odstranění určité veličiny 

z panelových dat, která se liší mezi jednotlivými skupinami nebo v čase.  

Model s fixními efekty (fixed effects model) je lineární regresní model, ve 

kterém se konstanta mění v průběhu jednotlivých jednotek i, tj.: 

 

 F�1 � �� + ���1 + I�1,  (46)  

 I�1 ∼ 00z�0, N�7	,  (47)  

 

kde � je vektor konstant rozměru 1xK a � je konstanta reprezentující efekty těch 

proměnných, které jsou charakteristické i-tému pozorování. Chybová složka I�1 
reprezentuje efekty nejvýznamnějších proměnných příznačných i-tým pozorováním 

a danému časovému intervalu. O této složce se předpokládá, že pochází z nezávisle 

identického rozdělení (independent and identically distributed, IID) s nulovou střední 

hodnotou a konstantním rozptylem a dále se předpokládá, že všechny ��1 jsou nezávislé 

na jakékoliv I�1. Což lze zapsat obvyklým regresním vztahem včetně dummy proměnné 

pro každou jednotku i v modelu: 

 

 F�1 = ∑ �aC�a +!a"� 	���1 + I�1,  (48)  

 

kde C�a = 1, pokud i = j a všude jinde je 0. Parametry ��,…,�! a β lze odhadnout 

metodou nejmenších čtverců. Jak ukazuje Verbeek (2004), všeobecně se v regresní 

analýze předpokládá, že faktory, které ovlivňují závislou proměnnou, ale přitom nejsou 

součástí regresorů, jsou zahrnuty do faktoru vyjadřujícího náhodné chyby. Model 

s náhodnými efekty (random effects model) lze zapsat jako: 
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 F�1 � J + �′�1� + �� + I�1,  (49)  

 I�1~00z�0, N�7	,  (50)  

 ��~00z�0, N�7	,  (51)  

 

kde �� + I�1 je považováno za chybovou složku skládající se ze dvou složek, tedy 

jednotlivý specifický komponent, který se v průběhu času nemění a zbytková složka, 

kde je předpoklad nekorelovanosti v průběhu času. To znamená, že všechny korelace 

chybových podmínek v čase jsou přisuzovány jednotlivým efektům ��. Předpokládá se, 

že �� a I�1 jsou vzájemně nezávislé a nezávislé na �ad (pro všechna j a s). To znamená, 

že metoda nejmenších čtverců pro odhad J a � je objektivní a konzistentní.  

Pro panelová data vhodnou volbou mezi fixními a náhodnými efekty zahrnuje 

zkoumání, zda regresory jsou korelovány s individuálním (nepozorovaným ve většině 

případů) efektem. K rozhodování mezi metodou fixních a náhodných efektů se používá 

Hausmanův test12 (Hausman, 1978). Hausmanův test testuje, zda odhad fixními 

a náhodnými efekty je výrazně odlišný. Nulová hypotéza H0 zní, že náhodné efekty jsou 

konzistentní a efektivní. Alternativní hypotéza H1 říká, že náhodné efekty jsou 

nekonzistentní (a fixní efekty budou vždy konzistentní). Pokud je nulová hypotéza 

zamítnuta, není vhodné použití metody náhodných efektů z důvodu, že náhodná 

proměnná, která je zahrnutá do chybové složky, je pravděpodobně korelována s jednou 

nebo více nezávisle proměnnými. V tomto případě je tedy vhodnější použití metody 

fixních efektů. V případě, že nulová hypotéza zamítnuta není, což značí, že mezi 

odhadnutými koeficienty neexistují podstatné rozdíly, lze použít obě metody. 

Základní pravidla pro rozhodování mezi fixními a náhodnými efekty ukazuje 

Gujarati (2002). (i) Je-li T (počet časových řad, počet období) velký a N (počet 

průřezových jednotek) malý, je pravděpodobné, že existuje malý rozdíl v hodnotách 

mezi hodnotami koeficientů odhadnutých metodou fixních a náhodných efektů. V tomto 

případě je však častěji vhodnější model fixních efektů. (ii) Pokud je N velký a T malý, 

odhady získané těmito dvěma metodami se mohou výrazně lišit. V náhodných efektech ��� = �� + I�, je I� průřezová náhodná složka, zatímco ve fixních efektech je ��� považována za fixní. Ve druhém případě je statistický závěr podmíněn sledovanými 

průřezovými jednotkami ve výběrovém souboru. To je vhodné pouze v případě, že 

                                                 
12 Hausmanův test je zmíněn z důvodu, že je součástí ekonometrického software EViews 7, který je 
využitý v praktické části dizertační práce. 
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jednotlivé průřezové jednotky ve vzorku nejsou náhodné rysy vybrané z většího vzorku. 

V takovém případě jsou fixní efekty vhodné. Pokud však jsou průřezové jednotky ve 

vzorku považovány za náhodné rysy, pak náhodné efekty jsou vhodné a v tomto případě 

je statistický závěr bez výhrad. (iii) Pokud N je velký a T je malý, a drží-li předpoklady 

náhodných efektů, náhodné efekty jsou efektivnější než fixní efekty. (iv) Je-li 

individuální chybová složka I� korelována s jedním či více regresory, jsou odhady 

náhodnými efekty zkreslené a je vhodné použít metodu fixních efektů.  

Je zde důležité poznamenat, že uvedená pravidla jsou pro rozhodování mezi 

fixními a náhodnými efekty pouze pomocnými pravidly a vždy záleží na konkrétním 

typu dat a dalších faktorech vstupujících do analýzy, včetně přístupu ekonometra. 

 

3.1.2 Testy jednotkového kořene časových a panelových dat 

 

Předpoklady lineárního regresního modelu vyžadují stacionární řady yt a zt 

s nulovou střední hodnotou a konečným rozptylem chyb. Stacionarita13 časové řady 

znamená, že chování této řady je v jistém smyslu stochasticky ustálené. Úroveň 

a rozptyl stacionární řady jsou konstantní v čase a také kovarianční struktura takové 

řady musí být v čase neměnná (Cipra, 2008).  

Jak ukazuje Granger a Newbold (1974), použití nestacionárních časových řad 

způsobuje v regresní analýze problémy. Při práci s nestacionárními proměnnými se 

může jednat o zdánlivou regresi, tedy vysoký koeficient determinace a t-statistika se 

jeví významná, avšak výsledky nejsou ekonomicky významné. Regresní výstup vypadá 

jako dobrý, přestože odhady metodou nejmenších čtverců jsou nekonzistentní. Dalším 

důvodem je, že stacionarita řady může výrazně ovlivnit její chování a vlastnosti 

a jestliže proměnné používané v regresním modelu nejsou stacionární, lze prokázat, že 

standardní předpoklady pro asymptotickou analýzu nebudou platné. Proto by testování 

stacionarity použitých řad mělo předcházet regresní analýze. 

V empirické literatuře existuje několik testů stacionarity časových řad. 

Průkopníkem mezi testy na jednotkový kořen lze označit Dickeyův-Fullerův (DF) test 

(Dickey a Fuller, 1981). DF test je použitelný jen v případě, že reziduální složka 
                                                 
13 Vogelvang (2005) ukazuje rozlišení mezi (i) silnou nebo striktní stacionaritou (strong stationarity), kde 
pravděpodobnostní chování příslušného stochastického procesu je neměnné vůči posunům v čase; a (ii) 
slabou stacionaritou (weak stationarity), která je méně omezující než striktní stacionarita, protože stačí, 
aby příslušný proces byl neměnný vůči posunům v čase pouze v rámci momentů do druhého řádu. 
V dizertační práci je stacionarita brána jako slabá stacionarita. 
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představuje nezávislý bílý šum. Pokud závislá proměnná ΔF1 obsahuje 

autokorelovanost, která není v modelu DF řádně zohledněna, pak DF test má chybu 

prvního druhu (tedy pravděpodobnost zamítnutí platné �D) větší než deklarované �. Pro 

tento případ byl navržený rozšířený Dickeyův-Fullerův test (augmented Dickey-Fuller, 

ADF). Dalším testem jednotkového kořene je Phillipsův-Perronův test (Phillips 

a Perron, 1988), který je podobný ADF testu až na realizaci zohlednění případné 

autokorelovanosti reziduí přímo korekcí odhadnuté směrodatné odchylky (Standard 

Deviation, SD) ve jmenovateli původní DF statistiky. KPSS test (Kwaitkovski et al., 

1992) reaguje na to, že DF test mívá někdy slabou rozlišovací schopnost. KPSS test má 

�D a �� opačné než u ADF testu (jako nulová hypotéza se u KPSS testuje stacionarita) 

a je doporučeno provádět ADF a KPSS test současně.  

Panelové testy jednotkového kořene (panel unit root test) poskytují celkovou 

agregovanou statistiku ke zkoumání, zda existuje jednotkový kořen v panelových 

datech. To na jedné straně může zabránit získání protichůdných výsledků v jednotlivých 

časových řadách, které nenabízí žádné uspokojivé vysvětlení. Na druhé straně, dobré 

asymptotické vlastnosti mohou být dosaženy s relativně malými vzorky v jednotlivých 

časových řadách, které jsou někdy příliš malé na to, aby byly efektivně odhadnuty 

(Wang, 2009). Breitung a Pesaran (2005) ukazují, že jedním z hlavních důvodů pro 

použití testů jednotkového kořene panelových dat je získání statistické síly a zvýšení 

síly jejich jednorozměrných protějšků. V literatuře bylo vytvořeno několik testů 

stacionarity panelových dat14, mezi které patří např. Levin, Lin a Chu (LLC) test (Levin 

et al., 2002), který naznačuje silnější panelový test jednotkového kořene, než provedení 

jednotlivých testů pro každá průřezová data. Dalšími testy jsou Quah (1994), Im, 

Pesaran a Shin test (Im et al., 2003), Maddala a Wu (1999), Breitung (2000), Hadri 

(2000) a Fisher-ADF test a Fisher-PP test (Choi, 2001).  

 

3.1.3 Metoda nejmenších čtverců 

 

Metoda nejmenších čtverců (ordinary least squares, OLS) je základní 

a nejpoužívanější metodou odhadu parametrů lineárního regresního modelu. Při metodě 

nejmenších čtverců se požaduje, aby součet čtverců (druhých mocnin) rozdílů 

naměřených hodnot F� a funkce f(��) byl co nejmenší. Odhady parametrů � jsou 

                                                 
14 Více o jednotlivých testech jednotkového kořene panelových dat popisuje Baltagi (2005, s. 239-250). 
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hledány v regresní rovnici tím, že vzhledem k těmto parametrům je minimalizován 

součet čtverců, neboli minimalizována funkce: 

 

 

 
�'��( ≡�'F� − ����(7

!

�"�
,  (52)  

 

kde koeficienty �� jsou odhadované parametry v k-rozměrném vektoru �� = '���, … , ���(, F� je vysvětlovaná proměnná, �� jsou vysvětlující proměnné a index i značí počet 

pozorování i = 1,…, N. Odvození vlastnosti odhadu OLS je možné jen v případě, že 

model splňuje určité předpoklady15. Předpoklady charakterizující klasický model 

lineární regrese jsou často uváděny v následujícím tvaru:  

 

 B�I1	 = 0,  (53)  

 var�I1	 = N7 < ∞,  (54)  

 cov�I1, Id	 = 0	pro	 ≠ 2,  (55)  

 cov��1, I1	 = 0,  (56)  

 I1 ∼ N�0, N7	.  (57)  

 

Předpoklady metody nejmenších čtverců lze tedy definovat následovně. 

(i) Střední hodnota reziduální složky je nulová pro všechna t (rovnice 53). (ii) Rozptyl 

reziduální složky je konstantní a konečný pro všechna t (rovnice 54). Předpoklad 

konstantního rozptylu reziduálních složek se někdy verbálně označuje jako 

homoskedasticita. Jeho porušení (heteroskedasticita) je v ekonometrii poměrně časté 

a vyžaduje použití speciálních postupů (např. modelů typu GARCH pro podmíněnou 

heteroskedasticitu). (iii) Reziduální složky jsou navzájem nekorelované pro všechna 

s ≠ t (rovnice 55). Předpoklad vzájemně nekorelovaných reziduálních složek 

v ekonometrické praxi často neplatí, což si opět vyžádá použití speciálních postupů (tzv. 

autokorelace reziduí testovaná např. pomocí Durbinova-Watsonova testu). 

(iv) Regresory jsou ve stejném čase nebo pro stejnou průřezovou jednotku nekorelované 

s reziduální složkou pro všechna i a t (rovnice 56). (v) Reziduální složky mají normální 

rozdělení, neboli předpoklad normality (rovnice 57). 

                                                 
15 Více o jednotlivých předpokladech OLS, včetně grafického znázornění a testování jednotlivých 
předpokladů popisuje např. Brooks (2008, s. 129-205). 
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Testování heteroskedasticity 

Problém heteroskedasticity vzniká v případě porušení předpokladu 

homoskedasticity. Tedy jestliže reziduální složky nemají konstantní rozptyl (tj. jestliže 

množství náhodnosti obsažené ve výstupu F1 může být pro každé pozorování různé), 

pak se označují jako heteroskedastické. Reziduální složky I1 nemají konstantní rozptyl 

N731 s neznámými kladnými hodnotami 31 a jsou vzájemně nekorelované. 

K posouzení, zda v daném modelu OLS nejsou výsledky zavádějící kvůli 

heteroskedasticitě, existuje řada formálních statistických testů16 heteroskedasticity. 

Jedním z nejpoužívanějších je Whiteův test17 (White, 1980). Whiteův test nevyžaduje 

další strukturu alternativních hypotéz a využívá myšlenku heteroskedasticity, tedy 

konzistentní kovarianční matice pro odhad OLS. Tradiční odhad je:  

 

 �¤¥¦§ � 27  ����′�
!

�"�
#
¨�
.  (58)  

 

V případě, že heteroskedasticita není, bude rovnice (58) dávat konzistentní 

odhad �¥¦§, zatímco v případě heteroskedasticity tomu tak nebude. White vymyslel 

statistický test, který je založený na tomto pozorování.  

 

Test autokorelace 

K určení korelace reziduálů vytvořili Durbin a Watson (1950) jednoduchý test. 

Durbinův-Watsonův (DW) test je testem autokorelace prvního řádu, tedy testují pouze 

vztah mezi reziduálem a jeho předchozí hodnotou. DW statistika testuje nulovou 

hypotézu �D: ª � 0 a alterativní hypotézu ��: ª ≠ 0. V případě nulové hypotézy 

reziduály v čase  − 1 jsou na sobě nezávislé. V případě zamítnutí nulové hypotézy, lze 

konstatovat, že existuje důkaz o vztahu mezi reziduály. DW kritérium má tvar:  

 

 z« = ∑ �I1 − I1¨�	7¬1"7∑ I17¬1"7 ,  (59)  

 

                                                 
16 Více o jednotlivých testech heteroskedasticity popisuje např. Verbeek (2004, s. 90-97) 
17 Whiteův test je součástí ekonometrického software EViews 7, který je využitý v empirické části práce. 
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kde I1 jsou OLS reziduály a může nabýt hodnot z intervalu 〈0, 4〉. Jednoduchá algebra 

ukazuje, že: 

 

 z« ≈ 2 − 2ª°,  (60)  

 

kde označení aproximace je vzhledem k malým rozdílům v pozorováních, přes které 

jsou brány sumarizace. V důsledku toho hodnota DW kolem 2, která ukazuje první řád 

autokorelace koeficientu ª, je téměř nulová. Hodnota DW výrazně nižší než 2 ukazuje 

pozitivní autokorelaci (ª	 > 0). Pokud je DW výrazně vyšší od 2, pak ª	 < 0. Při 

nulové hypotéze, rozdělení DW závisí nejen na velikosti vzorku T a počtu proměnných 

K v �1, ale také na aktuálních hodnotách �12. V důsledku toho kritické hodnoty 

nemohou být uspořádány do tabulky pro všeobecné použití. Naštěstí je možné počítat 

horní (upper limit, C±) a dolní (lower limit, C²) hranice pro kritické hodnoty DW, které 

závisí pouze na velikosti vzorku T a počtu proměnných K v �1. Tyto hodnoty	C± a C² 
zaznamenal do tabulky Durbin a Watson (1950) a Savin a White (1977).  

Závěry Durbinova-Watsonova testu jsou znázorněny v Tabulce 2. Pro 

zjednodušení Vogelvang (2005) ukazuje tři základní charakteristiky DW statistiky:  

a) neexistuje autokorelace reziduálů: ª = 0	 ⟹ z«	 ≈ 2, 

b) pozitivní autokorelace reziduálů: ª > 0	 ⟹ z« < 2, 

c) negativní autokorelace reziduálů: ª < 	0	 ⟹ z« > 2. 

 

Tabulka 2 Výsledky Durbinova-Watsonova testu 

DW Výsledek 4 − C² < DW < 4 H0 se zamítá - autokorelace 4 − C± < DW < 4 − C² Nelze se rozhodnout, je třeba zvýšit T 2 < DW < 4 − C± H0 se přijímá – není autokorelace C± < DW < 2 H0 se přijímá – není autokorelace C² < DW < C± Nelze se rozhodnout, je třeba zvýšit T 0 < DW < C² H0 se zamítá - autokorelace 

Poznámka: dU a dL označují horní a dolní kritické hodnoty, které závisí na počtu 
pozorování T a na počtu regresorů k.  
Pramen: zpracování autora dle Arlt et al. (2002, s. 28) 
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3.1.4 Waldův test 

 

Testy hypotéz týkající se individuálních koeficientů v modelech se provádí 

obvyklým způsobem na základě „asymptotic-t“ testu. Pokud je nulová hypotéza 

�D:	�� � ·, pak statistický test má tvar: 

 

  � �� − ·se���	~�!¨¹	,  (61)  

 

kde �� je odhadovaný parametr, se���	 je směrodatná odchylka od maximálně 

věrohodného odhadu, N je velikost vzorku a K je počet odhadovaných parametrů.  

 
3.1.5 Vyhodnocení modelu 

 
Jakmile je model lineární regrese odhadnut, je nutné posoudit, zda je skutečně 

kompatibilní s použitými daty. To lze provést sofistikovaně pomocí statistických testů, 

ale také orientačně na základě velikosti koeficientu determinace (�7). Interpretace �7 
ukazuje, že to, co se příslušný model snaží vysvětlit, je variabilita proměnné y kolem 

její průměrné hodnoty Fº.  
Koeficient determinace má ovšem také některé problematické stránky. (i) Při 

transformaci modelu, kdy dojde ke změně ve tvaru vysvětlované proměnné, se �7 také 

často změní, přestože nový model vznikne pouhou reorganizací původního modelu. (ii) 

Po doplnění regresorů do modelu hodnota �7 nikdy neklesne, pokud se navrhuje tvar 

modelu na základě maximalizace �7, dospělo by se k obtížně odhadnutelným modelům 

s velkým počtem regresorů. (iii) V ekonometrické praxi jsou běžné modely s vysokým �7 (90 % a více), koeficient determinace proto nemá žádoucí diskriminační roli, když 

rozhodujeme mezi řadou modelů s podobně vysokými hodnotami koeficientu 

determinace. (iv) V případě, že model neobsahuje konstantu, nemá koeficient 

determinace žádnou vypovídací schopnost, neboť se nerovnají průměry hodnot y a F°, 
hodnota R2 pak může dokonce vyjít záporná.  

Z těchto důvodů se v praxi někdy dává přednost upravenému koeficientu 

determinace (adjusted coefficient of determination), který penalizuje nadměrný počet 

regresorů k (nárůst hodnoty nekorigovaného koeficientu �7 po přidání dalšího regresoru 

je tak přibrzděn vyšším k). Ale i v tomto případě je případné pravidlo konstruovat 
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model s maximálním koeficientem determinace příliš měkké a vede k neúčinným 

modelům s velkým počtem regresorů. Navíc podobně jako neadjustovaný �7 je 

pravděpodobnostní rozdělení tohoto koeficientu značně složité (Startz, 2009). 

 
3.2 Testování dlouhodobých vazeb na bankovním trhu 

 

Ekonomické časové řady jsou velmi často integrovány řádu I(1) a obsahují 

stochastický trend. V ekonomické teorii se však očekává, že řady by měly být v určitém 

dlouhodobém rovnovážném stavu, přestože jejich průběh v čase může být značně 

kolísavý. V krátkodobém horizontu mohou tyto řady značně kolísat, ale v dlouhodobém 

horizontu by měly dosáhnout rovnovážného stavu. Cipra (2008) uvádí, že ve většině 

případů, pokud se lineárně kombinují (jednorozměrné) nestacionární řady, je výsledná 

(jednorozměrná) řada opět nestacionární. Pro ekonomické a finanční časové řady lze 

poměrně často původně nestacionární řady lineárně kombinovat tak, že výsledná 

kombinace je již stacionární. Tento případ se označuje jako kointegrace (cointegration) 

a lze jej interpretovat jako vztah určité dlouhodobé rovnováhy (long-run equilibrium) 

mezi ekonomickými veličinami. Tedy jednotlivé časové řady jsou sice nestacionární, ale 

jejich společný (kointegrační) pohyb v čase dlouhodobě směřuje např. v důsledku 

různých tržních sil k určitému rovnovážnému stavu (Cipra, 2008).  

Wang (2009) ukazuje, že existují dva hlavní přístupy k testování kointegrace, 

tedy dvou kroková metoda Engle-Granger (Engle a Granger, 1987) a Johansenův 

přístup. Kromě toho existují postupy pro panelovou kointegraci, které byly publikovány 

ve studiích Kao a Chiang (2000), Moon a Phillips (1999), Pedroni (1999). Tyto přístupy 

byly vyvinuté ve stejném duchu panelových jednotkových kořenů a mají řešit podobné 

problémy nalezené v testech jednotkového kořene. Panelová kointegrace nebude dále 

rozebírána, protože není předmětem empirické části dizertační práce. 

Existuje několik problémů spojených s přístupem Engle-Granger (více Verbeek, 

2004). Engle-Granger metoda zahrnuje regresi jedné proměnné na druhé a dále ověřuje, 

zda regresní reziduály z prvního kroku jsou stacionární (Wang, 2009). V tomto smyslu 

je Engle-Granger metoda převážně testem jednotkového kořene, a proto nebude dále 

projednávána. Alternativní přístup, který odstraňuje nedostatky Engle-Granger metody, 

navrhl Johansen (1988) a vyvinul odhadovou techniku maximální věrohodnosti, která 
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umožňuje testovat kointegrační vazby18. Johansenův přístup testuje omezení vyplývající 

z kointegrace na VAR19 modelu: 

 

 Δ�1»»»¼ � � + Γ�Δ�1¨�»»»»»»»¼ + ⋯+ Γ¾¨�Δ�1¨¿:�»»»»»»»»»»»»¼ + Π�1¨�»»»»»»»¼ + I1»»»¼,  (62)  

 

kde I1»»»¼ je vektor reziduálů ,0z�0, Σ	, tedy normální identické rozdělení (normally and 

independently distributed, NID). Použití maximálně věrohodného odhadu20 vyžaduje 

stanovení konkrétního rozdělení pro bílý šum. Za předpokladu, že �1»»»¼ je k-rozměrný 

vektor proměnných, kde se předpokládá, že řady jsou integrovány řádu I(1)21, zatímco 

r lineární kombinace �1»»»¼ jsou stacionární, lze zapsat: 

 

 Π = Â�Ã,  (63)  

 

kde Â a � jsou rozměry k × r. � označuje matici kointegračních vektorů, přičemž 

Â představuje matici vah, se kterými každý kointegrační vektor vstupuje do každé Δ�1»»»¼ 
rovnice. Johansenův přístup je založen na maximálně věrohodném odhadu rovnice (62) 

s omezením (rovnice 63) pro danou hodnotu r.  

Z rovnice (62) lze pozorovat, že pouze jeden člen v rovnici, Π�1¨�»»»»»»»¼, je na stupni, 

kointegrační vztahy závisí na vlastnostech matice Π. Ale Π�1¨�»»»»»»»¼ musí být I(0) nebo nula 

a �1»»»¼ je už stacionární. Tady mohou nastat tři situace: 

 

a) Π = Â�′ má rozsah 0 < r < k,  

b) Π = Â�′ má nulový rozsah,   

c) Π = Â�′ má plný rozsah.  

 

                                                 
18 Více podrobností týkající se Johansenova testu lze nalézt např. v Johansen a Juselius (1990), Banerjee 
et al. (1993), Hamilton (1994), Johansen (1995), Stewart a Gill (1998). 
19 Vektorový autoregresní model (VAR - vector autoregressive model) popisuje dynamický vývoj řady 
proměnných z jejich společné historie. VAR modeluje stochastický proces, který generuje časové řady 
vektoru proměnných (Verbeek, 2004).  
20 Maximálně věrohodný odhad (Maximum Likelihood), více např. Ashley (2012, s. 647-680) nebo Hill 
et al. (2011, s. 719-732).  
21 Při testování kointegrace je nejdříve nutné aplikovat test jednotkového kořene k zjištění, zda všechny 
proměnné jsou integrovány řádu I(1) neboli stacionární na první diferenci.  
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Podle situace (a), Â a � jsou obě matice k × r a mají rozsah r. Existuje 

r kointegračních vektorů �′�1»»»¼, které jsou stacionární na první diferenci I(0). To je 

ekvivalentem k r společným trendům mezi �1»»»¼. Stacionarita �′F1 značící dlouhodobý 

vztah mezi F1 nebo náhradním souborem �1»»»¼ proměnných v kointegračních vektorech se 

od sebe nesmí v průběhu času odchýlit. �′�1»»»¼ jsou korekční členy (error correction 

terms), kde se odklon z rovnováhy jednotlivých proměnných v kointegračních 

vektorech následně vrací zpět k rovnováze, tedy dynamický proces úprav, neboli model 

korekce chyb (error correction model, ECM). Rovnice (62) se proto nazývá VAR 

s ECM. Podle situace (b) neexistuje kointegrační vztah mezi F1 proměnnými na stupni 

nevstupující do rovnice (62) a ta se tak stává jednoduchým VAR bez ECM. Proměnné 

na stupni jsou již stacionární za situace (c). 

V závislosti na tom, zda yt a/nebo kointegrační vektory mají konstantu a/nebo 

deterministický trend, existuje v praxi pět modelů: (i) žádný deterministický trend v �1»»»¼ 
a žádná konstanta v kointegračních vektorech, (ii) žádný deterministický trend v �1»»»¼, ale 

jsou konstanty v kointegračních vektorech; (iii) existují deterministické trendy v �1»»»¼ 
a jsou konstanty v kointegračních vektorech, (iv) existují deterministické trendy v �1»»»¼ 
a v kointegračních vektorech a (v) existují kvadratické trendy v F1 a deterministické 

trendy v kointegračních vektorech. Více o specifikacích uvádí Johansen a Juselius 

(1990), více o kritických hodnotách statistických testů uvádí Osterwald-Lenum (1992).  

V Johansenově testu je Π počítáno pomocí maximalizace. Výše uvedených pět 

specifikací je pak testováno pomocí dvou pravděpodobnostních testovacích kritérií 

k určení počtu kointegračních vazeb, tedy Maximum eigenvalue statistic a Trace 

statistic. K testování hypotézy �D: 9 ≤ 9D, že existuje r kointegračních vektorů 

a alternativní hypotéze ��: 9 � 9D + 1, slouží Maximum eigenvalue statistic:  

 

 )eÄq�9D	 � −Alog'1 − )ÆcÇÈn(.  (64)  

 

Maximum eigenvalue test je založen na odhadu �9D + 1	 největší 

charakteristické hodnoty matice (eigenvalue). Nulová hypotéza �D: 9 ≤ 9D a alternativní 

hypotéza ��: 9D < 9 ≤ 3, může být testována použitím Trace testu, který kontroluje, zda 

nejmenší 3 − 9D charakteristické hodnoty matice jsou významně odlišné od nuly:  
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 )1cÄÉÊ�9D	 � −A � log'1 − )Æa(.
�

a"cÇ:�
  (65)  

 

3.2.1 Model korekce chyby 

 

Pokud se v rámci kointegrace zjistí dlouhodobá rovnovážná vazba mezi 

proměnnými a možnosti vzniku krátkodobých výkyvů mezi danými veličinami, 

k odhalení těchto výkyvů slouží v rámci kointegrace model korekce chyby. Cipra 

(2008) uvádí, že ECM je adekvátním nástrojem pro zkoumání krátkodobých odchylek 

nutných k dosažení dlouhodobé rovnováhy mezi zkoumanými proměnnými. Pokud lze 

považovat řady {xt} a {yt} právě v dlouhodobém horizontu za kointegrované, pak lze 

model korekce chyby zapsat: 

 

 ∆F1 � Â� + Â7∆�1 + ��F1¨� − �� − �7�1¨�	 + I1,  (66)  

 

kde výrazy F1¨� a �1¨� jsou korekční členy, parametry β popisují dlouhodobé 

kointegrační vztahy mezi proměnnými a zapisují se do kointegračních vektorů typu �1, −�	Ã, parametry γ popisují krátkodobé vztahy mezi proměnnými a parametry 

α určují rychlost přizpůsobení rovnovážnému stavu. Konstanta Â� z hlediska úrovně 

vysvětlované proměnné F1 značí deterministický lineární trend. Korekční člen je 

vytvořen z úrovňových (a ne rozdílových) hodnot daných veličin v předchozím čase  − 1. Tento model sice popisuje krátkodobý vztah mezi přírůstky ∆�1 a ∆F1, ale 

zároveň provádí korekci pro případ, že krátkodobé změny obou veličin odchylují úrovně 

těchto veličin od jejich dlouhodobého rovnovážného vztahu. Pokud jsou řady {xt} a {yt} 

opravdu kointegrované a korekční člen v rovnici je právě kointegračním vztahem 

(a představuje tedy stacionární časovou řadu), pak všechny členy v modelu jsou zřejmě 

stacionární. Nevzniká tedy situace, že by se v jednom modelu porovnávaly stacionární 

a nestacionární členy, což obvykle působí hlavní problémy při konstrukci takového 

modelu. Uvedený model se označuje jako EC model, tedy model korekce chyby a pro 

zdůraznění VAR kontextu se používá označení VEC (vector error correction).  
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4. Přehled empirické literatury 

 

 Empirické studie věnující se samostatně zkoumání konkurence, koncentrace 

a efektivnosti v bankovním sektoru jsou v ekonomické literatuře relativně časté. Tato 

kapitola uvádí přehled nejdůležitější empirické literatury zahrnující český bankovní 

sektor a je rozdělena do čtyř částí, kde jsou popsány klíčové studie věnující se 

konkurenci, koncentraci, efektivnosti v bankovním sektoru a jejich vzájemných vazeb.  

 

4.1 Přehled literatury zabývající se konkurencí v českém bankovním 

sektoru 

 

Konkurence v českém bankovním sektoru byla odhadována v několika 

předchozích empirických studiích, které zahrnovaly společně více zemí. Nejčastěji 

autoři ve svých studiích aplikovali Panzar-Rosse model. Během 90. let 20. století např. 

Gelos a Roldós (2004) zjistili v českém bankovním sektoru monopolní konkurenci, kdy 

H-statistika dosahovala hodnoty 0,6. Také Yildirim a Philippatos (2007a) zamítli pro 

bankovní trhy střední a východní Evropy dokonalou konkurenci nebo monopol v letech 

1993–2000 s výjimkou Makedonie a Slovenska. Banky tedy dle jejich výsledků působí 

v podmínkách monopolní konkurence. Analýza zahrnovala také český bankovní sektor, 

kde se hodnoty H-statistiky pohybovaly v rozmezí 0,35–0,52. Claessens a Laeven 

(2004) odhadovali v 50 zemích indikátory konkurence, český bankovní sektor označili 

v letech 1995–1999 rovněž za monopolní konkurenci, kdy H-statistika dosáhla hodnoty 

0,73. Pawlowska (2005) zjistila monopolní konkurenci polského bankovního sektoru 

v letech 1997–2004. V rámci studie provedla analýzu stupně konkurence českého 

bankovního sektoru, kde H-statistika pro ČR v letech 1997–2001 byla 0,58, tedy opět 

monopolní konkurence. Drakos a Konstantinou (2005) pomocí Panzar-Rosse modelu 

zjistili, že většina bankovních sektorů transformujících se zemí, včetně České republiky, 

fungovala v letech 1992–2002 v rámci monopolistické konkurence. Také Staikouras 

a Koutsomanoli-Fillipaki (2006) nalezli monopolistickou konkurenci v původních 

15 zemích EU i nových 10 členských zemí EU, včetně České republiky, v letech 1998–

2002. Bikker et al. (2007) vysvětlovali konkurenci v bankovnictví v 76 zemích. Zjistili, 

že konkurence je podstatně nižší v zemích se socialistickou právní historií, například ve 
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východní Evropě, kde jsou velké banky méně konkurenceschopné než v ostatních 

zemích. Ve studii je zahrnuta i Česká republika, kde Panzar-Rosse modelem určili 

v letech 1995–2004 hodnotu H-statistiky kolem 0,8, tedy český bankovní sektor se 

vyznačuje monopolistickou konkurencí. Bikker a Spierdijk (2008) zkoumali pomocí 

Panzar-Rosse modelu vývoj konkurence v bankovních sektorech ve více než 100 

zemích v letech 1994–2004. Dle výsledků modelu lze český bankovní sektor označit 

jako monopolistickou konkurenci, protože výsledky H-statistiky dle Panzar-Rosse 

modelu dosáhly hodnot 0,82. Bikker et al. (2009) pozorovali pomocí Panzar-Rosse 

modelu banky v 67 zemích v období 1986–2004. Ve studii byla zahrnuta i Česká 

republika, kde se hodnoty H-statistiky pohybovaly v rozmezí 0,769 (v modelu, kdy byl 

závislou proměnnou logaritmus celkových výnosů) a 0,981 (v modelu, kdy byl závislou 

proměnnou logaritmus úrokových výnosů).  

Také Stavárek a Řepková (2010) aplikovali Panzar-Rosse model na český 

bankovní sektor v období 2000–2008. Zjistili, že zatímco v období 2000–2004 lze 

bankovní sektor označit dle hodnoty H-statistiky jako dokonale konkurenční, v letech 

2004–2008 se intenzita konkurence snížila a české bankovnictví je charakteristické 

monopolistickou konkurencí. Dále Stavárek a Řepková (2011) odhadli v letech 2000–

2009 na základě výsledků H-statistiky zhoršení konkurenčních podmínek v českém 

bankovním sektoru. V období od roku 2000 do 2004 byl bankovní sektor 

charakterizován jako dokonale konkurenční, od roku 2005 se intenzita konkurence 

snižovala a v letech 2005−2009 byla odhadnuta monopolistická konkurence.  

Všechny citované studie, které aplikovaly na bankovní sektor Panzar-Rosse 

model, došly ke shodným výsledkům a označily český bankovní sektor jako 

monopolisticky konkurenční a hodnota H-statistiky se pohybovala v rozmezí 0,35-0,98 

napříč jednotlivými studiemi. Nevýhodou Panzar-Rosse modelu je, že určuje pouze 

krajní hodnoty konkurence, což je dokonalá konkurence a monopol, veškeré výsledky 

mezi těmito dvěma extrémy označuje jako monopolistickou konkurenci. Proto je 

konkurence zkoumána dalšími modely. Pro odhad stupně konkurence v letech 2000–

2007 aplikovala Řepková (2009) na český bankovní sektor Bresnahanův model a pro 

zjednodušení bylo zjišťování stupně konkurence provedeno pouze na třech největších 

bankách, které tvoří přibližně 50 % českého bankovního trhu. Dle empirického modelu 

je český bankovní sektor charakteristický oligopolní tržní strukturou.  
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Lernerův index tržní síly aplikovali na český úvěrový trh Pruteanu-Podpiera et 

al. (2008), kteří zjišťovali účinky konkurence a efektivnosti českého bankovnictví 

v letech 1994−2005. Jejich závěry ukazují na absenci růstu konkurence českého 

bankovního sektoru v celém období 1994−2005. Konstatují, že výsledky jsou 

překvapivé, protože s růstem vstupu zahraničních investorů v bankovnictví by měla růst 

jeho konkurence. Růst konkurence v období privatizace (1999−2002) byl následován 

poklesem konkurence v období 2003−2004, zatímco v roce 2005 byl opět zaznamenán 

mírný nárůst konkurence. Pro odhad tržní síly českého bankovního sektoru použila 

i Řepková (2012) Lernerův index. Odhady LI během analyzovaného období nepotvrdily 

v českém bankovním sektoru ani monopol ani dokonalou konkurenci. Výzkumem byl 

zjištěn pokles konkurence v období 2000−2005, který byl ovlivněn snížením vstupních 

faktorů, konkrétně cenou depozit a kapitálu. V období 2005−2009 se konkurence 

nepatrně zvýšila, což bylo ovlivněno zejména zvýšením vstupních cen fondů a kapitálu.  

Konkurence v českém bankovním sektoru je nejčastěji odhadována využitím 

Panzar-Rosse modelu, proto je přínosem dizertační práce vyplnění mezery v empirické 

literatuře a zahrnutí dalších modelů k určení stupně konkurence v českém bankovnictví. 

Využití více modelů pro určení konkurence bankovního sektoru provedl např. Rezitis 

(2010), který použil přístupy Panzar-Rosse, Bresnahan-Lau a Hall-Roeger pro řecké 

bankovnictví. Ve studii jsou nalezeny odlišné výsledky stupně konkurence 

v jednotlivých modelech. Empirické výsledky PR modelu v letech 1995–2004 

naznačují, že v průběhu celého období řecké banky operují v podmínkách dokonalé 

konkurence. Výsledky Bresnahan-Lau a Hall-Roeger přístupu naznačily přítomnost 

nekonkurenční struktury řeckého bankovnictví v celém období a ukazují na posun od 

konkurenční k méně konkurenční struktuře trhu. Jedním z možných vysvětlení rozdílů 

ve výsledcích mezi PR modelem a dalšími modely přisuzuje studie tomu, že v případě 

Panzar-Rosse modelu podmínky hospodářské soutěže prvního období, kdy klesaly státní 

podíly bank, mohly převážit, zatímco naopak u ostatních dvou modelů dominovaly 

nekonkurenční podmínky druhého období, které je spojeno s vlnou fúzí a akvizicí. 
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4.2 Přehled literatury věnující se koncentraci českého bankovního 

sektoru 

 

Koncentraci v českém bankovním sektoru pravidelně měří Česká národní banka, 

která měří konkurenci pomocí míry koncentrace a HHI. Výsledky jsou každoročně 

zveřejňovány ve Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem (do roku 2005 

Bankovní dohled). Pozice velkých bank na trhu úvěrů i trhu klientských vkladů 

meziročně mírně oslabovala. Dle ČNB (2010) byla největší koncentrace u čistého zisku, 

když v roce 2010 tři největší banky vyprodukovaly více než 66 % celkového čistého 

zisku tuzemského bankovního sektoru. 

Zhodnocením stupně a vývoje koncentrace se zabýval Polouček (2004), který 

aplikoval míru koncentrace a HHI v českém bankovním sektoru v období 1994−2001. 

Ukazuje, že se koncentrace bankovního sektoru radikálně neměnila, do roku 1999 

hodnoty CR a HHI zaznamenávají pokles u celkové bilance aktiv. Nárůst koncentrace 

od roku 1999 přikládal privatizaci bankovního sektoru a pokračujícím fúzím 

a akvizicím v bankovnictví. Zjistil, že koncentrace je silně ovlivněna změnou počtu 

bank a kolapsem relativně velkých bank. Také v dalším článku Polouček et al. (2006) 

zjistili, že ukazatele koncentrace, měřené váhou tří největších bank, mají klesající trend 

od roku 1999. V roce 2000 došlo ke změně způsobené především převzetím IPB ČSOB 

bankou. Změny koncentrace byly také spojeny se změnami ve vedení bank a zejména 

s privatizací v bankovním sektoru. V roce 2000 došlo k výrazné koncentraci 

poskytovaných úvěrů, která byla projevem zadření úvěrů (více Kapitola 1.2.1) v ČR.  

V letech 2000–2007 odhadovala stupeň koncentrace v českém bankovním 

sektoru Řepková (2009). Pro výpočet byly použity dva ukazatele, konkrétně míra 

koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. Vývoj koncentrace českého bankovního 

sektoru ukázal, že tři největší banky22 si ve zkoumaném období stále udržovaly 

významné postavení v koncentraci bilanční sumy. Přesto je také zřetelný rostoucí 

význam skupiny středních bank. Na trhu úvěrů bylo zjištěno mírné oslabení pozice 

skupiny tří největších bank a koncentrace skupiny tří největších bank na trhu depozit 

také mírně klesala. Nejnižší koncentrace se projevovala na trhu úvěrů a největší 

koncentrace přetrvávala na trhu depozit. Na trhu klientských vkladů je stále vysoká 

                                                 
22 Česká spořitelna (ČS), Československá obchodní banka (ČSOB) a Komerční banka (KB). 
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koncentrace tří největších bank. Aktivity sektoru se vesměs koncentrovaly do tří 

vedoucích bank, které dosahují hodnoty přes 50 % celého trhu. Koncentrace vyjádřena 

HHI ukázala, že český bankovní sektor lze označit jako mírně koncentrovaný a hodnoty 

HHI od roku 2000 do roku 2007 zaznamenaly mírný pokles. 

Stavárek a Řepková (2011) potvrzují, že koncentrace v českém bankovním 

sektoru v letech 2001–2009 zaznamenala mírný pokles. Řepková (2012) rozšířila 

časové období a použila ukazatele míry koncentrace a HHI index k odhadu koncentrace 

českého bankovního sektoru v letech 2000 až 2010. Hodnoty míry koncentrace pro tři 

největší české banky zaznamenaly v daném období mírný pokles. Míra koncentrace tří 

největších bank měřená pomocí bilanční sumy se pohybovala v rozmezí 50–60 %, nižší 

hodnoty zaznamenala CR3 na trhu úvěrů (40–60 %) a nejvyšší hodnoty byly na trhu 

depozit, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí 55–70 %. Hodnoty HHI celkové bilanční 

sumy se pohybovaly kolem hodnot 1000–1400, což značí mírně koncentrované odvětví. 

Zatímco na trhu úvěrů se hodnoty HHI vyvíjely v rozmezí 400–1400, což značí mírně 

koncentrovaný až nekoncentrovaný trh, na trhu depozit hodnoty byly v intervalu 1200–

2000, což lze označit jako mírně koncentrovaný až koncentrovaný trh. 

 Z uvedených empirických studií je zřejmé, že koncentrace českého bankovního 

sektoru zaznamenává postupem času mírný pokles. Je zde pokles postavení největších 

českých bank a stále rostoucí význam skupiny středních a malých bank. Český 

bankovní sektor tak je možno označit jako mírně koncentrovaný. 

 

4.3 Přehled literatury zkoumající efektivnost v českém bankovním 

sektoru 

 

Studií odhadujících efektivnost v bankovním sektoru, kde je zahrnuto české 

bankovnictví, je relativně mnoho. Zde budou uvedeny některé ze studií, které empiricky 

zjišťovaly efektivnost českého bankovního sektoru pomocí odlišných přístupů.  

Použitím parametrického modelu Stochastic Frontier Approach zjišťoval Weill 

(2003) vliv vlastnictví na efektivnost bank v České republice v roce 1997. Zjistil, že 

banky vlastněné zahraničními vlastníky byly významně efektivnější než banky 

vlastněné domácími vlastníky. Efektivnost bankovního sektoru v 15 zemích východní 

Evropy zkoumali Fries a Taci (2005) v období 1994−2001. Zjistili, že bankovní 

systémy, ve kterých měly banky se zahraničními vlastníky větší podíl na celkových 
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aktivech, měly nižší náklady. Soukromé banky jsou efektivnější než státem vlastněné 

banky, ale také existují rozdíly mezi jednotlivými soukromými bankami. Privatizované 

banky se zahraniční majetkovou účastí jsou většinou nejefektivnější, banky s domácím 

vlastnictvím jsou nejméně efektivní. Bonin et al. (2005) zkoumali dopad privatizace 

bank v transformujících se zemích pomocí největších bank v šesti relativně vyspělých 

zemích (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko). 

Zjistili, že banky se zahraničním vlastnictvím jsou efektivní a nejméně efektivní jsou 

státem vlastněné banky. Ukázali, že způsob i načasování privatizace ovlivňuje 

výkonnost, konkrétně kupónová privatizace nevede k větší efektivnosti a dříve 

privatizované banky jsou efektivnější než později privatizované banky. Zjistili, že 

kupónová privatizace v České republice nepodpořila žádné zvýšení efektivnosti, možná 

proto, že vláda udržela rozhodující podíl v bankách. Také potvrdili důležitost kontroly 

ze strany zahraničního majitele. 

Yildirim a Philippatos (2007b) odhadovali nákladovou a ziskovou efektivnost 

v bankovních sektorech 12 tranzitivních zemí v letech 1993–2000. Průměrná 

efektivnost všech bank byla zjištěna ve výši 70 % v případě nákladové efektivnosti 

a 55,3 % v případě ziskové efektivnosti. Rossi et al. (2005) také odhadovali nákladovou 

a ziskovou efektivnost v zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky 

v letech 1995–2002. Jejich výsledky ukazují, že ČR spolu se Slovenskem dosáhly 

nejhorších výsledků nákladové efektivnosti a konstatují, že země měly vážné problémy 

s kvalitou úvěrových portfolií bank. Naopak u ziskové efektivnosti české a slovenské 

banky se jeví jako efektivní, pokud jde o schopnost maximalizovat zisky. Jejich odhady 

dále ukazují, že v České republice došlo k velkému a statisticky významnému růstu 

efektivnosti o 17 %. 

Staněk (2010) srovnával metodou SFA efektivnost bankovního sektoru v České 

republice a Rakousku v letech 2000−2009. Dochází k závěru, že zatímco v roce 2000 

byla průměrná efektivnost sledovaných českých bank pouze 63 %, tj. pouze 63 % 

vynaložených nákladů bylo třeba k dané produkci a v roce 2009 byla efektivnost již 

97 %. Tvrdí, že české banky vykazují v průběhu celého sledovaného období nižší míru 

efektivity než rakouské banky, avšak tento rozdíl se s postupem času dramaticky 

snižoval. Konstatuje, že nejpravděpodobnějším vysvětlením zvýšení efektivnosti je 

lepšící se management bank.  
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Parametrickou techniku Distribution Free Approach použili Taci a Zampieri 

(1998) k vysvětlení nákladové efektivnosti českých bank. Efektivnost byla analyzována 

ve spojení s velikostí a vlastnickou strukturou a zjistili, že soukromé banky mají vyšší 

průměrné skóre efektivnosti, což podporuje rychlejší privatizaci. Také Matoušek a Taci 

(2005) posuzovali nákladovou efektivnost českého bankovního sektoru v 90. letech 

20. století použitím DFA modelu. Ukazují, že efektivnost v českém bankovním sektoru 

se během testovaného období zvyšovala. Zahraniční banky byly v průměru efektivnější 

než ostatní banky, ale jejich efektivnost byla srovnatelná s efektivností „dobré“ malé 

banky v prvních letech jejího provozu. Malé domácí banky nevykazovaly výrazně vyšší 

úrovně efektivnosti v porovnání s velkými bankami. Jejich výsledky také poukazovaly 

na význam regulace a dohledu, pouze silný dohled a legislativní prostředí odrazuje 

vstup neefektivních bank do sektoru. Zvýšení hospodářské soutěže prostřednictvím 

privatizace zbývajících velkých bank a vstup zahraničních bank doprovázené silnou 

regulací a dohledem slibovalo zvýšení efektivnosti v bankovním sektoru. Neboli 

dřívější privatizace státem vlastněných komerčních bank a liberálnější politika 

zahraniční banky by zlepšila efektivnost bankovního sektoru.  

Neparametrický přístup Data Envelopment Analysis použili Grigorian a Manole 

(2002) k odhadu bankovní efektivnost v 17 zemích střední a východní Evropy v letech 

1995–1998. Český a slovinský bankovní sektor označili za nejefektivnější a v roce 1998 

zjistili v České republice efektivnost 79,9 %.  

DEA metodu použila Vincova (2006) pro hodnocení efektivnosti v letech 2000–

2004 v České republice a na Slovensku, která v ČR zjistila v modelu s konstantními 

výnosy z rozsahu pokles průměrné efektivnosti v roce 2001, který v dalších dvou letech 

vystřídal nárůst efektivnosti. V roce 2004 došlo opět k poklesu průměrné efektivnosti. 

V modelu s rostoucími výnosy z rozsahu došlo v ČR k poklesu průměrné efektivnosti 

v letech 2002–2004. Dále zjistila, že míra efektivnosti zohledňující variabilní výnosy 

z rozsahu dosahuje vyšší hodnoty než efektivnost při konstantních výnosech z rozsahu, 

kdy i počet efektivních bank je v případě variabilních výnosů z rozsahu vyšší. Je to 

dáno tím, že BCC model rozkládá neefektivnost produkční jednotky na dvě složky, a to 

na čistou technickou neefektivnost a neefektivnost z rozsahu. Hodnoty efektivnosti 

vypočtené na základě BCC modelu dosahují vyšší hodnoty jako v modelu CCR, protože 

eliminují tu část neefektivnosti, která je způsobena neadekvátní velikostí produkční 

jednotky. Anayiotos et al. (2010) odhadovali použitím DEA efektivnost ve vybraných 
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rozvojových zemích EU před a po současné ekonomické krizi. Zjistili, že v roce 2007 

průměrná efektivnost českého bankovního sektoru dosáhla 80 % a ČR dosahovala dle 

jejich závěrů jedné z nejvyšších průměrných efektivností bankovních sektorů. V roce 

2009 průměrná efektivnost v českém bankovním sektoru poklesla jen minimálně.  

Kombinaci přístupů SFA a DEA využil k hodnocení efektivnost bank v zemích 

Visegrádské skupiny v letech 1999−2003 Stavárek (2005) a zjistil, že český bankovní 

sektor lze považovat za nejefektivnější ze skupiny zemí Visegrádské skupiny. Výzkum 

odhalil, že efektivnost českého bankovního sektoru se vyvíjela v daném období 

relativně stabilně a byl zjištěn její nepatrný nárůst. Také Stavárek a Polouček (2004) 

odhadovali efektivnost a produktivitu v bankovních sektorech vybraných zemí Evropy, 

včetně České republiky. Zjistili, že země střední Evropy jsou méně efektivní než 

vybrané země Evropské unie. Dále český bankovní sektor společně s maďarským byly 

průměrně nejvíce efektivní. Dalším závěrem bylo zjištění vyšší efektivnosti u bank 

vlastněných zahraničním vlastníkem než u bank s domácím vlastníkem. Dále tvrdí, že 

k dosažení vyšší efektivnosti banka musí být velkou, dobře známou, snadně přístupnou 

a nabízet širokou škálu produktů a služeb, nebo v případě malé banky se musí zaměřit 

na specifický tržní segment a nabízet speciální produkty.  

Andries a Cocris (2010) analyzovali efektivnost hlavních bank v Rumunsku, 

v České republice a Maďarsku v letech 2000−2006 kombinací metod. Banky v České 

republice, Rumunsku a Maďarsku jsou neefektivní z hlediska nákladů, což znamená, že 

bankovní služby a produkty nabízené těmito bankami jsou velmi drahé. Ke zvýšení 

efektivnosti banky potřebují zvýšit kvalitu vlastněných aktiv zvýšením úvěrového 

procesu a redukcí podílu klasifikovaných úvěrů, také banky potřebují snížit 

administrativní náklady, které mají negativní vliv na nákladovou efektivnost. 

 K odhadu efektivnosti bankovních sektorů zahrnujících Českou republiku byly 

využity parametrické i neparametrické metody. Studie používající kombinace více 

metod pro odhad efektivnosti v českém bankovním sektoru jsou relativně vzácné. 

Ze závěrů výše uvedených studií lze konstatovat, že privatizované banky se zahraničním 

vlastnictvím jsou efektivnější než státem vlastněné banky a efektivnost se v průběhu 

času v českém bankovním sektoru zvyšovala. 
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4.4 Vztah mezi konkurencí, koncentrací a efektivností 

 

V empirické literatuře neexistuje jednotný názor na vztah mezi konkurencí, 

koncentrací a efektivností v bankovním sektoru. Jedním ze způsobů hodnocení vztahu 

mezi konkurencí a koncentrací je použití tradičního SCP modelu, ve kterém zvýšená 

koncentrace naznačuje koluzivní chování. Standardní SCP model tedy tvrdí, že existuje 

přímý vztah mezi mírou tržní koncentrace a mírou konkurence. Tato hypotéza platí, 

pokud existuje pozitivní vztah mezi tržní koncentrací a výkonem (měřený ziskem), bez 

ohledu na efektivnost. Proto firmy ve více koncentrovaném průmyslovém odvětví 

budou vydělávat vyšší zisky, než firmy operující v méně koncentrovaném průmyslovém 

odvětví, bez ohledu na jejich efektivitu. Evanoff a Fortier (1988) tvrdí, že vyšší zisky na 

koncentrovaných trzích by mohly být výsledkem vyšší efektivnosti.  

Naproti tomu hypotéza efektivnosti říká, že průmyslová struktura vychází 

z vyšší provozní efektivnosti jednotlivých firem. Tato hypotéza je založena na 

předpokladu, že firmy s nízkými náklady zvýší zisky snížením cen a rozšiřujícími se 

tržními podíly. Proto pozitivní vztah mezi zisky firem a tržní strukturou existuje kvůli 

ziskům vytvořených v tržních podílech efektivnějších firem. Postupně tyto zisky vedou 

ke zvýšení tržní koncentrace, koncentrace je tedy důsledek vyšší efektivnosti bank. 

Hypotéza efektivnosti tvrdí, že zvýšení zisků připadá firmám s větší efektivností, což 

není způsobeno koluzivním chování, jako tvrdí SCP přístup. Koncepce NEIO ukazuje, 

že na konkurenci mají vliv jiné faktory než tržní struktura a koncentrace. Například 

bariéry vstupu a výstupu z odvětví a noví účastníci trhu (Baumol et al., 1982).  

Empirická literatura nenachází jednotný vztah mezi konkurencí a koncentrací. 

Bikker a Groeneveld (2002) došli k závěru, že zvýšený stupeň koncentrace v evropském 

bankovním sektoru má negativní vliv na konkurenci. Negativní vztah mezi konkurencí 

a koncentrací potvrzují také Casu a Girardone (2006). V rozporu s předešlými studiemi 

Jansen a Haan (2003) konstatují, že koncentrace a konkurence nemají mezi sebou žádný 

vztah. Také Yeyati a Micco (2007) ukazují, že není vůbec jasné, zda konkurence 

a koncentrace by měly jít v opačném směru. Naopak pozitivní vztah mezi konkurencí 

a koncentrací zjistili např. Grigorian a Manole (2002). 

Existenci vztahu mezi tržní strukturou a efektivností popsal také Hicks (1935), 

který definoval hypotézu klidného života. Tvrdí, že monopolní síla dovoluje 

manažerům klidný život bez konkurence, a tak zvýšení koncentrace by mělo vést ke 
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snížení efektivnosti. Konkurence pozitivně ovlivňuje efektivnost, neboli vysoká tržní 

síla umožňuje snižovat snahu o efektivnost. Tento argument je popsán Hicksovou větou, 

že nejlepší ze všech monopolních zisků je klidný život. Leibenstein (1966) ukazuje, že 

hlavním faktorem snížení neefektivnosti je zvýšení konkurenčních tlaků, což je ze dvou 

důvodů. Za prvé, zvýšená konkurence vede manažery ke zvyšování jejich výkonu, 

pokud nechtějí, aby firma byla nucena opustit trh. Proto jsou manažeři motivováni svou 

vůlí k zabránění osobním nákladům bankrotu. Za druhé, vyšší počet firem na trhu 

zlepšuje možnosti pro vlastníky k posouzení firemního výkonu vzhledem k dalším 

firmám na trhu a tím získávají lepší znalosti o produkční funkci firmy. Vlastníci jsou 

pak schopni vytvořit lepší ohodnocení výkonnosti manažerů a v případě potřeby 

provedení změn v managementu. Manažeři pak mají sklon vyvíjet vyšší úsilí.  

Teoretické argumenty Hickse a Leibensteina podporují myšlenku, že konkurence 

je výhodou pro efektivnost firmy. Také Yildirim a Philippatos (2007b) zjistili, že vyšší 

konkurence v bankovnictví je doprovázena vyšší efektivností. 

Naproti tomu hypotéza efektivní struktury, kterou popsal Demsetz (1973), 

očekává negativní vazbu mezi konkurencí a efektivnosti. Uvažoval, že méně efektivní 

firma má nižší náklady a tedy vyšší zisky, tedy nejefektivnější firmy jsou schopny 

zvýšit jejich tržní podíl, což vede k vyšší koncentraci.  

Negativní vztah mezi konkurencí a efektivností potvrzují např. Casu a Girardone 

(2006), které našly důkaz, že bankovní sektory, které jsou více efektivní, jsou nejméně 

konkurenční. Ale vztah mezi konkurencí a efektivností není přímočarý, zvýšená 

konkurence nutí banky být efektivnější, ale vyšší efektivnost není výsledkem více 

konkurenčních evropských bankovních systémů. Dále Casu a Girardone (2009b) 

zkoumaly vztah mezi konkurencí a efektivností v bankovních sektorech pěti zemí EU 

použitím Grangerovy kauzality. Zvýšená monopolní síla nepředpokládá snížení 

efektivnosti. Výsledky kauzality jdoucí od efektivnosti ke konkurenci nenaznačují 

zvýšení efektivnosti podporující tržní sílu. Jinými slovy, pokud vyšší tržní koncentrace 

snižuje konkurenci, pak existuje inverzní vztah mezi konkurencí a efektivností. Také 

Casu a Girardone (2009a) ukázaly negativní souvislosti mezi efektivností a konkurencí.  

Maudos a Fernandez de Guevara (2007) zkoumali vztah mezi tržní sílou 

(pomocí Lernerova indexu) a nákladovou efektivností. Zjistili negativní vztah mezi 

konkurencí a nákladovou efektivností (pozitivní vliv tržní síly na efektivnost) 

v evropských bankovních sektorech, a tak odmítli hypotézu klidného života. Také 
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Podpiera (2007) ukazuje, že specifika bankovní konkurence mohou způsobit negativní 

dopad rostoucí konkurence na efektivnost. Nedokonalá konkurence na bankovních 

trzích může být výsledkem informační asymetrie v úvěrovém vztahu mezi bankou 

a klientem. Výsledkem je pak to, že jsou banky nuceny zavádět mechanismy, které řeší 

problémy nepříznivého výběru a morálního hazardu. Jedním způsobem řešení je rozvoj 

vztahů mezi bankou a klientem, kdy dlouhodobý a opakovaný vztah umožňuje získání 

lepších informací od klienta a omezení informační asymetrie. Jak uvádí Diamond 

(1984), banky mají v porovnání s investory komparativní výhodu v možnosti ex post 

monitorování klientů. Tato výhoda vyplývá z existence výnosů z rozsahu vznikajících 

při delegování monitoringu od investorů k bankám. Vysoká konkurence zde může vést 

ke znemožnění realizace těchto výnosů z rozsahu. Nárůst konkurence tak může 

zvyšovat náklady na monitorování a potenciálně omezit délku klientského vztahu, která 

dále snižuje nákladovou efektivitu bank. Z tohoto důvodu specifika bankovního 

podnikání poskytují dodatečné důvody pro negativní vztah mezi konkurencí 

a nákladovou efektivitou.  

Vztahem mezi koncentrací a efektivností v bankovnictví se zabývali např. 

Yildirim a Philippatos (2007b), kteří zjistili negativní vztah mezi koncentrací 

a ziskovou efektivností. Tabak et al. (2011) zjistili, že růst koncentrace vede k poklesu 

nákladové efektivnosti, ale nezjistili žádný vliv koncentrace na ziskovou efektivnost. 

Naopak Grigorian a Manole (2002) ukázali, že zvýšený stupeň koncentrace je 

doprovázený vyšší efektivností. Ferreira (2012) zjistila negativní vztah mezi koncentrací 

a efektivností, jak ve směru od koncentrace k efektivnosti, tak opačně. Výsledky jsou 

v souladu s SCP paradigmatem a návrhem, že bankovní aktivity na více 

koncentrovaném trhu přispívají k neefektivnosti jako výsledek jejich menšího úsilí 

získat více výstupů banky s menšími náklady.  

Dle povědomí autora se vztahem mezi konkurencí a efektivností v českém 

bankovním sektoru zabývali pouze Podpiera (2007) a Pruteanu-Podpiera et al. (2008), 

kteří zjišťovali účinky konkurence a efektivnosti bankovnictví v letech 1994−2005. 

V českém bankovním sektoru konkurence negativně ovlivňovala nákladovou 

efektivnost. Lze to vysvětlit tím, že nárůst konkurence vede k větším nákladům na 

monitoring (z důvodu existence výnosů z rozsahu vede vyšší počet subjektů k vyšším 

nákladům) a snížení délky klientského vztahu mezi bankou a klienty, což snižuje 

nákladovou efektivnost. Výsledky ukazují, že snahy o zvýšení konkurence mohou být 
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vyváženy poklesem nákladové efektivnosti bank, což by v důsledku mohlo vést 

k nárůstu cen úvěrů. 

 Z přehledu empirické literatury lze vyvodit několik poznatků. Za prvé, 

neexistuje jednoznačná metoda, kterou by byla odhadována konkurence a efektivnost 

bank. Na českém bankovním trhu je k odhadu stupně konkurence nejčastěji využívaná 

Panzar-Rosse metoda. Panzar-Rosse přístup však dokáže odhadnout pouze krajní 

hodnoty konkurence. Proto dle názoru autora je vhodnější k přesnějšímu odhadu stupně 

konkurence Panzar-Rosse přístup doplnit další metodou odhadu stupně konkurence. 

K odhadu efektivnosti studie využívají parametrické i neparametrické metody. 

Kombinaci více metod použilo k měření efektivnosti v bankovním sektoru relativně 

málo studií. Dle názoru autora je proto vhodné v dizertační práci použít obě metody 

k odhadu bankovní efektivnosti a zhodnotit tak odlišnosti parametrických 

a neparametrických metod.  

 Za druhé, kromě publikovaných studií autora existuje velmi omezené množství 

výzkumných prací, které zkoumaly konkurenci, koncentraci nebo efektivnost na českém 

bankovním trhu. Většina dostupné literatury zkoumá společně více zemí a ve studiích je 

zahrnut i český bankovní sektor společně s dalšími bankovními sektory. Převažující část 

dostupné empirické literatury odhadovala stupeň konkurence, koncentrace nebo 

efektivnosti v českém bankovním sektoru pouze v 90. letech 20. století. Dizertační 

práce tak vyplní existující časovou mezeru ve vědecké literatuře. 

 Dalším zjištěním z přehledu literatury bylo, že neexistuje jednotný názor na 

vztah mezi konkurencí, koncentrací a efektivností v bankovním sektoru. Novější studie, 

včetně studií zkoumající české bankovnictví, našly negativní vzájemný vztah mezi 

konkurencí a efektivností, zejména mezi konkurencí a nákladovou efektivností. Jedním 

z důvodů jsou specifika bankovního podnikání, zejména zavádění mechanismů řešící 

problémy informační asymetrie, kdy nárůst konkurence zvyšuje mimo jiné náklady na 

monitorování. V dizertační práci bude zjišťována vazba mezi konkurencí, koncentrací 

a efektivností v českém bankovním sektoru.   
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5. Konkurence a koncentrace českého bankovního sektoru 

 

Pátá kapitola se empiricky věnuje odhadu stupně konkurence a koncentrace 

v českém bankovním sektoru. V první části budou specifikovány použité modely 

a popsána použitá data. Ke zhodnocení stupně koncentrace jsou použity dva základní 

ukazatele, tedy míra koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. K odhadům stupně 

konkurence jsou aplikovány nestrukturální modely měření konkurence, konkrétně 

Panzar-Rosse model, Bresnahanův model a Lernerův index tržní síly. 

 

5.1 Použitá data a specifikace modelů  

 

Soubor dat pro analýzu zahrnuje všechny hlavní české banky v období 2001–

2010. Veškerá data jsou brána z výročních zpráv jednotlivých bank a databáze 

BankScope, všechna použitá data jsou na ročním základě a jsou čerpána 

z nekonsolidovaných účetních výkazů. Vzorek bank v průběhu období pokrývá 

průměrně 75 % českého bankovního sektoru z hlediska bilanční sumy. Vzhledem 

k několika chybějícím pozorováním, kdy docházelo zejména k fúzím a akvizicím bank, 

je použitý panel složený ze 138 pozorování. Počet bank v průběhu desetiletého období 

a jejich podíl na bilanční sumě bankovního sektoru je uveden v Příloze 1. Volba bank 

byla dána s cílem vytvořit homogenní soubor jednotek, a tedy byly do analýzy zahrnuty 

pouze komerční banky. V datovém souboru je abstrahováno od poboček zahraničních 

bank, speciálních úvěrových institucí, jako jsou stavební spořitelny, dále státních bank 

zvláštního určení, specializovaných institucí a další. Limitujícím faktorem při výběru 

proměnných použitých v empirické části dizertační práce byla dostupnost dat. 

Deskriptivní statistika veškerých použitých dat je znázorněna v Příloze 2.  

Volba konkrétních proměnných je popsána u jednotlivých specifikací modelů. 

Použitá data byla nejdříve testována na stacionaritu. Pomocí testu jednotkového kořene 

bylo zjištěno, že všechny řady jsou stacionární na dané úrovni. Nulová hypotéza 

o existenci jednotkového kořene, kdy byla LLC testem testována individuální konstanta 

a trend, byla u všech časových řad zamítnuta na 1% hladině významnosti (Příloha 3). 

Data jsou tedy vhodná k použití odhadů konkurence českého bankovního sektoru.  
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5.1.1 Panzar-Rosse model 

 

V empirických studiích bylo použito několik specifikací Panzar-Rosse modelu. 

Volba závislé proměnné při odhadování Panzar-Rosse H-statistiky se v literatuře často 

liší. Autoři např. Pawlowska (2005), Deltuvaitė et al. (2007), Chan et al. (2007) nebo 

Lee a Nagano (2008) nejčastěji použili jako závislou proměnnou úrokové příjmy, jiní 

autoři např. Hempell (2002), Bikker et al. (2009), Rezitis (2010) při odhadu H-statistiky 

použili závislou proměnnou celkové příjmy, nebo např. De Rozas (2007) pracoval 

v rovnici s čistými úrokovými příjmy. Řada autorů používá ve studii kombinaci více 

rovnic např. Chun a Kim (2004) nebo Fu (2009), kteří jako závislé proměnné při 

zkoumaní bankovního sektoru berou jak celkové úrokové příjmy, tak i celkové příjmy. 

Jak uvádí Rezitis (2010), k odhadům H-statistiky je výhodnější jako závislou 

proměnnou volit celkové příjmy raději než pouze úrokovou část příjmů, protože 

neúrokové výnosy se v posledních letech v bankovním sektoru výrazně zvyšují. Tento 

názor je podpořen dalšími autory, mimo jiné i Nathan a Neave (1989), De Bandt 

a Davis (2000), Casu a Girardone (2006) a Pererera et al. (2006), kteří tvrdí, že ve více 

konkurenčním prostředí rozdíl mezi úrokovými a neúrokovými výnosy se stává méně 

relevantní, protože banky jsou konkurenční v obou formách. Také existence účetních 

rozdílů mezi jednotlivými zeměmi, je dalším argumentem ve prospěch komplexního 

pohledu na bankovní výnosy (Casu a Girardone, 2006). Výsledná rovnice má tvar: 

 

 ]�A�B��1 � �D + ��]��/�1 + �7]��Ë�1 + �Ì]����1 + ��]��0�ËE���1
+ �7]�E��BA�1 + �Ì]�G��1 + I�1,  (67)  

 

kde TREVit je poměr celkových příjmů k celkovým aktivům, PLit je cena práce, PKit je 

cena kapitálu, PFit je cena vypůjčených prostředků (depozit). Bankovní specifické 

faktory zahrnují: RISKASSit, což je poměr opravných položek k úvěrům a pohledávkám 

za klienty k celkovým aktivům, ASSETit jsou celková aktiva a BRit značí poměr počtu 

poboček jednotlivé banky k celkovému počtu poboček. 

PL, PK a PF odpovídají třem cenám vstupů, tj. práce, kapitálu a vypůjčených 

prostředků. V souladu se zprostředkovatelským přístupem se předpokládá, že banky 

používají tyto tři vstupy. Cena práce je tvořena podílem mzdových nákladů k počtu 

zaměstnanců. Cena kapitálu se počítá jako podíl dalších nákladů k fixním aktivům 
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a cena vypůjčených prostředků je tvořena poměrem ročních úrokových nákladů 

k celkovým depozitům.  

Ostatní nezávislé proměnné jsou voleny s ohledem na bankovní a tržní 

specifické faktory. Stejné bankovní specifické faktory použili např. Chun a Kim (2004), 

Matthews et al. (2007), Fu (2009), Rezitis (2010). Poměr zásob k celkovým aktivům 

(�0�ËE���1) ukazuje míru rizikovosti bankovního portfolia. Používá se k vyjádření 

bankovního rizika a očekává se, že je pozitivně korelované se závislou proměnnou, 

protože vyšší poměr zásoby by měl vést ke zvýšení bankovních výnosů. Další 

proměnnou jsou celková aktiva (E��BA�1), což zahrnuje do rovnice možné úspory 

z rozsahu. Poměr počtu poboček jednotlivých bank na celkovém počtu poboček celého 

sektoru (G��1) se využívá pro určení velikosti bankovního sektoru. Všechny proměnné 

jsou vyjádřeny v logaritmické formě. Model předpokládá jednosměrnou chybovou 

složku znázorněnou jako: 

 

 I�1 � J� + Í�1,  (68)  

 

kde J� označuje nepozorovatelný bankovní specifický efekt a Í�1 značí náhodnou 

složku, která se považuje za IID. H-statistika je vyjádřena následující rovnicí:  

 

 � = �� + �Ì + �Ì.  (69)  

 

Podmínka pro získání rovnováhy je modelována jako: 

 

 ]��ÎE = �D′ + ��′ ]��/�1 + �7′ ]��Ë�1 + �Ì′ ]����1 + ��′ ]��0�ËE���1+ �7′ ]�E��BA�1 + �Ì′ ]�G��1 + Â�′ ]�Ï�Î«A�1 + S�1,  (70)  

 S�1 = �� + Í�1 ,  (71)  

 

kde ROA označuje návratnost aktiv (čistý zisk k celkovým aktivům). �� je bankovní 

specifický efekt a Í�1 je IID náhodná složka. Bankovní sektor je v rovnováze, pokud 

platí následující rovnice: 

 

 B = ��′ + �7′ + �Ì′ = 0.  (72)  
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5.1.2 Bresnahanův model 

 

Bresnahanova metoda poskytuje objektivní odhad hodnoty λ v případě, že banky 

poskytují homogenní produkt a chování bank je totožné. Pokud si banky navzájem 

konkurují na více trzích, určuje se změna ukazatele λ zvlášť pro jednotlivé trhy. Jak 

ukazují Móré a Nagy (2004) hodnota λ a jakékoli z ní odvozené závěry mohou být 

zavádějící, protože bankovní chování může být výrazně odlišné, pokud jde o úrokově 

vztažená aktiva oproti celkovým úvěrům nebo úvěry domácnostem oproti firemním 

úvěrům. Proto hlavním cílem při určování míry konkurence je poskytnout v závislosti 

na dostupnosti údajů odhady co nejvíce homogenních trhů. Dalším problémem může 

být, že na jednom trhu se některé banky chovají jako by byly dokonale konkurenční, 

zatímco jiné banky se chovají jako v podmínkách oligopolu. V tomto případě může 

hodnota λ odpovídající průměrnému chování účastníků daného trhu maskovat výrazné 

rozdíly mezi jednotlivými bankami. Tento problém lze vyřešit tím, že se odhadnou 

hodnoty λ mezi jednotlivými bankami. Bresnahanův model předpokládá, že banky 

optimalizují zisk odděleně na jednotlivých dílčích trzích, tj. banky jsou cenovými tvůrci 

na výstupu, zatímco jsou cenovými příjemci na vstupu.  

V dizertační práci bude odhadována konkurence zvlášť na úvěrovém trhu a na 

trhu depozit, stejně jako to provedli např. Bikker (2003) a Móré a Nagy (2004). Dále je 

znázorněno odvození výsledných rovnic pro úvěrový trh a následně pro depozitní trh. 

K odhadům hodnoty λ je potřeba existence inverzní křivky poptávky a nabídky 

odvozené z funkce maximalizace zisku. Nejdříve je aplikován Bresnahanův model pro 

trh úvěrů. Při definování křivky poptávky jsou využity modely podle studií Shaffer 

(1993), Coccorese (1998), Bikker (2003), Móré a Nagy (2004) a Cherchye et al. (2010). 

Poptávková funkce pro banku i má následující tvar: 

 

 A/� � ÐD + Ð���² + Ð7��² + ÐÌ�� + ÐÑ��²��² + ÐÒ��²�� + ÐÓ��²�� + S�² ,  (73) 

 

kde TL označuje velikost úvěrového portfolia zastoupeno celkovými úvěry, PL je 

úroková sazba úvěrů, která je zastoupena poměrem úrokových výnosů k celkovým 

úvěrům, ZL označuje úrokovou sazbu úvěrů konkurenčních bank, Y je nominální HDP 

a u označuje reziduální složku. Interakční proměnné PZ, PY, ZY umožňují rotace 

poptávkové křivky nutné k určení hodnoty λ. Je důležité poznamenat, že podle Lau 
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(1982) a Bresnahan (1982) při použití této poptávkové křivky, hodnota λL může být 

identifikována pouze pokud a1, a4 a a5 v rovnici (73) jsou významně odlišné od nuly. 

Pro stanovení podmínky maximalizace zisku je na základě křivky poptávky 

vypočítána funkce mezního příjmu (MR): 

 

 *��² � $A��²$��² � 1�Ð� + ÐÑ��² + ÐÒ�	 ���² − ÐD − Ð7��² − ÐÌ� − ÐÓ��²�
− S�²	 + 1�Ð� + ÐÑ��² + ÐÒ�	

$�²
$��² ����²

� ��² + )²�Ð� + ÐÑ��² + ÐÒ�	��² , 
 (74)  

 

kde Si je tržní podíl banky i na tržních výnosech. S definováním MR lze určit tvar 

nákladové funkce, která používá dva vstupní faktory. Některé empirické studie 

používají jako třetí vstupní faktor nákladové funkce kapitál. Naopak další empirické 

studie předpokládají, že cena kapitálu je fixní, a tak mezní náklady nejsou závislé na 

jednotkových kapitálových nákladech. Shaffer (1989) potvrzuje empirické důkazy 

o tom, že považování nákladů kapitálu jako fixního faktoru je vhodné v případě mezi-

sekčních a krátkých dat. Je-li časová řada delší, variabilní náklady zahrnují stále větší 

podíl nákladů na kapitál. Podle Shaffer (1993), Coccorese (2005) a Móre a Nagy (2004) 

je použita translog nákladová funkce: 

 

 lnA�� = �D + ��ln��² + �7�ln��²	7 + �Ìln0� + �Ñln�/� + �Ò�ln0�	72
+ �Ó�ln�/�	72 + �Ôln0�ln�/� + �Õln��²ln0� + �Öln��²ln�/�
+ S� , 

 (75) 

 

kde A�� označuje celkové náklady, I značí vstupní cenu, kterou jsou jednotkové 

úrokové náklady zastoupeny podílem úrokových nákladů k celkovým úrokově 

zatíženým závazkům, PL je vstupní cena, kterou jsou jednotkové mzdové náklady 

počítané jako poměr mzdových nákladů k celkovému počtu zaměstnanců. Funkce 

mezních nákladů (MC) je počítána s přijetím prvního řádu podmínky translog nákladové 

funkce ve vztahu k množství a má následující tvar: 
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 *�� � ����² ��� + 2�7ln��² + �Õln0� + �Öln�/�	
� E���¦� + ¦7ln��² + ¦Ìln0� + ¦Ñln�/�	,  (76)  

 

když �� = ¦�,	2�7 = ¦7, �Õ = ¦Ì,	�Ö = ¦Ñ,  (77)  

 

kde AC jsou průměrné náklady počítané jako poměr celkových nákladů k celkovým 

aktivům. Za předpokladu, že banka i je cenovým příjemcem na trhu vstupů (v tomto 

případě se jedná o mzdy a finanční závazky), výpůjční sazba se stanoví na základě 

následujících podmínek pro maximalizaci zisku (MR = MC):  

 

 ��² = − )²�Ð� + ÐÑ��² + ÐÒ�	��² + E���¦� + ¦7ln��² + ¦Ìln0� + ¦Ñln�/�	.  (78)  

 

Stupeň konkurence je tím vyšší, čím nižší je výše úrokové sazby úvěrů (zápůjční 

sazby) a naopak. Hodnota λ pro úvěrový trh může být určena na základě současného 

odhadu rovnic (73) a (78).  

Model pro depozitní trh je určen velmi podobně jako model úvěrového trhu: 

 

 Az� = ·D + ·���� + ·7��� + ·ÌG� + ·Ñ������ + ·Ò���G� + ·Ó���G� + S�� ,  (79)  

 

kde TD jsou celková depozita, PD jsou úrokové sazby z vkladů zastoupena podílem 

úrokových nákladů k celkovým depozitům, ZD značí úrokové sazby z vkladů stanovené 

konkurenčními bankami a B je počet poboček banky. 

Podobně jako u trhu úvěrů, může být hodnota λD identifikována pouze, pokud 

hodnoty ·�, ·7 a ·Ì jsou odlišné od nuly. Z nabídkové křivky lze snadno odvodit funkce 

mezního příjmu: 

 

 *��� = ��� + )��·� + ·Ñ��� + �ÒG	��� .  (80)  

 

V případě depozitního trhu, funkce mezních nákladů obsahuje pouze jednu 

vstupní cenu: 
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 *�� � E���C� + C7ln��� + CÌln�/�	.  (81)  

 

Podmínka pro maximalizaci zisku na trhu depozit je: 

 

 ��� � − �×
'Øn:ØÙÚp×:ÄÛÜp(��� + E���C� + C7ln��� + ¦Ìln�/�	.  (82)  

 

Stupeň konkurence je tím vyšší, čím vyšší je výše úrokové sazby vkladů 

a naopak. Hodnota λ pro depozitní trh je určena na základě současného odhadu rovnic 

(79) a (82). Nejdůležitějším kritériem je, že sklon poptávkové křivky úvěrů je negativní, 

zatímco depozitní je pozitivní. To znamená, že citlivost ceny a množství v případě 

úvěrů je menší než nula a v případě vkladů větší než nula. Úrokové sazby stanovené 

konkurenty pozitivně korelují s úvěry a negativně korelují s depozity. To vyplývá 

z předpokladu, že mezi konkurenčními bankami, budou růst výstupy těch bank, které 

stanoví nejnižší sazby úvěrů, zatímco u těch bank, které stanoví nejnižší sazby vkladů, 

se výstupy sníží.  

 

5.1.3 Lernerův index 

 

Jak bylo uvedeno v 2. kapitole, Lernerův index je definován jako rozdíl mezi 

cenou a mezními náklady děleno cenou:  

 

 /0�1 � ��1 −*��1��1 ,  (83)  

 

kde ��1 označuje cenu bankovních výstupů banky i v čase t a *��1 označuje mezní 

náklady pro banku i v čase t.  

Výsledná hodnota /0�1 je průměrnou hodnotou za zkoumané období pro každou 

banku i. Pit je cena celkových aktiv zastoupená pomocí poměru celkových příjmů 

(úrokových i neúrokových příjmů) k celkovým aktivům banky i v čase t. MCit jsou 

derivovány z logaritmované nákladové funkce (84). V návaznosti na přístup Fernandez 

de Guevara et al. (2005), Berger et al. (2009), Demirguc-Kunt a Peria (2010) nebo 

Fungáčová et al. (2010), kteří berou zastupující proměnnou bankovní produkce jako 

celková aktiva, P je počítáno jako podíl celkových výnosů k celkovým aktivům. MC je 
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odhadováno na základě logaritmované nákladové funkce s jedním výstupem (celková 

aktiva) a třemi cenami vstupů (cena práce, cena kapitálu a cena vypůjčených 

prostředků). Nákladová funkce je specifikována jako: 

 

 lnA� � �D + ��lnE��BA + 12�7�lnE��BA	7

+��aln�a +���a�ln�aln�� +
Ì

�"�

Ì

a"�

Ì

a"�
�ÂalnE��BAln�a
Ì

a"�
+I, 

 (84)  

 

kde TC značí celkové náklady, ASSET označuje celková aktiva, wjk (PL, PK a PF) 

označuje tři ceny vstupů (tj. práce, kapitál a depozita). Cenu práce označuje PL, což je 

poměr osobních nákladů k celkovým aktivům, PK je cena kapitálu, což je poměr 

neúrokových nákladů k fixním aktivům a PF je cena vypůjčených prostředků, což je 

poměr úrokových nákladů k celkové výši vypůjčených prostředků. Celkové náklady 

jsou součtem osobních nákladů, dalších neúrokových nákladů a úrokových nákladů. Pro 

zjednodušení byly indexy označující každou banku vyloučeny z rovnice. Odhadované 

koeficienty nákladové funkce jsou pak použity pro výpočet mezních nákladů. Derivace 

logaritmu celkových nákladů s ohledem na logaritmus výstupu se vypočítá pomocí 

nákladové funkce specifikované v rovnici (84). Mezní náklady jsou založeny na odhadu 

nákladové funkce. Odhaduje se translog nákladové funkce s jedním výstupem a třemi 

cenami vstupů. Odhadované koeficienty nákladové funkce jsou pak použity k výpočtu 

mezních nákladů (MC):  

 

 *� =	 A�E��BA ?�� + �7lnE��BA +�Âaln�aÌ
a"� @.  (85)  

 

Jakmile jsou odhadnuty mezní náklady a cena výstupu, lze vypočítat Lernerův 

index pro každou banku a získat přímou míru bankovní konkurence. Konstruovaný 

Lernerův index nezachycuje rizikové prémie v cenách produktů a služeb bank, což 

poškozuje jeho pozitivní vztah s velikostí monopolních příjmů (Kapitola 2). Jedná se 

však o míru konkurence, která se vypočítává na úrovni banky (Berger et al., 2009). Jak 
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bylo uvedeno, Lernerův index dosahuje hodnot mezi nulou a jedničkou. Hodnota LI = 0 

ukazuje dokonalou konkurenci, zatímco LI = 1 indikuje monopol.  

 

5.2 Konkurence českého bankovního sektoru 

 

5.2.1 Panzar-Rosse model 

 

Empirická analýza začíná testováním rovnováhy na bankovním trhu. Protože 

bankovní sektor prošel v České republice dynamickým vývojem v analyzovaném 

období (Kapitola 1), bylo by velmi ambiciózní testovat rovnováhu pouze pro celý 

rozsah vzorku. Místo toho je spuštěna regrese dvou pětiletých dílčích období a také 

klouzavá regrese pro čtyřleté období k odhalení období tržní nerovnováhy. Tabulka 3 

prezentuje výsledky odhadu rovnice (70), kde jsou znázorněny elasticity nutné pro 

rovnovážné polohy (rovnice 72), výsledky Waldova testu a vyhodnocení, zda je trh 

v rovnováze či nerovnováze. 

 

Tabulka 3 Test rovnováhy se závislou proměnnou lnROA 

Období lnPL lnPK lnPF Suma H0: E=0 Rovnováha / 
nerovnováha 

2001–2010 0,0154 -0,0053 -0,0066 0,0035 F (1, 117) = 0,0636 Rovnováha 
2001–2005 0,0400 -0,0166 -0,0025 0,0210 F (1, 53) = 1,7977 Rovnováha 
2006–2010 -0,0016 -0,0071 -0,0079 -0,0166 F (1, 43) = 0,2167 Rovnováha 
2001–2004 0,0516 -0,0222 -0,0037 0,0257 F (1, 38) = 1,6696 Rovnováha 
2002–2005 0,0229 -0,0237 -0,0066 -0,0074 F (1, 39) = 0,1367 Rovnováha 
2003–2006 0,0090 -0,0200 -0,0112 -0,0222 F (1, 39) = 5,4080b Nerovnováha 
2004–2007 0,0043 -0,0055 -0,0066 -0,0078 F (1, 38) = 1,1599 Rovnováha 
2005–2008 -0,0006 -0,0029 -0,0016 -0,0051 F (1, 35) = 0,5427 Rovnováha 
2006–2009 0,0001 -0,0042 0,0015 -0,0026 F (1, 32) = 0,0687 Rovnováha 
2007–2010 -0,0091 -0,0079 -0,0095 -0,0264 F (1, 29) = 0,1841 Rovnováha 

b značí hladinu významnosti 5 % 
Pramen: výpočty autora 
 

Výsledky testu rovnováhy ukazují, že trh byl v rovnováze v celém odhadovaném 

období a také ve většině dílčích období. Pouze v jednom dílčím období v letech 2003–

2006 se na trhu vyskytuje nerovnováha. Jak tvrdí Matthews et al. (2007), dané omezení, 

že E = 0 (tržní rovnováha) je nezbytné pro dokonalou konkurenci, ale ne pro monopolní 
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tržní strukturu. Dále následuje odhad rovnice (67) a výpočtu H-statistiky jako je 

uvedeno v rovnici (69) pro český bankovní sektor.  

 

Tabulka 4 Test konkurenčních podmínek se závislou proměnnou lnTREV 

Proměnná 2001–2010 2001–2005 2006–2010 
Konstanta 2,6844a (3,2766) 5,2043a (2,7842) 2,3983 (1,3546) 

lnPL 0,4302a (3,0809) 0,7732b (2,4656) 0,5134b (2,1759) 
lnPK -0,0393 (-0,8521) -0,0089 (-0,0701) 0,0161 (0,3093) 
lnPF 0,1365a (3,4702) 0,2203a (2,9090) 0,0813 (1,2833) 

lnASSET -0,3892a (-6,4602) -0,6010a (-3,4153) -0,3810a (-3,0232) 
lnBR 0,0833b (2,2146) 0,0467 (0,5948) 0,1133 (1,3224) 

lnRISKASS 0,0252a (2,6458) 0,0177 (1,1908) 0,0144 (0,7651) 
    

H0: ÝÞ=0 F (14, 117) = 14,6560a F (14, 53) = 6,4132a F (14, 43) = 13,2803a 
H0: H=0 F (1, 117) = 10,9823a F (1, 53) = 7,0866b F (1, 43) = 6,4301b 
H1: H=1 F (1, 117) = 8,8131a F (1, 53) = 0,0017 F (1, 43) = 2,6101c 

H 0,5274 0,9846 0,6108 
a, b, c označuje hladinu významnosti 1 %, 5 % a 10 %, t-hodnoty jsou v závorkách  
Pramen: výpočty autora 
 

Výsledky uvedené v Tabulce 4 ukazují, že všechny vysvětlující proměnné mají 

konzistentní koeficienty, co se týká označení, avšak velikost a významnost se značně 

liší v různých obdobích. Negativní a významné koeficienty celkových aktiv ve všech 

obdobích značí, že velikost banky má negativní vliv na celkové výnosy, a tedy svědčí 

o negativních úsporách z rozsahu v bankovním sektoru České republiky. Koeficienty 

ceny práce byly statisticky významné v celém analyzovaném období a také v obou 

podobdobích a ukazují pozitivní vliv ceny práce na celkové výnosy. Koeficient ceny 

fondů byl významný a pozitivní v celém vzorku a v prvním podobdobí, což prokazovalo 

schopnost bank kompenzovat dražší fondy vyššími výnosy. Počet poboček se zdá být 

významným faktorem celkových příjmů v období 2001–2010. Pozitivní koeficient 

naznačuje, že pozitivní účinky zachování blízkosti k zákazníkům ovládají zvýšené 

náklady na vyšší pobočkovou síť. Takový výsledek potvrzuje návrat preferencí 

zákazníků ke standardnímu osobnímu kontaktu v bankovnictví v kamenných 

pobočkách. Ačkoli rizikovost portfolia banky není významná v obou dílčích 

podobdobích, je významná pouze v celém období, výrazný pozitivní dopad na celkové 

příjmy byl nalezený ve všech odhadovaných obdobích. Lze zde vidět vzájemný vztah 

mezi rizikem a generovanými výnosy. 
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Nulová hypotéza, že bankovní fixní efekty jsou společně nulové (H0: J� = 0) je 

zamítnuta na hladině významnosti 1% pro celé odhadované období i pro obě dílčí 

meziobdobí. To ukazuje na užitečnost fixních efektů panelového modelu a naznačuje, 

že základní úroveň závislých proměnných se liší. 

Test významnosti součtu vstupních elasticit ukazuje, že H-statistika se nachází 

mezi nulou a jedničkou v celém zkoumaném období a ve druhém dílčím podobdobí. 

Naopak, H-statistika v prvním podobdobí není výrazně odlišná od jedničky. Výsledky 

ukazují, že nulová hypotéza H = 0 a H = 1 může být zamítnuta na hladině významnosti 

1 % pro celé analyzované období, což odhaduje monopolistickou konkurenci. Pro první 

podobdobí 2001–2005 nulová hypotéza H = 0 je zamítnuta na hladině významnosti 1 %, 

ale nulová hypotéza H = 1 nemůže být zamítnuta ani na hladině významnosti 10 %, což 

svědčí o dokonalé konkurenci v bankovním sektoru. V období 2006–2010 je H = 0 

zamítnuta na hladině významnosti 5 % a H = 1 je zamítnuta na hladině významnosti 

10 %, což signalizuje monopolistickou konkurenci.  

Český bankovní sektor se obecně nachází v monopolistické konkurenci. 

Nicméně, z rozčlenění obrazu konkurenčních podmínek vyplývá, že konkurence 

v bankovnictví poklesla v období 2006–2010. Vzhledem k tomu, že český bankovní 

sektor lze charakterizovat jako dokonale konkurenční v letech 2001–2005, intenzita 

konkurence se snížila na úroveň monopolistické konkurence v letech 2006–2010. 

 

5.2.2 Bresnahanův model 

 

Pro odhad konkurence bankovního sektoru a doplnění Panzar-Rosse modelu je 

počítán Bresnahanův model, který je odhadován samostatně pro český úvěrový trh a pro 

depozitní trh. Nejdříve je proveden odhad rovnic (73) a (75) a dále je z rovnice (78) 

odhadován parametr ) vyjadřující hodnotu konkurence úvěrového trhu a z rovnic (79) 

a (82) je odhadován parametr ) pro konkurenci na trhu klientských depozit. Jednotlivé 

rovnice jsou odhadovány metodou nejmenších čtverců a zavedením fixních efektů pro 

banky. Nejdříve bylo zjištěno, že v souladu s očekáváním křivka poptávky a nabídky 

splňuje kritéria a předpoklady uvedené v části věnující se specifikaci Bresnahanova 

modelu. Tedy hodnota parametru ) lze být odhadnuta, protože křivky nabídky 

a poptávky mají odpovídající tvar. Výsledky vývoje Bresnahanova modelu na českém 

úvěrovém trhu v jednotlivých letech zachycuje Tabulka 5.  
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Tabulka 5 Bresnahanův model českého úvěrového trhu 

Rok Průměr Medián Minimum Maximum SD 
2001 0,00009753 0,00003706 0,00000487 0,00093313 0,00023288 
2002 0,00006322 0,00001844 0,00000370 0,00039671 0,00010185 
2003 0,00006995 0,00001760 0,00000387 0,00042970 0,00010988 
2004 0,00006781 0,00001771 0,00000349 0,00025777 0,00008681 
2005 0,00005286 0,00001590 0,00000323 0,00023155 0,00006813 
2006 0,00004972 0,00001671 0,00000255 0,00022841 0,00006388 
2007 0,00004034 0,00002134 0,00000377 0,00021045 0,00005416 
2008 0,00003055 0,00002460 0,00000324 0,00010447 0,00002760 
2009 0,00002954 0,00002285 0,00000779 0,00009433 0,00002527 
2010 0,00002089 0,00001762 0,00000264 0,00007029 0,00001997 

Pramen: výpočty autora 

 

 Tabulka 5 zachycuje vývoj Bresnahanova modelu na českém úvěrovém trhu ve 

zkoumaném období 2001–2010. Odhadnuté hodnoty ve všech letech ukazují, že pro 

český úvěrový trh lze zamítnout jak struktura dokonalé konkurence, tak i monopolu. 

Průměrná hodnota vypočtena za celé období dosahuje výše 0,000054 a český úvěrový 

trh lze označit jako oligopol. Pokud by se trh nacházel v Cournotově rovnováze, 

parametr ) by dosahoval hodnoty 0,0667. Z výsledků je zřejmé, že trh úvěrů je více 

konkurenční než Cournotova rovnováha.  

 

Tabulka 6 Bresnahanův model českého trhu klientských vkladů 

Rok Průměr Medián Minimum Maximum SD 
2001 0,149281 0,149281 0,000354 1,542395 0,4032984 
2002 0,098285 0,098285 0,000368 1,076866 0,2740715 
2003 0,06111 0,06111 0,000215 0,864662 0,214818 
2004 0,023937 0,023937 0,000117 0,321527 0,0796407 
2005 0,020086 0,020086 0,000216 0,278878 0,0691904 
2006 0,019628 0,019628 0,00016 0,273516 0,0678934 
2007 0,011702 0,011702 0,000123 0,129811 0,0332316 
2008 0,003599 0,003599 0,000109 0,022621 0,0070871 
2009 0,001887 0,001887 0,000098 0,009426 0,0030904 
2010 0,002197 0,002197 0,000043 0,016788 0,0045211 

Pramen: výpočty autora 

 

 Odhadnuté hodnoty ve všech letech ukazují, že pro český trh klientských depozit 

se zamítá tržní struktura dokonalé konkurence i monopolu. Celková průměrná hodnota 

parametru ) za celé zkoumané období byla 0,0409, proto lze depozitní trh 



89 
 

charakterizovat oligopolní tržní strukturou. Pokud by se depozitní trh nacházel 

v Cournotově rovnováze, parametr ) by dosahoval hodnoty 0,0667. Z výsledků je 

zřejmé, že trh klientských depozit byl v letech 2001–2002 méně konkurenční než 

Cournotova rovnováha a od roku 2003 je více konkurenční než Cournotova rovnováha.  

 Hodnota odhadovaného parametru se na obou trzích v průběhu zkoumaného 

období mírně snižovala a lze tedy konstatovat, že hodnota konkurence se v průběhu 

období mírně zvýšila. Lze také vidět, že na úvěrovém trhu je konkurence nepatrně vyšší 

než na trhu klientských depozit.  

Český bankovní sektor, úvěrový i depozitní trh, lze charakterizovat jako 

oligopolní a více konkurenční než Cournotova rovnováha. Banky tedy mohou 

rozhodovat, jaké množství výstupů budou produkovat předpovídáním výstupu 

konkurenčních bank v souladu se svým strategickým rozhodováním. Banky očekávají, 

že konkurenční banky budou reagovat na jejich rozhodování o výši cen a produkce.  

 

5.2.3 Lernerův index 

 

Pro odhad tržní síly českého bankovního sektoru je počítán Lernerův index. 

Lernerův index je odhadován pro celý český bankovní sektor a také odděleně pro český 

úvěrový trh a trh depozit.  

Nejdříve jsou odhadovány rovnice (84) a (85) a dále je vypočítán Lernerův 

index pomocí rovnice (83). Nákladová funkce je odhadována pro každý rok tak, aby byl 

umožněn vývoj koeficientů nákladové funkce v průběhu let. Nákladová funkce je 

odhadována zavedením fixních efektů pro banky. Výsledky Lernerova indexu za 

jednotlivé roky jsou uvedeny v Tabulce 7. Je počítána průměrná hodnota, směrodatná 

odchylka a medián Lernerova indexu. Pruteanu-Podpiera et al. (2007) ukazuje, že LI je 

inverzní mírou konkurence, tedy vyšší hodnoty Lernerova indexu značí nižší 

konkurenci a naopak. Statistiky Lernerova indexu v jednotlivých letech se týkají LI ve 

všech letech pro všechny analyzované banky, kde banky mají stejné váhy. 
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Tabulka 7 Výsledky odhadu Lernerova indexu 

Rok Průměr Medián Minimum Maximum SD 
2001 0,4179539 0,3806611 0,1322048 0,8770468 0,1902412 
2002 0,4204614 0,3849811 0,180107 0,7185676 0,1523838 
2003 0,4887702 0,4358684 0,1373061 0,845269 0,1867966 
2004 0,3927504 0,4102593 0,0640018 0,8150438 0,1891336 
2005 0,4768398 0,4641803 0,2018302 0,818797 0,1398048 
2006 0,4393177 0,4042599 0,3028947 0,7580373 0,1149175 
2007 0,4335938 0,4534573 0,2170575 0,6933761 0,1232398 
2008 0,3716216 0,3962126 0,2065142 0,4806413 0,0885350 
2009 0,2500183 0,1850405 0,0946189 0,5180467 0,1390526 
2010 0,5175335 0,4687576 0,3357875 0,7144195 0,1306249 

Pramen: výpočty autora 

 

Na první pohled z výsledků nelze rozlišit jasný trend ve vývoji Lernerova 

indexu. V období 2001–2005 vzrostly hodnoty Lernerova indexu, což signalizuje mírný 

pokles v bankovní konkurenci. Průměrná hodnota indexu dosáhla v prvním období 

43,93 %. Tento trend následoval pokles v hodnotách Lernerova indexu, a tedy mírný 

nárůst v konkurenci, během období 2006–2009. V roce 2010 se hodnota Lernerova 

indexu výrazně zvýšila, což ukazuje pokles v konkurenčních podmínkách. Průměrný 

Lernerův index za období 2006–2010 dosáhl hodnoty 40,24 %. 

 

Graf 1 Vývoj hodnot ceny, mezních nákladů a Lernerova indexu 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 1 zachycuje vývoj výstupní ceny, mezních nákladů a Lernerova indexu 

v českém bankovním sektoru v letech 2001–2010. V období 2001–2005 docházelo 
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k mírnému poklesu mezních nákladů, ale v období 2005–2009 mezní náklady rostly, 

což bylo opět následováno jejich výrazným poklesem v roce 2010. V důsledku 

společného vývoje mezních nákladů, hodnota Lernerova indexu se zvýšila ze 41,79 % 

v roce 2001 na 47,68 % v roce 2005 a hodnota Lernerova indexu klesala ze 43,93 % 

v roce 2006 na 25,00 % v roce 2009. Hodnota indexu se zvýšila na 51,75 % v roce 

1010. Argumenty lze nalézt v tom, že tento vývoj Lernerova indexu je ovlivněn 

snížením ceny finančních prostředků a cenou kapitálu v letech 2000–2005 a následným 

růstem ceny finančních prostředků a kapitálu v období let 2005–2009. Konkurence na 

českém bankovním trhu stojí někde mezi dvěma extrémy, tedy monopolem a dokonalou 

konkurencí.  

Dále jsou odhadovány hodnoty Lernerova indexu samostatně pro český úvěrový 

trh a trh depozit. Vývoj Lernerova indexu pro úvěrový trh je uveden v Tabulce 8.  

 

Tabulka 8 Lernerův index českého úvěrového trhu 

Rok Průměr Medián Minimum Maximum SD 
2001 0,577508 0,5586463 0,3180938 0,9285885 0,1544598 
2002 0,5733138 0,5622643 0,3916777 0,8125826 0,1263961 
2003 0,6146222 0,5889989 0,3388905 0,8938543 0,1493598 
2004 0,5350506 0,5331857 0,2682218 0,8662514 0,1531927 
2005 0,5946835 0,6070847 0,3673576 0,8670921 0,1175938 
2006 0,5664935 0,538668 0,4678193 0,8186984 0,0948026 
2007 0,5640905 0,5771147 0,3751242 0,7708666 0,1086753 
2008 0,5175252 0,5255643 0,3647893 0,6128226 0,0794640 
2009 0,4132411 0,3661544 0,2572628 0,6287742 0,1166474 
2010 0,6404119 0,5972406 0,4861669 0,7864355 0,0985358 

Pramen: výpočty autora 

 

Vývoj odhadu Lernerova indexu na úvěrovém trhu je podobný jako vývoj 

indexu vypočteného pro celková aktiva. V období 2001–2005 se hodnoty indexu na 

úvěrovém trhu mírně zvýšily, což signalizuje mírný pokles v konkurenci. Tento vývoj 

následoval mírný pokles v hodnotách LI, což znamenalo mírné zvýšení konkurence 

během období 2006–2009. V roce 2010 se hodnota Lernerova indexu opět zvýšila, což 

značí pokles v konkurenčních podmínkách. Konkrétně se hodnota Lernerova indexu 

zvýšila z 57,75 % v roce 2001 na 59,46 % v roce 2005 a hodnoty indexu klesaly 

z 56,65 % v roce 2006 na 41,32 % v roce 2009. V roce 2010 opět hodnota LI vzrostla 

na 64,04 %. Průměrná hodnota indexu za období 2001–2005 byla 57,90 % a průměrná 
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hodnota indexu za období 2006–2010 dosáhla výše 54,03 %. Průměrná hodnota LI 

počítaná za celé analyzované období dosáhla 54,96 %, což nepotvrzuje ani monopolní 

tržní strukturu ani dokonalou konkurenci na českém úvěrovém trhu.  

 

Tabulka 9 Lernerův index depozitního trhu 

Rok Průměr Medián Minimum Maximum SD 
2001 0,7437991 0,748171 0,511246 0,980064 0,135282 
2002 0,7332664 0,723883 0,574996 0,929867 0,105921 
2003 0,7499506 0,746909 0,517235 0,94593 0,121203 
2004 0,6900674 0,693741 0,497037 0,922822 0,118799 
2005 0,7240911 0,72367 0,576205 0,920792 0,090363 
2006 0,7066182 0,702437 0,601052 0,885754 0,077435 
2007 0,7030536 0,701446 0,533982 0,855402 0,089827 
2008 0,6687441 0,662904 0,555257 0,787768 0,074161 
2009 0,585142 0,568673 0,429032 0,729615 0,089701 
2010 0,7686246 0,757152 0,643544 0,917687 0,078649 

Pramen: výpočty autora 

 

Tabulka 9 představuje odhad tržní síly na trhu depozit. Vývoj odhadů Lernerova 

indexu je na trhu depozit téměř konstantní v průběhu celého analyzovaného období. 

Během období 2006–2009 hodnoty LI na trhu depozit začaly mírně klesat, což 

signalizuje mírný nárůst konkurence. Tato epizoda byla následována nárůstem 

v hodnotách indexu, tedy mírným poklesem v konkurenci v roce 2010. Průměrná 

hodnota Lernerova indexu za období 2001–2005 byla 72,82 % a průměrná hodnota 

indexu za období 2006–2010 dosáhla výše 68,64 %. Průměrná hodnota indexu za celé 

analyzované období byla 70,42 %, což opět nepotvrzuje ani monopolní tržní strukturu 

ani dokonalou konkurenci na českém depozitním trhu. 
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Graf 2 Lernerův index v českém bankovním sektoru, úvěrovém a depozitním trhu 

 

Pramen: výpočty autora  

 

Graf 2 shrnuje vývoj hodnot Lernerova indexu českého bankovního sektoru, 

úvěrového trhu a trhu depozit. Nejvyšší hodnota Lernerova indexu je na trhu depozit, 

což ukazuje, že na trhu depozit je nejnižší konkurence. Hodnota Lernerova indexu se 

výrazně snížila v roce 2009 a v roce 2010 následovalo zvýšení hodnoty indexu. Pokles 

hodnot byl způsoben mírným zvýšením mezních nákladů, které vstupují do výpočtu. 

Naopak, zvýšení hodnoty Lernerova indexu v roce 2010 bylo ovlivněno výrazným 

snížením mezních nákladů, zejména snížením vstupních cen finančních prostředků 

a vstupní ceny kapitálu. 

Průměrná hodnota LI odhadovaná za celé období dosáhla hodnoty 40,70 %, což 

nepotvrdilo ani monopolní strukturu ani dokonalou konkurenci. Nejvýraznějším 

zjištěním je absence klesajícího trendu Lernerova indexu v období 2005–2009, což 

znamená nárůst konkurence v bankovním sektoru. Od roku 2001 do roku 2005 lze vidět 

vývoj s pravidelným nárůstem, což potvrzuje výsledky Pruteanu-Podpiera et al. (2007). 

Vstup zahraničních investorů na český bankovní trh, který se výrazně zvýšil od 

roku 1999 se zahájením privatizace velkých bank, nevyvolal silný nárůst konkurence 

v českém bankovním sektoru. Protože v prvním období 2001–2005 tržní síla rostla 

a bankovní konkurence klesala. Výsledky jsou překvapivé, protože tento vstup 

zahraničních investorů znamenal silnou změnu ve vlastnictví bank. Nicméně empirická 

literatura o bankovním sektoru v rozvinutých ekonomikách dochází k závěru ve 

prospěch nedokonalé konkurence. Jak Pruteanu-Podpiera et al. (2007) vysvětluje, silné 
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zahraniční vlastnictví v českých bankách může mít příznivý vliv na proces sbližování 

bankovního výkonu směrem k normálnímu fungování tržního hospodářství, i když silná 

úroveň bankovní konkurence nebyla pozorována.  

 

5.3 Koncentrace českého bankovního sektoru 

  

V českém bankovním sektoru koncentrace navazuje na proces privatizace 

a projevuje se především růstem významu středních bank, které postupně rozvíjejí svou 

činnost. Na bankovním trhu se rovněž projevují výsledky procesu koncentrace 

prostřednictvím fúzí a akvizicí bankovních subjektů, které jsou již součástí tuzemského 

bankovního sektoru. Jak uvádí Polouček (1999) koncentrace v českém bankovním 

sektoru je výrazně ovlivněna změnami v počtu bank a krachy relativně velkých bank.  

Koncentrace je počítána na základě údajů z výročních zpráv jednotlivých bank 

v letech 2001–2010 a dat ze statistické databáze ČNB. K určení konkurence českého 

bankovního sektoru jsou počítány dva ukazatele, konkrétně míra koncentrace 

a Herfindahl-Hirschmanův index. Míra koncentrace je počítána pro tři, pět a deset 

největších bank v bankovním sektoru a samostatně je počítána koncentrace bilanční 

sumy, koncentrace na trhu úvěrů a na trhu klientských depozit. Členění bank do skupin 

tří, pěti a deseti největších bank je bráno dle členění ČNB podle velikosti bilanční sumy. 

 

Graf 3 Vývoj koncentrace bilanční sumy českého bankovního sektoru 

 

Pramen: výpočty autora  
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Graf 3 zachycuje vývoj míry koncentrace bilanční sumy v letech 2001–2010. 

Podíl jednotlivých skupin bank na celkové bilanční sumě bankovního sektoru svědčí 

o trvalé rozhodující roli tří největších bank, jejichž podíl však postupně klesá ve 

prospěch ostatních bank. Hodnoty ukazatele míry koncentrace ve všech skupinách bank 

zaznamenaly od roku 2001 do roku 2010 pokles. Pokles hodnot míry koncentrace se 

nejvýrazněji projevil ve skupině tří největších bank, což ukazuje, že pozice velkých 

bank meziročně oslabuje.  

Jak ukazuje ČNB (2004), tržní podíly skupin největších bank na celkovém 

bankovním sektoru klesají jen velmi pozvolna i přes posilování konkurence a změny ve 

struktuře bankovního sektoru v důsledku obchodní činnosti skupiny malých bank 

a zejména stavebních spořitelem. Z dosavadního vývoje bankovního sektoru je patrné, 

že i nadále přetrvává významné postavení skupiny velkých bank, ale zřetelný je rostoucí 

význam skupiny středních a malých bank. V celém zkoumaném období se aktivity 

bankovního sektoru vesměs koncentrovaly do tří vedoucích bank, které dosahovaly 

hodnot přes 50 % celého sektoru.  

 

Graf 4 Vývoj koncentrace poskytnutých úvěrů 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Na trhu úvěrů pozice skupiny tří největších bank postupně oslabovala (Graf 4). 

Oslabení pozice velkých bank v letech 2001 až 2003 bylo způsobeno stále probíhajícím 

procesem restrukturalizace a očišťování úvěrových portfolií ve velkých privatizovaných 

bankách, doprovázený odprodejem méně kvalitních úvěrů. V následujících letech je 
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vidět stále oslabující pozice tří největších bank a míra koncentrace úvěrů stále klesá. Na 

tomto trhu jsou aktivity bank stále více orientovány na segment drobných klientů. 

Velkým bankám v této oblasti konkurují střední i malé banky, které upevňují své 

postavení na trhu klientských úvěrů. Rozvoje retailového trhu úvěrů nejvýrazněji 

využily banky ze skupiny stavebních spořitelen.  

 

Graf 5 Vývoj koncentrace klientských vkladů 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Jak lze vidět na Grafu 5, na trhu klientských vkladů koncentrace tří největších 

bank v jednotlivých letech pozvolna klesá. Ve všech letech dosahuje míra koncentrace 

tří rozhodujících bank přes 50 % celého trhu. Relativně nízké rozdíly v uvedených 

podílech tří, pěti a deseti největších bank naznačují stále udržovaný odstup tří 

dominantních bank od bank ostatních. Ale i zde postupně klesá váha velkých bank, 

přestože jejich dosažený podíl na celkově přijatých vkladech bankovním sektorem 

nadále převažuje, i když jejich podíl na klientských vkladech bankovního sektoru 

meziročně klesá. Ostatní skupiny bank na trhu klientských vkladů rozšiřovaly svůj vliv. 

Trvale rostou klientské vklady stavebních spořitelen a podíl středních bank. Přesto je 

vidět, že na trhu klientských vkladů je stále vysoká koncentrace tří největších bank. Je 

to dáno hlavně tím, že lidé své prostředky ukládají u největších bank a volí raději jistotu 

i s nižší úrokovou sazbou.  
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Graf 6 Herfindahl-Hirschmanův index tří největších bank v jednotlivých letech 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Změny ve struktuře bankovního sektoru (blíže Kapitola 1) se odráží také 

v hodnotách Herfindahl-Hirschmanova indexu. Graf 6 znázorňuje HHI tří největších 

bank v českém bankovním sektoru. Nejnižší koncentrace se projevuje zejména na trhu 

úvěrů. Na růstu poskytnutých úvěrů se podílejí všechny skupiny bank. Naopak nejvyšší 

koncentrace stále přetrvává u vkladů nebankovních klientů vzhledem k omezenému 

okruhu bank, které se věnují retailovému bankovnictví. Ale i na trhu klientských vkladů 

postupně klesá váha tří velkých bank, přestože jejich dosažený podíl na celkově 

přijatých vkladech bankovním sektorem i nadále převažuje. 

 

Graf 7 Herfindahl-Hirschmanův index analyzovaných bank v jednotlivých letech 

 

Pramen: výpočty autora 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bilanční suma 974 1035 1076 1017 1040 987 1021 857 879 897

Poskytnuté úvěry 950 807 925 1026 793 781 788 736 717 682

Klientské vklady 1682 1473 1463 1293 1195 1165 1231 1157 1047 1005
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Změny ve struktuře českého bankovního sektoru a vývoj tržních podílů na 

domácím bankovním trhu se projevil také v hodnotách HHI pro vybrané skupiny 

bankovních obchodů (Graf 7). Do vývoje HHI se rovněž promítají změny struktury 

bankovního sektoru. Zejména fúze bankovních subjektů na trhu a vstup nových 

poboček zahraničních bank působí na další růst konkurence tuzemského trhu vkladů 

i úvěrů. Z pohledu srovnávaných aktivit přetrvávala nižší koncentrace na rychle 

rostoucím trhu úvěrů. Pokud by bankovnictví bylo posuzováno z pohledu bilanční 

sumy, bylo by označeno jako mírně koncentrované odvětví. HHI bilanční sumy v čase 

kolísá, od roku 2001 do roku 2007 jsou hodnoty nad hranicí 1000, co lze označit za 

mírně koncentrované odvětí. Naopak v období 2008–2010 se hodnoty HHI nacházejí 

mírně pod hranicí 1000, což lze označit za nekoncentrovaný trh.  

Od roku 2001 dochází ke snižování hodnot Herfindahl-Hirschmanova indexu na 

trhu úvěrů, depozit i celkových aktiv, což znamená mírné posílení konkurence. 

Konkurence byla posílena jednak snížením podílu málo početné skupiny velkých bank, 

dále došlo k posílení konkurence vstupem dalšího subjektu do sektoru. Na trhu depozit 

je nižší konkurence ovlivněna zabezpečením dostatečně rozvinutých pobočkových sítí 

pro sběr depozit. Konkurenční výhoda je na straně velkých bank a dále státem 

podporovaného produktu stavebního spoření. Trh depozit byl na počátku sledovaného 

období velmi koncentrovaný, ale během celého období hodnoty HHI klesaly.  

 

5.4 Dílčí shrnutí konkurence a koncentrace českého bankovního 

sektoru 

 

Při odhadu stupně konkurence bylo využito tří různých modelů. Panzar-Rosse 

model označil český bankovní sektor jako monopolisticky konkurenční. Také pomocí 

Lernerova indexu byla v českém bankovním sektoru vyloučena dokonalá konkurence 

i monopol ve zkoumaném období a odhadnuta monopolistická konkurence. Nevýhodou 

PR modelu je, že dokáže určit pouze krajní hodnoty konkurence a všechno ostatní mezi 

dvěma extrémy dokonalé konkurence a monopolu označuje jako monopolistickou 

konkurenci a také PR model neumožňuje odhadovat konkurenci na dílčích trzích. Proto 

byl pro odhad stupně konkurence a doplnění PR modelu použitý Bresnahanův model, 

pomocí něhož byl zvlášť zkoumán trh úvěrů a depozit a na obou trzích byla zjištěna 

oligopolní tržní struktura, kdy míra konkurence byla vyšší než Cournotova rovnováha. 
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Tržní strukturu bankovního sektoru České republiky lze označit jako monopolistickou 

konkurenci. Toto zjištění potvrzuje např. Bikker et al. (2007), Bikker a Spierdijk (2008) 

a Bikker et al. (2009), kteří odhadli monopolistickou konkurenci až do roku 2004.  

Koncentrace v českém bankovním sektoru prodělala v jednotlivých sledovaných 

oblastech, konkrétně celková aktiva, poskytnuté úvěry a klientská depozita, odlišný 

vývoj, který neodpovídal ani změnám v počtu bank v bankovním sektoru (Tabulka 1). 

Počet bank byl v tuzemském bankovním sektoru téměř konstantní. Od roku 2001 do 

roku 2003 se počet bank mírně snižoval a od roku 2005 se opět počet bank nepatrně 

zvyšoval. Skupina stavebních spořitelen zvyšovala své obchodní aktivity zejména na 

depozitním a také úvěrovém trhu. Dále pobočky zahraničních bank zvyšovaly ve 

zkoumaném období pozice na tuzemském trhu.  

Skupina velkých bank mírně ztrácí na trhu úvěrů, vkladů i z pohledu zastoupení 

vyjádřeného jako podíl na celkových bilančních aktivech sektoru. I přes klesající podíly 

tří největších bank jsou aktivity sektoru vesměs koncentrovány do tří vedoucích bank, 

které dosahují většinou hodnoty přes 50 % celého trhu (aktiva, klientská depozita). 

Tržní podíly skupin největších bank v rámci bankovního sektoru klesají pozvolna i přes 

posilování konkurence a změny ve vnitřní struktuře bankovního sektoru.  

Herfindahl-Hirschmanův index a tržní podíly tří největších bank signalizují, že 

míra koncentrace v bankovním sektoru se po roce 2001 snižuje a lze tudíž odvozovat, že 

se zvyšuje i intenzita konkurence. Situace v bankovním sektoru ČR tedy není 

v mezinárodním kontextu ničím výjimečná a není zde nedostatečná konkurence. Trh 

s bankovními službami je zcela otevřený. Neexistují žádné regulatorní překážky pro 

vstup do odvětví. Navíc po vstupu České republiky do EU zde mohou podnikat všechny 

evropské finanční instituce.  

Jak uvádí Chan et al. (2007) růst hodnot HHI obvykle značí snížení tržní síly 

a pokles v konkurenci a naopak. Výsledky koncentrace pomocí HHI a CR a Lernerova 

indexu tento argument potvrzují. Hodnoty míry koncentrace a HHI průběžně klesaly 

v období 2001–2010 a pomocí Lernerova indexu a Bresnahanova modelu byla zjištěna 

rostoucí konkurence v českém bankovním sektoru. Lze konstatovat, že koncentrace 

a tržní síla klesaly a konkurence se v českém bankovním sektoru mírně zvýšila. 
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6. Efektivnost českého bankovního sektoru a její vazba na 

konkurenci a koncentraci 

 

 V šesté kapitole dizertační práce je empiricky odhadována efektivnost českého 

bankovního sektoru. K odhadům bankovní efektivnosti je použito dvou přístupů, 

parametrického a neparametrického. Na bankovní data jsou aplikovány Stochastic 

Frontier Approach a Data Envelopment Analysis. Hlavními důvody pro použití dvou 

různých metod je, že doposud nebylo dosaženo sjednocení o tom, které metody by měly 

být kdy použity (Bauer et al., 1998), dále použití různých metod zdůrazní a ověří 

robustnost získaných výsledků (Learmer a Leonard, 1983) a také, že skutečná úroveň 

efektivnosti není známa a příležitost pro použití určité metody je dána rozdělením 

datového souboru, použitím obou metod se sníží potenciální chyby způsobené distribucí 

datového souboru (Berger a Humphrey, 1997). Pro určení změny efektivnosti je na data 

českého bankovního sektoru aplikován Malmquistův index. V této kapitole jsou 

nejdříve popsána použitá data a následně je provedena praktická aplikace modelů. 

V druhé části kapitoly je pomocí kointegrační analýzy zjišťována závislost mezi 

konkurencí, koncentrací a efektivností v českém bankovním sektoru.  

 

6.1 Použitá data a volba proměnných 

 

Data použitá v práci byla získána z výročních zpráv jednotlivých komerčních 

bank v období 2001–2010. Všechny data jsou na nekonsolidované bázi. K odhadu 

efektivnosti bankovního sektoru jsou, stejně jako u bankovní konkurence, použity data 

komerčních bank. Pobočky zahraničních bank, stavební spořitelny, hypoteční banky, 

specializované banky nebo družstevní záložny byly ze souboru dat vyloučeny. Vybrané 

banky vlastní průměrně 75 % aktiv tuzemského bankovního trhu. Protože jsou data 

brány přímo z výročních zpráv jednotlivých bank, je zde eliminováno riziko neúplných 

nebo zkreslených údajů a je tím také omezeno zkreslení odhadovaných výsledků.  

Za účelem provedení odhadu efektivnosti jsou nejdříve definovány použité 

vstupy a výstupy. Jak uvádí Berger a Humphrey (1997), v odborné literatuře neexistuje 

jednotná shoda v oblasti, které vstupy a výstupy mají být v analýze bankovní 

efektivnosti použity. V empirické literatuře byly vyvinuty čtyři hlavní přístupy, které 
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definují vztah vstupů a výstupů v chování finančních institucí. Za prvé, 

zprostředkovatelský přístup (intermediation approach), který představili Sealey 

a Lindley (1977), předpokládá, že hlavním cílem bank je transformovat jejich závazky 

(depozita) na úvěry (aktiva).  

Druhým přístupem je produkční přístup (production approach, někdy také 

označovaný jako service-oriented approach), který představili Sherman a Gold (1985) 

a lze jej také definovat jako přístup přidané hodnoty. Produkční přístup se zaměřuje na 

služby bank poskytované klientům a předpokládá se, že cílem bank je produkovat 

závazky (depozita), stejně jako úvěry (aktiva) a další služby. Produkční přístup tak má 

dvě hlavní nevýhody, tedy nebere v potaz úrokové náklady a vyžaduje informace 

o počtech účtů a alokaci nákladů (Kamecka, 2010). Produkční a zprostředkovatelský 

přístup jsou nejznámějšími a nejpoužívanějšími při kvantifikaci bankovní efektivnosti 

(Sealey a Lindley, 1977).  

Třetí, přístup z pohledu aktiv (asset approach) připouští zásadní úlohu finančních 

institucí jako tvůrce úvěrů. V podstatě je tento proud myšlení určitou variantou 

zprostředkovatelského přístupu, ale výstupy definuje jako stavy úvěru a investičního 

majetku (Favero a Papi, 1995). Poslední, ziskový přístup je nejnovějším z přístupů ke 

vztahu vstupů a výstupů. Definovali ho Berger a Mester (2003), kteří uvedli, že 

použitím ziskového přístupu lze vzít v úvahu neměřené změny v kvalitě bankovních 

služeb, včetně vyšších příjmů zaplacených za lepší kvalitu, a může pomoci zachytit cíl 

maximalizace zisku tím, že zahrne náklady i výnosy. Tyto změny by se měly objevit 

zejména po jakékoli významné změně v disponibilním příjmu občanů (Kamecka, 2010). 

V dizertační práci je přijat zprostředkovatelský přístup, který předpokládá, že 

banka shromažďuje vklady a transformuje je na úvěry s využitím práce. Jak uvádí 

Tortosa-Ausina (2002), příležitost pro použití každého z uvedených přístupů se liší 

v závislosti na okolnostech. Zprostředkovatelský přístup je považován za relevantní pro 

bankovní sektor, kde největší podíl činnosti tvoří transformace získaných finančních 

prostředků (depozit) na úvěry nebo finanční investice. 

S ohledem na rozsah estimačního souboru byly v práci určeny následující 

proměnné. Jak uvádí Stavárek (2005) počet faktorů zahrnutých do analýzy výrazně 

ovlivňuje výsledky efektivnosti při využití neparametrických technik. Nadměrný počet 

proměnných uměle zvyšuje počet efektivních jednotek a snižuje diskriminační sílu 

a vypovídací schopnost analýzy. V empirické literatuře je uváděno, že počet 
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hodnocených jednotek by měl být minimálně dvakrát či třikrát větší, než je součet 

vstupních a výstupních proměnných v modelu. 

Je zde využito dvou vstupů (cena práce a depozit) a dvou výstupů (celkové 

úvěry a čisté úrokové příjmy). Cena práce je měřena celkovými osobními náklady 

(personnel costs, PC), která zahrnuje mzdy a všechny související náklady a depozita 

jsou dána sumou vkladů od klientů a ostatních finančních institucí a mezibankovních 

depozit (total deposits, TD). Úvěry jsou měřeny pomocí čisté hodnoty úvěrů klientům 

a dalších finančních institucí (total loans, TL) a čisté úrokové příjmy jsou dány jako 

rozdíl mezi úrokovými příjmy a úrokovými náklady (net interest income, NII). Čisté 

úrokové příjmy jsou mezi výstupy zahrnuty do výpočtu efektivnosti zejména kvůli 

zachování hlavního cíle podnikání v bankovnictví, tedy vytváření zisku. Deskriptivní 

statistika vstupů a výstupů je uvedena v Příloze 4.  

 

6.2 Empirický odhad efektivnosti českého bankovního sektoru   

 

6.2.1 Odhad efektivnosti použitím Stochastic Frontier Approach 

 
Pro empirickou analýzu efektivnosti českých bank je využita multiprodukční 

translog specifikace nákladové a ziskové funkce. Výpočet efektivnosti byl proveden 

pomocí software Frontier 4.1, který vytvořil Tim Coelli23 a R Project 2.15.124.  

Kromě volby vstupů a výstupů jsou určeny také ceny vstupů, které jsou do 

výpočtu zahrnuty. Cena práce je dána jako podíl celkových mzdových nákladů k počtu 

zaměstnanců a cena depozit je vymezena jako podíl úrokových nákladů na celkovém 

objemu klientských vkladů. Odhadovaná nákladová funkce je definována jako:  

 

 

 
ln 4A�� 6�1 � �� +��ßln Fß� + 12

7

ß"�
�� �ßeln Fß� ß ln

Fe� +
7

e"�

7

ß"�
�Âaln�a
7

a"�

+ 12��Âaàln�aln�à
7

à"�
+���ßaln Fß� ß ln�a

7

a"�

7

ß"�
+ lnS�1

7

a"�
+ lnT�1 , 

 (86)  

 
                                                 
23 Stažení programu je možné na internetové stránce http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.php. 
24 Volné stažení programu lze provést na internetové stránce http://www.r-project.org/. 
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kde TC jsou celkové náklady dány sumou úrokových a provozních nákladů, yl, ym jsou 

výstupy l nebo m, wj, wh, w3 jsou ceny vstupů, Z je kapitál banky, S�1 je náhodná chyba, 

T�1 je neefektivnost, i označuje banku (i = 1, …, N) a t označuje čas (t = 1, ..., T). Do 

odhadu parametrů rovnice (86) jsou zavedena omezení zabezpečující symetrii a lineární 

homogenitu cen vstupů: 

 

 ��ß � 1
7

ß"�
,�Âa = 07
a"� ,��Âà� = 07

�"�
7

à"� .  (87)  

 
Stejně jako v empirických studiích např. Lang a Welzel (1996) a Fiorentino et al. 

(2006), jsou celkové náklady a výstupy normalizovány kapitálem banky, což pomáhá 

odstranit různé nedostatky, zejména nerovnosti způsobeny rozdílnou velikostí bank 

a dalšími estimačními nedokonalostmi. Jedním z hlavních důvodů je to, že například 

nejmenší banky mají zisk mnohokrát menší než ty největší. Bez normalizace by velké 

banky měly náhodné chyby s mnohem většími odchylkami než banky malé. Proto 

normalizace pomáhá zmírnit tento problém heteroskedasticity. Je nutné poznamenat, že 

složka neefektivnosti je odvozena z kompozitních reziduí a to by mohlo bez 

normalizace způsobit rozptyl efektivnosti v závislosti na velikosti banky.  

Berger a Mester (1997) také uvedli, že normalizace kapitálem banky má 

ekonomický význam, protože závislá proměnná zisk, která se normalizuje kapitálem, se 

stává rentabilitou kapitálu (ROE). Akcionáři mají největší zájem na jejich návratnosti 

vlastního kapitálu, což je blíže k cíli banky než k maximalizaci úrovně zisku. Munyama 

(1997) konstatuje, že normalizace kapitálem také vyplývá z volby vlastního kapitálu 

jako fixní vstupní veličiny. Vlastní kapitál je velmi obtížné a nákladné podstatně změnit 

(kromě dlouhodobého horizontu). Proto je kapitál preferován jako normalizační 

proměnná a fixní vstupní veličina. Pokud by kapitál nebyl zadán jako fixní, největší 

banky by mohly být měřeny jako nejefektivnější jen proto, že jejich vyšší kapitálové 

hodnoty jim umožňují nejvíce poskytnutých úvěrů.  

Výsledky nákladové efektivnosti pro jednotlivé banky jsou uvedeny v Tabulce 

10 a deskriptivní statistika výsledků nákladové efektivnosti je uvedena v Příloze 5.  
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Tabulka 10 Nákladová efektivnost českých bank (v %) 

 Banka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 
CSOB 76 64 67 61 62 64 66 51 91 65 67 

CS 100 83 90 70 100 97 96 100 100 75 91 
KB 95 86 75 100 88 83 84 94 97 90 89 

HVB 81 93 77 88 95 92         88 
UNIC             93 96 85 95 92 
ZIBA 77 90 91 93 97 85         89 
GEM 88 100 100 97 88 87 86 89 75 97 91 
RB 96 100 90 95 92 100 92 97 91 55 91 
IC   93 94 90 99 97         95 

POPO             93 98 97 63 88 
JTB 99 88 86 88 99 91 76 80 91 66 87 

DRES 62 99 98               86 
BAW       82 83 93 84       86 

LBBW                93 91 69 84 
PMB 55 70           62 
PPF     70 84 80 81 79 98 93 95 85 

VOLK  98 75 89 85 90 90 89 92 89 93 89 
CITI 100 83 73 98 97 87 66 86 

EBAN 82 41 100 98 94 90 85       84 
Průměr 85 83 86 88 90 88 84 90 91 78   
Pramen: výpočty autora 

 

Z Tabulky 10 je patrné, že hodnoty průměrné nákladové efektivnosti se 

pohybovaly v rozmezí 78–91 %. V letech 2001–2005 se průměrná efektivnost 

zvyšovala, což vystřídal mírný pokles v hodnotách v dalších dvou letech, avšak v roce 

2009 průměrná efektivnost dosáhla 91 %. V roce 2010 hodnoty průměrné efektivnosti 

výrazně poklesly na 78 %, což bylo způsobeno zejména důsledkem finanční krize.  

Jak uvádí Staněk (2010), jako nejpravděpodobnější vysvětlení zvyšování 

efektivnosti bank se jeví lepšící se management bank, což je podporováno také vývojem 

vlastnické struktury v českém bankovním sektoru. Velké české banky byly 

privatizovány v letech 1999 a 2000 a je tedy pravděpodobné, že noví vlastníci 

a manažeři se nějakou dobu učí orientovat v novém prostředí. Staněk (2010) dále 

vyloučil, že by tento vývoj souvisel se vstupem České republiky do EU a s tím spojenou 

možností působit v jiných zemích EU na základě jednotné bankovní licence. Vzhledem 

k tomu, že efektivnost českých bank rostla kontinuálně, zdá se nepravděpodobné, že by 

tento vývoj souvisel s rozdíly v pravidlech bankovní regulace.  
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Nejvyšší průměrné nákladové efektivnosti dosáhla ve zkoumaném období IC 

Banka (IC), kterou následovala UniCredit Bank (UNIC) a Česká spořitelna. ČS v letech 

2001, 2005, 2008 a 2009 dosáhla 100% nákladové efektivnosti, což znamená, že 100 % 

vynaložených nákladů bylo nutných k dané produkci. Nákladové efektivnosti 100 % 

dosáhla také GE Money Bank v letech 2002 a 2003 a Raiffeisenbank v letech 2002 

a 2006. Naopak nejnižší průměrné nákladové efektivnosti dosáhla ČSOB, kde se 

hodnoty pohybovaly od 51 do 91 %. Průměrná nákladová efektivnost činila 67 %, tedy 

pouze 67 % vynaložených nákladů bylo potřebných k dané produkci výstupů.  

Trvale nízká účinnost ČSOB (jedné z největších bank v České republice) je 

překvapivým zjištěním. Robustní a spolehlivé výsledky odhadů by měly vyžadovat 

odpovídající počet vstupů a výstupů zapojených do odhadu ve vztahu k počtu bank 

v datovém souboru. Český bankovní sektor je relativně malý a skládal se z omezeného 

počtu bank, což omezuje komplexnost modelu. Dva vstupy a dva výstupy nemohou 

zcela zachytit bankovní sektor.  

 

Tabulka 11 Průměrná nákladová efektivnost podle jednotlivých skupin bank (v %) 

Skupina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 
Velké 
banky 

90 81 77 80 86 84 85 85 93 81 84 

Střední 
banky 

84 94 90 92 91 90 81 93 83 76 87 

Malé 
banky 

84 73 88 90 93 90 84 91 92 73 86 

Pramen: výpočty autora 

 

Dále je počítána průměrná nákladová efektivnost pro tři skupiny bank 

zařazených podle objemu celkových aktiv (Tabulka 11). Je zde přijata kategorizace dle 

ČNB, která rozlišuje mezi velkými, středními a malými bankami. Nejvyšší průměrné 

nákladové efektivnosti dosahují střední banky, které následují malé banky. Vývoj 

průměrné nákladové efektivnosti ve všech třech skupinách bank je prakticky podobný. 

V roce 2010 průměrná efektivnost klesá ve všech skupinách bank a největší pokles je 

zaznamenán ve skupině malých bank.  

Zisková funkce byla stanovena stejně jako nákladová pomocí Cobb-Douglasovy 

funkce. Zisková funkce je definována jako: 
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kde PROF je celkový zisk.  

 
Výsledky ziskové efektivnosti pro jednotlivé banky jsou uvedeny v Tabulce 12 a 

deskriptivní statistika výsledků nákladové efektivnosti je uvedena v Příloze 5.  

 

Tabulka 12 Zisková efektivnost českých bank (v %) 

 Banka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr
CSOB 62 78 49 86 98 92 87 100 91 89 83 

CS 66 80 50 86 98 92 87 100 90 91 84 
KB 66 79 48 85 98 92 87 100 91 92 84 

HVB 73 85 60 90 99 92         83 
UNIC             88 99 85 77 87 
ZIBA 88 93 78 95 99 93         91 
GEM 77 86 62 90 99 92 88 99 84 73 85 
RB 96 95 80 95 99 93 89 99 80 63 89 
IC   100 100 100 100 94         99 

POPO             90 86 65 33 69 
JTB 98 100 93 99 100 93 89 97 72 45 89 

DRES 98 95 87               93 
BAW       95 100 93 89       94 

LBBW               97 71 43 70 
PMB 100 100                 100 
PPF     94 99 100 93 89 95 72 47 86 

VOLK 100 100 97 100 100 93 89 98 75 50 90 
CITI 81 88 67 92 99 93 89       87 

EBAN  100 100 100 100 100 94 90       98 
Průměr 85 91 76 94 99 93 89 97 80 64   

Pramen: výpočty autora 
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Hodnoty průměrné ziskové efektivnosti se pohybovaly v rozmezí 64–99 %. 

Průměrná zisková efektivnost v jednotlivých letech prodělala dynamický vývoj, avšak 

do roku 2008 lze spatřit růst v hodnotách průměrné ziskové efektivnosti ve všech 

bankách. V letech 2009 a 2010 průměrná zisková efektivnost klesla, výrazný pokles byl 

v roce 2010 zejména kvůli probíhající finanční krizi v České republice a u většiny bank 

v jejich finančních výkazech je zaznamenán pokles zisku (např. LBBW, J&T Banka), 

případně dosažení ztráty (např. Banco Popolare). Tento výrazný pokles ziskové 

efektivnosti nepostihl velké české banky, jejich zisky nebyly finanční krizí ovlivněny. 

Za tyto výsledky vděčí domácí banky především růstu českého úvěrového trhu, přestože 

jej finanční krize zpomalila, nedokázala jej zastavit.  

Nejvyšší nákladové efektivnosti dosáhla První městská banka (která ovšem 

působila na českém trhu pouze na začátku zkoumaného období a dále byla 

přetransformovány na PPF Banku), dále IC banka a eBanka. Průměrnou ziskovou 

efektivnost vyšší než 90 % dosahovaly také BAWAG, Dresdner Bank, Živnostenská 

banka a Volksbank. Naopak nejnižší průměrné ziskové efektivnosti dosáhla Banco 

Popolare, LBBW, HVB a ČSOB. Průměrná zisková efektivnost všech bank se 

pohybovala v rozmezí 69–100 % a lze tvrdit, že české banky průměrně dosahují vysoké 

ziskové efektivnosti. Průměrná zisková efektivnost byla ve většině zkoumaných let 

vyšší než průměrná nákladová efektivnost, výjimkou byl pouze rok 2003 a 2010. V roce 

2003 dosahovaly velké banky nízkých hodnot ziskové efektivnosti, zejména ČSOB 

poklesl zisk kvůli poklesu úrokových sazeb25, protože ČSOB pravděpodobně 

přistupovala konzervativněji k předpovědím na pokles úrokových měr. Také Komerční 

bance poklesly úrokové výnosy, což bylo pravděpodobně způsobeno snížením 

úrokových sazeb. V roce 2010 to bylo pravděpodobně způsobeno poklesem zisků 

zejména středních a malých bank v důsledku finanční krize.  

 

  

                                                 
25 ČNB v roce 2003 prováděla měnovou politiku v rámci režimu cílování inflace, která vedla v průběhu 
roku ke snižování základní úrokové sazby. V návaznosti na očekávaný vývoj ekonomiky ČNB snížila 
základní úrokové sazby celkově o 0,75 procentního bodu. Limitní dvoutýdenní repo sazba dosáhla 
hodnoty 2,00 % p. a., diskontní sazba 1,00 % p. a. a lombardní sazba 3,00 % p. a.  
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Tabulka 13 Průměrná zisková efektivnost podle jednotlivých skupin bank (v %) 

Skupina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 
Velké 
banky 

65 80 52 87 98 92 87 99 89 87 84 

Střední 
banky 

86 92 79 94 99 93 88 99 82 68 88 

Malé 
banky 

99 100 97 99 100 94 89 95 71 44 89 

Pramen: výpočty autora 

 

V Tabulce 13 je znázorněna průměrná zisková efektivnost pro tři skupiny bank 

zařazených podle objemu celkových aktiv. Opět je rozlišováno mezi velkými, středními 

a malými bankami. Nejvyšší průměrné nákladové efektivnosti dosahují malé banky, 

které velmi těsně následují středně velké banky. Vývoj průměrné ziskové efektivnosti 

ve všech třech skupinách bank je prakticky podobný. V roce 2009 a 2010 průměrná 

zisková efektivnost klesala ve všech skupinách bank a největší pokles je zaznamenán ve 

skupině malých a středních bank.  

Dále je počítán odhad velikostně očištěné průměrné efektivnosti (size adjusted 

efficiency, SAE), který je vypočítán jako  

 

 �EB ����Θ�
8

�"�
,  (89)  

 

kde �� je váha vypočtena jako podíl aktiv banky i na celkových aktivech všech 

analyzovaných bank, Θ� je míra relativní efektivnosti banky i a index i určuje banku 

v souboru n bank. Stavárek (2005) uvádí, že velikostně očištěná průměrná míra 

efektivnosti věrohodněji vypovídá o skutečné efektivnosti bankovního sektoru jako 

celku. Tvrdí, že s velikostí banky roste její význam pro celý bankovní a finanční systém 

země, proto by měla efektivnost velkých bank být v průměrné hodnotě zohledněna více 

než efektivnost malých a středních bank. Jak Stavárek (2005) dále uvádí, ukazatele SAE 

mohou být při srovnání s hodnotami prosté průměrné míry efektivnosti použity pro 

analýzu optimální velikosti bank. 

 Vývoj SAE pro odhad nákladové i ziskové efektivnosti v analyzovaných letech 

zachycuje Graf 8. 
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Graf 8 Nákladová a zisková průměrná efektivnost českého bankovního sektoru 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Z hlediska nákladové efektivnosti dosahují hodnoty průměrné efektivnosti vyšší 

hodnoty než velikostně očištěné hodnoty (CE_W). Velké banky tak dosahují nižší 

nákladové efektivnosti než malé a středně velké banky. U ziskové efektivnosti 

dosahovaly taktéž hodnoty průměrné efektivnosti vyšší hodnoty než velikostně očištěná 

zisková efektivnost (PE_W) až do roku 2007, ovšem v letech 2008-2010 jsou hodnoty 

prosté ziskové efektivnosti nižší než velikostně očištěné, což potvrzuje již zmíněnou 

vysokou průměrnou ziskovou efektivnost velkých bank v tomto období. Je to zejména 

tím, že velké banky v období 2008-2010 neutrpěly pokles zisku jako některé malé 

a střední banky. 

 

6.2.2 Odhad efektivnosti použitím Data Envelopment Analysis 

 

Metodu DEA lze použít k odhadu efektivnosti podle předpokladů konstantních 

a variabilních výnosů z rozsahu. Pro empirickou analýzu je využitý software 1.3.0 

(Efficiency Measurement System) vytvořený Holger Scheel26 a DEAP 2.1 software 

(A Data Envelopment Analysis Computer Program), který vytvořil Tim Coelli27. 

Metodu DEA je vhodné využít v bankovnictví, protože dokáže snadno zpracovat více 

producentů vstupů-výstupů, jako jsou banky a nevyžaduje specifikaci explicitní funkční 

                                                 
26 Program lze stáhnout na internetové stránce http://www.holger-scheel.de/ems/. 
27 Program je ke stažení na internetové stránce http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.php. 
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formy pro produkční hranici nebo explicitní statistické rozdělení pro neefektivnost jako 

ekonometrické metody (Singh et al., 2008). 

Bankovní efektivnost je odhadována použitím DEA modelů, je využit vstupně-

orientovaný model s konstantními výnosy z rozsahu a vstupně-orientovaný model 

s variabilními výnosy z rozsahu. Důvodem pro použití obou metod je skutečnost, že 

předpoklad konstantních výnosů z rozsahu je povolen pouze v případě, že všechny 

výrobní jednotky působí v optimální velikosti. Tento předpoklad však není v praxi 

možné splnit, a proto je počítáno také s variabilními výnosy z rozsahu. 

Výsledky DEA efektivnosti na základě konstantních výnosů z rozsahu (CCR 

model) pro jednotlivé banky jsou uvedeny v Tabulce 14 a deskriptivní statistika 

výsledků modelu CCR je uvedena v Příloze 6. 

 

Tabulka 14 Odhad efektivnosti českých bank v CCR modelu (v %) 

DMU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 
ČSOB 60 48 47 57 37 42 43 40 29 29 43 
ČS 53 55 59 76 65 66 70 71 43 60 62 
KB 52 42 41 51 52 55 55 64 47 58 52 

HVB 79 84 84 100 100 100 91 
UNIC 74 83 63 100 80 
ZIBA 57 63 61 82 94 99 76 
GEM 21 56 67 97 100 100 100 100 43 68 75 
RB 100 92 65 86 79 91 95 85 62 79 83 
IC 100 100 100 100 100 100 

POPO 100 100 100 100 100 
JTB 100 100 55 76 87 87 90 83 100 62 84 

DRES 100 100 100 100 
BAW 100 81 100 100 95 

LBBW 87 73 87 82 
PMB 67 61 64 
PPF 68 54 65 50 30 22 32 46 46 

VOLK 98 100 99 100 100 100 100 97 77 100 97 
CITI 62 65 67 62 55 52 52 59 

EBAN 74 51 55 63 64 57 47 58 
Průměr 71 73 69 79 77 78 73 76 61 72 

Pramen: výpočty autora 

 

Z Tabulky 14 je vidět, že IC Banka, Banco Popolare ČR (POPO) a Dresdner 

Bank (DRES) mají efektivnost ve všech letech 100 %, což znamená, že tyto banky po 

celé analyzované období produkovaly jejich výstupy na hranici efektivnosti. Volksbank 
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CZ (VOLK) produkovala své výstupy na hranici efektivnosti v letech 2002, 2004–2007 

a také v roce 2010 a její průměrná efektivnost byla 97 %. BAWAG Bank (BAW) 

dosáhla efektivnosti 100 % ve třech letech a průměrná efektivnost banky v daném 

období byla 95 %. Také HVB dosáhla efektivnosti 100 % v letech 2004–2006 

a průměrná efektivnost v letech 2001–2006 byla 91 %. Také J&T Banka (JTB) dosáhla 

100% efektivnosti v letech 2001–2002 a 2009 a průměrná efektivnost za celé období 

dosahovala 84 %.  

Zajímavý je vývoj efektivnosti u GE Money Bank (GEM), kdy se efektivnost 

v letech 2001–2004 zvyšovala, v letech 2005–2008 banka produkovala své výstupy na 

hranici 100% efektivnosti, ale v letech 2009 a 2010 zaznamenala efektivnost opět 

pokles. Důvodem je zřejmě výrazný nárůst depozit v letech 2009–2010. Lze tak 

konstatovat, že přebytek depozit způsobuje nárůst úrokových nákladů a negativně se 

odráží v čistých úrokových příjmech. Hodnoty efektivnosti Raiffeisenbank (RB) se 

v průběhu období snižovaly, v roce 2001 dosáhla efektivnosti 100 % a v následujícím 

období se hodnoty efektivnosti vyvíjely následujícím způsobem. Výrazný pokles v roce 

2003 byl doprovázen růstem efektivnosti v období 2004–2007, který byl od roku 2008 

vystřídán opět poklesem hodnot efektivnosti. Důvodem poklesu efektivnosti v roce 

2003 a v letech 2008–2010 je výrazný nárůst klientských depozit držených bankou, 

které měly opět negativní vliv na efektivnost banky. V letech 2008–2010 došlo také 

k výraznému nárůstu personálních nákladů.  

Efektivnost nižní než 50 % byla odhadnuta u ČSOB a PPF Banky. Při pohledu 

na efektivnost tří největších bank (ČSOB, ČS a KB) je vidět, že dosahují výrazně nižší 

průměrné efektivnosti než je průměr ostatních analyzovaných bank. Největší banky se 

na trhu zdají být nejméně efektivní. Značná neefektivnost byla také odhalena ve středně 

velkých bankách, které budují pozici na trhu pomocí agresivní obchodní strategie.  

Jednou z výhod DEA modelu je, že model identifikuje zdroje nižší efektivnosti. 

V českém bankovním průmyslu se jako hlavní zdroj neefektivnosti jeví přebytek 

klientských vkladů spravovaných bankami. V menší míře byla nízká váha při výpočtu 

často přiřazována čistým úrokovým výnosům. Přebytek klientských vkladů se negativně 

odráží v čistých úrokových příjmech, právě v důsledku zvýšení úrokových nákladů.  

Výsledky DEA efektivnosti na základě variabilních výnosů z rozsahu (BCC 

model) pro jednotlivé banky jsou uvedeny v Tabulce 15 a deskriptivní statistika 

výsledků modelu BCC je uvedena v Příloze 6.  
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Tabulka 15 Odhad efektivnosti českých bank v BCC modelu (v %) 

DMU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 
ČSOB 100 100 100 84 64 67 87 69 54 29 75 
ČS 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 
KB 83 71 63 69 91 90 95 100 100 94 86 

HVB 100 100 100 100 100 100 100 
UNIC 100 100 100 100 100 
ZIBA 62 69 71 83 95 100 80 
GEM 23 62 74 100 100 100 100 100 73 68 80 
RB 100 100 79 92 89 100 100 100 100 79 94 
IC 100 100 100 100 100 100 

POPO 100 100 100 100 100 
JTB 100 100 57 77 89 88 92 98 100 64 86 

DRES 100 100 100 100 
BAW 100 82 100 100 95 

LBBW  100 95 100 98 
PMB 80 99 89 
PPF 89 73 78 73 56 91 92 96 81 

VOLK  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
CITI 100 100 100 100 100 100 100 100 

EBAN 100 100 100 100 100 100 100 100 
Průměr 87 93 88 91 92 94 95 96 92 85 
Pramen: výpočty autora 

 

Tabulka 15 uvádí výsledky efektivnosti získané metodou DEA se zahrnutím 

variabilních výnosů z rozsahu (BCC model) v jednotlivých letech. Z výsledků je patrné, 

že HVB Bank, UniCredit Bank, IC Banka, Banco Popolare, Dresdner Bank, Volksbank, 

Citibank (CITI) a eBanka (EBAN) produkovaly své výstupy ve všech analyzovaných 

letech na hranici 100% efektivnosti. Česká spořitelna dosáhla 100% efektivnosti 

v období 2002–2010 a v roce 2001 dosáhla efektivnosti 87 %, celková průměrná 

efektivnost byla 99 %. Také LBBW Bank dosáhla průměrné efektivnosti 98 % a ve 

většině let produkovala své výstupy na hranici efektivnosti 100 %. Průměrná 

efektivnost BAWAG Bank byla 95 % a ve většině let banka dosáhla 100% efektivnosti. 

I Raiffeisenbank působila ve většině let s efektivností 100 % a celková průměrná 

efektivnost tak činila 94 %. 

Zajímavý a překvapivý je vývoj efektivnosti u ČSOB banky, která dosáhla 

nejnižší průměrné efektivnosti ze všech zkoumaných bank. V letech 2001–2003 

působila na hranici 100% efektivnosti a od roku 2004 se efektivnost v jednotlivých 

letech výrazně snižovala. Je důležité však zdůraznit, že nízká efektivnost nemusí nutně 
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znamenat křehkou finanční situaci. Je důležité připomenout fakt, že aby výsledky 

odhadů byly robustní a spolehlivé, požaduje zahrnutí odpovídajícího množství vstupů 

a výstupů ve vztahu k počtu bank zahrnutých v datovém souboru. Skutečnost, že český 

bankovní sektor je relativně malý a skládá se z omezeného počtu bank, automaticky 

omezuje úplnost modelu. Dva vstupy a dva výstupy nemohou zachytit kompletně 

bankovní obchod, proto získané hodnoty efektivnosti nejsou naprosto optimální. 

Nicméně lze pozorovat dynamickou akumulaci klientských vkladů v rozvaze ČSOB 

v letech 2004–2007. Tento nárůst na straně vstupů nebyl doprovázen obdobným 

nárůstem objemu poskytnutých úvěrů na straně výstupů. Navíc čisté úrokové příjmy, 

jako druhá výstupní proměnná, během posledních čtyř analyzovaných let stagnovaly.  

Výsledky modelu CCR a BCC ukazují, že model s VRS dosahuje vyššího stupně 

efektivnosti než model s CRS. Počet efektivních bank je vyšší v modelu s variabilními 

výnosy z rozsahu. Vincova (2006) tvrdí, že je to v důsledku toho, že BCC model 

rozkládá neefektivnost produkční jednotky do dvou částí, tedy čisté technické 

neefektivnosti a neefektivnost z rozsahu. Hodnoty efektivnosti počítané v BCC modelu 

dosahují vyšších hodnot než hodnoty efektivnosti vypočtené modelem CCR tím, že 

odstraňují část neefektivnosti, která je způsobena neadekvátní velikostí jednotky. Proto 

může dojít k situaci, kdy banka, která byla označena jako neefektivní v CCR modelu 

kvůli její neadekvátní velikosti, bude označena jako efektivní v modelu BCC.  

Dále je počítána průměrná efektivnost obou modelů pro tři skupiny bank 

klasifikovaných podle objemu celkových aktiv, která je znázorněna v Tabulce 16.  
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Tabulka 16 Průměrná efektivnost podle skupin bank v CCR a BCC modelu 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Průměr 
CCR 

Velké 
banky 

55 57 58 71 63 66 60 65 45 62 60,21 

Střední 
banky 

70 75 76 88 85 90 82 93 52 73 78,50 

Malé 
banky 

85 82 69 73 79 74 78 78 76 79 77,33 

BCC 
Velké 
banky 

90 93 91 88 89 89 95 92 88 81 89,62 

Střední 
banky 

81 86 87 96 94 100 100 100 86 74 90,39 

Malé 
banky 

95 100 86 87 92 90 91 98 97 92 92,88 

Pramen: výpočty autora 

 

Podle předpokladu CRS, mají největší průměrnou efektivnost střední banky 

a malé banky je následují pouze s malým rozdílem, naopak v modelu BCC jsou nejvíce 

efektivní malé banky, které mají v jednotlivých letech průměrnou efektivnost více než 

85 %. Z hlediska BCC modelu vypadají průměrné efektivnosti rozdílně. Rozdílnost je 

vidět zejména ve skupině velkých bank, kdy jsou velké banky efektivnější právě kvůli 

eliminaci neefektivnosti z rozsahu. V letech 2009 a 2010 zaznamenaly všechny skupiny 

bank pokles hodnot průměrné efektivnosti, který je pravděpodobně zapříčiněn finanční 

krizí. Nejvýraznější pokles zejména v roce 2009 byl ve skupině středních a velkých 

bank. Naopak nejmenší pokles průměrné efektivnosti zaznamenaly malé banky. To 

potvrzuje závěry Anayiotos et al. (2010), kteří zjistili ve většině evropských zemí 

v průběhu dané finanční krize zhoršení efektivnosti bank. 

Získání odlišných výsledků v rámci obou specifikací modelu je zajímavým 

zjištěním běžným pro mnoho studií efektivnosti v bankovním sektoru. Zatímco menší 

banky obvykle bývají efektivnější v CCR modelu, ale podle předpokladu VRS jsou 

hodnoty efektivnosti mnohem vyšší. Všechny velké banky zahrnuté v analýze jsou 

efektivnější v podmínkách nerostoucích výnosů z rozsahu. To znamená, že tyto banky si 

vybraly nevhodný rozsah operací a používají příliš mnoho vstupů a produkují příliš 

málo výstupů.  
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Graf 9 Průměrná efektivnost českého bankovního sektoru 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 9 prezentuje výsledky průměrné efektivnosti použitím CCR a BCC modelu 

v letech 2001–2010. Vývoj průměrné efektivnosti v obou modelech byl téměř 

konstantní, průměrná efektivnost v BCC modelu se v jednotlivých letech pohybovala od 

85 do 96 %. Průměrná efektivnost v CCR modelu se pohybovala od 61 do 79 %. To 

značí, že české banky jsou průměrně vysoce efektivní s pouze malými výkyvy během 

času. Trend vývoje efektivnosti je z velké části podobný v obou modelech. Lze vidět 

mírný postupný nárůst efektivnosti do roku 2004, který následoval vlnu privatizace, 

konsolidace a restrukturalizace bankovního sektoru. V následujícím období v BCC 

modelu pokračoval růst efektivnosti až do roku 2009, kdy došlo k výraznějšímu poklesu 

právě z důvodu již zmiňované finanční krize. V modelu CCR docházelo v období 2004–

2010 k mírným výkyvům průměrné efektivnosti, které byly dány zejména dynamickým 

vývojem bankovního sektoru v daném období. 

Dále je počítán odhad velikostně očištěné průměrné efektivnosti. Vliv na 

velikost banky je také znázorněn v Grafu 9, kde je zachycen současný vývoj váženého 

průměru efektivnosti pro oba modely (CCR_W a BCC_W). Je vidět, že velikost banky 

je důležitá zejména v modelu CCR. Při zapracování vážených průměrů je vidět, že 

hodnoty prosté průměrné efektivnosti dosahují ve všech letech vyšší hodnoty než SAE. 

Z toho lze tvrdit, že velké banky dosahují nižší efektivnosti než malé a střední banky.  
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Efektivnost z rozsahu 

Yue (1992) ukazuje, že banka projevuje rostoucí výnosy z rozsahu (increasing 

return to scale, IRS) v případě, že proporcionální nárůst ve vstupech a výstupech jí 

pomůže k umístění se na produkční hranici. Banka vykazuje konstantní výnosy 

z rozsahu, pokud proporcionální zvýšení/snížení vstupů nebo výstupů ji přesune 

pod/nad hranici efektivnosti. Banka, která není na hranici efektivnosti, je definována 

jako vykazující nerostoucí výnosy z rozsahu, pokud hypotetická banka, s níž je 

srovnávána, projevuje buď konstantní nebo klesající výnosy z rozsahu (decreasing 

return to scale, DRS). Podobná definice platí pro neklesající výnosy z rozsahu. Firma, 

která je efektivní za předpokladu VRS je považována za technologicky efektivní. VRS 

skóre představuje čistou technickou efektivnost, zatímco banka, která je efektivní za 

předpokladu konstantních výnosů z rozsahu je technologicky efektivní a také používá 

nejvíce efektivní rozsah operací. Aly et al. (1990), naznačují, že z měr technické 

efektivnosti a čisté technické efektivnosti lze odvodit míru efektivnosti z rozsahu: 

 

 �B � AB�AB,  (90)  

 �B = ������,  (91)  

 

kde 0 ≤ SE ≤ 1, protože CRS ≤ VRS. Pokud hodnoty efektivnosti z rozsahu dosahují 

hodnoty SE = 1, pak je daná banka efektivní z rozsahu, operuje tedy při optimální 

velikosti a není důvod k její změně. Pokud SE < 1, pak daná banka trpí určitou mírou 

neefektivnosti právě kvůli neadekvátní velikosti. Výpočtem (1 − �B) lze získat míru 

neefektivnosti z rozsahu. Tabulka 17 popisuje efektivnost z rozsahu a klesající 

(decreasing return to scale, drs) nebo rostoucí (incerasing returnt to scale, irs) výnosy 

z rozsahu. 
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Tabulka 17 Odhad efektivnosti z rozsahu a výnosy z rozsahu 

Banka  2001 2002 2003 2004 2005 
ČSOB 0,597 drs 0,478 drs 0,473 drs 0,677 drs 0,58 drs 
ČS 0,61 drs 0,549 drs 0,59 drs 0,763 drs 0,645 drs 
KB 0,622 drs 0,588 drs 0,651 drs 0,747 drs 0,564 drs 

HVB 0,787 drs 0,835 drs 0,844 drs 1 1 
ZIBA 0,909 drs 0,921 drs 0,856 drs 0,99 irs 0,993 irs 
GEM 0,912 drs 0,906 drs 0,907 drs 0,97 drs 1 
RB 1 0,921 drs 0,821 drs 0,931 drs 0,896 drs 
IC 1 1 1 1 

JTB 1 1 0,962 drs 0,994 irs 0,985 irs 
DRES 1 1 1 
BAW 1 0,995 irs 
PMB 0,844 drs 0,618 drs 
PPF 0,765 drs 0,741 drs 0,836 drs 

VOLK 0,983 drs 1 0,993 drs 1 1 
CITI 0,624 drs 0,654 drs 0,67 drs 0,617 drs 0,551 drs 

EBAN 0,737 drs 0,507 drs 0,547 drs 0,625 drs 0,64 drs 
Průměr 0,82 0,78 0,79 0,86 0,83 
Banka 2006 2007 2008 2009 2010 
ČSOB 0,638 drs 0,5 drs 0,584 drs 0,544 drs 1 
ČS 0,657 drs 0,702 drs 0,713 drs 0,427 drs 0,599 drs 
KB 0,617 drs 0,574 drs 0,644 drs 0,471 drs 0,613 drs 

HVB 1 
UNIC 0,738 drs 0,828 drs 0,627 drs 1 
ZIBA 0,994 irs 
GEM 1 1 1 0,587 drs 0,998 irs 
RB 0,909 drs 0,945 drs 0,852 drs 0,619 drs 1 
IC 1 

POPO 1 1 1 1 
JTB 0,995 irs 0,972 drs 0,851 drs 1 0,965 drs 

BAW 1 1 
LBBW 0,865 drs 0,777 drs 0,874 drs 

PPF 0,683 drs 0,54 drs 0,238 drs 0,344 drs 0,481 drs 
VOLK 1 1 0,966 drs 0,771 drs 1 
CITI 0,515 drs 0,522 drs 

EBAN 0,566 drs 0,471 drs 
Průměr 0,827 0,766 0,776 0,652 0,866 

Pramen: výpočty autora 

 

Průměrné hodnoty efektivnosti z rozsahu se pohybují v rozmezí 0,65–0,87. To 

ukazuje, že české banky dosahují kvůli neadekvátní velikosti míry neefektivnosti 

z rozsahu v průměrné výši 20 %.  
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Velké banky, zejména tři největší banky, dosahují ve většině let neefektivnosti 

z rozsahu kolem 35 %. To potvrzuje již výše zmíněný fakt, že velké banky jsou příliš 

velké a v daném vyjádření při daných vstupech mají málo výstupů nebo na dané 

výstupy mají příliš mnoho vstupů, což ukazují i klesající výnosy z rozsahu. 

Překvapivým zjištěním je, že kromě velkých bank, dosahovaly nejvyšší míry 

neefektivnosti z rozsahu Citibank a eBanka. Opět to potvrzuje fakt, že při konstantních 

výnosech z rozsahu dosahovaly obě banky do 60 %, ale v modelu s variabilními výnosy 

z rozsahu byly 100% efektivní. Tedy u obou bank byla zvolena neadekvátní velikost. 

Možná právě proto došlo ke sloučení eBanka s Raiffeisenbank a Citibank byla 

transformována na pobočku irské banky Citibank Europe plc. působící v ČR v rámci 

režimu jednotné licence (blíže Kapitola 1.2.3).  

 

6.2.3 Malmquistův index 

 

Velký objem informací, které jsou získány z DEA, může být někdy obtížné 

shrnout a vyhodnotit. Proto je často užitečné rozdělit údaje pomocí Malmquistova 

indexu. Malmquistův index je vypočítán použitím DEA mezi dvěma sousedními roky. 

MI byl také odhadnut v software DEAP 2.1. Indexy TFPC ve zkoumaných bankách 

v sousedních letech v období 2001/2002 až 2009/2010. Dále jsou odvozeny rozklady 

MI na změnu technické efektivnosti, technologické změny, změnu čisté technické 

efektivnosti a změnu efektivnosti z rozsahu.  

Jedním z důležitých vlastností pro výpočet Malmquistova indexu je, že vyžaduje 

balancovaná panelová data. To znamená, že všechny DMU musí být dodrženy ve všech 

časových obdobích. V dizertační práci je nevyvážený panel. Jedním ze způsobů řešení 

nesymetrických panelových dat je zahrnout pouze DMU, které jsou pozorovány 

v nejdelších společných obdobích. Přestože má tato metoda velký nedostatek, tedy 

výrazně snižuje velikost odhadovaného vzorku, bývá nejčastěji využívaná pro vyvážení 

panelových dat. V dizertační práci je použitý pro konstrukci MI vzorek panelových dat 

zahrnující 11 českých bank, které jsou měřeny během celého analyzovaného období. 

Tabulka 18 uvádí průměrné výsledky jednotlivých komponentů Malmquistova indexu 

během období 2001–2010. Výsledky jednotlivých bank ve všech obdobích jsou 

uvedeny v Příloze 7. Vynásobením PEC a SEC se získá hodnota EC (catch-up effect) 
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a vynásobením EC a TCC (frontier-shift) se získá hodnota celkové změny efektivnosti 

TFPC.  

 

Tabulka 18 Malmquistův index zkoumaných bank v jednotlivých letech 

Období EC TCC PTEC SEC TFPC 
2001/2002 0,906 1,545 0,972 0,931 1,399 
2002/2003 0,676 1,701 0,790 0,856 1,151 
2003/2004 0,754 1,223 0,896 0,841 0,922 
2004/2005 0,853 1,134 0,909 0,938 0,967 
2005/2006 0,936 1,080 1,020 0,918 1,012 
2006/2007 0,814 1,010 0,890 0,915 0,822 
2007/2008 2,256 0,381 1,821 1,239 0,860 
2008/2009 1,302 0,794 1,158 1,124 1,034 
2009/2010 0,655 1,530 0,764 0,857 1,002 

Průměr 0,941 1,070 0,990 0,950 1,007 
Pramen: výpočty autora 

 

Změna efektivnosti dosáhla průměrného růstu o 0,7 % ročně. Pokud hodnota 

PFPC je rovna jedné, neukazuje to na žádnou změnu v efektivnosti. Pokud je ukazatel 

větší než jedna, ukazuje na růst efektivnosti a v případě, že je menší než jedna značí 

pokles efektivnosti. Tato pozitivní změna je rozdělena do složek catch-up 

a frontier-shift. V případě daných dat průměrný růst efektivnosti průměrně ročně 

o 0,7 % je zejména kvůli frontier-shift neboli technologickým změnám, které přinesly 

inovaci, ke které došlo v tomto období, zde patří např. internetové bankovnictví, 

rozšíření bankomatů apod.  

Průměrná hodnota TEC (catch-up nebo recovery component, efficiency change) 

dosáhla průměrné hodnoty 0,941. Hodnoty menší než 1,00 ukazují návrat nebo 

negativní změnu efektivnosti. Pouze změna efektivnosti mezi lety 2007/2008 

a 2008/2009 dosáhla hodnot větších než 1. Catch-up efekt se skládá ze změny čisté 

efektivnosti a ze změny efektivnosti z rozsahu. Změna čisté efektivnosti představuje 

základní efektivnost kvůli zlepšení provozu a lepšímu managementu, zatímco změna 

efektivnosti z rozsahu je spojena s efekty výnosů z rozsahu. Oba komponenty dosáhly 

v průměru hodnot menší než 1, což znamená návrat zpět z hlediska provozu, 

managementu (řízení) a negativní vliv úspor z rozsahu.  

Technologická změna nebo frontier-shift (posun hranice) představuje inovaci 

v bankovním systému, která byla vyvinuta, upravená nebo přijatá bankami. 
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Technologická změna dosáhla v průměru hodnot 1,070, tj. pozitivní průměrný růst 

o 7 % ročně.  

Výsledky Malmquistova indexu dosáhly průměrného ročního pozitivního růstu 

o 0,7 %, růst efektivnosti je zapříčiněn zejména technologickým pokrokem. Změna 

technologické efektivnosti dosáhla průměrný roční pozitivní růst o 7 % a technická 

efektivnost zaznamenala průměrný roční pokles o -5,9 %. 

 

Tabulka 19 Malmquistův index jednotlivých bank 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 1,111 1,112 1,111 1,000 1,271 
ČS 1,038 1,119 1,038 1,000 1,196 
KB 1,066 1,134 1,066 1,000 1,245 

UNIC 0,925 1,211 0,925 1,000 1,116 
GEM 1,003 1,085 1,003 1,000 1,088 
RB 0,833 1,157 0,833 1,000 0,966 

POPO 1,000 0,998 1,000 1,000 0,998 
JTB 0,776 1,033 0,869 0,892 0,802 

LBBW 0,919 1,017 1,085 0,847 0,935 
PPF 0,836 0,896 1,000 0,836 0,740 

VOLKS 0,903 0,972 1,000 0,903 0,878 
Průměr 0,941 1,070 0,990 0,950 1,007 

Pramen: výpočty autora 

 

Komponenty Malmquistova indexu jednotlivých bank jsou uvedeny v Tabulce 

19. Kvůli podmínce balancovaných panelových dat, jsou zde banky brány jako celek 

tak, jak u nich probíhaly v průběhu času fúze a akvizice.28 Průměrná změna efektivnosti 

dosáhla pozitivní růst v ČSOB, ČS, KB, UNIC a GEM. To svědčí o tom, že tyto banky 

zaznamenaly pozitivní růst efektivnosti. Při rozložení efektivnosti na catch-up effect 

a frontier-shift efekt je zjištěno, že frontier-shift byl primárně odpovědný za růst 

efektivnosti spíše než catch-up, což naznačuje, že bankovní sektor prošel 

v analyzovaných deseti letech inovacemi a technologickým pokrokem.  

Pouze v Banco Popolare, PPF Bance a Volksbank je zaznamenán negativní 

technologický růst, zatímco všechny ostatní analyzované banky dosahují pozitivního 

technologického růstu a technologie mají pozitivní vliv na změnu celkové efektivnosti. 

Hodnoty catch-up nad 1,00 v bankách ČSOB, ČS, KB a GE Money Bank indikují 

                                                 
28 UNIC zahrnuje do roku 2006 HVB, POPO byla do roku 2006 IC, LBBW byla v období 2001-2003 
DRES a v období 2004-2007 BAW a také PPF byla do roku 2002 PMB. 
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pokrok nebo pozitivní změnu efektivnosti. PTEC dosáhla ve většině českých bank 

hodnot větších než 1, což naznačuje pokrok v oblasti provozu a řízení (managementu). 

Změna efektivnosti z rozsahu SEC dosáhla ve většině bank hodnoty rovné 1, což 

neukazuje na vliv úspor z rozsahu na změnu efektivnosti. Ostatní analyzované banky 

dosahují negativního vlivu úspor z rozsahu na změnu efektivnosti.  

 

6.3 Vztah mezi konkurencí, koncentrací a efektivností 

 

Pro určení vazby mezi konkurencí, koncentrací a efektivností je využitý 

Johansenův kointegrační test. Nejdříve jsou použité časové řady testovány na 

stacionaritu. Pro testování stationarity byl použitý ADF test a do testu byl zahrnutý 

trend a konstanta. Testem jednotkového kořene bylo zjištěno, že časové řady jsou 

stacionární na první diferenci I(1), a lze provést testování kointegračního vztahu mezi 

proměnnými. Výsledky testu jednotkového kořene jsou uvedeny v Příloze 8. Pro odhad 

kointegračního vztahu je nejprve proveden odhad VAR modelu pro zjištění optimálního 

zpoždění k eliminaci vektorové autokorelace reziduálních složek. Na základě toho bylo 

pomocí Akaikeho informačního kritéria u všech vztahů zvoleno optimální zpoždění 

1 rok. Na základě informačních kritérií byl jako optimální model zvolen model 

obsahující konstantu a neumožňující existenci lineárního trendu proměnných 

a konstantu ve VAR. Kointegrační vazby byly v českém bankovním sektoru zkoumány 

mezi konkurencí a koncentrací, efektivností a konkurencí a efektivností a koncentrací.  

Přítomnost dlouhodobých vazeb mezi proměnnými je v Johansenově 

kointegračním testu posuzována pomocí Trace testu a Maximum eigenvalue testu. 

Výsledky odhadu kointegrační vazby mezi konkurencí a koncentrací jsou uvedeny 

v Tabulce 20.  

 

Tabulka 20 Johansenův kointegrační test pro vztah mezi konkurencí a koncentrací 

 Trace statistika 
Kritická 

hodnota 5 % 
Max. eigen 
statistika 

Kritická 
hodnota 5 % 

r = 0 46,77973a 20,26184 44,47954a 15,8921 
r ≤ 0 2,300195 9,164546 2,300195 9,164546 
a označuje existenci kointegrační vazby na hladině významnosti 5 % 
Pramen: výpočty autora 
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Johansenův kointegrační test odhalil jednu kointegrační vazbu mezi konkurencí 

a koncentrací v českém bankovním sektoru. Vzájemný vztah ukazuje kointegrační 

rovnice, kde je zachycen vliv koncentrace na konkurenci:  

 

 Konkurence � 2,618714 − 3,186297	koncetrace.  (92)  

          (0,08050)      (0,12419) 

 

Směrodatné odchylky jsou vždy uvedeny v závorkách. Z kointegrační rovnice 

(92) bylo zjištěno, že koncentrace v českém bankovním sektoru negativně ovlivňovala 

konkurenci. Vliv konkurence na koncentraci je znázorněn v kointegrační rovnici:  

 

 Koncentrace = 0,821868 − 0,313844	konkurence.  (93)  

           (0,00573)    (0,00993) 

 

Z rovnice (93) je patrné, že konkurence negativně ovlivňovala koncentraci. Mezi 

konkurencí a koncentrací byla v českém bankovním sektoru potvrzena negativní vazba. 

Z kointegrační rovnice (92) a (93) je patrné, že koncentrace má větší negativní vliv na 

konkurenci než naopak. Výsledky potvrzují zjištění např. Bikker a Groeneveld (2000) 

nebo Casu a Girardone (2006), kteří našli negativní vztah mezi konkurencí 

a koncentrací v evropském bankovním sektoru. 

 Výsledky Johansenova kointegračního testu mezi konkurencí a efektivností 

v českém bankovním sektoru jsou uvedeny v Tabulce 21. 

 

Tabulka 21 Johansenův kointegrační test pro vztah mezi konkurencí a efektivností 

Trace statistika Kritická hodnota 
5 % 

Max. eigen 
statistika 

Kritická hodnota 
5 % 

r = 0 22,83047b 20,26184 17,92008b 15,8921 
r ≤ 0 4,910387 9,164546 4,910387 9,164546 

b označuje existenci kointegrační vazby na hladině významnosti 5 %. 
Pramen: výpočty autora 

 

Oba přístupy (Trace statistic a Maximum eigenvalue statistic) vedou k závěru, že 

existuje jedna kointegrační vazba. Kointegrační rovnice, kdy je zkoumám vliv 

konkurence na efektivnost, má tvar: 
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 Efektivnost � −0,103575 + 1,786236	konkurence.	  (94)  

          (0,15633)     (0,27143) 

 

Z kointegrační rovnice (94) vyplývá, že efektivnost je v dlouhodobém horizontu 

pozitivně ovlivňována konkurencí. V opačném směru, tedy při hledání vlivu 

efektivnosti na konkurenci, má kointegrační rovnice tvar: 

 

 Konkurence = 0,057985 + 0,559836	efektivnost.  (95)  

          (0,23537)     (0,25530) 

 

Z kointegrační rovnice (95) bylo zjištěno, že také efektivnost má pozitivní vliv 

na konkurenci. Jinými slovy, kointegrační test v českém bankovním sektoru odhalil 

pozitivní vztah mezi konkurencí a efektivností. Z rovnic (94) a (95) je zřejmé, že vliv 

konkurence na efektivnost je vyšší než vliv efektivnosti na konkurenci.  

Pozitivní vliv konkurence na efektivnost je podpořen Hicksovou hypotézou 

klidného života (Kapitola 4.4) a závěry Leibenstein (1966), který ukázal, že zvýšení 

efektivnosti lze provést zvýšením konkurence z důvodu motivace manažerů ke zvýšení 

jejich výkonu a také možností pro vlastníky bank lepšího posouzení výkonu banky díky 

vyšší konkurenci a tím možnost změny neefektivního managementu. Jak ukazuje Bušek 

et al. (2012) zdravé konkurenční prostředí vede ke zvyšování efektivnosti, tlaku na 

inovace a větší orientaci na zákazníka a přirozeně i tlaku na ceny a rozšiřování 

produktové nabídky. Dále byla v českém bankovním sektoru odhadována vazba mezi 

nákladovou efektivností a konkurencí, která je znázorněna v Tabulce 22. 
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Tabulka 22 Johansenův kointegrační test pro vztah mezi konkurencí a nákladovou 
efektivností 

Trace statistika 
Kritická 

hodnota 5 % 
Max. eigen 
statistika 

Kritická 
hodnota 5 % 

r = 0 25,04141b 20,26184 20,34543a 15,8921 
r ≤ 0 4,695983 9,164546 4,695983 9,164546 

a, b označuje existenci kointegrační vazby na hladině významnosti 1 % a 5 % 
Pramen: výpočty autora 

 

 Johansenův kointegrační test odhalil jednu kointegrační vazbu mezi konkurencí 

a nákladovou efektivností. Kointegrační rovnice pro vliv nákladové efektivnosti na 

konkurenci má tvar: 

 

 Konkurence � 0,006349 − 0,007465	nákladová	efektivnost.	  (96)  

       (0,00128)   (0,00147) 

 

Kointegrační rovnice zachycující vliv konkurence na nákladovou efektivnost je 

znázorněna jako: 

 

 Nákladová	efektivnost = 0,850449 − 133,9504	konkurence.	  (97)  

            (0,01467)        (271,238) 

 

Kointegrační rovnice (96) a (97) odhalily negativní vztah mezi nákladovou 

efektivností a konkurencí v českém bankovním sektoru. Z rovnice (97) je vidět velmi 

významný vliv konkurence na nákladovou efektivnost. Výsledky podporují závěry, 

které byly zjištěny na českém bankovním trhu v letech 1994–2005, kdy Podpiera (2007) 

a Pruteanu-Podpiera et al. (2008) zjistili negativní vliv konkurence na nákladovou 

efektivnost. Tento výsledek argumentují vlivem zvýšení stupně konkurence na vyšší 

náklady na monitoring a na snížení délky klientského vztahu mezi klienty a bankou, což 

negativně ovlivňuje nákladovou efektivnost. 
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Tabulka 23 Johansenův kointegrační test pro vztah mezi koncentrací a efektivností 

Trace statistika Kritická 
hodnota 5 % 

Max. eigen 
statistika 

Kritická 
hodnota 5 % 

r = 0 42,27255b 20,26184 33,11738b 15,8921 
r ≤ 0 9,15517 9,164546 9,15517 9,164546 

b označuje existenci kointegrační vazby na hladině významnosti 5 % 
Pramen: výpočty autora 

 

Výsledky Johansenova kointegračního testu mezi efektivností a koncentrací 

představuje Tabulka 23. Výsledky potvrdily existenci kointegrační vazby mezi 

koncentrací a efektivností v českém bankovním sektoru. Kointegrační rovnice 

zkoumající vliv koncentrace na efektivnost má následující tvar: 

 

 Efektivnost � 0,057985 − 16,57813	koncentrace.  (98)  

             (0,09335)    (0,87485) 

 

Z kointegrační rovnice (98) je zřejmý negativní vliv koncentrace na efektivnost 

českých bank. Kointegrační rovnice, která odhaduje opačný vliv, tedy vliv efektivnosti 

na koncentraci je znázorněna následovně: 

 

 Koncentrace = 0,163353 − 0,060320	efektivnost.  (99)  

              (0,01327)     (0,01437) 

 

Kointegrační rovnice ukazuje negativní vliv efektivnosti na koncentraci. Tedy 

v českém bankovním sektoru byl nalezený negativní vztah mezi koncentrací 

a efektivností. Výsledky dizertační práce potvrzují názor, který zjistila Ferreira (2012), 

která zkoumala vliv koncentrace na efektivnost, ale také vliv efektivnosti na 

koncentraci. Výsledky vztahu mezi koncentrací a efektivností v českém bankovním 

sektoru lze potvrdit její závěr, že zvýšení koncentrace přispěje k neefektivnosti bank, 

protože tyto banky budou čelit menší konkurenci k produkci většího množství výstupů 

s menšími vstupními náklady. Zjištění negativního vztahu mezi koncentrací 

a efektivností potvrzují, že vysoký stupeň koncentrace umožňuje snižovat snahu o vyšší 

efektivnost, tedy platnost Hicksovy hypotézy klidného života.  
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6.4 Dílčí shrnutí efektivnosti českého bankovního sektoru a její vazby 

na konkurenci a koncentraci 

 

Hodnoty průměrné nákladové efektivnosti se pohybovaly v rozmezí 78–91 %. 

Nejvyšší průměrné nákladové efektivnosti dosáhla ve zkoumaném období IC Banka, 

kterou následovala UniCredit Bank a Česká spořitelna. Naopak nejnižší průměrné 

nákladové efektivnosti dosáhla ČSOB, kde průměrná nákladová efektivnost činila 67 %. 

Z rozčlenění bank do skupin podle velikosti bilanční sumy bylo zjištěno, že nejvyšší 

průměrné nákladové efektivnosti dosahují střední banky a následují malé banky. 

Odhady průměrné ziskové efektivnosti se pohybovaly v rozmezí 64–99 %. 

Nejvyšší ziskové efektivnosti dosáhla První městská banka, IC banka a eBanka, naopak 

nejnižší průměrné ziskové efektivnosti dosáhla Banco Popolare, LBBW, HVB a ČSOB. 

Při odhadu efektivnosti pro tři skupiny bank podle objemu celkových aktiv dosáhly 

nejvyšší průměrné ziskové efektivnosti malé banky, které velmi těsně následovaly 

středně velké banky.  

Při výpočtu velikostně očištěné efektivnosti dosáhly hodnoty průměrné ziskové 

i nákladové efektivnosti vyšší hodnoty než velikostně očištěné hodnoty. Velké banky 

tak dosahují nižší efektivnosti než malé a středně velké banky. Pouze v letech 2008–

2010 jsou hodnoty prosté ziskové efektivnosti nižší než velikostně očištěné, což 

potvrdilo v daném období vysokou průměrnou ziskovou efektivnost velkých bank. Ve 

většině sledovaného období dosahovaly hodnoty ziskové efektivnosti vyšší průměrné 

hodnoty než nákladové efektivnosti. 

Použitím DEA modelu při předpokladu CRS dosahovaly IC Banka, Banco 

Popolare ČR a Dresdner Bank efektivnosti 100 % ve všech letech. Naopak efektivnost 

nižší než 50 % byla odhadnuta u ČSOB a PPF Banky. Při zahrnutí VRS se počet 100% 

efektivních bank zvýšil o HVB Bank, UniCredit Bank, Volksbank, Citibank a eBanka. 

Průměrná efektivnost jednotlivých bank se ve všech letech zvýšila. Při výpočtu 

průměrné efektivnosti pro skupiny bank klasifikovaných podle velikosti bilanční sumy 

bylo zjištěno, že podle předpokladu CRS mají největší průměrnou efektivnost střední 

banky a pouze s malým rozdílem je následují malé banky, naopak v modelu BCC jsou 

nejvíce efektivní malé banky. Z hlediska BCC modelu velké banky efektivnější právě 

kvůli eliminaci neefektivnosti z rozsahu. Jelikož velké banky jsou vždy efektivnější při 

nerostoucích výnosech z rozsahu, lze tvrdit, že velké banky v bankovním sektoru jsou 
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příliš velké a při daných vstupech produkují malé množství výstupů nebo na dané 

výstupy mají příliš mnoho vstupů.  

Hlavním zdrojem neefektivnosti v českém bankovním sektoru je zejména 

přebytek klientských vkladů spravovaných bankami. V menší míře byla nízká váha při 

výpočtu často přiřazována čistým úrokovým výnosům. Přebytek klientských vkladů se 

negativně odráží v čistých úrokových příjmech, právě v důsledku zvýšení úrokových 

nákladů. Průměrné hodnoty efektivnosti z rozsahu se pohybují v rozmezí 0,65–0,87, 

tedy české banky v průměru dosahují neefektivnosti z rozsahu ve výši 20 %. 

Výsledky Malmquistova indexu, které ukazují změnu efektivnosti v čase, 

dosáhly průměrného ročního pozitivního růstu o 0,7 %, růst efektivnosti ovlivňuje 

zejména technologický pokrok, který průměrně rostl o 7 % ročně. Hodnoty MI také 

ukázaly pokles z hlediska provozu a zhoršení managementu a již zmíněný negativní vliv 

úspor z rozsahu. 

Při zkoumání vztahu mezi konkurencí, koncentrací a efektivností v českém 

bankovním sektoru byla zjištěna negativní vazba mezi konkurencí a koncentrací a také 

mezi koncentrací a efektivností. Což potvrdilo výsledky uvedené v páté kapitole, kdy 

byl zjištěn pokles koncentrace a růst konkurence v českém bankovním sektoru. Mezi 

konkurencí a efektivností byla zjištěna pozitivní vazba, tedy růst konkurence způsobuje 

růst efektivnosti v českém bankovním sektoru. Zvýšená konkurence v bankovnictví nutí 

banky být efektivnější. Naopak mezi konkurencí a nákladovou efektivností byla zjištěna 

negativní vazba, tedy růst konkurence má značný vliv na pokles nákladové efektivnosti. 

Diamond (1984) a Pruteanu-Podpiera et al. (2008) to argumentují vlivem nárůstu 

konkurence na vyšší náklady na monitoring a snížení délky klientského vztahu mezi 

bankou a klienty, což snižuje nákladovou efektivnost a vysoká konkurence může 

zamezit realizaci výnosů z rozsahu.  

Výsledky vztahu mezi konkurencí, koncentrací a efektivností potvrzují Hicksovu 

hypotézu klidného života, která tvrdí, že firmy využívají jejich tržní sílu k neefektivní 

alokaci zdrojů. Rostoucí konkurence pravděpodobně donutí management tvrději 

pracovat na dosažení optimálního zisku. Monopolní síla umožňuje manažerům klidný 

život bez konkurence, a proto zvýšení koncentrace vede ke snížení efektivnosti. 

Výsledky dizertační práce potvrzují také argument Leibensteina (1996), který tvrdí, že 

faktorem zvýšení efektivnosti je zvýšení konkurenčních tlaků (Kapitola 4.4). Vyšší 

konkurence pravděpodobně nutí manažery ke zvyšování výkonu.   
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Závěr 

 

Cílem dizertační práce bylo odhadnout stupeň konkurence, koncentrace 

a efektivnosti v českém bankovním sektoru v letech 2001−2010 a zjistit existenci 

a charakter jejich vzájemného vztahu. Za tímto účelem byl nejdříve popsán vývoj 

českého bankovního sektoru, také charakterizováno teoretické pojetí konkurence, 

koncentrace a efektivnosti a způsoby jejich měření. Třetí kapitola popisovala empirické 

techniky použité v praktické části práce, zejména panelovou regresi a kointegrační 

analýzu. Čtvrtá kapitola byla věnována přehledu empirické literatury. V páté kapitole 

byl odhadnut stupeň konkurence a koncentrace českého bankovního sektoru a šestá 

kapitola odhadovala efektivnost českých bank a byla zde zkoumána vazba mezi 

konkurencí, koncentrací a efektivností českého bankovního sektoru v letech 2001–2010.  

Z empirického zkoumání vyplynuly odpovědi na otázky, které byly v souladu 

s cílem dizertační práce stanoveny v úvodu práce. 

Jaký byl vývoj konkurence, koncentrace a efektivnosti v českém bankovním 

sektoru v průběhu období 2001–2010?  

K odhadu konkurence byly na český bankovní sektor aplikovány tři rozdílné 

přístupy, konkrétně Panzar-Rosse model, Bresnahanův model a Lernerův index. Český 

bankovní sektor lze na základě odhadů označit jako monopolistickou konkurenci. Tento 

výsledek potvrzuje např. Bikker et al. (2007), Bikker a Spierdijk (2008) a Bikker et al. 

(2009), kteří odhadli monopolistickou konkurenci až do roku 2004. Dle odhadů 

Bresnahanova modelu a Lernerova indexu se v jednotlivých letech stupeň konkurence 

mírně zvyšoval, úrovně dokonalé konkurence však nebylo dosaženo. 

Pro zjištění koncentrace bankovního sektoru byl aplikován ukazatel míry 

koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. V období 2001–2010 docházelo 

k postupnému poklesu koncentrace českého bankovního trhu. Při samostatném 

zkoumání tří, pěti a deseti největších českých bank bylo zjištěno, že pokles hodnot 

koncentrace se nejvýrazněji projevil ve skupině tří největších bank a lze tedy 

konstatovat, že se pozice největších bank ve sledovaném období mírně oslabuje. Při 

zjišťování koncentrace na trhu úvěrů a depozit byl zjištěn významný pokles koncentrace 

zejména u trhu klientských depozit. Přestože skupina velkých bank mírně ztrácí svou 

pozici jak na celkové bilanční sumě, tak na trhu klientských úvěrů a depozit, dosahuje 

podíl tří největších bank stále téměř 50 % celého trhu. Z hlediska míry koncentrace 
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i Herfindahl-Hirschmanova indexu lze český bankovní sektor označit jako mírně 

koncentrovaný.  

Efektivnost v českém bankovnictví byla zjišťována pomocí parametrické metody 

Stochastic Frontier Approach a neparametrické Data Envelopment Analysis. Průměrná 

efektivnost v českém bankovním sektoru se v letech 2001–2008 zvyšovala. V letech 

2009 a 2010 zaznamenala efektivnost českých bank mírný pokles, který je 

pravděpodobně způsoben dopady probíhající finanční krize. Průměrná efektivnost 

českých bank se ve většině případů pohybuje významně přes 50 %. Také Malmquistův 

index ukázal, že efektivnost ve sledovaném období dosáhla pozitivního růstu, který byl 

způsoben zejména technologickým pokrokem v bankovním sektoru.  

Znamená použití rozdílných modelů rozdílné výsledky konkurence, koncentrace 

a efektivnosti?  

Při aplikaci rozdílných metod k odhadu konkurence bylo zjištěno, že 

Panzar-Rosse přístup a Bresnahanův model s Lernerovým indexem odhalily rozdílný 

vývoj v konkurenci v českém bankovním sektoru. V rámci dizertační práce nebyla, 

kromě odlišné konstrukce modelu a způsobu odhadu, odhalena příčina tohoto 

rozdílného vývoje, proto se zde nabízí prostor pro navazující výzkum v dané oblasti. 

Naopak oba ukazatele koncentrace, míra koncentrace a HHI index, dosahovaly stejných 

výsledků. Použití rozdílných metod pro odhad efektivnosti, SFA a DEA, vedlo 

k podobným výsledkům vývojového trendu efektivnosti. 

Jak se liší úroveň konkurence a koncentrace na úvěrovém a depozitním trhu? 

Na trhu klientských depozit byl použitím Bresnahanova modelu a Lernerova 

indexu odhadnut nižší stupeň konkurence a zároveň byl na trhu klientských depozit 

zjištěn vyšší stupeň koncentrace než na úvěrovém trhu. Koncentrace měřená 

Herfindahl-Hirschmanovým indexem a mírou koncentrace dosáhla na trhu klientských 

depozit nejvyšších hodnot. Jak uvádí ČNB (2005), na trhu vkladů je nižší konkurence 

ovlivněna zabezpečením dostatečně rozvinutých pobočkových sítí pro sběr depozit, 

konkurenční výhoda je na straně velkých bank.  

Existují rozdíly v efektivnosti mezi jednotlivými skupinami bank podle velikosti? 

České banky byly rozděleny do tří skupin podle velikosti bilanční sumy na 

skupinu velkých, středních a malých bank. Odhady modelů efektivnosti vedly ke 

zjištění, že velikost banky se v efektivnosti projevuje. Z hlediska nákladové efektivnosti 

je nejefektivnější skupina středně velkých bank a velmi těsně za nimi následují malé 
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banky a z hlediska ziskové efektivnosti jsou nejvíce efektivní malé banky. Podle 

předpokladu konstantních výnosů z rozsahu mají největší průměrnou efektivnost střední 

banky a za nimi následují malé banky. Při předpokladu variabilních výnosů z rozsahu 

jsou nejvíce efektivní malé banky, ale za nimi následují střední a velké banky. Je to 

způsobeno právě již zmíněnou eliminací neefektivnosti z rozsahu u velkých bank. 

Všechny velké banky, které byly ve zkoumaném vzorku zahrnuté, jsou efektivnější 

v podmínkách nerostoucích výnosů z rozsahu, což znamená, že tyto banky jsou příliš 

velké a vybraly si nevhodný rozsah operací a používají příliš mnoho vstupů a produkují 

příliš málo výstupů.  

Docházelo ve sledovaném období ke změně v pořadí efektivnosti českých bank?  

 Ve sledovaném období docházelo ke změně v pořadí efektivnosti některých 

bank. Příkladem je zejména vývoj efektivnosti u ČSOB banky, která dosáhla nejnižší 

průměrné efektivnosti ze všech zkoumaných bank. V DEA modelu v letech 2001–2003 

působila na hranici 100% efektivnosti a od roku 2004 se efektivnost v jednotlivých 

letech výrazně snižovala. Nákladová efektivnost ČSOB se v letech 2001–2008 

snižovala, v roce 2009 se nákladová efektivnost zvýšila, ale v roce 2010 opět výrazně 

poklesla. V rozvaze ČSOB lze pozorovat dynamickou akumulaci klientských vkladů 

v letech 2004–2007. Tento nárůst na straně vstupů nebyl doprovázen obdobným 

nárůstem objemu poskytnutých úvěrů na straně výstupů. Navíc čisté úrokové příjmy, 

jako druhá výstupní proměnná, během posledních čtyř analyzovaných let stagnovaly.  

Dále lze zmínit vývoj efektivnosti u GE Money Bank, kdy se efektivnost 

v letech 2001–2004 zvyšovala, v letech 2005–2008 banka produkovala své výstupy na 

hranici 100% efektivnosti, ale v letech 2009 a 2010 zaznamenala efektivnost opět 

pokles. Důvodem je zřejmě výrazný nárůst depozit v letech 2009–2010. Přebytek 

depozit zde způsobuje nárůst úrokových nákladů a negativně se odráží v čistých 

úrokových příjmech. Také hodnoty efektivnosti u J&T Banky zaznamenaly v letech 

2003-2006 výrazný pokles, který byl způsoben zejména poklesem v příjmech banky 

a výrazným nárůstem depozit v daném období.  

Jaký je vzájemný vztah mezi konkurencí, koncentrací a efektivností v českém 

bankovním sektoru? 

V českém bankovním sektoru byl zjištěn negativní vztah mezi konkurencí 

a koncentrací. Tento závěr potvrdil výsledky prezentované v páté kapitole, kdy byl 

v českém bankovním sektoru zjištěn pokles koncentrace a růst konkurence. Negativní 
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vztah byl také zjištěn mezi koncentrací a efektivností, tedy pokles koncentrace pozitivně 

ovlivňuje růst efektivnosti. Mezi konkurencí a efektivností byla zjištěna pozitivní vazba, 

tedy růst konkurence způsobuje růst efektivnosti v českém bankovním sektoru. Lze tedy 

konstatovat, že snížení koncentrace v českém bankovním sektoru má pozitivní vliv na 

růst konkurence a efektivnosti. Naopak mezi konkurencí a nákladovou efektivností byla 

zjištěna negativní vazba, tedy růst konkurence má značný vliv na pokles nákladové 

efektivnosti. Diamond (1984) a Pruteanu-Podpiera et al. (2008) to argumentují vlivem 

nárůstu konkurence na vyšší náklady na monitoring a snížení délky klientského vztahu 

mezi bankou a klienty, což snižuje nákladovou efektivnost a vysoká konkurence může 

zamezit realizaci výnosů z rozsahu.  

Výsledky vztahu mezi konkurencí, koncentrací a efektivností potvrzují Hicksovu 

hypotézu klidného života, která tvrdí, že firmy využívají jejich tržní sílu k neefektivní 

alokaci zdrojů. Rostoucí konkurence pravděpodobně donutí management tvrději 

pracovat na dosažení optimálního zisku. Monopolní síla umožňuje manažerům klidný 

život bez konkurence, a proto zvýšení koncentrace vede ke snížení efektivnosti. 

Výsledky dizertační práce potvrzují také argument Leibensteina (1996), který tvrdí, že 

faktorem zvýšení efektivnosti je zvýšení konkurenčních tlaků. Vyšší konkurence 

pravděpodobně nutí manažery ke zvyšování výkonu. 

Ze závěrů dizertační práce lze pro orgány regulace a dohledu z hlediska stability 

bankovního sektoru doporučit sledování efektivnosti jednotlivých bank. Dle názoru 

autora je vhodné sledování zejména nákladové efektivnosti bank pro rozhodování bank 

i orgánů regulace a dohledu. Toto doporučení podporuje i např. Podpiera a Podpiera 

(2005), kteří zjistili, že nákladová efektivnost může být důležitým indikátorem krachů 

bank. Relativní nákladová efektivnost je tedy relevantní indikátor rizika krachu bank 

a lze ji využít v systémech včasného varování před krachem jednotlivých bank. 

Analýza efektivnosti bank je také pro orgány regulace a dohledu důležitá 

zejména kvůli fúzím a akvizicím. Při existenci úspor z rozsahu na trhu s velkým počtem 

malých bank by centrální banka mohla umožnit vznik větších bank. Ale také vyšší 

úspory z rozsahu mohou ovlivnit strukturu trhu tím, že mohou vést k eliminaci bank, 

tedy nižšímu počtu bank. Scherer (1980) z toho vyvozuje možný příklon k oligopolnímu 

či dokonce monopolnímu trhu.  

Centrální bance lze také doporučit sledování konkurence a koncentrace českého 

bankovního sektoru v rámci stability bankovního trhu. V českém bankovním sektoru 
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byl zjištěn pokles koncentrace a růst konkurence, což by mohlo vést k vyšší 

pravděpodobnosti nestability bankovního sektoru. Empirická literatura (např. Beck et 

al., 2003, 2006a, 2006b; Schaeck a Čihák, 2007; Yeyati a Micco, 2007; Chang et al., 

2008; Evrensel, 2008; OECD, 2010) poskytuje důkazy o pozitivním vlivu koncentrace 

na stabilitu bankovního sektoru. Protože koncentrované a méně konkurenční bankovní 

systémy mají nižší pravděpodobnost systémové bankovní krize, lze odhalením 

významné změny v konkurenci a koncentraci také předejít nestabilitě českého 

bankovního sektoru. 

Přestože dizertační práce přestavuje komplexní studii konkurence, koncentrace 

a efektivnosti českého bankovního sektoru, nebylo zde možno obsáhnout všechny dílčí 

přístupy a teoretické koncepce. Práce byla zaměřena zejména geograficky na velmi 

nedostatečně probádanou oblast. Zpracování dizertační práce poskytlo řadu námětů pro 

další výzkum, který by měl rozšířit, doplnit a potvrdit či vyvrátit současné výsledky 

a závěry. Na zjištěné závěry lze navázat a výzkum rozšířit o aplikování dalších přístupů 

a modelů k měření konkurence, koncentrace a efektivnosti na český bankovní sektor. 

V oblasti konkurence v bankovnictví by se další výzkum mohl soustředit na 

zjištění příčin rozdílných výsledků jednotlivých modelů. Zejména na zjištěnou 

rozdílnost ve výsledcích vývoje konkurence použitím Panzar-Rosse modelu 

a Bresnahanova modelu a Lernerova indexu.  

Ve výzkumu bankovní efektivnosti by bylo zejména vhodné na české banky 

aplikovat dynamickou Data Envelopment Analysis k měření efektivnosti bank. Tradiční 

DEA modely měří efektivnost pouze v jednom časovém období. Proto byl v dizertační 

práci využitý také Malmquistův index, který určoval změnu efektivnosti mezi 

jednotlivými roky. Avšak dynamická DEA navržená Fare a Grosskopf (1996, 2000) řeší 

efektivnost v různých časových obdobích, proto by metoda umožnila podrobnější 

zkoumání vývoje efektivnosti českých bank.  

Výsledky a závěry efektivnosti lze také rozšířit využitím jiného přístupu k volbě 

vstupních dat, konkrétně produkčního, z pohledu aktiv nebo ziskového přístupu. Použití 

jiného přístupu by doplnilo výsledky efektivnosti a umožnilo další odhalení zdrojů 

neefektivnosti bank. Dále lze při aplikaci modelů efektivnosti využít výstupně-

orientovaný model, což by umožnilo doplnit odhad efektivnosti o příjmovou 

efektivnost. Další výzkum může navázat a rozšířit odhad efektivnosti českého 

bankovního sektoru o alokační efektivnost, tedy zda daná banka využívá vstupy 
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v optimálních proporcích vzhledem k jejich relativním cenám a pak také odhadnout 

celkovou efektivnost. Při odhadu faktorů ovlivňujících bankovní efektivnost by se 

navazující výzkum mohl podrobněji zaměřit na bankovní specifické faktory a také na 

makroekonomické ukazatele, což z důvodu omezenosti práce nebylo možné zapracovat.  
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Přílohy  

 

Příloha 1 Jednotlivé banky v estimačním souboru v daných letech a jejich podíl na 

celkové bilanční sumě 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB 

ČS ČS ČS ČS ČS ČS ČS ČS ČS ČS 

KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB 

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 

HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO HYPO 

RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB 

IC IC IC IC IC IC POPO POPO POPO POPO 

JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB JTB 

DRES DRES DRES BAW BAW BAW BAW LBBW LBBW LBBW 

PMB PMB PPF PPF PPF PPF PPF PPF PPF PPF 

VOLK VOLK VOLK VOLK VOLK VOLK VOLK VOLK VOLK VOLK 

HVB HVB HVB HVB HVB HVB UNIC UNIC UNIC UNIC 

CITI CITI CITI CITI CITI CITI CITI       

EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN       

ZIBA ZIBA ZIBA ZIBA ZIBA ZIBA 

69,55% 73,91% 76,06% 75,89% 76,83% 77,30% 78,12% 72,18% 73,85% 74,26% 

Pramen: zpracování autora 

 
  



 
 

Příloha 2 Deskriptivní statistika použitých dat pro výpočet konkurence bankovního 

sektoru 

 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum SD 
ASSET 175624 57518 931 788177 227701 

TL 81508 30257 185 422468 98893 
TD 126090 42111 333 568199 166538 

ROA 0,0127 0,0105 -0,0275 0,1990 0,0204 
TC 8614 2457 36 46017 11958 
B 126 27 1 684 186 

BR 0,0717 0,0158 0,0005 0,4491 0,1061 
TREV 0,06506 0,05826 0,02623 0,26184 0,02971 

PL 0,78964 0,71101 0,32671 2,26230 0,29520 
PK 2,52453 1,44887 0,32671 13,44706 2,31516 
PF 0,02476 0,02000 0,00285 0,12253 0,01878 

RISKASS 0,0050 0,0020 0,0000 0,0362 0,0072 ñò 0,0965 0,0873 0,0541 0,1639 0,0283 ñó 0,7030 0,7404 0,4849 0,8951 0,1015 ôò 0,1008 0,0823 0,0311 0,8129 0,0889 ôó 0,0248 0,0200 0,0028 0,1225 0,0188 
Y 3178 3116 2449 3848 501 

Pramen: výpočty autora 

 
 
  



 
 

Příloha 3 Testy stacionarity použitých dat při výpočtu konkurence českého bankovního 

sektoru 

 

Proměnná Hodnota 
ASSET -4,34961a 

TL -4,15416a 
TD -4,42566a 

ROA -5,78129a 
TC -5,84566a 
B -1,83724b 

BR -6,18088a 
TREV -2,33190a 

PL -4,00421a 
PK -10,6222a 
PF -4,95033a 

RISKASS -8,21562a �² -25,4605a �� -1,83672b �² -6,79780a �� -4,95033a 
Y -2,57287a 

a, b označuje hladinu významnosti 1 % a 5 % 
Pramen: výpočty autora 
  



 
 

Příloha 4 Deskriptivní statistika použitých dat pro výpočet efektivnosti bankovního 

sektoru 

 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum SD 
TD 122545,5 41410,8 332,8 568199 163230,9 
PC 1765,221 543,65 20 8525 2339,35 
TL 77901,16 29827 107,1 422468 96981,29 
NII 4688,762 1230 32,9 28332 6528,981 
TC 8614 2457 36 46017 11958 

PROF 0,06506 0,05826 0,02623 0,26184 0,02971 
Pramen: výpočty autora 

  



 
 

Příloha 5 Deskriptivní statistika výsledků nákladové a ziskové efektivnosti použitím 

SFA modelu 

 

Deskriptivní statistika výsledků nákladové efektivnosti využitím SFA modelu 

Rok Průměr Medián Maximum Minimum SD 
2001 85 88 100 55 14,31 
2002 83 87 100 41 15,76 
2003 86 89 100 67 10,78 
2004 88 89 100 62 10,61 
2005 90 93 100 62 9,78 
2006 88 90 100 64 8,55 
2007 84 85 96 66 9,38 
2008 90 94 100 51 13,44 
2009 91 91 100 75 6,55 
2010 78 75 97 55 15 

Pramen: výpočty autora 

 
 
Deskriptivní statistika výsledků ziskové efektivnosti využitím SFA modelu 

Rok Průměr Medián Maximum Minimum SD 
2001 85 88 100 62 14,21 
2002 91 94 100 78 8,23 
2003 76 79 100 48 19,05 
2004 94 95 100 85 5,26 
2005 99 99 100 98 0,65 
2006 93 93 94 92 0,69 
2007 89 89 90 87 0,89 
2008 97 99 100 86 3,77 
2009 80 80 91 65 8,65 
2010 64 63 92 33 20,46 

Pramen: výpočty autora 
  



 
 

Příloha 6 Deskriptivní statistika výsledků DEA modelu se zahrnutím konstantních 

a variabilních výnosů z rozsahu 

 

Deskriptivní statistika výsledků CCR modelu 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Průměr 71 73 69 79 77 78 73 76 61 72 
Medián 67 64 66 79 80 89 74 83 62 68 

Minimum 21 42 41 51 37 42 30 22 29 29 
Maximum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SD 23,1 21,4 18,8 18,2 20,3 22,3 24,5 23,8 23,7 22, 7 
Počet bank 13 14 14 14 14 14 13 11 11 11 

Počet 
efektivních 

bank 
3 4 2 4 4 5 4 2 2 3 

Pramen: výpočty autora 

 

 

Deskriptivní statistika výsledků BCC modelu 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměr 87 93 88 91 92 94 95 96 92 85 
Medián 100 100 100 100 97 100 100 100 100 96 

Minimum 23 62 57 69 64 67 56 69 54 29 
Maximum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SD 21,8 13,6 15,4 11,3 10,7 10,7 11,9 9 14,5 21,8 
Počet bank 13 14 14 14 14 14 13 11 11 11 

Počet 
efektivních 

bank 
8 10 7 8 7 9 9 8 7 5 

Pramen: výpočty autora 

 

  



 
 

Příloha 7 Výstupy Malmquistova indexu jednotlivých bank v jednotlivých letech 

 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2001/2002 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 1,088 2,000 1,088 1,000 2,175 
ČS 0,937 2,000 0,937 1,000 1,874 
KB 1,075 2,000 1,075 1,000 2,151 

HVB 1,069 1,871 1,069 1,000 2,000 
GEM 0,818 1,673 0,818 1,000 1,369 
RB 0,772 1,528 0,772 1,000 1,179 
IC 1,000 1,418 1,000 1,000 1,418 

JTB 0,861 1,323 0,987 0,872 1,139 
DRES 0,898 1,247 1,004 0,894 1,120 
PPF 0,601 1,186 1,000 0,601 0,719 

VOLK 0,978 1,128 1,000 0,978 1,103 
Průměr 0,906 1,545 0,972 0,931 1,399 

Pramen: výpočty autora 

 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2002/2003 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 0,745 2,014 0,745 1,000 1,502 
ČS 0,741 2,014 0,741 1,000 1,492 
KB 0,785 2,014 0,785 1,000 1,582 

HVB 0,907 2,014 0,907 1,000 1,827 
GEM 0,565 1,946 0,565 1,000 1,100 
RB 0,602 1,776 0,602 1,000 1,070 
IC 1,000 1,468 1,000 1,000 1,468 

JTB 0,311 1,538 0,441 0,705 0,479 
DRES 0,794 1,450 1,268 0,626 1,151 
PPF 0,589 1,376 1,000 0,589 0,810 

VOLK 0,697 1,343 1,000 0,697 0,936 
Průměr 0,676 1,701 0,790 0,856 1,151 

Pramen: výpočty autora 

 

  



 
 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2003/2004 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 0,879 1,414 0,879 1,000 1,244 
ČS 0,852 1,414 0,852 1,000 1,204 
KB 0,883 1,414 0,883 1,000 1,248 

HVB 0,892 1,414 0,892 1,000 1,262 
GEM 0,819 1,316 0,819 1,000 1,077 
RB 0,742 1,323 0,742 1,000 0,982 
IC 1,000 0,945 1,000 1,000 0,945 

JTB 0,658 1,146 1,067 0,616 0,753 
BAW 0,435 1,080 0,780 0,558 0,470 
PPF 0,535 1,061 1,000 0,535 0,567 

VOLK 0,813 1,061 1,000 0,813 0,862 
Průměr 0,754 1,223 0,896 0,841 0,922 

Pramen: výpočty autora 

 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2004/2005 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 1,021 1,250 1,021 1,000 1,277 
ČS 0,854 1,250 0,854 1,000 1,067 
KB 0,938 1,250 0,938 1,000 1,172 

HVB 0,901 1,250 0,901 1,000 1,126 
GEM 0,943 1,200 0,943 1,000 1,131 
RB 0,781 1,208 0,781 1,000 0,943 
IC 1,000 1,073 1,000 1,000 1,073 

JTB 0,645 1,046 0,767 0,841 0,675 
BAW 0,687 1,000 0,841 0,817 0,687 
PPF 0,802 1,000 1,000 0,802 0,802 

VOLK 0,900 1,000 1,000 0,900 0,900 
Průměr 0,853 1,134 0,909 0,938 0,967 

Pramen: výpočty autora 

 

  



 
 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2005/2006 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 0,927 1,165 0,927 1,000 1,080 
ČS 0,982 1,165 0,982 1,000 1,144 
KB 0,945 1,165 0,945 1,000 1,100 

HVB 1,192 1,165 1,192 1,000 1,388 
GEM 0,919 1,165 0,919 1,000 1,070 
RB 0,807 1,148 0,807 1,000 0,927 
IC 1,000 1,047 1,000 1,000 1,047 

JTB 0,721 0,995 0,888 0,813 0,717 
BAW 1,474 0,971 1,839 0,801 1,430 
PPF 0,762 0,971 1,000 0,762 0,740 

VOLK 0,786 0,971 1,000 0,786 0,763 
Průměr 0,936 1,080 1,020 0,918 1,012 

Pramen: výpočty autora 

 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2006/2007 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 0,874 1,080 0,874 1,000 0,944 
ČS 0,889 1,133 0,889 1,000 1,008 
KB 0,974 1,133 0,974 1,000 1,104 

UNIC 0,373 1,133 0,373 1,000 0,422 
GEM 1,009 0,977 1,009 1,000 0,986 
RB 0,728 1,133 0,728 1,000 0,825 

POPO 1,000 0,862 1,000 1,000 0,862 
JTB 0,835 0,981 1,146 0,728 0,819 

BAW 0,825 0,971 1,167 0,706 0,801 
PPF 1,053 0,798 1,000 1,053 0,841 

VOLK 0,696 0,971 1,000 0,696 0,676 
Průměr 0,814 1,010 0,890 0,915 0,822 

Pramen: výpočty autora 

 

  



 
 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2007/2008 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 4,222 0,282 4,222 1,000 1,190 
ČS 3,415 0,287 3,415 1,000 0,980 
KB 3,092 0,324 3,092 1,000 1,002 

UNIC 2,352 0,459 2,352 1,000 1,081 
GEM 3,715 0,268 3,715 1,000 0,996 
RB 1,460 0,507 1,460 1,000 0,740 

POPO 1,000 0,417 1,000 1,000 0,417 
JTB 1,556 0,536 1,102 1,411 0,834 

LBBW 1,535 0,567 1,161 1,322 0,916 
PPF 3,647 0,235 2,000 3,647 0,856 

VOLK 1,556 0,482 1,000 1,556 0,750 
Průměr 2,256 0,381 1,821 1,239 0,860 

Pramen: výpočty autora 

 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2008/2009 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 1,535 0,831 1,535 1,000 1,277 
ČS 1,321 0,831 1,321 1,000 1,098 
KB 1,340 0,831 1,340 1,000 1,114 

UNIC 1,403 0,831 1,403 1,000 1,166 
GEM 1,203 0,831 1,203 1,000 1,000 
RB 1,281 0,831 1,281 1,000 1,065 

POPO 1,000 0,807 1,000 1,000 0,807 
JTB 1,604 0,739 0,891 1,800 1,186 

LBBW 1,584 0,739 0,961 1,648 1,170 
PPF 0,881 0,739 1,000 0,881 0,651 

VOLK 1,387 0,739 1,000 1,387 1,025 
Průměr 1,302 0,794 1,158 1,124 1,034 

Pramen: výpočty autora 

 

  



 
 

Výstup Malmquistova indexu jednotlivých bank mezi roky 2009/2010 

DMU EC TEC PTEC SEC TFPC 
ČSOB 0,676 1,594 0,676 1,000 1,078 
ČS 0,706 1,594 0,706 1,000 1,126 
KB 0,670 1,594 0,670 1,000 1,068 

UNIC 0,433 1,613 0,433 1,000 0,698 
GEM 0,692 1,594 0,692 1,000 1,103 
RB 0,652 1,594 0,652 1,000 1,039 

POPO 1,000 1,530 1,000 1,000 1,530 
JTB 0,595 1,435 0,796 0,747 0,853 

LBBW 0,740 1,435 1,041 0,711 1,062 
PPF 0,507 1,435 1,000 0,507 0,728 

VOLK 0,678 1,435 1,000 0,678 0,973 
Průměr 0,655 1,530 0,764 0,857 1,002 

Pramen: výpočty autora 

  



 
 

Příloha 8 Testy stacionarity použitých dat pro určení vazby mezi konkurencí, 

koncentrací a efektivností českého bankovního sektoru 

 

Proměnná Hodnota 1. diference 
HHI -1,586941 -3,940056b 

HHI úvěrový trh -2,237844 -4,085935b 
HHI depozitní trh -2,298493 -3,508132b 

CR3 -0,773367 -4,738502a 
CR5 -0,932680 -6,126690a 
CR10 -1,757833 -8,905521a 

Bresnahanův model úvěrový trh 0,250498 -5,542583a 
Bresnahanův model depozitní trh -1,884720 -7,818839a 

Lernerův index -3,439672 -3,739147a 
Lernerův index úvěrový trh -2,637670 -3,881733c 
Lernerův index depozitní trh -2,625528 -4,340704b 

Efektivnost CCR model -2,532954 -4,979798a 
Efektivnost BCC model -1,841345 -3,729570b 
Nákladová efektivnost -2,225040 -4,07670c 

Zisková efektivnost -1,279335 -2,839710c 
a, b, c označuje hladinu významnosti 1 %, 5 % a 10 %  
Pramen: výpočty autora 


