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Úvod 

Cílem této práce je zhodnotit výkonnost a stabilitu banky Raiffeisenbank v českém 

bankovním sektoru v letech 2015–2019. K tomuto účelu bude použit model CAMEL. Při aplikaci 

modelu CAMEL se ve srovnání s daným bankovním sektorem porovnává kapitál, kvalita aktiv, 

management, ziskovost a likvidita vybrané banky. Data budou čerpána z volné dostupných 

výročních zpráv a z oficiálních stránek České národní banky a jejich databází. 

Česká národní banka hovoří o stabilitě jako o situaci, kdy finanční systém vykonává 

své funkce bez problémů a nežádoucích dopadů na současný i budoucí vývoj ekonomiky jako 

celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči ekonomickým šokům. 

Raiffeisenbank je součástí Raiffeisen International Bank-Holding AG, která je dceřinou 

společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Tato skupina je jednou z nejvýznamnějších 

bankovních skupin, které působí ve střední a východní Evropě. Finanční skupina má více 

než 46 000 zaměstnanců, kteří obsluhují přes 16,7 milionů zákazníků na přibližně 

2 000 pobočkách. Akcie RBI AG jsou kótovány na vídeňské burze od roku 2005.1 Celá finanční 

skupina si zakládá na sociální zodpovědnosti a posouvá to i na své dceřiné společnosti. 

RBI má svou vlastní strategii udržitelnosti.  

Co se týká finančních toků mezi dceřinou a mateřskou společností určitě je nutno zmínit, 

že česká Raiffeisenbank přijala podřízené dluhy v prosinci 2018 a červnu 2019. Dluhy 

jsou ze 75 % financovány Raiffeisen Bank International AG a zbylých 25 % je financováno 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Podřízené dluhy jsou úročeny sazbou 1Y EURIBOR 

plus 3,7 % a mají jednorázovou 10letou splatnost s opcí pro Banku na předčasné splacení 

po 5 letech. 2 

Na český trh vstoupila skupina Raiffeisenbank v roce 1993, tudíž v roce 2020 oslavila 

27. výročí. Banka nabízí vedení osobních i firemních účtů, poskytování úvěrových, spořících 

a investičních produktů, specifických finančních služeb a poradenství pro firemní klientelu, 

ale i velké korporace.3 

 

 
1 Zdroj: https://www.rb.cz/o-nas/kdo-jsme/skupina-raiffeisen/raiffeisen-bank-international 
2 Zdroj: https://www.rb.cz/attachments/vyrocni-zpravy/vz-rb-19-cz.pdf 
3 Zdroj: https://www.rb.cz/o-nas/kdo-jsme/profil-a-historie-raiffeisenbank-v-cr 
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1 Aplikace modelu CAMEL 

Tento ratingový model byl vytvořen v 70. letech 20. století v USA, aby poskytl 

strukturovaný přístup k hodnocení bank. Model je využíván především mezinárodními 

finančními institucemi, ale dále také národními centrálními bankami či jednotlivými finančními 

institucemi. Slouží především k hodnocení finanční situace a rizikovosti dané banky. Existují 

také modifikace jako CAMELS nebo CAMELOT. 

1.1 Kapitál  

1.1.1  Kapitálová přiměřenost 

Jedním z cílů skupiny Raiffeisenbank je zajistit dostatečnou úroveň kapitálové 

přiměřenosti. Česká národní banka (dále jen ČNB) jako orgán dohledu dohlíží, aby banka 

splňovala kapitálovou přiměřenost jak na individuální, tak konsolidovaném základě, hodnota 

nesmí klesnout pod 8 %. V tabulce č. 1 můžeme vidět, že v analyzovaných letech, tedy v letech 

2015-2019, Raiffeisenbank vyhověla tomuto požadavku. Hodnota se pohybovala od 16,9 % 

do 18,7 %. Požadavek na kapitálovou přiměřenost se v průběhu let měnil. Od 1. 3. 2019 jej však 

ČNB stanovila na 16,35 %.4 

V tabulce č. 1 vidíme porovnání s českým bankovním sektorem. Kapitálová přiměřenost 

Raiffeisenbank byla v průběhu let nižší než v českém bankovním sektoru a v roce 2018 poklesla 

nejrapidněji. Nejvyšší byla kapitálová přiměřenost v obou případech v roce 2019. Téměř 

dvouprocentní nárůst kapitálové přiměřenosti Raiffeisenbank můžeme přisuzovat tomu, že velká 

část zisku v roce 2019, konkrétně 2,39 mld. Kč byla převedena do nerozděleného zisku, a to mělo 

pozitivní dopad na již zmíněnou kapitálovou přiměřenost. V českém bankovním sektoru měla 

kapitálová přiměřenost v letech 2015-2019 rostoucí trend. Znamená to tedy, že banky si vytváří 

dostatečnou finanční rezervu, což dokazuje dobrou stabilitu bankovního sektoru jako celku. 

Tabulka 1: Kapitálová přiměřenost 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

 
4 Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/485478-kb-cnb-zvysila-pozadavky-na-kapitalovou-primerenost-core-tier-1-a-proticyklickou-rezervu/ 

v % 2015 2016 2017 2018 2019

RB 17,80 17,50 17,70 16,90 18,70

Český bankovní sektor 18,38 18,45 19,26 19,63 21,28
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1.1.2 Vlastní kapitál a bilanční suma  

V grafu č. 1 vidíme vývoj vlastního kapitálu Raiffeisenbank a celého českého bankovního 

sektoru v letech 2015-2019. Vlastní kapitál je tvořen buď z externích zdrojů, kdy investoři 

nakupují akcie, nebo ze zdrojů interních, a to z vytvořeného zisku. Jak si můžeme všimnout 

v průběhu sledovaných let vlastní kapitál v obou případech rostl velmi podobným tempem. 

V případě Raiffeisenbank mohl být pravděpodobně tento růst ovlivněn narůstajícím ziskem 

banky a souběžně zvyšujícím se podílem z tohoto zisku, který Raiffeisenbank v průběhu 

sledovaných let převáděla do nerozděleného zisku společnosti. Podrobněji je zisk banky popsán 

v tabulce č. 5. 

Graf 1: Vlastní kapitál v letech 2015-2019 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

U bilanční sumy můžeme v grafu č. 2 vidět velmi podobný trend jako u vlastního 

kapitálu. Opět na hlavní ose jsou hodnoty celého bankovního sektoru a na ose vedlejší hodnoty 

Raiffeisenbank.  

Bilanční suma se rok od roku v českém bankovním sektoru zvyšuje, což je způsobeno 

každoročním nárůstem aktiv bank. 

Celková aktiva Raiffeisenbank dosáhla roce 2019 výše téměř 371 mld. Kč. Meziroční 

nárůst byl tedy 2,2 %. Celková aktiva českého bankovního sektoru dosáhla v roce 2019 výše 

7,6 bilionu Kč, a meziročně tak vzrostla o 4 %. 
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Graf 2: Bilanční suma v letech 2015-2019 v tis. Kč

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

V tabulce č. 2 vidíme podíl vlastního kapitálu Raiffeisenbank, ale také českého 

bankovního sektoru na bilanční sumě v letech 2015-2019. V průběhu pěti zkoumaných let jsou 

hodnoty velmi podobné. Jediný výkyv je viditelný v roce 2016, kdy podíl u Raiffeisenbank 

znatelněji klesá, kdežto podíl v českém bankovním sektoru klesá jen mírně. 

Tabulka 2: Podíl vlastního kapitálu na bilanční sumě v letech 2015-2019  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

1.1.3 Dividendová politika banky 

Složení akcionářů bylo v letech 2015, 2016 a 2017 stejné, a to takové, že 75% podíl 

(= 829 560 ks akcií; v nominální hodnotě 8 295 600 tis. Kč) na základním kapitálu měla 

Raiffeisen CEE Region Holding GmbH (Rakousko) a zbylý 25% podíl (= 276 520 ks akcií; 

v nominální hodnotě 2 765 200 tis. Kč) měla RB Prag Beteiligungs GmbH (Rakousko). V roce 

2018 došlo ke změně v osobě akcionáře držícího podíl 25 % na základním kapitálu a hlasovacích 

právech banky z důvodu fúze společností RB Prag Beteiligungs GmbH a RLB OÖ Sektorholding 

GmBH, přičemž nástupnickou společností se stala RLB OÖ Sektorholding GmbH.  Konečnou 

mateřskou společností je Raiffeisen Bank International AG (Rakousko). Od roku 2015 do roku 

2019 nedošlo k navýšení základního kapitálu Raiffeisenbanky.  

v % 2015 2016 2017 2018 2019

RB 9,90 7,88 8,05 7,94 8,82

Český bankovní sektor 9,50 8,98 7,88 7,87 8,16
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Tabulka 3: Dividendová politika Raiffeisenbank 2015-2019 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

* v tis. Kč, vždy zisk za rok předešlý, vyplaceno v daném roce 

V tabulce č. 3 vidíme rozdělený zisk v letech 2015-2019. Vidíme, jaká část zisku byla 

převedena jako nerozdělený zisk a jaká část byla vyplacena akcionářům jako dividendy. V roce 

2015 až 2018 byl vyplácen akcionářům vždy zhruba stejný podíl z čistého zisku předešlého roku, 

ale v roce 2019 nastala změna a akcionářům bylo vyplaceno zhruba o 25 % méně ze zisku než 

v předešlých letech. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní vliv na kapitálovou přiměřenost. 

1.2 Kvalita aktiv 

1.2.1  Úvěrová politika  

V grafu č. 3 vidíme úvěry a pohledávky za klienty v posledních pěti letech poskytnuté jak 

bankou Raiffeisen, tak celým českým bankovním sektorem.  

Z grafu č. 3 je čitelné, že objem poskytnutých úvěrů v průběhu posledních pěti let 

zaznamenal rostoucí trend. Na konci roku 2019 byl podíl Raiffeisenbank na českém bankovním 

trhu v oblasti úvěrů ve výši 7,24 %.5 

Z grafu č. 3 můžeme konstatovat, že úvěry rostly zhruba podobně, ale podrobná čísla 

můžeme vidět až v následující tabulce a grafu. 

V tabulce č. 4 je vypočítané tempo růstu úvěrů ve sledovaných letech. Můžeme vidět, 

že k největšímu poklesu došlo v roce 2017. Největší nárůst oproti předešlému roku 

byl u Raiffeisenbank v roce 2016 a v českém bankovním sektoru v roce 2018. Objem 

poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank se v posledním roce zvýšil o 5,4 % na 247 miliard 

Kč. V českém bankovním sektoru můžeme vidět v posledním roce narůst poskytnutých úvěrů 

o 4,2 % na 3,45 bilionů Kč.  

 
5 Zdroj: https://www.rb.cz/attachments/vyrocni-zpravy/vz-rb-19-cz.pdf 

2015 2016 2017 2018 2019

Schválený čistý zisk k následnému rozdělení 

Raiffeisenbank*
2 049 030 2 538 362 2 604 336 2 824 658 3 364 971

Převod do nerozděleného zisku (v tis. Kč) 984 919 1 150 003 1 192 278 1 305 426 2 390 235

Převod do nerozděleného zisku (v %) 48,07 45,30 45,78 46,22 71,03

Vyplacené dividendy akcionářům (v tis. Kč) 1 064 111 1 388 359 1 412 058 1 519 232 974 736

Vyplacené dividendy akcionářům (v %) 51,93 54,70 54,22 53,78 28,97



 

 

8 

 

Graf 3: Úvěry a pohledávky za klienty v letech 2015-2019 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

Tabulka 4: Tempo růstu úvěrů v letech 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

V tabulce č. 5 vidíme objem poskytnutých úvěrů v posledních dvou letech bankou 

Raiffesen. Úvěry jsou rozděleny podle toho, komu je banka poskytla.  

Tabulka 5: Úvěry a pohledávky za klienty – segmenty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

Největší nárůst vidíme v poskytnutých úvěrech ostatním finančním institucím. 

Poté vidíme 8% nárůst úvěrů vládním institucím, dále zde vidíme nárůsty úvěrů, které byly 

poskytnuty domácnostem a nefinančním podnikům. K růstu celkově poskytnutých úvěrů došlo 

primárně díky růstu v oblasti financování domácností (hypoteční a spotřebitelské úvěry), 

ale i firem.  

v % 2015 2016 2017 2018 2019

RB 7,27 13,62 3,49 8,91 5,36

Český bankovní sektor 5,60 5,69 4,38 6,68 4,18

 (v tis. Kč a %) k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 změna (%)

Vládní instituce 1 400 963 1 513 898 8,06

Ostatní finanční instituce 25 600 365 29 764 501 16,27

Nefinanční podniky 96 473 295 99 809 278 3,46

Domácnosti 114 866 207 119 309 308 3,87
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Tabulka 6: Podíl nesplácených úvěrů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank  

Z tabulky č. 6 můžeme vyčíst podíly nesplácených úvěrů v letech 2015-2019, 

které poskytla Raiffeisenbank svým klientům. Vidíme, že trend je klesající, a tudíž můžeme říct, 

že banka je na dobré cestě a v úvěrových aktivitách se jí dařilo plnit svůj cíl – snižování 

nesplácených úvěrů.  

1.3 Management 

Vrcholový management Raiffeisenbank ví, že zaměstnanci jsou klíčová pro naplňování 

strategie banky. Rozvoji odbornosti a osobního i kariérního růstu je proto věnována opravdu 

velká pozornost. Banka zastává názor, že pokud jsou spokojení zaměstnanci, budou spokojení 

i klienti. A na tuto spokojenosti klientů poukazuje již několikáté vítězství v řadě v anketě 

Hospodářských novin o Klientsky nejpřívětivější banku. Raiffeisenbank zvítězila v letech 2010, 

2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.  

V tabulce č. 7 můžeme vidět vypočítanou celkovou produktivitu během posledních 5 let. 

K výpočtu byl použit čistý zisk po zdanění a počet zaměstnanců. Ukazatel se v průběhu 

let navyšuje, což je pozitivní, jelikož hodnota poukazuje na to, kolik čistého zisku připadá 

na jednoho zaměstnance banky, či v bankovním sektoru. Jediný pokles byl zaznamenán v roce 

2016 u Raiffeisenbank. 

Tabulka 7: Celková produktivita v letech 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

Dalším ukazatelem zvoleným pro tuto práci je objemová produktivita, která udává objem 

prodaných úvěrů, který připadá na jednoho zaměstnance a hodnoty můžeme vidět v následující 

tabulce č. 8. 

v % 2015 2016 2017 2018 2019

RB 4,70 3,60 2,50 1,80 1,70

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

RB 955,71 859,52 974,02 1 132,22 1 411,92

Český bankovní sektor 1 611,31 1 801,51 1 798,94 1 945,35 2 190,29
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Tabulka 8: Objemová produktivita v letech 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

V posledních 5 letech byly hodnoty jak v českém bankovním sektoru, tak hodnoty 

Raiffeisenbank velmi podobné. Hodnota RB mírně kolísala, ale od průměru se nikdy razantně 

nevzdálila. Celková produktivita byla pod průměrem, ale i přes to můžeme říct, že banka 

produktivní je. Objemová produktivita je na tom v porovnání s bankovním sektorem velmi dobře.  

1.4 Ziskovost 

V tabulce č. 9 vidíme celkový čistý zisk za posledních 5 let. Trend je rostoucí. Například 

v roce 2019 dosáhl zisk Raiffeisenbank 4,19 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 24,5 %. 

V předešlých letech to byl růst o 3 % (2016), 8 % (2017), 19 % (2018). Růst v českém 

bankovním sektoru byl následující: 11 % (2016), 2 % (2017), 8 % (2018), 12 % (2019). 

Tabulka 9: Čistý zisk po zdanění 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

Na růst zisku mělo pravděpodobně vliv dobré hospodaření bank a také dobrá ekonomická 

situace v ČR v posuzovaných letech. Kontinuálně narůstající zisk bank tak svědčí o stabilní 

situaci v bankovním sektoru. 

1.4.1  ROA 

Výnosnost aktiv (ROA) je ukazatel, který poměřuje zisk s celkovou kapitálovou 

základnou podniku. Jinými slovy je to schopnost managementu banky využívat aktiva banky 

k vytvoření zisku. Všeobecně uznávanou úrovní tohoto ukazatele je hodnota 1 %. 

V průběhu sledovaných let docházelo k růstu celkových aktiv banky, ke kterému 

docházelo především díky navyšování nerozděleného zisku. Zisk také rostl ovšem kolísavě. 

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

RB 68 821,66 68 543,35 74 118,72 78 765,76 83 157,18

Český bankovní sektor 67 546,56 71 925,51 73 660,52 78 979,82 82 954,89

v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

RB 2 538 362 2 604 336 2 824 658 3 364 971 4 187 741

Český bankovní sektor 66 373 000 73 898 000 75 354 000 81 440 000 91 105 000
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Tyto faktory ovlivnily vývoj ukazatele ROA, jak můžeme vidět v grafu č. 4.  Míra byla splněna 

jak samotnou Raiffeisenbankou, tak celým českým bankovním sektorem. 

1.4.2 ROE 

Výnosnost kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik zisku připadá na jednu investovanou jednotku. 

Podle tohoto ukazatele mohou akcionáři hodnotit úspěšnost jejich investic. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být vyšší než výnos dlouhodobých cenných papírů. Obecně by však měla 

hodnota být vyšší než 8 %.  Zjištěné hodnoty jsou zaznamenány v grafu č. 5. 

Opět můžeme vidět, že hodnoty byly splněny dle obecných požadavků a trend byl spíše 

rostoucí. Pokles hodnoty ROE u Raiffeisenbank byl zaznamenán oproti předchozímu roku 

v letech 2016 a 2018. V bankovním sektoru byl pokles pouze v roce 2017. V ostatních letech 

byl sledován nárůst. Růst hodnoty ROE může být způsobem buď poklesem vlastního kapitálu, 

což v našem případě můžeme vyvrátit dle již zmiňovaných hodnot. Druhou možností je zlepšení 

výsledku hospodaření, což můžeme naopak potvrdit, protože zisk v průběhu let opravdu narůstal. 

Graf 4: ROA v letech 2015-2019 v %   Graf 5: ROE v letech 2015-2019 v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

1.5 Likvidita 

Likvidita vyjadřuje schopnost banky reagovat na požadavky vkladatelů, když si chtějí 

vyzvednout své vklady. Znamená to tedy, jak rychle je banka schopna splatit své závazky.  

Hodnota celkových aktiv v průběhu let roste. Hodnota likvidních aktiv Raiffeisenbank 

prudce poklesla mezi lety 2016 a 2017.  Důvodem tohoto obrovského poklesu byl přesun volně 
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likvidních prostředků na reverzní repo operace s ČNB. V dalších letech už se opět objem 

likvidních aktiv zvyšoval. Hodnota likvidních aktiv českého bankovního sektoru je stabilní 

a v průběhu let postupně roste.  

V následující tabulce č. 10 máme vypočtený poměr likvidních aktiv k aktivům celkovým. 

Tabulka 10: Likvidní aktiva/celková aktiva v letech 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

Z tabulky č. 10 můžeme vidět, že Raiffeisenbank je celkově pod průměrem bankovního 

sektoru a hodnoty se měnily na základě celkového objemu likvidních aktiv. Jak již bylo zmíněno 

výše, v bankovním sektoru likvidní i celková aktiva rostou, tudíž i jejich poměr je rostoucí. 

Jako poslední v oblasti likvidity můžeme hodnotit poměr úvěrů na vkladech 

u Raiffeisenbank. V letech 2015-2019 poměr klesal a to z 99,5 % v roce 2015 na 84,8 % v roce 

2019. Tento pokles přispěl ke zlepšení likvidity Raiffeisenbank, po skokovém roku 2017. 

Tabulka 11: Úvěry/vklady Raiffeisenbank v letech 2015-2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě volně dostupných dat Raiffeisenbank a ČNB 

Hodnoty jsou vždy pod 100 %, což je pozitivní, protože to znamená, že banka má větší 

pohledávky než závazky a měla by tedy být schopna včas reagovat na požadavky svých klientů. 

Jinými slovy, podíl úvěrového portfolia, který je krytý vklady je vysoký a můžeme je tedy 

považovat za stabilní zdroj financování. 

 

 

 

 

 

 

v % 2015 2016 2017 2018 2019

RB 14,59 27,99 1,60 2,84 3,02

Český bankovní sektor 32,02 34,40 41,87 41,19 40,67

v % 2015 2016 2017 2018 2019

RB 99,50 91,30 85,30 86,30 84,80
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Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit výkonnost a stabilitu banky Raiffeisenbank v českém 

bankovním sektoru v letech 2015-2019. K tomuto účelu byla vybrána metoda CAMEL, kdy bylo 

hodnocen kapitál, kvalita aktiv, management, ziskovost a likvidita dané banky ve srovnání 

s českým bankovním sektorem. Data byla čerpána z oficiálních stránek z výročních zpráv 

Raiffeisenbank a Raiffeisen Bank International AG a dále také z databáze časových řad ARAD 

ČNB. 

Ve sledovaném období navázal český bankovní sektor na stabilní výsledky z předchozích 

let. Již od doby světové krize po roce 2008 přetrvává působení faktorů, které přispívají k celkové 

odolnosti sektoru. Mezi tyto faktory patří například rostoucí míra kapitálové přiměřenosti, 

nadprůměrná ziskovost nebo vysoký podíl krytí klientských úvěrů vklady.6 

Co se týče kapitálu Raiffesenbank, kapitálová přiměřenost, vlastní kapitál i bilanční suma 

mají rostoucí trend a tempo růstu je srovnatelné s českým bankovním sektorem ve sledovaném 

období. Každoroční nárůst bilanční sumy souvisí s růstem objemu poskytovaných úvěrů i vkladů. 

Podíl klientských vkladů každoročně převyšuje poskytnuté úvěry, tudíž má Riaffesenbank 

dostatečný finanční polštář pro nenadálé situace. 

V úvěrových aktivitách plnila RB také své cíle. Objem poskytovaných úvěrů každým 

rokem rostl a podíl nesplácených úvěrů klesal. Můžeme také říct, že management banky si šel 

za svými cíli a byl v nich konzistentní. Počty zaměstnanců a jejich produktivita jsou stabilní. 

Vedení se snaží, aby zaměstnanci byli vzdělaní a o klienty se dobře postarali. 

Z pohledu rentability můžeme říct, že nebyla ovlivněna ani obrovským skokem v likviditě 

mezi lety 2016 a 2017, ke kterému došlo kvůli přesunu likvidních prostředků na reverzní 

repo operace s ČNB. Ukazatele ROA i ROE ve sledovaném období rostly. ROE dokonce 

nadprůměrné ve srovnání s českým bankovním sektorem. Likvidita po velkém skoku ale opět 

rostla a RB se vydávala opět správným směrem. 

Dle modelu CAMEL vyhovuje Raiffeisenbank ve všech pěti aspektech, které byly pomocí 

tohoto modelu zkoumány a můžeme ji zhodnotit jako stabilní. 

 

 
6 Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2019/zprava-o-

vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-38890 
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