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4  FINANČNÍ SEKTOR

4.1  VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

Relativně příznivý ekonomický vývoj se odrazil i ve fi nančním sektoru. 
Bankovní sektor disponuje dostatečnou kapitálovou přiměřeností a po-
kračuje ve vysoké ziskovosti, nicméně dostupné indikátory z oblasti 
úvěrového rizika zatím obrat v úvěrovém cyklu potvrzují jen částečně. 
Pojišťovny a penzijní fondy vykazují solidní kapitálové vybavení, sektor 
fondů kolektivního investování nadále zaznamenává příliv klientů. Tržní 
podíl i nadále ztrácí ostatní zprostředkovatelé fi nancování aktiv.

Rizika pro fi nanční sektor jsou podobná jako v minulém roce. Jedná 
se o návrat recese spojený s pádem některých větších dlužníků, ztráty 
z držených cenných papírů v případě obnovení turbulencí na fi nančních 
trzích (např. kvůli restrukturalizaci státního dluhu některé z předluže-
ných zemí eurozóny), případné likviditní problémy sektoru stavebních 
spořitelen a dopad nových regulatorních iniciativ, především nepřímo 
prostřednictvím vazeb na mateřské společnosti v zahraničí.

V roce 2010 došlo k prohloubení fi nančního zprostředkování v ČR
Pozvolné ekonomické oživení v průběhu roku 2010 se pozitivně pro-
jevilo i v domácím fi nančním sektoru. Po roční stagnaci bilanční sumy 
fi nančního sektoru došlo k jejímu opětovnému růstu, což spolu s velmi 
nízkým meziročním růstem nominálního HDP přispělo k prohloubení fi -
nančního zprostředkování, které ke konci roku 2010 dosáhlo 156 % 
HDP. Obdobný vývoj zaznamenal fi nanční sektor v eurozóně, kde se 
však trend v druhém pololetí 2010 obrátil vzhledem k očišťování bilan-
cí úvěrových institucí vyvedením špatných aktiv mimo fi nanční sektor 
(Graf IV.1).

Dopady recese se nejvíce projevily na kontrakci bilanční sumy ne-
bankovních zprostředkovatelů fi nancování aktiv
Globální fi nanční krize a její projevy v ČR ve formě ekonomické rece-
se ovlivnily aktiva jednotlivých segmentů fi nančního sektoru rozdílně 
(Graf IV.2). V porovnání s předkrizovým obdobím zaznamenali razantní 
pokles tržního podílu nebankovní zprostředkovatelé fi nancování aktiv. 
Ostatní segmenty fi nančního sektoru podpořilo oživení reálné ekonomi-
ky, postupný růst úvěrování a oživení na fi nančních trzích. To mělo zá-
sadní vliv především na segment fondů kolektivního investování, jejichž 
bilanční suma se ve srovnání s předkrizovými hodnotami zvýšila, ačko-
liv během roku 2008 a 2009 fondy čelily významnému odlivu klientů 
a značným ztrátám z investovaných aktiv.62

V jinak konzervativní struktuře bilancí domácích bank vzrostl mírně 
podíl pohledávek za vládními institucemi
Struktura bilancí domácích bankovních institucí se vyznačuje vyso-
kým podílem rezidentských klientských úvěrů a rezidentských vkladů 

62 Viz ZFS 2009/2010.
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na bilanční sumě. Vývoj v bankovním sektoru je silně navázán na vý-
voj domácí reálné ekonomiky, která je do značné míry citlivá na vývoj 
v zahraničí. Domácí banky těží z konzervativních preferencí domácností 
vůči bankovním vkladům oproti alternativním formám fi nančních aktiv, 
což jim zajišťuje výrazný převis klientských vkladů nad úvěry. Přebytek 
zdrojů je investován především do dluhových cenných papírů (zejména 
vládních dluhopisů ČR, jejichž podíl na držených dluhových cenných pa-
pírech činí 65 %), případně jsou volné peněžní prostředky umisťovány 
na mezibankovním trhu či do repo operací s ČNB (Graf IV.3). 

V průběhu posledních dvou let vzrostl podíl pohledávek za domácí-
mi vládními institucemi (především prostřednictvím držených vládních 
dluhopisů), podobně jako v ostatních zemích EU (Graf IV.4). Důvodem 
byla změna kompozice aktiv bank směrem k relativně bezpečnějším in-
strumentům. V některých případech silně předlužených vlád však mo-
hou expozice vůči vlastním vládám představovat poměrně velké riziko, 
ke kterému bankám může chybět dostatečná kapitálová rezerva. Expo-
zice vůči domácím vládním institucím (tzv. centrálním vládám) se totiž 
v rámci současného regulatorního konceptu zpravidla vyznačují nulo-
vou rizikovou vahou.63

Vývoj bilančních a mimobilančních položek koresponduje s mírným 
ekonomickým oživením
V roce 2010 bilanční suma bankovního sektoru mírně vzrostla a na po-
čátku roku 2011 dosáhla 4,2 bilionu Kč. V případě podrozvahy jsou stále 
patrné dozvuky recese, nicméně dynamika poklesu objemu podrozva-
hových aktiv a pasiv se během roku 2010 výrazně snížila (Graf IV.5). 
Pozorovaný pokles podrozvahových položek odráží především útlum 
v používání úrokových a měnových derivátů a částečně též pokles po-
skytovaných úvěrových příslibů. V případě uzavření derivátů s klienty 
uzavírá zpravidla banka opačnou pozici s mateřskou či jinou zahraniční 
bankou, což omezuje rizika spojená s otevřenou pozicí plynoucí z deri-
vátů a zároveň tato strategie dlouhodobě umožňuje profi tovat z deri-
vátových obchodů. Vzhledem k tomu, že využívání derivátů bankami je 
úzce spojeno s ekonomickou aktivitou, dá se očekávat jejich pozvolný 
růst v závislosti na ekonomickém oživení. Závěr roku 2010 byl ve zna-
mení návratu k meziročnímu růstu objemu klientských úvěrů a zastavení 
trendu poklesu poskytovaných bankovních příslibů v návaznosti na po-
zitivní vývoj u strategických obchodních partnerů ČR (Graf IV.6). 

Indikátory úvěrového rizika vysílají smíšené signály: některé nazna-
čují jeho mírný pokles…
V průběhu roku 2010 nadále rostl objem úvěrů v selhání. Jejich po-
díl na celkových úvěrech se však koncem roku stabilizoval a v březnu 
2011 činil 6,4 %, a to jak z důvodu nižšího přírůstku úvěrů v selhání, 

63 Podmínkou je, aby tyto expozice byly v domácí měně členských států EU a aby byly v téže 
měně fi nancovány. Pokud banka používá pokročilý způsob pro stanovení kapitálových 
požadavků k úvěrovému riziku (IRB) i na expozice vůči centrálním vládám, může být riziková 
váha nenulová (viz např. Box 11 v části 4.2).
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tak z důvodu mírného růstu celkového objemu úvěrů (Graf IV.7).64 Ob-
dobný vývoj zaznamenal i objem celkových opravných položek, které 
v březnu 2011 dosahovaly celkem 3,7 % úvěrového portfolia. Stejně 
jako v roce 2009 byl i v loňském roce růst opravných položek nižší než 
růst úvěrů v selhání, což se odrazilo na dalším poklesu krytí úvěrů v se-
lhání opravnými položkami (vytvořenými k těmto úvěrům) až k 48 % 
v březnu 2011 (Graf IV.8).65 

Předpoklad, že úroveň vytvořených opravných položek je stále dostateč-
ná, podporují následující zjištění. Za prvé, v roce 2010 se dále zvýšil podíl 
relativně dobře zajištěných úvěrů v selhání, především úvěrů na bydlení 
a zajištěných úvěrů podnikům (Tab. IV.1).66 Vzhledem k tomu, že oprav-
né položky jsou tvořeny pouze k nezajištěné části úvěrů, ke krytí po-
tenciálních ztrát je třeba relativně menšího objemu opravných položek. 
Relevantní otázkou je v tomto ohledu kvalita zajištění, která do znač-
né míry určuje výtěžnost z úvěrů v selhání. Vzhledem k přetrvávající 
nejistotě na trhu nemovitostí a poklesu cen v segmentu rezidenčních 
i komerčních projektů (viz část 3.2) nemusí být nutně zajištění nemo-
vitostí dostatečné. Data získaná od vybraných bank v ČR na základě 
jednorázového šetření však naznačují poměrně vysoké míry výtěžnosti 
v posledních dvou letech. U hypotečních úvěrů se výtěžnost pohybuje 
na úrovních kolem 80–90 %, v případě úvěrů nefi nančním podnikům 
pak kolem 85 %. Jen v případě spotřebitelských (tedy zpravidla nezajiš-
těných) úvěrů je výtěžnost pouze 65 %.67 

Vysoké zajištění standardně vykazují hypoteční úvěry. Poměr LTV se 
u hypotečních úvěrů v bankovním sektoru kromě stavebních spořitelen 
pohybuje v posledních dvou letech kolem 57 % (u stavebních spořite-
len kolem 54 %). Téměř 70 % úvěrů na bydlení poskytnutých bankami 
mimo stavební spořitelny je zajištěno nemovitostí alespoň ze 100 %.

Za druhé, dostupné informace potvrzují pokračující obezřetné chování 
bank při klasifi kaci úvěrů i v průběhu roku 2010 identifi kované již v mi-
nulém roce.68 Distribuce úvěrů v selhání podle prodlení indikuje nadále 
vysoký podíl pohledávek, které jsou kategorizovány jako v selhání a zá-
roveň nejsou v prodlení více než 90 dnů (Tab IV.1). Krytí úvěrů v selhání, 
které jsou 90 a více dnů v prodlení, je více než dvakrát vyšší než krytí 
veškerých úvěrů v selhání a v bankovním sektoru jako celku dosahuje 
hodnot nad 100 %. 

64 Ve 4. čtvrtletí 2010 došlo k jednorázovému odpisu některých úvěrů v selhání, jakož i k přechodu 
relativně většího objemu především podnikových úvěrů v selhání do kategorie bez selhání.

65 V loňské ZFS 2009/2010 byl využíván ukazatel krytí úvěrů v selhání, kde v čitateli fi gurovaly 
celkové opravné položky. Hodnoty takového ukazatele jsou řádově o 5–10 p.b. vyšší než 
u poměru, kde v čitateli fi gurují pouze opravné položky k úvěrům v selhání. 

66 Informace o míře zajištění úvěrů nefi nančním podnikům není na agregátní úrovni dostupná. 
Centrální registr úvěrů vedený ČNB obsahuje pouze informaci o existenci různých typů zajištění 
(nemovitost, pohledávky, cenné papíry, ručení, záruky apod.). Za úvěry s relativně dobrým 
zajištěním jsou považovány úvěry zajištěné nemovitostí plus dvěma dalšími druhy zajištění.

67 Uvedené údaje se vztahují k pohledávkám, u kterých byl již proces vymáhání ukončen 
a u kterých tak pravděpodobně dlužník spolupracoval s bankou. V případě pohledávek, 
u kterých ještě nebyl proces vymáhání ukončen, banky odhadují nižší míry výtěžnosti 
(u hypoték kolem 70–80 %, u podnikových úvěrů kolem 60–70 % a u spotřebitelských 
půjček téměř 40 %). 

68 Viz ZFS 2009/2010, s. 61–62.
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Za třetí, postupné ekonomické oživení zvyšuje pravděpodobnost, že ně-
které úvěry v selhání takto kategorizované z obezřetnostního hlediska 
vykážou životaschopnost a postupně se přesunou do standardních úvě-
rů. Dostupná data o podnikových úvěrech indikují, že k tomuto jevu 
dochází v mírně zvýšené míře od 4. čtvrtletí 2010.69 

Za čtvrté, implicitní rizikové váhy (spočtené jako podíl rizikově vážených 
aktiv a celkových aktiv) se v roce 2010 postupně snižovaly s tím, jak 
rizikově vážená aktiva rostla pomaleji než celková aktiva (Graf IV.9). Za-
tímco koncem roku 2009 byl zmíněný podíl 52,1 %, koncem roku 2010 
již jen 50,1 %. Hlavním důvodem byl mírný pokles hodnot parametrů 
úvěrového rizika u bank využívajících pokročilý způsob výpočtu kapitá-
lových požadavků (tzv. internal ratings based, IRB).

…jiné indikují, že úvěrová rizika ještě přetrvávají ve zvýšené míře
Vývoj některých ukazatelů však pokles úvěrových rizik a dostatečnost 
opravných položek relativizuje. Za prvé, pozorované míry defaultu ne-
fi nančních podniků zatím nevykazují příliš velký pokles a v segmentu 
úvěrů obyvatelstvu i živnostníkům mírně rostou (viz části 2.2 a 2.3). 
Za druhé, v rámci úvěrů v selhání dochází k migraci především do nejri-
zikovější kategorie úvěrů v selhání, tj. do kategorie ztrátových úvěrů, ze 
kterých jich jen nepatrné množství začne být opět spláceno (Tab. IV.1). 
Pokud by k této migraci docházelo ve zvýšené míře i nadále, rizikem pro 
následující období by tak mohla být nutnost dodatečné tvorby oprav-
ných položek k úvěrům v selhání, která by se nepříznivé odrazila v zis-
kovosti bank, a to i v případě, pokud by celkový objem úvěrů v selhání 
již dále výrazněji nerostl.

Za třetí, pokud bychom pro objemy úvěrů v selhání ke konci roku 2010 
analyticky sestrojili požadovanou úroveň krytí pomocí hodnot LGD 
reportovaných bankami v projektu společných zátěžových testů 
(viz Box 11 v části 4.2), které by byly aplikovány na jednotlivé relevantní 
segmenty úvěrů v selhání (u úvěrů na bydlení ve výši 21,5 %, u spotře-
bitelských úvěrů 53 %, a u podnikových a ostatních úvěrů 41 %), dostali 
bychom hodnotu krytí 40 %, tj. stále pod reportovanou hodnotou krytí 
ve výši 48 %. Nicméně při vyšších hodnotách LGD (např. v každém seg-
mentu o 10 p.b.) by požadovaná úroveň krytí činila 50 %, tedy méně, 
než činí současná úroveň krytí. Přitom obdobná analýza provedená pro 
konec roku 2009 indikovala dostatečné krytí i pro stresované hodnoty 
LGD. To implikuje, že při méně příznivém vývoji a vyšších hodnotách 
LGD by existující opravné položky neposkytovaly příliš velký polštář.

Za čtvrté, v oblasti úvěrů v selhání podnikům se projevuje pozdější fáze 
recese, kdy se zpožděním dochází k propadu některých větších expo-
zic do stavu selhání. Velké úvěry (tj. nad 1 mld. Kč) nyní tvoří téměř 
10 % portfolia úvěrů v selhání. Míra koncentrace podnikových portfo-
lií, která v průběhu let 2005–2009 mírně klesala, se navíc v roce 2010 

69 Zatímco v roce 2009 a v první polovině roku 2010 bylo reklasifi kováno z úvěrů v selhání 
do úvěru bez selhání každý měsíc v průměru 270 nefi nančních podniků, v druhé polovině 
roku 2010 se již jednalo každý měsíc o v průměru asi 340 podniků.
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TAB. IV.1

Zajištěné úvěry 
domácnostem 
a podnikům

Nezajištěné 
úvěry 

domácnostem 
a podnikům

Ostatní
úvěry

Úvěry v selhání 
celkem

2007 26,6 63,8 9,6 100,0

2008 26,8 63,9 9,3 100,0

2009 31,6 59,5 8,9 100,0

2010 36,0 57,4 6,7 100,0

Nestandardní Pochybné Ztrátové
Úvěry v selhání 

celkem

2007 31,5 16,8 51,7 100,0

2008 31,3 15,0 53,6 100,0

2009 37,8 21,0 41,2 100,0

2010 39,1 13,4 47,5 100,0

Bez prodlení
Prodlení 
do 3M

Prodlení 
nad 3M

Úvěry v selhání 
celkem

2007 47,7 7,8 44,5 100,0

2008 45,2 9,2 45,6 100,0

2009 52,9 8,7 38,4 100,0

2010 51,8 9,6 38,6 100,0

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:   Zajištěné úvěry = úvěry na bydlení + úvěry podnikům zajištěné 

nemovitostí a alespoň dalšími dvěma typy zajištění (zástavy pohledávek, 
movitých věcí, cenných papírů, ručení, záruky apod.). 

Struktura úvěrů v selhání 
(v %)
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mírně zvýšila. Podíl pěti největších podnikových klientů činil ke konci 
roku 2010 v průměru 18,3 % úvěrového portfolia právnickým osobám, 
přičemž koncem roku 2009 tento podíl činil 17,8 %. Vzhledem k tomu, 
že úvěry největším klientům bývají zpravidla méně zajištěné či zcela ne-
zajištěné, přetrvává i nadále riziko vysokých ztrát v případě defaultu 
několika největších klientů bank (viz část 4.2). 

Paralelně se též zvyšuje podíl „rizikovějších“ odvětví (developeři, staveb-
nictví) na úvěrech v selhání, kde i hodnota zastavené nemovitosti ne-
musí odpovídat původním očekáváním při poskytnutí úvěru (Tab. IV.2). 
Pominout nelze ani expozice vůči projektům v sektoru fotovoltaiky, 
kde se dlužníci vzhledem ke změně legislativního rámce mohou dostat 
do problémů se splácením úvěrů (viz část 2.2). 

Nedostatečná tvorba opravných položek by mohla představovat vyšší 
riziko především v případě malých a středních bank. Malé banky vyka-
zují nejnižší poměr krytí úvěrů v selhání, zatímco střední banky vykazují 
nejnižší poměr krytí úvěrů v prodlení více než 90 dnů (Graf IV.10). Záleží 
ale na míře a kvalitě zajištění.

V roce 2010 pokračoval růst restrukturalizovaných úvěrů
Restrukturalizace úvěrů probíhala ve zvýšené míře i v průběhu 
roku 2010. Celkem bylo v segmentu úvěrů nefi nančnímu privátnímu 
sektoru restrukturalizováno téměř 20 mld. Kč (v roce 2009 se jedna-
lo o 11,5 mld. Kč). Pokud je restrukturalizace motivována zhoršenou 
schopností dlužníka splácet úvěr, jedná se o nucenou restrukturalizaci 
a banka musí daný úvěr kategorizovat jako úvěr v selhání a vytvořit vůči 
němu opravné položky. Problematika restrukturalizovaných úvěrů je vý-
konem dohledu pečlivě sledována a dostupná evidence z prováděných 
dohlídek svědčí o tom, že v této oblasti nedochází k významnějšímu 
podhodnocování úvěrových rizik.

Provozní zisk nadále umožňuje absorpci úvěrových ztrát 
Vysoké provozní zisky 70 dovolují bankám si i nadále vytvářet dostatečný 
polštář pro krytí ztrát především z úvěrových expozic. Provozní zisk bank 
i v roce 2010 dostatečně kompenzoval vývoj ztrát ze znehodnocení úvě-
rů, čímž zajistil stabilní úroveň čistého zisku bank (Graf IV.11). Čistý 
zisk meziročně mírně poklesl a činil v roce 2010 přibližně 56 mld. Kč 
(Graf IV.12). Pokles byl zapříčiněn převážně vyšší srovnávací základnou 
z konce roku 2009 v důsledku mimořádných příjmů v posledním čtvrtletí 
roku 2009, k čemuž navíc přispěl mírný růst správních nákladů ve druhé 
polovině 2010. Rentabilita kapitálu Tier 1 poklesla ve srovnání s rokem 
2009 o více než 4 procentní body na 21,8 % v roce 2010.

Ziskovost bankovního sektoru by neměla být ohrožena ani v přípa-
dě zpřísnění měnové politiky ČNB
Ačkoliv je konzervativní model domácích bank vystaven především rizi-
ku zhoršení kvality úvěrového portfolia, jelikož více než 50 % zdrojů je 
investováno do klientských úvěrů, zároveň tento model generuje dosta-

70 Provozní zisk je spočten jako zisk bez započtení ztrát ze znehodnocení úvěrů (pre-provision profi t).
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GRAF IV.10

Krytí úvěrů v selhání a úvěrů v prodlení nad 90 dnů
(v %; březen 2011)

Pramen:  ČNB

TAB. IV.2

Velké úvěry 
podnikům

Malé úvěry 
podnikům …

Úvěry v selhání 
podnikům 

celkem

2007 5,0 95,0 100,0

2008 3,5 96,5 100,0

2009 3,4 96,6 100,0

2010 9,8 90,2 100,0

Stavebnictví 
a nemovitosti

Zpracova-
telský 

průmysl
Ostatní 
odvětví

Úvěry v selhání 
podnikům 

celkem

2007 16,6 36,2 47,2 100,0

2008 18,6 39,7 41,6 100,0

2009 22,6 39,3 38,1 100,0

2010 29,5 31,9 38,6 100,0

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:  Velké úvěry = nad 1 mld. Kč.

Struktura úvěrů v selhání podnikům
(v %)

TAB. IV.3

Nefi nanční podniky
Obyvatelstvo (úvěry 

na bydlení)
Obyvatelstvo 

(spotřebitelské)

2007 0,8 0,2 0,1

2008 0,4 0,2 0,1

2009 1,0 0,5 0,9

2010 1,9 0,6 1,6

Pramen:  ČNB
Pozn.:  Jedná se o úvěry bez kontokorentů a úvěrů z platebních karet.

Podíl úvěrů v jednotlivých segmentech, které byly v daném 
roce restrukturalizovány
(v %)
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tečné výnosy zejména díky stabilním složkám zisku, jakými jsou úrokový 
zisk a zisk z poplatků a provizí (Graf IV.13). V roce 2010 zaznamenaly 
obě položky 5% meziroční růst. Stabilní základna střadatelů, omezená 
schopnost podniků fi nancovat se na trhu a do určité míry omezená 
konkurence v bankovním sektoru 71 zajišťuje bankám stabilní úrokovou 
marži z klientských úvěrů (Graf IV.14). Banky profi tují též ze své funkce 
zprostředkovatelů platebního styku, přičemž čisté příjmy z platebního 
styku tvoří polovinu celkového zisku z poplatků a provizí. Úrokový zisk 
z reverzních repo operací s ČNB naopak od roku 2008 nepřetržitě klesá 
v návaznosti na snižující se měnověpolitickou sazbu. Stejně tak zisk z fi -
nančního přecenění 72 refl ektoval vývoj na fi nančních trzích v průběhu 
roku 2010 a i když zůstal kladný, meziročně se snížil o 57 %. 

Dostupná data ukazují, že při běžných pohybech měnověpolitické sazby 
není úrokový zisk bank příliš touto sazbou ovlivněn (Graf IV.14). Vývoj 
úrokové marže pro segment podniků a domácností zejména v posledních 
dvou letech naznačuje, že při poklesech měnověpolitické sazby se marže 
u domácností zvyšuje, zatímco u podniků se spíše snižuje. Očekávané 
zpřísňování měnové politiky by tak nemělo mít výraznější vliv na zisko-
vost bank, nicméně nelze vyloučit pokles ziskovosti u některých malých 
a středních bank s nižším podílem klientských vkladů v bilancích. 

Kapitálová přiměřenost bankovního sektoru se dále zvýšila, rizikem 
jsou možné zvýšené výplaty dividend
Banky v roce 2010 posílily kapitálové vybavení na historicky nejvyšší hod-
notu od roku 2003, a to především formou nerozdělených zisků. Kon-
cem roku 2010 činila celková kapitálová přiměřenost 15,5 % a v březnu 
2011 pak 15,6 % (Graf IV.15). Všechny banky vykazovaly hodnoty nad 
10 %. Vysoké kapitálové vybavení přispělo k udržení indexu bankovní 
stability na mírně vyšších hodnotách než v loňském roce, a to i přes ná-
růst úvěrového rizika a mírný pokles ziskovosti. Drtivá většina regulator-
ního kapitálu je tvořena kvalitním kapitálem typu Tier 1 (Tier 1 kapitálo-
vá přiměřenost činila ke konci roku a též v březnu 2011 celkem 14,1 %). 
Vzhledem k tomu, že český bankovní sektor nevykazuje v Tier 1 kapitálu 
žádné hybridní instrumenty, je Tier 1 kapitál v podstatě shodný s jádro-
vým Tier 1 kapitálem (core Tier 1) a též s plánovaným kmenovým kapi-
tálem Tier 1 (common equity Tier 1) v Basel III (viz Box 7).

I když je kapitálový polštář českého bankovního sektoru poměrně vel-
ký, rizikem pro nejbližší období by mohly být vyšší výplaty dividend ze 
zadržených zisků minulých let, které tvoří podstatnou část regulator-
ního kapitálu (Graf IV.16). Snížení kapitálového polštáře by mohlo být 
motivováno náznaky skončení krize a přílišným růstem optimistických 
očekávání ohledně budoucího vývoje. Před tvorbou neadekvátně op-
timistických očekávání je třeba varovat, neboť vývoj v zahraničí, kde 

71 Hirschmanův–Herfi ndahlův index koncentrace bankovního trhu činil 0,11 ve srovnání 
s hodnotou 0,04 pro rakouský bankovní sektor v roce 2009 (Rumler, F., Waschiczek, W. 
(2010): The Impact of Economic Factors on Bank Profi ts, Monetary Policy & the Economy 
Q4/10, OeNB, s. 49–67).

72 Pojem „Zisk z fi nančního přecenění“ je použit jako kratší verze korektního termínu „Zisky/
ztráty z přecenění fi nančních aktiv a fi nančních závazků“.
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Vývoj klíčových komponent zisku z fi nanční činnosti
(v mld. Kč)
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kulminují problémy některých zadlužených ekonomik eurozóny, a také 
vývoj rizik v domácí ekonomice zatím nedodává dostatečnou oporu pro 
tvrzení, že krize již skončila.

Box 7:

NOVÝ REGULATORNÍ KONCEPT BASEL III

Basilejský výbor pro bankovní dohled v prosinci 2010 vydal nová 
doporučení na posílení regulace, dohledu a řízení rizik bankovní-
ho sektoru (tzv. Basel III). Novinky lze shrnout do čtyř základních 
oblastí. 

Za prvé, kapitál prochází kvalitativním i kvantitativním zlepšením 
a požadovaná minimální kapitálová přiměřenost se obecně zpřís-
ňuje (Graf IV.1 Box). Upřednostňuje se kvalitní kmenový kapitál 
(common equity) Tier 1 před hybridními nástroji a podřízenými 
dluhy, zpřísňuje se odpočet některých položek od kapitálu (např. 
některé se nyní odečítají pouze od Tier 1 kapitálu) a omezuje se 
zohlednění menšinových podílů v kapitálu. Ukazatel minimální 
kapitálové přiměřenosti měřený na úrovni celkového kapitálu se 
doplňuje obdobnými ukazateli na úrovni jednotlivých složek ka-
pitálu. Pro omezení procyklického chování fi nančních institucí, 
které v době šoků přispívá ke zhoršení situace v reálné ekonomi-
ce, Basel III zavádí dva tzv. kapitálové polštáře, a to konzervační 
polštář a proticyklický kapitálový polštář.73 Oba polštáře mají do-
nutit banky k omezení výplaty dividend. Finanční instituce budou 
muset omezit distribuci svých zisků ve prospěch tvorby kapitálo-
vých rezerv určených pro krytí případných ztrát. 

Za druhé, v oblasti řízení rizik jsou i doporučení na snížení vý-
znamu externího ratingu ve prospěch interního systému pro vy-
hodnocení úvěrové kvality. V souvislosti s ratingy dochází dále 
ke zpřísnění kritérií způsobilosti pro uznané ratingové agentury. 
Globální krize prokázala, že není dostatečně ošetřeno riziko pro-
tistrany. Výčet opatření, která tuto problematiku řeší, zahrnuje 
například zvýšení kapitálového požadavku na krytí rizika pro-
tistrany nebo převod transakcí obchodovaných přes OTC trhy 
na trhy s centrální protistranou.

Za třetí, kapitálová přiměřenost by měla být doplněna novým 
ukazatelem, tzv. pákovým poměrem (leverage ratio). Ten má 
omezit míru využívání cizích zdrojů v bankovním sektoru a po-
skytnout dodatečnou pojistku vůči modelovému riziku a riziku 
chyby měření. Pákový poměr bude zatím sloužit jako doplňkový 
ukazatel, výhledově, po uvážené revizi a kalibraci, by měl přejít 
do Pilíře 1. 

73 Viz článek Nadměrný růst úvěrů jako indikátor fi nanční (ne)stability a jeho využití 
v makroobezřetnostní politice (Geršl, Seidler) v tématické části této Zprávy.
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Za čtvrté, pro účely posílení řízení likvidity představuje Basel III 
dva nové standardy (viz rovněž část 3.1).74 První, tzv. poměr lik-
vidního krytí (Liquidity coverage ratio, LCR), je zaměřen na posí-
lení 30denní likvidity a vyžaduje dostatečné (nejméně 100%) kry-
tí stresovaného čistého odlivu likvidity pomocí vysoce likvidních 
aktiv. Druhý standard, tzv. poměr čistého stabilního fi nancování 
(Net stable funding ratio, NSFR), se zaměřuje na omezení nesou-
ladu splatností aktiv a pasiv tak, aby banky při fi nancování dlou-
hodobých úvěrů nespoléhaly na nestabilní krátkodobé zdroje. 

Basilejský výbor pro bankovní dohled doporučuje opatření souvi-
sející s kapitálem a přiměřeností postupně aplikovat od roku 2013 
a v plném rozsahu vyžadovat od roku 2018. Zavedení pákového 
poměru bude předcházet monitorovací období. Od roku 2013 
by mělo dojít k období souběhu s tím, že od roku 2018 by měl 
být pákový poměr podle Basel III zaveden do Pilíře 1. Standardy 
likvidity by měly být zavedeny od roku 2015, resp. 2018. Do-
poručení Basel III budou do evropského práva implementována 
prostřednictvím směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích 
(tzv. CRD IV). V konkrétních případech může dojít k odchylkám 
od Basel III, celkový koncept by však měl být zachován.

Odhady dopadů změn ve vymezení kapitálu a zavedení páko-
vého poměru ukazují, že bankovní sektor ČR jako celek by při 
zachování současné hladiny kapitálu a rizikového profi lu neměl 
být vystaven nutnosti zvyšování kapitálu. V případě některých 
jednotlivých bank však potřebu navýšení kapitálu nelze vyloučit. 
Tyto odhady jsou prozatím založeny na údajích získaných pravi-
delným sběrem dat v rámci výkaznictví, které neobsahují všech-
na data potřebná pro výpočty. Odhad dopadů zavedení standar-
dů likvidity na bankovní sektor ČR vyžaduje získaní dat mimo 
pravidelné výkaznictví a bude k dispozici nejdříve v průběhu 
roku 2011. Provedené analýzy však v souladu s dobrou likviditní 
pozicí českého bankovního sektoru indikují, že by dodržení obou 
likviditních standardů neměl pro většinu bank představovat větší 
problém, a to na rozdíl od řady bank z vyspělých zemí EU.75

V souvislosti s poměrně dlouhým obdobím implementace Basel III 
je vhodné zmínit, že řada především vyspělých zemí se rozhod-
la po bankách požadovat splnění požadavků Basel III dříve, tj. 
před ofi ciálním termínem implementace. Jedná se např. o Aus-
trálii, Kanadu, Španělsko, Norsko, Švédsko či Švýcarsko. Některé 
země – především Velká Británie, Španělsko, Švýcarsko a Švéd-
sko – navíc považují některé (především kapitálové) požadavky 
Basel III za nedostatečné a budou po svých bankách vyžadovat 
vyšší standardy.

74 BIS: Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 
monitoring, prosinec 2010.

75 Viz výsledky QIS k Basel III v rámci EU (webová stránka EBA).
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Pramen:  ČNB
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GRAF IV.18

Nesoulad splatností úvěrů a vkladů: netto rozvahová pozice 
v sektoru stavebních spořitelen
(v mld. Kč; ke konci roku 2010, standardní úvěry mínus vklady) 

Pramen:  ČNB
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Likviditní pozice bank v ČR je na velmi dobré úrovni, určité výjimky 
existují v sektoru stavebních spořitelen
Likviditní situace bankovní sektoru se udržuje na stabilních úrovních 
s 26% podílem rychle likvidních aktiv na celkových aktivech (Graf IV.17). 
Dílčí potenciál pro nárůst likviditního rizika vzniká v segmentu stavebních 
spořitelen, u nichž se podíl likvidních aktiv v čase snižuje a v roce 2010 
dosáhl 16 %, tedy o deset procentních bodů méně než u hodnoty za celý 
bankovní sektor, a meziročně klesl o 6 p.b. Krytí netto 3měsíční pozice 
klientských úvěrů a vkladů pomocí rychle likvidních aktiv se taktéž me-
ziročně snížilo ze 41 % na 32 %. Jedním ze zdrojů postupného zhor-
šování likviditní pozice je fakt, že stavební spořitelny konkurují bankám 
na trhu hypoték, přičemž splatnost jejich zdrojů se postupně s růstem 
objemu vkladů po uplynutí vázací doby (dvě třetiny jejich vkladů) zkra-
cuje, což se projevuje rostoucím nesouladem splatnosti aktiv a pasiv. Po-
hledávky nad 5 let převyšují dlouhodobé závazky téměř o 164 mld. Kč 
(Graf IV.18). 

Slabší likviditní pozice stavebních spořitelen ve srovnání s bankovním 
sektorem jako celkem přitom není způsobena nedostatky v řízení li-
kvidity, ale souvisí primárně s nastavením parametrů systému staveb-
ního spoření. Při výrazných změnách makroekonomického prostředí 
nebo tržních podmínek by mohly být stavební spořitelny vystaveny od-
livu vkladů po vázací době, které mají charakter termínovaných vkladů 
s 3měsíční výpovědní lhůtou a tvoří významnou část vkladů sektoru. 
Toto riziko má stále pouze potenciální charakter. I když ve druhé po-
lovině roku 2010 došlo k nárůstu výpovědí smluv o stavebním spoření, 
paralelně došlo k navýšení počtu nově uzavřených smluv. 76 Ve druhé 
polovině roku 2010 růst počtu nově uzavřených smluv přesahoval počet 
vypovězených smluv, což pozitivně ovlivnilo podíl vkladů ve vázací době. 
Podíl vkladů ve vázací době se zvýšil v období mezi červencem a prosin-
cem roku 2010 o 3,3 procentního bodu na 33,7 %.

Další rizika v sektoru stavebních spořitelen souvisí s regulací rozpětí 
mezi úrokovými sazbami z vkladů a úvěrů a dlouhodobým zafi xováním 
těchto úrokových sazeb v průběhu platnosti smlouvy o stavebním spo-
ření. V důsledku je prostor, který mají stavební spořitelny k dispozici pro 
reakci v případě výrazných výkyvů tržních úrokových sazeb oběma smě-
ry, omezen jen na nové smlouvy. Díky stabilnímu úrokovému prostředí, 
které by mělo být zachováno i v nejbližších dvou letech, vznikají vhodné 
podmínky pro provedení změn v systému stavebního spoření, které exis-
tující zdroje rizik v sektoru výrazným způsobem zmírní. 

76 Snížení státní podpory, které bylo Parlamentem ČR schváleno v létě 2010 a které bylo zrušeno 
v dubnu 2011 Ústavním soudem, nevedlo v souhrnu k tak výraznému poklesu výnosnosti 
tohoto produktu, který by vyvolal prudký odliv vkladů.
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Kvalitní likvidní aktiva Váha

Pokladní hotovost 100%

Dluhopisy vydané centr. bankami a vládními institucemi

Rezidenti a nerezidenti s rizikovou váhou 0 % podle Basel II 100%

Nerezidenti s rizikovou váhou 20 % podle Basel II 85%

Přijaté kolaterály s rizikovou váhou 0 % podle Basel II, které jsou právě 
ponechány účetní jednotce mínus aktiva převedená v repo obchodech

100%

Odtok hotovosti
Míra 

odtoku

Finanční závazky jiné než vklady splatné do 30 dnů 100%

Vklady

Vklady splatné do 30 dnů

Vklady klientské – pojištěné 10%

Vklady klientské – nepojištěné 75%

Vklady úvěrových institucí 100%

Vklady splatné nad 30 dnů – klientské 10%

Poskytnuté přísliby a záruky 10%

Přítok hotovosti
Míra 

přítoku

Finanční aktiva jiné než vklady, které nejsou započítány do likvidních 
aktiv a jsou splatné do 30 dnů

100%

Úvěry splatné do 30 dnů

Úvěry úvěrovým institucím 100%

Úvěry klientské 50%

Pramen: ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:   V tabulce jsou zahnuty pouze položky, které jsou z hlediska domácího 

bankovního sektoru významné. Krátkodobý likviditní poměr = kvalitní 
likvidní aktiva/celkový čistý odtok hotovosti v následujících 30 dnech.

TAB. IV.4

Souhrn předpokladů pro krátkodobý likviditní poměr
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Český bankovní sektor jako celek by neměl mít významnější problé-
my s chystanou regulací likvidity v rámci Basel III 
Vzhledem k tomu, že dostupná data v ČNB nedovolují přesné spočtení 
obou likviditních požadavků v Basel III (viz Box 7), zvolila ČNB po vzo-
ru jiných autorit77 způsob založený na aproximativních ukazatelích. Jako 
proxy pro LCR byl sestaven tzv. krátkodobý likviditní poměr a jako proxy 
pro NSFR byl spočten tzv. strukturovaný likviditní poměr. V obou přípa-
dech byly jednotlivé položky nastaveny co možná nejblíže požadavkům 
Basel III a v případě nejistoty byly zpravidla použity konzervativnější po-
stupy a váhy. Spočtené ukazatele s využitím dat ke konci roku 2010 tak 
lze interpretovat jako spodní hranice skutečných hodnot. Paralelně ČNB 
provedla šetření na úrovni vybraných bank v oblasti obou likviditních uka-
zatelů, jehož výsledky indikují připravenost domácích bank na novou re-
gulaci v oblasti likvidity.

Krátkodobý likviditní poměr je ve své podstatě zátěžovým testem likvidity, 
neboť vyžaduje, aby existovalo 100% krytí pomocí kvalitních likvidních ak-
tiv případného razantního odlivu likvidity z bilance banky v horizontu jed-
noho měsíce (Tab. IV.4). Předpokládá se, že dojde k odlivu vkladů a ome-
zení přílivu zdrojů, přičemž do likviditního polštáře lze započíst v podstatě 
pouze hotovost, dluhopisy s nízkým rizikem a další kvalitní kolaterál (např. 
poukázky ČNB obdržené v reverzních repo operacích). I přes konzervativní 
nastavení vah u odlivu hotovosti vzhledem k poměrně značné nejistotě 
ohledně struktury vkladů 78 by se hodnota ukazatele pro bankovní sektor 
jako celek měla pohybovat nad 100% hranicí stanovenou v Basel III.

Strukturovaný likviditní poměr vyžaduje, aby disponibilní stabilní zdroje 
banky (tzn. zejména retailové vklady a dlouhodobé závazky) byly mini-
málně stejně vysoké jako potřebné stabilní zdroje, které jsou odvozeny 
od struktury aktiv.79 Cílem takového ukazatele je snaha udržovat ze 
strany bank stabilní fi nancování v jejich bilancích. Výsledky ukazují, že 
český bankovní sektor jako celek by dosáhl přibližné hodnoty 110 %. 

Jedním z hlavních znaků bankovního podnikání je nesoulad splatností ak-
tiv (spíše dlouhodobá) a pasiv (spíše krátkodobá), jehož omezení na „ro-
zumnou míru“ je jedním z cílů regulace likvidity v rámci Basel III. Míru 
nesouladu splatností (maturity mismatch) je obtížné měřit, neboť např. 
retailové vklady na straně pasiv bank mají standardně poměrně krátkou 
splatnost, ale zároveň jsou velmi stabilním zdrojem fi nancování. Vývoj vy-
braných ukazatelů nesouladu splatností ukazuje, že v ČR postupně dochá-
zí k prohlubování nesouladu splatností v souvislosti s růstem fi nančního 
zprostředkování (úvěrová expanze především v segmentu dlouhodobých 

77 Např. MMF: Global Financial Stability Report, duben 2011 nebo Riksbank: Financial Stability 
Report 2/2010.

78 Hodnota tohoto ukazatele je totiž velmi závislá na tom, jaký podíl vkladů lze považovat za 
„retail“ (stabilní) a jaký za „wholesale“ (méně stabilní).

79 Vydané cenné papíry, retailová depozita či ostatní depozita se splatností delší než jeden rok 
jsou obecně pokládány za stabilní zdroje fi nancování. Naopak úvěry od fi nančních institucí 
splatné do jednoho roku jsou považovány za nestabilní. Držené dluhopisy s delší splatností 
a vysokým ratingem, které jsou obchodovány na likvidních trzích, požadují menší množství 
stabilních zdrojů fi nancování (20 %) než např. úvěry podnikům se splatností delší než jeden 
rok (100% krytí stabilním zdrojem fi nancování).
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Aktiva (výpočet pro požadovaný stabilní zdroj fi nancování) Váha

Pokladní hotovost

0 %Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku

Úvěry poskytnuté fi nančním institucím se splatností do 1 roku

Pohledávky vůči centrálním bankám
5 %Dluhové cenné papíry vydané vládou nebo centrální bankou se 

splatností nad 1 rok

Korporátní dluhové cenné papíry se splatností nad 1 rok 20 %

Kapitálové nástroje

50 %Poskytnuté úvěry nefi nančním subjektům se splatností do 1 roku

Drahé kovy

Poskytnuté úvěry a pohledávky se splatností nad 1 rok 85 %

Všechna ostatní aktiva výše neuvedená 100 %

Pasiva (stabilní zdroje fi nancování) Váha

Tier 1 kapitál

100 %Tier 2 kapitál

Závazky se splatností nad 1 rok

Závazky se splatností do 1 roku za nefi nančními subjekty 80 %

Ostatní závazky a kapitál výše neuvedený 0 %

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:   Strukturovaný likviditní poměr = (∑zdroj fi nancování*váha) / (∑aktiva*váha).

TAB. IV.5

Souhrn předpokladů pro strukturovaný likviditní poměr
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GRAF IV.19

Nesoulad splatností aktiv a pasiv v bankovním sektoru
(v % aktiv; kumulovaná 3M netto rozvahová pozice)

Pramen:  ČNB
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hypotečních úvěrů) v situaci nízkých úrokových sazeb, kdy vkladatelé čas-
to upřednostňují držet vklady ve formě vkladů na viděnou (Graf IV.19).80

Zdroje fi nancování bank v ČR jsou lokální a stabilní
Jedním z důvodů, proč český bankovní sektor obstojí i ve strukturo-
vaných ukazatelích likvidity, je vysoký objem klientských vkladů s po-
dílem kolem 70 % na celkových pasivech. Český bankovní sektor si 
i v mezinárodním srovnání udržuje velmi vysoký podíl vkladů na úvě-
rech (Graf IV.20). Kromě vkladů jsou zdrojem financování meziban-
kovní výpůjčky a vydané dluhopisy, především dlouhodobé hypoteční 
zástavní listy (HZL). 

Banky nejsou závislé na zdrojích ze zahraničí a dlouhodobě si udržují 
pozitivní čistou externí pozici (Graf IV.21). To znamená, že banky v ČR 
spíše půjčují svým mateřským skupinám. Hrubá expozice bank se síd-
lem v ČR (bez poboček) vůči svým mateřským skupinám v zahraničí se 
dlouhodobě pohybuje kolem 100 mld. Kč (tj. řádově ve výši kolem 3 % 
aktiv) a za bankovní sektor jako celek je zhruba na poloviční hodnotě 
regulatorního limitu 25 % kapitálu, který je však aplikován na tzv. čistou 
angažovanost.81 V této souvislosti je vhodné sledovat pozici zahranič-
ních mateřských společností a rizika, kterým tyto skupiny čelí jako celek. 
Z údajů za rok 2010 vyplývá, že všechny čtyři zahraniční ovládající sku-
piny velkých bank docílily v roce 2010 čistého zisku, a to i přes pokra-
čující ztráty z úvěrového portfolia. Jejich vybavení kvalitním kapitálem 
je poměrně dobré, čelí však rizikům spojeným s držbou expozic vůči 
zadluženým zemím EU (Tab. IV.6).

Box 8:

VYBRANÉ MEZINÁRODNÍ INICIATIVY 
V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

V reakci na fi nanční krizi přineslo zasedání G20 v Londýně v dub-
nu roku 2009 řadu iniciativ ke zvýšení stability fi nančního sys-
tému. Klíčovým úkolem pro mezinárodní odbornou veřejnost 
se tak stalo dosažení konsenzu ohledně způsobu, jak minimali-
zovat celospolečenské náklady událostí podobných nedávné fi -
nanční krizi. Vedle nového rámce pro bankovní regulaci Basel III 
(viz Box 7) je hojně diskutován také vliv regulace na hospodářský 
cyklus a možná role opravných položek k úvěrům při zmírňování 

80 Toto téma bylo podrobně diskutováno ve článku Indikátory fi nanční stability: výhody 
a nevýhody jejich využití v hodnocení stability fi nančního systému (Geršl, Heřmánek) v ZFS 
2006.

81 Do konce roku 2010 platil limit 20 % kapitálu. Čistá angažovanost je spočtena jako hrubá 
angažovanost mínus některé odpočitatelné položky, jako např. 75 % expozice (do konce 
roku 2010 to bylo 80 %), pokud je protistranou úvěrová instituce z EU apod.
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GRAF IV.20

Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům ve vybraných zemích EU
(v %; konec roku 2010; vklady/úvěry rezidentům)

Pramen:  ECB
Pozn.:  EA = eurozóna; EU = průměr všech zemí EU.
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GRAF IV.21

Čistá externí pozice bankovních sektorů
(v % HDP; konec roku 2010)

Pramen:  IMF IFS, centrální banky
Pozn.:  Údaj za AT je ke konci roku 2009.



72

Česká národní banka / Zpráva o fi nanční stabilitě 2010/2011

procyklických dopadů stávající regulace.82 Cílem diskutovaných 
opatření v dané oblasti je zavedení mechanismů, které by procy-
kličnost omezily.83 Příkladem mohou být tzv. dynamické opravné 
položky, které by na rozdíl od stávající úpravy ve většině zemí 
odrážely očekávané (tj. nikoli pouze realizované) úvěrové ztráty 
v průběhu hospodářského cyklu. 

Na vytváření nového rámce vzájemně spolupracuje řada meziná-
rodních a profesních organizací. V červnu roku 2010 vydal Basilej-
ský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Su-
pervision, BCBS) komentář k návrhu Rady pro mezinárodní účetní 
standardy (International Accounting Standards Board, IASB), jenž 
obsahoval konkrétní kroky k zavedení dynamických opravných po-
ložek.84 V lednu 2011 poté IASB s americkou Radou pro standardy 
ve fi nančním účetnictví (Financial Accounting Standards Board, 
FASB) po předchozích rozdílných stanoviscích vydaly společný ná-
vrh ke tvorbě opravných položek, který se přiklání k většímu zo-
hlednění budoucích úvěrových ztrát.85 V souladu s návrhem by se 
úvěry zařadily do tzv. good book a bad book v závislosti na tom, 
zda je cílem rizikového managementu obvyklé spravování pravidel-
ných splátek, anebo vzhledem k vysoké nejistotě ohledně splacení 
snaha o získání alespoň části úvěru. Pro první skupinu by se oče-
kávané ztráty a k nim vytvořené opravné položky spočetly na úrov-
ni portfolia, přičemž by byla vybrána vyšší hodnota z tzv. časově 
proporčních očekávaných ztrát a očekávaných ztrát v blízké bu-
doucnosti (minimálně za 12 měsíců). Kalkulace časově proporčních 
očekávaných ztrát by se provedla buď vynásobením celkových oče-
kávaných ztrát za zbývající životnost portfolia poměrem životnosti 
portfolia k jeho očekávané životnosti (tzv. lineární přístup), případ-
ně převedením celkových očekávaných ztrát za zbývající životnost 
portfolia do anuit a jejich sečtení za celou životnost portfolia (tzv. 
anuitní přístup). K úvěrům z bad book by se opravné položky vy-
tvářely v plné výši očekávaných ztrát. Zatím však není jasné, kdy by 
byl systém implementován (Graf IV.2 Box).

82 Vedle simulací hypotetického dopadu dynamických opravných položek na bilance amerických 
bank během fi nanční krize, viz Fillat J., L., Montoriol-Garriga, J. (2010): Addressing the Pro-
Cyclicality of Capital Requirements with a Dynamic Loan Loss Provision System, Federal 
Reserve Bank of Boston Working Paper č. QAU10-4, se výzkum zaměřil např. na způsob 
tvorby opravných položek a rozsah poskytnutých bankovních úvěrů či diskreci v různých 
režimech tvorby opravných položek a její vliv na transparentnost a rizikovou pozici bank 
(Beatty, A. L., Scott, L., 2009, Regulatory Capital Ratios, Loan Loss Provisioning and Pro-
Cyclicality, Working Paper, resp. Bushman, R., M., Williams, C., D., 2009, Accounting 
Discretion, Loan Loss Provisioning, and Discipline of Banks’ Risk-Taking, Working Paper 
University of North Carolina).

83 Procykličnost vychází z akumulace rizik v průběhu hospodářského cyklu. V období 
hospodářského poklesu zvyšují banky opravné položky v reakci na zhoršující se kvalitu/
rizikový profi l úvěrových portfolií, přičemž vyšší tvorba opravných položek vede ke snížení 
kapitálu právě v okamžiku, kdy banky naopak potřebují navýšit kapitálovou přiměřenost. 
Jednou z možných reakcí v dané situaci je omezení poskytovaných úvěrů a následné další 
prohloubení hospodářského cyklu.

84 BCBS (2010): A Comment Letter on Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, 
http://www.bis.org/bcbs/commentletters/iasb27.pdf.

85 IASB (2011): Supplement to ED/2009/12 Financial instruments: Amortised cost and impairment, 
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/2BD9895F-459F-43B8-8C4D-FE8ACA0A9AD/0/
SupplementarydocFinancialInstrumentsImpairmentJan2011.pdf.
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TAB. IV.6

Erste 
Group

KBC 
Group

Societe 
Generale

UniCredit 
Group

Aktiva celkem 
(mld. EUR)

206 321 1132 929

Čistý zisk (% aktiv) 0,5 0,6 0,3 0,1

Ztráty ze znehodnocení 
(% aktiv)

1,0 0,5 0,4 0,7

NPL (%) 7,6 5,2 5,4 6,6

Krytí NPL (%) 60,0 79,0 72,0 58,8

Náklady na riziko 155 bps 91 bps 77 bps 123 bps

Kapitálová přiměřenost 
(Core Tier 1, v %)

9,2 10,9 8,5 8,6

Podíl expozic 
vůči zadluženým 
ekonomikám* na Tier 1  
kapitálu (%)

22,5 80,9 32,1 103,6

Pramen:  webové stránky bank
Pozn.:  *Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko; data k 31. 3. 2010.

Situace mateřských skupin čtyř největších bank v ČR
(údaje ke konci roku 2010)
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Problematikou procyklického chování opravných položek v ČR se 
ČNB zabývala ve Zprávě o fi nanční stabilitě 2008/2009.86 Vzhle-
dem k tomu, že systém tzv. dynamické tvorby opravných položek 
používaný ve Španělsku byl do značné míry podpořen analýzami 
silně procyklického chování bank87, nabízí se otázka, zda se čes-
ké banky rovněž takto chovají při poskytování úvěrů. Analýza 
provedená na úvěrech nefi nančním podnikům v ČR podle roku 
poskytnutí úvěru (tzv. vintage analysis) ukazuje, že míra defaul-
tu pozorovaná v krizovém roce 2009 je významně vyšší u úvě-
rů poskytnutých v letech spojených s ekonomickým i úvěrovým 
boomem v letech 2006 a 2007 než u úvěrů poskytnutých dříve 
(Graf IV.3 Box). Potvrzuje se tak fakt, že v optimistických obdo-
bích poskytují banky úvěry relativně rizikovým klientům náchyl-
nějším na výkyvy v hospodářském cyklu. 

Vedle nové úpravy opravných položek, které se vztahují spíše k ča-
sové dimenzi systémového rizika, se v centru zájmu ocitl rovněž 
„staronový“ koncept systémově důležitých (tzv. too-big-to-fail) in-
stitucí (Systemically Important Financial Institutions, SIFI), zaměře-
ný spíše na systémové riziko k určitému okamžiku.88 V případě SIFI 
se jedná o konkrétní instituce, u nichž existuje vzhledem k jejich 
velikosti, propojenosti s ostatními bankami či specifi čnosti nabí-
zených služeb v rámci bankovního sektoru zvýšené riziko přenosu 
případných problémů do celého systému, potažmo reálné ekono-
miky. Tuto problematiku na mezinárodní úrovni řeší Financial Sta-
bility Board (FSB) se sekretariátem v Basileji. Jednou z dosud nedo-
řešených otázek je identifi kace SIFI a jejich přibližný počet. V této 
oblasti byla v posledních měsících vytvořena řada metodik, které 
jsou založeny na kalkulacích příspěvku jednotlivých SIFI k systé-
movému riziku.89 Podle dostupných informací se BCBS přiklání 
spíše k jednodušším indikátorům, kterými by mohly být například 
velikost banky a přijaté a poskytnuté půjčky na mezibankovním 
trhu.90 Konečný výběr indikátorů i počtu SIFI však přes doporučení 
BCBS zůstane na rozhodnutí FSB. 

86 Frait, J., Komárková, Z. (2009): Nástroje pro tlumení výkyvů v úvěrové dynamice v průběhu 
hospodářského cyklu, ZFS 2008/2009.

87 Jimenez, G., Saurina, J. (2006): Credit Cycles, Credit Risk, and Prudential Regulation, 
International Journal of Central Banking, roč. 2, č. 2, s. 65–98.

88 Časová a průřezová dimenze systémového rizika jsou podrobněji diskutovány v článku Frait 
a Komárková 2011 v této Zprávě. 

89 Jedná se například o metodu CoVaR, jenž je v zásadě podmíněným Value-at-Risk (VaR) 
pro jednotlivé instituce. Podmíněnost je defi nována hodnotami VaR ostatních institucí 
v systému, viz Adrian, T., Brunnermeier, M. (2008): CoVaR, Federal Reserve Bank of New 
York Working Paper. New York. Systémové externality mohou být též aproximovány tzv. 
depozitní pojistnou prémií, která odráží riziko selhání jednotlivých bank, rizikovou prémii, 
a dále korelace selhání v rámci bankovního sektoru, viz Huang, X., Zhou, H. a Zhu, H. (2010): 
Systemic Risk Contributions, FRB Working paper. Alternativní koncept pro změnu využívá 
tzv. Shapley value z oblasti teorie her formalizující přidělení kolektivní hodnoty jednotlivým 
participantům, viz Tarashev, N., Borio, C. a Tsatsaronis, K. (2009): The Systemic Importance 
of Financial Institutions, BIS Quarterly Review. 

90 Drehmann, M., Tarashev, N. (2011): Systemic Importance: Some Simple Indicators, BIS 
Quarterly Review.

4 FINANČNÍ SEKTOR

GRAF IV.2 BOX

Plán zavedení tvorby opravných položek zohledňujících 
očekávané úvěrové ztráty

Pramen:  ČNB

Návrh 
IASB 

a FASB

leden 2011,
komentáře do
1. dubna 2011

Schválení
IFRS 2Q 2011

Realizace zatím není stanoveno

09/0901/09 01/1005/09 09/10 01/1105/10

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2004 2005 2006 2007

GRAF IV.3 BOX

Vývoj měsíční míry defaultu podniků podle 
roku poskytnutí úvěru
(měsíční míra defaultu v %)

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB



74

Česká národní banka / Zpráva o fi nanční stabilitě 2010/2011

Nehledě na pokračující diskuze ohledně identifi kace SIFI rovněž 
pokračují práce na způsobu jejich regulace. V listopadu 2010 
podpořili účastníci summitu skupiny G20 v Soulu pokračování 
příprav v oblasti SIFI vedené v rámci FSB a národních regulátorů. 
Uvažovaná opatření se v prvním kole zaměřují zejména na tzv. 
globální SIFI (G-SIFI) a zahrnují mimo jiné zvýšenou kapacitu SIFI 
k pokrytí ztrát nad rámec zpřísněných kapitálových požadavků 
dle nových pravidel Basel III. Jednou z možností pro navýšení 
kapacity je např. systémová kapitálová přirážka, která by byla 
uplatňována diferencovaně pro každou SIFI nad rámec základ-
ních kapitálových požadavků, či podmíněné dluhopisy (tzv. Co-
Co bonds) umožňující přeměnu dluhopisu na akcie po dosažení 
předem stanovené ceny. Nehledě na zvolený mix nástrojů by 
podle informací agentury Reuters měly dodatečné kapacity od-
povídat přibližně 1% až 3% přirážce ke kapitálu. Celý balík opat-
ření by měl být schválen s ročním zpožděním na listopadovém 
summitu G20.91 

Českého bankovního sektoru se problematika globálních SIFI 
dotkne spíše nepřímo prostřednictvím mateřských společností 
největších českých bank. V úvahu přichází zejména francouzská 
Société Générale a italská UniCredit, jež v roce 2010 patřily mezi 
dvacet největších světových bank podle velikosti aktiv.92 

Při rychlém růstu jejich vkladové základny vykazují družstevní zá-
ložny vysoký podíl úvěrů v selhání 
I přes obdobnou úrokovou marži, jaká převažuje v bankovním sektoru, 
indikuje absolutní výše průměrných úroků na vkladech i úvěrech, že 
družstevní záložny se již delší dobu soustředí spíše na rizikovější klien-
ty (Tab. IV.7). Tuto hypotézu podporuje vysoký podíl klientských úvěrů 
v selhání, který v březnu 2011 činil 11,5 %, tj. téměř dvojnásobek než 
u bank. Poněkud znepokojivou hodnotu malého krytí úvěrů v selhá-
ní opravnými položkami (pod 10 % versus kolem 50 % u bank) může 
do určité míry mírnit v tomto sektoru standardní požadavek na zástavu 
nemovitostí u poskytovaných úvěrů. Je otázkou, zda družstevní záložny 
mohou být schopny dlouhodobě úspěšně pracovat s vyšší přijímanou 
úrovní rizika než banky. Nízká úroveň ziskovosti a poměrně koncentro-
vaná portfolia (u některých menších institucí činí podíl pěti největších 
klientů i více než 50 % portfolia) představují významné riziko do bu-
doucna, pokud by se ekonomika vyvíjela méně příznivým směrem. Tře-
baže agregovaná kapitálová přiměřenost Tier 1 družstevních záložen 
dosahuje relativně příznivé hodnoty 12,6 %, družstevní záložny, kte-
ré vykazují hodnotu pod 10 %, mají v současnosti více než 50% podíl 
na aktivech sektoru.

91 FSB (2011): Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening 
Financial Stability, http://www.fi nancialstabilityboard.org/ publications/r_110219.pdf.

92 Global Finance (2011): World’s 50 Biggest Banks 2010, http://www.gfmag.com/tools/ best-
banks/10619-worlds-50-biggest-banks.html#axzz1IpsSIT6J.
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TAB. IV.7

Družstevní 
záložny

Banky

Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) 7,2 5,2

Průměrný úrok na klientských vkladech (2) 3,3 1,1

Úroková marže (1)–(2) 3,9 4,1

Klientské vklady/úvěry 138,5 118,7

Podíl klientských úvěrů v selhání 10,3 6,4

Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami 9,3 49,0

Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,6 14,1

RoE 2,1 21,8

RoA 0,2 1,3

Podíl sektoru na úvěrech klientům 0,6 99,4

Podíl sektoru na vkladech klientů 0,7 99,3

Pramen: ČNB

Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami
(v %; rok 2010)
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Družstevní záložny mají malý podíl na celkových klientských úvěrech 
a vkladech sektoru úvěrových institucí (méně než 1 %). V posledních 
třech letech byl však růst vkladů v sektoru družstevních záložen vždy 
vyšší než v sektoru bank.93 Objem klientských vkladů u družstevních zá-
ložen se za poslední tři roky téměř ztrojnásobil a v březnu 2011 činil 
20,3 mld. Kč. Z tohoto množství je 97 % (tj. 19,7 mld. Kč) pojištěno 
u Fondu pojištění vkladů. 

Situaci, kdy dochází k přílivu vkladů do sektoru vykazujícímu vysoké 
hodnoty podílu úvěrů v selhání, lze označit za potenciální riziko. Tomu-
to subsektoru je tak třeba věnovat pozornost, neboť jeho případné pro-
blémy by se mohly prostřednictvím reputačního rizika odrazit ve zbytku 
fi nančního systému. Pokud by navíc došlo k významnějším problémům 
systémového rázu u většiny družstevních záložen a vkladatelé by se ob-
rátili pro výplatu náhrad z vkladů na Fond pojištění vkladů, prostředky 
tohoto fondu by již na veškeré výplaty náhrad nemusely stačit.94

Propojení v rámci fi nančního sektoru 
Jednotlivé segmenty fi nančního sektoru jsou významně propojeny, a to 
nejen expozicemi v podobě vzájemných vkladů a úvěrů, nýbrž i majet-
kovými účastmi (Graf IV.22). Toto propojení v čase mírně roste, přičemž 
zajímavé je, že nejde pouze o propojení bank a ostatních fi nančních in-
stitucí, ale i mezi nebankovními fi nančními institucemi navzájem (např. 
penzijní fondy versus podílové fondy apod.). 

Zejména velké banky drží majetkové účasti v nejrůznějších formách 
fi nančních i nefi nančních institucích doma i v zahraniční (Graf IV.23). 
Propojenost fi nančního sektoru v podobně fi nančních skupin umožňuje 
bankám obsáhnout ostatní segmenty fi nančního sektoru, což může po-
zitivně působit na stabilní ziskovost fi nanční skupiny jako celku. V pří-
padě změny preferencí domácností a podniků ohledně způsobu fi nan-
cování či v případě legislativních změn v určitém segmentu fi nančního 
trhu by skupina jako celek nemusela ztratit své klienty. Tento stabilizující 
mechanismus však v období krize či zvýšené nejistoty může mít nao-
pak destabilizující efekt zejména v případě materializace reputačního 
rizika. Pokud by se některá instituce z fi nanční skupiny dostala do pro-
blémů a reputační riziko by se materializovalo, mohlo by spustit nákazu 
z jedné instituce na ostatní části skupiny. Riziko nákazy existuje nejen 
v případech, kdy ovládající banka drží majetkovou účast v problémové 
společnosti, nýbrž i v případě sesterských společností, které jsou součás-
tí nadnárodních fi nančních celků.

Sektor pojišťoven pokračuje ve stagnaci předepsaného pojistného 
pouze v neživotním pojištění
V sektoru pojišťovnictví nebyly zaznamenány v roce 2010 žádné mi-
mořádné změny a události, které by ohrožovaly jeho řádné fungování 
a stabilitu. Přesto v neživotním pojištění nastal mírný pokles celkového 

93 V roce 2010 se objem vkladů v družstevních záložnách s platnou licencí k 31. 12. 2010 zvýšil 
o téměř 70 %, zatímco v sektoru bank to bylo pouze o 3 %.

94 Ke konci roku 2010 disponoval Fond pojištění vkladů částkou zhruba 18 mld. Kč.
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Propojení bank s ostatními segmenty fi nančního sektoru
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a ČSOB. Graf neobsahuje Hypoteční banku, která je ovládána ČSOB.
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Předepsané pojistné a náklady na pojistná plnění
(v mld. Kč)
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Propojení jednotlivých segmentů ve fi nančním sektoru
(součet veškerých vzájemných expozic včetně majetkových a úvěrových na aktivech 
i pasivech mezi dvojicí sektorů)

Pramen:  ČNB (fi nanční účty)
Pozn.:   OFIs zahrnují ostatní zprostředkovatele fi nancování aktiv a podílové 

fondy s výjimkou fondů peněžního trhu; PF+poj zahrnuje penzijní fondy 
a pojišťovny.
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předepsaného pojistného očištěného o zajištění zpět blízko k úrovním 
z roku 2008. Od téže doby pak v sektoru působí i jedna tuzemská zajiš-
ťovna. Naopak, v životním pojištění výše předepsaného pojistného dy-
namicky roste a náklady na pojistná plnění jsou trvale výrazně nižší než 
předepsané pojistné (Graf IV.24). 

Převažuje umístění prostředků do dluhových cenných papírů
Ve fi nančním umístění pojišťoven převažují i nadále dluhové cenné 
papíry, a z nich pak především ty, které jsou emitovány členskými ze-
měmi OECD nebo jejich centrálními bankami (Graf IV.25). S ohledem 
na volatilitu na fi nančních trzích u nich pak pojišťovny v podstatné míře 
využívají možnost klasifi kovat je na základě možnosti dané novelou zá-
kona o účetnictví jako držené do splatnosti, což dále stabilizuje výkon-
nost pojišťoven, neboť výkyvy na fi nančních trzích se následné projevují 
ve zisku a ztrátě pojišťovny pouze v omezené míře. Celkově tak sektor 
pojišťoven zakončil rok 2010 s vysokým ziskem v poměru k vlastnímu 
kapitálu 26 % (oproti 21 % za rok 2009). 

Vlastníci pojišťoven pocházejí v rozhodující míře z EU
Ve vlastnické struktuře tuzemských pojišťoven dle podílu na základ-
ním kapitálu dochází průběžně k mírnému poklesu domácího kapi-
tálu (za poslední dva roky o 2,4 p.b. na 22,4 %), rozhodující podíl je 
však i nadále držen v zemích EU (Graf IV.26). Přestože bilanční suma, 
fi nanční umístění i předepsané pojistné v tuzemském sektoru pojišťo-
ven postupně rostou, ve srovnání s domovskými zeměmi mateřských 
evropských fi nančních skupin i s dalšími zeměmi EU stupeň propojištění 
patří k nejmenším a poukazuje na dosud relativně méně rozvinutý trh. 
To je zapříčiněno především rezervami na trhu životního pojištění, které 
není občany v ČR využíváno v tak širokém měřítku jako v západnějších 
evropských zemích.

Kapitálové vybavení českých pojišťoven a jejich solventnost 
je dostačující
Agregovaná solventnost pojišťoven působících v České republice (tj. 
jejich schopnost zabezpečit svými aktivy trvalou splnitelnost závazků 
z pojišťovací činnosti) dosahuje při vyjádření prostřednictvím poměru 
disponibilní a požadované (minimální regulatorní) míry solventnosti 
i nadále velmi dobrých hodnot. Dobrou kapitálovou vybavenost indikuje 
i přiměřený podíl kapitálu na celkových aktivech.

Dopad připravovaných změn regulatorního rámce EU na fi nanční 
stabilitu domácího sektoru bude zanedbatelný
V současné době pokračují přípravy nového regulatorního konceptu 
Solventnost II vyžadujícího systémový a komplexní přístup k řízení rizik 
(Box 9). Aktuální kapitálové vybavení pojišťoven a rovněž dostatečná 
znalost tohoto evropského konceptu, kterou je možno očekávat mimo 
jiné s ohledem na vlastnickou strukturu sektoru pojišťoven, umožňují 
předpokládat hladký přechod na nový regulatorní rámec, další zdoko-
nalení systému řízení rizik a posílení fi nanční stability sektoru.
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Box 9:

SOLVENTNOST II A JEJÍ DOPADY V ČR

Solventnost II je nový evropský regulatorní rámec v pojišťovnictví, 
postavený na vyhodnocování rizik, jehož cílem je nastavit nová 
pravidla regulace, která přispějí ke zvýšení ochrany pojistníků 
a osob oprávněných k pojistnému plnění a prohloubí fungování 
vnitřního trhu v pojišťovnictví. Koncept Solventnosti II je založen, 
podobně jako regulace v bankovnictví, na třech pilířích. První 
pilíř obsahuje kvantitativní požadavky (oceňování aktiv a závaz-
ků, zejména pak technických rezerv, určení kapitálu a výpočet 
kapitálových požadavků). Druhý pilíř klade důraz na kvalitativ-
ní požadavky, zejména na spolehlivé řídicí a kontrolní systémy 
pojišťoven, včetně vlastního posouzení rizik a solventnosti. Třetí 
pilíř upravuje požadavky na zacházení s informacemi, a to jak 
vůči orgánům dohledu, tak vůči veřejnosti. 

Základní principy regulace jsou zakotveny v rámcové směrnici 
Solventnost II95 z roku 2009. V současné době probíhá na půdě 
Evropské komise vyjednávání o jejím nařízení, které jednotlivá 
pravidla dále rozvádí. Na tyto předpisy navážou standardy a do-
poručení třetí úrovně zabývající se technickými detaily – jejich 
obsah a vydání již bude v kompetenci Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, počátek účin-
nosti nové regulace je plánován na rok 2013. Nový koncept při-
náší zásadní změny v regulaci pojišťovnictví, a proto je nezbytné 
v rámci příprav testovat a vyhodnocovat možné dopady navrho-
vaných pravidel na evropský pojistný trh. Na podzim roku 2010 
proběhlo páté kolo kvantitativní dopadové studie (QIS5), do kte-
rého se zapojilo 23 českých pojišťoven (Graf IV.4 Box), které 
pokrývají celkem 99,5 % trhu životního pojištění a 94,4 % trhu 
neživotního pojištění.96

Aplikace Solventnosti II znamená zejména odlišné oceňování ak-
tiv a závazků, přičemž zásadní změna nastane ve výpočtu tech-
nických rezerv – jejich výše by měla odpovídat současné očeká-
vané hodnotě budoucích peněžních toků plynoucích z pojištění 
navýšené o rizikovou přirážku. Na základě získaných výsledků lze 
očekávat, že tímto přístupem dojde u českých pojišťoven ke sní-
žení hrubých technických rezerv v průměru o 24 % (Graf IV.5 
Box). Snížení technických rezerv se promítne jako rozdíl z přece-
nění do navýšení kapitálu, který by pak celkově vzrostl o 52 %. 

95 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).

96 Výsledky studie za český pojistný trh jsou popsány v Justová, Kotaška: QIS5: Výsledky českých 
pojišťoven se nevymykají z evropského průměru, Pojistný obzor 1/2011. Evropské výsledky jsou 
uvedeny v EIOPA report on the fi fth Quantitative Impact Study for Solvency II.
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Za zmínku též v oblasti oceňování aktiv stojí, že v rámci nové-
ho regulatorního konceptu již pojišťovny nebudou moci využívat 
možnosti oceňovat část portfolia vládních dluhopisů naběhlou 
hodnotou.

QIS5 dále potvrdil, že české pojišťovny kryjí své kapitálové po-
žadavky kapitálem vysoké kvality (Tier 1). I přes výrazný nárůst 
kapitálu došlo k poklesu průměrného solventnostního poměru 
(kapitál / kapitálový požadavek) ze současných 376 % na 222 %. 
Důvodem byl výrazný nárůst solventnostního kapitálového po-
žadavku (SCR). Poměr SCR a požadované míry solventnosti vyšel 
v průměru 258 %. Celkový dopad těchto změn vede k mírnému 
zvýšení volného kapitálu českých pojišťoven (Graf IV.6 Box).

SCR v Solventnosti II představuje hodnotu kapitálu pojišťovny, 
která pokryje významné neočekávané ztráty v horizontu jednoho 
roku s pravděpodobností 99,5 %. Největší podíl na výši SCR mělo 
neživotní pojistné riziko, v jehož rámci bylo významné zejména 
riziko povodní (Graf IV.7 Box). Dále tržní riziko, a to zejména 
akciové riziko, a životní pojistné riziko (s velkým vlivem rizika 
storen). Účastníci QIS5 nejvíce poukazovali na možné nadhod-
nocení rizika povodní v České republice, dále zmiňovali přílišnou 
komplexnost navrhovaných výpočtů a nejednoznačnost někte-
rých postupů s velkým dopadem na výslednou solventnost.

Výsledky QIS5, které se příliš nevymykají z evropského průměru, 
naznačují, že české pojišťovny jsou dostatečně vybaveny kapitá-
lem použitelným ke krytí budoucích kapitálových požadavků. Nic-
méně zavedení Solventnosti II bude vyžadovat zejména přechod 
na nový způsob řízení rizik, nastavení procesů, požadavky na re-
porting, což bude pro pojišťovny znamenat nemalé náklady. 

Sektor penzijních fondů není dostatečně připraven na příchod dů-
chodové reformy 
Přestože v sektoru penzijních fondů i nadále výrazně rostl celkový ob-
jem aktiv, nedošlo dosud v rámci fondů k oddělení majetku akcioná-
řů od spravovaného majetku účastníků penzijního připojištění, které 
je základním předpokladem pro další funkci tohoto fondového pilíře 
v rámci připravovaných změn důchodového systému ČR obecně. Pilíř 
dobrovolného penzijního připojištění plní čistě doplňkovou funkci, což 
je patrné i v drtivé převaze jednorázových vyrovnání při vyplácení pro-
středků účastníkům (Graf IV.27). Následně nebyl v ČR nastartován ani 
trh s anuitami, který by účastníkům v tržním prostředí a za přiměřenou 
cenu umožňoval převedení prostředků do formy doživotní penze, která 
je pro zabezpečení ve stáří nejpodstatnější.

Struktura aktiv je nadále stabilní
Umisťování prostředků penzijních fondů do aktiv je podle platné legisla-
tivy konzervativní a jeho struktura se výrazně nemění (Graf IV.28). Jako 
pozitivní pro další vývoj lze doplnit, že od druhé poloviny roku 2009 bylo 
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zahájeno i postupné rozpouštění nákladů příštích období, které bilanci 
fondů zatěžují, s tím, že v roce 2010 se tato položka zmenšila téměř 
o 10 %. Garance nezáporného výnosu, kterou platný zákon o penzijním 
připojištění jeho účastníkům dává, navíc zajistila, že výsledky tuzem-
ských penzijních fondů v době kulminace fi nanční krize v letech 2008 
a 2009 byly podstatně lepší než výsledky penzijních fondů v zahraničí. 
V příznivých dobách je však tato garance vykoupena poměrně nízkými 
výnosy z investovaných aktiv.

Kapitálové vybavení se v roce 2010 stabilizovalo
Na straně pasiv penzijních fondů tvoří rozhodující položku prostředky 
účastníků, které na konci roku 2010 dosahovaly 93 % bilanční sumy, za-
tímco hladina vlastního kapitálu se po krizovém období, kdy v roce 2008 
klesla i do záporných hodnot, stabilizovala nad úrovní 5 % (Graf IV.29). 
Zlepšení kapitálového vybavení je způsobeno zejména odlišným vývo-
jem v položce oceňovacích rozdílů, která se jak zavedením možnosti 
držení vybraných cenných papírů do splatnosti, tak i klidnějším vývojem 
na fi nančních trzích přiblížila nulovým hodnotám a ztratila oproti obdo-
bí 2007–2009 na významu. Pro udržení fi nanční stability pak důležitou 
roli sehrává i obezřetnostní mechanismus, zavedený ve spolupráci ČNB 
a Asociace penzijních fondů, kterým se řídí regulatorní kapitál sloužící 
i jako indikátor při hodnocení fi nanční situace penzijního fondu.

Demografi cké trendy povedou k růstu výplat účastníkům
S ohledem na populační strom ČR, kdy do starobního důchodu odchá-
zejí silné poválečné ročníky, které navíc již měly možnost od začátku 
penzijního připojištění v roce 1994 nashromáždit v penzijních fondech 
nezanedbatelné úspory, zůstala i v roce 2010 hodnota prostředků vy-
placených z fondů účastníkům vysoká. Zavedení poplatků pak výrazně 
omezilo přechod účastníků mezi jednotlivými fondy na polovinu opro-
ti roku 2009. Zatímco výše přijatých prostředků stagnuje a nedosáhla 
ani úrovně roku 2008, saldo mezi přijatými a vyplacenými prostředky 
zůstává výrazně nižší než v předkrizovém období (Graf IV.30). Celkově 
však penzijní fondy stále zaznamenávají čistý příliv prostředků, pokles 
vlastních příspěvků účastníků byl více než vyrovnán i nárůstem příspěv-
ků placených zaměstnavateli. Celková bilanční suma sektoru penzijních 
fondů se tak v roce 2010 zvýšila na 232 mld. Kč s tím, že do budoucna 
lze očekávat jak její další nárůst, tak i období vyšších výplat účastní-
kům. Z tohoto pohledu je pak významné, aby fondy kryly prostředky 
účastníků dostatečně likvidními instrumenty, které uchovají hodnotu 
i v případě výkyvů na fi nančních trzích, které jsou v dlouhém období, 
na něž se penzijní fondy z povahy svého podnikání zaměřují, vysoce 
pravděpodobné (viz část 4.2).

Celkově v sektoru pojišťovnictví a penzijních fondů zůstávají rizika ob-
dobná jako v letech 2009 a 2010 s tím, že u penzijních fondů se riziko 
zvyšuje úměrně s rostoucím objemem spravovaného majetku.

V roce 2010 došlo k zakládání nových fondů kolektivního investování 
Pro fondy kolektivního investování (FKI) byl rok 2010 relativně příznivý. 
Hodnota aktiv FKI v průběhu roku 2010 nepřetržitě rostla a v březnu 2011 
přesáhla 170 mld. Kč (Graf IV.31). Růst bilanční sumy byl zejména 
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způsoben zakládáním nových fondů kolektivního investování, jejichž 
počet se meziročně zvýšil o 31 na 197 fondů na konci roku 2010.97 
Jednalo se především o vznik fondů kvalifi kovaných investorů98, které 
jsou v současné době nejdynamičtěji se vyvíjející oblastí fondů kolektiv-
ního investování. Vývoj v segmentu kvalifi kovaných investorů výrazným 
způsobem změnil strukturu sektoru FKI. Zatímco v roce 2009 tvořily 
fondy kvalifi kovaných investorů 19 % celkových aktiv sektoru, na konci 
roku 2010 se tento poměr vyšplhal na 27 % na úkor fondů peněžního 
trhu, které až do minulého roku tvořily největší část FKI dle hodnoty 
aktiv. Drtivá většina fondů kvalifi kovaných investorů je tvořena fondy in-
vestujícími do nemovitostí, prostřednictvím kterých investoři těží z nižší 
míry zdanění ve výši 5% daně z příjmu právnických osob oproti stan-
dardním obchodním společnostem. 

Situace u fondů kolektivního investování se stabilizuje
V kontextu poklesu volatility na fi nančních trzích (viz část 3.1) došlo 
u většiny typů fondů kolektivního investování v roce 2010 v souladu 
s dosavadním trendem k poklesu volatility změn hodnoty podílových lis-
tů. Volatilita změn hodnoty podílových listů byla i nadále patrná u fondů 
fondů a taktéž u akciových fondů, u kterých je však variabilnější vývoj 
očekáván vzhledem ke zpravidla vyšší rizikovosti investic (Graf IV.32). 
Naopak historicky nízká volatilita je pozorovatelná u fondů peněžního 
trhu a dluhopisových fondů. Ukazatel volatility hodnoty podílových lis-
tů, který se dá interpretovat jako úroveň rizikovosti investice, naznačuje 
obrat k pozitivnímu vývoji v tomto sektoru. Riziko likviditních problé-
mů v případě náhlého odlivu investorů z fondů kolektivního investování 
identifi kované v loňské ZFS 2009/2010 se tak v čase výrazně snižuje.

U fondů kolektivního investování dochází k určitému přesunu k in-
vesticím s vyšším výnosem
Relativně pozitivní vývoj v segmentu kolektivního investování vedl k pří-
livu nových investorů, což se odrazilo v kladných čistých prodejích po-
dílových listů otevřených podílových fondů určených veřejnosti u všech 
typů fondů s výjimkou peněžního trhu. Odliv prostředků z fondů pe-
něžního trhu v souvislosti s obdobím nízkých úrokových sazeb, které 
zajišťují investorům pouze nízkou návratnost v porovnání s ostatními 
investičními možnostmi, se projevil přílivem prostředků do ostatních ri-
zikovějších fondů (Graf IV.33). Vzhledem k růstu akciových trhů během 
roku 2010 zaznamenaly zisk z investovaného kapitálu akciové fondy 
a fondy fondů. Celkově se čistá aktiva99 otevřených podílových fondů 
určených veřejnosti v roce 2010 zvýšila o 6 mld. Kč. 

Nebankovní zprostředkovatelé fi nancování aktiv zpomalili propad 
v úvěrování
Rok 2010 byl pro nebankovní zprostředkovatele fi nancování aktiv 
ve znamení pokračujícího, avšak pomalejšího propadu objemu po-

97 Viz seznam regulovaných a registrovaných subjektů fi nančního trhu na webové stránce ČNB.
98 Fondy kvalifi kovaných investorů jsou fondy kolektivního investování určené pro investory 

s předchozími zkušenostmi v oblasti investování do investičních nástrojů.
99 Čistá aktiva vyjadřují rozdíl mezi celkovými aktivy a závazky fondů a rovnají se vlastnímu 

kapitálu.
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skytnutých úvěrů. Celková hodnota poskytnutých půjček na konci 
roku 2010 činila 262 mld. Kč, což představuje 10% meziroční pokles, 
oproti 16% poklesu v roce 2009 (Graf IV.34). Tento pokles byl tažen 
především poklesem úvěrů domácnostem, které klesaly v obou letech 
2009 a 2010 a na konci roku 2010 činily celkem 81 mld. Kč. Naopak 
objem úvěrů poskytnutých nebankovními zprostředkovateli fi nancování 
aktiv nefi nančním podnikům v roce 2010 vzrostl o téměř 10 % (oproti 
meziročnímu poklesu 16 % v roce 2009) a na konci roku 2010 činil 
181 mld. Kč. Část poskytnutých úvěrů je však třeba přičíst fi nancování 
fotovoltaických elektráren, které zaznamenaly mimořádně vysoký růst 
v minulém roce (viz část 2.2). 

Celkový tržní podíl nebankovních zprostředkovatelů fi nancování ak-
tiv se vyvíjel v souladu s dlouhodobým sestupným trendem a na kon-
ci roku 2010 dosáhl 11 %. Tento trend lze vysvětlit několika důvody. 
Za prvé, dlouhodobě dochází k poklesu využívání služeb nebankovních 
zprostředkovatelů domácnostmi ve prospěch bank. To platí především 
pro leasingové společnosti, které tvoří největší část nebankovních zpro-
středkovatelů, nicméně jsou s bankami většinou majetkově či úvěrově 
propojeny (viz Box 10). Za druhé, do roku 2009 dlouhodobě docházelo 
k přesunu ve využívání leasingu od fi nančního leasingu k operativnímu 
leasingu.100 Po předchozím růstu se v posledních dvou letech podíl aktiv 
fi nancovaných operativním leasingem členy České leasingové a fi nanční 
asociace ustálil okolo 26 %. Tento dosavadní trend podtrhuje i vývoj 
struktury aktiv držených leasingovými společnostmi – dlouhodobě do-
chází k růstu podílu nefi nančních aktiv na celkových aktivech, který nyní 
dosahuje 14 %.

Box 10:

PROPOJENÍ BANK A NEBANKOVNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ 
FINANCOVÁNÍ AKTIV

Dostupné údaje z Centrálního registru úvěrů ČNB umožňují 
provést analýzu propojení mezi bankami a subsektorem neban-
kovních zprostředkovatelů fi nancování aktiv (dále jen NZFA). Pro 
zpracování tohoto boxu byly využity individuální údaje 65 spo-
lečností, jejichž podíl na celém sektoru NZFA byl zhruba 90 %. 
Vzhledem k tomu, že řada NZFA je součástí bankovních skupin, 
lze sledovat rozdíl v aktivitě a fi nancování mezi nezávislými NZFA 
a bankovními NZFA. 

Bankovní NZFA mohou těžit z nižších nákladů na získávání infor-
mací v rámci bankovní skupiny a jednoduššího přístupu ke zdro-
jům fi nancování přímo od ovládající banky. Výsledky analýzy však 
ukazují, že bankovní NZFA nemají dominantní podíl v tomto sub-
sektoru. Podíl úvěrů poskytnutých bankovními NZFA (většinou 

100 Operativní leasing umožňuje užívat movitou či nemovitou věc, narozdíl od fi nančního leasingu však 
nedochází k převodu podstatných rizik a odměn spojených s vlastnictvím aktiva. Operativní leasing 
je tedy de facto pronájem a není zahrnut do statistik ČNB týkajících se fi nančního zprostředkování.
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přímo dceřiných společností domácích bank) na celkovém ob-
jemu úvěrů poskytnutých všemi analyzovanými NZFA totiž tvořil 
ke konci roku 2010 pouze 32 %. 

Zajímavým zjištěním je, že bankovní NZFA nejsou fi nancovány 
výhradně bankami ze skupiny, do které patří (Graf IV.8 Box). Prů-
měrný počet bank, které bankovní NZFA využívají pro své fi nan-
cování, se pohybuje kolem tří a tato hodnota je srovnatelná i pro 
nezávislé NZFA. Zároveň se však ukazuje, že podíl ovládající ban-
ky na veškerých přijatých bankovních úvěrech v průměru dlouho-
době roste a na konci roku 2010 tvořil 77 % celkového objemu 
přijatých úvěrů. Taktéž platí, že expozice bank vůči „svým“ NZFA 
tradičně patří mezi největší expozice daných bank.

Pasivní stranu rozvahy NZFA tvoří převážně přijaté úvěry. Jejich 
podíl na celkových pasivech na konci roku 2010 byl necelých 
60 %. Role vydaných dluhopisů je zanedbatelná. V případě 
bankovních NZFA zaujímají převážnou část přijatých úvěrů ban-
kovní úvěry, jejichž podíl se pohyboval v posledních dvou letech 
mezi 80–90 %. U nezávislých NZFA je tato hodnota nižší, a to 
na úrovni okolo 60 %. 

Data umožňují testovat hypotézu, zda bankovní NZFA vzhledem 
ke své výhodné pozici v rámci bankovních skupin zaznamenali 
v průběhu ekonomické recese v ČR nižší propad úvěrování pod-
niků a domácností než nezávislí NZFA. Výsledky analýzy ukazu-
jí, že pokles půjček poskytnutých bankovními NZFA byl oprav-
du v letech 2009 a 2010 mírnější než v případě ostatních NZFA 
(Graf IV.9 Box). 

Na základě analýzy vtahu mezi bankovními NZFA a jejich ovláda-
jícími matkami lze identifi kovat riziko přenesení dopadů zhoršení 
fi nanční situace bankovních NZFA na jejich ovládající banky. Toto 
riziko vyplývá ze zmíněné expozice ovládajících bank vůči ban-
kovním NZFA. Kromě tohoto přímého kanálu lze identifi kovat 
i nepřímý kanál, kdy zhoršení fi nanční situace bankovních NZFA 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci celé bankovní skupiny 
(reputační riziko). 
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4.2  HODNOCENÍ ODOLNOSTI FINANČNÍHO SEKTORU

Následující část kapitoly hodnotí odolnost fi nančního sektoru pomocí 
zátěžových testů. Výsledky potvrzují, že bankovní sektor a sektor po-
jišťoven v ČR jsou jako celek dostatečně odolné vůči rizikům vyplýva-
jícím z potenciálně nepříznivého vývoje v ekonomice a na fi nančních 
trzích v letech 2011–2012. Sektor penzijních fondů disponuje pouze 
omezeným kapitálovým vybavením a v případě turbulencí na fi nančních 
trzích by akcionáři museli dodat nový kapitál. Vybrané ad-hoc citlivostní 
scénáře indikují, že při realizaci vybraných doplňujících šoků by některé 
fi nanční instituce utrpěly ztráty vyžadující významnější doplnění kapi-
tálu. Testy bilanční likvidity bankovního sektoru indikují vysokou míru 
odolnosti vůči razantním likviditním šokům.

Vývoj v roce 2010 byl v souladu se Základním scénářem, dopad rizik 
byl však v realitě nižší
Vedle Základního scénáře byly v ZFS 2009/2010 uvažovány další dva 
nepříznivé scénáře ekonomického vývoje (Návrat recese a Ztráta důvě-
ry). Makroekonomický vývoj se v průběhu roku 2010 výrazně neodchýlil 
od Základního scénáře vycházejícího z ofi ciální květnové prognózy ČNB 
z roku 2010. Pokračovalo posilování měnového kurzu vůči hlavním mě-
nám, mírný pokles krátkodobých úrokových sazeb a pozvolný růst infl a-
ce v mezích stanoveného infl ačního cíle. Oproti původnímu očekávání 
byl růst ekonomické aktivity v druhé polovině roku 2010 vyšší, což se 
mimo jiné příznivě promítlo v menších úvěrových ztrátách bankovního 
sektoru (Graf IV.35).

Ve srovnání se Základním scénářem předchozího roku se relativně pří-
znivý hospodářský vývoj odrazil rovněž v nižším podílu úvěrů v selhání 
a celkově vyšší kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru (Graf IV.36). 
Ta byla významně posílena především formou nerozdělených zisků. 
Důvodem příznivějšího vývoje bankovního sektoru oproti předpokla-
dům testů není pouze lepší než očekávaný makroekonomický vývoj, 
ale i konzervativní kalibrace využívaných modelů v zátěžových testech 
bank, které z obezřetnostních důvodů rizika mírně nadhodnocují. 

Metodologie zátěžových testů bankovního sektoru se postupně 
rozvíjí a zpřesňuje
Využívaná metodologie zátěžových testů bankovního sektoru je po-
stupně rozšiřována, aby lépe zachycovala možné dopady šoků a jejich 
vzájemné kombinace. Oproti loňské ZFS 2009/2010, ve které byly před-
staveny a popsány hlavní změny metodiky zátěžových testů spočívající 
v jejich dynamizaci a v rozšíření testovaného horizontu na dva roky, se 
letošní testy zpřesnily především v oblasti testování rizik jednotlivých 
odvětví nefi nančních podniků. Úvěrové riziko devíti základních odvětví 
nefi nančních podniků (na základě kategorizace NACE) dopadá do bi-
lancí bank dle jejich expozic vůči těmto sektorům, čímž se zpřesňu-
je přenos šoků z reálné ekonomiky do portfolií bankovních institucí. 

4 FINANČNÍ SEKTOR

Úvěrové ztráty
(ztráty ze znehodnocení)

HDP

Návrat recese
Základní scénář

Skutečnost
Ztráta důvěry

-3

-2

-1

0

1

2

3

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

GRAF IV.35

HDP a úvěrové ztráty: loňské scénáře versus skutečnost 
roku 2010 
(meziroční růst reálného HDP v %; úvěrové ztráty v mld. Kč, pravá osa)

Pramen: ČNB

CAR NPL

Návrat recese
Základní scénář

Skutečnost
Ztráta důvěry

0

2

4

6

8

10

12

14

16

GRAF IV.36

Kapitálová přiměřenost (CAR) a podíl úvěrů v selhání (NPL):
loňské scénáře versus skutečnost roku 2010
(v %)

Pramen: ČNB



84

Česká národní banka / Zpráva o fi nanční stabilitě 2010/2011

Zároveň došlo k nové kalibraci modelů růstu úvěrů a zpřesnění riziko-
vých parametrů PD a LGD dle údajů, které vykazují banky v rámci pro-
jektu společných zátěžových testů (viz Box 11). Počínaje únorem 2010 
jsou navíc zátěžové testy bankovního sektoru prováděny čtvrtletně a vý-
sledky zveřejňovány na webu ČNB.101

Box 11:

SPOLEČNÉ ZÁTĚŽOVÉ TESTY ČNB A VYBRANÝCH BANK

ČNB v roce 2009 rozšířila doposud využívané agregované (top-
down) makro-zátěžové testy o tzv. mikro-zátěžové (bottom-up) 
testy, které jsou prováděny na pololetní bázi ve spolupráci s vy-
branými největšími bankami v ČR a zaměřují se na úvěrová rizi-
ka.102 Čtvrté kolo společných zátěžových testů proběhlo v úno-
ru a březnu 2011 na datech k 31. 12. 2010 a bylo založeno 
na scénářích z makro-zátěžových testů z února 2011. Základní 
scénář společných testů byl pouze nepatrně optimističtější, než 
je uvažovaný Základní scénář v této Zprávě. Zátěž nepříznivého 
scénáře je na základě poklesu HDP srovnatelná se scénářem Ob-
novená recese. 

Základní scénář společných testů předpokládá mírný pokles úvě-
rových rizik pro podnikové expozice a naopak jejich slabý nárůst 
pro retailová portfolia (Tab. IV.1 Box). Celkový dopad tohoto scé-
náře pro jednoletý horizont testů však vede k růstu očekávaných 
úvěrových ztrát a též kapitálových požadavků. V případě, že by 
se nezměnily ani kapitálové požadavky pro další netestované 
segmenty, ani objem regulatorního kapitálu, agregátní kapitálo-
vá přiměřenost zúčastněných bank by mírně klesla z původních 
15 % na 14,8 %. Nepříznivý scénář předpokládá vyšší nárůst 
úvěrových rizik pro všechna testovaná portfolia a vede k větší-
mu poklesu kapitálové přiměřenosti, a to až na 12,8 % (Tab. 
IV.2 Box). Vzhledem k výsledným odhadům kapitálové přiměře-
nosti dostatečně nad 8% regulatorní hranicí naznačují výsledky 
aktuálního kola dostatečnou odolnost zúčastněných bank vůči 
nepříznivému vývoji v úvěrových portfoliích.

Vzhledem k již dvouletému trvání projektu společných zátě-
žových testů ČNB a vybraných bank je možno srovnat odhady 
základních rizikových parametrů minulých kol testů (přede-
vším parametru PD) s později reportovanou skutečností a ově-
řit tak, do jaké míry jsou odhadované úrovně PD pro jednotli-
vé scénáře nastaveny konzervativně. Výsledky srovnání odhadů 

101 Viz http://www.cnb.cz/cs/fi nancni_stabilita/zatezove_testy/. Testy jsou zpracovány vždy v únoru, 
květnu, srpnu a listopadu a zveřejňovány ve stejném měsíci s výjimkou květnových testů, 
které jsou obsaženy ve Zprávě o fi nanční stabilitě zpravidla vydávané v červnu.

102 V průběhu roku 2010 se do společných zátěžových testů zapojily další dvě banky (celkově 
se tak projektu účastní osm subjektů) a metodika testů byla rozšířena o testování portfolia 
Institucí a Centrálních vlád (Sovereign). Pro podrobnější informace týkající se projektu 
společných zátěžových testů a vybraných bank viz Box 8 v ZFS 2009/2010.
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TAB. IV.1 BOX

Skutečnost 
k 31. 12. 2010

Základní 
scénář

Nepříznivý 
scénář

PD 
(v %)

LGD
(v %)

PD 
(v %)

PD 
(v %)

Kategorie 
podnikových 
expozic

2,53 41,09 2,30 4,49

velké podniky 1,71 39,96 1,56 3,03

malé a střední 
podniky (SME)

3,36 41,03 3,04 5,94

specializované 
úvěrové expozice

2,18 44,56 1,97 3,93

Kategorie 
retailových expozic

3,16 31,09 3,70 4,98

retailově posuzované 
SME

4,15 44,03 4,22 6,96

úvěry na bydlení 2,33 21,50 2,76 3,42

ostatní úvěry fyzickým 
osobám

5,11 53,07 6,11 8,58

Kategorie Instituce 0,22 35,21 0,25 0,34

Kategorie Centrální 
vlády

0,03 25,82 0,03 0,07

Pramen:  ČNB

Orientační nárůst PD pro jednotlivá portfolia
(v %; váženo EAD) 

TAB. IV.2 BOX

Kapitálový požadavek

31. 12.
2010

Základní 
scénář

Změna 
(v %)

Nepří-
znivý 
scénář

Změna 
(v %)

Kapitálové 
požadavky 
celkem (včetně 
jiných rizik )

128 041 129 810 1,38 150 776 17,76

Regulatorní 
kapitál  

240 429 240 429 0 240 429 0

Kapitálová 
přiměřenost 
(v %)  

15,02 14,82
-0,2 
p.b.

12,76
-2,27 
p.b.

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB

Kapitálová přiměřenost pro neměnnou výši 
regulatorního kapitálu
(v mil. Kč)
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a skutečností pro jednotlivá období indikují mírné nadhodnocení 
rizik v základním scénáři a výraznější nadhodnocení rizik v rámci 
nepříznivého scénáře (Graf IV.10 Box). Obdobné závěry lze uči-
nit i pro sektor retailových portfolií. Detailní srovnání odhadů 
a realizovaných skutečností vybraných proměnných v rámci agre-
govaných zátěžových testů bylo zveřejněno v ZFS 2009/2010103 
se závěrem, že model je kalibrován na správné, tj. pesimistické 
straně, a z obezřetnostních důvodů rizika mírně nadhodnocuje. 

Ukazatel míry defaultu v segmentu nefi nančních podniků je nyní 
vypočten na základě mikroekonomických dat
Ukazatel míry defaultu nefi nančních podniků je tokovým ukazatelem 
nově vytvořených úvěrů v selhání v segmentu nefi nančních podniků v ur-
čitém časovém období (zpravidla 12 měsíců) vyjádřených v procentech 
počátečního portfolia. V zátěžových testech je jeho odhad pro budoucí 
období využíván jak pro výpočet úvěrových ztrát, tak pro odhad vývoje 
kapitálových požadavků k úvěrovému riziku. Zatímco míra defaultu byla 
v předchozích ZFS spočtena na základě agregovaných dat, v této Zprávě 
(část 2.2) již využíváme přesnější výpočet tohoto ukazatele na základě 
dat o jednotlivých podnikových dlužnících bank z Centrálního registru 
úvěrů ČNB. Takto spočtená míra defaultu se pohybuje na mírně nižších 
hodnotách než v případě propočtu s využitím agregovaných dat.

Nejvýznamnější dopad na stabilitu fi nančního sektoru měl zátěžový 
scénář Obnovená recese
Pokud jde o hodnocení dopadu zátěžových testů na fi nanční sektor 
jako celek, má z alternativních scénářů představených v této Zprávě 
(část 2.1) nejrazantnější dopad zátěžový scénář Obnovená recese, který 
zachycuje propad ekonomické aktivity a nepříznivý vývoj na fi nančních 
trzích. I když sektoru penzijních fondů tento scénář generuje menší 
ztráty než scénář Asymetrický vývoj, celkovým dopadům na testovaný fi -
nanční sektor jako celek dominují výsledky bank a pojišťoven (Tab. IV.8). 
Souhrnný dopad na celý sektor by se pohyboval těsně nad 2 % aktiv 
a kapitálové injekce do celého sektoru by činily téměř 26 mld. Kč (méně 
než 1 % HDP). 

Základní scénář naznačuje mírný pokles rizik pro podnikový sektor 
a růst rizik pro sektor domácností… 
Nejdůležitější složkou zátěžových testů jsou tradičně testy odolnosti 
bankovního sektoru. Alternativní makroekonomické scénáře jsou pro 
tyto testy defi novány čtvrtletním vývojem klíčových makroekonomic-
kých proměnných (HDP, infl ace, nezaměstnanost apod.) pro horizont 
následujících osmi čtvrtletí, které jsou generovány ofi ciálním predikč-
ním modelem ČNB. Další relevantní parametry scénářů jsou odhadnuty 
s využitím dílčích modelů navázaných na makroekonomický vývoj, pří-
padně jsou nastaveny expertně (Tab. IV.9). Na základě vývoje klíčového 

103 Viz tématický článek Verifi kace zátěžových testů jako součást pokročilého rámce zátěžového 
testování (Geršl, Seidler) v loňské ZFS 2009/2010. 
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TAB. IV.8

Základní 
scénář

Asymetrický 
vývoj

Obnovená 
recese

Celkový 
dopad šoků 
(v mld. Kč)

Banky* -26,1 -46,6 -66,6

Pojišťovny -7,7 -18,2 -27,0

Penzijní fondy -1,9 -12,6 -9,4

Celkem v mld. Kč -35,7 -77,4 -103,0

Celkem v % aktiv -0,8 -1,7 -2,3

Potřeba 
kapitá-
lových 
injekcí

Banky 0,0 0,8 17,3

Pojišťovny 0,0 0,0 0,2

Penzijní fondy 0,7 11,4 8,2

Celkem v mld. Kč 0,7 12,2 25,7

Celkem v % HDP 0,02 0,33 0,70

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB
* Hodnota za banky je průměrem let 2011 a 2012.

Vyhodnocení dopadu alternativních scénářů na fi nanční 
sektor jako celek
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rizikového parametru úvěrového rizika, tj. očekávané míry defaultu pro 
roky 2011 a 2012, lze pro hlavní úvěrové segmenty bankovních portfolií 
usuzovat, že pro Základní scénář by se rizika podnikového sektoru měla 
postupně snižovat, zatímco rizika sektoru domácností se v průběhu le-
tošního roku ještě nepatrně zvýší (viz části 2.2 a 2.3). 

… zátěžové scénáře by však vedly k výraznému růstu úvěrového 
rizika a s ním spojeným úvěrovým ztrátám bankovního sektoru 
V rámci alternativních scénářů je bankovní sektor vystaven poměrně 
významným úvěrovým ztrátám, které jsou důsledkem nárůstu hodnot 
rizikových parametrů úvěrového rizika. Rizikové náklady měřené obje-
mem očekávaných ztrát ze znehodnocení úvěrů na počátečním port-
foliu pohledávek bez selhání (loan loss rate) by se z hodnoty 1,1 % 
za rok 2010 mohly zvýšit až na hodnoty kolem 3,5 % ve scénáři Ob-
novená recese. V tomto scénáři je patrný nejvyšší dopad šoků, kdy 
vysoké úvěrové i tržní ztráty spojené se znatelným poklesem uprave-
ných provozních zisků vedou k účetní ztrátě bankovního sektoru jako 
celku v roce 2012 (Tab. IV.10). Dopad mezibankovní nákazy zůstává 
ve všech scénářích minimální vzhledem k relativně malé míře propojení 
domácích bank. 

Kapitálová přiměřenost bankovního sektoru se ve všech scénářích 
pohybuje nad regulatorním minimem
Ve všech scénářích se kapitálová přiměřenost pohybuje nad regulator-
ním minimem 8 % (Graf IV.38). Kapitálová přiměřenost Tier 1 se pohy-
buje řádově o jeden procentní bod níže než celková kapitálová přimě-
řenost. V případě zátěžových scénářů by však několika bankám kvůli 
ztrátám mohla kapitálová přiměřenost klesnout pod 8 % a akcionáři 
by byli nuceni posílit jejich kapitál. Ve scénáři Asymetrický vývoj by se 
do této situace dostaly dvě banky a dorovnání kapitálové přiměřenosti 
těchto bank do požadovaného minima 8 % by vyžadovalo kapitálové 
injekce ve výši 750 mil. Kč (tj. cca 0,3 % regulatorního kapitálu a méně 
než 0,1 % HDP). V razantnějším scénáři Obnovená recese by šlo o 11 
bank a celkové kapitálové injekce by přesáhly 17 mld. Kč (6 % regula-
torního kapitálu a 0,5 % HDP).

Rizikem by byla výplata mimořádných dividend v případě, že by 
došlo k materializaci zátěžových scénářů
Citlivostní analýza všech tří alternativních scénářů předpokládá, že ban-
ky změní své chování ohledně jimi cílovaných hodnot kapitálové přimě-
řenosti. Ve standardním případě se předpokládá, že banky se při rozho-
dování o rozdělení zisků snaží udržet výchozí kapitálovou přiměřenost, 
která je v současné době poměrně vysoká (v březnu činila 15,6 %). 
Varianta scénářů obsahující předpoklad výplaty „mimořádné dividendy“ 
odráží riziko, že se banky v očekávání příznivého budoucího vývoje roz-
hodnou snížit existující kapitálový polštář na úroveň převládající v před-
krizovém období let 2004–2007 a v polovině roku 2011 vyplatí mimo-
řádnou dividendu, aniž by současně navýšily kapitál jinou formou. 

V případě varianty nepříznivého scénáře Obnovená recese s výplatou 
mimořádných dividend by se však kapitálová přiměřenost bankovního 
sektoru dostala pod hranici 8 % (Graf IV.39). Po výplatě mimořádných di-
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Rizikové náklady bankovního sektoru
(v %; ztráty ze znehodnocení jako podíl na počátečním portfoliu úvěrů bez selhání)
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TAB. IV.9

Skuteč-
nost

Základní 
scénář

Asymetric-
ký vývoj

Obnovená 
recese

2010 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Makroekonomický vývoj

HDP (yoy %) 2,3 1,5 2,8 0,5 0,7 0,4 -4,1

Měnový kurz CZK/EUR 25,3 24,1 23,4 23,9 27,1 24,7 27,7

Infl ace (%) 1,5 1,9 2,2 2,1 3,0 1,9 2,4

Nezaměstnanost (%) 9,3 9,1 8,6 9,4 10,4 9,3 12,0

Růst nominálních mezd (%) 2,0 3,7 5,4 1,0 2,6 0,6 2,1

Efektivní růst HDP eurozóny (%) 3,0 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 -1,6

Růst úvěrů (%)

Celkem 3,5 3,9 4,8 1,2 -2,3 2,5 -6,0

Podniky -0,3 2,7 4,3 1,6 -0,4 1,7 -4,3

Domácnosti 7,0 6,4 6,7 1,2 -4,8 -0,8 -9,6

Míry defaultu (PD, %)

Podniky 4,7 4,0 3,3 4,8 5,2 5,9 8,0

Úvěry na bydlení 4,4 5,0 4,3 5,3 5,8 5,5 7,0

Spotřebitelské úvěry 6,1 5,9 5,1 6,2 6,9 6,5 8,4

Ztrátovost ze selhání 
(LGD, %)

Podniky 45,0 45,0 45,0 48,9 53,3 49,5 72,6

Úvěry na bydlení 22,0 23,1 22,1 27,6 37,1 30,5 50,7

Spotřebitelské úvěry 55,0 54,5 51,6 55,7 61,0 55,4 68,6

Trhy aktiv (%)

3M PRIBOR 1,3 1,3 2,1 2,4 4,2 2,3 4,7

1Y PRIBOR 1,9 1,7 2,3 2,8 4,4 2,8 4,8

5Y výnos 2,7 2,9 3,0 4,5 6,4 4,9 7,7

3M EURIBOR 0,8 1,6 2,6 2,5 3,6 1,6 3,8

1Y EURIBOR 1,4 2,0 2,9 2,8 3,8 2,5 3,9

5Y EUR výnos 1,9 1,8 1,9 2,7 3,8 3,4 5,5

Změna cen rezid. nemovitostí -3,0 -3,5 2,8 -12,4 -4,0 -18,1 -15,2

Změna cen akcií 9,6 -5,0 -20,0 -40,0

Výnosy bank

Upravený provozní zisk (yoy %) -0,4 -2,3 -1,7 -17,9 -3,0 -22,7 -6,6

Pojišťovnictví

Pokles předepsaného pojistného 
pro pojištění motorových 
vozidel (%)

10,0 10,0 10,0

Hrubá škoda ze tří povodní 
(za celý sektor, mld. Kč) 

24,0 24,0 24,0

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB

Vývoj klíčových proměnných v jednotlivých scénářích
(průměrné hodnoty pro uvedené roky)
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vidend by totiž banky vstupovaly do období výrazně nepříznivého vývoje 
ve druhé polovině roku 2011 s nižším kapitálovým polštářem. V tomto ex-
trémním případě by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti 
dostalo celkem 13 bank a nutné kapitálové injekce by činily až 39 mld. Kč 
(13 % současné úrovně regulatorního kapitálu a více než 1 % HDP). 

Test koncentrace portfolií potvrzuje významné dopady případného 
pádu největších dlužníků
Podobně jako v loňské ZFS 2009/2010 byl proveden zátěžový test kon-
centrace, který zahrnuje pád tří největších dlužníků každé banky na kon-
ci roku 2011, a to v rámci zátěžového scénáře Obnovená recese. Tento 
scénář předpokládá nejvyšší růst úvěrového rizika (Tab. IV.9). Jedná se 
o extrémně nepravděpodobný scénář, který má i proti krizi druhé polo-
viny 90. let v ČR řádově nižší pravděpodobnost a svou zátěží razantně 
převyšuje všechny standardně využívané zátěžové scénáře.

Test byl opět proveden pro dva alternativní předpoklady o hodnotě 
LGD, a to LGD ve výši 100 % (odrážející fakt, že úvěry velkým dluž-
níkům bývají často nezajištěné) a LGD ve výši standardních 45 % pro 
segment podniků (odrážející možnost, že velké fi rmy disponují určitým 
majetkem, který by byl použit pro uspokojení věřitelů rámci konkurzu). 
Výsledky testu jsou obdobné jako v loňském roce a indikují, že při 100% 
LGD by se kapitálová přiměřenost bankovního sektoru dostala koncem 
roku 2011 k hranici 8 % a v roce 2012 pak dramaticky pod tuto hranici 
(Graf IV.40). Výsledky testu však lze hodnotit pozitivně, neboť se jedná 
o extrémně vysokou zátěž. 

Ad-hoc provedené citlivostní analýzy zachycující vybraná rizika in-
dikují relativní odolnost bankovního sektoru
V předchozích kapitolách byly jako relativně rizikové označeny některé 
expozice, a to (a) vůči vybraným odvětvím, především developerům, sta-
vebnictví a dopravě, (b) vůči fotovoltaickým projektům, které se vzhle-
dem ke změně státní podpory mohou dostat do problémů se splácením 
úvěrů, (c) vůči vládám, které jsou vysoce zadluženy (více než 80 % HDP). 
V rámci scénáře Asymetrický vývoj byla provedena řada citlivostních 
analýz odrážejících výše zmíněná rizika.

V případě rizik odvětví byla expertně navýšena (již tak poměrně vyso-
ká) míra defaultu ve vybraných odvětvích (činnost v oblasti nemovitostí 
NACE L, stavebnictví NACE F a doprava a skladování NACE H), a to 
na zhruba dvojnásobek pro období 2. čtvrtletí 2011 až 2. čtvrtletí 2012. 
Takto upravený scénář by obnášel vyšší úvěrové ztráty (Tab IV.11), ban-
kovní sektor jako celek by se však s tímto rizikem velmi dobře vyrovnal 
při kapitálové přiměřenosti 13 % na konci roku 2012 a mírně vyšších 
kapitálových injekcích ve výši 1 mld. Kč. 

Další ad-hoc analýzy byly provedeny formou předpokladu o zne-
hodnocení vybraných expozic (s vytvořením opravných položek 
ve 3. čtvrtletí 2011). Pro expozice vůči největším developerským projek-
tům (viz část 3.2) bylo přepokládáno znehodnocení pohledávek ve výši 
50 %. Další citlivostní scénář předpokládá obdobné znehodnocení 
pohledávek za fotovoltaickými projekty. Co se týče expozic vůči zadlu-

4 FINANČNÍ SEKTOR

03/09 09/09 03/10 03/11 03/12 03/1309/10 09/11 09/12

4

6

8

10

12

14

16

18

Základní scénář Asymetrický vývoj Obnovená recese

GRAF IV.38

Vývoj kapitálové přiměřenosti podle jednotlivých scénářů 
(v %)

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB

TAB. IV.10

Základní 
scénář

Asymetric-
ký vývoj

Obnovená 
recese

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Očekávané úvěrové ztráty (ztráty s mínusem)

v mld. Kč -26,6 -27,6 -30,5 -45,4 -33,6 -75,4

v % aktiv -0,6 -0,6 -0,7 -1,1 -0,8 -1,8

Zisky/ztráty z tržních rizik

v mld. Kč 2,9 -1,0 -12,2 -4,9 -18,9 -4,4

v % aktiv 0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,4 -0,1

Mezibankovní nákaza

v mld. Kč 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,8

v % aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Výnosy ke krytí ztrát (upravený provozní zisk)

v mld. Kč 78,1 76,7 65,7 63,6 61,9 57,7

v % aktiv 1,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4

Zisk/ztráta před zdaněním

v mld. Kč 54,4 48,1 22,9 13,2 9,4 -23,0

v % aktiv 1,3 1,1 0,5 0,3 0,2 -0,6

Kapitálové injekce

v mld. Kč 0,0 0,8 17,3

v % regulatorního kapitálu 0,0 0,3 5,9

v % HDP 0,0 0,0 0,5

Pramen: ČNB, výpočty ČNB

Dopad alternativních scénářů do bankovního sektoru
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ženým zemím, bylo předpokládáno znehodnocení ve výši 30 %.104 Vý-
sledky ukazují, že bankovní sektor je odolný vůči jednotlivým rizikům, 
i když v případě problémů fi nancovaných fotovoltaických elektráren 
a zejména v případě znehodnocení pohledávek za zadluženými zeměmi 
by se sektor dostal v roce 2011 do účetních ztrát (Tab. IV.12). Bankovní 
sektor by byl navíc schopen ustát i zátěž ze simultánního znehodnocení 
všech tří typů expozic, při kapitálové přiměřenosti ke konci roku 2012 
ve výši 9,3 % a kapitálových injekcích ve výši 20 mld. Kč.105

Reverzní zátěžový test ukazuje, že hlavním rizikem je dlouhodobý 
pokles HDP
Existuje řada kombinací rizikových faktorů, které by způsobily po-
kles kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru jako celku na konci 
roku 2012 k regulatorní hranici 8 %. Výše uvedené analýzy ukazují, že 
takovými kombinacemi mohou být např. výplata mimořádných dividend 
nebo pád největších dlužníků bank v relativně nepříznivém ekonomic-
kém prostředí, pokles hodnot vybraných expozic vůči vybraným sekto-
rům či zemím za předpokladu vysoké ztrátovosti ze selhání (např. při 
LGD na pohledávky za zadluženými zeměmi ve výši 50 %) apod. 

Pokud bychom se zaměřili pouze na makroekonomický vývoj, význam-
ným rizikem pro bankovní sektor by byl především razantní pokles HDP 
o zhruba 8 % (a související nárůst nezaměstnanosti k hodnotám těsně 
pod 20 %) v tomto i příštím roce. Za předpokladu vývoje dalších mak-
roekonomických proměnných podle Základního scénáře by takový šok 
způsobil pokles kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru jako celku 
na konci roku 2012 k regulatorní hranici 8 %. Takto nepříznivý eko-
nomický vývoj by způsobil nejen vysoké úvěrové ztráty, ale vedl by též 
k propadu upraveného provozního zisku a účetním ztrátám bankovního 
sektoru jako celku pro období obou let 2011 a 2012. 

Likviditní šoky jsou nyní navázány na vývoj v rámci makroekono-
mických scénářů
Pro testování likviditního rizika bank byl použit makrozátěžový dvouko-
lový testovací model prezentovaný v loňské ZFS 2009/2010. Testy likvi-
dity však byly lépe integrovány s agregátními testy bank, kdy likviditní 
šoky jsou v současné verzi navázány na vývoj zátěžových makroekono-
mických scénářů a mohou být tak prezentovány jako jejich určité ad-hoc 
rozšíření o dimenzi likvidity. 

Ve srovnání s loňskou metodikou došlo k úpravám v případě prvního 
kola dopadu šoků do bilancí bank.106 Zatímco loňský model defi noval 
první kolo dopadů „pouze“ jako tzv. potenciální likviditní mezeru v bi-

104 Limit 80% zadluženosti vlád vůči HDP v tomto nebo příštím roce pravděpodobně překročí 
následující země: Belgie, Kanada, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, 
Portugalsko, USA a Velká Británie.

105 Simultánní materializace všech tří zmíněných rizik má nelineární dopad na bankovní sektor 
a potřebné kapitálové injekce pro takový scénář jsou obecně vyšší než součet injekcí 
z jednotlivých citlivostních scénářů.

106 Podrobná metodika zátěžového testu likvidity je popsána v Geršl, A., Komárková, Z., 
Komárek, L. (2011): Models for Stress-Testing Czech Banks‘ Liquidity Risk, CNB Working 
Paper, forthcoming.
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GRAF IV.39

Vývoj kapitálové přiměřenosti podle jednotlivých scénářů 
v případě výplaty mimořádných dividend 
(v %)

Pramen: ČNB, výpočty ČNB
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GRAF IV.40

Výsledky zátěžového testu koncentrace
(v rámci scénáře Obnovená recese)

Pramen: ČNB

TAB. IV.11

Asymetrický vývoj
… včetně růstu 

rizika ve vybraných 
odvětvích

2011 2012 2011 2012

Očekávané úvěrové ztráty 
(ztráty s mínusem)

v mld. Kč -30,5 -45,4 -37,9 -50,7

v % aktiv -0,7 -1,1 -0,9 -1,2

Průměrná míra defaultu

Stavebnictví (NACE F) 15,4 16,4 27,4 19,2

Doprava a skladování (NACE H) 13,3 14,1 23,8 16,6

Nemovitosti (NACE L) 6,3 6,7 11,6 8,0

Kapitálová přiměřenost

celková (v %, konec období) 14,5 13,7 13,9 13,1

Pramen: ČNB, výpočty ČNB

Výsledky ad-hoc zátěžového testu s nárůstem rizika 
vybraných odvětví
(v rámci scénáře Asymetrický vývoj)
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lanci vyvolanou zvýšeným požadavkem na fi nancování aktiv při nižších 
zdrojích, letošní první kolo zahrnuje za účelem zvýšení realističnosti na-
víc současné snížení hodnot některých aktiv. Aplikací tohoto dodateč-
ného efektu dojde k okamžitému poklesu původní úrovně likviditního 
polštáře107 drženého bankou a dodatečně jí to zhorší fi nanční pozici při 
uzavírání likviditní mezery. 

Tvorba likviditní mezery nyní taktéž zohledňuje výsledky zátěžových tes-
tů úvěrového a tržního rizika. Banky, které se v zátěžových scénářích 
dostaly do účetních ztrát, čelí většímu odlivu depozit než ziskové banky. 
Při prodejích nelikvidních aktiv je zohledněna kvalita aktiv dané banky 
měřená rizikovými náklady úvěrového portfolia (Tab. IV.13). Druhé kolo 
šoků jako následek zvýšení reputačního a systémového rizika způsobe-
ného reakcemi bank ve snaze uzavřít likviditní mezeru zůstalo oproti 
loňské metodice nezměněno. Oba scénáře byly aplikovány jednotlivě 
na 22 bank se sídlem v ČR (tj. mimo poboček zahraničních bank).

Likviditní problémy by způsobil především scénář Obnovená recese, 
nešlo by však o problémy systémového rázu
Banky byly testovány na horizontu jednoho měsíce při kombinaci idio-
synkratického a tržního rizika (Tab. IV.14). Vyšší dopad do bilancí bank 
měl pro většinu bank zátěžový scénář Obnovená recese. Banky v průbě-
hu testu ztratily v průměru více než 50 % svého původního likviditního 
polštáře. Příčiny se napříč bankami rozchází. Vyšší likviditní mezeru uza-
víraly v obou scénářích velké banky zejména kvůli vyšší citlivosti na šok 
v čerpání z příslibů (Graf IV.41). Z výsledků testů je zřejmé, že banky 
jsou vysoce citlivé na snížení hodnoty držených vládních dluhopisů. Růst 
kreditního rizika českých vládních dluhopisů, ať už z důvodu domácích 
fi skálních problémů nebo z důvodu nákazového efektu ze zahraničí, 
by značně zhoršil českým bankám jejich likviditní pozici. Přitom právě 
vládní dluhopisy jsou běžně drženy jako likvidní aktiva rychle použitelná 
v případě náhlých a neočekávaných výkyvů v bilanci. 

Přestože podmínky scénářů byly nastaveny poměrně přísně, testovaný 
bankovní sektor by v simulované zátěži obstál. V případě obou scénářů by 
čtyři banky zcela vyčerpaly svůj likviditní polštář a ve snaze odstranit vznik-
lou likviditní mezeru by byly nuceny získat dodatečné zdroje prodejem ak-
tiv se splatností vyšší než jeden měsíc, ovšem se značnou ztrátou. Výsled-
ky likviditního zátěžového testu napříč bankami doprovodily a v podstatě 
potvrdily výsledky získané aplikací nových likviditních poměrů inspirova-
ných Basel III (viz část 4.1). Hlavním důvodem nízké odolnosti bank, které 
v průběhu testu vyčerpaly svůj likviditní polštář, je nízká výše počátečního 
likviditního polštáře, nižší podíl klientských depozit na úvěrech či poměrně 
vysoké poskytnuté přísliby vzhledem ke struktuře bilance. 

107 Likvidní polštář (LB) je tvořen rychle likvidními aktivy, cennými papíry a pohledávkami 
splatnými do jednoho měsíce (včetně pohledávek na požádání), přičemž rychle likvidní 
aktiva jsou defi nována jako součet pokladní hotovosti, pohledávek vůči centrálním bankám, 
dluhopisů vydaných vládami nebo centrálními bankami a pohledávek vůči ostatním fi nančním 
institucím splatných na požádání.

4 FINANČNÍ SEKTOR

TAB. IV.13

Odhadovaná rentabilita aktiv 
v roce 2011 (v %)

Odliv depozit
Asymetrický 

vývoj
Obnovená 

recese

méně než -2 % 10% 15%

 -2 % až -1 % 8% 13%

 -1% až 0 % 6% 11%

 0 % až 1 % 4% 9%

1 % až 2 % 2% 7%

více než 2 % 0% 5%

Odhadované rizikové náklady 
v roce 2011 (v %)

Snížení hodnoty aktiv 
prodaných před splatností
Asymetrický 

vývoj
Obnovená 

recese

méně než 1 % 10% 25%

1 % až 2 % 30% 45%

2 % až 3 % 40% 55%

více než 3 % 50% 65%

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB

Závislost vybraných likviditních šoků na odhadovaných 
bilančních ukazatelích bank v rámci zátěžových testů

TAB. IV.12

Zadlužené 
země

Developeři
Fotovol-

taika

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Úvěrové a tržní ztráty

v mld. Kč -42,8 -50,3 -42,8 -50,3 -42,8 -50,3
v % aktiv -1,0 -1,2 -1,0 -1,2 -1,0 -1,2

Ztráty z analyzované 
expozice

v mld. Kč -93,0 0,0 -17,5 0,0 -26,8 0,0
v % aktiv -2,2 0,0 -0,4 0,0 -0,6 0,0

Mezibankovní nákaza

v mld. Kč 0,0 -1,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,8
v % aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Výnosy ke krytí ztrát 
(upravený provozní zisk)

v mld. Kč 63,4 51,9 65,1 60,3 64,7 58,2
v % aktiv 1,5 1,2 1,5 1,4 1,5 1,4

Zisk/ztráta před zdaněním

v mld. Kč -72,4 0,2 4,7 9,8 -5,2 7,0
v % aktiv -1,7 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,2

Kapitálová přiměřenost

celková v % 12,9 11,6 14,0 13,1 13,8 12,7
Tier 1 v % 11,5 10,3 12,6 11,8 12,4 11,4

Kapitálové injekce

v mld. Kč 1,7 3,6 4,8
v % regulatorního kapitálu 0,6 1,2 1,6

v % HDP 0,0 0,1 0,1

Pramen: ČNB, výpočty ČNB

Výsledky citlivostních analýz
(v rámci scénáře Asymetrický vývoj)
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4 FINANČNÍ SEKTOR

TAB. IV.14

Typ scénáře
Asymetrický 

vývoj
Obnovená 

recese

Odliv depozit (průměr za banky, v %) 5 10
Čerpání z příslibů (kreditní linky, v % 
objemu)

20 10

Podíl krátkodobých pohledávek 
vůči bankám, které se stanou 
nedostupnými (v %)

50 100

Podíl krátkodobých pohledávek vůči 
ostatním klientům, které se stanou 
nedostupnými (v %)

20 30

Snížení hodnoty vládních dluhopisů 
použitelných jako zástava v dodávacích 
operacích ČNB (v %)

20 30

Snížená hodnota ostatních cenných 
papírů (v %)

20 40

Snížení hodnoty aktiv prodaných před 
splatností (průměr za banky, v %)

30 50

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB

Typ scénáře a velikost šoku v likviditním zátěžovém testu bank

Velké banky Střední banky Malé banky
Stavební
spořitelny

LB0 Gap LB1 Feedback effect LB2

-15

-5

5

15

25

35

45

GRAF IV.41

Výsledky testu likvidity
(v %; podíl na původních celkových aktivech)

Pramen:  ČNB, výpočet ČNB
Pozn.:   První sloupec z dvojice stejnobarevných sloupců vyjadřuje vždy hodnotu 

pro scénář Asymetrický vývoj, druhý pro scénář Obnovená recese. Gap = 
likviditní mezera. Feedback effect = dodatečná zátěž způsobená reakcí 
bank na trzích. LB

0
 = počáteční likviditní polštář; LB

1
 = polštář po dopadu 

prvního kola šoků; LB
2
 = konečný likviditní polštář.

Kapitál sektoru penzijních fondů je výrazně nižší v porovnání s dal-
šími sektory fi nančního trhu
Aktuální zátěžové testy penzijních fondů se zaměřují na relevantní ri-
zika a modelují ztráty z držených aktiv v případě nepříznivého vývoje 
na fi nančních trzích či trzích nemovitostí v horizontu jednoho roku. Tes-
ty předpokládají, že v první polovině roku 2011 dojde k alokaci 85 % 
výnosů z roku 2010, které jsou prozatím účtovány ve vlastním kapitálu, 
ve prospěch účastníků penzijního připojištění. V souladu s dlouhodo-
bým trendem nízké výnosnosti penzijních fondů108 nepředpokládáme, 
že by výnosy v roce 2011 mohly přispět k navýšení vlastního kapitálu. 

Celková výše vlastního kapitálu, kterým fondy disponují, je dostatečná 
pro vývoj modelovaný Základním scénářem. Po aplikaci scénářů Asymet-
rického vývoje a Obnovené recese, které pracují s vyšší zátěží, by se vlastní 
kapitál penzijních fondů dostal na velmi nízké hodnoty, přičemž v přípa-
dě Asymetrického vývoje by dokonce ke krytí ztrát nestačil (Graf IV.42). 
Vzhledem k existujícímu obezřetnostnímu mechanismu, který byl mezi 
Asociací penzijních fondů a ČNB dohodnut po problémech v letech 
2007–2009 (viz část 4.1), by v obou zátěžových scénářích muselo dojít 
k navýšení kapitálu ze strany akcionářů fondů, a to o 11,5 mld. Kč v Ob-
novené recesi a 8 mld. Kč v Asymetrickém vývoji.109 

Vlastní výsledky testů ukazují, že pro fondy je v Základním scénáři vý-
znamné nejvíce měnové riziko, když v cizí měně je umístěno celkově 
14 % aktiv sektoru (Tab. IV.15). Ve scénářích Asymetrický vývoj a Ob-
novená recese pak rozhodující roli hrají ztráty z přecenění dluhopisů110 
a z držených akcií a podílových listů. Rizika vyplývající ze změny cen 
na trhu nemovitostí se v obou zátěžových scénářích projevují jen za-
nedbatelně. Zásadní rozdíl mezi zátěžovými scénáři se však projevuje 
u měnového rizika, neboť za předpokládané Obnovené recese by zne-
hodnocení české koruny vedlo ke krytí části ztrát zhodnocením portfolia 
umístěného v cizích měnách. U Asymetrického vývoje se tento efekt ne-
projeví a i přes nižší velikost dalších tržních rizik bude celkový výsledek 
penzijních fondů v tomto scénáři horší.

Ad-hoc citlivostní analýzy ukazují na významný dopad regulator-
ních rizik a případných likviditních problémů
Jako významná pomoc pro penzijní fondy se ukazuje opatření iniciované 
ČNB, které umožnilo penzijním fondům část dluhopisů v portfoliu klasi-
fi kovat jako držené do splatnosti. Pokud by nastala ve fondech likviditní 
krize a fondy by za podmínek daných jednotlivými zátěžovými scénáři 
byly nuceny přecenit i tuto část portfolia podle aktuálního tržního oce-
nění, ztráty fondů by se zvýšily o dalších 5–6 mld. Kč. 

108 Viz Přehled vybraných indikátorů fi nanční stability.
109 Při výpočtu nutných kapitálových injekcí předpokládáme, že penzijní fondy by měly 

disponovat kapitálovým vybavením ve výši alespoň 4 % aktiv.
110 Přecenění dluhopisů odráží podobně jako u testů pojišťoven v Základním scénáři pouze 

úrokové riziko dané růstem swapové křivky při nezměněném spreadu mezi swapy 
a vládními dluhopisy. Naopak v zátěžových scénářích je navíc předpokládáno rozšíření 
tohoto spreadu, např. z důvodu poklesu kreditní kvality vlád či vyšší likviditní prémie 
podobně jako v říjnu 2008.
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GRAF IV.42

Odhad kapitálového vybavení penzijních fondů
(v mld. Kč)

Pramen: ČNB, výpočty ČNB
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Tento předpoklad byl v rámci ad-hoc provedeného citlivostního testu 
navíc doplněn o dopad regulatorního rizika. Vzhledem k nedostatečné 
připravenosti penzijních fondů na penzijní reformu bylo předpokládáno 
zrychlené rozpuštění veškerých nákladů příštích období do výkazu zisků 
a ztrát v roce 2011 (Tab. IV.16). Výsledky takto rozšířeného testu pro 
jednotlivé penzijní fondy ukazují, že vzhledem k podobným investičním 
profi lům a struktuře bilancí by se doplnění kapitálu dotklo všech pen-
zijních fondů (Graf IV.43). Celkové kapitálové injekce by se zvýšily až 
na hodnotu 20 mld. Kč v nejméně příznivém scénáři Asymetrický vývoj, 
jedná se však o extrémní zátěž předpokládající simultánní dopad všech 
rizikových faktorů.

Zátěžové testy pojišťoven potvrzují dobrou odolnost sektoru
Zátěžové testy pojišťoven byly provedeny stejně jako pro ostatní fi-
nanční sektory pro tři alternativní scénáře, tj. Základní scénář, Asyme-
trický vývoj a Obnovená recese, a to na datech ke konci roku 2010. 
Stejně jako testy penzijních fondů i testy pojišťoven předpokládají jed-
noroční horizont. Ve srovnání s loňskou ZFS 2009/2010 došlo k další-
mu zpřesnění metodiky: testy nyní využívají podrobnějších dat repor-
tovaných do ČNB v rámci projektu společných zátěžových testů ČNB 
a vybraných pojišťoven (viz Box 12) a vedle tržních rizik jsou podrobně-
ji testována rovněž některá neživotní pojistná rizika (riziko pojistného 
pro odvětví pojištění motorových vozidel a riziko katastrofických škod 
způsobených povodněmi). 

Největší dopad z předpokládaných tržních rizik mělo dle očekávání ri-
ziko přecenění držených dluhopisů, významný dopad mělo rovněž ak-
ciové riziko vzhledem k velikosti zátěže. Celkový dopad rizik (včetně 
pojistných rizik) do disponibilní míry solventnosti (DMS) by v případě 
nejsilnějšího scénáře Obnovená recese činil řádově 26 mld. Kč, což od-
povídá 7,5 % aktiv (Tab. IV.17). Po započtení předpokládaných zisků 
z pojistné činnosti v průběhu roku 2011 a plánovaných dividend by dis-
ponibilní míra solventnosti klesla z původních 58 mld. Kč (16,6 % aktiv) 
na 34 mld. Kč (9,5 % aktiv). Dopady scénářů Asymetrický vývoj a Zá-
kladní scénář jsou nižší. I přes docílené ztráty je sektor pojišťoven možné 
hodnotit jako stabilní. Odhad ukazatele solventnosti celého sektoru pro 
jednotlivé scénáře vyjádřeného jako poměr disponibilní a požadované 
míry solventnosti v žádném ze scénářů neklesá pod regulatorní mini-
mum 100 % a naznačuje dostatečné krytí rizik. V ojedinělých případech 
by se ve scénáři Obnovená recese mohly některé pojišťovny dostat pod 
regulatorní minimum solventnosti, přičemž nutné kapitálové injekce by 
si vyžádaly pouze zhruba 220 mil. Kč.

4 FINANČNÍ SEKTOR
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GRAF IV.43

Kapitálové vybavení jednotlivých fondů po aplikaci zátěžových 
scénářů včetně ad-hoc rozšíření
(v %; relativně k celkovému objemu aktiv fondu; anonymizováno)

Pramen:  ČNB
Pozn.:   Údaje za jednotlivé fondy 1–10 jsou seřazeny podle výsledného vlastního 

kapitálu.

TAB. IV.15

Základní 
scénář

Asymetrický 
vývoj

Obnovená 
recese

Vlastní kapitál (k počátku roku 2011)
mld. Kč 14,4 14,4 14,4
% aktiv 6,2 6,2 6,2
Alokace zisků z roku 2010 pro účastníky penzijního připojištění
mld. Kč -3,9 -3,9 -3,9
% aktiv -1,7 -1,7 -1,7
Zisky/ztráty z přecenění dluhopisů
mld. Kč -0,3 -8,0 -8,9
% VK -2,2 -55,7 -62,3
Zisky/ztráty ze změn hodnoty akcií a podílových listů
mld. Kč -0,5 -2,1 -4,2
% VK -3,7 -14,7 -29,4
Kurzové zisky/ztráty
mld. Kč -1,0 -2,2 4,2
% VK -6,7 -15,6 29,0
Zisky/ztráty ze změn hodnoty nemovitostí
mld. Kč -0,1 -0,2 -0,4
% VK -0,4 -1,7 -2,6
Dopad rizik do vlastního kapitálu
mld. Kč -1,9 -12,6 -9,4
% aktiv -0,8 -5,4 -4,0
Vlastní kapitál (ke konci roku 2011)
mld. Kč 8,6 -2,1 1,1
% aktiv 3,7 -0,9 0,5

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:  VK = vlastní kapitál.

Výsledky zátěžových testů penzijních fondů

TAB. IV.16

Základní 
scénář

Asymetrický 
vývoj

Obnovená 
recese

Rozpuštění nákladů příštích období v roce 2011
mld. Kč -3,5 -3,5 -3,5
% aktiv -1,5 -1,5 -1,5
Přecenění instrumentů držených do splatnosti
mld. Kč -0,2 -5,2 -5,7
% aktiv -0,1 -2,2 -2,4
Vlastní kapitál (ke konci roku 2011)
mld. Kč 4,9 -10,8 -8,1
% aktiv 2,1 -4,7 -3,5

Pramen: ČNB, výpočty ČNB

Ad-hoc citlivostní analýza v testech penzijních fondů
(dodatečné šoky v rámci jednotlivých scénářů)
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Box 12:

SPOLEČNÉ (BOTTOM-UP) ZÁTĚŽOVÉ TESTY ČNB 
A VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN

Po vzoru projektu společných zátěžových testů ČNB a vybra-
ných bank (viz Box 11) byl v roce 2010 spuštěn obdobný projekt 
pro sektor pojišťoven, jehož cílem je vyhodnocení schopnosti 
pojišťoven absorbovat dopady případného negativního vývoje 
ekonomiky. Tento box shrnuje výsledky druhého kola společných 
zátěžových testů, které proběhlo v dubnu 2011. Testu se účastni-
ly vybrané pojišťovny, jejichž podíl na tuzemském trhu na základě 
hrubého předepsaného pojistného činil v roce 2010 přes 90 %.

V zátěžovém testu je v ročním horizontu vyhodnocován vliv vý-
znamných změn rizikových parametrů na hodnotu aktiv a pasiv 
pojišťovny, a odtud na disponibilní míru solventnosti a požado-
vanou míru solventnosti (v souladu s principy Solventnosti I). 
V rámci investičních rizik byl zahrnut dopad pro akciové riziko, 
úrokové riziko aktiv a pasiv, nemovitostní riziko, měnové riziko, 
kreditní riziko a riziko poklesu cen státních dluhopisů, v rám-
ci neživotních pojistných rizik pak riziko pojistného pro odvětví 
pojištění motorových vozidel a riziko katastrofi ckých škod způ-
sobených přírodním živlem. Nepříznivý scénář pro pojišťovny ná-
sledoval zátěžový scénář Neočekávaná recese aplikovaný na ban-
kovní sektor v únoru 2011, s rizikovými faktory relevantními pro 
pojišťovny.111 Tento scénář byl pro pojišťovny doplněn o 10% 
pokles předepsaného pojistného pro odvětví pojištění motoro-
vých vozidel při současném zachování stejné výše nákladů jako 
v roce 2010. Rozšířený scénář pak navíc testoval, jak by byla 
kapitálová vybavenost pojišťoven ovlivněna při současném vý-
skytu povodní. Rozšířený scénář proto obsahoval sérii výskytu tří 
povodní, z toho dvou povodní lokálního rozsahu s velikostí škod 
odpovídající přibližně pětileté periodě návratu a jedné povodně 
s velkostí škod odpovídajících periodě návratu 50 let. Testování 
proběhlo na datech k 31. 12. 2010.

Agregované výsledky ukazují, že sektor jako celek reprezentova-
ný zúčastněnými pojišťovnami by vzhledem k dostatečné kapa-
citě disponibilního kapitálu absorboval dopady i značných pohy-
bů rizikových faktorů, a to včetně současného výskytu povodní 
(Graf IV.11 Box). I po aplikaci významných šoků se sektor nachá-
zí relativně vysoko nad hranicí solventnostního poměru 100 %. 
Výsledná disponibilní míra solventnosti v ročním horizontu byla 
v testu ovlivněna nejen dopadem šoků, a odtud generovanou 
ztrátou pojišťoven, ale také výší hodnoty dividend, které jsou 
plánovány k vyplacení v průběhu roku 2011 (Graf IV.12 Box). 

111 Byl předpokládán 40% pokles hodnoty akcií, 20% pokles cen nemovitostí, růst swapové (IRS) 
křivky o zhruba 2 p.b., růst výnosové křivky státních dluhopisů o zhruba 4 p.b., depreciace 
koruny o 13 % a nárůst spreadu korporátních dluhopisů v závislosti na jejich ratingu.
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TAB. IV.17

Základní 
scénář

Asymetrický 
vývoj

Obnovená 
recese

DMS (k počátku roku 2011)
mld. Kč 58,08 58,08 58,08
% aktiv 16,58 16,58 16,58
Zisky/ztráty z přecenění dluhopisů
mld. Kč -2,49 -10,22 -14,41
% DMS -4,28 -17,59 -24,80
Zisky/ztráty ze změny technických rezerv
mld. Kč 0,30 1,06 1,07
% DMS 0,51 1,83 1,84
Zisky/ztráty ze změn hodnoty akcií a podílových listů
mld. Kč -0,70 -3,63 -7,53
% DMS -1,20 -6,25 -12,97
Kurzové zisky/ztráty
mld. Kč 0,39 0,10 -0,35
% DMS 0,66 0,16 -0,60
Zisky/ztráty ze změn hodnoty nemovitostí
mld. Kč -0,11 -0,49 -0,76
% DMS -0,19 -0,85 -1,31
Zisky/ztráty z poklesu pojistného v neživotním pojištění
mld. Kč -2,46 -2,46 -2,46
% DMS -4,24 -4,24 -4,24
Zisky/ztráty z katastrofi ckých škod způsobených povodněmi
mld. Kč -2,60 -2,60 -2,60
% DMS -4,48 -4,48 -4,48
Dopad rizik do DMS
mld. Kč -7,68 -18,24 -27,05
% aktiv -2,19 -5,21 -7,72
Plánované dividendy k vyplacení v roce 2011
mld. Kč -16,25 -16,25 -16,25
% aktiv -4,64 -4,64 -4,64
Předpokládané zisky z pojistné činnosti v roce 2011
mld. Kč 16,99 16,99 16,99
% aktiv 4,85 4,85 4,85
Ostatní dopady (daňové)
mld. Kč -1,86 -0,20 1,30
% aktiv -0,53 -0,06 0,37
DMS (ke konci roku 2011)
mld. Kč 49,29 40,38 33,08
% aktiv 14,07 11,53 9,44

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:  VK = vlastní kapitál.

Výsledky zátěžových testů pojišťoven

2010 Nepříznivý scénář Scénář rozšířený 
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GRAF IV.11 BOX

Solventnostní poměr pro nepříznivý scénář a rozšířený 
scénář o povodně
(v %)

Pramen:  ČNB
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Souhrnný dopad šoků pro úrokové riziko aktiv a pasiv a riziko 
poklesu cen státních dluhopisů má dominantní podíl na ztrá-
tě způsobené dopadem zátěžového scénáře (Graf IV.13 Box). 
Dopad těchto šoků na straně aktiv pro jednotlivé pojišťovny do 
značné míry závisí na podílu dluhopisů účetně klasifi kovaných 
jako držených do splatnosti oceňovaných amortizovanou hodno-
tou. Úroková citlivost účetní hodnoty technických rezerv v rámci 
Solventnosti I je relativně nízká. Významnost dopadu šoku pro 
riziko poklesu cen státních dluhopisů rovněž souvisí se skuteč-
ností, že do státních dluhopisů je investováno 46 % fi nančního 
umístění zúčastněných pojišťoven. Přestože je objem akciových 
pozic ve fi nančním umístění nízký, je vzhledem k velikosti akcio-
vého šoku jeho dopad rovněž významný. Relativně malý výsledek 
šoků pro riziko povodní ve srovnání s ostatními riziky potvrzu-
je, že pojišťovny mají vzhledem k testovanému scénáři sjednány 
kvalitně strukturované zajistné programy pro katastrofi cké škody 
způsobené povodněmi.

Zátěžový test byl dále doplněn o ekonomický pohled na citlivost 
aktiv a pasiv pojišťovny vůči pohybu úrokových sazeb a výno-
su státních dluhopisů, tj. přístup konzistentní s oceněním dle 
principů Solventnosti II. Na straně aktiv byly v ekonomickém 
pohledu všechny dluhopisy, tj. i dluhopisy klasifi kované jako 
držené do splatnosti oceňované amortizovanou hodnotou, 
oceněny reálnou hodnotou a vystaveny šoku. Na straně pasiv 
byla vzhledem k defi nované zátěži odhadnuta úroková citlivost 
hodnoty pojistných závazků. Pro aktiva a pasiva samostatně se 
značně zvýšil vliv šoků pro úrokové riziko a riziko poklesu cen 
státních dluhopisů, celkový dopad na změnu kapitálu je však 
za zúčastněné pojišťovny téměř shodný s výsledkem v rámci Sol-
ventnosti I (Graf IV.14 Box). Toto neplatí pro řadu individuálních 
výsledků pojišťoven, u některých došlo ke snížení úrokové citli-
vosti v rámci principů Solventnosti II, u jiných naopak ke zvýšení. 
Rozdíl je ovlivněn především strukturou aktiv a pojistných 
závazků pojišťoven, účetní klasifi kací aktiv a způsobem řízení 
aktiv a pasiv.
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GRAF IV.14 BOX

Srovnání dopadu scénáře pro úrokové riziko a riziko 
poklesu cen státních dluhopisů na změnu kapitálu 
v závislosti na přístupu k ocenění
(v mld. Kč)

Pramen: ČNB
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GRAF IV.13 BOX

Podíl jednotlivých rizik na poklesu disponibilní míry 
solventnosti způsobeném dopadem šoků

Pramen: ČNB
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GRAF IV.12 BOX

Změna  disponibilní míry solventnosti 
(v mld. Kč)

Pramen:  ČNB
Pozn.:  V rámci sloupce Dopad scénářů je vzorkem vyznačen dopad povodní.
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