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GRAF II.1

Hospodářský růst ve světě a ve vyspělých zemích  
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z podzimu 2009 a jara 2011) 

Pramen:   MMF (World Economic Outlook, April 2011) a makroekonomická 
prognóza ČNB z května 2011

Pozn.:  2010f09 je prognóza pro rok 2010 z října 2009, resp. listopadu 2009.
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GRAF II.2

Hospodářský růst v rozvojových a rozvíjejících se zemích 
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 2009 a dubna 2011) 

Pramen:  MMF (World Economic Outlook, April 2011)
Pozn.:  2010f09 je prognóza pro rok 2010 z října 2009.
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GRAF II.3

Měnověpolitické sazby od vzniku fi nančních turbulencí
(v %)

Pramen: Thomson Datastream

2  REÁLNÁ EKONOMIKA

2.1  MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

Světová ekonomika se v roce 2010 vrátila k nečekaně rychlému hospo-
dářskému růstu. V ČR podobně jako v jiných vyspělých zemích s výjimkou 
Německa a Švédska lze rozsah oživení označit za mírný. V letošním roce 
však dynamika ekonomické aktivity v eurozóně i v EU jako celku pravdě-
podobně zpomalí vlivem vysoké míry nejistoty, dopadů dluhové zátěže pri-
vátního sektoru v prostředí velmi pomalého růstu příjmů a důsledků pokra-
čující fi skální konsolidace. Zdrojem nejistoty a fi nančního napětí pro celou 
EU jsou především obavy z prohlubování dluhové krize v eurozóně a po-
chybnosti ohledně adekvátní výše kapitálu u řady evropských bank a jejich 
schopnosti zajistit si dostatečnou výši bilanční likvidity. Navzdory tomu, že 
podmínky v oblasti poskytování úvěrů se ve vyspělých zemích téměř nor-
malizovaly a indikátory rizika se vrátily k dlouhodobé úrovni, vysoká míra 
nejistoty v některých oblastech si vynucuje pokračování podpůrných po-
litik ze strany centrálních bank. Z hlediska domácí ekonomiky patří mezi 
významná externí rizika potenciálně výraznější zpomalení hospodářského 
růstu v Německu a dalších zemích, které jsou důležitými obchodními part-
nery českých podniků. Vzhledem k charakteru české ekonomiky představu-
je výrazně nepříznivý nabídkový šok prudké zvyšování cen komodit.

Světová ekonomika vykázala nečekaně výrazné oživení
Zatímco v roce 2009 prošla světová ekonomika silnou recesí, v roce 2010 
se vrátila k poměrně rychlému růstu. Rozsah a rychlost oživení lze ozna-
čit za nečekané, což dokumentují rozdíly mezi prognózami z konce 
roku 2009 a skutečným vývojem v následujícím roce (3. a 4. sloupec 
v Grafech II.1 a II.2). Ze srovnání obou grafů je ovšem zřejmé, že oživení 
bylo z globálního hlediska velmi nevyrovnané. Robustní oživení nastalo 
v rozvojových a rozvíjejících se zemích, zatímco ve vyspělých západních 
ekonomikách, mezi které patří i ČR,1 lze hospodářský růst s výjimkou 
Německa či Švédska označit za mírný. To platí zejména o eurozóně, kde 
ve většině zemí zůstala ekonomická aktivita utlumená a v některých do-
konce došlo k jejímu dalšímu poklesu (Irsko, Řecko, Španělsko). Sou-
časné prognózy 2 předpokládají, že v letošním a příštím roce globální 
ekonomická aktivita poroste mírně nižším tempem než v roce 2010. 
Příčinou jsou zejména očekávání, že hospodářský růst v eurozóně jako 
celku postupně zpomalí v důsledku vysoké míry nejistoty, dluhové zátě-
že privátního sektoru a pokračující fi skální konsolidace. Zároveň dojde 
k dílčímu utlumení růstu v Německu a budou se prohlubovat již tak 
výrazné rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Očekává se rovněž 
dílčí zpomalení v některých rozvíjejících se ekonomikách v souvislosti se 
zpřísňováním jejich měnových politik. 

1 Rozdělení zemí do jednotlivých skupin je uvedeno ve World Economic Outlook (April 2011) 
ve statistickém dodatku. ČR je řazena do skupiny vyspělých zemí. 

2 Dubnová prognóza MMF i dubnový Consensus Forecasts (publikace obsahující průměry 
odhadů rozsáhlého reprezentativního vzorku analytiků a prognostiků, jejichž prognózy 
externího vývoje přejímá ČNB) v dalších dvou letech očekávají pro vyspělé země včetně ČR 
podobný vývoj. V Grafech II.1. a II.2 byly použity odhady MMF, neboť na rozdíl od Consensu 
Forecasts pokrývají celou světovou ekonomiku. 
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Domácí ekonomika prochází kolísavým oživením … 
Hospodářský růst v domácí ekonomice v průběhu roku 2010 zrychloval 
a za celý rok 2010 český HDP vzrostl o 2,3 %. Aktuální prognóza ČNB 
z května 2011 však předpokládá, že v letošním roce český HDP sníží 
svůj meziroční růst na 1,5 % v důsledku zpomalení všech složek domácí 
poptávky i snížení tempa ekonomického růstu v zahraničí. V roce 2012 
již tempo růstu HDP zrychlí na 2,8 %, k čemuž nejvíce přispěje spotřeba 
domácností v důsledku zrychlení růstu mezd a tvorba hrubého kapitálu 
v souvislosti s oživením fi xních investic. ČNB zároveň předpokládá, že 
celková infl ace se bude na celém horizontu prognózy nacházet poblíž 
infl ačního cíle podobně jako měnověpolitická infl ace, tj. infl ace očištěná 
o primární dopady změn nepřímých daní.

… a nezaměstnanost setrvává na vysokých úrovních
Situace na trhu práce zůstává výrazně napjatá. Nezaměstnanost dosáhla 
nejvyšších hodnot na počátku roku 2010, kdy obecná míra nezaměst-
nanosti (resp. registrovaná míra nezaměstnanosti) dosáhla 7,3 % (resp. 
9,9 %). Pokles míry nezaměstnanosti je velmi pozvolný. V prvním polo-
letí letošního roku se bude obecná míra nezaměstnanosti (resp. regis-
trovaná míra nezaměstnanosti) pohybovat kolem 7 % (resp. mírně nad 
9 %) a i ke konci roku 2012 bude činit 6,2 % (resp. 8,1 %). Výrazně 
snížené tempo růstu mzdových i nemzdových příjmů (resp. negativ-
ní růst v reálném vyjádření) působilo v průběhu roku 2010 negativně 
na spotřebitelskou poptávku a vedlo ke zvýšení míry úvěrů v selhání 
poskytnutých sektoru domácností včetně segmentu úvěrů na bydlení 
(viz část 2.3). K určitému obratu situace začne docházet podle květnové 
prognózy ČNB v roce 2012. Z hlediska budoucí konkurenceschopnosti 
domácího průmyslu je nicméně důležité, že mzdová náročnost produk-
ce klesala a ve čtvrtém čtvrtletí meziroční pokles nominálních jednotko-
vých mzdových nákladů dosáhl téměř 2 %. 

Měnové politiky zůstávají nadále uvolněné
Klíčové centrální banky i v průběhu roku 2010 udržovaly své měnově-
politické sazby na historicky nízkých úrovních (Graf II.3), což se promí-
talo rovněž do krátkodobých sazeb peněžního trhu (Graf II.4), i když ne 
ve všech zemích proporcionálně (viz část 3.1). Diskuze nadnárodních 
a národních autorit ohledně ústupu od podpůrných hospodářských 
politik, jejichž součástí by měla být i normalizace měnových politik, 
ztratily ve světle obnovených rizik ve finančních systémech v průběhu 
loňského roku na intenzitě. V souvislosti s nárůstem nabídkově gene-
rovaných inflačních tlaků však začaly některé centrální banky komuni-
kovat potřebu zahájit zvyšování měnověpolitických sazeb a ECB v dub-
nu 2011 vrátila svou základní měnověpolitickou sazbu po necelých 
dvou letech zpět na 1,25 %. ČNB od května loňského roku udržuje 
14denní repo sazbu na 0,75 %. 

Uvolněné měnové politiky pomáhají držet úrokové sazby z úvěrů a dlu-
hopisů ve většině vyspělých zemí na relativně nízkých úrovních, čímž 
přispívají ke schopnosti fi nančních institucí, podniků, domácností i vlád 
vyrovnat se s dopady nízkého růstu příjmů. Velmi nízké nominální úro-
kové sazby však zároveň vystavují tvůrce měnové politiky v některých 
zemích konfl iktu mezi cíli cenové stability a fi nanční stability, tj. zda 

2 REÁLNÁ EKONOMIKA

0

1

2

3

4

5

6

Eurozóna US CZ

03/07 03/1003/08 03/0909/07 09/08 09/09 03/1109/10

GRAF II.4

3měsíční tržní sazby od vzniku fi nančních turbulencí
(v %)

Pramen:  Thomson Datastream

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Eurozóna DE US UK CE4

03/05 03/1103/07 03/0903/06 03/08 03/10
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Tempa růstu úvěrů privátnímu sektoru v zahraničí
 (v % celkového stavu úvěrů) 

Pramen:  Thomson Datastream
Pozn.:  CE4 – průměr za Maďarsko, Polsko, Rakousko a Slovensko.

-10

0

10

20

30

40

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Domácnosti
Podniky
Úvěry celkem

Domácnosti (pravá osa)
Podniky (pravá osa) 
Úvěry celkem (pravá osa)

12/06 12/07 12/08 12/09 12/10

GRAF II.6

Meziroční dynamika růstu a stavy bankovních úvěrů v ČR
(v % na levé ose a v mld. Kč na pravé ose; privátní sektor)

Pramen: ČNB



20

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

zvýšit úrokové sazby v reakci na rostoucí infl aci a infl ační očekávání, 
nebo je udržovat na nízkých hodnotách a pomáhat tím stabilizovat bi-
lance bank a jejich klientů a omezovat nepříznivé vedlejší účinky probí-
hajícího deleveragingu.

Úvěrová dynamika zatím naznačuje pokračující deleveraging 
I když se meziroční tempo růstu úvěrů v roce 2010 vrátilo ve většině 
zemí ke kladným hodnotám, úvěrová dynamika zůstala silně utlumená 
(Graf II.5). V řadě zemí klesá podíl úvěrů privátnímu sektoru na HDP. 
V ČR zůstala dynamika bankovních úvěrů i v roce 2010 pozitivní a po-
stupně se mírně zvyšovala (Graf II.6). Díky úvěrům na bydlení rostly 
podobně jako v předcházejících letech (i když výrazně pomalejším tem-
pem než v době před krizí) rychleji úvěry domácnostem. Na začátku 
roku 2011 pak obnovily pozitivní růst i úvěry podnikům (viz části 2.2 
a 2.3). 

Vysoká míra zadlužení představuje bariéru růstu vyspělých ekonomik 
Vývoj v roce 2010 a v prvních měsících letošního roku posílil obavy, 
že slabý hospodářský růst ve vyspělých ekonomikách může být i přes 
uvolněné působení makroekonomických politik dlouhodobějším fe-
noménem. V zemích, ve kterých jsou vysoce zadluženy domácnosti 
a podniky, došlo k výraznému poklesu poptávky po úvěrech a násled-
ně i poptávky po spotřebě a investicích. V těchto zemích rovněž po-
kračoval proces přehodnocování očekávání ohledně budoucího vývoje 
příjmů podniků i domácností. Tento proces souvisí nejen s nižší dyna-
mikou prodeje zboží a služeb, ale také s tlaky na mzdy zaměstnanců 
a prodejní ceny podniků směrem dolů. Pokud aproximujeme růst pří-
jmů nominálním HDP, u řady zemí předkrizový růst nominálních příjmů 
o 5–10 % ročně vystřídalo období mírně záporného či velmi nízkého 
růstu (Graf II.7). I když v ČR zůstává míra zadlužení ve všech sektorech 
relativně nízká, indikátory dynamiky nominálních příjmů (Graf II.8) do-
kumentují, že zejména domácnosti jsou v období 2009–2011 vystave-
ny výrazně nepříznivému příjmovému vývoji. 

Rizikem pro privátní sektory v zahraničí je růst reálných nákladů 
obsluhy dluhů
V prostředí charakterizovaném pomalým růstem příjmů se zvyšuje prav-
děpodobnost vzniku relativně dlouhého období deleveragingu s nízkou 
poptávkou po úvěru a zvýšenou mírou úspor. Výrazně snížená tempa 
růstu nominálních příjmů při jen mírně nižších úrokových sazbách z dlu-
hů znamenají, že reálné náklady obsluhy dluhů mohou být pro zadlu-
žené subjekty v dalším období velmi vysoké. To bude negativně působit 
na schopnost dluhy splácet a bankám se zvýší úvěrové riziko. U vysoce 
zadlužených sektorů pak může mít i malá změna parametrů ovlivňují-
cích výši dluhové zátěže poměrně velký dopad na jejich kapacitu dluhy 
obsluhovat. V roce 2010 a v dosavadním průběhu roku 2011 se v tom-
to ohledu vyvíjela situace příznivěji pro podniky než pro domácnosti. 
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GRAF II.7

Nominální HDP a jeho prognóza pro vybrané země
(průměrná meziroční tempa růstu v %)

Pramen:  OECD (Economic Outlook, April 2011)
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Nominální a reálné ex post úrokové sazby z podnikových 
dluhopisů v eurozóně a v USA
(v %) 

Pramen:  Merrill Lynch Corporate Indices, Thomson Datastream
Pozn.:   Výnosy podnikových dluhopisů v eurozóně a US (u reálných sazeb 

upraveno o aktuální tempa růstu cen výrobců).
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V eurozóně i v USA nominální úrokové sazby z podnikových dluhů mír-
ně klesly, avšak reálné sazby se díky rychlejšímu růstu cen průmyslových 
výrobců významně snížily (Graf II.9).3

Reálné náklady obsluhy dluhů se vyvíjejí příznivěji pro podniky než 
pro domácnosti
Celková úroveň zadluženosti ekonomických sektorů v české ekonomice 
zůstává poměrně nízká (viz části 2.2 a 2.3), nicméně dynamika domácí 
ekonomické aktivity je negativně ovlivňována provázaností s eurozó-
nou, v níž jsou vysoce zadluženy nejen domácnosti a podniky, ale i vlá-
dy. I pro stabilitu českého fi nančního sektoru bude důležitým faktorem 
vývoj reálných nákladů na obsluhu dluhů. V ČR se v průběhu roku 2010 
průměrné úrokové sazby z úvěrů podnikům dále snížily, zatímco u úvě-
rů domácnostem zůstaly v průměru nezměněné (Graf II.10). V souladu 
s tím se podobně jako v eurozóně či v USA vývoj reálných nákladů ob-
sluhy dluhů 4 vyvíjel i v ČR příznivěji pro podniky než pro domácnosti 
(Graf II.11). Aproximace reálných úrokových sazeb z podnikových úvěrů 
se vrátila v roce 2010 k dlouhodobému průměru, zatímco u domácností 
by k tomu mělo dojít při poměrně optimistickém předpokladu ohledně 
vývoje jejich nominálních disponibilních příjmů až v roce 2012. Skuteč-
nost, že již prakticky došlo k normalizaci náhledu na rizika podnikové-
ho sektoru, potvrzuje i návrat úrokových spreadů z podnikových dluhů 
na dlouhodobě obvyklé úrovně (Graf II.12).5 

Vývoj v několika posledních čtvrtletích potvrdil očekávání, že reakce 
privátního sektoru na krizi a podpůrné hospodářské politiky povedou 
k „jobless recovery“, tedy k situaci, kdy se poměrně rychle stabilizuje 
fi nanční situace podniků, zatímco situace na trhu práce zůstane po delší 
dobu značně napjatá. Obnovený přístup podniků k relativně levným úvě-
rům a mírné oživení poptávky po jejich produkci jim umožňuje zlepšit 
fi nanční pozici a zvýšit zásobu hotovosti. Díky optimalizaci kapacit a sní-
žení personálních nákladů pak mohou podniky zvýšit rentabilitu. Při po-
malém hospodářském růstu však budou stagnovat investice a nebudou 
tvořena nová pracovní místa. V situaci, kdy bude prakticky v celé Evro-
pě přetrvávat vysoká míra nezaměstnanosti, budou mzdy zaměstnanců 

3 Reálné úrokové sazby vypočítané jako rozdíl mezi aktuálními sazbami z úvěrů podnikům 
(nebo výnosy podnikových dluhopisů) a aktuální infl ací v cenách výrobců jsou velmi hrubou 
aproximací reálných nákladů podnikových dluhů. U vyspělých ekonomik dovážejících 
energetické suroviny a komodity (tedy i u ČR) může růst jejich cen výrazně zkreslovat 
příznivým směrem skutečnou dynamiku prodejních cen výrobců. Vysoký růst dovozních 
cen se nejvíce promítá do cen výrobců stojících na počátečních stupních výrobního řetězce, 
zatímco ostatní výrobci na dalších stupních nemusí být schopni kompenzovat růst cen vstupů 
růstem celkových cen výstupů.

4 Reálné úrokové sazby jsou aproximovány pro dvě hlavní kategorie úvěrů českých bank 
(úvěry domácnostem na bydlení a úvěry podnikům). Úrokové sazby z úvěrů na bydlení jsou 
upraveny o meziroční tempo růstu hrubých disponibilních příjmů domácností. Úrokové sazby 
z úvěrů podnikům jsou pak upraveny o tempa růstu cen průmyslových výrobců. Průměr je 
počítán za období 2002–2010 a pro léta 2011–2012 je zpracován výhled za použití dat 
základního scénáře a setrvání úrovně úrokových sazeb z prosince 2010.

5 Graf II.12 ukazuje, že podnikové úrokové spready vzrostly v recesi 2001–2002 nad 
dlouhodobě průměrnou úroveň, avšak v letech před krizí setrvávaly v eurozóně i v USA 
na neobvykle nízké úrovni pravděpodobně v důsledku nadměrně optimistických očekávání. 
Po prudkém nárůstu v roce 2008 se pak začaly v roce 2009 velmi rychle snižovat. V eurozóně 
však zůstávají nadále na částečně zvýšené úrovni. Pro ČR jsou spready počítány z úvěrů 
podnikům a mají přirozeně odlišný průběh. I zde je však možno vysledovat neobvykle nízké 
hodnoty v předkrizových letech a mírně zvýšenou úroveň v současnosti.
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Aproximace odchylky reálných úrokových sazeb 
od dlouhodobého průměru 
(v % p.a.)

Pramen:  ČNB
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GRAF II.10

Úrokové sazby z úvěrů
(v % p.a. z celkového stavu úvěrů)

Pramen: ČNB
Pozn.: U domácností nejsou zahrnuty úrokové sazby z kontokorentních úvěrů.
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GRAF II.12

Mezery spreadů úrokových sazeb z podnikových dluhů
(v bazických bodech)

Pramen:  Bloomberg, ČNB
Pozn.:   Mezery mezi úrovní spreadů a jejich dlouhodobým průměrem (pro 

eurozónu a USA průměr 1998–2011, pro ČR 2001–2011). Spready – pro 
eurozónu a USA Merril Lynch indexy korporátních obligací s ratingem BB, 
pro ČR spread úrokových sazeb z nových úvěrů podnikům a jednoroční 
sazby PRIBOR.
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po relativně dlouhou dobu růst nezvykle pomalu. Důsledkem takového 
vývoje bude, že brzy dojde ke stabilizaci kreditního rizika podnikových 
úvěrů, zatímco ztráty bank z úvěrů poskytnutých domácnostem zůsta-
nou značně zvýšené (části 2.2, 2.3 a 4.1). Pokud by se takový vývoj 
stal dlouhodobým, domácnosti ve vyspělých ekonomikách by mohly být 
vystaveny působení některých prvků dluhové defl ace (jako v současné 
době v Irsku), což by dále zhoršilo jejich růstové vyhlídky. 

Banky v eurozóně čelí problémům s bilanční likviditou 
Jedním z nejvýraznějších rizik, které může působit proti obnovení sta-
bilního hospodářského růstu v EU, je potenciální nedostatek bilanční 
likvidity u řady evropských bank. Tuto skutečnost indikují nejen nízké 
poměry depozitních zdrojů a poskytnutých úvěrů v některých zemích 
(Graf IV.20) nebo vysoký podíl tržních zdrojů na celkových pasivech, 
ale i závislost bank v některých zemích na zdrojích likvidity od cent-
rálních bank.6 Zdrojem obav ohledně schopnosti bank nahradit ma-
turující dluhopisy novými emisemi za podobných podmínek je přitom 
také nadále vysoká emisní aktivita vlád spojená s potřebou financo-
vat rozpočtové deficity. Akutnost této hrozby bude v nejbližších dvou 
letech nejspíše stále částečně snižovat utlumená dynamika poptávky 
po úvěrových zdrojích od privátních subjektů a mírný globální převis 
úspor nad investicemi.

Problémy s bilanční likviditou se stávají akutními pro některé vlády 
v eurozóně
Dluhová krize v eurozóně se v roce 2010 prohlubovala a v průběhu dub-
na 2011 se situace prudce zhoršila (část 3.1). Některé vysoce zadlužené 
země se stále obtížněji a nákladněji refi nancují. Při klesající poptávce 
investorů po vládních dluhopisech značně zadlužených zemí budou 
v dalším období nejvíce zranitelné vlády s vysokými požadavky na fi -
nancování v nejbližším období a vyššími mezními náklady fi nancování. 
Těmto vládám pravděpodobně významně vzrostou úrokové výdaje ze 
státního dluhu. Ty již v současnosti u Irska a Řecka přesahují 10 % vlád-
ních příjmů (Graf II.13). Při pokračujícím nárůstu veřejného dluhu a vý-
nosů požadovaných investory by čisté úrokové platby během několika 
let překročily 20 % vládních příjmů, čímž by se tyto země dostaly do ne-
udržitelné fi skální situace. Při takové úrovni čistých úrokových plateb 
na vládních příjmech se prakticky ztrácí možnost postupné fi skální sta-
bilizace prostřednictvím generování primárních přebytků a dostupným 
řešením se stává pouze udržování nízkých úrokových sazeb a transfer 
zdrojů od věřitelů k dlužníkům prostřednictvím zvýšené infl ace nebo 
restrukturalizace a odpisu dluhů. 

6 Obavy ohledně dostatku zdrojů souvisejí i s dalšími faktory. Jedním je skutečnost, že zejména 
velké mezinárodní banky budou muset v nejbližších letech refi nancovat rozsáhlý objem 
maturujících zdrojů. MMF v Global Financial Stability Report (duben 2011) odhaduje, že 
velkým evropským bankám budou v následujících dvou letech maturovat dluhové cenné 
papíry v rozsahu téměř 3 000 mld. USD. 
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GRAF II.13

Odhad podílu čistých úrokových plateb na vládních příjmech 
v roce 2011 a výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů 
v dubnu 2011
(v %)

Pramen:  OECD, Thomson Datastream
Pozn.:   Vládní příjmy jsou daňové i nedaňové příjmy všeobecné vlády 

(u některých zemí vč. dividend).
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Box 1:

ČEKÁ VYSPĚLÉ ZEMĚ OBDOBÍ VYSOKÉ INFLACE? 

V souvislosti se silně uvolněnými měnovými politikami centrálních 
bank ve velkých vyspělých ekonomikách, ať už v podobě stan-
dardních nástrojů, tj. snižování měnověpolitických úrokových sa-
zeb i k nulovým hodnotám, nebo i méně standardních nástrojů, 
mezi které patří kvantitativní uvolňování (viz Slovníček), se mezi 
odbornou i laickou veřejností již delší dobu diskutují obavy, zda 
tyto politiky nepovedou k výraznému či dokonce dramatickému 
nárůstu infl ace v budoucnosti. Tyto obavy nejčastěji vycházejí 
z toho, že příslušné centrální banky udržují již od roku 2008 své 
úrokové sazby na velmi nízkých úrovních a zároveň výrazně zvýšily 
rozsah svých bilancí či měnových bází (Graf II.1 Box). Zvýšené oba-
vy investorů a široké veřejnosti z vysoké infl ace koneckonců doku-
mentuje strmý nárůst cen zlata v posledních letech (Graf III.19). 

I když nárůsty bilancí některých centrálních bank se jeví jako 
bezprecedentní (např. u nejvíce sledovaného amerického Fedu 
vzrostla měnová báze zahrnující oběživo a rezervy bank z před-
krizové úrovně kolem 900 mld. USD na současných téměř 2 400 
mld. USD), nejsou samy o sobě indikátorem nevyhnutelného ná-
růstu infl ace v budoucnosti. Důvodem je skutečnost, že banky 
drží většinu nově emitované likvidity jako volné rezervy u cent-
rální banky a navýšené měnové báze se tak nepromítají do růs-
tu úvěrů a peněžní zásoby. Jinými slovy, nárůst měnové báze je 
kompenzován snížením peněžního multiplikátoru (Graf II.2 Box). 
A je to právě nárůst množství peněz v oběhu, který má význam-
ný vliv na infl aci, nikoliv změna výše měnové báze. V USA se 
např. za již téměř čtyři roky od počátku krize peněžní agregát 
M2 zvýšil pouze o 13 %, což není možno označit za silnou mě-
novou expanzi. Ekonomové varující před důsledky podpůrných 
měnových politik však tvrdí, že až banky dojdou k závěru, že 
se ekonomiky vrací k trvalému růstu a snižuje se kreditní riziko, 
obnoví se rychlá úvěrová dynamika a peněžní zásoba skutečně 
začne značně narůstat. Protiargumentem je, že v případě vzniku 
silnějších tlaků mohou centrální banky emitovanou likviditu bez 
větších potíží relativně rychle stáhnout zpět. 

Existuje však druhý potenciální kanál, který může infl aci ve vyspě-
lých zemích v budoucnosti nezanedbatelně zvýšit. Tento kanál za-
hrnuje mechanismy popsané tzv. fi skální teorií cenové hladiny. Ta 
tvrdí, že výše infl ace není určována pouze vývojem peněžní zásoby 
v relaci k ekonomickému výstupu, ale také fi skální politikou. V ze-
mích, v nichž poměr dluhu vládního sektoru k HDP dosahuje vyso-
ké úrovně a fi skální situace se stáva neudržitelnou, bude pro vlády 
narůstat podnět „umazávat“ postupně dluh nikoliv fi skální re-
strikcí, ale infl ací. Historie v tomto smyslu nabízí řadu podpůrných 
argumentů. Empirická evidence z anglosaských zemí pak např. 
ukazuje, že od 50. let minulého století výnosy dlouhodobých stát-
ních dluhopisů na nárůst infl ace plně nereagují (Graf II.3 Box). 
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Vývoj celkových aktiv klíčových centrálních bank
(bazické indexy; leden 2008 = 100)
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Vývoj peněžních multiplikátorů 
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Pramen: ECB, Fed, Bank of England, MMF

Meziroční inflace

V
ýn

os
 d

lo
uh

od
ob

ýc
h 

st
át

ní
ch

 d
lu

ho
pi

sů

-5 0 5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

y = 0,5716x + 4,3777
R2 = 0,5571

y = 0,8447x + 3,59237
R2 = 0,5298

GRAF II.3 BOX

Korelace mezi výnosem dlouhodobých státních 
dluhopisů a infl ací v USA a ve Velké Británii
(v %; 1951–2010)

Pramen:  MMF, Thomson Datastream, výpočty ČNB
Pozn.:   Červená regresní přímka nezahrnuje tzv. outliers a body s infl ací přes 

10 %, druhá přímka ukazuje, že při jejich zohlednění může nominální 
výnos růst podstatně méně než infl ace.
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Britský ekonomický historik N. Ferguson (2010) uvádí, že západ-
ní svět čelí v současnosti takové úrovni vládních dluhů, která 
byla dříve obvyklá pouze na konci válek. Vyspělé země se při-
tom historicky z poválečných dluhů nedostávaly prostřednic-
tvím fi skální restrikce, ale kombinací zvýšeného hospodářského 
růstu a zvýšené infl ace, která zajišťovala velmi nízké či dokonce 
negativní reálné úrokové sazby z vládních dluhopisů.7 Rovněž 
americké ekonomky C. Reinhart a M. Sbrancia (2011) ve své his-
torické analýze 8 potvrzují, že skryté umazávání vládních dluhů 
pomocí infl ace bylo zejména v minulém století častým jevem. 
Např. v USA byly v období 1945–1980 reálné úrokové sazby 
z vládního dluhu záporné po čtvrtinu celého období a ve V. Bri-
tánii dokonce po téměř polovinu daného období. „Likvidace“ 
vládních dluhů probíhala nejen infl ačně, ale i pomocí jiných způ-
sobů fi nanční represe, které zahrnují např. explicitní či implicitní 
stropy úrokových sazeb, tlačení institucionálních investorů typu 
penzijních fondů do masivního investování do domácích vlád-
ních dluhopisů či těsnější propojení komerčních bank se státem. 
Zároveň upozorňují na to, že tyto způsoby umazávání vládního 
dluhu nevyžadují vysokou infl aci, ale že stačí jen částečně zvý-
šená infl ace po dostatečně dlouhou dobu. Niall Ferguson však 
kontruje varováním, že obzvláště institucionální investoři, kte-
ří dnes mají mnohem více informací, rychle zahrnou zvýšenou 
infl aci do svých infl ačních očekávání a budou požadovat vyšší 
nominální výnosy z vládních dluhopisů. Snahy vlád o řešení své-
ho nadměrného zadlužení pomocí infl ace by se pak mohly stát 
spíše kontraproduktivními. Pokud má Niall Ferguson pravdu, pak 
je to špatná zpráva pro současné investory do zlata, neboť bez 
významně vyšší infl ace v budoucnosti je jeho současná cena nej-
spíše nezanedbatelně nadhodnocená. 

Zvýšení dlouhodobých úrokových sazeb v důsledku sovereign rizika 
by mohlo mít výrazně destabilizující dopad 
Ze střednědobého hlediska lze za jedno z nejsilnějších rizik pro eu-
rozónu a některé další vyspělé země označit rozvoj negativní smyčky 
mezi bilancemi vlád a bank. V prvních fázích krize bylo v řadě zemí 
riziko přesouváno z bankovních bilancí do bilancí vlády, v dalších fá-
zích se však některé z těchto vlád staly předluženými a nyní se výrazně 
zvýšené sovereign riziko začíná zpětně transformovat do likviditního 
a kreditního rizika bank. Riziko rozvoje této smyčky v posledních mě-
sících prudce vzrostlo v zemích, u kterých výrazně vzrostly výnosové 
spready vládních dluhopisů (část 3.1). Následně začaly čelit zvýšeným 
mezním nákladům tržního financování i banky v těchto zemích, neboť 
zhoršování ratingu vládního dluhu bylo následováno poklesem ratingů 
bankovních dluhů. Tento efekt může v dalším období posilovat snaha 

7 Ferguson, N. (2010): Fiscal Crises and Imperial Collapses: Historical Perspective on Current 
Predicaments, přednáška pro Peterson Institute for International Economics, 13. 5. 2010. 

8 Reinhart, C., Sbrancia, M. (2011): Liquidation of Government Debt, NBER Working Paper, 
č. 16893, březen 2011.
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GRAF II.15

Vývoj kurzu koruny a jeho volatility

Pramen:  Vlastní výpočty na základě dat ČNB
Pozn.:  Přerušovaná přímka indikuje dlouhodobý trend.

příslušných vlád financovat více schodky z domácích zdrojů v reakci 
na sníženou ochotu zahraničních investorů kupovat jejich dluh. Po-
dobně nepříznivý efekt by mohl mít razantní ústup centrálních bank 
od uvolněných politik nebo prudké zvýšení obav z růstu inflace v bu-
doucnosti. Banky na napětí při získávání zdrojů a rostoucí náklady 
tržního financování reagují zvyšováním depozitních sazeb (Graf II.14) 
ve snaze získat stabilnější zdroje, což ale nutně vede k růstu nákladů 
na úvěry nebo poklesu úrokových marží. 

Nárůst dlouhodobých úrokových sazeb by tak mohl ohrozit stabilitu 
bank, a případně i dalších finančních institucí, minimálně ze dvou dů-
vodů. Banky by při ztrátě schopnosti relativně levně financovat zdroje 
zároveň ztratily schopnost dosahovat takové úrovně výnosů, díky níž 
jsou schopny čelit ztrátám ze znehodnocení úvěrů a poklesu hodnoty 
držených cenných papírů.9 Zvýšené náklady na obsluhu dluhů podniků 
a domácností by se pak promítly v nárůstu kreditního rizika a úvěro-
vých ztrát. To vše by se nakonec nepříznivě odrazilo v kapitálové vyba-
venosti bank. V souhrnu by tak v eurozóně a některých dalších zemích 
EU (netýká se příliš ČR) vznikl bludný kruh, ze kterého by se mohly 
banky dostat primárně prostřednictvím citelného zvýšení kapitálové 
přiměřenosti. Tím by si vytvořily nejen dostatečný polštář ke krytí po-
tenciálních ztrát, ale zvýšená důvěryhodnost by vedla i ke snížení ná-
kladů na financování pasiv.10 

Střednědobým rizikem je nedostatek kapitálu a dopady nových 
regulací
I když v obecné rovině panuje shoda ohledně potřeby zvýšit kapitálové 
polštáře v řadě národních bankovních sektorů, v realitě existuje ohledně 
kapitálového vybavení bank v EU vysoká míra nejistoty. Panují obavy, že 
řada bank nemusí mít v současnosti dostatek kapitálu ke krytí neočeká-
vaných ztrát ze znehodnocení úvěrů, natožpak ze snížené hodnoty dr-
žených vládních dluhopisů některých zemí. Oprávněnost těchto obav by 
měl potvrdit či vyvrátit evropský zátěžový test připravovaný Evropským 
orgánem pro bankovnictví (EBA), jehož výsledky budou zveřejněny v po-
lovině letošního roku. Zdrojem nervozity řady bank jsou nové regulatorní 
požadavky dohodnuté v rámci Basel III a záměry některých regulátorů, 
aby dohodnuté poměry kapitálové přiměřenosti byly implementovány 
oproti předpokládanému harmonogramu dříve nebo aby byly stanove-
ny prostřednictvím diskrece národních autorit na vyšší úrovni (viz Box 7 
v části 4.1). Mimoto existují silné pochybnosti o schopnosti velkého po-
čtu evropských bank či národních bankovních sektorů vyhovět včas no-
vým požadavkům na rozsah, kvalitu a strukturu bilanční likvidity, které 
jsou rovněž součástí Basel III. Banky a další fi nanční instituce kromě toho 
stále čelí vysoké regulatorní nejistotě vznikající v souvislosti s dalšími ná-
vrhy na zavedení nových regulací, omezení nebo nových typů zdanění 

9 Zisky evropských bank se v roce 2010 obecně zlepšovaly, ale převážně díky poklesu tvorby 
opravných položek. Ovšem růst provozních zisků (před započtením opravných položek) nelze 
v řadě zemí při slabé poptávce po úvěru ze strany podniků a domácností v nejbližších letech 
očekávat.

10 Pokud ovšem má dojít ke zlepšení kapitálové přiměřenost jiným způsobem než prostřednictvím 
rozsáhlého deleveragingu, bude muset řada evropských bank projít restrukturalizací. Tento 
proces však bude velmi obtížný.
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specifi cky zaměřených na fi nanční sektor. Výše uvedené faktory mohou 
zhoršit přístup privátního sektoru k úvěrům či zvýšit jejich náklady, což 
může mít negativní krátkodobé i dlouhodobé dopady na nabídkovou 
stranu ekonomiky. 

Růst cen komodit představuje silný negativní nabídkový šok
V průběhu roku 2010 se začaly potvrzovat obavy ohledně reakce cen 
komodit (energetických, agrárních i kovů) na opětovné zvýšení ekono-
mické aktivity v západních ekonomikách a pokračující dynamický růst 
rozvíjejících se ekonomik (část 3.1). Jedním z faktorů podporujících růst 
cen komodit může být rostoucí zájem fi nančních investorů o nákup ko-
moditních derivátů (Box 6). Pro vyspělé ekonomiky s oslabenou poptáv-
kou včetně ČR představuje výše uvedený vývoj silný negativní nabídko-
vý šok, který působí ve směru utlumení ekonomické aktivity 11 a vede 
zároveň k nákladovým infl ačním tlakům (i když jsou částečně tlumeny 
zhodnocováním koruny proti dolaru). Podobně působí zvyšování sazeb 
DPH, kterými řada zemí včetně ČR reaguje na výpadky příjmů veřejných 
rozpočtů. Měnové autority se tak podobně jako v letech 2006–2007 
dostávají do složité situace. Pokud budou nuceny na nákladovou infl aci 
reagovat zpřísňováním měnové politiky, bude to představovat další ne-
gativní šok poptávkového charakteru. Ten by mohl zasáhnout zejména 
ty země, které čelí problémům s udržitelností veřejných fi nancí a musí 
výrazně snižovat veřejné výdaje. 

Fundamentálně nepodložené zhodnocování koruny zůstává mezi 
nezanedbatelnými riziky … 
Vzhledem k tomu, že z makroekonomického hlediska je česká ekono-
mika vnímána jako stabilizovaná a i její veřejné fi nance se ve světle po-
tíží jiných evropských zemí mohou jevit jako relativně zdravé, mohla by 
honba mezinárodních investorů za výnosem za určitých podmínek vy-
volat silné tlaky na fundamentálně nepodložené zhodnocování koruny. 
Její kurz zůstává od jara 2009 relativně stabilní na úrovních, které lze 
považovat za konzistentní s dlouhodobým trendem (Graf II.15). Na trhu 
převládají očekávání, že v dalším období bude koruna posilovat jen vel-
mi pozvolna. Průzkum prognóz světových analytiků a prognostiků v pu-
blikaci Foreign Exchange Consensus Forecasts v dubnu 2011 uváděl, že 
v průměru se očekává hodnota kurzu CZK/EUR na úrovni 24,31 ke konci 
července 2011 a 23,93 ke konci dubna 2012 (pro kurz CZK/USD 17,60, 
resp. 17,44). Jedním ze zdrojů rizik potenciálně nepodložené aprecia-
ce koruny je skutečnost, že korunová aktiva jsou řadou mezinárodních 
investorů řazena do třídy aktiv rozvíjejících se ekonomik a historicky 
nabízela zahraničním investorům vysokou výnosnost (Graf II.16). Kvůli 
nízkým výnosům z aktiv denominovaných v měnách velkých vyspělých 
ekonomik se mezinárodní investoři snaží umístit likviditu v alespoň tro-
chu výnosnějších aktivech a zaměřují se primárně právě na rozvíjející 
se ekonomiky. Příliv zahraničního kapitálu do těchto ekonomik vytváří 

11 Růst dovozních cen spojený se zvyšování světových cen komodit má na domácí průmysl 
výrazně negativní dopad. Podle propočtů ČNB např. pokračoval ve čtvrtém čtvrtletí 2010 
v segmentu nefi nančních podniků s 50 a více zaměstnanci poměrně rychlý meziroční růst tržeb 
a výkonů. Vlivem vysoké materiálové náročnosti, ovlivněné zejména rychle rostoucími cenami 
dovážených vstupů, však docházelo ke zpomalení tempa růstu účetní přidané hodnoty.
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Nominální výnosy měn pro zahraničního investora
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v příslušné měně. Průměrný výnos je dán součtem průměrné úrokové 
sazby z vládních obligací a průměrného ročního zhodnocení nominálního 
kurzu domácí měny vůči EUR, resp. USD.
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rizika nadměrného růstu úvěrů, přehřívání ekonomiky a vzniku bublin 
na trzích aktiv (obzvláště nemovitostí). Tato rizika se stala v posledních 
měsících jedním z nejvýznamnějších témat hospodářské politiky na glo-
bální úrovni. Silně uvolněné měnové politiky velkých vyspělých ekonomik 
vedly rovněž k obnovení „carry trades“ strategií (viz ZFS 2007, s. 20), 
které omezují možnost měnových autorit rozvíjejících se ekonomik rea-
govat na přehřívání ekonomiky zvyšováním úrokových sazeb. Carry tra-
des i jiné způsoby honby za výnosem jsou v podstatě snahou o arbitráž 
měnové politiky ze strany investorů. V některých zemích se o arbitráž 
domácí měnové politiky snaží naopak dlužníci prostřednictvím přijímání 
úvěrů v cizích měnách s nižšími zápůjčními úrokovými sazbami. 

… zejména s ohledem na mírné oslabení vnější rovnováhy české 
ekonomiky 
Mírně varující signály vysílají údaje ohledně investiční pozice a platební 
bilance. Saldo investiční pozice se v roce 2010 dále prohloubilo. I když 
toto saldo po odečtení čistého přílivu přímých zahraničních investic setr-
vává na pozitivních úrovních, nelze nezaregistrovat jeho postupný pokles 
(Graf II.17). Podobně je tomu u rostoucího hrubého zahraničního dluhu, 
který byl na konci roku 2010 kryt ze 72 % aktivy bankovního sektoru 
a čistými zahraničními aktivy z 57 % (Graf II.18). Z hlediska vnější rovno-
váhy tak zůstává pozice domácí ekonomiky jednoznačně stabilní, ovšem 
s postupným oslabováním své silné pozice. Za zvýšením negativního sal-
da investiční pozice od začátku krize ve třetím čtvrtletí 2008 do konce 
roku 2010 o 330 mld. Kč stojí z výrazné části nárůst čisté zadluženos-
ti vlády vůči nerezidentům (z 319 na 463 mld. Kč).12 Rovněž platební 
bilance se v nové metodice ocitá v méně příznivém světle (Graf II.19). 
Při klesajícím přebytku výkonové bilance a rostoucím schodku bilance 
výnosů dochází k postupnému prohlubování schodku běžného účtu 
(podle květnové prognózy ČNB z 3,8 % HDP v roce 2010 až na 4,3 % 
v roce 2012). Tento trend lze považovat za nepříznivý (jakkoli reinvesto-
vané zisky nevytváří požadavky na externí refi nancování) podobně jako 
stagnaci přímých zahraničních investic na nízkých úrovních. 

Rizika spojená s českými veřejnými fi nancemi se stále zvyšují 
Díky zvýšení domácí ekonomické aktivity a některým rozpočtovým opat-
řením se defi cit českých veřejných fi nancí v roce 2010 meziročně snížil 
na 5,1 % HDP z 5,8 %. Vlivem fi skální restrikce by mělo dojít podle od-
hadu ČNB k dalšímu poklesu defi citu na 4,3 % HDP v roce 2011 a 4,2 % 
HDP v roce 2012. Při těchto úrovních defi citů a předpokládaném růstu 
nominálního HDP by podíl vládního dluhu na HDP ke konci roku 2012 
dosáhl 44 % (Graf II.20). Díky nižšímu defi citu a opatřením při řízení 
vládního dluhu by měla celková hrubá výpůjční potřeba vlády klesnout 
z 280 mld. Kč v roce 2009 na 220 mld. Kč v roce 2012 (Graf II.20).13 
I vzhledem k tomu, že podíl krátkodobého státního dluhu je v ČR do-

12 Na uvedeném zvýšení negativního salda investiční pozice se podílelo zvýšení negativního 
salda přímých investic o 331 mld. Kč, vlády o 144 mld. Kč a ostatních sektorů o 48 mld. Kč 
plus pokles kladného salda bank o 108 mld. Kč. Kompenzující položkou byl nárůst kladného 
salda ČNB o 171 mld. Kč.

13 Podrobněji viz materiál Ministerstva fi nancí ČR Strategie fi nancování a řízení státního dluhu 
na rok 2011. 
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sti nízký (16 % v roce 2010 s limitem 20 % v dalších letech), mělo by 
v nejbližších letech fi nancování českého vládního dluhu nadále probíhat 
bez výraznějších potíží. Nelze však vyloučit nečekané zhoršení emisních 
podmínek a zvýšení požadovaných výnosů, pokud by se dluhová krize 
v eurozóně dále prohloubila, pokud by se očekávaný výhled českých 
veřejných fi nancí zhoršil nebo pokud by se domácí fi nanční instituce 
rozhodly držbu vládního dluhu mezinárodně diverzifi kovat.

Pokud jde o výši defi citu, ČR patřila v roce 2010 v rámci skupiny vyspě-
lých zemí k ekonomikám s jeho nižší úrovní (Graf II.21) a obdobně tomu 
bude i v roce 2011.14 Přesto vysílá domácí fi skální vývoj některé varovné 
signály z hlediska vývoje ve středním a dlouhém období. Prvním je rych-
lá dynamika zvyšování českého veřejného dluhu. Na konci roku 2013 
bude podíl vládního dluhu na HDP vyšší o 15 p.b. než na počátku krize 
v roce 2008 (Graf II.20). Napjatou fi skální situaci také naznačuje od-
hadovaná výše cyklicky očištěného primárního salda veřejných fi nancí, 
která se i v roce 2010 pohybovala kolem průměru EU. Zvyšovat se bu-
dou i náklady na obsluhu dluhu a je nutno počítat s tím, že v průběhu 
několika let vzrostou z 1 % na 2 % HDP.15 

Průběh dluhové krize v eurozóně a ekonomická situace v zemích zasa-
žených touto krizí jednoznačně ukázaly na nezbytnost provedení rychlé 
fi skální stabilizace. Potvrzuje se, že fi nanční trhy jsou asymetricky mno-
hem méně tolerantní k menším zemím vykazujícím znaky fi skální ne-
rovnováhy ve srovnání se zeměmi velkými (viz rovněž část 3.1). Mezní 
úrokové sazby z nově emitovaného dluhu byly u malých zemí eurozóny 
v roce 2010 a v prvních měsících letošního roku nad průměrem úrokových 
sazeb z celkového dluhu, zatímco u velkých zemí tomu bylo spíše nao-
pak. Vlivem této asymetričnosti mohou být malé země typu ČR vystaveny 
silně nelineárním a nespojitým reakcím fi nančních trhů na změny ve vý-
hledu fi skálních defi citů a veřejného dluhu. Pokud by se v budoucnosti ČR 
stala předmětem takových reakcí, nemohla by počítat s možností využívat 
podobnou pomoc jako některé země eurozóny v současnosti. 

Navzdory tomu, že české veřejné fi nance se v mezinárodním srovná-
ní v rámci skupiny vyspělých zemí jeví z krátkodobého pohledu jako 
relativně zdravé, i tomu, že již byla provedena opatření na výdajové 
i příjmové straně veřejných rozpočtů vedoucí k poklesu defi citů, bude 
fi skální stabilizace z dlouhodobého hlediska vyžadovat v dalších letech 
rozhodná opatření ke snížení strukturálního primárního defi citu veřej-
ných rozpočtů (tj. cyklicky očištěného schodku bez úrokových nákladů 
obsluhy dluhu). K tomu budou nutné další výrazné úpravy veřejných 

14 Podobné nebo příznivější hodnoty ve srovnání s relevantními skupinami zemí lze v případě 
ČR najít i u dalších fi skálních indikátorů. Podíl dluhu drženého zahraničními věřiteli dosahoval 
ke konci loňského roku 32,7 % (průměr eurozóny 52 %), podíl krátkodobého dluhu 
se splatností do jednoho roku 16,1 % (průměr eurozóny 26,1 %) a náklady na obsluhu 
dluhu 1,4 % HDP (průměr eurozóny 2,8 %), resp. 3 % vládních příjmů (průměr eurozóny 
6 %, viz Graf II.13). 

15 Čisté úrokové náklady na obsluhu českého státního dluhu počítané na hotovostní bázi 
činily v loňském roce 36 mld. Kč, zatímco v roce 2009 to bylo 47 mld. Kč. Snížení nákladů 
je dáno poklesem české výnosové křivky, který snížil čisté úrokové náklady státního dluhu 
s pohyblivým úročením. 
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rozpočtů na příjmové, ale zejména na výdajové straně. V první fázi mo-
hou vyvolat negativní poptávkový šok a pokles ekonomické aktivity. 
Na určité úrovni zadlužení by se ale situace mohla stát velmi obtížně 
řešitelnou a ekonomika by se mohla ocitnout ve výše popsaném blud-
ném kruhu. Při odkládání fi skální konsolidace by se tak ČR negativnímu 
poptávkovému šoku nakonec nejspíše nevyhnula. Přišel by pouze jiným 
kanálem, tj. prostřednictvím růstu úrokových sazeb z vládního dluhu 
i úvěrů bank poskytovaných privátnímu sektoru podobně jako v Řecku, 
Irsku nebo Portugalsku.

Alternativní scénáře vývoje ekonomiky
Možné varianty dalšího makroekonomického vývoje spolu s identifi ko-
vanými riziky se staly základem alternativních scénářů vývoje ekonomi-
ky, které jsou použity zejména v části 4.2 k testování odolnosti českého 
fi nančního sektoru. Vývoj základních proměnných v jednotlivých scéná-
řích dokumentují Grafy II.22a–d. Vývoj dalších proměnných relevantních 
pro zátěžové testy v závislosti na vývoji makroekonomického prostředí 
(růst úvěrů, míra defaultu, podíl úvěrů v selhání 16 a vývoj cen nemovitos-
tí) bude pro jednotlivé scénáře prezentován v dalších částech Zprávy. 

Základní scénář odpovídá oficiální květnové makroekonomické pro-
gnóze ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2011. Předpokládá do-
časné přerušení pozvolného oživování české ekonomiky, které bude 
obnoveno v roce 2012. Míra nezaměstnanosti bude během roku 2011 
stagnovat a od začátku roku 2012 pak bude pozvolna klesat. Scénář 
dále počítá s tím, že celková i měnověpolitická inflace se budou v nej-
bližších dvou letech pohybovat v blízkosti inflačního cíle, když postup-
ně sílící inflační tlaky z domácí ekonomiky spojené se zrychlováním 
v současnosti nízkého mzdového růstu budou částečně kompenzo-
vány postupným posilováním měnového kurzu. Krátkodobé úrokové 
sazby budou zpočátku přibližně stabilní a od čtvrtého čtvrtletí 2011 se 
budou postupně zvyšovat. 

Zátěžový scénář Asymetrický vývoj simuluje možnou kombinaci sla-
bého ekonomického růstu (ve srovnání se Základním scénářem) vyvo-
laného negativními poptávkovými i nabídkovými šoky s nepříznivým 
vývojem na fi nančních trzích a následně i ve fi nančním sektoru. V ČR 
dojde k dočasnému obnovení recese v důsledku slabé spotřebitelské 
a investiční poptávky v zahraničí. Naopak v rozvíjejících se ekonomi-
kách bude pokračovat robustní hospodářský růst, což povede k další-
mu zvyšování cen komodit a energií. Navzdory recesi tak budou růst 
infl ační tlaky, na které budou centrální banky do určité míry reagovat 
zvyšováním krátkodobých úrokových sazeb. Růst spotřebitelských cen 
ve spojení s vyššími úrokovými sazbami pak povede k dalšímu utlumení 
poptávky. V celkově nepříznivé situaci se začnou prohlubovat fi skální 

16 Míra defaultu i podíl úvěrů v selhání se vztahují k identické události, tj. k porušení platební 
morálky dlužníka. Důvodem pro používání anglického termínu u prvního indikátoru a českého 
u druhého je potřeba vyhnout se riziku potenciální záměny obou termínů. Zatímco míra 
defaultu je (zpravidla vpředhledící) tokový indikátor zaměřený na vývoj v průběhu určitého 
časového horizontu (viz Slovníček), podíl úvěrů v selhání je stavový indikátor vypovídající 
o úrovni úvěrů v selhání v daném časovém okamžiku.
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problémy a začnou se zvyšovat i dlouhodobé úrokové sazby. To vše se 
bude odehrávat na pozadí vysoké kurzové volatility, kdy koruna bude 
napřed v roce 2011 v souvislosti s honbou investorů za výnosem zhod-
nocovat, aby následně v důsledku přehodnocení udržitelnosti domácích 
veřejných fi nancí rychle oslabila s efektem do dalšího nárůstu úroko-
vých sazeb. To se spolu s nepříznivou příjmovou situací a růstem neza-
městnanosti odrazí v růstu defaultů u podniků i domácností. V průběhu 
roku 2012 začne ekonomika oživovat a situace na fi nančních trzích se 
bude velmi pozvolna zklidňovat. 

Zátěžový scénář Obnovená recese zachycuje riziko opětovného pro-
padu domácí ekonomiky do silné recese, kdy budou počáteční optimis-
tická očekávání ze druhé poloviny loňského roku vystřídána kombinací 
výrazného poklesu HDP v letech 2011 a 2012 a nepříznivým vývojem 
na fi nančních trzích. Pokles domácího HDP bude vyvolán zejména vý-
raznějším oslabením zahraniční poptávky (např. v důsledku prohloubení 
dluhové krize v eurozóně) a fi nanční trhy budou negativně zasaženy 
ztrátou důvěry investorů v domácí ekonomiku. Obavy ohledně udrži-
telnosti veřejných fi nancí vyvolají prudký nárůst výnosů vládních dluho-
pisů a koruna bude rychle oslabovat. Depreciace kurzu zapříčiní nárůst 
potenciálních infl ačních tlaků, na což bude měnová politika reagovat 
zvýšením krátkodobých úrokových sazeb. Zvýší se i klientské úvěrové 
sazby, což v kombinaci s poklesem příjmů a růstem nezaměstnanosti 
vyvolá růst defaultů u podniků a domácností a zároveň se začne výrazně 
zhoršovat situace na trhu nemovitostí. 

2 REÁLNÁ EKONOMIKA
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2.2  NEFINANČNÍ PODNIKY

Situace v sektoru nefi nančních podniků se v roce 2010 oproti předcho-
zímu roku znatelně zlepšila, ačkoliv stále nebylo dosaženo předkrizové-
ho stavu. Jedním z hlavních budoucích rizik pro nefi nanční podniky je 
možné oslabení hospodářského růstu v zemích Evropské unie (zejména 
pak Německa), kam je exportována značná část české průmyslové pro-
dukce. Z důvodu možného nárůstu výpůjčních potřeb veřejných rozpoč-
tů by zároveň mohlo dojít k opětovnému zhoršení dostupnosti úvěrů 
a zvýšení jejich ceny. V případě eskalace fi skálních problémů v někte-
rých periferních zemích Evropské unie by to přineslo problémy s fi nan-
cováním produkce i investic potřebných k uspokojení rostoucí poptávky 
po spotřebních a exportních statcích.

Finanční výsledky podniků se v roce 2010 zlepšily
Pod vlivem obnovení ekonomického růstu ve vyspělých ekonomikách 
zaznamenaly české podniky v roce 2010 v meziročním srovnání zvýše-
ní poptávky ze strany zahraničních obchodních partnerů, domácností 
a v první polovině roku i vlády. To jim umožnilo mírně zvýšit ziskovost, 
která však stále nedosahuje předkrizové úrovně (Graf II.23). Díky sni-
žování počtu zaměstnanců se podnikům podařilo značně redukovat 
osobní náklady. Pozitivní vývoj naznačují i ukazatele dob obratu. Celko-
vá zadluženost se oproti rokům 2008 a 2009 příliš nezměnila navzdory 
poklesu přijatých bankovních úvěrů, u kterých nebyla obnovena část 
provozních úvěrů. Pokles bankovních úvěrů tak byl pravděpodobně 
kompenzován zvýšením celkové mezipodnikové zadluženosti. V rám-
ci ní jednak nezanedbatelně zesílil příliv přímých zahraničních investic 
ve formě úvěrů od zahraničních matek, jednak vzrostly závazky z ob-
chodního styku kvůli odkládání včasného placení faktur. Krátkodobě 
tak sice některé podniky překonaly své likviditní potíže, dlouhodobě by 
však pokračování tohoto trendu vytvářelo zdroj rizika pro celý sektor 
nefinančních podniků. Firmy se také v souladu s obecným trendem 
v EU více přiklonily k získávání financování pomocí emisí dluhopisů. 
Běžná likvidita podniků zůstala nízká podobně jako v roce 2009 (ob-
dobný vývoj lze zaznamenat i u pohotové likvidity). Pokles tohoto uka-
zatele byl tažen převážně poklesem cen cenných papírů oceňovaných 
v reálné hodnotě především mezi roky 2008 a 2009. Naopak okamžitá 
likvidita pokračovala ve svém výrazném růstu taženým zejména částeč-
nou substitucí krátkodobého dluhového financování na dlouhodobé, 
přičemž držba oběživa a vkladů na účtech mírně vzrostla (což mohlo 
být dáno opatrnou politikou podniků a zbrzděním nových investic). 
Průměr všech ukazatelů likvidity nefinančních podniků se tak oproti 
roku 2009 mírně zvýšil. 

Rozdíly v ziskovosti mezi sektory jsou značné
Vývoj rentability vlastního kapitálu v hlavním sektoru české ekonomiky 
– zpracovatelském průmyslu – koresponduje s meziročním zvýšením to-
hoto ukazatele pro všechny nefi nanční podniky. Automobilový průmy-
sl zaznamenal hlavní vlnu nárůstu rentability v první polovině minulého 
roku navzdory vývoji tohoto sektoru v zahraničí. Velmi dobrou a stabil-
ní výnosnost vykazuje sektor výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla 
a vody i vzhledem ke své oligopolní struktuře. Problematickým se může 
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Vývoj základních fi nančních ukazatelů nefi nančních podniků
(2008 = 100; zvýšení indexu znamená zlepšení)
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Vývoj RoE po zdanění ve vybraných sektorech
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Pramen:  ČNB
Pozn.:  E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a kanalizační vody.
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stát sektor dopravy, který v předchozích letech trpěl téměř nulovou vý-
nosností, ale v minulém roce zaznamenal zlepšení navzdory zvýšení cen 
pohonných hmot. Je ovšem nutno dodat, že pokud by byl zohledněn při 
výpočtu RoE pouze provozní zisk nezahrnující dotace, pak by tento sektor 
vykazoval zápornou ziskovost. V souvislosti s plánovanou fi skální konso-
lidací je možné snížení objemu dotací, což by mohlo mít negativní dopad 
na rentabilitu sektoru a jeho schopnost splácet své závazky. Dopravci však 
vykazují velmi nízký podíl úvěrů na pasivech, takže případný dopad sní-
žení dotací na kvalitu úvěrového portfolia bank by byl omezený. Navíc 
z krátkodobého hlediska vykazuje sektor velmi dobrou likviditu. Ekono-
mická kondice nemovitostního sektoru kromě toho, že byla v předcho-
zích třech letech velmi slabá, se vyvíjela zřetelně proticyklicky (Graf II.24; 
viz také část 3.2). Za opětovným poklesem RoE do záporných hodnot 
stojí pokles počtu prodaných nemovitostí a jejich cen, které v rezidenčním 
sektoru na fi nanční krizi reagovaly až se zpožděním, a to díky delší ode-
zvě příjmů domácností na pokles ekonomické aktivity.17 Celková zadluže-
nost developerů se sice pohybuje okolo běžných hodnot, nicméně podíl 
úvěrů na aktivech se oproti ostatním sektorům jeví jako vysoký, přičemž 
v roce 2010 dále rostl. Je třeba také upozornit na vysokou dobu obratu 
aktiv. Stavebnictví, které nezaznamenalo v roce 2010 příznivý obrat jako 
průmysl a které je navázané na developerský sektor i na veřejné rozpočty, 
vykazuje v posledních letech z hlediska rentability také značnou proticy-
kličnost, avšak jeho zisky se dokázaly udržet v černých číslech ve všech 
třech předchozích letech. Za zmínku stojí i velmi dobrá okamžitá likviditní 
pozice zmíněného sektoru ke konci předchozího roku.

Úvěrové riziko podniků se dále zvýšilo, ale již neroste
Ukazatel 12měsíční míry defaultu pro sektor nefi nančních podniků se 
v roce 2010 dále zvýšil na 4,7 %, nejednalo se však o nárůst drama-
tický. Nejnovější odhady ukazují, že podniky se nacházejí blízko vrcholu 
svého úvěrového rizika, které pravděpodobně začne v roce 2011 klesat 
(Graf II.25). Obdobně se stabilizoval podíl úvěrů v selhání (Graf II.26). 
Vyšší a nadále rostoucí úvěrové riziko představují malé podniky18, zatímco 
u větších podniků již podíl úvěrů v selhání začíná pozvolna klesat. U od-
větví, u nichž lze očekávat do budoucna riziko možných problémů (viz 
předchozí odstavec), došlo rovněž k výraznějšímu nárůstu podílu nesplá-
cených úvěrů. To platí zejména u odvětví dopravy. V energetice, plyná-
renství a vodárenství naopak podíl úvěrů v selhání klesl zhruba o polovinu 
na velmi nízké hodnoty (Graf II.27). Sledovaným sektorem je nyní foto-
voltaika, která se po svém rychlém boomu musí vyrovnat se zhoršenou 
pozicí po zavedení vyššího zdanění. Na základě odhadu z dat Centrálního 
registru úvěrů ČNB je úvěrová expozice bankovního sektoru vůči fi rmám 
zabývajícím se výstavbou a provozováním fotovoltaických elektráren 
cca 55 mld. Kč. Podíl úvěrů v selhání je u tohoto sektoru dosud velmi níz-
ký (na začátku tohoto roku mezikvartální nárůst z 0,2 % na 0,4 % s tím, 
že se týká výhradně menších a středních fotovoltaických fi rem s celkovým 
instalovaným výkonem do 3 MWp). Solární fi rmy vyvinuly enormní snahu 

17 Viz také tematický článek Analýza postupu prodeje rezidenčních developerských projektů 
této Zprávy.

18 Jedná se o podniky s celkovým počtem zaměstnanců do 50 a s celkovým obratem do 
200 mil. Kč.
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Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu 
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GRAF II.27

Podíl úvěrů v selhání ve vybraných sektorech
(v %)

Pramen:  ČNB
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Počet insolvenčních návrhů a skutečně vyhlášených insolvencí

Pramen:  Czech Credit Bureau, výpočty ČNB
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o připojení k síti do konce roku 2010, aby se vyhnuly poklesu výkupních 
cen elektřiny. To dokumentuje i fakt, že více než polovina současných 
fotovoltaických elektráren získala licenci ke svému provozu až v druhé 
polovině minulého roku (podíl úvěrů elektrárnám připojeným v druhé po-
lovině roku 2010 činil 54,6 % celkového objemu úvěrů fotovoltaickým 
elektrárnám ke konci roku 2010). Do budoucna lze předpokládat, že se 
do problémů se splácením přijatých úvěrů mohou dostat hlavně střední 
fotovoltaické elektrárny (s výkonem od 30 kWp do 3 MWp), a ty, které se 
k síti do konce roku 2010 připojit nestačily.

Přes viditelnou stabilizaci úvěrového rizika nefi nančních podniků lze pozo-
rovat i zhoršení některých méně často sledovaných veličin, jako je nárůst 
podílu ztrátových úvěrů na úvěrech v selhání (část 4.1) či pády několika 
větších developerských projektů. S tím souvisí počet insolvenčních návrhů 
a počet skutečně vyhlášených insolvencí (např. developer ECM). Poslední 
data ukazují značný nárůst hlavně prvně zmíněné veličiny (Graf II.28).

Výše podnikového dluhu se jeví jako udržitelná a struktura zdravá
V mezinárodním srovnání je zadlužení českých nefi nančních podniků 
i s přihlédnutím k ekonomické úrovni ČR relativně nízké (Graf II.29), 
i když vlivem projevů fi nanční krize dále pokleslo z 48 % na 46 % HDP. 
Většina úvěrů nefi nančních podniků pochází od domácího bankovního 
sektoru (Graf II.30). Úvěry od nerezidentů tvoří cca 20 % všech úvěrů 
nefi nančním podnikům a využívají je především exportéři. Nehrozí tedy 
podobné problémy, jaké nastaly v zemích s vysokým podílem úvěrů v ci-
zích měnách (např. Maďarsko). Časová struktura podnikového dluhu se 
postupem času proměňuje, když nastal přesun od krátkodobých úvěrů 
k dlouhodobým. Tento trend lze považovat za pozitivní, neboť jde o sta-
bilnější formu fi nancování.

Podniky čerpají více úvěrů, které jsou zároveň levnější 
V meziročním srovnání nově poskytnutých úvěrů nefi nančním podni-
kům lze vysledovat jejich mírný nárůst, který by měl pokračovat i nadále 
v roce 2011 a postupně zesilovat (Graf II.31). Začínají se také snižovat 
náklady podniků na dluhové fi nancování, což spolu se zotavováním je-
jich příjmů znamená pozitivní impuls pro jejich ziskovost. 

Box 2:

VÝVOJ V SEKTORU EXPORTÉRŮ

Globální fi nanční krize doposud dopadala na českou ekonomi-
ku především prostřednictvím sektoru exportujících podniků. 
Propad v bilanci zahraničního obchodu se zbožím v roce 2008 
a na začátku 2009 (Graf II.4 Box) tak lze dát do přímé souvis-
losti jednak se zpožděnými efekty nadměrné kurzové apreciace 
z let 2007 až 200819, jednak s propadem růstu HDP v Německu, 

19 Rychlé posilování kurzu v tomto období však bylo do určité míry naopak ovlivněno právě 
zlepšujícím se obrazem zahraničního obchodu v úvodních fázích fi nanční krize. Česká 
ekonomika tak byla vnímána jako „bezpečný přístav“. Když ani posílení kurzu nevedlo 
ke zhoršení bilance zahraničního obchodu, znamenalo to impuls pro další posilování kurzu.
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GRAF II.29

Poměr dluhu nefi nančních podniků k HDP 
v mezinárodním srovnání
(v % HDP; údaje za rok 2009)

Pramen:  ČNB, McKinsey Global Institute
Pozn.:   Dluh zahranuje přijaté úvěry, emitované dluhopisy a jiné cenné papíry 
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Přijaté úvěry nefi nančních podniků podle věřitelů
(stav k 31. 12. 2010)

Pramen:  ČNB

-10

-5

0

5

10

15

Základní scénář Asymetrický vývoj Obnovená recese

03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13

GRAF II.31

Meziroční tempo růstu úvěrů nefi nančním podnikům
(v %)

Pramen:  ČNB
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které je českým největším obchodním partnerem. Následný vývoj 
čistého vývozu zboží byl však poněkud překvapivý: v roce 2009 až 
do prvního čtvrtletí roku 2010 se bilance zahraničního obchodu 
spíše zlepšovala, a to navzdory přetrvávající nízké zahraniční po-
ptávce. Alespoň zčásti je možné tento vývoj vysvětlit znehodno-
cováním kurzu v roce 2009, které pomáhalo propady zahraniční 
poptávky tlumit. Obdobně překvapující však bylo i zhoršování 
bilance zahraničního obchodu od konce prvního čtvrtletí 2010, 
kdy se reálný kurz nacházel na přibližně rovnovážné úrovni a kdy 
již docházelo k oživování zahraniční poptávky; v tomto období 
se nicméně zhoršovaly směnné relace v souvislosti s nárůstem 
cen dovážených komodit (blíže viz část 3.1 a Box 6). Vysvětlením 
překvapivě vysokých přebytků zahraničního obchodu se zbožím 
v minulosti mohou být nedostatky metodiky přeshraniční statis-
tiky, která byla doposud výhradním zdrojem informací. Tato sta-
tistika v rámci vývozu a dovozu neodlišuje domácí fi rmy od za-
hraničních fi rem, které jsou v ČR pouze zaregistrovány k platbě 
DPH a jejichž činnost nevytváří žádnou přidanou hodnotu pro 
české HDP.20 Po převedení zahraničního obchodu na tzv. národní 
pojetí21, které spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prová-
děných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, pak saldo zahra-
ničního obchodu se zbožím začalo vykazovat v posledním roce 
zápornou bilanci.

Zhoršená situace vývozců se v roce 2009 projevila v příkrém 
nárůstu bankovních úvěrů v selhání poskytnutých exportujícím 
podnikům až nad úroveň podílu těchto úvěrů pro celý sektor ne-
fi nančních podniků (Graf II.5 Box). Zlepšený výhled zahraničního 
ekonomického růstu však v roce 2010 vedl již ke snížení podílu 
úvěrů v selhání meziročně o 1,1 p.b., zatímco u nefi nančních 
podniků celkem se podíl úvěrů v selhání naopak meziročně zvýšil 
o 1 p.b. Citlivost domácí ekonomiky na vývoj v zahraničí tak 
zůstává vysoká. Navíc je také otázkou, zda se nemůže opako-
vat scénář „bezpečného přístavu“ z roku 2008 a zda nemůže 
dojít k nadměrné apreciaci kurzu koruny (část 2.1). Ukazatele 
přirozeného zajišťování pro největší exportní podniky (Graf II.6 
Box) nicméně naznačují, že exportéři zřejmě reagovali na zvý-
šené kurzové riziko nárůstem podílu úvěrů v cizí měně, který je 
oproti stejnému podílu pro všechny nefi nanční podniky zhruba 
dvojnásobný (35,9 % oproti 18,4 %). Na druhou stranu se však 
pro tyto podniky snížil podíl krytí vývozu dovozy.

20 Tyto fi rmy většinou v ČR provozují pouze tzv. branding, kdy se dovezené zboží v ČR jen zabalí 
a vyveze dále. 

21 Statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí vycházejí z úpravy přeshraničních statistik 
o údaje o přidané hodnotě exportujících/importujících nerezidentů z jejich daňových přiznání 
k DPH v ČR (je odečtena jejich přidaná hodnota). Tyto údaje pak lépe odpovídají skutečně 
vytvořené přidané hodnotě v ČR. ČSÚ publikuje data o zahraničním obchodě v národním 
pojetí od počátku roku 2011, prozatím jsou dostupné údaje pouze za roky 2009–2011 s tím, 
že dřívější data budou publikována od poloviny roku 2011. Do statistiky národních účtů 
budou tato data promítnuta v prosinci 2011.
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2.3  DOMÁCNOSTI 

Mírné hospodářské oživení, které během roku 2010 zaznamenala 
i česká ekonomika, se do hospodaření českých domácností zatím příliš 
nepromítlo. Nepříznivý vývoj na pracovním trhu při současném růstu 
nezbytných výdajů domácností se projevuje ve zvýšeném podílu úvěrů 
v selhání a zrychleném nárůstu počtu osobních bankrotů. I přes zpo-
malení tempa zadlužování lze očekávat problémy s pokrytím nákladů 
na splácení dluhu mezi domácnostmi s nízkými a středními příjmy.

Na trhu práce přetrvává vysoká nezaměstnanost a historicky nízký 
růst nominálních mezd
Registrovaná míra nezaměstnanosti přetrvávala v roce 2010 na vysokých 
hodnotách (Graf II.32). Na nepříznivém stavu měl velký podíl přetrvá-
vající útlum stavebnictví, kde došlo k poklesu zaměstnanosti meziročně 
o 11,7 %,22 a malý počet nově vytvořených pracovních míst. Postupné 
zmírňování poklesu zaměstnanosti se v souvislosti s oživováním ekono-
mické aktivity ve čtvrtém čtvrtletí 2010 zastavilo a celková zaměstna-
nost tak v podstatě stagnovala. Nepřímý negativní dopad na trh práce 
má rovněž rychlý růst cen komodit (viz části 2.1 a 3.1). Při rostoucí ná-
kladové náročnosti nefi nančních podniků související s růstem dovozních 
cen energetických a neenergetických surovin a polotovarů na bázi kovů 
se podniky snaží snižovat mzdovou náročnost výkonů tlakem na mzdy 
nebo optimalizací pracovních míst. Růst průměrné nominální mzdy se 
proto po krátkodobém zrychlení na přelomu roku 2009 a 2010 způso-
beném propouštěním zaměstnanců s nízkými příjmy dostal v posledním 
čtvrtletí loňského roku na historické minimum (pod 1% úroveň).23 Cel-
kově rostla průměrná mzda v loňském roce nominálně o 1,9 % (reálně 
o 0,4 %), přičemž v podnikatelské sféře činil nominální růst 2,6 %, 
zatímco v nepodnikatelské sféře byl zaznamenán pokles o 0,6 %. Podle 
květnové prognózy ČNB je nutno s podobným vývojem počítat i v le-
tošním roce, přičemž v podnikatelské sféře je očekáván růst o 2,7 % 
(v roce 2012 až o 5 %), zatímco v nepodnikatelské sféře pak další po-
kles až o 1,7 % (v roce 2012 mírný růst o 0,5 %). Takový vývoj nega-
tivně ovlivní nejen hospodaření zasažených domácností, ale může též 
komplikovat řízení úvěrového rizika bankovních institucí, jejichž modely 
mohou být historicky nastaveny na tradičně stabilní růst mezd v nepod-
nikatelské sféře. 

Tempo zadlužování českých domácností zpomalilo
Růst agregovaného dluhu domácností v poměru k hrubému domácí-
mu produktu opět zpomalil a zůstává tak v porovnání s ekonomikami 
eurozóny stále na poměrně nízké úrovni 30,8 % (Graf II.33).24 Poměr 
dluhu k hrubému disponibilnímu důchodu se zvýšil na 56 % a doznal 

22 Tento pokles však byl relativně nízký v porovnání s propady zaměstnanosti v sektoru 
stavebnictví v některých ekonomikách, ve kterých došlo k poklesům cen nemovitostí – v Irsku 
propad od vrcholu o 53,5 %, ve Španělsku o 42,5 % v Estonsku o 41,7 %. Stavebnictví se 
přitom na celkové zaměstnanosti v ČR podílí 9 %.

23 Zmíněný jev krátkého zvýšení průměrné nominální mzdy byl podrobně popsán v ZFS 
2009/2010.

24 Podíl dluhu na HDP v roce 2009 ve vybraných zemích podle OECD: Dánsko 145 %, Velká 
Británie 103 %, Portugalsko 80 %, Německo 63 %, Rakousko 56 %, Maďarsko 37 %.
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tak mírnějšího zpomalení než v poměru k HDP. To odráží skutečnost, 
že příjmy domácností nerostou stejným tempem jako celá ekonomika 
(Graf II.8). Ve výsledku dosáhly závazky domácností výše 1,28 bilionu 
korun a v poměru k fi nančním aktivům setrvávají na 33,6 %. Za zpoma-
lením zadlužování stojí zejména snižující se zájem o služby nebankov-
ních poskytovatelů, mezi jejichž produkty dominují úvěry spotřebitelské 
povahy (Graf II.34). Stav objemu těchto úvěrů byl ke konci roku 2010 
o 35 % nižší oproti stavu na konci roku 2009, zatímco celkově objem 
spotřebitelských úvěrů (bankovních i nebankovních) poklesl o 7,4 %. 
V rámci prognózy Základního scénáře se očekává zrychlování zadlužo-
vání českého obyvatelstva až v roce 2012. Pokud by se ekonomika vyví-
jela podle jednoho ze zátěžových scénářů, pokračovalo by zpomalování 
růstu zadlužení i v dlouhodobém výhledu (Graf II.35).

České domácnosti jsou opatrnými investory
Finanční aktiva držená domácnostmi na agregátní úrovni nadále výraz-
ně převyšují jejich závazky. Za rok 2010 se domácnostem objem aktiv 
zvýšil o 4,7 % na 3,36 bilionu korun, což je 2,6krát více, než je celkový 
objem závazků. Z Grafu II.36, který znázorňuje změnu portfolia od po-
čátku krize do současnosti, je patrné, že se snížil podíl úspor držených 
v investičních fondech ve prospěch podílu oběživa a vkladů (celko-
vě tvoří stabilních 60,5 %), pojistných technických rezerv držených 
v pojišťovnách (8,9 %) a pohledávek vůči penzijním fondům (6,4 %). 
Výrazněji se nezměnilo zastoupení akcií a jiných účastí (16,2 %) ani 
cenných papírů (0,9 %).

Oživení růstu hypotečních úvěrů může přinést nová rizika
Pokles objemu nově poskytovaných úvěrů na bydlení v letech 2008 až 
2010 byl do značné míry zapříčiněn zvýšenou opatrností bank, a tedy 
i vysokou rizikovou prémií na těchto úvěrech. V závěru roku 2010 však 
především díky aktivitám větších bankovních institucí klesaly úrokové 
sazby u úvěrů na bydlení na úroveň 4,6 % a nové hypoteční úvěry tak 
opět zaznamenaly meziroční zrychlení růstu (Graf II.37). Tento nárůst 
však není zatím podložen zřetelným nárůstem v bonitě klientů, a po-
kud se naplní prognóza některého z nepříznivých scénářů (Grafy II.39 
a II.40), může takový trend představovat zvýšené riziko pro domácnosti 
i fi nanční sektor.25 Mezi novými úvěry na bydlení dominují půjčky s fi xací 
sazby na tři a na pět let. Roste však zájem o smlouvy na úvěry s varia-
bilní úrokovou sazbou, které mohou být pro domácnosti do budoucna 
rizikovější a které představují 16 % objemu nově uzavřených smluv.26 
Naopak úvěrů s fi xací na jeden rok dlouhodobě ubývá. S poklesem úro-
kových sazeb se však zároveň postupně snižují i náklady na obsluhu 
dluhu domácnostem zadluženým v předchozích letech.

25 Nadměrným zadlužováním se zabývá i tematický článek Nadměrný růst úvěrů jako indikátor 
fi nanční (ne)stability a jeho využití v makroobezřetnostní politice této Zprávy.

26 Do této statistiky se započítávají i úvěry s fi xací do tří měsíců a dále též změny v již uzavřených 
smlouvách mezi poskytovatelem úvěru a klientem, tedy například i změny ve způsobu úročení 
již dříve čerpaného úvěru. Hodnota této statistiky se tak liší od té, kterou uvádí Fincentrum 
Hypoindex (4,2 %), kde navíc nejsou zahrnuty všechny relevantní bankovní instituce.
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Podíl spotřebitelských úvěrů v selhání nadále poroste
Segment spotřebitelských úvěrů charakterizuje od roku 2009 nízká dy-
namika při současném zvyšování úrokových sazeb (Graf II.38). Tento vý-
voj souvisí s historicky vysokým podílem spotřebitelských úvěrů v selhá-
ní, který i nadále roste. Zatímco bankovní instituce registrují již 12,3% 
podíl spotřebitelských úvěrů v selhání, v segmentu nebankovních fi -
nančních zprostředkovatelů je tento podíl dokonce 19,4 %.27 Na his-
torické maximum 3,3 % se zvýšil i podíl hypotečních úvěrů v selhání. 
Pokud se bude ekonomika vyvíjet podle Základního scénáře, dosáhne 
míra defaultu domácností svého maxima na hladině 5,3 % a za před-
pokladu postupného oživení pracovního trhu na začátku roku 2012 
poklesne pod 5 % (Graf II.40). V případě zátěžového scénáře Obnovená 
recese však lze očekávat další zvyšování míry defaultu především v sou-
vislosti s poklesem reálných příjmů obyvatelstva. Podobný vývoj, avšak 
v hodnotách o 1 procentní bod vyšších, sleduje i míra defaultu u úvěrů 
živnostníkům.

Typickým znakem domácnosti s hypotečním úvěrem je věk mezi 
dvaceti a čtyřiceti lety
Charakteristické znaky domácnosti s úvěrem na bydlení podává Tabul-
ka II.1.28 Podíl počtu domácností s hypotékou roste s výší příjmu i se 
stupněm vzdělání. Mezi držiteli úvěrů na bydlení dominují domácnosti 
s hlavní aktivní osobou ve věku mezi dvaceti a čtyřicety lety. Vysoký 
výskyt těchto úvěrů lze však zaznamenat i mezi domácnostmi rozve-
dených a částečně nebo zcela nezaměstnaných, kde ztráta zaměstnání 
znamená vysoké riziko platební neschopnosti.

Pravděpodobnost platební nechopnosti je vysoká u rodin s nižšími 
příjmy a nízkým vzděláním 
Tabulka II.1 prezentuje i charakteristické znaky domácnosti neschopné 
dostát svým závazkům v roce 2009. Ve třetím sloupci lze pozorovat 
intuitivní výsledky: pravděpodobnost platební nechopnosti je vysoká 
u rodin s nižšími příjmy a nízkým vzděláním, u svobodných a rozvede-
ných jedinců a především u domácností částečně nebo zcela nezaměst-
naných. Mezi domácnostmi s problémy platit své závazky mělo 15,7 % 
z nich úvěr na bydlení a 47 % jich mělo úvěr spotřebitelské povahy.29 
Poslední sloupec ukazuje změny od roku 2008, tj. jak dopadla hospo-
dářská recese na platební schopnosti konkrétních skupin domácností. 
Do nesnází se dostaly zejména rodiny s nížšími a středními příjmy, které 
nejvíce zasáhlo propouštění. Významný nárůst problémů se splácením 
závazků zaznamenaly zejména domácnosti v bytech s regulovaným ná-
jmem. Výrazně přibylo i platebních neschopností v rodinách s tržním 
nájmem a s vysokým vzděláním.

27 Údaj pochází z výpočtů na datech z registru SOLUS, zájmového sdružení právnických osob.
28 Údaje vycházejí z výběrového šetření EU-SILC „Životní podmínky“ provedeného v první 

polovině roku 2009 a publikovaného v roce 2010 ČSÚ.
29 Zbylé domácnosti bez úvěru měly problémy s placením závazků souvisejících s platbou 

nájemného, s platbami za energie a podobné služby. 
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Nové bankovní korunové úvěry na bydlení
(v %)

Pramen:  ČNB
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GRAF II.38

Nové bankovní korunové spotřebitelské úvěry
(v %; bez kontokorentních úvěrů)
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GRAF II.39

Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu obyvatelstva
(v %)

Pramen:  ČNB
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Zvýšenému riziku čelí domácnosti s nižšími a středními příjmy
Úsporná opatření ve fi skální oblasti (snížení tarifních platů, snižování 
stavů zaměstnanců veřejného sektoru, zrušení snížené sazby DPH, ome-
zení podpory v nezaměstnanosti a omezení daňové slevy na poplatní-
ka)30 mohou mít výrazný dopad na platební schopnosti části domácnos-
tí. Na domácnosti s podprůměrnými příjmy souběžně působí nepříznivě 
i růst nezbytných výdajů, který souvisí nejen se zvyšováním cen energií 
(především plynu a elektřiny), pohonných hmot a vody, ale zejména 
také s deregulací nájmů a připravovaným zvýšením DPH. Tato na sobě 
nezávislá opatření budou mít po jistou dobu negativní dopad na reálné 
příjmy domácností a mohou mít vliv nejen na jejich platební schop-
nost, ale v podobě zpětného efektu též na agregátní spotřebu, a tedy 
i na ekonomiku jako celek.

Výsledky zátěžového testu domácností
Graf II.41 představuje výsledky zátěžového testu domácností na datech 
z let 2007 až 2009. Sledovaným ukazatelem je počet domácností, je-
jichž náklady na splácení dluhu převyšují kritickou hranici 50 % z čisté-
ho příjmu po odečtění nezbytných výdajů na potraviny, bydlení, dopravu 
a zdraví. Tato hodnota je pak porovnána s počtem všech domácností se 
závazky vyplývajícími z úvěrů na bydlení, spotřebitelských úvěrů a zá-
vazků z nájemních smluv. Statistiky za roky 2010 a 2011 jsou výsled-
kem mikroekonomické simulace, která předpokládá nepříznivý vývoj 
na pracovním trhu (neměnný stav nezaměstnanosti z roku 2009 a nízký 
růst nominálních příjmů), pokles mezd zaměstnanců veřejného sektoru 
a růst nezbytných výdajů, tak jak byly naznačeny v předchozím textu. 
Simulace nazahrnovala změny úrokových sazeb ani změny v zadlužení 
domácností ve vzorku z výběrového šetření.31

Část zadlužených domácností nebude schopna pokrýt nezbytné výdaje
Podle naznačeného nepříznivého scénaře nebudou některé zadlužené 
domácnosti schopny udržet svůj minimální životní standard, jelikož je-
jich příjem nepokryje současně splátky i nutné výdaje nebo dokonce ani 
nutné výdaje samotné. Výsledky testů na historických i simulovaných 
datech dále naznačují zvyšující se rozptyl v distribuci dluhového zatíže-
ní. Zatímco na jedné straně část domácností minimalizuje své dluhy, tak 
na druhé straně jiné domácnosti svoji zadluženost prohlubují. Zatímco 
na historických datech je podstatná část rizika spojena s nízkopříjmový-
mi domácnostmi, kde značný díl závazků plyne ze spotřebitelských úvě-
rů menšího objemu, v roce 2011 může zahrnovat i rodiny ve středních 
příjmových katergoriích, které splácí ve větší míře i hypoteční úvěry.

30 Nařízení vlády č. 44/2011 Sb., č. 45/2011 Sb.; novela zákona č. 96/1993 zákonem 
č. 348/2010 Sb.

31 V realitě je možno očekávat mírnější dopad na hospodaření domácností, neboť nebyla 
započítána cenová ani důchodová elasticita poptávky. Vybrány však byly typy výdajů, kde 
je důchodová elasticita velmi nízká. Výpočty byly provedeny na datech pocházejících ze 
Statistiky rodinných účtů, výběrových šetření ČSÚ v letech 2007 až 2009.
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Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů obyvatelstvu
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TAB. II.1 

Kategorie členění

Domácnost 
má hypoteční 

úvěr (%)

Domácnost 
má problémy 
dostát svým 

závazkům (%)

Domácnost 
má problémy 
dostát svým 
závazkům 
– změna 

od roku 2008 
(p.b.)

příjmová skupina

1. kvintil 2,6 7,2 1,3

2. kvintil 5,9 6,2 0,4

3. kvintil 10,7 6,1 2,9

4. kvintil 18,3 3,9 0,1

5. kvintil 21,1 3,0 0,9

věk osoby v čele domácnosti

do 19 let x 6,6 1,0

20–39 let 25,5 7,6 1,2

40–59 let 13,4 6,3 1,7

60 let a více 2,1 1,8 0,3

vzdělání domácnosti

nízká úroveň 3,2 10,5 1,1

střední úroveň 12,2 4,7 0,8

vysoká úroveň 20,1 3,6 2,5

typ bydlení

vlastní 16,3 3,2 0,5

tržní nájem x 14,4 2,4

regulovaný nájem x 10,5 3,4

rodinný stav osoby v čele domácnosti

svobodný(á) 15,1 7,6 0,1

vdaná/ženatý 15,2 3,9 1,1

rozvedený(á) 9,4 9,3 1,6

ovdovělý(á) 2,5 2,3 1,0

celková ekonomická aktivita domácnosti 

plně zaměstnaná 17,7 4,3 1,0

nezaměstnaná 3,1 10,5 2,0

částečně zaměst. 17,8 7,6 1,6

důchodecká 0,9 0,9 0,5

celkem 11,7 5,3 1,1

Pramen:  ČSÚ (EU-SILC 2008 a 2009), výpočty ČNB
Pozn.:  Čísla vyjadřují procentuální četnost jevu v dané skupině domácností.

Pravděpodobnost výskytu hypotečního úvěru (vlevo) 
a neschopnosti plnit své závazky (vpravo) mezi domácnostmi
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Prudce roste počet návrhů na oddlužení
Se zhoršením kreditní situace domácností souvisí i strmý nárůst 
využívání tzv. osobního bankrotu, který již nelze vysvětlovat zvýšenou 
dostupností tohoto institutu. Tento nárůst vypovídá o negativním do-
padu vývoje na pracovním trhu, ale současně i o zvyšující se schopno-
sti předlužených osob svoji situaci dobrovolně řešit legislativní cestou. 
Za celý rok 2010 bylo podle Czech Credit Bureau, s.r.o., podáno 8 796 
žádostí o oddlužení a 6 197 jich bylo schváleno. V závěru roku však bylo 
podáno průměrně tisíc návrhů za měsíc.
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GRAF II.41

Podíl předlužených v celkovém počtu zadlužených domácností, 
rozdělení podle příjmových skupin, výsledky simulace
(v %)

Pramen:  Statistika rodinných účtů ČSÚ, výpočty ČNB
Pozn.:  Údaje za roky 2010 a 2011 vycházejí z odhadů.
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