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4  FINANČNÍ SEKTOR

Vývoj v roce 2011 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně 
příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a zisko-
vosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici, nic-
méně situace v sektoru zůstává do určité míry heterogenní. Pojišťovny 
v letošním roce vykazují solidní kapitálové vybavení, snížily však svou 
ziskovost. Segment penzijních fondů je nadále stabilní a jeho další 
vývoj ovlivní reforma důchodového systému. Tržní podíl mírně ztrácejí 
fondy kolektivního investování a stejně tak jako v předchozím roce 
i nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv.

Rizika pro finanční sektor spočívají především v možném horším než 
očekávaném ekonomickém výkonu české ekonomiky, který by mohl 
i přes obezřetnost českých bank při poskytování úvěrů podstatně zvýšit 
jejich úvěrové ztráty. V případě rozšíření obav ohledně schopnosti vlád 
úspěšně stabilizovat fiskální nerovnováhy a obnovení turbulencí na fi-
nančních trzích by mohlo dojít k výraznému přecenění dluhopisů s pod-
statným dopadem do bilancí finančních institucí. Významným rizikem 
je rovněž možný přenos problémů ze zahraničního bankovního systé-
mu, například v situaci materializace předchozích dvou rizik, prostřed-
nictvím vazeb mezi bankami v ČR a jejich mateřskými společnostmi. 

V roce 2011 došlo k prohloubení finančního zprostředkování v ČR
Relativně pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2011 a přetrvávající důvěra 
v český finanční sektor se projevily v růstu bilanční sumy finanční-
ho sektoru. Poměr aktiv finančních institucí k HDP se zvýšil z 143 % 
v roce 2010 na 150 % v roce 2011.53 Svůj podíl na finančním sektoru 
upevnily banky a částečně družstevní záložny a penzijní fondy, naopak 
pojišťovny, fondy kolektivního investování a nebankovní zprostředko-
vatelé financování aktiv svůj podíl mírně snížili (viz Tabulka indiká-
torů, řádek FS.2). Z agregovaného pohledu byl nejvyšší nárůst aktiv 
v bankovním sektoru, který byl způsoben zejména nákupem vládních 
dluhopisů a poskytováním nových úvěrů.

Úvěrové riziko v bankovním sektoru zaznamenalo v roce 2011 mír-
né zlepšení
Ve srovnání s lety 2009–2010 již nedocházelo k dalším výrazným ná-
růstům úvěrů v selhání a jejich podíl na celkových úvěrech se ke kon-
ci roku 2011 naopak mírně snížil na 6 % (oproti 6,3 % ke konci 
roku 2010), v březnu 2012 se pak hodnota indikátoru i nadále držela 
na obdobné úrovni. Důvodem byly nejen nižší absolutní přírůstky úvěrů 
v selhání, které se ve druhé polovině roku 2011 přiblížily zpět k před-
krizovým hodnotám z období let 2007–2008 (Graf IV.1), ale i mírný 
růst celkového objemu poskytnutých úvěrů o zhruba 6 %. Z meziná-
rodního srovnání vybraných zemí EU vyplývá, že se podíl úvěrů v selhání 
v ČR pohybuje na obdobné úrovni jako na Slovensku (5,6 %), výše 
než v Rakousku (2,7 %) či Belgii (2,8 %) a níže než v Polsku (8,2 %), 

53 Z důvodu významné revize dat se neshoduje tato hodnota s hodnotou uvedenou v ZFS 
2010/2011, viz Tabulka indikátorů.
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Graf IV.1

Úvěry v selhání v českém bankovním sektoru
(klientské; v %, v mld. Kč)

Pramen:  ČNB
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Rizikové náklady bankovního sektoru
(v %)

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB

Tab. IV.1

Nefinanční  
podniky

Obyvatelstvo  
(úvěry na bydlení)

Obyvatelstvo 
(spotřebitelské)

2008 0,4 0,2 0,1

2009 1,0 0,5 0,9

2010 1,9 0,6 1,6

2011 1,9 0,5 1,4

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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Slovinsku (11,8 %) či Maďarsku (13,3 %).54 Mírný pokles úvěrových 
rizik naznačuje i vývoj rizikových nákladů definovaných jako čistá tvor-
ba opravných položek na celkovém objemu úvěrů (Graf IV.2) či vývoj 
restrukturalizací úvěrů jak v segmentu obyvatelstva, tak v segmentu 
nefinančních podniků (Tab. IV.1). Riziko, že by se banky restrukturaliza-
cí úvěrů vyhýbaly přiznání úpadku dlužníka a využily současné prostředí 
nízkých úrokových sazeb ke snížení zátěže dlužníka, významně omezu-
je platná právní úprava, jejíž dodržování je aktivně výkonem dohledu 
ověřováno. Ta chápe změnu podmínek úvěrové smlouvy, pokud je mo-
tivována neschopností dlužníka splácet úvěr za původních podmínek, 
jako nucenou restrukturalizaci, přičemž banka musí restrukturalizovaný 
úvěr kategorizovat jako úvěr v selhání a v relevantních případech vůči 
němu vytvořit opravné položky.

Výhled pro nejbližší období reprezentovaný Základním scénářem před-
pokládá mírný růst úvěrů v selhání a rizikových nákladů z důvodu stag-
nace české ekonomiky v roce 2012. Pokud by však došlo k materializa-
ci nepříznivého scénáře Evropa v depresi, úroveň rizikových nákladů by 
se dostala na více než dvojnásobné hodnoty (Graf IV.2).

Na agregátní úrovni lze úvěrové riziko označit za přiměřeně pokry-
té opravnými položkami, rizika však zůstávají
Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami se v průběhu celého roku 
2011 pohybovalo těsně pod 50 % a v březnu 2012 činilo 49,5 % 
(Graf IV.3). Tento vývoj potvrzuje, že při stagnujícím objemu úvě-
rů v selhání banky vytvářely v minulém období přiměřené množství 
opravných položek. Otázkou však zůstává, jestli je krytí ve výši kolem 
50 % pro nejbližší období v situaci stagnující ekonomiky dostatečné. 
Na jednu stranu sice v roce 2011 došlo k dalšímu nárůstu podílu dobře 
zajištěných úvěrů v selhání (Tab. IV.2), na stranu druhou však proble-
matickou oblastí může být ocenění zástav v prostředí slabého výkonu 
ekonomiky, ať už se jedná o nemovitosti či další druhy kolaterálu.

Další signály vycházející z vývoje struktury úvěrů v selhání mohou indi-
kovat určitá rizika. V roce 2011 se významně zvýšil podíl úvěrů v selhá-
ní klasifikovaných jako ztrátové.55 Podíl ztrátových úvěrů na celkových 
úvěrech v selhání v roce 2011 dosáhl úrovně roku 2008, kdy však 
objem úvěrů v selhání dosahoval výrazně nižších hodnot. Vzhledem 
k současné ekonomické situaci lze navíc očekávat pokračování migra-
ce úvěrů v selhání směrem ke ztrátovým úvěrům a nutnost dodatečné 
tvorby opravných položek či odpisů s následným negativním dopadem 
na ziskovost bank.

54 Hodnoty jsou uvedeny za konec roku 2011 z dat Mezinárodního měnového fondu (Indikátory 
finančního zdraví).

55 V sektoru domácností se tento podíl zvýšil z 52,7 % na 59 % (úvěry na bydlení z 41,2 % 
na 45,2 % a spotřebitelské úvěry z 58,8 % na 54,8 %), zatímco v sektoru nefinančních 
podniků z 29,6 % na 33,1 %. 
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Graf IV.3

Opravné položky a krytí úvěrů v selhání opravnými položkami
(v %)

Pramen:  ČNB

Tab. IV.2 

Dobře 
zajištěné 

úvěry 
domácnostem 
a podnikům

Zcela 
nezajištěné 

úvěry 
domácnostem 
a podnikům

Ostatní  
úvěry

Úvěry 
v selhání 
celkem

2008 26,4 38,6 35,0 100,0

2009 31,0 32,5 36,5 100,0

2010 35,1 31,5 33,4 100,0

2011 36,8 30,6 32,6 100,0

Nestandardní Pochybné Ztrátové
Úvěry 

v selhání 
celkem

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

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

2010 39,2 13,4 47,4 100,0

2011 32,8 14,1 53,1 100,0

Bez  
prodlení

Prodlení  
do 3M

Prodlení  
nad 3M

Úvěry 
v selhání 
celkem

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

2011 46,0 9,3 44,8 100,0

Pramen: ČNB, výpočty ČNB    
Pozn.:   Dobře 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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Dostupné údaje i nadále potvrzují relativně obezřetnou klasifikaci úvě-
rů v selhání, kdy velkou část těchto úvěrů (46 %) tvoří úvěry, které 
fakticky nejsou v prodlení se splácením. Nicméně ve srovnání s ro-
kem 2010 dochází k určitému poklesu podílu pohledávek bez prodlení 
a naopak k růstu pohledávek v prodlení více než 3 měsíce (Tab. IV.2). 
I tento jev odráží migraci úvěrů v selhání obezřetně klasifikovaných 
v minulých letech směrem do horších kategorií úvěrů v selhání a může 
znamenat riziko možného dotvoření opravných položek.

Mezi domácími bankami existují v oblasti krytí úvěrů v selhání po-
měrně významné rozdíly
U většiny bank se krytí úvěrů v selhání opravnými položkami pohybuje 
kolem hodnoty blízké průměrné hodnotě za sektor jako celek, existují 
však banky, u kterých se tento ukazatel pohybuje na výrazně nižších 
hodnotách. Podíl úvěrů v selhání v bilancích těchto bank navíc přesa-
huje 10 %, což je vysoko nad průměrem sektoru a zhruba odpovídá 
3. kvartilu rozdělení bank dle tohoto ukazatele (Graf IV.4, IV. kvad-
rant). I když nižší objem opravných položek může u některých bank 
reflektovat i lepší zajištění úvěrů v selhání (například pomocí záruk 
a přijatých zástav) či vyšší pravděpodobnost jejich splacení, kombinace 
vysokého podílu úvěrů v selhání a nízkého krytí opravnými položkami 
může přinejmenším pro část bank v „problematickém“ IV. kvadrantu 
představovat zvýšené riziko. Obdobně analýza struktury úvěrů v selhá-
ní z hlediska doby prodlení ukazuje, že u některých bank s vysokým 
podílem úvěrů v selhání jsou úvěry ve velké míře klasifikovány, až když 
se dostanou do prodlení (Graf IV.5, II. kvadrant). I když tyto banky 
mohou klasifikovat úvěry v souladu s platnou regulací, vystavují se 
většímu riziku dodatečné tvorby opravných položek, neboť postrádají 
bezpečnostní polštář „obezřetně“ vytvořených (a částečně tak vpřed-
hledících) opravných položek ke klasifikovaným úvěrům bez prodlení.

Pro zhodnocení úrovně krytí úvěrů v selhání opravnými položkami 
byla provedena analýza dostatečné výše opravných položek, která je 
založena na srovnání mezi skutečnou a „požadovanou“ úrovní krytí 
využívající hodnot LGD (Loss Given Default, tj. ztrátovosti ze selhá-
ní).56 Ve srovnání s rokem 2010 je patrné zvýšení počtu bank, u nichž 
skutečná míra krytí převyšuje „požadovanou“ úroveň (Graf IV.6). 
I v roce 2011 by však více než polovina sledovaných bank při dodateč-
né zátěži představující navýšení základní hodnoty LGD o 10 procent-
ních bodů nedosáhla „požadované“ krytí. 

56 Hodnota „požadované“ úrovně krytí by měla pokrýt ztráty z úvěrů v selhání a byla tak 
spočtena vynásobením hodnot LGD a objemu úvěrů v selhání dle hlavních segmentů 
(podniky, úvěry na bydlení, spotřebitelské úvěry, ostatní). Základní hodnoty LGD pro 
jednotlivé kategorie portfolií se shodovaly s hodnotami nahlášenými příslušnou bankou 
v rámci projektu společných zátěžových testů. Pro ostatní banky (bez poboček zahraničních 
bank), které se projektu neúčastní, byly použity průměrné hodnoty participujících bank. 
Využité hodnoty LGD pro rok 2011 tak činí 42 % pro úvěry nefinančním podnikům, 20 % 
pro úvěry na bydlení, 46 % pro spotřebitelské úvěry a 42 % pro ostatní úvěry. Vypočtená 
průměrná hodnota požadovaného krytí pro základní hodnoty LGD činí 37,9 % pro rok 2010 
a 35,2 % pro rok 2011, zatímco pro LGD s dodatečnou zátěží 47,9 % a 45,2 %.
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Graf IV.4

Krytí úvěrů v selhání
(v %, klientské úvěry, k 31. 12. 2011; NPL = úvěry v selhání)

Pramen:  ČNB
Pozn.:  Banky bez poboček zahraničních bank.
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Graf IV.5

Úvěrové riziko v bilancích bank 
(v %, klientské úvěry, k 31. 12. 2011)

Pramen:  ČNB
Pozn.:  Banky bez poboček zahraničních bank.
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Rozdíly mezi skutečnou a požadovanou mírou krytí opravnými 
položkami dle metody LGD 
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Rizika spojená s držbou vládních dluhopisů v bilancích bank se zvy-
šují s jejich rostoucím podílem na bilanci bankovního sektoru
Od počátku finanční krize je patrná preference investic domácích i za-
hraničních bank do aktiv s nízkým rizikem. Domácí banky tak od konce 
roku 2008 výrazně zvýšily držbu domácích vládních dluhopisů z 11 % 
bilanční sumy na konci roku 2008 na 15,1 % na konci roku 2011. Ačko-
liv fenomén „útěku ke kvalitě (fly to quality)“ je patrný také v eurozó-
ně, podíl držených domácích vládních dluhopisů na bilanci měnových 
finančních institucí eurozóny (bez centrálních bank) je dlouhodobě vý-
razně nižší než v ČR (Graf IV.7), což je dáno především nižším převisem 
klientských bankovních vkladů nad úvěry. Banky mají ke zvyšování drž-
by domácích vládních dluhopisů hned několik motivů. Aktuálně platná 
regulace přiřazuje nulovou rizikovou váhu domácím vládním dluhopi-
sům při výpočtu kapitálové přiměřenosti, což přináší bankám poměrně 
jistý výnos s minimálními náklady na kapitál.57 Vládní dluhopisy ČR jsou 
považovány za velmi likvidní aktiva mimo jiné i vzhledem k možnosti 
bank použít tyto cenné papíry jako kolaterál v dodávacích repo ope-
racích ČNB, které byly zavedeny v roce 2008 s cílem podpořit dluho-
pisový trh a které prozatím zůstávají v instrumentáriu ČNB (viz Box 3 
v části 3.1). Ačkoliv tyto operace nejsou významně využívány vzhledem 
k dobré likviditní pozici bankovního sektoru, poskytují bankám v době 
zvýšené nejistoty určitou likviditní pojistku. Ve střednědobém horizon-
tu však mohou přispět k růstu rizika koncentrace ve smyslu koncentra-
ce aktiv směrem k jednomu dlužníku (vládě).

Regulatorně nastavená nulová riziková váha, která motivuje banky dr-
žet domácí vládní dluhopisy, však může rovněž vést k vyšší toleranci 
bank vůči zadlužování vlády ČR, a tedy k méně obezřetnému hodnoce-
ní svrchovaného rizika. To může zpětně podporovat další růst vládního 
zadlužování. Vzhledem k tomu, že český bankovní sektor drží zhruba 
44 % celkové hodnoty vládních dluhopisů (Graf IV.8), by v případě vý-
znamného nárůstu úvěrového rizika a ztráty důvěry ve schopnost vlády 
udržet fiskální stabilitu mohlo dojít k významnému výprodeji dluhopisů 
z bilancí bank, ať již z rozhodnutí bank samotných či na popud jejich 
zahraničních vlastníků. To by vedlo ke skokovému snížení schopnosti 
ČR refinancovat svůj dluh na trhu a současně k razantnímu poklesu 
tržní hodnoty těchto cenných papírů, který by druhotně zasáhl i další 
držitele, např. penzijní fondy či pojišťovny.58 Zmíněný scénář předsta-
vuje střednědobé riziko v případě pokračujícího zadlužování vlády ČR.

Podrozvahové aktivity bank jsou i nadále významné i přes jejich 
pokles od počátku krize
Vývoj podrozvahových aktivit bank úzce koresponduje s ekonomickým 
cyklem, kdy ekonomický růst podporoval zvyšování velikosti podroz-
vahy až do roku 2008. Naopak krizové období přineslo pokles zejmé-

57 Některé banky aplikující přístup IRB k výpočtu kapitálové přiměřenosti používají mírně kladné 
rizikové váhy pro vládní dluhopisy.

58 Zatímco banky mohou v kategorii pohledávek držených do splatnosti, které nejsou 
přeceňovány na reálnou hodnotu, držet libovolné množství českých vládních dluhopisů, 
u penzijních fondů a pojišťoven je objem vládních dluhopisů nepřeceňovaných dle tržního 
vývoje regulatorně omezen. Nový regulatorní koncept Solvency II by měl navíc tuto možnost 
zcela vyloučit.
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na objemu poskytnutých neodvolatelných úvěrových příslibů (o téměř 
20 % mezi roky 2008 a 2011) v souvislosti s utlumenou úvěrovou 
dynamikou a rovněž objemu sjednaných derivátů (o 41 % mezi roky 
2008 a 2011). Naopak rostoucí trend zaznamenaly poskytované záru-
ky za klienty (nárůst o 6 % mezi lety 2008 a 2011) a přijaté zástavy 
bankou (nárůst o 24 % mezi lety 2008 a 2011) v důsledku vyšší eko-
nomické nejistoty a s ní spojené vyšší potřeby jak klientů, tak bank 
se zajišťovat proti rizikům (Tab. IV.3). Celková hodnota podrozvaho-
vých aktiv dosahovala na konci roku 2011 celkem 6,7 bil. Kč (tj. cca 
150 % bilance bankovního sektoru), v případě podrozvahových pasiv 
pak 10,1 bil. Kč (225 % bilance bankovního sektoru). Drtivou větši-
nu podrozvahy (téměř 90 % veškerých podrozvahových aktiv a téměř 
60 % podrozvahových pasiv) však tvoří derivátové operace, které se 
v podrozvahových aktivech a pasivech účtují v hodnotě podkladových 
nástrojů, přičemž reálná hodnota vstupující do rozvahy je ve srovnání 
s podkladovým nástrojem výrazně nižší.59 

Významné snížení podrozvahových aktivit bank vlivem krize však ne-
musí nutně korespondovat s poklesem rizik plynoucích z podrozvahy, 
ty mohou u některých položek naopak v nepříznivých obdobích narůs-
tat. Za prvé, vyšší míra čerpání z neodvolatelných úvěrových příslibů 
a plnění z poskytnutých záruk může představovat pro banky likviditní 
riziko (viz likviditní zátěžové testy v kap. 5). Za druhé zde, vzhledem 
k tomu, že se jedná o potenciální pohledávky, vzniká úvěrové riziko, 
které nemusí být v období slabého ekonomického výkonu zanedba-
telné. Poměr neodvolatelných poskytnutých příslibů a poskytnutých 
záruk k bilanci bank představuje nezanedbatelných 16,3 % a hodnotu 
za EU z roku 2008 přesahuje přibližně o 5 procentních bodů.60

Banky pravidelně vyhodnocují úvěrové riziko z podmíněných pohle-
dávek ve formě poskytnutých příslibů či záruk a na tyto potenciální 
rizikové expozice vytváří rezervy. Poskytnuté přísliby a záruky podléhají 
rovněž kapitálové regulaci a vstupují do výpočtu kapitálových poža-
davků k úvěrovému riziku. 

Pokles ekonomické aktivity zvyšuje pravděpodobnost plnění ze zá-
ruk a s nimi spojená rizika
Od počátku krize až do konce roku 2010 docházelo k mírnému po-
klesu poskytování záruk právnickým a fyzickým osobám podnikate-
lům. V souladu s růstem podílu úvěrů v selhání od roku 2008 do roku 
2010 rostl i objem „rizikových“ záruk definovaných jako záruky, které 
jsou poskytnuty bankou klientům, kteří se dostali do stavu selhání 
(Graf IV.9). U těchto záruk se zvyšuje nejen pravděpodobnost plně-
ní ze záruky bankou třetí osobě, ale i výše očekávané ztráty banky  

59 Například ke konci 2011 činila kladná reálná hodnota derivátů celkem 162 mld. Kč, tedy 
pouze 2,8 % hodnoty podkladových nástrojů účtovaných v podrozvahových aktivech.

60 Hodnota podílu poskytnutých příslibů a záruk na aktivech za EU byla 11 % v roce 2008 (ECB, 
EU Banking Sector Stability 2009) ve srovnání s ČR s podílem 16,3 % v 2011, respektive 
20,6 % v roce 2008.
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Tab. IV.3

31. 12. 2008 31. 12. 2011

Pohledávky (závazky) 
z derivátů

9 832 (9 826) 5 829 (5 834)

Poskytnuté (přijaté) 
přísliby

609 (108) 491 (26)

Poskytnuté (přijaté) záruky 225 (385) 238 (410)

Poskytnuté (přijaté) 
zástavy

2 (1 475) 13 (1 822)

Pohledávky (závazky) 
ze spotových operací

44 (44) 48 (52)

Odepsané pohledávky 29 (" ") 39  (" ")

Hodnoty předané 
(převzaté) do úschovy, 
správy, k uložení 
a obhospodařování

50 (1 398) 35 (1907)

Podrozvahová aktiva 
(pasiva) celkem

10 791 (13 236) 6 694 (10 051)

Podíl hodnoty 
podrozvahových aktiv 
a pasiv na bilanci 
bankovního sektoru (v %)

267 (327) 150 (225)

Pramen:  ČNB 
Pozn.:   Dle jmenovité hodnoty jsou deriváty tvořeny zejména úrokovými deriváty 

(68 % ke konci 2011) a měnovými deriváty (31% ke konci 2011). Podíl 
úrokových swapů (IRS)  na úrokových derivátech celkem představuje 90 %.

Podrozvahové položky
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Rizikové záruky
(v mld. Kč, právnické a fyzické osoby podnikatelé)

Pramen:  ČNB
Pozn.:   Rizikové záruky = objem poskytnutých záruk a ručení klientům, kteří 

mají u dané či jiné banky úvěr v selhání.
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z následně vzniklé rozvahové pohledávky za daným klientem.61 Objem 
„rizikových“ záruk se v čase měnil v závislosti na ekonomické situaci 
a v roce 2010 dosáhl téměř 9 mld. Kč, zatímco v roce 2011 výrazně 
poklesl na 4 mld. Kč v návaznosti na mírné pokrizové ekonomické 
oživení. Při plné materializaci tohoto rizika by podíl úvěrů v selhání 
v sektoru nefinančních podniků vzrostl o zhruba 0,5 p.b.

Vytvářené rezervy ke krytí podrozvahových položek mohou být 
podhodnocené
Rizika plynoucí z poskytnutých záruk z pohledu bankovního sektoru 
je nutné obdobně jako u poskytovaných úvěrů řešit v kontextu dosta-
tečnosti jejich krytí (Graf IV.10). Vytvořené rezervy k podrozvahovým 
položkám, tj. k neodvolatelným úvěrovým příslibům a zárukám, jsou 
v čase v podstatě neměnné (průměrné rezervy od počátku krize do 
konce 2011 činily 4,2 mld. Kč) ve srovnání s volatilnějším objemem 
poskytnutých příslibů a záruk v průběhu času. Tato skutečnost spolu 
s dlouhodobě relativně nízkým krytím podrozvahových položek (kry-
tí se pohybuje pod 1 % objemu podrozvahových položek) vyvolává 
otázku dostatečné a flexibilní tvorby rezerv ke krytí očekávaných ztrát 
z podrozvahových aktivit bank.

Koncentrace úvěrových portfolií postupně klesá… 
Průměrná (vážená) koncentrace klientských úvěrových expozic měřená 
podílem tří největších expozic v portfoliu úvěrů právnickým osobám 
se pohybuje kolem 13 %, nicméně v posledních letech zaznamenává 
spíše mírně klesající tendenci (Graf IV.11).62 Pokud bychom definovali 
tři největší expozice včetně úvěrových příslibů a záruk, byla by prů-
měrná míra koncentrace vyšší (15 % v roce 2011), nicméně i ta by 
v čase mírně klesala. Určitá koncentrace v portfoliích bank je do jisté 
míry nevyhnutelná vzhledem k velikosti některých podniků působících 
v ČR a jejich potřebám financování, pozorované větší zapojení bank 
do syndikovaných úvěrů či další opatření na straně jednotlivých bank 
směrem ke zvýšení granularity portfolií (diverzifikace portfolia) však 
může přispívat k jejímu postupnému snižování.

… na druhou stranu se však snižuje míra zajištění největších úvěrů 
Dostupná evidence dále naznačuje nízké zajištění velkých expozic. Podíl 
zcela nezajištěných pohledávek na objemu úvěrů třem největším klien-
tům každé banky ke konci roku 2011 činil 47 % (42 % v případě objemu 
úvěrů pěti největším klientům), což představuje nárůst o téměř 7 p.b. 
(respektive o 4 p.b. u pěti největších dlužníků) od konce roku 2008. 
Pokud by vlivem horšího než očekávaného ekonomického vývoje došlo 
k problémům některých velkých dlužníků, úvěrové ztráty by se mohly 
vzhledem k nízkému zajištění dostat k poměrně vysokým hodnotám. 
Zátěžové testy koncentrace jsou provedeny v kapitole 5.

61 Banka nejprve bude plnit ze záruky, tedy zaplatí smluvenou částku za klientem třetí osobě, 
nicméně následně vykáže pohledávku za klientem ve výši plnění ze záruky. Pokud plnění 
ze záruky bylo zapříčiněno úpadkem klienta, může ji rovnou klasifikovat jako pohledávku 
v selhání se zpravidla vysokou ztrátovostí ze selhání.

62 Podobný trend je pozorován i u podílu pěti největších dlužníků, jehož výše činila ke konci 
roku 2011 celkem 17 %.
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(v mld. Kč, v %)

Pramen:  ČNB

2007 2008 2009 2010 2011
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Podrozvaha – poskytnuté záruky a ručení

Rozvaha – úvěrová expozice
Podrozvaha – poskytnuté přísliby

Graf IV.11

Koncentrace podnikových portfolií včetně efektu podrozvahy
(v %, podíl tří největších klientských úvěrových expozic na podnikovém portfoliu 
včetně podrozvahových položek)

Pramen:  ČNB
Pozn.:   Podnikové porfolio představuje úvěrové expozice vůči všem právnickým 

osobám. Koncentrace je počítána jako vážený průměr koncentrací 
portfolií jednotlivých bank, kde jako váhy byly použity tržní podíly bank 
na celkovém portfoliu úvěrů právnickým osobám.
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V mezinárodním srovnání zůstává ziskovost bankovního sektoru 
i nadále nadprůměrná…
Rentabilita kapitálu na nekonsolidovaném základě činila ke konci roku 
2011 celkem 19,4 %, což představuje mírný pokles z 21,9 % za rok 
2010. K mírnému meziročnímu poklesu čistých zisků bankovního sek-
toru o 2,14 mld. Kč na 53,5 mld. Kč v roce 2011 přispělo především 
zaúčtování znehodnocení řeckých dluhopisů v některých bankách. Na-
opak zisk z poplatků a provizí a zejména úrokový zisk se meziročně 
zvýšil. Ve srovnání s rokem 2010 se však struktura klíčových kompo-
nent zisku z finanční činnosti v zásadě nezměnila (Graf IV.12). 

… z krátkodobého pohledu ji může ohrozit vývoj na finančních trzích…
Jednou z oblastí, která potenciálně může ovlivnit provozní zisk bank, 
jsou zisky a ztráty z operací na finančních trzích. I když se banky v ČR 
soustředí spíše na konzervativní bankovní model spočívající v přijímání 
vkladů, poskytování klientských úvěrů a investování do domácích vlád-
ních dluhopisů, jsou poměrně aktivní v oblasti měnových a úrokových 
derivátů k obchodování. Pokud banky používají derivátové operace 
k zajištění tržních rizik a zařazují je do účetní kategorie derivátů k za-
jištění, volatilita výsledků hospodaření se snižuje. Nicméně zajišťovací 
deriváty tvoří pouhých 14 % jmenovité hodnoty veškerých derivátů, 
zbytek je zařazen do účetní kategorie derivátů k obchodování, které se 
přeceňují na reálnou hodnotu proti výsledku hospodaření. 

Deriváty k obchodování však mohou rovněž sloužit k faktickému zajiš-
ťování zejména měnového rizika a úrokového rizika bilance. V případě 
sjednání měnových derivátů s domácími exportéry, které slouží k elimi-
naci rizik plynoucích z nesouladu měn pohledávek a závazků export-
ních podniků, uzavírá banka zpravidla opačnou pozici s mateřskou či 
jinou zahraniční bankou, takže její citlivost vůči pohybu měnového 
kurzu je omezena na minimum. Úrokové deriváty slouží zpravidla k ří-
zení úrokového rizika aktiv a závazků celé bilance banky včetně vkladů 
a úvěrů a přeměně pevných úrokových sazeb na plovoucí, případně 
naopak. Tento přístup sice může zajistit soulad peněžních toků, nicmé-
ně při výraznější změně úrokových sazeb může způsobit jednorázové 
ztráty z přecenění úrokových derivátů na reálnou hodnotu a negativně 
tím ovlivnit výkaz zisku a ztráty v závislosti na derivátové pozici banky.

… z dlouhodobého hlediska pak mohou ziskovost sektoru snížit 
strukturální změny 
Analýzy ziskovosti českého bankovního sektoru potvrzují, že schop-
nost generovat stabilní provozní zisk (především úrokový) i v období 
méně příznivého ekonomického prostředí je do značné míry strukturál-
ní charakteristikou českého bankovního trhu. Tlak na pokles ziskovosti 
tak mohou vyvolat spíše strukturální změny, které je možné částečně 
již pozorovat, jako například zostření konkurence jak ve vkladové, tak 
v úvěrové oblasti z titulu vstupu nových hráčů na český bankovní trh, 
refinancování hypoték za nižší sazby (s následným poklesem úroko-
vých marží, viz část 2.3) či změnu orientace vkladatelů na nebankovní 
investiční produkty, např. v souvislosti s penzijní reformou (viz Box 5).
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Bankovní sektor disponuje dostatečnou kapitálovou přiměřeností 
s kvalitním kapitálem
Český bankovní sektor si stejně jako v minulém období udržuje re-
lativně vysoké hodnoty celkové kapitálové přiměřenosti a kapitálové 
přiměřenosti Tier 1 (15,3 %, resp. 14,2 % na konci roku 2011). K po-
sílení regulatorního kapitálu došlo především formou nerozdělených 
zisků. Úroveň kapitálové přiměřenosti Tier 1, která je pro český ban-
kovní sektor shodná s poměrem Common Equity Tier 1 navrhovaným 
v regulaci Basel III, se pro celý bankovní sektor udržuje výrazně nad 
hladinou 9 %, přičemž na úrovni jednotlivých bank zmíněnou hodnotu 
nepřesáhne pouze  malá část s podílem 5,1 % na celkových aktivech 
sektoru. Ani případná výraznější míra vyplacených dividend v letošním 
roce by tak agregátní úroveň regulatorního kapitálu neměla zásadněji 
ohrozit (Graf IV.13). 

Český bankovní sektor si udržuje nezávislost na zahraničních zdro-
jích financování 
Ačkoliv je bankovní sektor ČR téměř výhradně vlastněn zahraničními 
investory63, dlouhodobě si udržuje pozitivní čistou externí pozici, což 
snižuje jeho faktickou závislost na zahraničí a podporuje jeho stabilitu. 
Čistá externí pozice (zahraniční aktiva minus zahraniční závazky) se 
i přes mírný pokles v průběhu roku 2011 ustálila na hodnotě kolem 
5 % HDP. (Tabulka Indikátorů, ř. BS.47). Důvodem tohoto pozitivního 
stavu je dlouhodobý vysoký objem klientských vkladů vůči úvěrům, 
který ke konci roku 2011 činil 134 % a v čase se snižuje jen velmi po-
malu (např. v roce 2005 činil 160 %). O vysoce nadprůměrné hodnotě 
poměru přijatých vkladů k poskytnutým úvěrům českého bankovního 
sektoru vypovídá také mezinárodní srovnání (Graf IV.14).

Expozice vůči mateřským skupinám jsou stabilní v čase a ČNB je 
nadále intenzivně sleduje
Z důvodu dobré likviditní pozice bankovního sektoru vznikaly od po-
čátku krize obavy, zda domácí zdroje bank nebudou naopak sloužit 
k financování mateřských skupin. Tyto obavy zesílily zejména v průbě-
hu roku 2011 v návaznosti na nejasnou situaci řady velkých evropských 
bank a na potřebu mateřských skupin navýšit regulatorní kapitál do 
června 2012 v souvislosti s opatřením EBA.64 V meziročním srovnání 
došlo zejména k poklesu ziskovosti mateřských skupin čtyř největších 
domácích bank, Erste Bank a UniCredit Group dokonce zaznamenaly 
čistou ztrátu spojenou s nárůstem podílu úvěrů v selhání (Tab. IV.4). 

Vzhledem k současné nejistotě dalšího vývoje ekonomiky a pokračují-
cím dluhovým problémům některých zemí eurozóny, vůči kterým mají 
mateřské skupiny expozice, je nutné i nadále sledovat jak situaci ma-
teřských skupin, tak jejich vztahy s domácími dceřinými bankami. Cel-
ková hrubá expozice investičního a obchodního portfolia pěti největších 
domácích bank na jejich mateřské skupiny se v posledních třech letech 

63 Bilanční aktiva bankovního sektoru jsou téměř z 97 % pod kontrolou (přímou a nepřímou) 
zahraničních vlastníků.

64 Vybrané evropské banky by měly navýšit Core Tier 1 kapitál na 9 % do konce června 2012.
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Graf IV.14

Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům ve vybraných zemích EU
(v %; konec roku 2011; vklady/úvěry rezidentům)

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

Tab. IV.4 

Erste 
Group

KBC  
Group

Société 
Générale

UniCredit 
Group

Aktiva celkem (mld. EUR)

2011 210 285 1 181 927

2010 206 321 1 132 929

Čistý zisk (% aktiv)

2011 -0,3 0,0 0,2 -1,0

2010 0,5 0,6 0,3 0,1

Ztráty ze znehodnocení (% aktiv)

2011 1,1 0,5 0,4 0,6

2010 1,0 0,5 0,4 0,7

NPL (%)

2011 8,5 4,9 5,7 7,1

2010 7,6 5,2 5,4 6,6

Krytí NPL (%)

2011 61,0 69,0 76,0 57,1

2010 60,0 79,0 72,0 58,8

Náklady na riziko

2011 168 b.p. 82 b.p. 67 b.p. 108 b.p.

2010 155 b.p. 91 b.p. 77 b.p. 123 b.p.

Kapitálová přiměřenost (Core Tier 1, v %)

2011 9,4 10,6 9,0 8,4

2010 9,2 10,9 8,5 8,6

Objem expozic vůči zadluženým ekonomikám* (mld. EUR)

2011 0,6 4,8 4,5 40,9

2010 2,1 10,0 9,3 50,1

Pramen:  Webové stránky bank a výsledky EBA zátěžových testů
Pozn.:   Náklady na riziko jsou obecně definovány jako podíl opravných položek 

na celkových poskytnutých úvěrech. Nejednotná metodologie výpočtu 
však znemožňuje bližší srovnání mezi bankami; *Portugalsko, Irsko, 
Itálie, Řecko a Španělsko.

Situace mateřských společností českých bank
(data k 31. 12. 2011, konsolidované údaje) 
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pohybuje kolem 120 mld. Kč, což odpovídá zhruba 60 % jejich regula-
torního kapitálu (Graf IV.15). V roce 2011 bylo 71 % této hrubé expo-
zice tvořeno expozicí na samotnou mateřskou banku, 13 % na domácí 
subjekty skupiny a 16 % na zahraniční subjekty skupiny. Ve srovnání 
s hrubou expozicí vystihuje lépe vztah mezi domácími bankami a je-
jich mateřskými společnostmi upravená expozice, která snižuje hrubou 
expozici na celou skupinu o závazky ve formě přijatých úvěrů a vkladů 
od zahraniční mateřské banky.65 Upravená expozice činila na konci roku 
2011 přibližně 74 mld. Kč (36,4 % regulatorního kapitálu). 

Stavební spořitelny zaznamenávají pokles tržního podílu 
V segmentu stavebních spořitelen se i v roce 2011 částečně odrazila 
nejistota týkající se budoucího nastavení produktu stavebního spoření 
a jeho státní podpory. I když se v prostředí nízkých úrokových sazeb 
a pokračující, i když snížené, státní podpory podařilo stavebním spo-
řitelnám zastavit další prohlubování poklesu vkladů, na straně úvěrů 
nebyly schopny cenově konkurovat rostoucímu segmentu hypotečních 
úvěrů a zaznamenaly tak snížení podílu na úvěrech na bydlení o 2,5 
procentních bodů. K tomuto poklesu došlo nejen vlivem nižší tvorby 
nových úvěrů, ale i odchodem klientů ke konkurenčním hypotečním 
bankám v rámci refinancování úvěrů na bydlení (viz část 2.3). 

I když z hlediska úvěrových rizik, kapitálové přiměřenosti či ziskovos-
ti je segment stavebních spořitelen srovnatelný s ostatními bankami, 
v oblasti likvidity je patrný významný rozdíl vyplývající z jejich specific-
kého obchodního modelu. Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech se 
v roce 2011 dále snížil na úroveň kolem 15 %, a zůstává tak významně 
nižší než u ostatních bank (Tab. IV.5). Pokud by ztráta atraktivnosti sta-
vebního spoření vedla k odlivu vkladů po vázací době, které předsta-
vují již více než dvě třetiny celkových vkladů, mohlo by to mít výrazné 
dopady na likvidní pozici tohoto sektoru, neboť nesoulad splatností 
úvěrů a vkladů je výraznější než ve zbytku bankovního sektoru. To platí 
zejména z pohledu dlouhodobých pohledávek se splatností nad 5 let, 
které v sektoru stavebních spořitelen výrazně převyšují dlouhodobé 
závazky a které jsou tak v podstatě financovány krátkodobými vklady 
(Graf IV.16). 

Rizikovost segmentu družstevních záložen se oproti minulému roku 
snížila, stále se však udržuje na vyšší úrovni
V segmentu družstevních záložen (DZ) došlo v průběhu roku 2011 k po-
měrně heterogennímu vývoji. I v souvislosti s intenzivním výkonem do-
hledu ČNB došlo k určitému zlepšení obezřetnosti záložen a k lepšímu 
řízení především úvěrových rizik. Ve srovnání s předchozím rokem se zvý-
šila tvorba opravných položek, a krytí úvěrů v selhání se tak mírně zvýšilo 
z 12,8 % v prosinci 2010 na 13,5 % v prosinci 2011. Stále se však jedná 
o velice nízkou hodnotu ve srovnání s bankovním sektorem, kde tento 
podíl činí téměř 50 % (Tab. IV.6). Úroková marže se dále zvýšila přede-
vším z titulu růstu klientských úroků z úvěrů při stagnaci úroků z vkladů 
a vedla k poměrně vysoké ziskovosti segmentu družstevních záložen. 

65 Definice hrubé a upravené expozice je uvedena v poznámce Grafu IV.15.
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Graf IV.15

Celková a upravená expozice vůči mateřské skupině 
(v %, expozice k regulatornímu kapitálu)

Pramen:  ČNB
Pozn.:   Graf zachycuje agregátní expozici pěti největších bank v ČR, které mají 

zahraniční matky v eurozóně. Hrubá expozice zahrnuje zejména pohledávky 
ve formě poskytnutých úvěrů mateřské skupině, pohledávky z derivátových 
operací a jiných podrozvahových položek v rámci investičního i obchodního 
portfolia. Upravená expozice = hrubá expozice mínus závazky v podobě 
přijatých vkladů či úvěrů od zahraniční mateřské banky.

Tab. IV.5

2010 2011

Stavební 
spořitelny

Banky 
bez SS

Stavební 
spořitelny

Banky  
bez SS

Průměrný úrok na klientských 
úvěrech na bydlení (1)

5,1 5,4 5,1 5,1

Průměrný úrok na vkladech 
obyvatelstvu (2)

2,3 1,0 2,2 0,9

Úroková marže (1)–(2) 2,8 4,4 2,8 4,2

Klientské vklady/úvěry 146,4 114,2 147,8 111,8

Podíl klientských úvěrů 
v selhání

2,5 7,1 2,6 6,7

Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech celkem

16,3 27,3 15,2 28,3

Krytí úvěrů v selhání 
opravnými položkami

41,8 47,1 45,1 49,2

Kapitálová přiměřenost Tier 1 13,9 14,1 14,1 14,2

RoE 26,1 20,7 23,1 18,6

RoA 1,1 1,4 1,1 1,2

Podíl sektoru na úvěrech 
na bydlení

37,9 62,1 35,1 64,9

Podíl sektoru na vkladech 
obyvatelstva

28,7 71,3 27,6 72,4

Pramen:  ČNB

Vybrané ukazatele stavebních spořitelen ve srovnání s bankami
(v %; konec roku 2010 a 2011)
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Paralelně však poklesla jeho kapitálová přiměřenost. Z důvodu pokra-
čujícího zájmu vkladatelů se podíl vkladů u DZ na celkových vkladech 
u úvěrových institucí zvýšil z 0,7 % na 0,9 %. Došlo i k mírnému nárůs-
tu podílu DZ na celkových úvěrech poskytnutých úvěrovými institucemi, 
který však stále dosahuje méně než jednoho procenta (Tab. IV.6).

Subsektor družstevních záložen nelze považovat za odolný vůči 
zvýšeným rizikům 
I přes některé pozitivní známky vývoje v segmentu DZ se podíl úvěrů 
v selhání z roku 2010 podstatně zvýšil z 11,5 % na téměř 16 % ke kon-
ci roku 2011. Nepříznivý vývoj v subsektoru kulminoval v březnu roku 
2012 odebráním licence záložně Unibon. I když některé agregované 
ukazatele za subsektor DZ bez této záložny dosahují podstatně příz-
nivějších hodnot, tuto skutečnost nelze hodnotit jako jeho celkovou 
nižší rizikovost. To dokládá i jednoduchý zátěžový test družstevních 
záložen, který byl proveden ve spolupráci Mezinárodního měnového 
fondu a ČNB v rámci mise FSAP (k misi FSAP viz kapitola 5). Zmíněný 
test indikuje poměrně nízkou odolnost subsektoru DZ vůči případné-
mu negativnímu vývoji. Z tohoto pohledu by tak byla žádoucí význam-
nější reorganizace subsektoru DZ. 

Současné finanční výsledky tuzemských pojišťoven naznačují stagnaci
Sektor pojišťoven zaznamenal v roce 2011 pokles ziskovosti, a to ne-
jen v odvětví neživotního pojištění (NP), kde ziskovost v posledních 
letech spíše stagnovala, ale především v segmentu životního pojištění 
(ŽP).66 Dlouhodobý růst hrubého předepsaného pojistného ze život-
ního pojištění v roce 2011 výrazně zpomalil zejména v důsledku sní-
žení dynamiky jednorázově placeného pojistného (Graf IV.17). Kromě 
nepříznivého vývoje v předepsaném pojistném pak zhoršující se hos-
podářské výsledky vysvětluje i pokračující rostoucí trend hrubé výše 
nákladů na pojistná plnění.

Hospodaření pojišťoven působících v ŽP může být v delším horizontu 
nepříznivě ovlivněno dlouhodobě nízkými úrokovými sazbami, neboť 
některé smlouvy k produktům ŽP uzavřené v období vyšších úrokových 
sazeb garantují výnos pohybující se blízko současnému výnosu méně 
rizikových instrumentů či dokonce garantují výnos vyšší. V okamžiku 
splatnosti cenného papíru drženého ke krytí ŽP je pojišťovna nuce-
na reinvestovat prostředky s nižším výnosem nebo zvolit rizikovější 
skladbu portfolia. Význam tohoto efektu roste s mírou splatnostního 
nesouladu investic a závazků ze životního pojištění.

Na trhu neživotního pojištění roste konkurenční boj vedoucí k po-
klesu ziskovosti
Klesající ziskovost v segmentu NP je do značné míry důsledkem kon-
kurenčního tlaku na tomto trhu, neboť zatímco celkový počet smluv 
NP dlouhodobě roste, hrubé předepsané pojistné v tomto segmentu 

66 Pokud nebude uvedeno jinak, bude následující text věnován tuzemským pojišťovnám. 
Měřeno podílem hrubého předepsaného pojistného v roce 2011 představují tuzemské 
pojišťovny v oblasti neživotního pojištění 97 %, v oblasti životního pojištění 92 % trhu.
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Graf IV.16

Nesoulad splatností úvěrů a vkladů: netto rozvahová  
pozice bank a stavebních spořitelen
(v poměru k bilanci, v %, březen 2012) 

Pramen:  ČNB
Pozn.:  Graf obsahuje i pobočky zahraničních bank.

Tab. IV.6

2010 2011

Družstevní 
záložny

Banky
Družstevní 

záložny
Banky

Průměrný úrok na klientských 
úvěrech (1)

7,2 5,2 8,1 5,1

Průměrný úrok 
na klientských vkladech (2)

3,3 1,1 3,1 1,1

Úroková marže (1)–(2) 3,9 4,1 4,9 4,0

Klientské vklady/úvěry 138,5 118,7 127,1 116,5

Podíl klientských úvěrů 
v selhání

11,5 6,5 15,9 6,2

Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech celkem

17,6 26,1 13,1 26,9

Krytí úvěrů v selhání 
opravnými položkami

12,8 46,8 13,5 48,9

Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,2 14,1 11,3 14,2

RoE -2,5 21,1 5,5 19,0

RoA -0,2 1,3 0,5 1,2

Podíl sektoru na úvěrech 
klientům

0,6 99,4 0,9 99,2

Podíl sektoru na vkladech 
klientů

0,7 99,3 0,9 99,1

Pramen:  ČNB

Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami
(v %; konec roku 2010 a 2011)
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od roku 2009 spíše stagnuje (Graf IV.17). Klesá zejména objem po-
jistného v pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění spojené s pro-
vozem dopravních prostředků. Růst cenové konkurence bude mít vliv 
především na ziskovost menších pojišťoven, které nemohou výsledky 
v těchto odvětvích dlouhodobě kompenzovat jinými pojistnými pro-
dukty. Efektivitu tohoto odvětví lze vyjádřit tzv. kombinovaným pomě-
rem, který je podílem součtu škod a provozních nákladů na celkovém 
předepsaném pojistném. Tento indikátor očištěný o podíl zajistitelů 
v letech 2008–2011 vzrostl k hodnotě 95 %.

Struktura finančního umístění pojišťoven v ČR je spíše konzervativní
V mezinárodním srovnání dominují v umístění aktiv dluhopisy a další 
cenné papíry se stálým příjmem, naopak půjčky a depozita u úvěrových 
institucí představují malý podíl na umístění aktiv (Graf IV.18). Význam-
nou část (cca 50 % aktiv kryjících technické rezervy bez investičního 
životního pojištění) tvoří české vládní dluhopisy. Pro většinu pojišťoven 
je tak ještě více než v případě českých bank trh s českými vládními dlu-
hopisy systémově významný, a pokud by došlo k razantnímu poklesu 
cen na tomto trhu, by byl segment pojišťoven významně zasažen. 

Investiční riziko se částečně přesouvá na pojistníka
Zatímco v roce 2004 se podílela hodnota finančního umístění, kde 
nese investiční riziko pojistník, na celkovém finančním umístění 
1,5 %, na konci roku 2011 to bylo již 14 %. Tento vývoj je způsoben 
zejména rostoucím významem investičního životního pojištění (IŽP). 
Struktura finančního umístění aktiv (investic) použitých ke krytí rezerv 
IŽP je charakteristická vyšším zastoupením majetkových cenných papí-
rů, zejména fondů kolektivního investování, a tedy vyšším investičním 
rizikem ve srovnání s aktivy použitými ke krytí rezerv kapitálového ŽP, 
a tedy vyšší volatilitou ocenění takových investic (Graf IV.19).

Sektor penzijních fondů si upevňuje pozici v rozložení úspor 
domácností
Sektor penzijních fondů zaznamenal v roce 2011 několik změn. Došlo 
k výraznějšímu nárůstu přijatých prostředků (Graf IV.20), čímž bilanč-
ní suma tohoto sektoru dosáhla 248 mld. Kč. Její růst lze očekávat 
i v dalších letech, mimo jiné i vzhledem k penzijní reformě a změnám, 
které přináší pro III. pilíř (Box 5).67 Dále lze pozorovat obnovení dy-
namiky přechodů účastníků penzijního připojištění mezi jednotlivými 
fondy, která po roce 2009 ustala z důvodu zavedení poplatků za změ-
nu fondu. Nyní se lze domnívat, že se účastníci rozhodli změnit pen-
zijní fond v reakci na přijatou reformu, kdy jedním z důvodů mohly 
být rozdílné míry výnosnosti fondů v minulých letech.68 Další změnou 
oproti loňskému roku je rekordní nárůst vyplacených prostředků způ-
sobený především odchodem silných poválečných ročníků do starobní-
ho důchodu. Vzhledem k demografickému vývoji se dá předpokládat 

67 V rámci penzijní reformy III. pilíře se k 1. 1. 2013 zvýší minimální částka měsíčního vkladu 
účastníka, ke které je vyplácen státní příspěvek, a to ze 100 Kč na 300 Kč. Možnost daňových 
odpočtů se bude vztahovat pouze na měsíční vklady účastníka v rozmezí 1 000–1 500 Kč, 
oproti současným 500–1 000 Kč. 

68 Stávající účastníci penzijního připojištění mohli změnit penzijní fond do 28. února 2012.
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Graf IV.17

Vývoj základních finančních ukazatelů v pojišťovacím sektoru
(v mld. Kč; pravá osa v %)

Pramen:  ČNB
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Graf IV.18

Finanční umístění aktiv pojišťoven ve vybraných zemích EU
(v % celkových aktiv)

Pramen:  EIOPA
Pozn.:   Údaje k 31. 12. 2010; zahrnuty jsou tuzemské pojišťovny i pobočky 

zahraničních pojišťoven.
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pokračování tohoto trendu i v následujících letech. Mezi vyplacený-
mi prostředky nadále zaujímá nejvyšší podíl jednorázové vyrovnání 
(74,6 %, obdobně jako v loňském roce – 73,5 %).

Převažuje umístění aktiv do dluhových cenných papírů
Legislativa penzijním fondům stanoví, aby nejméně 50 % majetku 
fondu bylo investováno v měně, ve které jsou závazky fondu vůči 
účastníkům. Mezi aktivy tak jednoznačně převažují české vládní dlu-
hopisy a další české dluhové cenné papíry, což činí tento sektor citlivý 
na vývoj cen domácích vládních dluhopisů (Graf IV.21). Dlouhodobě 
nízké úrokové sazby limitují možnosti penzijních fondů dosáhnout 
vyššího zhodnocení svých aktiv. Riziko honby za výnosem, které by 
mohlo vést ke špatnému ohodnocování rizikových aktiv a jejich nad-
měrným nákupům, však vzhledem k poměrně přísným legislativním 
pravidlům na spravované portfolio není pro sektor penzijních fondů 
tak významné, jako je tomu v jiných evropských zemích. Penzijní fondy 
navíc v roce 2011 snížily podíl majetkových cenných papírů na bilanční 
sumě – u akcií došlo k meziročnímu poklesu na 0,4 % a u podílových 
listů na 2,5 %.

BOX 5: 
PENZIJNÍ REFORMA

Od 1. ledna 2013 dojde ke změně struktury penzijního systé-
mu.69 Vedle stávajícího státního průběžného systému (tzv. I. pilíř),  
který je doplněn o možnost dobrovolného penzijního připojiš-
tění (III. pilíř), vznikne nově II. pilíř umožňující fondové spoře-
ní. Účast v tomto pilíři je pro ekonomicky aktivní občany sice 
dobrovolná, ale nezvratná, a o případné účasti je nutné se roz-
hodnout do věku 35 let.70 Účast znamená vyvedení 3 % vymě-
řovacího základu na sociální pojištění ze státního průběžného 
systému na osobní důchodový účet. K této částce musí účastník 
zároveň přispět 2 % z vlastních zdrojů formou srážky z hrubé 
mzdy. Naspořené prostředky budou spravovat penzijní společ-
nosti (PSs) prostřednictvím nabídky čtyř důchodových fondů 
s rozdílnou investiční strategií spravovaného portfolia a s tím 
spojeným rizikem.

Strategii spoření (tj. rozložení prostředků mezi jednotlivými 
fondy) si zvolí účastník fondového spoření sám s možností libo-
volné změny.71 PS má nárok na poplatek za obhospodařování 
majetku a odměnu za zhodnocení majetku. V případě, že v ne-
příznivých dobách dojde k poklesu hodnoty majetku, odměna 
za zhodnocení majetku pro PS bude vyplacená až poté, kdy 

69 Penzijní reforma je reakcí na nepříznivý demografický vývoj v ČR a z něho plynoucí 
dlouhodobou neudržitelnost současného systému důchodového pojištění, viz Závěrečná 
zpráva PES (2010), MPSV (tzv. Bezděkova komise).

70 Ekonomicky aktivní občané starší 35 let se musí rozhodnout o své účasti do konce 
června 2013.

71 Penzijní společnosti jsou povinny nabídnout účastníkům celoživotní strategii spoření, kdy se 
rozložení prostředků mezi jednotlivými fondy mění v závislosti na věku účastníka.
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hodnota fondu dosáhne původní výše vložených prostředků 
(tzv. high-water mark). Role PSs je pouze ve formě správy dů-
chodových prostředků. Na konci spořící fáze budou naspořené 
prostředky převedeny na životní pojišťovnu, která bude zabez-
pečovat jejich vyplácení.

Z prognózy ČNB o míře zapojení občanů do fondového pi-
líře vyplývá, že během roku 2013 může být u PSs uloženo až 
25 mld. Kč.72 Tato částka se skládá ze dvou částí. První část zahr-
nuje 3 % vyvedených prostředků z původního I. pilíře. Tyto vyve-
dené prostředky budou pro osoby, které se zapojí do nového fon-
dového pilíře, znamenat nový zdroj úspor, neboť doposud byly 
tyto prostředky využívány k průběžné výplatě důchodů. Druhá 
část je tvořena dodatečnými 2 % z vlastních prostředků, z nichž 
mohou velkou část představovat finanční zdroje, které byly oso-
bami před zapojením do II. pilíře drženy v jiných aktivech.

Zavedení fondového penzijního spoření bude mít vliv nejen 
na výši a strukturu rozložení aktiv obyvatelstva, ale i na celkový 
finanční sektor z důvodu vzniku nového institucionálního in-
vestora. To se může projevit nárůstem poptávky po cenných pa-
pírech, v případě konzervativnější fondů pak dojde především 
ke zvýšení poptávky po státních dluhopisech. Pro vládu jako 
dlužníka to bude znamenat vyšší počet potenciálních věřitelů 
a pokles refinančního rizika, možnost emisí dluhopisů s delší 
splatností a následně lepší stabilizaci a vyhlazení splatnostního 
profilu státního dluhu v čase. Vytvoření takto úzkého vztahu 
mezi rozvahami PSs a státním rozpočtem však vyžaduje pro-
vádění zodpovědné politiky veřejných financí, neboť PSs bu-
dou nákupem vysokého objemu státních dluhopisů vystaveny 
ve velké míře svrchovanému riziku. 

Méně konzervativní typy fondů pak mohou část svých prostřed-
ků investovat i do rizikovějších a volatilnějších cenných papírů, 
jako jsou dlouhodobé státní dluhopisy, korporátní dluhopisy 
a akcie. Vzhledem k tomu, že je v českých podmínkách součas-
ná nabídka akcií limitována, dojde spíše ke zvýšení poptávky 
po zahraničních akciích. V dlouhodobém horizontu pak lze – 
za předpokladu úspěšného ustavení a fungování PSs a jejich 
efektivní regulace a dohledu – očekávat pozitivní vliv tohoto 
segmentu finančního trhu na celkový rozvoj kapitálového tr-
hu.73 Vedle vlivu PSs na poptávku po cenných papírech je nutné 
vzít v úvahu rovněž vliv na jejich ceny. V normálních, příznivých 

72 Prognóza předpokládá, že zájem o účast na fondovém spoření budou mít ti, kteří v něm 
budou dosahovat vyšší míry výnosu a jejichž poměr vyplaceného důchodu k částce odvedené 
na pojistné je nízký. 

73 Např. Davis (2005) potvrzuje pozitivní vliv sektoru PSs na velikost akciového trhu (měřeno 
pomocí tržní kapitalizace). Korelační koeficient mezi bilanční sumou PSs a akciovým trhem 
dosahuje u vyspělých ekonomik 0,73 a u rozvíjejících se trhů 0,55, viz Davis, E. P. (2005): The 
Role of Pension Funds as Institutional Investors at Emerging Markets, Economics and Finance 
Discussion Papers 05–18, School of Social Sciences, Brunel University London.
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časech PSs snižují svou poptávkou výnosy cenných papírů, ne-
boť jejich velikost ovlivňující diverzifikaci portfolia, nakupované 
objemy a úspory z rozsahu při získávání informací se odrážejí 
v nižší požadované rizikové prémii.74 Zároveň vzhledem k níz-
kým transakčním nákladům a kvalitním informacím PSs působí 
pozitivně na oceňování aktiv dle jejich fundamentální hodnoty. 
Avšak v obdobích nejistoty mají PSs stejně jako ostatní instituci-
onální věřitelé tendenci ke stádnímu chování a vzhledem k ve-
likosti obchodovaných objemů může mít v takových případech 
jejich chování viditelný dopad na ceny aktiv.

Zavedení II. pilíře do důchodového systému může mít také 
dopady na bankovní sektor. PSs se stanou novými finančními 
zprostředkovateli a vytvoří ve finančním systému změnu konku-
renčního prostředí. To může způsobit pokles růstu bankovních 
vkladů od domácností a zejména v delším časovém horizontu 
přispět k relativnímu poklesu současné vysoké vkladové základ-
ny bank. Možnost spravování svých úspor pak může vyvolat 
zvýšený zájem domácností o zhodnocování svých prostředků 
v dalších nebankovních investičních produktech a vyšší neocho-
tu je ukládat na nízko úročených depozitních účtech. Změna 
v chování domácností by pak mohla bankovnímu sektoru zvýšit 
náklady financování a snižovat jeho ziskovost. Na druhé straně 
však mohou být PSs zdrojem financování bank v rámci své stra-
tegie nákupu dluhových cenných papírů emitovaných bankami 
(např. hypotečních zástavních listů) či ukládání části finančních 
prostředků na termínových účtech.

Z výše uvedeného vyplývá, že doplnění průběžného důchodo-
vého systému o fondový pilíř může přinést řadu změn ve fun-
gování finančního sektoru. Ačkoliv případy jiných zemí nazna-
čují, že změny mohou být významné, možnost dobrovolného 
zapojení občanů do II. pilíře může zmíněné dopady vzniku fon-
dového důchodového systému poměrně zmírnit. Do jaké míry 
bude mít penzijní reforma vliv na strukturu finančního sektoru 
však bude možné posoudit až dle míry zapojení občanů do fon-
dového spoření, pro kterou se v současnosti odhady různí.75

Z pohledu finanční stability je pro efektivní fungování PSs ne-
zbytná stejně jako pro ostatní segmenty finančního systému 
především makroekonomická stabilita. Zavedení fondového fi-
nancování může mít pozitivní vliv na rozvoj finančního sektoru 
za předpokladu efektivní regulace a dohledu.

74 Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že poptávka PSs po dlouhodobých dluhových cenných 
papírech vyhladila výnosovou křivku, což znamená příznivější úrokové prostředí pro 
podnikatelský sektor, viz Catalan, M., Impavido, G., a Musalem, A. (2000): Contractual 
savings or stock market development: which leads? Journal of Applied Social Science Studies 
120(3).

75 Viz Zpráva o inflaci IV 2011, Box 1.
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Kapitálové vybavení penzijních fondů bylo v roce 2011 stabilní, ale 
sektor musí pokračovat v přípravách na penzijní reformu 
Kapitálové vybavení penzijních fondů se v průběhu roku 2011 udr-
žovalo na hodnotě kolem 5 % aktiv (Graf IV.22). Žádný z penzijních 
fondů tak nemusel aktivovat obezřetnostní mechanismus zavedený 
ve spolupráci ČNB a Asociace penzijních fondů a nebyl nucen navý-
šit vlastní kapitál. U položky oceňovacích rozdílů, kde byly v letech 
2007–2009 zaznamenány vysoké ztráty, se projevuje mírně klesající 
trend, který souvisí s aktuálním vývojem na finančních trzích. Ke stabi-
litě sektoru nadále přispívá možnost penzijních fondů oceňovat vybra-
né cenné papíry naběhlou hodnotou. V roce 2011 však došlo pouze 
k mírnému poklesu u položky nákladů příštích období, která ke konci 
roku 2011 dosahovala 2,7 mld. Kč. Tato účetní položka souvisí převáž-
ně s náklady na nové účastníky – konkrétně s umořováním vyplace-
ných provizí, kterou fondy postupně odepisují. Vzhledem k tomu, že 
fondy mají snahu tyto náklady umořit do konce roku 2012, může se 
tato skutečnost u některých z fondů výrazně promítnout do dosaže-
ných výnosů v tomto roce.76 

Fondy kolektivního investování v průběhu roku 2011 spíše stagnovaly…
Celková hodnota aktiv, kterou ve fondech kolektivního investování 
(FKI) drží domácnosti a institucionální investoři, se od minulého roku 
významně nezměnila a dosahuje necelých 170 mld. Kč (Graf IV.23). 
Mírný pokles hodnoty aktiv během roku 2011 zaznamenala většina 
fondů mimo fondy nemovitostí, které zůstaly beze změny, a dále mimo 
fondy fondů a fondy kvalifikovaných investorů, u kterých došlo k pří-
livu investovaných prostředků. Podobně jako v předcházejících letech 
i v roce 2011 fondy kvalifikovaných investorů vykázaly výrazný nárůst, 
kdy se hodnota spravovaných aktiv zvýšila téměř o 13 mld. Kč, čímž 
vzrostl jejich podíl na celkových aktivech FKI na 35 % (tj. růst o 8 p.b.). 
Tento nárůst potvrzuje očekávanou atraktivnost fondů kvalifikovaných 
investorů oproti ostatním FKI, která souvisí zejména s výhodnými da-
ňovými podmínkami, ale také s absencí omezení investiční politiky.77 
V souvislosti s penzijní reformou by mohlo v následujících letech dojít 
k nárůstu prostředků investovaných do FKI s tím, že konkrétní výše se 
bude odvíjet od vývoje na finančních trzích, který je pro vývoj v seg-
mentu FKI klíčovým faktorem.

… a jejich vlastní kapitál z důvodu zvýšeného odkupu podílových 
listů poklesl
V souvislosti s celosvětově nízkými cenami aktiv převážil v roce 2011 
u většiny FKI určených veřejnosti odkup podílových listů nad jejich 
prodeji, což se projevilo i v poklesu vlastního kapitálu (Graf IV.24). 
Příliv prostředků zaznamenaly pouze fondy fondů a akciové fondy. 
V případě akciových fondů mohl tento vývoj souviset s obnovou zájmu 

76 Penzijní reforma III. pilíře důchodového systému předpokládá oddělení spravovaného 
majetku účastníků penzijního připojištění od majetku akcionářů. Majetek účastníků bude 
převeden do transformovaných fondů III. pilíře a zbylý majetek penzijního fondu bude 
převeden na nově vzniklé penzijní společnosti.

77 Fondy kvalifikovaných investorů, které se řadí mezi uzavřené podílové fondy, začaly vznikat 
na základě novely zákona o kolektivním investování z roku 2006. Příznivé daňové podmínky 
vyplývají z 5% daně z příjmu právnických osob.
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investorů ke konci roku 2011 o investice do těchto fondů z důvodu 
očekávání růstu akcií po razantních poklesech v druhé polovině roku 
2011 (kapitola 3).

Situace nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv se sta-
bilizovala
V průběhu roku 2011 došlo k zastavení propadu objemu půjček po-
skytnutých nebankovními zprostředkovateli financování aktiv a cel-
ková hodnota těchto půjček na konci roku 2011 činila 258 mld. Kč. 
V posledním čtvrtletí roku 2011 byl pak zaznamenán mírný nárůst, 
a to i přes negativní dopad meziročního poklesu poptávky po financo-
vání fotovoltaických zařízení. Zatímco v letech 2009–2010 byl pokles 
úvěrování způsoben především poklesem v sektoru domácností, v roce 
2011 byla celková dynamika ovlivňována domácnostmi a nefinanční-
mi podniky rovnoměrně (Graf IV.25).

Celkový tržní podíl nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv 
se ustálil v průběhu roku 2011 těsně pod 11 %, tento podíl však ne-
zahrnuje veškerou aktivitu sledovaných společností. Podle dat České 
leasingové a finanční asociace totiž nadále pokračoval trend změny 
způsobu leasingového financování, využívaného převážně nefinanč-
ními podniky, směrem od finančního k operativnímu leasingu.78 Jeho 
podíl stoupl v roce 2011 na 33 % z 26 % v roce 2010.

78 Operativní leasing umožňuje užívat movitou či nemovitou věc, narozdíl od finančního 
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 finančního zprostředkování.
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