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Graf II.1

Hospodářský růst ve světě a vyspělých zemích 
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z podzimu 2010 a jara 2012) 

Pramen:   MMF (World Economic Outlook, April 2012) a makroekonomická 
prognóza ČNB z května 2012

Pozn.:  2011f10 je prognóza pro rok 2011 z října 2010, resp. listopadu 2010.
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Graf II.2

Hospodářský růst v rozvojových a rozvíjejících se zemích 
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 2010 a dubna 2012) 

Pramen:  MMF (World Economic Outlook, April 2012)
Pozn.:  2011f10 je prognóza pro rok 2011 z října 2010, resp. listopadu 2010.

2  REÁLNÁ EKONOMIKA

2.1  MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

Světová ekonomika vstoupila do roku 2011 pod vlivem optimistických 
očekávání. Hospodářský růst ve vyspělých zemích však v průběhu roku 
zejména v důsledku dluhové krize eurozóny oslaboval a tento trend bude 
pravděpodobně pokračovat i v roce 2012. V reakci na daný vývoj zůstá-
vají měnové politiky výrazně uvolněné, což tlumí potenciální nárůst úvě-
rového rizika v důsledku zvýšených reálných nákladů obsluhy akumulova-
ných dluhů. To se týká zejména sektoru domácností, který čelí nepříznivé 
situaci na trhu práce a zhoršené dynamice pracovních příjmů. Nepříznivé 
důsledky pro příjmy domácností mají rovněž negativní nabídkové šoky 
ve formě růstu cen energií a daní. Z hlediska domácí ekonomiky zůstává 
hlavním rizikovým scénářem výraznější zpomalení hospodářského růstu 
v Německu a dalších zemích, které jsou důležitými obchodními partnery 
českých podniků. V delším horizontu se pak může rizikovým faktorem 
stát oslabování vnější pozice české ekonomiky vůči zahraničí, které vý-
znamnou měrou souvisí s růstem domácího veřejného dluhu.

Světová ekonomika rostla pomalejším než očekávaným tempem...
Po poměrně robustním oživení v roce 2010 vykázala světová ekonomi-
ka v roce 2011 částečné zpomalení, i když výsledky byly napříč regiony 
a zeměmi velmi nevyrovnané. Meziroční pokles tempa růstu HDP byl 
větší než očekávaný (3. a 4. sloupec v Grafech II.1 a II.2). Celosvětově 
se na tom zčásti podílel propad výstupu v Japonsku, který souvisel 
s dopady přírodní katastrofy. Celkový vývoj v eurozóně přinesl pozitiv-
ní překvapení, když skutečný růst německé ekonomiky výrazně předčil 
prognózy. Mezi jednotlivými členskými zeměmi eurozóny se však pro-
jevovaly rostoucí rozdíly.

… a vyhlídky na období dalších dvou let zůstávají nepříznivé 
Pro rok 2012 je očekáváno další zpomalení celosvětového hospodář-
ského růstu. Pro eurozónu některé instituce, jako např. MMF1, počítají 
dokonce s mírným poklesem výstupu. K obnovení mírného hospodář-
ského růstu v eurozóně by mělo dojít až v roce 2013, a to za před-
pokladu, že domácnosti přestanou vytvářet dodatečné opatrnost-
ní úspory a zvýší svou spotřebu. Vysoká dluhová zátěž soukromého 
i veřejného sektoru snižuje spotřebu a nejistota ohledně budoucího 
vývoje omezuje investice do fixního kapitálu. Rovněž pro rozvíjející 
se ekonomiky je očekáváno mírné zpomalení. Přes slabé poptávkové 
tlaky zůstává inflace celosvětově na mírně zvýšené úrovni, a to kvůli 
rostoucím cenám komodit a energií. V souvislosti s eskalací dluhové 
krize v eurozóně ve druhé polovině roku 2011 se také prudce zvýšila 
volatilita na finančních trzích a byl postupně naplňován zátěžový scé-
nář Asymetrický vývoj z loňské ZFS 2010/2011. Prvky tohoto scénáře 
proto byly využity i při tvorbě zátěžového scénáře Evropa v depresi 
v této Zprávě (viz závěr části 2.1).

1 ČNB ve své květnové prognóze předpokládá, že efektivní růst HDP v eurozóně zůstane 
i v roce 2012 kladný (0,5 %).
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3měsíční mezibankovní tržní sazby od vzniku finančních turbulencí
(v %)

Pramen:  Thomson Datastream

Oživování domácí ekonomické aktivity se postupně zastavilo 
Hospodářský růst v ČR v průběhu roku 2011 rovněž postupně zpoma-
loval a ke konci roku začala domácí ekonomika stagnovat. K celoroč-
nímu růstu reálného HDP o 1,7 % přispěla pouze zahraniční poptáv-
ka. Aktuální prognóza ČNB předpokládá, že v roce 2012 HDP setrvá 
na úrovni předchozího roku, přičemž kladný příspěvek k růstu bude 
tažen převážně čistým exportem v podmínkách utlumené celkové do-
mácí poptávky. V roce 2013 pak prognóza v návaznosti na očekáva-
né zřetelnější oživení ekonomického růstu v zahraničí očekává růst 
o 1,9 %. Průměrný meziroční přírůstek spotřebitelských cen by v roce 
2012 měl vlivem růstu snížené sazby DPH vzrůst na 3,6 %, zatímco 
měnověpolitická inflace (tj. inflace očištěná o přímý vliv změn nepří-
mých daní) by měla zůstat v horní polovině tolerančního pásma inflač-
ního cíle. Následující rok by se pak obě míry inflace měly pohybovat 
mírně pod cílem.

Měnové politiky zůstávají nadále uvolněné… 
Centrální banky ve vyspělých zemích nadále pokračují v uvolněných 
měnových politikách. Měnověpolitické sazby setrvávají na svých mini-
mech, pouze v případě ECB byla hlavní refinanční sazba po přechod-
ném zvýšení na 1,5 % snížena zpět na úroveň 1 %. ČNB již od května 
roku 2010 udržuje 14denní repo sazbu na 0,75 %. Udržování uvolně-
ných měnových podmínek je konzistentní s absencí poptávkových in-
flačních tlaků daných slabou ekonomickou aktivitou a napjatými pod-
mínkami na trhu práce. Nad rámec standardních měnověpolitických 
nástrojů pokračovaly americký Fed a britská Bank of England v poli-
tice kvantitativního uvolňování (viz Slovníček, rovněž ZFS 2010/2011, 
Box 1). ECB pak přidala ke konci roku 2011 mezi své nástroje mimo-
řádné tříleté dodávací operace označované zkratkou LTRO (Long-Term 
Refinancing Operations), prostřednictvím kterých byla bilanční likvidi-
ta bank eurozóny čerpaná od centrálních bank navýšena na čisté bázi 
o zhruba 500 mld. EUR, což představuje 1,5 % pasiv bank eurozóny 
(část 3.1). Tyto operace mají podobné efekty jako kvantitativní uvol-
ňování. Cílem uvolněných měnových politik je udržovat na nízkých 
úrovních sazby peněžního trhu (Graf II.3) a následně i sazby z úvěrů 
a jiných zdrojů externího financování. To by mělo stabilizovat bilanci 
hotovostních toků podniků a domácností a umožnit jim snadněji sni-
žovat značnou zadluženost z předkrizových let.

… ale úvěrová dynamika je utlumená 
V návaznosti na oživení ekonomické aktivity úvěry poskytované privát-
nímu sektoru v průběhu roku 2011 a v prvních měsících roku 2012 
v ČR stejně jako ve většině zemí EU mírně rostly (Graf II.4). Vývoj v jed-
notlivých ekonomikách se však často výrazně liší. Zatímco například 
ve Skandinávii zůstává úvěrová dynamika poměrně silná, v řadě zemí 
zasažených finanční krizí (např. Irsko a Španělsko) se celkový stav úvěrů 
postupně snižuje. Utlumená úvěrová dynamika odráží nejen vysokou 
míru zadluženosti ve většině vyspělých zemí, ale i pesimistická očeká-
vání ohledně makroekonomického vývoje v dalších letech. V zemích, 
ve kterých domácnosti a podniky vykazují velmi vysokou míru zadlu-
žení, dochází k výraznému poklesu poptávky po úvěrech a následně 
i poptávky po spotřebě a investicích. Zvýšené úvěrové riziko na straně 
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finančních institucí a obavy jejich klientů ohledně schopnosti splácet 
přijaté závazky působí negativně nejen na poptávkovou, ale i na na-
bídkovou stranu trhu úvěrů. V eurozóně vznikly ke konci roku 2011 
obavy, že proces deleveragingu (Box 1 a část 5.1) bude doprovázen 
výrazným zpřísněním úvěrových podmínek a zhoršenou dostupností 
úvěrů pro privátní sektor, což bude negativně působit na hospodářský 
růst. Tyto obavy podpořilo faktické zastavení růstu úvěrů do privátního 
sektoru eurozóny na konci prvního čtvrtletí 2012. V prvních měsících 
roku 2012 začal být deleveraging v eurozóně považován za výrazné 
riziko pro finanční stabilitu v Evropě.

Dlužníci čelí prudké změně makroekonomického prostředí 
Zásadní změna v makroekonomickém prostředí se stává stále výraz-
nějším faktorem ovlivňujícím dynamiku reálné ekonomiky i finančního 
sektoru. Ekonomické subjekty ve vyspělých ekonomikách začínají ak-
ceptovat, že slabý hospodářský růst může být i přes podpůrné půso-
bení makroekonomických politik dlouhodobějším fenoménem. Došlo 
k poměrně výraznému přehodnocení očekávání ohledně budoucího 
vývoje příjmů podniků i domácností, což samo o sobě představuje silný 
šok. Zvyšování nominálních příjmů (aproximované růstem nominální-
ho HDP) o 5–10 % ročně v období před krizí bylo vystřídáno obdobím 
velmi nízkého až mírně záporného růstu (Graf II.5). Zásadní změnou 
však prochází i dynamika reálných příjmů. Očekávání podniků, domác-
ností i vlád ohledně růstu reálného HDP byla v předkrizových obdobích 
nastavena na historicky vysokých úrovních. Nyní jsou již několik let 
konfrontována s výrazně nižšími reálnými úrovněmi produkce a pří-
jmů. V souhrnu se tak současné nominální i reálné příjmy nacházejí 
ve většině vyspělých zemí výrazně pod úrovněmi očekávanými v před-
krizovém období, v němž se ekonomické subjekty rychle a výrazně 
zadlužovaly. Při takto nečekaně nepříznivém vývoji může mít řada sub-
jektů problémy se splácením dříve přijatých závazků a věřitelé mohou 
být vystaveni výrazně zvýšenému úvěrovému riziku. 

Větší zátěž dopadá na zadlužené domácnosti 
V průběhu roku 2011 se potvrzovala hypotéza „jobless recovery“, 
tj. předpoklad, že po finanční krizi se brzy zlepší finanční situace 
podniků, zatímco situace na trhu práce zůstane obzvláště v Evro-
pě dlouhodobě nepříznivá.2 Podniky optimalizovaly kapacity, snížily 
osobní náklady, a zvýšily tak svou rentabilitu (část 2.2). Při pomalém 
hospodářském růstu však stagnují investice, nová pracovní místa jsou 
tvořena minimálně a mzdy zaměstnanců rostou v lepším případě vel-
mi pomalu. Důsledkem tohoto vývoje je stabilizace úvěrového rizika 
u podnikových úvěrů při současném zvýšení úvěrového rizika v seg-
mentu úvěrů poskytovaných domácnostem (viz rovněž části 2.3 a 4.1).

2 Podle ekonomického výhledu MMF z dubna 2012 se bude míra nezaměstnanosti 
ve vyspělých zemích na konci roku 2012 nacházet o 2 p.b. nad úrovní roku 2008 (nárůst 
z 5,8 % na 7,9 %) a v eurozóně dokonce o 3 p.b. nad úrovní roku 2008 (nárůst ze 7,7 % 
na 10,9 %).
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Napjatá příjmová situace zvyšuje úvěrové riziko i v ČR 
I přes dílčí oživení reálné ekonomiky a dílčí zlepšení na trhu práce 
byla česká ekonomika vystavena důsledkům nepříznivého vývoje pří-
jmů (Graf II.6). Registrovaná míra nezaměstnanosti se sice během roku 
2011 snížila z 9,3 % na 8,7 %, reálné disponibilní příjmy domácnos-
tí se však přesto snížily o 1,8 %. Makroekonomická prognóza ČNB 
z května 2012 předpokládá, že reálné disponibilní příjmy domácností 
budou i v roce 2012 pokračovat v poklesu (-0,6 %) a k obnovení jejich 
růstu dojde až v roce 2013 (1,5 %). Utlumený příjmový vývoj na jedné 
straně brání zvyšování jednotkových mzdových nákladů a udržuje tak 
cenovou konkurenceschopnost domácí produkce, na straně druhé se 
však odráží v úvěrovém riziku sektoru domácností, ve kterém se podíl 
úvěrů v selhání v roce 2011 nadále zvyšoval (část 2.3). Úvěrové riziko 
však může začít v dalších čtvrtletích znovu narůstat i u podniků a vlá-
dy. České ekonomické subjekty, které se např. těsně po vstupu do EU 
zadlužily s předpokladem, že potenciální reálný HDP poroste v dalších 
letech v průměru o 5 % ročně, čelí důsledkům razantně odlišného 
vývoje. Pokud by se reálný HDP v dalších letech vyvíjel podle zátěžo-
vého scénáře Evropa v depresi (viz závěr části 2.1), činil by rozdíl mezi 
skutečným a původně očekávaným potenciálním HDP ke konci roku 
2013 až 23 % (Graf II.7).

Rizikem zůstává růst reálných nákladů obsluhy dluhů
Úrokové sazby z úvěrů ve vyspělých zemích díky globálnímu dostat-
ku až přebytku úspor, uvolněným měnovým politikám a stabilizačním 
opatřením v bankovních sektorech v posledních dvou letech setrvávaly 
na nízkých úrovních. Bylo tomu tak i v ČR u obou hlavních kategorií 
bankovních úvěrů, kterými jsou úvěry domácností na bydlení a podni-
kové úvěry (Graf II.8). Pokud by však dlužníci byli vystaveni prudkému 
snížení tempa růstu příjmů, zvýšené reálné náklady obsluhy jejich dlu-
hů by se mohly stát příliš vysokými. Zejména v segmentu úvěrů na by-
dlení při kombinaci propadu cen nemovitostí a poklesu mezd může 
mít i malá změna parametrů ovlivňujících výši dluhové zátěže poměrně 
velký dopad na schopnost a motivaci dlužníků závazky obsluhovat. 
Platí to ale obecně i pro podnikové úvěry, neboť realizovatelnost in-
vestičních projektů při poklesu míry výnosnosti vyplývajícím ze zpoma-
lení hospodářského růstu je podmíněna existencí nízkých úrokových 
sazeb. V současné ekonomické situaci by v některých zemích značná 
část potenciálních investičních projektů mohla být smysluplná pouze 
při výrazně negativních reálných úrokových sazbách (Box 1). 

Také domácnosti a podniky mohou být zasaženy dluhovou krizí vlády
Skutečnost, že dlouhodobější úvěry jsou postupně obnovovány a refi-
nancovány na nové hladině úrokových sazeb, je významným faktorem 
nákladů na obsluhu dluhu i vývoje úrokových sazeb z nově poskyto-
vaných úvěrů (Graf II.9). Ty v posledních dvou letech v ČR setrvale 
klesaly. Nižší náklady na obsluhu dluhu tak mohou tlumit nepříznivou 
dynamiku nominálních disponibilních příjmů a stát se částečně stabi-
lizujícím faktorem úvěrového rizika v domácí ekonomice (část 2.3). 
Destabilizujícím faktorem se může naopak stát ztráta důvěry v udrži-
telnost veřejného dluhu. Krize v eurozóně se v průběhu roku 2011 od-
razila v nárůstu úrokových sazeb z nových úvěrů (Graf II.9), což vytváří 
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nepříznivý procyklický efekt v nejméně vhodnou dobu. Pokud by se 
takový vývoj stal dlouhodobějším, mohly by být některé ekonomiky 
v konečném důsledku vystaveny hrozbě dluhové deflace a bilanční re-
cese (Box 1).

Vývoj v roce 2011 přiblížil úrokové podmínky českých domácností 
k úrovni podniků 
Výrazné snížení úrokových sazeb z nově poskytovaných a refinancova-
ných úvěrů na bydlení (část 2.3) zajistilo určité přiblížení nominálních 
i reálných úrokových sazeb v tomto segmentu ke kategorii podniko-
vých úvěrů. Aproximace reálných nákladů obsluhy dluhu (tj. reálných 
úrokových sazeb3 z podnikových úvěrů4 i z úvěrů na bydlení) nazna-
čuje, že dané náklady v roce 2011 v obou segmentech konvergovaly 
ke svým dlouhodobým průměrům a měly by v tom pokračovat i v dal-
ších dvou letech (Graf II.10).

BOX 1: 
BILANČNÍ RECESE – PRAVDěPODOBNÝ SCÉNÁŘ TAKÉ PRO ČR?

Jedním z pesimistických scénářů dalšího vývoje, který byl v roce 
2011 v evropském kontextu často diskutován, je nepříznivá 
interakce mezi makroekonomickým prostředím, úvěrovou dy-
namikou a úvěrovým rizikem. Vedle dluhové deflace předsta-
vující růst reálné hodnoty existujících dluhů vlivem klesajících 
nominálních příjmů patří mezi scénáře tohoto typu tzv. bilanční 
recese (balance sheet recession). Tento termín zpopularizoval 
Richard Koo, hlavní ekonom Nomura Research Institute, pro-
střednictvím svých publikací zaměřených na vývoj v Japonsku 
po skončení bubliny v 80. letech.5 Přívlastek „bilanční“ odráží 
snahu odlišit recesi doprovázenou úsilím ekonomických sub-
jektů snížit své zadlužení (deleveraging) od běžné – cyklické 
– formy recese. 

3 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, které 
aproximuje mzdovou inflaci. Úrokové sazby z úvěrů podnikům jsou pak upraveny o tempa 
růstu cen průmyslových výrobců. Průměr je počítán za období 2002–2011 a pro roky 
2012–2013 je zpracován výhled za použití dat Základního scénáře a předpokladu setrvání 
úrovně úrokových sazeb z prosince 2011.

4 Reálné úrokové sazby vypočítané jako rozdíl mezi aktuálními sazbami z úvěrů podnikům 
(nebo výnosy podnikových dluhopisů) a aktuální inflací v cenách výrobců jsou stejně jako 
v předcházejících letech velmi hrubou aproximací reálných nákladů podnikových dluhů 
a nejsou plně srovnatelné s reálnými sazbami u domácností. U ekonomik dovážejících 
energetické suroviny a komodity může růst jejich cen nadhodnocovat příznivým směrem 
skutečnou dynamiku prodejních cen výrobců. Nejvíce se 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. Tento efekt 
může být v ČR, kde je významným sektorem zpracovatelský průmysl, značný. 

5 Populární je zejména jeho kniha Koo, R. (2009): The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons 
from Japan's Great Recession. John Wiley & Sons, 2008. Koo (2011) opakovaně prezentoval 
na téma „The World in Balance Sheet Recession: What Post-2008 U.S., Europe and China 
Can Learn from Japan 1990–2005“, vystoupil rovněž v americké sněmovně reprezentantů 
s přednáškou „How to Avoid a Third Depression“.
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Aproximace odchylky reálných nákladů na obsluhu dluhu  
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Pramen:  ČNB
Pozn.:  Svislá čára odděluje minulé hodnoty a predikci ČNB.
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Bilanční recese v japonském stylu nastává poté, co splaskne 
dluhově financovaná bublina a výrazně se sníží ceny nemovi-
tostí i aktiv obchodovaných na kapitálovém trhu. Velký počet 
ekonomických subjektů za této situace zaznamená dramatické 
zhoršení poměru mezi tržní cenou držených aktiv a závazků 
(aktiva jsou znehodnocena, původní dluhy sloužící k jejich ná-
kupu zůstaly v nezměněné výši). Na vzniklou bilanční nerov-
nováhu subjekty následně reagují místo maximalizace zisku 
snahou rychle ozdravit své bilance umořováním dluhů. V dů-
sledku toho se zvýší nabídka úspor, která není doprovázena 
zvýšenou poptávkou po investicích. Pokud je tato racionální 
reakce současně aplikována velkým počtem ekonomických sub-
jektů, promítne se ve výsledku do přebytku úspor a tím i do 
výrazného poklesu agregátní poptávky. Měnová politika má 
za těchto podmínek jen omezené možnosti, jak výpadek v ag-
regátní poptávce kompenzovat, neboť předlužené subjekty ne-
mají zájem čerpat nové úvěry ani při velmi nízkých nominálních 
úrokových sazbách a soustředí se především na splacení sta-
rých úvěrů. Takto vyvolaný útlum v ekonomické aktivitě může 
trvat po dlouhé období. Někteří ekonomové (např. Paul Krug-
man6) proto doporučují vládám vyspělých zemí, aby v období 
deleveragingu kompenzovaly přebytečnou nabídku privátních 
úspor udržováním vysokých schodků veřejných financí. 

Koo se ve svých článcích a veřejných vystoupeních snaží de-
monstrovat, že po pádu Lehman Brothers je možné celou škálu 
symptomů příznačných pro Japonsko devadesátých let nově 
pozorovat také v dalších zemích, včetně několika evropských. 
I když hypotéza bilanční recese ignoruje řadu aspektů ekono-
mické dynamiky, detailnější pohled na vývoj relativní poptávky 
po úsporách může být přínosný také v podmínkách české eko-
nomiky. Zde by ovšem hlavním motivem pro vytváření vyšších 
úspor nebylo ani tak splasknutí bubliny, ale spíše zhoršený po-
měr diskontované hodnoty budoucích splátek dluhu a diskon-
tované hodnoty budoucích příjmů.7 Při očekávaném zhoršení 
tohoto poměru by subjekty měly motivaci snižovat své závazky 
i přesto, že současný vývoj jejich čistých finančních aktiv nena-
značuje neudržitelné bilanční nerovnováhy a úroveň zadluže-
nosti domácností i nefinančních podniků není v mezinárodním 
srovnání příliš vysoká (příloha: Indikátory finanční stability).

K identifikaci známek bilanční recese jsou obdobně jako v Koo 
(2011) využita data o čtvrtletních finančních zůstatcích, která 
ukazují, jak velký objem přebytečných finančních prostředků 

6 Např. Eggertsson a Krugman (2012): Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-
Minsky-Koo Approach, New York Fed.

7 Podíl finančních aktiv obchodovaných na kapitálovém trhu na celkových aktivech je u českého 
privátního sektoru relativně nízký, rovněž snížení cen nemovitostí nebylo v mezinárodním 
měřítku nijak dramatické. Zhoršený výhled mezi diskontovanou hodnotou budoucích příjmů 
a splátek dluhu proto představuje potenciální zdroj mírnější formy bilanční recese.
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jsou jednotlivé sektory schopny v daném období půjčit, nebo 
naopak jaký objem si musí pro plné pokrytí své spotřeby a po-
řízení nefinančních aktiv vypůjčit odjinud. V pojetí národního 
účetnictví lze tuto veličinu ztotožnit s vyrovnávací položkou 
finančního účtu, čisté půjčky/výpůjčky, případně se shodně 
nazvanou vyrovnávací položkou kapitálového účtu.8 Uvede-
ná data naznačují, že od vypuknutí finanční krize podnikový 
sektor (nefinanční podniky a finanční instituce) až do polovi-
ny roku 2010 vykazoval poměrně razantní přírůstky finančních 
přebytků, které do jisté míry skutečně odrážely snižování za-
dlužení či alespoň redukci tempa růstu závazků (Graf II.1 Box). 
Období deleveragingu však bylo následně vystřídáno podobně 
rychlým poklesem finančních přebytků podniků, což nenasvěd-
čuje dlouhodobějšímu působení podmínek charakterizujících 
bilanční recesi, ale spíše odpovídá tradičnímu průběhu cyklické 
recese, kdy s příchodem ekonomického oživení dochází k po-
stupnému obratu ve vývoji míry úspor a míry investic. Finanční 
přebytek sektoru domácností je v čase relativně stabilní, deficit 
vládních institucí se vyvíjel téměř zrcadlově k čistým půjčkám/
výpůjčkám korporátního sektoru. Z této skutečnosti vyplývá, že 
přebytky podnikového sektoru a domácností byly v dostatečné 
míře využity vládním sektorem prostřednictvím deficitního9 fi-
nancování, a nedocházelo tak k výpadkům v agregátní poptáv-
ce nad rámec cyklické recese.

Výše uvedené výsledky proto nepotvrzují, že by v českých pod-
mínkách docházelo k naplňování scénáře bilanční recese. Situ-
ace převisu nabídky finančních zdrojů nad poptávkou po nich 
není pozorována dlouhodobě a případné finanční přebytky jsou 
utráceny vládním sektorem. To rovněž znamená, že z hledis-
ka domácí nabídky úspor v ekonomice neexistuje prostor pro 
zvýšené deficity veřejných financí, pokud nemá dojít k vytěs-
ňovacímu efektu prostřednictvím růstu úrokových sazeb nebo 
ke zvýšenému zadlužení vlády v zahraničí. Při nejistém hospo-
dářském výhledu však nelze vyloučit budoucí vznik finančních 
přebytků, které by mohly omezovat agregátní poptávku. Proto 
je nutné bilanční rovnováhy nadále monitorovat.

Růst cen komodit spolu se zvýšením sazby DPH představuje nega-
tivní nabídkový šok
Negativní dopad na hospodářský růst a následně na finanční stabili-
tu mohou mít i další faktory přicházející z externího okolí. Obnovený 

8 Obě vyrovnávací položky by se v teorii měly rovnat, neboť sledují z jiného úhlu pohledu 
totožnou věc. Zatímco vyrovnávací položku kapitálového účtu lze velmi zjednodušeně 
chápat jako rozdíl mezi mírou úspor a investic, vyrovnávací položka finančního účtu ukazuje, 
jak se tento rozdíl projeví ve formě nárůstu či poklesu finančních instrumentů. Rozdíly mezi 
vyrovnávacími položkami jsou způsobeny pouze statistickými diskrepancemi.

9 Zde uvažovaný vládní deficit je definován jako čisté výpůjčky vládního sektoru, a proto není 
shodný s oficiálně reportovaným EDP deficitem, v jehož rámci nejsou transakce s některými 
finančními instrumenty započítávány.
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ekonomický růst se v roce 2011 promítl do dalšího zvyšování cen ko-
modit. Průměrná meziroční změna indexu GSCI Total Return činila 
16,5 %, zatímco v roce 2010 dosáhla hodnoty pouze 9,6 %. Toto 
zrychlení bylo dáno mimo jiné silným růstem ekonomické aktivity 
v asijských rozvíjejících se ekonomikách, kde se hospodářský rozvoj 
stále ještě do značné míry odehrává na půdě komoditně náročného 
průmyslu (podrobněji v části 3.1). Negativní nabídkový šok obdobné-
ho charakteru představuje pro českou ekonomiku i jiné evropské země 
také současné zvyšování sazby DPH u některých položek spotřebního 
koše. Specifickým nabídkovým šokem pro domácí ekonomiku je pak 
nárůst cen elektřiny v důsledku masivní podpory fotovoltaiky. Prognó-
za ČNB z května 2012 je založena na předpokladu, že nepříznivé na-
bídkové šoky budou působit také v roce 2012.

Riziko fundamentálně nepodloženého zhodnocování koruny se snížilo 
V souvislosti s honbou mezinárodních investorů za výnosem byly 
v předcházejících Zprávách o finanční stabilitě za jedno z rizik ozna-
čovány potenciální silné tlaky na fundamentálně nepodložené zhod-
nocování koruny. V průběhu roku 2011 i v prvních měsících roku 
2012 se kurz koruny držel na mírně slabších úrovních a byl poměrně 
stabilní (Graf II.11). Na trhu převládají očekávání, že koruna zůsta-
ne stabilní i v dalším období, s tendencí k velmi mírnému posilování. 
Průzkum prognóz světových analytiků a prognostiků v publikaci Fo-
reign Exchange Consensus Forecasts v dubnu 2012 uváděl, že v prů-
měru se očekává hodnota kurzu CZK/EUR na úrovni 24,62 ke konci 
dubna 2013 a 24,34 ke konci dubna 2014 (pro kurz CZK/USD 19,11 
a 19,02). I vzhledem k těmto očekáváním lze uvedené riziko v součas-
nosti hodnotit za snížené. Hlavním důvodem je zlepšené povědomí 
o charakteristikách české ekonomiky na straně analytiků a investorů 
a jejich zvýšená schopnost hodnotit rizika jednotlivých ekonomik v re-
gionu podle vývoje jejich fundamentálních ukazatelů.

Indikátory vnější rovnováhy domácí ekonomiky vysílají zhoršené 
signály 
V mezinárodním srovnání vykazuje česká ekonomika ve vztahu k za-
hraničí stále poměrně silnou pozici, nelze však ignorovat tendence 
k jejímu pozvolnému oslabování. Charakteristiky investiční pozice 
i platební bilance vykázaly v roce 2011 převážně zhoršující se vývoj. 
Dlouhodobý trend zhoršování investiční pozice pokračuje. Saldo in-
vestiční pozice bez přímých zahraničních investic sice zůstává stále 
pozitivní, pokračuje však v klesajícím trendu (Graf II.12). Rovněž za-
hraniční dluh v poměru k HDP znatelně narostl (Graf II.13). Ke konci 
roku 2011 se přiblížil 50 % HDP a byl kryt aktivy bankovního sektoru 
již jen z 53 %, zatímco na konci roku 2010 to bylo z více než 57 %. 
Podobně se zhoršil poměr čistých zahraničních aktiv finančního sekto-
ru k zahraničnímu dluhu. Na nárůstu zahraničního dluhu a zhoršování 
investiční pozice se významně podílí zvyšování zadluženosti české vlá-
dy vůči nerezidentům. Ta narostla z 289 mld. Kč (necelých 8 % HDP) 
na konci roku 2008 na 474 mld. Kč (téměř 12,5 % HDP) na konci 
roku 2011. V roce 2012 dojde k navýšení této složky dluhu o další 
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Vývoj kurzu koruny a jeho volatility

Pramen:  Vlastní výpočty na základě dat ČNB
Pozn.:  Přerušovaná přímka indikuje dlouhodobý trend.
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Podíl hrubého zahraničního dluhu ČR na HDP a jeho krytí  
zahraničními aktivy finančních institucí
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desítky miliard Kč.10 Zhoršení nastalo i u dílčích indikátorů platební 
bilance (Graf II.14). Saldo běžného účtu vykázalo meziroční zhoršení 
a přebytek výkonové bilance nedokázal pokrýt deficit bilance výno-
sů. Finanční účet víceméně udržel svůj přebytek z předešlého roku, 
avšak saldo přímých zahraničních investic (PZI), které je součástí salda 
finančního účtu, meziročně stagnovalo na výrazně nižších úrovních 
ve srovnání s předkrizovým obdobím. To bylo dáno dominantně změ-
nou položky „Základní jmění a reinvestovaný zisk“ na aktivní straně 
účtu PZI, která poklesla meziročně o 40,6 mld. Kč.

Rizika spojená s českými veřejnými financemi se zvyšují jen pozvolna 
Díky udržování pozitivního růstu HDP, i když značně utlumené-
ho, a opatřením na příjmové i výdajové straně veřejných rozpočtů 
se deficit domácích veřejných financí v roce 2011 meziročně snížil 
z 4,8 % na 3,1 % HDP. Pokračování fiskální konsolidace by mělo po-
dle květnové predikce ČNB zajistit další pokles deficitu v roce 2012 
na 3 % HDP. Za těchto předpokladů by na konci roku 2013 měl dluh 
veřejného sektoru vůči HDP dosáhnout 45,2 %. Oproti stavu od za-
čátku finanční krize se tak jedná o zvýšení o téměř 17 procentních 
bodů (Graf II.15). Hrubá výpůjční potřeba vlády v roce 2011 dosáhla 
hodnoty 256 mld. Kč, nicméně v letech 2012 a 2013 by se měla dle 
údajů Ministerstva financí ČR mírně snížit. Podobně jako ČR i další vy-
spělé země postupně snižují či budou snižovat své rozpočtové schod-
ky oproti krizovému období (Graf II.16). Přesto se ve většině z nich 
bude podíl veřejného dluhu na HDP i v nejbližších dvou letech zvyšovat 
(Graf II.16). To u některých vysoce zadlužených zemí může vyvolat ne-
příznivou reakci finančních trhů a pokračování projevů dluhové krize 
(část 3.1, tématický článek Dopady krize svrchovaného rizika na český 
finanční sektor).

Při porovnání dynamiky i stavů veřejných rozpočtů s rozvinutými ev-
ropskými ekonomikami si česká ekonomika stojí relativně dobře. Nízký 
je rovněž podíl krátkodobého státního dluhu, který je obecně pova-
žován za obtížněji refinancovatelný než dlouhodobý. Míra tolerance 
investorů do vládních dluhopisů je však obecně vyšší pro velké a rozvi-
nuté ekonomiky než pro ekonomiky menší a méně vyspělé, mezi které 
je ČR zahraničními investory obvykle řazena. Veřejný dluh tak může 
být investory vyhodnocen jako neufinancovatelný již např. při dosažení 
50 % HDP.11 Stále poměrně vysoké cyklicky očištěné primární saldo 
veřejných rozpočtů a velký a rostoucí podíl tzv. mandatorních výdajů, 
které brání flexibilnímu řízení veřejných financí v průběhu hospodář-
ského cyklu, svědčí o strukturálních problémech domácích veřejných 
financí.

10 V oblasti zahraniční emisní činnosti vydalo MF ČR v únoru 2012 šestou veřejně syndikovanou 
emisi denominovanou v eurech v hodnotě 2 mld. EUR (zhruba 50 mld. Kč), což činí 68,6 % 
maximální zahraniční emisní činnosti v rámci finančního programu pro rok 2012.

11 Limit veřejného zadlužení na úrovni 60 % HDP obsažený v maastrichtských kriteriích 
nelze považovat za spolehlivé měřítko udržitelnosti veřejných financí. Ekonomové Rogoff 
a Reinhartová podrobně zdokumentovali, že ke státním bankrotům dochází obvykle již pod 
úrovní dluhu 60 % HDP. Řada zemí se pak dostala do problémů již na 40% úrovni zadlužení. 
Podrobněji viz Rogoff, K., Reinhart, C.: This Time Is Different: Eight Centuries of Financial 
Folly. Princeton University Press, 2009.
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Změna fiskálních deficitů a veřejných dluhů ve vybraných  
zemích
(2009–2013, v % HDP)

Pramen:  MMF (Fiscal Monitor, April 2012)
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Vývoj podílu vládního dluhu na HDP a hrubé výpůjční  
potřeby vlády

Pramen:  ČSÚ, ČNB, MF ČR
Pozn.:   Byly použity odhady ČNB pro podíl dluhu na HDP pro 2012–2014 

a odhady MF ČR pro výpůjční potřeby ústřední vlády.
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Vývoj platební bilance
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Pramen:  ČSÚ, ČNB
Pozn.:  Roční klouzavé úhrny komponent platební bilance a nominálního HDP.
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Financování deficitu českých veřejných financí v zahraničí není  
řešením 
Postupná stabilizace veřejných rozpočtů je nezbytná také proto, že 
česká ekonomika na rozdíl od některých jiných vyspělých zemí nedis-
ponuje ani v současnosti strukturálním přebytkem úspor (viz závěreč-
ný odstavec Boxu 1). Pokud by zdroje pro případnou fiskální expanzi 
získávala česká vláda ze zahraničí, vedlo by to k dalšímu zhoršení ex-
terní pozice české ekonomiky (Graf II.13). To by se později odrazilo 
v růstu rizikové prémie země a zvýšení zápůjčních úrokových sazeb, 
podobně jako v současnosti v eurozóně (Graf II.9). Fiskální expanze 
by pak v konečném důsledku byla kontraproduktivní. Ministerstvo fi-
nancí ČR s vědomím těchto rizik dlouhodobě preferuje konzervativní 
financování veřejného dluhu na domácím trhu a v domácí měně. Po-
díl českého vládního dluhu drženého zahraničími osobami dosahuje 
v současnosti necelých 30 %, zatímco u původních členských zemí eu-
rozóny se tento ukazatel nachází mezi 40 až 70 %. Cizoměnový dluh 
se v prvním čtvrtletí 2012 pohyboval kolem 11 % celkového dluhu, 
přičemž pro rok 2012 je vyhlášena strategická limitní hranice na úrov-
ni 15,0 %. I tak však dochází k postupnému nárůstu tohoto poměru, 
který ke konci roku 2008 dosahoval 4,6 %. Pokračovaní tohoto trendu 
by v dlouhodobějším horizontu mohlo přinést značná rizika. 

Alternativní scénáře vývoje ekonomiky
Možné varianty dalšího makroekonomického vývoje se staly spo-
lu s identifikovanými riziky základem alternativních scénářů vývoje 
ekonomiky. Tyto scénáře jsou použity zejména v části 5.2 k testování 
odolnosti českého finančního sektoru. Vývoj základních proměnných 
v jednotlivých scénářích dokumentují Grafy II.17a–d.12 Vývoj dalších 
proměnných závislých na vývoji makroekonomického prostředí, které 
jsou relevantní pro zátěžové testy (růst úvěrů, míra defaultu, podíl 
úvěrů v selhání13 a vývoj cen nemovitostí), je prezentován v dalších 
částech Zprávy.

Základní scénář je založen na oficiální květnové makroekonomické 
prognóze ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/201214 a předpokládá 
v letošním roce přechod české ekonomiky ke stagnaci. V roce 2013 
pak ekonomika oživí, když vykáže růst o necelá 2 %. Obecná míra 
nezaměstnanosti bude v průběhu roku 2012 mírně růst, a to až k 7% 
hranici, a teprve v roce 2013 se v návaznosti na postupné oživení 
ekonomiky nepatrně sníží. Prognóza dále počítá s tím, že v důsledku 
změn nepřímých daní bude celková inflace v letošním roce výrazně 

12 Trajektorie pro Základní scénář je v prvních dvou letech založena na oficiální predikci ČNB, 
za tímto horizontem je použito její prodloužení směrem k předpokládaným dlouhodobým 
rovnovážným hodnotám.

13 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 selhávajících úvěrů v daném časovém okamžiku.

14 Trajektorie veličin v Základním scénáři je v prvních dvou letech založena na oficiální predikci 
ČNB, za tímto horizontem jsou prodlouženy směrem k předpokládaným dlouhodobým 
rovnovážným hodnotám.
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nad inflačním cílem, měnověpolitická inflace se pak bude v letošním 
roce pohybovat v horní polovině tolerančního pásma cíle. V roce 2013 
se po odeznění výrazných dopadů změn nepřímých daní z počátku 
roku 2012 bude celková i měnověpolitická inflace pohybovat mírně 
pod cílem. Aktuální inflační tlaky z dovozních cen budou postupně 
na prognóze odeznívat, naproti tomu postupný nárůst mezd při v sou-
časnosti utlumené poptávce povede k pozvolnému obnovení domá-
cích inflačních tlaků. Ty však zůstanou na celém horizontu prognózy 
utlumené. S touto prognózou ČNB je konzistentní pokles tržních úro-
kových sazeb ve zbývající části letošního roku a jejich následný mírný 
nárůst od druhé poloviny roku 2013. 

Zátěžový scénář Evropa v depresi předpokládá déletrvající nepříznivý 
vývoj ekonomické aktivity v Evropě v důsledku přetrvávající nejistoty 
ohledně důvěryhodného řešení dluhové krize eurozóny, intenzivního 
deleveragingu a dopadu nových regulatorních pravidel omezujících 
úvěrovou nabídku bankovního sektoru. Prostředí vysoké nejistoty je 
ve scénáři dále zostřeno skokovým růstem cen ropy i energetických 
komodit a v neposlední řadě rovněž nárůstem spotřebitelských cen 
v důsledku eskalace geopolitické nejistoty a pokračujícího růstu po-
ptávky asijských ekonomik, na kterou nereaguje nabídka dostatečně 
rychle. Na druhé straně zpomalení růstu v Číně a dalších zemích BRIC 
snižuje investiční poptávku po importech z Evropy, a dále tak oslabuje 
její ekonomickou aktivitu. Kombinace uvedených faktorů způsobí sil-
nou a setrvalou recesi, která zasáhne i domácí ekonomiku. 

Nepříznivý vývoj v zahraničí se v ČR projeví dlouhotrvajícím poklesem 
HDP na celém tříletém horizontu scénáře. Nejvíce jsou negativním 
vývojem zasaženy domácnosti, jejichž mzdy stagnují a reálné příjmy 
klesají z důvodu nárůstu cen způsobených zahraničním vývojem, de-
preciací měnového kurzu a dalším zvýšením nepřímých daní. Rostoucí 
nezaměstnanost a komplikovaná příjmová situace domácností vede 
k výrazným problémům se splácením dříve přijatých závazků. Zhorše-
ná platební schopnost domácností a podniků způsobí výrazné ztráty 
bankovnímu sektoru.
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2.2  NEFINANČNÍ PODNIKY

Sektor nefinančních podniků dosáhl v roce 2011 srovnatelných finanč-
ních výsledků jako v roce předchozím, a to i přes známky zpomalení 
ve druhém pololetí. Postupný nárůst rizik odrážející nejistotu ohled-
ně budoucí poptávky komplikuje další investiční rozhodování a vede 
k odkladu investičních projektů. Do relativně uspokojivých výsledků 
sektoru se promítla zejména dobrá výkonnost exportně orientované-
ho zpracovatelského průmyslu, podniky závislé na domácí poptávce 
čelily znatelně horším ekonomickým podmínkám. Odvětví navázaná 
na financování z veřejných rozpočtů jsou dále vystavena riziku ome-
zení dotací či odkladu realizace investic v důsledku pokračující fiskální 
konsolidace. Stagnaci lze rovněž očekávat u odvětví s cenově elastic-
kou poptávkou a výkonností určovanou příjmovou situací obyvatel-
stva. Vzhledem k přetrvávající závislosti na vývozech zůstává hlavním 
rizikovým faktorem dalšího vývoje zhoršení ekonomické situace v ze-
mích Evropské unie. V případě eskalace dluhové krize, zhoršení situace 
na úvěrovém trhu a propadu ekonomické aktivity by došlo k podstat-
nému zhoršení finančních ukazatelů a skokovému nárůstu úvěrového 
rizika. Vysoký podíl obchodních úvěrů v rozvaze sektoru a značné vni-
trosektorové expozice by potom přispěly k dalšímu zhoršování situace 
a vedly k prohloubení druhotné platební neschopnosti.

Finanční výsledky podniků za rok 2011 naznačují blížící se stagnaci…
V průběhu roku 2011 začalo odeznívat pokrizové oživení ekonomic-
ké aktivity a příznivé výsledky nefinančních podniků z první poloviny 
roku se postupně zhoršovaly. V souhrnu za celý rok přesto dosáhly 
hodnoty sledovaných ukazatelů obdobné úrovně jako v minulém roce 
(Graf II.18). Slabá domácí poptávka a zpomalující se tempo růstu vý-
vozů tlačily dolů ziskové marže a vedly k mírnému poklesu ziskovosti 
i ke snížení podílu přidané hodnoty na celkových tržbách. Nejistota 
ohledně budoucího vývoje poptávky a nízká návratnost investic v sou-
časnosti představují klíčové rizikové faktory ovlivňující investiční roz-
hodování podniků.15 V této souvislosti je v roce 2012 ze strany podni-
ků očekáváno omezování investičních výdajů doprovázené částečným 
snížením počtu pracovních míst. Spolu s tím bude pravděpodobně 
také pokračovat stagnace růstu mezd. Podniky držely mzdový nárůst 
na nízké úrovni již v roce 2011, což se projevilo v poklesu podílu mezd, 
resp. celkových osobních nákladů na přidané hodnotě. Zároveň s tím 
mírně vzrostla produktivita práce.

Zadluženost podniků se přes částečné obnovení dynamiky čerpání ban-
kovních úvěrů meziročně příliš nezměnila a i v mezinárodním srovnání 
zůstává poměrně nízká. Na její vývoj mělo vliv snížení půjček od za-
hraničních podniků ve skupině a pokles domácích mezipodnikových 

15 Tyto výsledky jsou v souladu s pravidelným čtvrtletním šetřením nefinančních podniků, které 
Česká národní banka provádí ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. Výsledky šetření 
ukazují, že slabá domácí poptávka je nejcitelněji vnímána podniky ve stavebnictví, nejisté 
exportní výhledy potom ovlivňují zejména zpracovatelský průmysl. Obdobné závěry přineslo 
rovněž pilotní kolo Šetření o vývoji úvěrových podmínek (ŠVÚP) u bank.
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úvěrů.16 Do určité míry může vývoj zadluženosti odrážet snahu nefi-
nančních podniků nezvyšovat své zadlužení (Box 1). Hlavním deter-
minujícím faktorem tohoto vývoje je však slabá poptávka, nejistota 
ohledně dalšího vývoje a tedy i velmi nízká poptávka po investicích. 
Kladný rozdíl mezi mírou hrubých úspor a hrubých investic potom při-
spěl také k jistému snížení likviditního rizika a zlepšení likviditní pozice 
podniků. Klesající úrokové sazby se potom odrazily v nižších nákla-
dech na obsluhu dluhu.

… ve výkonnosti jednotlivých odvětví existují značné rozdíly
Na udržení mírného růstu přidané hodnoty se podílel zejména export-
ně orientovaný zpracovatelský průmysl. V jeho rámci vykázaly překva-
pivě dobrý výsledek výrobci automobilů, náhradních dílů a autopříslu-
šenství, a to i díky úspěšné expanzi na evropské a mimoevropské trhy. 
Podíl automobilového průmyslu na celkové přidané hodnotě sektoru 
i na českém vývozu dále vzrostl, což v delším horizontu zvyšuje citli-
vost ekonomiky na cyklický vývoj v tomto odvětví.

Oproti vývoji ve zpracovatelském průmyslu zaznamenalo další propad 
stavebnictví, jehož výkonnost podrývá útlum v poptávce po velkých 
inženýrských stavbách i v poptávce po vlastním bydlení (viz část 3.2). 
Situace ve stavebnictví je zároveň spojena s jedním z nejvyšších úbytků 
pracovních míst v sektoru nefinančních podniků. Vedle stavebnictví je 
nízkou domácí poptávkou poznamenán sektor služeb, jehož tržby se 
meziročně rovněž snížily. Pokles se nejvíce projevil u architektonických 
a inženýrských služeb, tj. u služeb navázaných na vývoj ve stavebnictví.

Kolísající ekonomická kondice jednotlivých odvětví se promítla do roz-
dílné míry jejich ziskovosti (Graf II.19). Rentabilita v automobilovém 
průmyslu meziročně znatelně vzrostla a přispěla k solidnímu výsledku 
celého zpracovatelského průmyslu. Dlouhodobě si vysokou výnosnost 
udržuje odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, a to v důsled-
ku nízkokonkurenčního prostředí, jednotného evropského energetic-
kého trhu a cenově neelastické poptávky. Uspokojivou míru ziskovosti 
si zatím udrželo odvětví dopravy, kterému vedle růstu tržeb značně 
napomohly realizované dotační programy. Rostoucí ceny pohonných 
hmot a vyšší mýtné tarify doprovázené rozšířením sítě zpoplatněných 
silnic však představují pro toto odvětví zdroj potenciálních problémů. 
Rizika mohou při vysoké závislosti na dotacích dále zesílit v důsledku 
úsporných fiskálních opatření. I když vývoj ve stavebnictví předzname-
nal další pokles rentability sektoru, ta se dokázala udržet na relativně 
vysoké úrovni a odvětví jako celek dále dokázalo generovat zisk. Z po-
hledu výnosnosti se v nejhorší kondici opět zdá být odvětví nemovitos-
tí, které vykázalo nejnižší míru rentability kapitálu za poslední tři roky.  

16 Do mezipodnikových úvěrů však nejsou započítávány obchodní úvěry vyplývající z běžného 
obchodního styku (odložená splatnost po dodání zboží, poskytnuté zálohy), které naopak 
ve sledovaném období vzrostly.
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Graf II.19

Vývoj RoE po zdanění ve vybraných odvětvích
(v %)

Pramen:  ČSÚ, ČNB
Pozn.:  E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a kanalizační vody.
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Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů  
nefinančním podnikům
(v %)

Pramen:  ČNB
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Klesaly tržby za pronájem a správu nemovitostí, meziročně poklesly 
rovněž tržby realitních kanceláří i tržby developerů v souvislosti s po-
klesem cen prodávaných bytů a dalším zhoršením postupu prodejů 
rezidenčních developerských projektů (část 3.2).

Úvěrové riziko zatím spíše klesá, v blízké budoucnosti však může 
dojít k obratu
Ukazatel 12měsíční míry defaultu od svého vrcholu z počátku roku 
2010 zvolna klesal a během roku 2011 se pohyboval přibližně na úrov-
ni 3 % (Graf II.20). Nejnovější (odhadované) hodnoty ukazatele nicmé-
ně již prozrazují první známky narušení příznivé tendence a v souladu 
s očekávaným zpomalením ekonomické aktivity signalizují možnou 
stagnaci či mírný nárůst úvěrového rizika během roku 2012. Dílčí 
zlepšení v míře úvěrového rizika dokládá klesající podíl úvěrů v se-
lhání (Graf II.21); vzhledem k setrvačnosti tohoto ukazatele se však 
případné negativní příznaky projeví ve srovnání s mírou defaultu až 
s jistým zpožděním. Výrazný nárůst obou sledovaných ukazatelů by 
vyvolalo naplnění podmínek scénáře Evropa v depresi. Při jeho realiza-
ci by úvěrové riziko v roce 2012 prudce vzrostlo a začalo mírně klesat 
až ve druhé polovině roku 2013 s příchodem ekonomického oživení.

Přes obecně příznivý vývoj úvěrového rizika v roce 2011 zaznamenala 
nejvíce postižená odvětví jeho další růst (Graf II.22). To platí zvláště 
pro stavebnictví, další zhoršení lze však pozorovat i u segmentu ne-
movitostí. Ve srovnání s ostatními odvětvími došlo k citelnému zvýšení 
úvěrového rizika rovněž u podniků zabývajících se těžbou a dobývá-
ním, zde ale může být celkový výsledek poznamenán relativně malým 
počtem jednotek v odvětví.

Míra úvěrového rizika vůči bankám nepodává úplné informace o rizi-
kovosti všech dlužnických expozic podniků. Klíčovou formou financo-
vání sektoru dlouhodobě zůstávají tzv. ostatní závazky, jejichž podíl 
na pasivech meziročně vzrostl. Nárůst ostatních závazků z velké části 
ovlivnila jejich klíčová složka – závazky z obchodního styku a přijaté 
zálohy.17 Při téměř stagnujícím tempu růstu ekonomické aktivity lze 
tento vývoj vysvětlit klesající ochotou bank poskytovat provozní úvě-
ry, což se následně přelévá do zhoršující se platební disciplíny vůči 
dodavatelům a do zpožďujících se úhrad (Tab. II.1). Na druhé stra-
ně se do uvedeného vývoje mohou promítat také známky druhotné 
platební neschopnosti odpovídající trvale rostoucímu počtu podaných 
insolvenčních návrhů a vyhlášených konkurzů. Tyto veličiny navzdory 
stabilní míře úvěrového rizika vůči bankám dosahují rekordních úrovní 
a představují dodatečnou informaci o rizikovosti dlužnických expozic 
sektoru. Přes uvedený trend druhotná platební neschopnost nebyla  

17 Problematika mezisektorových finančních expozic a simulace šoků v podobě nesplácení 
obchodních úvěrů je blíže popsána v tematickém článku Úvěrová rizika a jejich mezisektorový 
přenos pohledem analýzy podmíněných nároků v této Zprávě. I když přímé úvěrové riziko je 
relativně nízké, nákaza vyplývající ze vzájemných mezisektorových expozic (např. v podobě 
druhotné platební neschopnosti) by mohla toto riziko značně zvýšit. 

2 rEálná EKonoMiKa

Základní scénář Evropa v depresi

03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
2

4

6

8

10

12

14

Graf II.21

Podíl bankovních úvěrů v selhání v sektoru  
nefinančních podniků
(v %)

Pramen:  ČNB

C
el

ke
m

Ze
m

ěd
ěl

st
ví

Tě
žb

a
a 

do
bý

vá
ní

Zp
ra

co
va

te
ls

ký
 

pr
ům

ys
l

En
er

gi
e,

 p
ly

n,
 

vo
da

St
av

eb
ni

ct
ví

O
bc

ho
d

D
op

ra
va

N
em

ov
ito

st
i

O
st

at
ní

 s
lu

žb
y

2010 2011

0

5

10

15

20

Graf II.22

Podíl úvěrů v selhání ve vybraných odvětvích
(v %)

Pramen:  ČNB

Tab. II.1 

03/11 06/11 09/11 12/11 03/12

Obchodní závazky splacené do 10 dní po splatnosti (v %)

Všechna odvětví 52% 50% 49% 49% 46%

Omezující faktory firmy – druhotná plat. neschopnost (1–5)

Všechna odvětví 2 2 2 2,1 2,2

Stavebnictví 2 2,7 2,3 2,6 2,7

Zpracovatelský 
průmysl

2,1 2 2 2,1 2,3

Výroba a rozvod 
E,P,T,KV

1,3 1,8 1,6 2,1 2,1

Těžba a dobývání 1,6 1,9 1,9 1,5 1,5

Doprava 
a skladování

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

Pramen: ČNB
Pozn.:  E, P, T, KV jsou elektřina, plyn, teplo a kanalizační vody, v hodnocení 

významu omezujících faktorů představuje 1 minimální známku, 
5 maximální.

Platební morálka a druhotná platební neschopnost  
z pohledu dodavatelů
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podniky v šetření uváděna jako závažné riziko a v hodnocení aktuál-
ních rizikových faktorů získala spíše podprůměrné známky. Prodlužo-
vání doby splácení a příznaky druhotné platební neschopnosti zatím 
nelze vystopovat ani v nárůstu likviditního rizika. U exponovaných od-
větví nicméně význam tohoto faktoru v čase pomalu roste (Tab. II.1) 
a v budoucnu může při pokračujícím trendu znamenat závažná rizika 
pro celý sektor.

Struktura i výše dluhu se zdá být přijatelná
Struktura dluhu se z hlediska věřitelů a doby splatnosti nadále jeví 
jako udržitelná a aktuálně nezakládá viditelné příčiny pro vznik sys-
témových rizik. Většina přijatých úvěrů pochází od domácího ban-
kovního sektoru, jehož role v roce 2011 posílila na úkor ostatních 
věřitelských sektorů (Graf II.23). Podíl cizoměnových bankovních půj-
ček se sice nepatrně zvýšil, ale rizika spojená s vývojem kurzu a jeho 
dopadem do hodnoty dluhu přesto zůstávají nízká, neboť tyto úvěry 
jsou nadále čerpány hlavně exportéry. Pokud jde o cizoměnové půjčky 
poskytované zahraničními mateřskými a sesterskými společnostmi, ty 
se naopak snížily v důsledku jejich rychlejšího splácení. To bylo čás-
tečně motivováno likviditními obtížemi zahraničních podniků v rámci 
skupiny, což může v případě zesílení problémů s likviditou proměnit 
tento typ úvěrových expozic v rizikový kanál vedoucí k odsávání vý-
znamné části finančních prostředků z domácích podniků. Struktura 
podnikového dluhu z hlediska splatnosti se vyvíjela příznivě a opět 
došlo k mírné restrukturalizaci dluhu směrem k stabilnějšímu dlouho-
dobému financování.

Dostupnost úvěrů je dobrá, úrokové sazby jsou historicky nízké
V meziročním srovnání lze pozorovat obnovený nárůst nově poskyt-
nutých úvěrů nefinančním podnikům, avšak úvěrové oživení již patr-
ně nebude přes pokračující pokles úrokových sazeb dále významněji 
gradovat (Graf II.24). Úvěrová dynamika je v současnosti u podniků 
ovlivňována zejména poptávkou po úvěru, do které se promítá nízká 
míra investic a stagnující výkon hospodářství. To je v souladu s výsled-
ky šetření v nefinančních podnicích, které signalizuje dobrou dostup-
nost bankovních úvěrů a absenci omezení na straně úvěrové nabídky. 
Naopak v následujících 12 měsících podniky očekávají v souvislosti 
s předpokládaným ekonomickým vývojem jistou korekci v chování 
bank, která povede k zpřísnění úvěrových standardů. To bylo možné 
pozorovat již v roce 2011, když poklesl počet úvěrů v selhání, u nichž 
došlo k restrukturalizaci dluhu a prodloužení původní doby splatnosti 
(Graf II.25). Změna úvěrových podmínek zřejmě ani v budoucnu nebu-
de mít formu výrazně vyšších úrokových sazeb, a náklady na dluhové 
financování proto zůstanou nadále nízké. 

Závislost sektoru na vývoji v eurozóně přetrvává
Segment exportérů dosáhl ve srovnání s ostatními nefinančními pod-
niky nadprůměrných finančních výsledků a udržel celkovou výkonnost 
české ekonomiky v kladných číslech. Rentabilita kapitálu skupiny tisíce 
největších exportérů se pohybovala přibližně 3 p.b. nad průměrem 
sektoru, výrazně lepší průběh lze pozorovat rovněž u ukazatele úvě-
rového rizika (Graf II.26). Na druhou stranu uvedený vývoj vyvolává 
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Přijaté uvěry nefinančních podniků podle věřitele
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Pozn.:  Počet vypočítán jako 20% useknutý klouzavý 12M průměr.



33

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

další prohloubení závislosti české ekonomiky na hospodářské situaci 
v zemích obchodních partnerů. Tento stav může být zdrojem akutních 
rizik, neboť budoucí vývoj v eurozóně, kam směřuje více než 80 % 
celkových vývozů, je zatížen velkými nejistotami. Riziko nadměrné ori-
entace na trhy zemí EU se meziročně podařilo snížit pouze nepatrně. 
Jistého úspěchu dosáhli exportéři na trzích v Rusku a Číně, u nichž byl 
zaznamenán výrazný nárůst exportní dynamiky. Celková hodnota vý-
vozů směřujících mimo evropský trh však zůstává zatím nízká. Úroveň 
kurzového rizika lze pohledem zajišťovacího chování exportérů hod-
notit jako poměrně stabilní, když podíl vývozů zajištěných derivátový-
mi operacemi zůstává v čase zhruba konstantní a nemění se ani uka-
zatel přirozeného zajištění (podíl čerpaných úvěrů v cizích měnách).

1 000 největších exportérů 
Nefinanční podniky celkem
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Podíl bankovních úvěrů v selhání u skupiny 1 000  
největších exportérů
(v %) 

Pramen:  ČNB
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2.3  DOMÁCNOSTI 

Ekonomické oživení a pokles nezaměstnanosti se v roce 2011 příliš ne-
promítly do zlepšení příjmové situace domácností, neboť reálné mzdy 
rostly velmi pomalu. Úvěrové riziko domácností se zhruba ustálilo, a to 
jak u spotřebitelských úvěrů, tak u úvěrů na bydlení. Tomuto vývo-
ji napomohla výjimečně nízká úroveň úrokových sazeb. Zadluženost 
domácností se opět zvýšila, avšak jen mírně. V souvislosti s očekáva-
ným oslabením hospodářského růstu lze v roce 2012 očekávat nárůst 
předluženosti nízkopříjmových domácností. Pokud by se ekonomika 
vyvíjela podle scénáře Evropa v depresi, mohl by být nárůst předluže-
nosti značný. Vzhledem k nízké absolutní zadluženosti nízkopříjmo-
vých domácností by však dopad na rozvahy finančních institucí měl být 
i v tomto scénáři omezený.

Příjmová situace domácností se zhoršila i přes pokles míry neza-
městnanosti
Přes pokles registrované míry nezaměstnanosti v roce 2011 zazname-
naly příjmové agregáty domácností nepříznivý vývoj. V nominálním 
vyjádření sice mzdy o 2,2 % vzrostly, jejich reálný nárůst o 0,3 % však 
patřil k nejnižším v novodobé historii (Graf II.27) a byl doprovázen po-
klesem reálných peněžních příjmů o 2,2 %.18 Dynamika nominálních 
i reálných příjmů domácností zůstane při očekávaném vývoji míry ne-
zaměstnanosti (Graf II.27) zřejmě značně utlumená také v roce 2012. 
Napjatou situaci na trhu práce dokumentuje rovněž ukazatel počtu 
uchazečů na pracovní místo, který sice poklesl, avšak jeho hodnota 
je ve srovnání s předkrizovým obdobím stále více než čtyřikrát vyšší.

Zadluženost domácností dále mírně roste
Zadluženost domácností měřená hodnotou úvěrů přijatých od finanč-
ních institucí meziročně vzrostla o 4,9 % (Graf II.28). Oproti předkri-
zovému období se jedná o velmi pomalý růst. Podíl domácností, které 
mají úvěr, dosahuje 38 %, což je v evropském kontextu spíše nízká 
úroveň. Domácnosti s vyšším příjmem mají úvěr častěji (Graf II.29). 
Poměr dluhu domácností k jejich finančním aktivům se téměř nezmě-
nil. K hrubému disponibilnímu důchodu zadluženost vzrostla z 54,2 % 
na 56,8 % (Graf II.28), což je vzhledem k dlouhodobému trendu rov-
něž pomalý růst. V poměru k HDP se dluh zvýšil méně než vůči hru-
bému disponibilnímu důchodu. Důvodem je, že nominální disponi-
bilní důchody domácností v roce 2011 stagnovaly (meziroční zvýšení 
o 0,03 %), zatímco nominální HDP rostl (o 0,9 %). Vzhledem k tomu, 
že spotřeba domácností v roce 2011 i přes nepříznivý vývoj disponi-
bilních příjmů nominálně také vzrostla (1,4 %), vykázaly domácnosti 
oproti roku 2010 nižší míru úspor na úrovni 9,1 %. 

Nepříznivý příjmový vývoj se stává významným rizikem 
Spíše než vysoká úroveň zadluženosti by v budoucnu mohl zhoršovat 
schopnost domácností plnit své závazky hlavně nepříznivý vývoj jejich 
příjmů. Ten bude souviset nejen se slabým hospodářským růstem, ale 

18 Pramen: Statistika Rodinných účtů ČSÚ – 2011 
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Graf II.27

Vývoj nominálních a reálných mezd, míry nezaměstnanosti  
a počtu uchazečů na pracovní místo
(v % na levé ose, počet osob na pravé)

Pramen:  ČNB
Pozn.:   Míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na pracovní místo jsou sezonně 

očištěny. Přerušované čáry ukazují predikci ČNB. Počet uchazečů 
na pracovní místo v roce 2012 je jen přibližný.

0

10

20

30

40

50

60

70

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Dluh/hrubý disponibilní důchod Dluh/finanční aktiva
Dluh/HDP

Čisté placené úroky/hrubý disponibilní důchod (pravá osa)
Čistá finanční aktiva/HDP

Graf II.28

Ukazatele zadluženosti domácností
(v %)

Pramen:  ČNB, ČSÚ
Pozn.:   Údaje o čistých úrokových platbách nezohledňují nebankovní instituce.



35

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

i se snižujícím se podílem hrubých disponibilních příjmů domácností 
na HDP. Rizikem je rovněž možné budoucí zvýšení úrokových sazeb, 
pokud by nebylo doprovázeno oživením růstu mezd a disponibilních 
příjmů. Právě nízké úrokové sazby (zejména z úvěrů na bydlení) vedly 
jen k zanedbatelnému zvýšení podílu čistých placených úroků na hru-
bém disponibilním důchodu19 (Graf II.28), což přispělo ke stabilizaci 
úvěrového rizika. Struktura finančních aktiv domácností se oproti roku 
2010 příliš nezměnila, když dominantní položkou jsou stále oběživo 
a vklady, které mají 56,8% podíl na celkových finančních aktivech. 
Za zmínku stojí, že domácnosti použily část svých aktiv k nákupu spo-
řicích státních dluhopisů a z opatrnostních důvodů také část termíno-
vaných vkladů převedly na vklady běžné.

Úvěry od nebankovních institucí zastavily svůj pokles, jejich riziko-
vost však roste
Poté, co úvěry domácnostem od nebankovních institucí klesly během 
předchozích tří let téměř na polovinu, došlo v roce 2011 již jen k jejich 
mírnému snížení (Graf II.30). Stagnace úvěrů od nebankovních sub-
jektů může být z hlediska finanční stability hodnocena jako spíše po-
zitivní trend, protože tyto instituce se obecně zaměřují spíše na méně 
bonitní klienty, u nichž je vyšší pravděpodobnost defaultu a následné 
majetkové exekuce. 

Růst úvěrů táhly hypotéky a jejich refinancování…
Růst úvěrů domácnostem byl tažen pokračujícím zájmem o úvěry 
na bydlení, přičemž poptávka se díky příznivým úvěrovým podmín-
kám koncentruje především do oblasti hypoték.20 Nízké úrokové sazby 
v roce 2011 vedle nových hypoték přispěly rovněž k dalšímu nárůstu 
počtu refinancovaných úvěrů. Podíl refinancování na nových hypoté-
kách dosáhl již přibližně 20 %21 (Graf II.31) a na smlouvách s končící 
fixací kolem 30 %.22 Během roku 2012 lze očekávat další akceleraci 
objemu refinancování, a to díky rekordnímu počtu hypotečních úvě-
rů s končící dobou fixace. Jejich odhadovaná hodnota (145 mld. Kč) 
bude přibližně o 40 % vyšší než hodnota úvěrů s končící fixací v přede-
šlém roce. U refinancovaných úvěrů mají banky relativně více informa-
cí o klientech ve srovnání se zcela novými uchazeči, a jsou tak úvěrové 
riziko schopny přesněji ohodnotit. Vzhledem ke stávajícímu prostředí 
nízkých úrokových sazeb navíc refinancování, a refixace sazeb obecně, 
probíhá za výhodnějších podmínek, což úspěšným žadatelům poskytu-
je ve srovnání s předchozími lety při splácení větší prostor pro vytváření 

19 U ukazatele čisté placené úroky/hrubý disponibilní důchod došlo v roce 2011 k výraznému 
zlomu ve vývoji. Zatímco v předcházejících letech se zvyšoval v souvislosti s nárůstem 
zadluženosti a částečně i zvyšováním úrokových sazeb, v roce 2011 se tento ukazatel i přes 
mírný nárůst zadluženosti prakticky nezměnil právě díky příznivému vývoji úrokových sazeb. 

20 Hypoteční úvěr má přibližně 21 % domácností, nízkopříjmové skupiny však hypotéky téměř 
nemají.

21 Interní odhad ČNB se pohybuje na spodní hranici rozpětí zjištěného na základě pilotního 
kola Šetření o vývoji úvěrových podmínek (ŠVÚP). Na jeho základě lze podíl refinancovaných 
hypoték odhadovat mezi 20 až 50 %. Prezentovaný odhad je tedy poměrně konzervativní 
a nelze vyloučit, že podíl je ve skutečnosti vyšší.

22 Odhad vychází z dat ČNB a společnosti Fincentrum (Hypoindex). Vývoj smluv s končící fixací 
je aproximován hodnotou hypoték uzavřených před i lety, kde index i označuje jednotlivé 
délky fixace. Tato hodnota je snížena o přepokládanou výši již splacené jistiny.
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rezerv. To lze hodnotit jako stabilizující faktor přispívající ke snížení 
úrokových nákladů a následně také ke snížení úvěrového rizika. V ob-
dobí 2012–13 lze při udržení současných výhodných úvěrových podmí-
nek očekávat v průměru až o 1,5 p.b. nižší sazbu než před vypršením 
aktuální fixace a úsporu na úrocích přibližně 3,5 mld. Kč. Na druhou 
stranu určité obavy může vyvolávat scénář, kdy bude převážná větši-
na úvěrů na bydlení v následujících letech refixována na nízké hladi-
ně úrokových sazeb a s uplynutím doby fixace přijde období výrazně 
vyšších sazeb. Rizika takového scénáře jsou však omezena na situaci, 
kdy by zvýšená hladina úrokových sazeb nebyla odrazem vyšší mzdo-
vé inflace. Takový případ může primárně vzniknout v důsledku ztráty 
důvěry v udržitelnost veřejných financí (viz scénář Ztráta důvěry v ZFS 
2009/2010 nebo částečně také scénář Evropa v depresi v této Zprávě), 
která vede ke zvýšení kreditních prémií a úrokových sazeb i při nepří-
znivém vývoji ekonomické aktivity a příjmů (viz vývoj úrokových sazeb 
v eurozóně v Grafu II.9). 

… při zvyšující se četnosti variabilní úrokové sazby
Vedle rostoucího zájmu o refinancování se zvyšuje rovněž popularita 
hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou. Pro domácnosti s vy-
sokými příjmy představuje tato varianta poměrně výhodnou alternati-
vu, neboť očekávaná střední hodnota úrokových plateb je v podmín-
kách relativní stability zpravidla nižší než u úvěrů s delší fixací sazby 
a dočasný výkyv variabilní sazby směrem nahoru jsou schopny tyto 
domácnosti pokrýt ze svých rezerv. Určitá rizika však variabilní úročení 
znamená pro domácnosti s nízkými příjmy, neboť ty nemusí být pří-
padnému prudkému navýšení splátek schopny čelit a často dostupnost 
hypotéky hodnotí pouze pohledem nízkých hodnot nejbližších splá-
tek. Nárůst uvedeného rizika v roce 2011 dokládá postupné snižování 
rozpětí mezi fixní a variabilní sazbou, které by v případě zhmotnění 
rizik scénáře Evropa v depresi mohlo dále klesnout či se dokonce v dů-
sledku nárůstu variabilních sazeb obrátit. Riziko je do jisté míry redu-
kováno možností přestoupit na fixní sazbu, ta však může být v oka-
mžiku změny již znatelně vyšší než její současná úroveň. Vzhledem 
k stále velmi malému podílu variabilních hypoték na celkové hodnotě 
hypotečních úvěrů (okolo 1 %) není pro banky současný stav zatím 
závažnou hrozbou. 

Jistou formu snižování úvěrového rizika představuje nejen u variabil-
ních hypoték pojištění pro případ smrti, trvalé invalidity či ztráty za-
městnání. Podíl takto zajištěných úvěrů v čase roste a pohybuje se 
zhruba mezi 30 a 40 %. Domácnosti možnost pojištění hypotéky vy-
užívají stále častěji, protože značná část ceny pojištění je kompen-
zována snížením úrokové sazby z důvodu lepšího zajištění. Je však 
třeba upozornit, že pojistky pro případ ztráty zaměstnání se vztahují 
na menší počet případů, než žadatelé o úvěr obecně předpokládají, 
což může znamenat falešný pocit bezpečí, který není pro budoucí sta-
bilitu pozitivní.
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Úvěrové riziko domácností se ustálilo 
Nepříznivý vývoj příjmové situace domácností v roce 2011 se prozatím 
nepromítl do úvěrového rizika, jehož úroveň se stabilizovala. To platí 
jak pro 12měsíční míru defaultu, tak pro ukazatel podílu úvěrů v se-
lhání (Graf II.32 a Graf II.33). Při naplnění Základního scénáře by podíl 
úvěrů v selhání na konci roku 2012 měl činit 5,0 % a ukazatel 12M 
defaultu by měl nabýt hodnoty 4,4 %. Předpokládaný nárůst úvěrové-
ho rizika lze obecně hodnotit jako mírný, se zanedbatelným dopadem 
na bilance bank. Podmínky odpovídající scénáři Evropa v depresi by 
však oba indikátory mohly uprostřed roku 2013 dovést až k hodnotám 
kolem 7 %, což by již mělo na hospodaření bank nezanedbatelný vliv 
(část 5.2).

BOX 2: 
JAK SE PROVÁDěJÍ ZÁTěžOVÉ TESTY DOMÁCNOSTÍ23

Cílem zátěžových testů je prověřit schopnost domácností splá-
cet své závazky při mimořádně nepříznivém ekonomickém vý-
voji dle zátěžového scénáře Evropa v depresi, který je popsán 
v části 2.1. K určení toho, zda je domácnost předlužená, a tedy 
potenciálně neschopna dostát svým závazkům, je použit uka-
zatel předluženosti, jehož hodnota je dána poměrem mezi výší 
splátek domácnosti a jejím příjmem po odečtení nezbytných 
výdajů, mezi které patří výdaje na potraviny, bydlení, energie, 
zdraví a dopravu. Domácnost je klasifikována jako předluže-
ná, pokud výše tohoto ukazatele překročí hranici 50 %. Vývoj 
všech výše uvedených veličin je simulován na základě zátěžo-
vého scénáře. Velmi důležitým kanálem pro odhadování změn 
předluženosti jsou modelované změny pozice domácností 
na trhu práce (tzv. přednosta domácnosti může být zaměst-
naný, nezaměstnaný nebo mimo pracovní trh). Tyto stavy se 
změní s určitou pravděpodobností na základě tzv. matic pře-
chodu. K jejich odhadu byla použita data o minulém vývoji 
na trhu práce, přičemž hodnoty matice přechodu se liší podle 
vzdělání hlavy domácnosti. Zátěžový scénář předpokládá růst 
nezaměstnanosti za rok 2012 o 1,4 p.b., pro lepší identifikaci 
slabin sektoru domácností byl předpokládán růst míry neza-
městnanosti o 2,8 p.b. To přibližně odpovídá růstu nezaměst-
nanosti přednostů domácností o 2,0 p.b., neboť přednostové 
ztrácí obvykle práci s menší pravděpodobností než ostatní čle-
nové domácností. Modelovaný růst nezaměstnanosti znamená 
za jinak stejných okolností snížení čistých příjmů. Předpokládá 
se, že při poklesu čistých příjmů klesají i nezbytné výdaje, avšak 
nikoli ve stejné výši. To znamená růst ukazatele předluženosti. 
V souladu s předpokladem poklesu nominálních mezd podle 
zátěžového scénáře o 0,6 % zahrnovala simulace odpovídající 
průměrný pokles čistých příjmů domácností o 1,7 %. Celko-
vý plošný růst nezbytných výdajů činil v průměru 3,4 %, a to 

23 Jde o předběžné výsledky výzkumného projektu ČNB C1/11 (Galuščák, Hlaváč, Jakubík).
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při započtení efektů zvýšené sazby DPH u některých položek 
spotřebního koše a deregulace nájemného. Vzhledem k před-
pokladu přibližně konstantních úrokových sazeb a neměnné 
výše zadluženosti domácností (podle zmíněného scénáře) byla 
předpokládána stejná výše splátek jako v roce 2011. Vstupní-
mi daty byly údaje o zhruba 2 900 domácnostech zahrnutých 
ve statistikách Rodinných účtů ČSÚ za rok 2010. Výsledky testu 
za rok 2011 vznikly aplikací změn agregátních veličin vykáza-
ných za rok 2011 na data z Rodinných účtů ČSÚ z roku 2010. 
Výsledky za rok 2012 pak vznikly výše zmíněnou simulací apli-
kovanou na výsledky za rok 2011.

Nízkopříjmové domácnosti vykazují značnou citlivost na zátěžový 
scénář
Pro lepší zohlednění struktury příjmů byly domácnosti v rámci zátěžo-
vého testu rozděleny do příjmových kvintilů. Z výsledků zátěžového 
testu lze vyčíst tři základní skutečnosti: obecně jsou nízkopříjmové do-
mácnosti více předlužené, předluženost má v čase rostoucí tendenci 
napříč kvintily a citlivost předluženosti domácností na zátěžový scé-
nář je největší u domácností s nejnižšími příjmy (Graf II.34). Průměr-
ná předluženost v zátěžovém scénáři vzrostla z 10,3 % v roce 2010 
na 14,9 % v roce 2012.

Předluženost není závislá jen na příjmech
Předluženost domácností není závislá jen na jejich příjmech, ale také 
na demografických charakteristikách. Mezi více předlužené skupiny, 
které jsou současně citlivé na nepříznivý ekonomický vývoj, patří mla-
dé rodiny, u kterých předluženost mezi roky 2010 a 2012 při naplnění 
zátěžového scénáře vzrostla z 11,3 % na 16,3 %. Výsledky prove-
dené simulace dále naznačují, že u lidí se středoškolským vzděláním 
bez maturity by se zátěžový scénář projevil zvýšením předluženosti 
z 9,1 % v roce 2010 na 15,8 % v roce 2012. K ohroženým patří rov-
něž domácnosti, v jejichž čele stojí nezaměstnaná osoba, a při napl-
nění zátěžového scénáře by se k postiženým skupinám zařadila také 
skupina osob samostatně výdělečně činných s velkým podílem méně 
kvalifikovaných pracovníků, pro které by bylo hledání práce na plný 
úvazek velmi obtížné. Obecně se dá říci, že s rostoucí předlužeností 
roste rovněž citlivost na zátěžový scénář.

Dopad vysoké předluženosti nízkopříjmových domácností do bilan-
cí bank by byl zmírněn nízkou absolutní výší poskytnutých úvěrů
Předluženost nízkopříjmových domácností, která by za podmínek zá-
těžového scénáře dosáhla více než 40 %, signalizuje riziko dalšího 
podstatného zhoršení jejich současné finanční situace. Dopad na fi-
nanční sektor by však byl zmírněn tím, že nízkopříjmové domácnosti 
dluží v absolutním vyjádření ve srovnání s těmi ostatními mnohem 
nižší sumu. Nerovnoměrné rozdělení splátek domácností vzhledem 
k jejich příjmům dokumentuje tzv. Lorenzova křivka (Graf II.35). Z její-
ho tvaru vyplývá, že 20 % (resp. 50 %) domácností s nejnižšími příjmy 
má splácet jen 3,5 % (resp. 21,3 %) z celkové výše splátek sektoru.  
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Lorenzova křivka: distribuce splátek podle příjmů
(v % na obou osách)

Pramen:  Rodinné účty ČSÚ – 2010, výpočty ČNB
Pozn.:   Na ose x je kumulativní podíl domácností seřazených vzestupně podle 

příjmů, na ose y kumulativní podíl na splátkách.



39

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Dalším důvodem, proč je možný dopad potenciálně vysokého podílu 
předlužených nízkopříjmových domácností vnímat poněkud střízlivěji, 
je značná arbitrárnost ve volbě prahu indikujícího předlužení u ukaza-
tele předluženosti.24 Citlivostní analýza ukazuje (Graf II.36), že pokud 
by byla tato hranice posunuta z 50 % na 60 %, podíl předlužených do-
mácností v 1. kvintilu by klesl o 5,7 p.b. Přesto vyžaduje riziko nárůstu 
předluženosti v současné fázi vývoje ekonomiky trvalý monitoring.

24 V práci Bičáková, A., Prelcová, Z., Pašaličová, R. (2010): Who Borrows and Who May Not 
Repay?, ČNB Working Paper 10/2010 autorky odvodily práh 29 %, avšak při výpočtu 
ukazatele předluženosti neodečítaly od čistých příjmů nezbytné výdaje, ale životní minimum. 
Takto odvozená hodnota odpovídá v průměru přibližně námi stanovené hranici předluženosti.
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Podíl předlužených domácností v závislosti  
na hranici předlužení
(v % na obou osách)

Pramen:  ČSÚ – Rodinné účty, výpočty ČNB
Pozn.:  Údaje platí pro scénář Evropa v depresi.
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