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4 FINANČNÍ SEKTOR 

4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 

I přes pokles ekonomické aktivity v roce 2012 byl vývoj z pohledu českého 
finančního sektoru pozitivní. Bankovní sektor si nadále udržuje dostateč-
nou kapitálovou přiměřenost, ziskovost i likviditu. Obdobně pojišťovny 
vykazují solidní kapitálové vybavení a růst zisků, sektor penzijních fondů 
posílil vlastní kapitál a fondy kolektivního investování přešly po předešlých 
ztrátách do kladných zisků. Hlavní rizika pro finanční sektor pramení 
z pokračujícího ekonomického zpomalení vedoucího k nárůstu úvěrového 
rizika a k možnému poklesu ziskovosti bankovního sektoru. Ačkoli agre-
gátní ukazatele bankovního sektoru naznačují meziroční zvýšení jeho 
odolnosti, mezi jednotlivými institucemi vzrostly rozdíly a některé z nich 
tak mohou být méně odolné vůči nepříznivému vývoji. Neuspokojivá situ-
ace je nadále v segmentu družstevních záložen, kterému rostou ukazatele 
rizikovosti a některé instituce vykazuji nízkou míru obezřetnosti svého 
podnikání. 

I přes pokles reálné ekonomiky aktiva finančního sektoru v roce 
2012 rostla 
Nepříznivý vývoj reálné ekonomiky v průběhu roku 2012 se projevil 
v nižším meziročním růstu bilanční sumy finančního sektoru. Ve srovnání 
s rokem 2011, ve kterém byl procentuální nárůst aktiv nejvýznamnější 
zejména v bankovním sektoru a v segmentu družstevních záložen, došlo 
v roce 2012 k růstu aktiv napříč všemi segmenty finančního sektoru 
s výjimkou nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv (NZFA), 
kteří stejně jako v předchozích letech svůj tržní podíl ztrácí. Z pohledu 
velikosti aktiv patří nadále k nejvýznamnějším segmentům finančního 
sektoru bankovní sektor s podílem přesahujícím 77 % celkových aktiv 
(Tabulka indikátorů, ř. FS.2). 

Úvěrové riziko v bankovním sektoru se začalo po svém poklesu 
opět zvyšovat 
Úvěrové riziko v bankovních bilancích vyjádřené podílem úvěrů v selhání 
(NPL) na celkových úvěrech rezidentům pokračovalo v roce 2012 v po-
zvolném sestupném trendu posledních dvou let a v březnu 2013 dosáhlo 
úrovně 5,7 % (Graf IV.1). Sektory nefinančních podniků a domácností 
však zaznamenaly protichůdný vývoj, zatímco v sektoru nefinančních 
podniků podíl NPL meziročně klesl z 8,2 % na 7,4 %, v sektoru domác-
ností naopak mírně vzrostl z 4,9 % na 5,1 % (Tabulka indikátorů, řádek 
BS.30). 1 

 
 
 
1  Kromě uvedeného vývoje pro sektor rezidentů došlo v posledním čtvrtletí 2012 ke skoko-

vému nárůstu úvěrů v selhání u podnikových úvěrů poskytnutých nerezidentům, a to 
o 5,5 mld. Kč. Tento vývoj byl však způsoben jednorázovou klasifikací několika velkých po-
hledávek, a nesouvisí proto se systémovým růstem rizik úvěrů poskytnutých nerezidentům, 
které tvoří na celkovém objemu poskytnutých úvěrů necelých 10 %. 

GRAF IV.1 

Úvěry v selhání v českém bankovním sektoru 
(v mld. Kč a v %; klientské úvěry rezidentům) 

 
Pramen: ČNB 
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GRAF IV.2 

Rozklad změn stavu podnikových úvěrů v selhání 
(v mld. Kč ; klientské úvěry rezidentům) 
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K poklesu úvěrů v selhání v sektoru nefinančních podniků v průběhu roku 
2012 přispěl nejen pokles nových selhání (tj. nižší míra defaultu) oproti 
předchozímu období, ale i rostoucí odliv úvěrů v selhání způsobený odpi-
sem úvěrů z bilance banky či překlasifikováním původních úvěrů na úvěry 
bez selhání (Graf IV.2).2 V posledním čtvrtletí 2012 však došlo k opětov-
nému nárůstu nových selhání ve srovnání s hodnotami za celý rok 2012 
a zvýšené hodnoty míry defaultu by měly v Základním scénáři přetrvávat 
i v následujícím roce, a to jak pro sektor domácností, tak nefinančních 
podniků (viz kapitola 2). 

Pokračuje migrace úvěrů v selhání do kategorie ztrátové  
V rámci úvěrů v selhání klesá podíl úvěrů bez faktického prodlení a po-
kračuje nárůst úvěrů, které jsou v prodlení se splácením více než tři měsí-
ce (Tab. IV.1). Tato skutečnost naznačuje nižší pravděpodobnost řádného 
splacení úvěrů, resp. alespoň jejich části, v budoucnosti. Z pohledu struk-
tury úvěrů v selhání proto nadále probíhá – v souladu s očekáváními 
z loňské ZFS 2011/2012 – jejich postupná migrace do kategorie ztráto-
vých úvěrů, která ke konci roku 2012 tvořila více než 58 % celkových 
úvěrů v selhání.3 Dle provedených odhadů s využitím matic přechodů by 
měla navíc migrace úvěrů v selhání do kategorie ztrátové pokračovat 
i v roce 2013 (Graf IV.3), což může vést k potřebě dodatečné tvorby 
opravných položek s následnými negativními dopady na ziskovost bank.4  

Obezřetné krytí NPL opravnými položkami se snižuje… 
Ačkoliv se krytí úvěrů v selhání opravnými položkami stále drží na úrovni 
kolem 50 % jako v předešlých letech, v průběhu roku 2012 se zvýšil po-
čet bank, které nedosahují této průměrné hodnoty a některé z nich vyka-
zují rizikovou kombinaci podprůměrné míry krytí a vysokého podílu NPL 
(Graf IV.4). Je proto otázkou, zda je výše krytí vzhledem k této skutečnos-
ti a vzhledem ke zmíněné pokračující migraci úvěrů v selhání směrem ke 
ztrátovým úvěrům stále dostatečně obezřetná. Jisté pochybnosti naznaču-
je i určitá divergence mezi skutečnou a požadovanou mírou krytí úvěrů 
v selhání, která byla na agregátní úrovni vypočtena pomocí metody koefi-
cientů (Graf IV.5).5 Přestože tímto způsobem stanovená míra požadova-
ného krytí zohledňuje strukturu úvěrů v selhání (tj. i migraci do kategorie 
ztrátových úvěrů), nezohledňuje kvalitu zajištění, která má při tvorbě 
 
 
 
2  Analýza byla provedena na datech z Centrálního registru úvěrů, který zahrnuje pouze 

podnikový sektor. Údaje pro sektor domácností nejsou pro tento typ analýzy k dispozici. 
3  Úvěry v selhání jsou kategorizovány dle jejich zhoršující se kvality na nestandardní, pochyb-

né a ztrátové. 
4  Implikované migrace úvěrů byly získány odhadem matice přechodů nefinančních podniků 

v rámci Centrálního registru úvěrů a jejím propojením s makroekonomickými daty na zá-
kladě oficiální prognózy ČNB. Pro více informací k metodologii viz Wei, Z. J. (2003): A Mul-
ti-factor, Credit Migration Model for Sovereign and Corporate Debts, Journal of Internatio-
nal Money and Finance, č. 22, s. 709–735 a Otani, A., Shiratsuka, S., Tsurui, R., 
Yamada, T. (2009): Macro Stress-Testing on the Loan Portfolio of Japanese Banks, Bank of 
Japan Working Paper Series, č. 9. 

5  Dle vyhlášky 123/2007 par. 201 mohou banky stanovit ztráty ze znehodnocení pomocí (i) 
diskontování očekávaných budoucích peněžních toků, (ii) metody koeficientů nebo (iii) sta-
tistických modelů. Metoda koeficientů spočívá v tom, že ztrátu ze znehodnocení stanovuje 
jako 1 % ze sledovaných, 20 % z nestandardních, 50 % z pochybných a 100 % ze ztráto-
vých pohledávek. Koeficienty se však aplikují pouze na nezajištěnou část pohledávky, což 
v uvažované analýze nebylo možné učinit z důvodu nedostatečných informací ohledně 
hodnoty zajištění úvěrů v selhání. 

TAB. IV.1 

Struktura úvěrů v selhání 
(v %) 

 

Dobře zajiš-
těné úvěry  

domácnostem 
a podnikům 

Zcela  
nezajištěné 

úvěry  
domácnostem 
a podnikům 

Ostatní 
úvěry 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

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 

2012 35,4 29,4 35,1 100,0 

 
Nestandardní Pochybné Ztrátové 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

2009 37,4 21,1 41,4 100,0 

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

2011 32,6 14,0 53,5 100,0 

2012 27,1 14,3 58,6 100,0 

 

 
 

Bez prodlení Prodlení do 
3M 

Prodlení 
nad 3M 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

2009 52,4 9,2 38,4 100,0 

2010 51,6 9,9 38,5 100,0 

2011 46,1 9,4 44,5 100,0 

2012 43,7 9,5 46,8 100,0 

Pramen: ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.: Dobře zajištěné úvěry = úvěry na bydlení + úvěry podnikům zajištěné nemovi-

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

GRAF IV.3 

Struktura úvěrů v selhání a odhad pro rok 2013 dle Základního 
scénáře 
(v %)  
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opravných položek podstatnou roli a může potřebu jejich tvorby snižovat. 
Z agregátního pohledu však nelze pozorovat zlepšující se úroveň zajištění 
úvěrů v selhání a podíl dobře zajištěných úvěrů v selhání dokonce mezi-
ročně poklesl (Tab. IV.1). Rostoucí hodnoty zajištění v posledním roce 
nelze vyvozovat ani z agregované hodnoty zajištění úvěrů poskytnutých 
na bydlení (viz část 5.5). 

… a mezi bankami se zvyšuje rozdílnost v míře krytí  
Aby byla při odhadu dostatečné úrovně krytí zohledněna i případná roz-
dílná úroveň zajištění úvěrů v selhání, byla na úrovni jednotlivých bank 
provedena analýza dostatečné úrovně krytí s využitím hodnot ztrátovosti 
ze selhání (LGD) různých úvěrových segmentů.6 Výsledky ukazují, že se 
rozdíl mezi skutečnou a požadovanou výší krytí mezi roky 2011 a 2012 
v průměru sice mírně navýšil (z 8,4 na 9,4 p.b.), vzrostl však rozptyl mezi 
bankami a počet bank, pro které by jejich míra krytí NPL nebyla dostačují-
cí (Graf IV.6).  

Data získaná z šetření mezi vybranými bankami z počátku roku 2013 
ohledně měr výtěžnosti z úvěrů v selhání naznačují, že využité základní 
hodnoty LGD pro analýzu dostatečného krytí jsou zvoleny napříč úvěro-
vými segmenty konzervativně a banky v posledních letech zaznamenaly 
vyšší míru výtěžnosti, než odpovídá uvažovaným hodnotám LGD. Nicmé-
ně očekávané hodnoty LGD pro pohledávky v selhání, pro které ještě 
nebyl proces vymáhání ukončen, jsou v některých případech vyšší a odpo-
vídají spíše navýšeným hodnotám LGD v analýze dostatečnosti krytí. 
Pro tyto zvýšené hodnoty LGD však může být současná úroveň krytí NPL 
pro některé banky skutečně nedostatečná (Graf IV.6, pravá část).7 

Alternativně lze nahlížet na úvěrové riziko pomocí podílu úvěrů se 
znehodnocením... 
Alternativním konceptem k měření úvěrového rizika k tradičnímu ukaza-
teli úvěrů v selhání jsou úvěry se znehodnocením, tj. úvěry, u kterých 
došlo ke snížení účetní hodnoty vzhledem k úvěrovému riziku. Zatímco 
úvěry v selhání de facto poukazují na kvalitu dlužníků banky, úvěry 
se znehodnocením zohledňují rovněž zajištění úvěrů, a jedná se tak 
 
 

 
 
 
6  Analýza je založena na srovnání mezi skutečnou a požadovanou úrovní krytí, která by měla 

pokrýt ztráty z úvěrů v selhání. Požadovaná úroveň krytí byla spočtena vynásobením hod-
not LGD a objemu úvěrů v selhání hlavních úvěrových segmentů (nefinanční podniky, úvěry 
na bydlení, spotřebitelské úvěry, ostatní). Základní hodnoty LGD pro jednotlivé kategorie 
portfolií se shodovaly s hodnotami nahlášenými příslušnou bankou v rámci projektu spo-
lečných zátěžových testů. Pro ostatní banky (bez poboček zahraničních bank), které se pro-
jektu neúčastní, byly použity průměrné hodnoty participujících bank. Využité hodnoty LGD 
pro rok 2012 tak činí 39,4 % pro úvěry nefinančním podnikům, 20,7 % pro úvěry na byd-
lení, 44,7 % pro spotřebitelské úvěry a 39,9 % pro ostatní úvěry. Vypočtená průměrná 
hodnota požadovaného krytí pro základní hodnoty LGD činí 35,2% pro rok 2011 a 33,9 % 
pro rok 2012. 

7  Celková suma expozic zdefaultovaných pohledávek v období 2008–2012 s ukončeným 
a neukončeným vymáháním je pro většinu úvěrových segmentů obdobná s tím, že v přípa-
dě novějších defaultů roste objem zdefaultovaných expozic s neukončeným vymáháním.  

GRAF IV.5 

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

 
Pramen: ČNB 
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GRAF IV.4 

Krytí úvěrů v selhání 
(v %; klientské úvěry, k 31. 12. 2012) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Banky bez poboček zahraničních bank. Hranice kvadrantů byly zvoleny jako 

průměrná hodnota krytí NPL v sektoru a jako 75% kvantil podílu NPL v sektoru, 
který je roven 8,8 %. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

K
ry

tí 
N

PL
 o

pr
av

ný
m

i p
ol

ož
ka

m
i 

Podíl NPL na úvěrech celkem 

I. kvadrant II. kvadrant 

IV. kvadrant III. kvadrant 



53 4 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 

o úvěry, ze kterých banka očekává ztrátu i po zohlednění zajištění.8 Výše
znehodnocení, tzn. výše očekávané ztráty, je vyjádřena vytvořenými 
opravnými položkami k těmto úvěrům. Ukazatel podílu úvěrů se znehod-
nocením k úvěrům celkem je využitelný zejména k identifikaci úvěrového 
rizika v rámci konsolidovaného bankovního sektoru, pro který není tra-
dičně využívaný ukazatel podílu NPL k dispozici.  

… ten indikuje vyšší úvěrová rizika pro bankovní sektor na
konsolidované bázi 
Ke konci roku 2012 činil podíl úvěrů se znehodnocením na celkových 
klientských úvěrech za bankovní sektor na sólo bázi 8,5 % a přesahoval 
tak podíl úvěrů v selhání o 2,5 p.b., dynamika obou ukazatelů 
v posledních letech však byla obdobná (Graf IV.7). Vyšší hodnota úvěrů se 
znehodnocením oproti úvěrům v selhání je způsobena i tím, že součástí 
úvěrů se znehodnocením jsou také úvěry zařazené do kategorie sledova-
ných úvěrů a v určitých případech i do kategorie úvěrů standardních, 
přičemž ani jedna z těchto kategorií není součástí úvěrů v selhání.9 Zahr-
nutí ostatních finančních institucí tvořících s povinnou osobou (reportující 
bankou) takzvaný regulovaný konsolidační celek (RKC)10 zvyšuje podíl 
úvěrů se znehodnocením na konsolidované bázi na 9,7 %, což naznačuje 
vyšší úvěrové riziko v bilancích finančních subjektů spadajících do RKC ve 
srovnání s úvěrovým rizikem bank na sólo bázi. 

Úvěrové riziko spojené s podrozvahovými položkami se mírně 
zvýšilo a nemusí být dostatečně kryto rezervami  
Ekonomický pokles v roce 2012 se projevil i v podrozvahových operacích 
bankovního sektoru, které pro banky také představují expozice spojené 
s úvěrovým rizikem. Zatímco objem poskytnutých záruk za právnickými 
a fyzickými osobami podnikateli meziročně mírně klesl a dosáhl 
209 mld. Kč na konci roku 2012, objem takzvaných rizikových záruk, 
tj. záruk poskytnutých bankou klientům, kteří se dostali do stavu selhá-
ní,11 naopak meziročně vzrostl o 0,6 mld. Kč na 4,9 mld. Kč (Graf IV.8). 

8  Plně zajištěné úvěry nemusí být označeny jako úvěry se znehodnocením vzhledem k tomu, 
že v případě snížení úvěrové kvality dlužníka bude banka plně uspokojena ze zajištění. Ke 
znehodnocení těchto úvěrů může dojít pouze v případě, že by zároveň došlo ke snížení 
kvality dlužníka a k poklesu hodnoty kolaterálu, resp. k poklesu kvality poskytovatele zajiš-
tění (např. ručitele). 

9  Standardní úvěry mohou zvyšovat objem znehodnocených úvěrů v případě, že banka 
na určitou část portfolia úvěrů používá portfoliový přístup k posuzování znehodnocení po-
hledávek. Příkladem mohou být pohledávky vůči odvětví s nepříznivým vývojem. Na tyto 
pohledávky jako celek mohou být vytvořeny opravné položky, ačkoliv jednotlivé pohledávky 
zatím nevykazují známky znehodnocení, jsou řádně spláceny, a proto jsou zařazeny do ka-
tegorie standardní. 

10  Konsolidačními celky může být kromě skupiny ovládající banky rovněž skupina finanční 
holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby. Konsolidační celek je tvořen 
ovládající osobou a jí ovládanými a přidruženými subjekty. Regulovaný konsolidační celek 
(RKC) je konsolidační celek po vyjmutí zejména nefinančních subjektů (při zahrnutí podniků 
pomocných služeb),  pojišťoven a zajišťoven či přidružených osob, které nejsou společně 
řízenými podniky. RKC je tedy podmnožinou konsolidačního celku a podléhá pravidlům 
obezřetného podnikání (viz zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a vyhláška č. 123/2007 Sb., o 
pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s 
cennými papíry). 

11  Rizikové záruky jsou definovány jako objem poskytnutých záruk a ručení klientům, kteří 
mají u dané či jiné banky úvěr v selhání. U těchto záruk se zvyšuje nejen pravděpodobnost 
plnění ze záruky bankou třetí osobě, ale i výše očekávané ztráty banky z následně vzniklé 
rozvahové pohledávky za daným klientem, pokud by bylo plnění ze záruky zapříčiněno 
úpadkem klienta (viz též Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012, str. 63–64). 

GRAF IV.6 

Rozdíly mezi skutečnou a požadovanou mírou krytí opravnými 
položkami 
(v p.b.; pro dodatečnou zátěž bylo LGD navýšeno o 10 p.b.)  

Pramen: ČNB 
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GRAF IV.7 

Kvalita klientských úvěrů na konsolidované (RKC) a sólo bázi 
(v % celkových klientských úvěrů) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  RKC = regulovaný konsolidační celek.  
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Při plné materializaci tohoto rizika by vytvořené rezervy v objemu 4,4 mld. 
Kč nepostačovaly ke krytí ztrát z těchto rizikových záruk.12 Analytický 
koncept rizikových záruk navíc může rizika do určité míry podhodnoco-
vat, protože rizikové záruky dle jejich definice nezahrnují rizikové klienty, 
kteří v daném období bankovní úvěr nečerpali. 

Kapitálová přiměřenost bank může růst v důsledku optimalizace 
rizikových vah… 
Důležitou informaci při posuzování rizikovosti portfolií bank představují 
rizikové váhy a rizikově vážená aktiva (RVA).13 Doporučení EBA ohledně 
navýšení kapitálu evropských bank na 9 % Core Tier 1 do června 2012 
vedlo na evropské úrovni k diskuzím, do jaké míry banky využijí k dosaže-
ní vyšší kapitálové přiměřenosti tzv. optimalizaci RVA (tj. úpravu rizikové-
ho profilu portfolia). Optimalizace RVA může mít „žádoucí“ i „nežádou-
cí" formu. Jako „žádoucí“ lze v kontextu navyšování kapitálové 
přiměřenosti považovat přesun aktiv směrem k méně rizikovým aktivitám. 
„Nežádoucí“ optimalizaci RVA reprezentuje primárně rekalibrace stávají-
cích modelů pro výpočet rizikových parametrů s cílem snížit RVA bez 
odpovídajícího poklesu reálné rizikovosti portfolia.  

... ke které mohlo docházet i u některých českých bank... 
Na agregované úrovni došlo v ČR mezi koncem roku 2010 a 2012 
k celkovému poklesu rizikových vah ze 44,8 % na 42,2 %.14 Tento vývoj 
mohl být v případě některých bank motivován i jejich mateřskými banka-
mi, které musely v návaznosti na doporučení EBA svou kapitálovou přimě-
řenost navýšit. Jistou souvislost naznačuje srovnání pěti vybraných čes-
kých bank a jejich mateřských společností v oblasti vývoje jejich RVA 
a celkových aktiv mezi konci let 2010 a 2012 (Graf IV.9). Za uvedené 
období rizikové váhy měřené jako podíl RVA a celkových aktiv klesly či 
stagnovaly u všech sledovaných českých bank a jejich matek. Zatímco 
v případě Banky 1, 2 a 3 byl růst aktiv doprovázen alespoň částečným 
navýšením RVA, u Banky 4 a 5 došlo i přes růst aktiv k poklesu RVA. Dy-
namika RVA i celkových aktiv se navíc u posledních dvou zmíněných bank 
kvalitativně neliší od jejich mateřských bank, jež usilovaly o navýšení kapi-
tálové přiměřenosti pro splnění doporučení EBA. 

... dopady případné nežádoucí optimalizace rizikových vah 
tuzemskými bankami jsou však omezené 
Srovnání rizikových vah mezi českými bankami poukázalo na jejich značně 
rozdílné hodnoty napříč bankami, a to i v rámci relativně homogenních 
 

 
 
 
12  Jedná se o výši rezerv vytvořených k poskytnutým úvěrovým příslibům a zárukám, přičemž 

informace o rezervách pouze na poskytnuté záruky není v současnosti na agregátní úrovni 
k dispozici.  

13  Rizikové váhy jsou definovány jako poměr rizikově vážených aktiv (RVA) a expozic při 
selhání (EAD). Výše celkových aktiv byla použita jako aproximace EAD pro zjednodušení 
analýzy. 

14  Zhruba polovina tohoto poklesu byla způsobena růstem podílu expozic vůči vládním dlu-
hopisům s nulovou rizikovou váhou. 

GRAF IV.8 

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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GRAF IV.9 

Změna aktiv a rizikově vážených aktiv vybraných českých 
bank a jejich matek 
(v p.b.; změna mezi koncem roku 2010 a 2012) 
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úvěrových segmentů.15 Uvedené rozdíly lze vysvětlit odlišnými strategiemi 
jednotlivých bank reprezentovanými např. preferencí vybraných tržních 
segmentů, průměrnou velikostí úvěrů či délkou splatnosti úvěrů. Svou roli 
zde však mohou hrát i zvolené modely, případně data použitá pro odhad 
rizikových parametrů v režimu IRB, a tudíž snaha banky o „příznivější“ 
kalibraci modelů (tj. „nežádoucí“ optimalizace RVA). 

Pro posouzení dopadu možného „nežádoucího“ vylepšování RVA byla 
odhadnuta současná kapitálová přiměřenost jednotlivých bank s využitím 
(vyšších) rizikových vah z konce roku 2010, tj. z období před navyšováním 
kapitálu v rámci doporučení EBA. Takto vypočtená kapitálová přiměřenost 
by pro sektor jako celek činila 14,9 % a byla by tak oproti současné hod-
notě nižší pouze o 1,6 p.b. To dokládá, že i v případě existence nežádoucí 
optimalizace RVA ze strany některých českých bank by byly její dopady na 
kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru jako celku pouze dílčí. 

Koncentrace bankovních bilancí vůči vládním dluhopisům roste 
V průběhu roku 2012 pokračoval růst podílu českých vládních dluhopisů 
v bilancích bankovního sektoru, a to z 15,1 % v 2011 na 16,8 % v 2012. 
Tyto hodnoty výrazně převyšují hodnotu za eurozónu, kde podíl vládních 
dluhopisů vydaných zeměmi eurozóny v bilanci měnových finančních 
institucí (bez centrálních bank) na konci roku 2012 činil 5 % (Graf IV.10). 
Motivaci pro držbu rezidentských vládních dluhopisů domácími bankami 
představují současná regulatorní pravidla pro výpočet kapitálové přiměře-
nosti, ale i možnost použít tyto cenné papíry v případě likviditní nouze 
jako kolaterál v dodávacích repo operacích ČNB. Koncentrace portfolií 
domácích bank na vládu jako dlužníka nadále zvyšuje propojenost ban-
kovního sektoru s vládním sektorem (český bankovní sektor drží zhruba 
44 % celkové hodnoty vládního dluhu) a může posilovat závislosti mezi 
finanční a fiskální stabilitou v ČR, viz tematický článek Fiskální udržitelnost 
a finanční stabilita v této Zprávě. Případný nepříznivý vývoj fiskální politiky 
v budoucnosti by mohl ovlivnit oceňování českého vládního dluhu inves-
tory a negativně zasáhnout banky s vyšší koncentrací vládních dluhopisů 
ČR ve svých portfoliích. 

Bankovní sektor disponuje dostatečnou kapitálovou přiměřeností 
s kvalitním kapitálem 
Český bankovní sektor v současnosti drží celkový regulatorní kapitál 
ve výši kolem 320 mld. Kč (kapitálová přiměřenost k 1. čtvrtletí 2013 
dosahovala 16,4 %). Zároveň je připraven na zavedení nových kapitálo-
vých pravidel dle CRD IV, jelikož všechny banky dosahují minimálních 
hodnot 8 % kapitálové přiměřenosti Tier 1, která je pro český bankovní 
sektor v podstatě shodná s nově požadovaným kmenovým kapitálem 
Tier 1 – Common Equity Tier 1 (Graf IV.11). V současné situaci je ovšem 
nezbytné, aby si banky nadále udržovaly dostatečný kapitálový polštář pro 

 
 
 
15  Odhady byly provedeny na vzorku bank s celkovým tržním podílem přes 86 % úvěrového 

trhu. U korporátního portfolia byly sledovány segmenty velkých, malých a středních podni-
ků a specializované úvěrové expozice, u sektoru domácností pak segment živnostníků, úvě-
ry na bydlení, spotřebitelské úvěry a jiné úvěry. 

GRAF IV.10 

Podíl dluhopisů vydaných domácími vládami na bilanci 
měnových finančních institucí bez centrálních bank 
(v %, MFI bez centrálních bank zahrnují úvěrové instituce a fondy peněžního trhu) 

 
Pramen: ČNB, ECB 
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GRAF IV.11 

Vývoj kapitálové přiměřenosti 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Aktiva sektoru = aktiva bank bez poboček zahraničních  bank. 
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případný nepříznivý vývoj v budoucnosti pramenící ze stále zvýšené úrov-
ně rizika a zhoršujících se vyhlídek v oblasti ziskovosti. Se schválením 
pravidel CRD IV bude v následujících letech možné kapitálovou přiměře-
nost bankovního sektoru dále posílit s využitím kapitálových přirážek 
odvozených od systémové významnosti dané banky v domácím sektoru 
(viz tematický článek Dodatečný kapitálový požadavek vázaný na stupeň 
domácí systémové významnosti banky v této Zprávě), případně stanove-
ním proticyklického kapitálového polštáře (viz část 5.4). 

Ačkoliv ziskovost bankovního sektoru zůstává doposud vysoká… 
Ziskovost bankovního sektoru z pohledu návratnosti aktiv je stále vysoká 
a významně převyšuje průměr států eurozóny (1,4 % versus 0,02 % ke 
konci roku 2012). Mezi jednotlivými segmenty bankovního sektoru jsou 
však významné rozdíly – vyšší ziskovost vykazují velké a střední banky, 
nejnižší pak pobočky zahraničních bank, potažmo segment malých bank 
se zápornou návratností aktiv −0,5 % za rok 2012 (Graf IV.12). Nízká 
výkonnost těchto segmentů (návratnost aktiv) je do jisté míry ovlivněna 
vstupem nových subjektů na domácí bankovní trh, přičemž tyto nové 
subjekty obecně čelí zvýšeným počátečním nákladům a vyšším nákladům 
na získání zdrojů financování ve srovnání se zavedenými bankami. 

... v následujících letech lze očekávat její pokles 
Čistý zisk bankovního sektoru za rok 2012 v objemu 64 mld. Kč předsta-
vuje meziroční nárůst o 11 mld. Kč (Graf IV.13). K meziročnímu nárůstu 
ziskovosti přispěly zisky z finančního přecenění, ale zejména efekt základ-
ny, jelikož v roce 2011 bylo v některých bankách zaúčtováno znehodno-
cení řeckých dluhopisů. Po očištění tohoto efektu by ziskovost bankovní-
ho sektoru nevykázala významné meziroční změny. Dokonce naopak 
poprvé od počátku krize dochází k meziročnímu (ačkoliv jen mírnému) 
poklesu stabilních složek zisku – zejména úrokového zisku a zisku 
z poplatků a provizí. Tento vývoj lze očekávat i v následujících letech 
v návaznosti na pokles úrokových marží, které mohou klesat jak z důvodu 
zvyšující se konkurence na trhu bankovních úvěrů a vkladů, tak 
i z důvodu poklesu zisku spojeného se zprostředkováním platebního styku 
v návaznosti na útlum ekonomické aktivity. Základní scénář předpokládá 
na horizontu scénáře meziroční pokles úrokového zisku o cca 5 %. 

V bankovním sektoru se zvyšuje konkurence na trhu depozit, 
jejichž objem vzrostl... 
Pokles ziskovosti bankovního sektoru je spojen i s příchodem nových bank 
soupeřících o depozita klientů. Vzhledem k vyšší průměrné úrokové sazbě 
nabízené menšími bankami, která převyšuje velké a střední banky 
cca o 1,5 %, se malým bankám podařilo v průběhu roku 2012 navýšit 
objem přijatých vkladů domácností o téměř 45 mld. Kč (Graf IV.14). Cel-
kový objem depozit uložených domácnostmi vzrostl v českém bankovním 
sektoru v roce 2012 o téměř 56 mld. Kč. Objem klientských depozit všech 
rezidentů se meziročně zvýšil o zhruba 192 mld. Kč. 

... a dále zlepšil ukazatele likvidity sektoru 
Bankovní sektor vykazuje dlouhodobě dobrou likviditní pozici 
s významným převisem stabilních klientských vkladů nad klientskými úvě-
ry (Graf IV.15). Vzhledem ke zmíněnému meziročnímu růstu depozit se 

GRAF IV.12 

Rentabilita aktiv (RoA) 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Klasifikace bank dle velikosti aktiv se vztahuje vždy k roku, ke kterému je 

hodnota ukazatele RoA reportována. Horizontální čára znázorňuje hodnotu RoA 
pro bankovní sektor jako celek za rok 2012.  
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GRAF IV.13 

Vývoj klíčových komponent zisku z finanční činnosti 
(v mld. Kč) 
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GRAF IV.14 

Změna objemů vkladů domácností v roce 2012 a průměrné 
sazby 
(sazby v %, vklady v mld. Kč) 

 
Pramen:   ČNB 
Pozn.:  Klasifikace bank dle velikosti aktiv k 31. 12. 2011. 
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zvýšil i podíl klientských depozit na klientských úvěrech, a to ze 126 % 
v 2011 na 132 % v 2012, což dále zlepšilo ukazatele likvidity sektoru. 
Převis vkladů nad úvěry umožňuje bankám vytvořit si polštář rychle likvid-
ních aktiv, který ke konci roku 2012 tvořil 29 % aktiv bankovního sektoru 
a který by mohl být využit v případě výskytu likviditního šoku. Likvidní 
polštář je tvořen zejména hotovostí a pohledávkami za ČNB, pohledáv-
kami za bankami splatnými na požádání a státními dluhopisy ČR. 

Český bankovní sektor je nezávislý na zahraničních zdrojích  
Z důvodu vysokého objemu depozit rezidentů je bankovní sektor v ČR 
jako celek nezávislý na zahraničních zdrojích financování. Od konce roku 
2011 se jeho kladná čistá externí pozice zvýšila o více než 100 mld. Kč 
a ke konci roku 2012 činila 7,6 % HDP. Vzhledem k jeho vlastnické struk-
tuře však nelze opomíjet možná rizika související se vzájemnými vztahy 
mezi domácími bankami a jejich zahraničními mateřskými společnostmi. 
To platí zejména v situaci, kdy základní ukazatele zahraničních mateř-
ských bank vykazují v zásadě horší výsledky, než jejich dceřiné banky 
(Tab. IV.2). 

Z pohledu vzájemné provázanosti domácích bank a jejich mateřských 
skupin byl vývoj v posledních měsících spíše příznivý. V návaznosti na 
regulatorní změny, které proběhly v roce 2012,16 celková hrubá expozice 
pěti největších domácích bank vůči jejich mateřským skupinám poklesla 
z 60,4 % regulatorního kapitálu na konci roku 2011 na 49,1 % v 2012 
(Graf IV.16). Zároveň upravená expozice, která zohledňuje rovněž závazky 
ve formě přijatých úvěrů a vkladů od zahraniční mateřské banky, je v čase 
víceméně neměnná. Tato skutečnost naznačuje, že agregátní propojenost 
aktivní i pasivní strany bilance českých bank se zahraničními matkami se 
snižuje. Na druhou stranu existují mezi pěti největšími bankami v expozi-
cích na své mateřské skupiny významné rozdíly, přičemž největší celková 
hrubá expozice činí 69 % a nejmenší 21 % regulatorního kapitálu dané 
banky, navíc tyto expozice jsou zpravidla z velké části nezajištěné. 

 
 
 
16  V rámci novely vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která je platná 
od 1. 7. 2012, došlo ke snížení výše expozice, kterou je možné vyloučit z angažovanosti in-
vestičního portfolia instituce vůči zahraniční mateřské skupině, a to ze 75 % na 50 %. Toto 
snížení při zachování regulatorního limitu pro angažovanost investičního portfolia 25 % 
kapitálu implikuje pokles faktické maximální možné angažovanosti investičního portfolia 
(po zohlednění vytvořených opravných položek, rezerv a zajištění) vůči zahraniční mateřské 
skupině z původních 100 % kapitálu nově na polovinu původního limitu, tj. na 50 %. 

GRAF IV.15 

Likviditní situace v bankovním sektoru 
(v %; RLA = rychle likvidní aktiva, k 31.12.2012)  

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Hodnota pro střední banky nezahrnuje Hypoteční banku a Českou exportní 

banku vzhledem k jejich specifickému modelu financování. Přerušovaná čára 
značí hodnotu za bankovní sektor. Poměr vkladů/úvěrů zahrnuje rezidenty i ne-
rezidenty. 
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TAB. IV.2 

Situace mateřských společností českých bank 
(data k 31. 12. 2012, konsolidované údaje) 

 

Erste 
Group 

KBC 
Group 

Société 
Générale 

UniCredit 
Group 

Raiffeisen 
Bank 

Aktiva celkem (mld. EUR) 

2012 214 257 1251 927 136 

2011 210 285 1181 927 147 

Čistý zisk (% aktiv) 

2012 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 

2011 -0,3 0,0 0,2 -1,0 0,7 

Ztráty ze znehodnocení (% aktiv) 

2012 0,9 0,4 0,3 1,0 0,7 

2011 1,1 0,5 0,3 0,6 0,7 

NPL (%) 

2012 9,2 8,1 7,2 11,9 9,2 

2011 8,5 7,6 6,9 10,4 9,0 

Krytí NPL (%) 

2012 63,2 45,2 58,8 57,7 71,5 

2011 61,7 46,7 60,5 57,9 65,5 

Náklady na riziko (b.b.) 

2012 150 81 91 176 121 

2011 168 92 76 106 130 

Kapitálová přiměřenost (Core Tier 1, v %) 

2012 11,2 11,7 10,7 10,8 10,7 

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

 

Pramen: Bankscope 
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BOX 1 – BANKOVNÍ UNIE 

V reakci na dluhovou fiskální krizi eurozóny schválil summit eu-
rozóny v červnu 2012 záměr posílit eurozónu vytvořením 
bankovní unie. I když Česká republika není členem eurozóny, 
tento záměr se výrazně dotýká stability jejího finančního systému 
a fungování jejího finančního trhu. Kromě toho může mít projekt 
bankovní unie nezamýšlené důsledky pro finanční stabilitu 
eurozóny i celé EU. Cílem tohoto boxu je popsat specifická rizika 
bankovní unie pro český finanční sektor i její možné nepříznivé 
dopady na finanční stabilitu v EU.  

Projekt bankovní unie je tvořen třemi hlavními prvky, kterými 
jsou (i) jednotný evropský bankovní dohled vykonávaný ECB 
(Single Supervisory Mechanism), (ii) společný evropský systém 
pojištění vkladů (European Deposit Guarantee Scheme) 
a (iii) společný evropský systém pro ozdravení a restrukturalizaci 
bankovního sektoru (European Resolution Scheme). Bankovní 
unii je nutno posuzovat v kontextu všech těchto prvků. V první 
fázi byla pozornost zaměřena primárně na jednotný bankovní 
dohled, nicméně klíčovými body návrhu nového systému je 
povinné zapůjčení prostředků jednotlivých národních systémů 
pojištění vkladů k financování bank v problémech nebo fond 
zřízený v rámci společného systému pro ozdravení a restruktu-
ralizaci, jenž bude primárně financován příspěvky bank a měl by 
poskytovat pomoc při financování restrukturalizačních opatření 
bank v problémech.  

Vzhledem k tomu, že většina bank podnikajících v ČR je 
ovládána mateřskými bankami zemí eurozóny, může mít 
bankovní unie zásadní vliv na český finanční sektor. Prvním 
důvodem je, že dohled zajišťovaný na unijní úrovni bude výrazně 
posílen na úkor pravomocí národních orgánů dohledu. ECB by 
měla provádět výkon dohledu na konsolidované bázi nad 
mateřskými společnostmi úvěrových institucí se sídlem 
v participujícím členském státě a dále účastnit se výkonu dohledu 
na konsolidované bázi včetně kolegií orgánů dohledu ve vazbě 
k mateřským společnostem, které mají své sídlo mimo 
participující členské státy. 

Druhým zdrojem rizik je prosazování koncepce skupinového 
zájmu a solidární vnitroskupinové podpory, tj. preference zájmů 
celé bankovní skupiny třeba i na úkor jednotlivých autonomních 
částí. Tato koncepce přináší vzhledem k významu bank pro 
českou ekonomiku a značné koncentrovanosti bankovního 
sektoru pro ČR značná rizika. Za prvé vytváří autonomní kanál 
přenosu případných problémů zahraničních mateřských bank do 
bilancí českých bank i do makroekonomického vývoje 
prostřednictvím vlivu na měnový kurz a hladinu úrokových sazeb. 

GRAF IV.16 

Hrubá 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 zahra-

niční matky v eurozóně. Hrubá expozice zahrnuje zejména pohledávky ve formě 
poskytnutých úvěrů mateřské skupině, pohledávky z derivátových operací a ji-
ných podrozvahových položek v rámci investičního i obchodního portfolia. 
Upravená expozice = hrubá expozice minus závazky v podobě přijatých vkladů 
či úvěrů od zahraniční mateřské banky. Hodnoty v grafu nezohledňují případné 
zajištění. 
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Tyto záměry vytvářejí prostředí pro snadné přenesení nákazy 
krize jedné významné banky nebo skupiny do dosud zdravého 
sektoru bez možnosti efektivní obrany. Přitom jednou z hlavních 
lekcí finanční krize je, že velké, komplexní a přeshraničně 
operující bankovní skupiny se mohou stát silným zdrojem 
systémového rizika, přičemž bariéru jeho přenosu představuje 
právě regulatorní ohraničení segmentů jejich podnikání ve 
smyslu produktových linií i regionálních aktivit.  

Přirozeným zájmem velkých přeshraničně působících bank je 
centralizované řízení kapitálu a likvidity. Proti tomu ale stojí 
zájem veřejnosti a autorit na stabilitě finančních trhů. 
Bankovnictví je ze své podstaty primárně lokální činnost založená 
na schopnosti bank správně vyhodnotit specifické informace 
o svých klientech. Finanční segmentace a ohraničení rizik vytváří 
pro přeshraničně působící instituce určité náklady, které lze ale 
vnímat jako poměrně malou cenu za podporu finanční stability. 
Je to právě snížená míra nejistoty ohledně kvality a struktury 
bilancí jednotlivých částí bankovních skupin, co představuje 
bariéru šíření nákazy. Pro ČNB a odolnost českého bankovního 
sektoru je tak zásadní udržení účinné kontroly nad pohybem 
likvidity a kapitálu v rámci bankovních skupin. Tím se rozumí 
právo dohledu zabránit nevýhodným a destabilizujícím přesunům 
likvidity a aktiv z domácích bank a rizik pod hlavičkou 
skupinového zájmu, ne operace prováděné na základě běžné 
obchodní činnosti při dodržení obezřetnostních pravidel.  

Obzvláště rizikovým trendem by se mohla stát motivace mateř-
ských bank přeměnit velké a případně i systémově významné 
dcery na pobočky bez právní subjektivity. V současnosti jsou 
dceřiné banky dohlíženy národním regulátorem, který kontroluje 
jejich dostatečnou kapitalizaci, adekvátnost likvidity a celkový 
rizikový profil. Převodem dceřiné banky na pobočku by tyto 
pravomoci v rozhodující míře přešly na domovský orgán 
dohledu. Důsledkem by bylo sdílení veškerých rizik celé mateřské 
skupiny i zahraniční pobočkou působící v ČR, aniž by ČNB jako 
hostitelský orgán dohledu mohla případné negativní důsledky 
takového sdílení rizik omezit.17  Transformace dcer na pobočky 
by v ČR byla rizikem i z toho důvodu, že dceřiné banky jsou 
v současné době soběstačné, neboť mají značné kapitálové 
a likviditní polštáře, které výrazně přispívají k důvěře veřejnosti 

 
 
 
17  Tato rizika nejsou hypotetická. České banky tradičně poskytují úvěry z domácích zdrojů 

a v rozhodující míře v domácí měně. V některých jiných zemích EU však mateřské banky 
prostřednictvím centrálních zdrojů poskytovaly úvěry na bydlení v zahraničních měnách 
a podporovaly tím bublinu na trhu nemovitostí, jejíž splasknutí pak mělo značné dopady 
na finanční stabilitu i reálnou ekonomiku příslušných zemí. Národní autority přitom měly 
minimum pravomocí, jak této situaci zabránit. 
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i investorů v jejich stabilitu a umožňují plynulé financování 
privátního i veřejného sektoru. U poboček by se tento zdroj 
důvěry a stability mohl značně oslabit. Tím by se zvýšila jejich 
náchylnost k finanční nákaze. To by v případě systémově 
významných bank představovalo značný zdroj rizika pro celou 
ekonomiku. Převod dcer na pobočky by pravděpodobně také 
přispěl k potenciálně rizikovému odklonu od domácího vládního 
dluhu k vládním dluhopisům jiných zemí. Celkově by došlo ke 
snížení schopnosti národních autorit adekvátně reagovat na 
asymetrické šoky a na vznikající makroekonomické nerovnováhy 
podporované nedostatečně obezřetným chováním bankovního 
sektoru. Z tohoto důvodu je důležité, aby si ČNB jako národní 
orgán dohledu udržela dostatečné pravomoci nezbytné 
k prosazování finanční stability a zabránění případným 
negativním dopadům vývoje ve finančním sektoru na reálnou 
ekonomiku. 

 
Stavební spořitelny i nadále zaznamenávají pokles tržního 
podílu...  
Stavební spořitelny ztrácí nadále svůj tržní podíl ve srovnání s ostatními 
bankami a jejich podíl na celkových poskytnutých úvěrech na bydlení činil 
ke konci roku 2012 necelých 33 %. Klesající trend je ještě patrnější 
z pohledu nově poskytnutých úvěrů na bydlení – zatímco v roce 2010 byl 
podíl nově poskytnutých úvěrů stavebními spořitelnami 35 %, v roce 
2011 činil již 25 % a v roce 2012 necelých 23 %. Uvedený vývoj 
v segmentu spořitelen částečně souvisí s nejistotou týkající se dalšího 
nastavení produktu stavebního spoření a jeho státní podpory.18 
V rozhodující míře je však způsoben větší atraktivitou úvěrů na bydlení 
poskytovaných bankami s nižšími úrokovými sazbami, na což mohou 
stavební spořitelny reagovat pouze částečně z důvodu omezené flexibility 
úrokových sazeb z vkladů stavebního spoření. Přebytečnou likviditu tak 
některé stavební spořitelny ukládají na mezibankovním trhu, přičemž 
55 mld. Kč (téměř 90 % z celkové hodnoty pohledávek za úvěrovými 
institucemi) tvoří pohledávky za domácími mateřskými bankami.  

... a ve srovnání s ostatními bankami mají nižší podíl rychle 
likvidních aktiv  
Z hlediska kapitálové přiměřenosti, ziskovosti či krytí úvěrů v selhání je 
segment stavebních spořitelen srovnatelný s ostatními bankami. Horších 
hodnot však vykazuje v oblasti likvidity vyplývající ze specifického ob-
chodního modelu stavebních spořitelen. Podíl rychle likvidních aktiv na 
 
 
 
18  V polovině roku 2010 bylo Parlamentem ČR schváleno snížení státní podpory z původních 

3 000 nebo 4 500 Kč (dle typu smlouvy) na maximálně 2 000 Kč ročně. V současnosti se 
zároveň zvažuje návrh týkající se dalších případných změn v nastavení produktu stavebního 
spoření, například zavedení účelovosti spoření či umožnění poskytování stavebního spoření 
ostatními bankami. 

TAB. IV.3 

Vybrané ukazatele stavebních spořitelen ve srovnání 
s ostatními bankami 
(v %; konec roku 2011 a 2012) 

 

2011 2012 

 

Stavební 
spoř. 

Banky 
bez SS 

Stavební 
spoř. 

Banky 
bez SS 

Průměrný úrok na klient-
ských úvěrech na bydlení (1) 5,1 5,1 5,0 4,7 

Průměrný úrok na vkladech 
obyvatelstvu (2) 

2,2 0,9 2,2 0,9 

Úroková marže (1) –(2) 2,8 4,2 2,8 3,8 

Klientské vklady/úvěry 
(bez vládního sektoru) 

147 112 148 115 

Podíl úvěrů na bydlení 
v selhání 2,7 3,5 2,9 3,5 

Podíl rychle likvidních aktiv 
na aktivech celkem 

15,2 28,3 17,3 30,4 

Krytí úvěrů v selhání   
opravnými položkami 45,1 49,2 49,0 49,4 

Kapitálová přiměřenost 
Tier 1 

14,1 14,2 16,5 15,9 

RoE 23,1 18,6 19,1 20,8 

RoA 1,1 1,2 0,9 1,4 

Podíl sektoru na nově 
poskytnutých úvěrech na 
bydlení 

25,1 74,9 22,7 77,3 

Podíl sektoru na úvěrech na 
bydlení 35,1 64,9 32,9 67,1 

Podíl sektoru na vkladech 
obyvatelstva 

27,6 72,4 26,0 74,0 

Pramen: ČNB 
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aktivech celkem se sice v roce 2012 ve srovnání s předchozím rokem 
zvýšil o 2,1 p.b., zůstává však stále významně nižší než u ostatních bank 
(Tab. IV.3). 

Družstevní záložny zůstávají nadále vysoce rizikové... 
Ačkoli družstevní záložny představují stále nepatrný segment finančního 
sektoru s podílem necelých 0,7 % celkových aktiv (Tabulka indikátorů, 
řádek FS.4), během posledních dvou let se jeho bilanční suma více než 
zdvojnásobila, což je především důsledkem poskytovaných vyšších depo-
zitních sazeb v porovnání s bankami. I přes relativní meziroční zlepšení 
některých agregátních ukazatelů rizikovosti či míry krytí úvěrů v selhání se 
vývoj těchto ukazatelů v prvním čtvrtletí roku 2013 podstatně zhoršil.19 
Navíc mezi jednotlivými záložnami existují dále významné rozdíly. Napří-
klad 4 z celkových 13 záložen představujících zhruba 50 % aktiv segmen-
tu záložen má podíl úvěrů v selhání vyšší než 15 %. Obdobně u hodnot 
krytí úvěrů v selhání má několik institucí (46 % aktiv záložen) míru krytí 
výrazně pod průměrem segmentu 16,4 % ke konci roku 2012. Navíc již 
tato samotná průměrná hodnota je ve srovnání s bankami podstatně nižší 
(Tab. IV.4).  

... a některé instituce musí zvýšit míru obezřetnosti svého 
podnikání  
Družstevní záložny zároveň vykazují relativně vysokou koncentraci po-
skytnutých úvěrů. Suma pěti největších expozic u většiny institucí (s více 
než 90 % aktiv segmentu) se blíží nebo přesahuje celou výši jejich kapitá-
lu. Případné problémy se splácením závazků u těchto významných klientů 
by proto mohly ohrozit stabilitu záložen. Rizikem může také být udržová-
ní relativně vysokých úrokových sazeb na vkladech v současném období 
nízkých sazeb, což vytváří podnět poskytovat rizikové úvěry s vysokou 
úrokovou sazbou. Negativní události v segmentu družstevních záložen by 
sice z důvodu jeho velikosti neohrozily stabilitu finančního sektoru jako 
celku, mohly by však narušit vysokou míru důvěry vůči všem úvěrovým 
institucím. Ve druhém čtvrtletí roku 2013 ČNB dvěma záložnám pozasta-
vila možnost přijímat vklady obyvatelstva a omezila jejich další aktivity. 
Součástí dlouhodobých snah o stabilizaci segmentu záložen je 
i legislativní návrh projednaný vládou ČR v květnu 2013, který by měl vést 
k určité reorganizaci družstevních záložen a omezit tím vznik dalších pří-
padných rizik (např. záložny s bilanční sumou nad 5 mld. Kč by se musely 
transformovat na banku). ČNB bude situaci v segmentu záložen nadále 
věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám. 

Pojišťovny a penzijní fondy měly prospěch z vývoje na finančních 
trzích… 
Legislativní pravidla pro umístění aktiv v sektoru pojišťoven a penzijních 
fondů vyžadují, aby přijaté prostředky byly obhospodařovány obezřetně 

19  Kapitálová přiměřenost Tier 1 za segment družstevních záložen ke konci prvního čtvrtletí 
2013 klesla na 11,7 %, míra krytí se dále snížila na 14,9 % a podíl úvěrů v selhání vzrostl 
na 13,2 %. Tato vysoká hodnota je navíc pomyslně snižována velkým objemem nově po-
skytnutých úvěrů, které podíl objemu úvěru v selhání „ředí“. 

TAB. IV.4 

Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami 
(v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k  31.12. 2012) 

2011 2012 

Družst. 
záložny 

Banky 
Družst. 
záložny 

Banky 

Průměrný úrok na klient-
ských úvěrech (1) 7,9 5,1 7,4 4,8 

Průměrný úrok na klient-
ských vkladech (2) 2,9 1,1 2,9 1,1 

Úroková marže (1) –(2) 4,9 4,0 4,4 3,8 

Klientské vklady/úvěry 
(bez vládního sektoru) 126 117 118 120 

Podíl klientských úvěrů 
v selhání 

12,4 6,2 9,9 6,2 

Podíl rychle likvidních 
aktiv na aktivech celkem 12,9 26,9 14,3 29,1 

Krytí úvěrů v selhání 
opravnými položkami 

12,9 49,0 16,4 49,4 

Kapitálová přiměřenost 
Tier 1 11,7 14,2 12,3 15,9 

RoE 6,5 19,3 7,5 21,4 

RoA 0,6 1,2 0,8 1,4 

Podíl sektoru na úvěrech 
klientům 

0,8 99,1 1,2 98,8 

Podíl sektoru na vkladech 
klientů 0,9 99,1 1,2 98,8 

Pramen: ČNB 
Pozn.:  Meziroční srovnání hodnot je provedeno bez záložny Unibon, které byla 

odebrána licence v březnu 2012. Účetní období v rámci segmentu družstevních 
záložen není pro všechny subjekty sjednocené, proto byly pro některé subjekty 
příslušné údaje anualizovány. 
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a s odbornou péčí. Z toho důvodu je investiční strategie českých pojišťo-
ven a penzijních fondů poměrně konzervativní a v jejich portfoliích pře-
vládají státní dluhopisy s vysokým podílem českých státních dluhopisů. 
Aktuální regulace neobsahuje limity pro investice do dluhopisů, jejichž 
emitentem je vláda nebo centrální banka země OECD, což může vést 
k riziku koncentrace portfolia směrem k jednomu dlužníkovi. Vzhledem 
k poklesu výnosů českých dluhopisů v průběhu roku 2012 tak pojišťovny 
i penzijní fondy zaznamenaly nárůst zisků plynoucích z přecenění těchto 
instrumentů na reálnou hodnotu. Tento vývoj souvisí i s tím, že velká část 
těchto dluhových cenných papírů je zařazena do tržně přeceňované části 
bilancí obou sektorů (Graf IV.17). Do budoucna tento stav může předsta-
vovat riziko poklesu tržních cen držených cenných papírů s negativním 
dopadem do ziskovosti institucí, pokud by se vývoj na finančních trzích 
náhle obrátil. 

… příliš dlouhé období nízkých výnosů však může negativně 
ovlivnit jejich hospodaření 
Přestože v umístění aktiv penzijních fondů a v životním pojištění převládají 
dluhové cenné papíry dlouhých splatností (Graf IV.18), je pro oba sektory 
charakteristická také dlouhá splatnost závazků, která splatnost aktiv  
obvykle převyšuje. Současné nízké sazby dluhových cenných papírů znač-
ně limitují možnost penzijních fondů zhodnotit investované prostředky 
nad úroveň inflace, čímž se však snižuje jejich atraktivnost pro uložení 
úspor domácností. Obdobný problém se týká i životních pojišťoven, a to 
zejména v případě smluv obsahujících garanci výnosů, které jsou typické 
u tradičních produktů životního pojištění. Nízký či dokonce záporný rozdíl 
tržních a garantovaných nominálních výnosů snižuje prostor pro zisk 
z těchto produktů. Příliš dlouhé období nízkých výnosů dluhových cen-
ných papírů proto přináší riziko, že oba sektory budou motivovány 
k investicím do rizikovějších aktiv či k produktům bez garantovaného 
výnosu a netradičním aktivitám. 

Negativní dopady finančního cyklu jsou částečně zmírněny 
regulatorními pravidly 
Riziko spojené s touto „honbou za výnosem“ však není pro sektor čes-
kých penzijních fondů vzhledem k přísným regulatorním pravidlům tak 
významné, jako je tomu v některých evropských zemích. V případě pojiš-
ťoven zmírňuje dopad finančního cyklu do jejich hospodaření možnost 
oceňovat vládní dluhopisy naběhlou hodnotou na straně aktiv v kombina-
ci s nastavením tvorby statutárních technických rezerv (jejichž výše je 
stanovena s využitím technické úrokové míry, TUM) na straně pasiv. Pra-
videlné testování postačitelnosti těchto rezerv se pak při změnách finanč-
ních podmínek20 projevuje tvorbou nebo rozpouštěním dodatečných 
rezerv (Graf IV.19). Dalším nástrojem stávající regulace je omezení maxi-
mální výše garantovaných výnosů (technické úrokové míry). Horní hranice 
TUM je stanovena jako 60 % průměrných výnosů českých státních dluho-

 
 
 
20  Postačitelnost technických rezerv a případnou tvorbu dodatečných rezerv ovlivňuje řada 

dalších proměnných jako je například rostoucí doba dožití apod. 

GRAF IV.17 

Struktura portfolia dluhopisů dle sektoru a způsobu ocenění 
(v %; podíl na dluhopisech, k 31.12. 2012) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: AFS značí finanční aktiva v účetní kategorii „realizovatelná". Údaje za sektor 

pojišťoven zahrnují též finanční umístění, je-li nositelem investičního rizika po-
jistník. 
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GRAF IV.18 

Podíl dluhopisů na celkových aktivech jednotlivých sektorů dle 
splatnosti 
(v %; podíl na aktivech, k 31. 12. 2012) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Údaje za sektor pojišťoven zahrnují též finanční umístění, je-li nositelem 

investičního rizika pojistník. 
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GRAF IV.19 

Vývoj maximální technické úrokové míry a rezervy na splnění 
závazků z použité technické úrokové míry  
(v %) 
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pisů dlouhých splatností v uplynulých 36 měsících (Graf IV.19).21 Toto 
omezení částečně snižuje konkurenční tlak na nabídku neúměrně vyso-
kých garantovaných výnosů u tradičních produktů životního pojištění, 
a tím i riziko dosažení garantovaného výnosu z investic. Na druhou stranu 
však pro domácnosti snižuje atraktivnost tradičního životního pojištění. 

Celkový vývoj na pojistném trhu však není příliš příznivý 
I přes poměrně stabilní a vysokou průměrnou rentabilitu sektoru (Tabulka 
indikátorů, řádek NI.6) je výhled pojistný trh spíše nepříznivý a odráží 
vývoj reálné ekonomiky. V oblasti životního pojištění dochází ke stagnaci 
předepsaného pojistného, především v důsledku poklesu jednorázově 
placeného pojistného. Stagnace předepsaného pojistného je navíc dopro-
vázena růstem nákladů na pojistná plnění, který je způsoben zejména 
dožíváním pojistných smluv. V oblasti neživotního pojištění pak nadále 
pokračuje trend mírného poklesu objemu předepsaného pojistného (Graf 
IV.20). Nejzřetelnější je tento vývoj v segmentu pojištění odpovědnosti za 
škodu z provozu vozidla a v havarijním pojištění. Naopak pozitivně ovliv-
ňuje hospodaření pojišťoven v neživotním pojištění pokles nákladů na 
pojistná plnění, a to konkrétně v oblasti pojištění škod na majetku, kde 
v posledních dvou letech nenastaly významné přírodní katastrofické udá-
losti. 

Sektor penzijních fondů zaznamenal výrazný nárůst zájmu  
Sektor penzijních fondů byl v roce 2012 značně ovlivněn přijatou refor-
mou penzijního systému.22 V rámci úprav III. pilíře došlo ke změně legisla-
tivních pravidel pro investiční politiku penzijních fondů (nově penzijních 
společností). Původní prostředky, nezvolí-li si stávající účastník jinak, jsou 
obhospodařovány v transformovaných fondech zachovávajících původní 
investiční podmínky. Noví účastníci penzijního připojištění si mohou pro 
správu svých prostředků zvolit z některého ze čtyř typů fondů lišících se 
investičními strategiemi. 

Možnost získat původní podmínky doplňkového penzijního spoření, včet-
ně garance minimálního nulového zhodnocení vkladů, která byla spojená 
s účastí ve III. pilíři před začátkem platnosti důchodové reformy, vedla 
v roce 2012 k rekordnímu zájmu o penzijní připojištění.23 Tento příliv 
nových účastníků se projevil v nárůstu přijatých prostředků (Graf IV.21). 
Také u vyplacených prostředků došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení. 
Nadále se zvyšuje počet účastníků splňujících podmínky pro čerpání pen-

 
 
 
21  Výši maximální technické úrokové míry reguluje vyhláška č. 434/2009 Sb. 
22  Reforma penzijního systému platí od 1. ledna 2013 a vedle stávajícího I. pilíře (průběžný 

systém) zavedla nově II. pilíř v podobě fondového spoření. Zároveň došlo ke změnám 
III. pilíře umožňujícího dobrovolné penzijní připojištění (více Zpráva o finanční stabilitě 
2011/2012 Box 5). 

23  Další změna podmínek se týká možnosti předčasného ukončení penzijního připojištění 
(tzv. odbytné), ke kterému může u nových smluv dojít po 24 měsících spoření s tím, že pů-
vodní smlouvy obsahují 12měsíční lhůtu. Dále se změnily podmínky v čerpání jednorázové 
výplaty penze, o kterou si podle nových smluv lze požádat až při dosažení důchodového 
věku, a navíc došlo ke zrušení možnosti vybrání 50 % naspořených prostředků po 15 le-
tech spoření (tzv. výsluhová penze). 

GRAF IV.20 

Vývoj základních finančních ukazatelů v pojišťovacím sektoru 
(v mld. Kč) 
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GRAF IV.21 

Přijaté a vyplacené prostředky penzijních fondů 
(v mld. Kč) 
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ze, což odpovídá i demografickému trendu a složení obyvatelstva ČR.24 
Mírný nárůst lze pozorovat u položky postupně vyplácených penzí, avšak 
nadále účastníci penzijního spoření nejčastěji volí jednorázové vyrovnání, 
čímž získají 50 % svých naspořených prostředků. Dále se do nárůstu vy-
placených prostředků promítá pokračující mimořádná dynamika přechodu 
mezi jednotlivými fondy, ke které dochází v souvislosti s důchodovou 
reformou a snahou účastníků o změnu fondů na základě jejich výkonnosti 
v minulých letech.  

Reforma penzijního systému vedla k navýšení základního kapitálu 
penzijních fondů 
Reforma penzijního systému také oddělila správu vložených prostředků 
účastníků penzijního připojištění od hospodaření fondu, což se projevilo 
v navýšení základního kapitálu (téměř o 1 mld. Kč). V kombinaci 
s výrazným nárůstem položky oceňovacích rozdílů tak došlo ke značnému 
zvýšení vlastního kapitálu penzijních fondů (Graf IV.22). Oceňovací rozdíly 
v letech 2007–2009 generovaly v souvislosti s vývojem na finančních 
trzích účetní ztráty, na což penzijní fondy reagovaly navýšením části port-
folia státních dluhopisů držených do splatnosti.25 V minulém roce však 
došlo ze strany penzijních fondů ke snížení této části portfolia, což odráží 
jednak příznivý vývoj na trzích generující účetní zisky z přecenění, tak 
snahu penzijních fondů vyvarovat se případným likviditním potížím 
v souvislosti s očekáváním zvýšených přechodů mezi jednotlivými fondy 
z důvodu reformy penzijního systému. Jako v předešlých letech pokračo-
valy penzijní fondy i v roce 2012 v rozpouštění nákladů příštích období. 

Fondy kolektivního investování zvýšily prodej podílových listů 
Zájem veřejnosti o investice prostřednictvím fondů kolektivního investo-
vání (FKI) se v roce 2012 oproti předcházejícímu roku zvýšil, což se proje-
vilo v kladných čistých prodejích podílových listů (Graf IV.23). Celkově FKI 
zaznamenaly za rok 2012 zisk ve výši 6,7 mld. Kč, což představuje po 
ztrátě roku 2011 dosahující téměř 6 mld. Kč podstatný nárůst. Nejvyšší 
příjmy z prodejů podílových listů připadly na dluhopisové fondy, za čímž 
stál jejich vyšší výnos ve srovnání s ostatními fondy z důvodu poklesu 
výnosů dluhopisů a růstu jejich cen. Nicméně vzhledem k současné nízké 
úrovni výnosů dluhopisů nacházející se na historických minimech nelze 
očekávat obdobné výsledky i v příštím roce. Současné období nízkých 
sazeb zároveň neumožňuje výraznější prostor pro zhodnocení peněžních 
fondů investujících do pokladničních poukázek a krátkodobých dluhopi-
sů, z toho důvodu pokračoval v roce 2012 – stejně jako v minulých letech 
– z těchto fondů odliv prostředků. 

 
 
 
24  V této souvislosti působí i samotné nastavení podmínek nároků na dávky penzijního připo-

jištění a jejich výplatu. Nárok na jednorázové vyrovnání podle původních podmínek vzniká 
po 15 letech spoření bez ohledu na dosažený věk. Od roku 2009 tak dochází postupně 
k naplnění tohoto nároku u řady smluv uzavřených v prvních letech po zavedení penzijního 
připojištění v roce 1994. 

25  Legislativní předpisy umožňují penzijním fondům držet až 30 % majetku ve státních dlu-
hopisech emitovaných v zemích OECD v kategorii do splatnosti, a tedy oceňovat je naběh-
lou hodnotou. 

GRAF IV.22 

Kapitálové vybavení penzijních fondů, oceňovací rozdíly 
a náklady příštích období 
(v % aktiv) 
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GRAF IV.23 

Dekompozice změny čistých aktiv otevřených podílových 
fondů určených veřejnosti  
(v mld. Kč; za rok 2012)  
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Nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv zaznamenali 
mírný pokles poskytnutých úvěrů...  
Celkový objem úvěrů poskytnutých nebankovními zprostředkovateli fi-
nancování aktiv (NZFA) zaznamenal v průběhu roku 2012 pokles 
o necelých 10 mld. Kč a jeho hodnota ke konci roku 2012 činila 
256,7 mld. Kč (Graf IV.24). Zmíněný pokles byl téměř rovnoměrně způso-
ben jak poklesem poskytnutých úvěrů domácnostem, tak nefinančním 
podnikům. Z úvěrů poskytnutých NZFA nefinančním podnikům pochází 
téměř 90 % objemu od leasingových společností. Stále významnější část 
aktivit těchto společností se pak přesouvá od poskytování úvěrů formou 
finančního leasingu k operativnímu leasingu.26 Data České leasingové 
a finanční asociace potvrzují tento trend i v roce 2012, kdy operativní 
leasing představoval 40,5 % objemu financované částky nových obchodů 
(31,6 % v roce 2011). V této změně charakteru aktivit leasingových spo-
lečností lze spatřovat také jednu z příčin pokračujícího poklesu tržního 
podílu NZFA na půjčkách poskytnutých nefinančním podnikům. Tržní 
podíl na úvěrech poskytnutých NZFA domácnostem na spotřebu – i přes 
jejich absolutní pokles v roce 2012 – zůstává stabilní nad 25 %, což je 
zapříčiněno i poklesem poskytnutých spotřebitelských úvěrů bankovním 
sektorem v průběhu roku 2012. 

... jejichž rizikovost nezaznamenala v  roce 2012 významných změn 
Data z Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a z úvěrového 
registru fyzických osob sdružení SOLUS naznačují, že úvěrové riziko 
v bilancích NZFA v průběhu roku mírně pokleslo. Tento pokles se týkal 
především úvěrů poskytnutých domácnostem, u kterých se 3měsíční míra 
defaultu ve 4. čtvrtletí 2012 snížila na 2,9 %. Riziko nesplacení poskytnu-
tých úvěru oproti bankám však zůstává pro subsektor NZFA podstatně 
vyšší (Graf IV.25). 

  

 
 
 
26  Operativní leasing umožňuje užívat movitou či nemovitou věc, na rozdíl od finančního 

leasingu však nedochází k převodu podstatných rizik a odměn spojených s vlastnictvím ak-
tiva. Operativní leasing je tedy de facto pronájem a není zahrnut do statistik ČNB týkajících 
se finančního zprostředkování. 

GRAF IV.24 

Půjčky nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv 
(v mld. Kč a v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Tržní podíl na celkových úvěrech rezidentům poskytnutých bankami a neban-

kovními zprostředkovateli. Ostatní půjčky zahrnují úvěry domácnostem mimo 
spotřebitelské úvěry, úvěry nerezidentům a sektorově nečleněné úvěry. 
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GRAF IV.25 

3M míra defaultu úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi 
(v %) 

 
Pramen:  BRKI, NRKI, SOLUS, ČNB 
Pozn.:  Míra defaultu úvěrů poskytnutých NZFA domácnostem je spočtena jako průměr 

z dat NRKI a SOLUS. Pro úvěry nefinančním podnikům a úvěry celkem je využit 
pouze NRKI. 
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4.2 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANK, POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ  

Provedené zátěžové testy dokládají, že bankovní sektor zůstává 
i v ekonomické recesi odolný vůči scénářům nepříznivého vývoje. Banky 
disponují vysokým kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat 
negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost dostatečně 
nad 8% regulatorní hranicí i v případě velmi nepříznivého scénáře. Banky 
obstály i v zátěžovém testu likvidity. Rovněž sektor pojišťoven vykázal díky 
svému vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru odolnosti vůči 
nepříznivému scénáři. Sektor penzijních fondů zůstává citlivý na volatilitu 
cen držených cenných papírů, navýšení kapitálu v průběhu roku 2012 
však jeho odolnost ve srovnání s minulým rokem posílilo. 

Zátěžové testy jsou založeny na nepříznivém scénáři Vleklá 
deprese, který je rozšířen o další citlivostní analýzy 
Pro zhodnocení odolnosti bank, pojišťoven a penzijních fondů byly prove-
deny makrozátěžové testy, které využívají Základní scénář a jeden zátěžo-
vý scénář Vleklá deprese reprezentující výrazný a dlouhotrvající pokles 
ekonomické aktivity v ČR (viz část 2.1). ČNB v rámci svých zátěžových 
testů tradičně rozšiřuje samotný zátěžový scénář o další citlivostní analýzy, 
které zesilují dopady negativního vývoje a ilustrují tak odolnost sektorů 
vůči dalším relevantním rizikům. 

Metodika zátěžových testů bank se dále zdokonaluje 
Zatímco v minulém roce byly zátěžové testy solventnosti bankovního 
sektoru rozšířeny o délku testovaného horizontu ze dvou na tři roky, 
letošní testy jsou zpřesněny zejména z pohledu využívaných satelitních 
modelů, které byly znovu odhadnuty na nejnovějších časových řadách. 
Mírně byl zpřísněn test mezibankovní nákazy, který nyní zohledňuje cel-
kové vzájemné expozice bank, nikoliv pouze jejich čisté expozice. Zároveň 
byla pozornost věnována způsobu odhadu zisků bank, které slouží jako 
první polštář ke krytí případných ztrát a mají tak z pohledu celkových 
výsledků testů podstatnou roli. 

V letošních testech byl původní model pro odhad upraveného provozního 
zisku bank rozšířen přidáním alternativního přístupu založeného na vývoji 
úrokových sazeb. Upravený provozní zisk byl rozdělen na své úrokové 
a neúrokové části.27 Zatímco neúrokové výnosy a náklady jsou pro jednot-
livé banky na horizontu testů předpokládány konstantní, úrokové výnosy 
a náklady jsou modelovány na základě projekce průměrných úrokových 
sazeb hlavních úvěrových segmentů, tj. úvěrů poskytnutých nefinančním 
podnikům, domácnostem na bydlení a spotřebu a ostatních úvěrů. Pří-
slušné úvěrové sazby jsou odhadnuty jako funkce mezibankovní sazby 
PRIBOR. Depozitní sazby jsou získány z předpokladu o snaze bank udržet 
určitou úroveň marže, tj. úrokového rozpětí mezi úvěrovými a depozitní-
mi sazbami. Na rozdíl od agregátního modelu upraveného provozního 

 
 
 
27  Mezi neúrokové části upraveného provozního zisku patří správní náklady, výnosy a náklady 

z poplatků a provizí, odpisy, tvorba rezerv, výnosy z dividend a ostatní zisky a ztráty.  

TAB. IV.5 

Vývoj klíčových proměnných v jednotlivých scénářích 
(průměrné hodnoty pro uvedené roky) 

Skutečnost  Základní scénář Vleklá deprese 

  2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Makroekonomický  
vývoj 

              

HDP (yoy %) -1,2 -0,5 1,8 2,8 -2,3 -3,3 -1,4 
Měnový kurz 
CZK/EUR 25,1 25,6 25,3 25,0 26,5 27,7 27,8 

Inflace (%) 3,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,1 -0,8 

Nezaměstnanost (%) 7,0 7,7 8,0 7,7 7,9 9,2 10,0 

Růst nominálních  
mezd (%) 2,9 1,2 3,5 3,8 -1,0 -4,3 -2,6 

Efektivní růst HDP  
eurozóny (%) 0,8 0,5 1,6 2,1 -0,1 -0,3 -0,3 

                
Růst úvěrů (%)               
Celkem 2,4 1,4 2,6 4,4 -1,5 -4,2 -1,6 

Podniky 0,9 1,4 4,0 6,1 -2,9 -5,5 -2,5 

Domácnosti 3,6 1,7 1,6 3,4 -0,3 -3,8 -1,0 
                
Míry defaultu  
(PD, %) 

              

Podniky 1,9 2,7 2,5 2,3 3,9 6,4 6,1 

Úvěry na bydlení 3,9 4,3 3,9 3,4 4,9 7,1 6,3 

Spotřebitelské úvěry  4,3 4,9 4,6 4,0 5,4 7,8 10,5 
                
Ztrátovost ze  
selhání (LGD, %) 

              

Podniky 45,0 45,0 45,0 45,0 48,6 55,3 55,2 

Úvěry na bydlení 22,0 22,7 22,8 22,4 30,7 46,4 51,6 

Spotřebitelské úvěry  55,0 55,9 57,1 55,9 56,9 65,7 67,2 
                
Trhy aktiv (%)               

3M PRIBOR 1,0 0,3 0,6 1,3 0,5 0,5 0,5 

5Y výnos 1,5 0,9 1,1 1,9 1,2 1,5 1,6 

3M EURIBOR 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 

5Y EUR výnos 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 

Změna cen rezid.  
nemovitostí -4,0 -1,6 0,3 1,6 -10,4 -9,9 -0,1 

Změna cen akcií 14,0 -5,0   -25,0   
                
Výnosy bank               

Upravený provozní   
zisk (yoy %) -5,2 -5,3 -5,0 -2,1 -16,8 -13,8 -7,3 

Pramen: ČNB, výpočty ČNB, BRKI 
Pozn.:  Ve srovnání s mírou nezaměstnanosti uvedenou v minulé ZFS odpovídají letošní 

hodnoty obecné míře nezaměstnanosti dle definice ILO. 
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zisku umožňuje tento přístup nastavovat šoky do různých úrokových 
sazeb v závislosti na předpokladech daného scénáře. 

Základní scénář naznačuje růst úvěrových rizik a pokles ziskovosti 
sektoru 
Zátěžové testy bankovního sektoru patří tradičně mezi nejdůležitější  
nástroje k hodnocení potenciálních rizik ohrožujících stabilitu českého 
finančního sektoru jako celku. Podstatná pozornost je věnována zejména 
úvěrovému riziku, které představuje v českém bankovním sektoru nejzá-
važnější riziko. Vývoj úvěrového rizika úzce souvisí především s vývojem 
v sektoru domácností a podniků. Stále nepříznivý ekonomický výhled 
v těchto sektorech se tak pro následující roky (viz části 2.2. a 2.3) projevu-
je nárůstem úvěrového rizika. Očekávaná míra defaultu zůstává v Základ-
ním scénáři na zvýšených hodnotách a ve srovnání s rokem 2012 dále 
roste (Tab. IV.5). Vzhledem k déletrvajícímu prostředí nízkých úrokových 
sazeb a zvýšenému konkurenčnímu tlaku se předpokládá pokračování 
pozorovaného trendu poklesu upravených provozních zisků bank, a to 
zhruba o 5 % ročně. I přes tento méně příznivý výhled ziskovosti bankov-
ního sektoru a růst úvěrových rizik zůstává bankovní sektor na celém 
horizontu testů odolný a disponuje dostatečnými kapitálovými rezervami. 
Celková agregátní kapitálová přiměřenost sektoru se pohybuje kolem 
15 %, tedy výrazně nad 8% regulatorním limitem. I přes tuto skutečnost 
se v Základním scénáři dostávají dvě banky (reprezentující 1 % aktiv sek-
toru) do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti. V tomto případě 
se jedná o důsledek nastaveného obchodního modelu bank, který meto-
dika zátěžových testů hodnotí z dlouhodobějšího hlediska jako neudrži-
telný – to implikuje pro následující období jeho úpravu nebo navýšení 
kapitálu bank (Tab. IV.6, 1.sloupec). 

Zátěžový scénář Vleklá deprese by implikoval výrazný nárůst 
úvěrového rizika... 
V zátěžovém scénáři Vleklá deprese by se kombinace propadu ekonomic-
ké aktivity a zahraniční poptávky, zvýšené nezaměstnanosti a poklesu 
reálných mezd odrazila ve znatelném růstu úvěrových ztrát a růstu míry 
defaultu jak v sektoru nefinančních podniků, tak domácností (Tab. IV.6, 
2. sloupec), což je způsobeno i délkou recese, která vede k  vyčerpání 
finančních rezerv části domácností a podniků ke splácení svých závazků. 
Scénář implikuje výrazně negativní tempa růstu úvěrů, a to jak z titulu 
propadu poptávky po úvěrech, tak z důvodu omezené nabídky v rámci 
přitvrzování úvěrových standardů. Pokles úvěrového zprostředkování se 
společně s celkově nízkou úrovní úrokových sazeb promítne v citelném 
poklesu úrokového zisku, což má za následek zhruba 33% pokles celko-
vého upraveného provozního zisku bankovního sektoru na horizontu 
predikce. Uvažovaný vývoj ekonomiky se tak společně s vysokými uvěro-
vými ztrátami projeví v letech 2014 a 2015 účetní ztrátou bankovního 
sektoru. 

... celková kapitálová přiměřenost sektoru by však zůstala 
dostatečně nad regulatorní hranicí 
I přes nepříznivý vývoj ziskovosti a vysoké úvěrové ztráty neklesá agregát-
ní kapitálová přiměřenost (CAR) bankovního sektoru v zátěžovém scénáři 
Vleklá deprese výrazně pod 12 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1 se pohy-

TAB. IV.6 

Dopad alternativních scénářů do bankovního sektoru 

 
Základní scénář Vleklá deprese 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Očekávané úvěrové ztráty  
(ztráty s minusem)       

v mld. Kč -24,2 -25,1 -23,4 -36,4 -67,9 -62,4 

v % aktiv -0,5 -0,5 -0,5 -0,8 -1,4 -1,4 

Zisky/ztráty z tržních rizik       
v mld. Kč 3,7 -3,2 -7,1 0,9 -1,0 -0,9 

v % aktiv 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Výnosy ke krytí ztrát  
(upravený provozní zisk)       

v mld. Kč 73,5 69,8 68,3 64,6 55,7 51,6 

v % aktiv 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 

Zisk/ztráta před zdaněním       
v mld. Kč 52,9 41,5 37,9 29,0 -13,8 -11,9 

v % aktiv 1,1 0,8 0,7 0,6 -0,3 -0,3 

Kapitálová přiměřenost  
ke konci období v %       

celková 16,0 16,3 15,2 14,9 13,2 12,0 

Tier 1 15,6 15,8 14,8 14,5 12,8 11,6 

Kapitálové injekce       
v mld. Kč  0,3    16,0  
v % HDP 

 
0,01 

 
  0,4 

 
Počet bank  
pod 8 % CAR 

2     13   

Pramen: ČNB, výpočty ČNB 

TAB. IV.7 

Míry znehodnocení (haircuts) expozic zemí EU v citlivostní 
analýze Ztráta důvěry 

Země Haircut v % 

Belgie 7 

Francie 2 

Irsko 24 

Itálie 22 

Kypr 49 

Maďarsko 30 

Malta 14 

Německo 0 

Nizozemsko 0 

Portugalsko 33 

Rakousko 1 

Řecko 51 

Slovinsko 20 

Španělsko 26 

Velká Británie 2 

Pramen: Ratingové agentury, výpočty ČNB 
Pozn.: Míry znehodnocení jsou vypočteny s využitím ratingů hlavních agentur z 

počátku května 2013 pro EU země se zadlužením přesahujícím 60 % HDP. Slo-
vinsko bylo zařazeno do seznamu zemí z důvodu zvýšených nejistot ohledně 
stability domácího bankovního sektoru. 
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buje řádově o půl procentního bodu pod celkovou kapitálovou přiměře-
ností, což dále ilustruje dobrou kapitálovou vybavenost sektoru. Ačkoli se 
agregátní hodnota CAR udržuje dostatečně nad regulatorním minimem, 
třinácti bankám reprezentujícím zhruba 17 % sektoru klesá kapitálová 
přiměřenost pod regulatorní minimum a tyto banky by musely posílit 
kapitál. Celková potřebná výše kapitálových injekcí je rovna necelým 
16 mld. Kč, což představuje zhruba 0,4 % HDP. Z hlediska velikosti ban-
kovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohro-
zit jeho stabilitu (Tab. IV.6, 2. sloupec). Základem stability bankovního 
sektoru je jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ve srovnání s před-
chozím rokem nadále vzrostla o 1,2 p.b., a jeho schopnost generovat 
výnosy ke krytí ztrát i v případě silně nepříznivého vývoje. 

Scénář Vleklá deprese je rozšířen o předpoklad eskalace dluhové 
krize a růst svrchovaného rizika 
Jednou z variant rozšíření scénáře Vleklá deprese je předpoklad týkající se 
eskalace dluhové krize eurozóny, která by obnovila tenze na finančních 
trzích a vedla k významnému růstu výnosů vládních dluhopisů EU. Tento 
vývoj by se projevil ztrátou důvěry investorů a růstem rizikové averze ne-
jen vůči zadluženým zemím EU, ale i ČR. V rámci této citlivostní analýzy 
Vleklá deprese a ztráta důvěry je předpokládáno určité znehodnocení 
veškerých držených expozic za zeměmi EU. K tomuto základnímu zne-
hodnocení jsou však dále použity dodatečné předpoklady 
o znehodnocení (tzv. haircuts) expozic za zeměmi EU se zadlužením pře-
sahujícím 60 % HDP (Tab. IV.7). Zmíněný předpoklad generuje bankov-
nímu sektoru dodatečné ztráty ve výši necelých 25 mld. Kč. Hodnota 
českých vládních dluhopisů držených bankami by také poklesla vzhledem 
k výraznému předpokládanému nárůstu výnosů domácích vládních dlu-
hopisů v průběhu roku 2013. Kapitálová přiměřenost sektoru zůstává 
v případě této dodatečné zátěže zhruba na 11 % (Tab. IV.8). 

Celková kapitálová přiměřenost se udrží nad 8% hranicí i pro vel-
mi extrémní zátěž kombinující nepříznivý scénář, ztrátu důvěry 
a odpis části expozic vůči mateřským skupinám 
Varianta zátěžového scénáře se ztrátou důvěry je rozšířena o další zátěž 
prostřednictvím předpokladu znehodnocení 50 % všech expozic pěti 
největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám (tato citlivostní 
analýza je v Tab. IV.8. označena jako Mateřské skupiny). Pro účely testo-
vání jsou využity tzv. upravené expozice, které jsou získány odečtením 
závazků domácí banky ve formě přijatých úvěrů a vkladů od mateřské 
banky od celkové hrubé expozice (viz část 4.1). Tento extrémní předpo-
klad způsobí bankovnímu sektoru dodatečné ztráty přesahující 39 mld. Kč 
a pokles kapitálové přiměřenosti pod 10% hranici (Graf IV.26). Zvolený 
dodatečný šok je nutno chápat jako možnost kvantifikovat přenos nega-
tivního šoků z mateřských skupin na český bankovní sektor, nikoliv jako 
předpoklad bankrotu všech pěti uvažovaných mateřských bank. Výše 
potřebných kapitálových injekcí pro takto uvažovaný šok přesahuje 
31 mld. Kč (0,8 % HDP). 

TAB. IV.8 

Výsledky citlivostních analýz 
(v rámci scénáře Vleklá deprese) 

 

Vleklá deprese  
a ztráta důvěry 

Mateřské skupiny 

 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Očekávané úvěrové ztráty  
(ztráty s mínusem)       

v mld. Kč -38,0 -71,8 -57,3 -38,0 -71,8 -57,3 

v % aktiv -0,8 -1,5 -1,2 -0,8 -1,5 -1,2 
Zisky/ztráty z tržních rizik   

  v mld. Kč -16,5 2,6 3,7 -16,5 2,6 3,7 

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

Riziko zadlužených zemí   
  v mld. Kč -24,5 0,0 0,0 -24,5 0,0 0,0 

v % aktiv -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 

Ztráta z mateřských expozic       

v mld. Kč 0,0 0,0 0,0 -39,2 0,0 0,0 

v % aktiv 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 

Mezibankovní nákaza   
  v mld. Kč -0,1 -0,7 -0,2 -0,1 -3,9 0,0 

v % aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Výnosy ke krytí ztrát  
(upravený provozní zisk)       

v mld. Kč 65,0 58,8 51,0 65,0 58,8 51,0 

v % aktiv 1,4 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 
Zisk/ztráta před zdaněním   

  v mld. Kč -14,0 -11,0 -2,8 -53,2 -14,2 -2,6 

v % aktiv -0,3 -0,2 -0,1 -1,1 -0,3 -0,1 
Kapitálová přiměřenost  
ke konci období v %       

celková 13,7 11,6 11,2 12,4 10,1 9,7 

Tier 1 13,2 11,2 10,8 11,9 9,7 9,3 

Kapitálové injekce       

v mld. Kč 
 

29,6 
 

  31,5 
 

v % HDP 
 

0,8 
 

  0,8 
 

Počet bank pod 8 % CAR 14     14   

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 

 
GRAF IV.26 

Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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Test koncentrace portfolií opět potvrzuje významné dopady pří-
padného pádu největších dlužníků 
Koncentrace klientských úvěrových expozic měřená podílem tří největších 
expozic (v portfoliu úvěrů právnickým osobám) se dlouhodobě pohybuje 
kolem 13 % a v posledních letech mírně klesá (12,5 % v roce 2012). 
Na druhou stranu se zvyšuje podíl zcela nezajištěných pohledávek 
na objemu úvěrů třem největším dlužníkům, který ke konci roku činil 
53 %. V případě selhání těchto dlužníků by se tak úvěrové ztráty bank 
mohly dostat k vysokým hodnotám. Z toho důvodu je v rámci scénáře 
Vleklá deprese a ztráta důvěry testována další citlivostní analýza předpo-
kládající selhání tří největších dlužníků každé banky. Vzhledem 
k uvedenému podílu zcela nezajištěných pohledávek na objemu úvěrů 
třem největším klientům se v testu předpokládá znehodnocení těchto 
expozic ve výši 50 %. 

Předpokládaný šok má výrazný dopad na stabilitu bankovního sektoru 
a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost ke konci roku 2013 klesá 
k 11,2 %. V případě zohlednění mimobilančních expozic vůči třem nej-
větším klientům pak klesne k 10,8 % (Graf IV.27). Z pohledu zátěže se 
však jedná o velmi extrémní předpoklad testů, který z titulu své razance 
a  řádově menší pravděpodobnosti převyšuje standardně využívané zátě-
žové scénáře. Výslednou kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru na 
základě takto výrazného šoku lze proto hodnotit pozitivně.  

Doplňující citlivostní analýza scénáře Vleklá deprese hodnotí 
dopady pokračujícího propadu ekonomické aktivity... 
Poslední citlivostní analýza rozšiřuje scénář Vleklá deprese o předpoklad 
dlouhotrvající ekonomické recese na celém tříletém horizontu testů, která 
je doprovázena vyšším poklesem příjmů domácností a podniků a dalším 
omezením jejich spotřeby a investic. Domácnosti na základě nepříznivých 
očekávání zvyšují tvorbu svých opatrnostních úspor a míra úspor 
v ekonomice se tak nadále zvyšuje. Naopak u domácností s nižšími příjmy 
způsobí dlouhotrvající ekonomický pokles a nárůst nezaměstnanosti vy-
čerpání jejich zbývajících finančních rezerv a výrazný růst míry nesplácení 
jejich dříve přijatých závazků. Měnová politika zůstává i v tomto scénáři 
nečinná, devizové intervence nejsou přepokládány (citlivostní analýza je 
označená jako Zesílená vleklá deprese, Tab. IV.9 a Graf IV.28). 

... který se projeví ve výrazném růstu úvěrových ztrát bankovního 
sektoru 
Citlivostní analýza zároveň předpokládá nárůst nelinearit spojených 
s několikaletým poklesem ekonomické aktivity domácí ekonomiky, které 
se v posledních dvou letech testů projeví výrazným navýšením míry de-
faultu (PD) podniků i domácností, ale i ztrátovosti ze selhání (LGD). Kom-
binace nepříznivých faktorů by se odrazila ve velmi znatelném nárůstu 
úvěrových ztrát bank, které převyšují 3,5násobek hodnot očekávaných 
v Základním scénáři a dosahují na konci roku 2015 více než 80 mld. Kč. 
(Tab. IV.9). Ztráty z přecenění cenných papírů jsou minimální vzhledem 
k předpokládané stabilitě úrokových sazeb, nicméně dlouhodobý ekono-
mický propad se projeví průměrným 15% meziročním poklesem uprave-
ného provozního zisku bank, a to jak z důvodu nižších výpůjčních sazeb 
a úrokových marží, tak z důvodu snížení poplatků a provizí bank. 

GRAF IV.27 

Dopad pádu tří největších dlužníků každé banky 
(v %; v rámci scénáře Vleklá deprese a ztráta důvěry, LGD = 50 %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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TAB. IV.9 

Citlivostní analýza Zesílená vleklá deprese 
 

  Vleklá deprese 
Zesílená vleklá 

deprese 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Makroekonomický vývoj             

HDP (yoy %) -2,3 -3,3 -1,4 -1,8 -1,9 -2,0 

Inflace (%) 1,7 1,1 -0,8 1,7 1,0 -1,4 

Nezaměstnanost (%) 7,9 9,2 10,0 7,9 9,0 10,1 

Růst nomin.mezd (%) -1,0 -4,3 -2,6 -1,0 -4,6 -3,4 

Míry defaultu (PD, %)             

Podniky 3,9 6,4 6,1 3,9 6,7 6,9 

Úvěry na bydlení 4,9 7,1 6,3 4,6 7,0 8,5 
Spotřebitelské úvěry 

 
5,4 7,8 10,5 5,4 8,2 11,0 

Ztrátovost ze selhání  
(LGD, %)             

Podniky 48,6 55,3 55,2 47,5 53,2 57,9 

Úvěry na bydlení 30,7 46,4 51,6 30,7 46,9 60,2 

Spotřebitelské úvěry  56,9 65,7 67,2 56,8 66,6 69,1 

Trhy aktiv (%)             
Změna cen rezid.  

   nemovitostí 
-10,4 -9,9 -0,1 -9,3 -12,0 -10,3 

Dopad do bankovního  
sektoru (mld. Kč)             

Úvěrové ztráty -36,4 -67,9 -62,4 -35,4 -70,1 -84,1 

Upravený provozní zisk 64,6 55,7 51,6 64,9 57,3 46,9 

Zisk/ztráta před zdaněním 29,0 -13,8 -11,9 30,1 -14,4 -38,3 

Kapitálová přiměřenost  
ke konci období (v %)             

celková 14,9 13,2 12,0 14,9 13,1 10,5 

Tier 1 14,5 12,8 11,6 14,5 12,7 10,1 

Kapitálové injekce             

v mld. Kč 16.0 29.1 

v % HDP   0,4     0,7   

Počet bank pod 8 % CAR   13     14   

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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Bankovní sektor jako celek zůstává odolný, potřebuje ale 
dostatečné kapitálové polštáře 
Bankovní sektor jako celek se v posledních dvou letech horizontu testů 
dostává do účetní ztráty a 14 bank reprezentujících téměř 19 % aktiv 
sektoru se ocitá v situaci nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Výše 
kapitálových injekcí by činila více než 29 mld. Kč. Obdobných hodnot 
kapitálových injekcí bylo v zátěžových testech dosaženo i v rámci výše 
uvedených citlivostních analýz, které bankovnímu sektoru přinášely doda-
tečné ztráty (například odepsání části expozic vůči zadluženým zemím 
EU), nejednalo se však o natolik vysoké ztráty pouze z titulu nepříznivého 
vývoje sektoru podniků a domácností. V rámci uvedeného negativního 
vývoje by se agregátní kapitálová přiměřenost bankovního sektoru udrže-
la nad 8% regulatorní hranicí (Graf IV.28), nicméně v případě pokračují-
cího nepříznivého vývoje, který by přesahoval uvažovaný 3letý horizont 
testů, by mohla klesnout pod kritickou úroveň. I když předpoklad této 
citlivostní analýzy je poměrně extrémní, její výsledky podtrhují důležitost 
toho, aby banky udržovaly dostatečné kapitálové polštáře ke krytí ztrát 
pramenících z velmi nepříznivého neočekávaného vývoje a zachovaly si 
tak nadále svou současnou odolnost vůči negativním šokům. 

Testy likvidity potvrzují dobrou likviditní pozici bank v ČR 
Součástí hodnocení odolnosti bankovního sektoru byla rovněž aplikace 
zátěžového testu likvidity v rámci scénáře Vleklá deprese (Tab. IV.10). 
Pro testování likviditního rizika bank byl použit makrozátěžový dvoukolo-
vý testovací model prezentovaný v ZFS 2010/2011. Test se zjednodušeně 
zaměřuje na odolnost likviditního polštáře bank vůči případným likvidit-
ním šokům. První kolo dopadu zahrnuje vznik potenciální mezery v bilanci 
bank vyvolané zvýšeným požadavkem na financování aktiv při nižších 
zdrojích (Tab. IV.10, první dvě položky), a to za současného snížení hod-
not některých aktiv (ostatní položky) bez rozdílu v jejich účtování, 
tj. přecenění dopadá i na aktiva držená do splatnosti. Odliv depozit 
a snížení hodnot aktiv prodaných před splatností jsou vyjádřeny jako 
průměrné hodnoty rozdílných parametrů aplikovaných na konkrétní ban-
ku, které byly odvozeny od výsledků jednotlivých bank v rámci zátěžových 
testů solvence prezentovaných výše.28 Druhé kolo šoků vzniká následkem 
zvýšení reputačního a systémového rizika způsobeného reakcemi bank 
ve snaze uzavřít likviditní mezeru a je vyjádřeno prostřednictvím dodateč-
ných ztrát z přecenění cenných papírů držených v bilanci. Celkově se 
jedná o scénáře s velmi vysokou mírou zátěže. 

Scénář byl aplikován jednotlivě na 23 bank se sídlem v ČR na horizontu 
jednoho a tři měsíců. Pro hodnoceni bilanční likvidity byl vybrán jako 
ukazatel likviditní polštář (LB),29 který byl vypočítán ve své počáteční hod-

 
 
 
28  Banky, které se v zátěžových scénářích úvěrového rizika dostaly do účetních ztrát, čelí 

většímu odlivu depozit než ziskové banky. Při prodejích nelikvidních aktiv je zohledněna 
kvalita aktiv dané banky měřená rizikovými náklady úvěrového portfolia. 

29  Likviditní polštář je pro horizont jednoho měsíce dán součtem pokladní hotovosti, pohledá-
vek za centrální bankou, českých vládních dluhopisů a pohledávek splatných do jednoho 
měsíce, zatímco pro tříměsíční horizont jsou brány v úvahu pohledávky splatné do třech 
měsíců. 

TAB. IV.10 

Typ scénáře a velikost šoku v likviditním zátěžovém testu 
bank 
Typ scénáře Hodnota 

Odliv vkladů do 1, resp. 3 měsíců  
(průměr za banky, v %) 11/20* 

Čerpání z příslibů (kreditní linky, v % objemu) 10 

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

50 

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

30 

Snížení hodnoty vládních dluhopisů použitelných  
jako zástava v dodávacích operacích ČNB (v %) 25 

Snížená hodnota ostatních cenných papírů (v %) 30 

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

50 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  *První číslo platí pro jednoměsíční test, druhé číslo pro tříměsíční test. 

GRAF IV.28 

Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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notě a po aplikaci obou kol likviditních šoků (Graf IV.29). Počáteční likvi-
ditní polštáře (plné sloupce) vypovídají o poměrně vysoké úrovni udržova-
ných pohotových aktiv v celkovém bankovním sektoru (nad 20 %), při-
čemž dlouhodobě nejnižší počet pohotových aktiv drží stavební spořitelny 
(většina pod 20 %). Dopady negativních šoků do bilancí sledovaných 
skupin bank byly poměrně rozdílné (Graf IV.29). 

V průměru by byly na horizontu jednoho měsíce zasaženy nejvíce malé 
banky následované velkými bankami, na horizontu tři měsíců stavební 
spořitelny a dále malé banky. Likviditní polštář by se v průměru snížil 
o více než dvě třetiny, jen v případě aplikace tříměsíčního horizontu by
poklesl objem pohotových aktiv sektoru stavebních spořitelem o více než 
90 %. To je způsobeno nastavením parametrů systému stavebního spo-
ření, kde významnou část termínovaných vkladů tvoří vklady s charakte-
rem vkladů s tříměsíční výpovědní lhůtou. Plně by likviditní polštář vyčer-
paly v případě měsíčního testu dvě banky a v případě tříměsíčního testu 
šest bank. Zdůvodnění nabízí typ obchodního modelu, který jednotlivé 
banky volí, a celkový objem a skladba držených pohotových aktiv 
(Tab. IV.11). Velmi specifické obchodní modely (zejména v případě někte-
rých středních a malých bank), kde proti sobě stojí dlouhodobá aktiva 
financovaná emisí vlastních cenných papírů, s držbou minimálního likvi-
ditního polštáře (v průměru kolem 5 %), nemohou z definice při simulo-
vané zátěži obstát. 

Skladba likviditního polštáře se napříč bankami liší. Zatímco velké banky, 
malé banky a většina stavebních spořitelen drží značnou část svých likvid-
ních prostředků v podobě českých vládních dluhopisů, střední banky je 
mají rovnoměrněji rozděleny mezi další aktiva likviditního polštáře. 
V tomto testu dopadly střední banky v průměru nejlépe, nicméně při 
aplikaci vyšší zátěže na nedobytnost krátkodobých pohledávek například 
z důvodu zamrznutého mezibankovního trhu by tyto banky nedopadly 
tak příznivě. Stejně tak v případě aplikace scénáře obdobného řecké krizi, 
kdy by český vládní dluh podléhal vysokým odpisům z důvodu materiali-
zace svrchovaného kreditního rizika, by dopadly výsledky daleko hůře 
pro stavební spořitelny a ostatní banky s vysokou koncentrací českých 
státních dluhopisů v bilancích.  

Přestože podmínky scénáře byly nastaveny relativně přísně, testované 
banky přestály simulovanou zátěž a byly by schopny ve stanoveném ter-
mínu do jednoho a třech měsíců odstranit potenciální likviditní mezeru 
i za předpokladu zhoršených tržních podmínek. Dobrou likviditní pozici 
domácích bank dokládá také provedené šetření týkající se poměrů LCR 
v rámci regulatorních pravidel CRD IV/CRR. Výsledky šetření dokládají, že 
české banky by neměly potíže se splněním požadovaných limitů s výraz-
nou rezervou. 

Zátěžové testy pojišťoven a penzijních fondů testují odolnost 
obou sektorů vůči výraznému nárůstu úrokových sazeb 
Provedené zátěžové testy pojišťoven a penzijních fondů se zaměřují 
na hodnocení rizik obou sektorů v horizontu jednoho roku. Společně se 
Základním scénářem byla testována také odolnost vůči rozšířené variantě 
zátěžového scénáře Vleklá deprese a ztráta důvěry, která zachycuje ne-

GRAF IV.29 

Výsledky testu likvidity  
(%, podíl na celkových aktivech) 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  LB = likviditní polštář; 1M = jednoměsíční; 3M = tříměsíční. 

34
,3

 

33
,0

 

38
,1

 

20
,1

 

7,
1 

14
.0

 

7,
5 

5,
4 

36
,5

 

35
,7

 

40
,4

 

23
,6

 

8,
7 

12
,7

 

2,
4 

1,
3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Velké banky Střední banky Malé banky Stavební
spořitelny

Počáteční LB_1M LB po zátěži_1M

Počáteční LB_3M LB po zátěži_3M

TAB. IV.11 

Složení likviditního polštáře u splatnosti pohledávek 
do 1 měsíce  

Velké 
banky 

Střední 
banky 

Malé 
banky 

Stavební 
spořitelny 

Pokladní hotovost 2,5 0,3 0,9 0,0 

Pohledávky vůči 

centrálním bankám 21,7 24,2 21,5 10,9 

úvěrovým institucím do 1M 7,0 13,3 13,7 7,1 

vládním institucím do 1M 0,1 0,0 0,0 0,0 

ostatním klientům do 1M 15,3 13,8 9,7 0,2 

Dluhopisy emitované  
českou vládou v CZK 49,2 29,2 49,0 61,5 

Dluhopisy emitované ČNB v CZK 0,0 0,0 0,0 0,0 

Likviditní polštář/celková aktiva 33,7 30,5 43,1 19,1 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnoty v tabulce vyjadřují medián za příslušné banky. 
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příznivý ekonomický vývoj spojený se zvýšenou nejistotou na finančních 
trzích a ztrátou důvěry investorů vůči ČR. Zvolené předpoklady se v rámci 
scénáře projeví citelným znehodnocením měnového kurzu a razantním 
růstem výnosů českých státních dluhopisů, což může představovat pro 
pojišťovny a penzijní fondy, které drží významnou část portfolia 
v dluhových cenných papírech, podstatné riziko. 

Zátěžové testy penzijních fondů dokládají dostatečnou odolnost 
sektoru vzhledem k vysoké hodnotě vlastního kapitálu 
Výsledky testů penzijních fondů dokládají vysokou odolnost sektoru vůči 
předpokládaným rizikům, což je způsobeno především vysokou úrovní 
vlastního kapitálu. Jeho velikost v průběhu roku 2012 však výrazně vzrost-
la (o více než 10 mld. Kč) z důvodu růstu oceňovacích rozdílů (Graf IV.22) 
a v případě nepříznivého vývoje na finančních trzích by se tak opět mohla 
podstatně snížit (Tab. IV.12). To dosvědčuje i vývoj v minulých letech, kdy 
následkem nepříznivého vývoje na finančních trzích zaznamenal sektor 
penzijních fondů v roce 2008 propad vlastního kapitálu na úroveň 
3,2 mld. Kč, a to především z důvodu výrazné ztráty v položce oceňova-
cích rozdílu ve výši téměř 8 mld. Kč.  

Výsledky testů dále ukazují, že nepříznivý scénář by sektoru penzijních 
fondů způsobil nejvýznamnější ztráty z titulu úrokového rizika přesahující 
4 mld. Kč. Naopak předpokládané znehodnocení měnového kurzu by pro 
sektor představovalo zisky vzhledem ke zhodnocení portfolia umístěného 
v cizích měnách. Malá citlivost sektoru vůči poklesu cen akcií odráží sku-
tečnost, že v průběhu roku 2012 došlo k dalšímu poklesu investic 
do akciových titulů i podílových listů. Čtyři penzijní fondy dokonce zcela 
zrušily své portfolio majetkových cenných papírů. Nemovitostní riziko je 
nadále v případě českých penzijních fondů téměř zanedbatelné. Celkový 
dopad zmíněných šoků naznačuje dostatečnou odolnost sektoru vůči 
uvažovanému nepříznivému vývoji (hodnota vlastního kapitálu se udržuje 
nad 2 % aktiv), a to i v případě předpokladu, že by vlastní kapitál 
v zátěžovém scénáři z důvodu oceňovacích rozdílu klesl o dalších 10 mld. 
Kč.  

Ad-hoc citlivostní analýzy testují doplňující rizika, která by mohla 
pro sektor znamenat ztráty 
Nad rámec základních tržních rizik, kterým je segment penzijních fondů 
vystaven, byly provedeny také dvě citlivostní analýzy. První citlivostní ana-
lýza se zaměřuje na vyhodnocení ztrát z poklesu cen státních dluhopisů 
držených do splatnosti, pokud by tyto dluhopisy byly přeceněny na tržní 
hodnotu. Při přecenění tohoto portfolia by penzijní fondy zaznamenaly 
v rámci nepříznivého scénáře Vleklá deprese a ztráta důvěry dodatečné 
ztráty ve výši 3,7 mld. Kč. Tato ztráta je ve srovnání s testy provedenými 
minulý rok podstatně nižší, což odráží skutečnost, že penzijní fondy 
v průběhu roku 2012 výrazně snížily portfolio cenných papírů držených 
do splatnosti (viz část 4.1). Druhá citlivostní analýza se zaměřuje na rizika 
plynoucí z expozic vůči vysoce zadluženým zemím EU a předpokládá jejich 
částečné znehodnocení (Tab. IV.7). Penzijní fondy by v tomto případě 
nezaznamenaly významné ztráty (necelou 1 mld. Kč), což je zapříčiněno 
relativně nízkou expozicí fondů vůči zahraničí, která byla navíc v průběhu 
roku 2012 dále snížena. 

TAB. IV.12 

Výsledky zátěžových testů penzijních fondů  
(1letý horizont) 
 

 
  

Základní 
scénář 

Vleklá deprese 
a ztráta důvěry 

Vlastní kapitál  
(ke konci roku 2012) 

mld. Kč 22,9 22,9 

% aktiv 8,4 8,4 

Alokace zisků z roku 2012 pro  
účastníky penzijního připojištění 

mld. Kč -4,0 -4,0 

% aktiv -1,5 -1,5 

Ztráty z úrokového rizika 
mld. Kč -0,2 -4,2 

% VK -1,1 -18,4 

Zisky/ztráty ze změn hodnoty  
akcií a podílových listů 

mld. Kč -0,2 -1,4 

% VK -0,9 -6,0 

Kurzové zisky/ztráty 
mld. Kč 0,5 2,8 

% VK 2,0 12,4 

Zisky/ztráty ze změn  
hodnoty nemovitostí 

mld. Kč -0,03 -0,2 

% VK -0,1 -0,8 

Dopad rizik do vlastního  
kapitálu 

mld. Kč -0,02 -2,9 

% aktiv -0,01 -1,1 

Vlastní kapitál  
(ke konci roku 2013) 

mld. Kč 18,9 15,9 

% aktiv 7,1 5,9 

Vlastní kapitál (ke konci roku  
2013) v případě předpokladu 
poklesu VK z důvodu oceňo- 
vacích rozdílů o 10 mld. Kč. 

mld. Kč -  5,9 

% aktiv - 2,2 

    Ad-hoc citlivostní analýza v testech penzijních fondů 
(1letý horizont, dodatečné šoky v rámci jednotlivých scénářů) 

  

Základní 
scénář 

Vleklá deprese 
a ztráta důvěry 

Přecenění instrumentů  
držených do splatnosti 

mld. Kč -0,2 -3,7 

% aktiv -0,1 -1,4 

Riziko znehodnocení expozic  mld. Kč -0,9 -0,9 

 

% aktiv -0,3 -0,3 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  VK = vlastní kapitál. 
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Zátěžový test pojišťoven potvrzuje silnou kapitálovou pozici 
sektoru... 
Zátěžové testy pojišťoven byly stejně jako testy penzijních fondů provede-
ny pro Základní scénář a rozšířený nepříznivý scénář Vleklá deprese 
a ztráta důvěry. Pro Základní scénář lze v tomto sektoru očekávat stabilní 
vývoj. Mírné ztráty z přecenění akcií a dluhových cenných papírů by měly 
být v případě absence významných přírodních událostí částečně kompen-
zovány ziskem z pojišťovací činnosti. Agregovaná míra solventnosti by se 
tak na konci roku 2013 měla pohybovat na přibližně stejné nebo mírně 
nižší úrovni jako v předchozím roce. 

... a jeho odolnost vůči nepříznivému vývoji 
V rámci nepříznivého scénáře by pojišťovny nejvíce zatížily ztráty plynoucí 
z úrokového rizika ve výši 2,1 % aktiv, ztráty z poklesu hodnoty akcií 
a podílových listů ve výši 1,9 % aktiv a v neposlední řadě též ztráty 
z poklesu hodnoty držených státních dluhopisů (Tab. IV.13). Dopad úro-
kového rizika by však byl částečně kompenzován ziskem z přecenění 
technických rezerv (rozpuštění LAT rezerv, viz část 4.1) z důvodu růstu 
výnosů státních dluhopisů. Kumulativní dopad všech uvažovaných rizik do 
disponibilní míry solventnosti (DMS) by v případě tohoto scénáře činil 
22,6 mld. Kč, což odpovídá 6,1 % aktiv vzorku testovaných pojišťoven. 
Při očekávaném zisku ve výši 9,6 mld. Kč a plánované výplatě dividend 
v hodnotě přibližně 9,4 mld. Kč by DMS poklesla z původních 
58,7 mld. Kč (16 % aktiv) na 38,9 mld. Kč (10,6 %). Uvedený vývoj by 
způsobil pokles solventnostního poměru z 305 % na 202 %, který by se 
tak stále udržel nad regulatorním minimem 100 %. Jedna pojišťovna by 
se v případě uvažovaného nepříznivého vývoje dostala pod zmíněnou 
minimální hranici solventnosti, přičemž hodnota potřebných kapitálových 
injekcí by činila 262 mil. Kč. I přes uvedená rizika ztrát je možné sektor 
pojišťoven hodnotit jako stabilní a odolný vůči nepříznivému vývoji. 

 
 
 
 

TAB. IV.13 

Výsledky zátěžových testů pojišťoven 

 
  

Základní 
scénář 

Vleklá deprese 
a ztráta 
důvěry 

Akciové riziko 
mld. Kč -0,76 -6,85 

% aktiv -0,21 -1,86 

Nemovitostní riziko 
mld. Kč -0,08 -0,74 

% aktiv -0,02 -0,20 

Měnové riziko 
mld. Kč 0,00 -0,27 

% aktiv 0,00 -0,07 

Úrokové riziko 
mld. Kč -0,18 -7,80 

% aktiv -0,05 -2,12 

Riziko  
kreditního spreadu 

mld. Kč -0,38 -0,72 

% aktiv -0,10 -0,19 

Riziko poklesu cen SD 
mld. Kč -0,38 -3,96 

% aktiv -0,10 -1,08 

Riziko pojistného 
mld. Kč -0,01 -2,22 

% aktiv 0,00 0,60 

Dopad rizik do DMS 
mld. Kč -1,44 -22,55 

% aktiv -0,39 -6,14 

Výchozí zisk/ztráta  
před aplikací šoků 

mld. Kč 9,60 9,60 

% aktiv 2,61 2,61 

Plánované dividendy  
k vyplacení v roce 2013 

mld. Kč -9,41 -9,41 

% aktiv -2,56 -2,56 

Ostatní dopady  
(daňové) 

mld. Kč 0,40 2,70 

% aktiv 0,11 0,73 

DMS ke konci roku 
2012 

mld. Kč 58,74 58,74 

% aktiv 15,98 15,98 

DMS ke konci roku 
2013 

mld. Kč 57,71 38,89 

% aktiv 15,70 10,58 

Solventnostní poměr 
2012 305 % 305 % 

2013 300 % 202 % 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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