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2 REÁLNÁ EKONOMIKA 

2.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 

Optimistická očekávání ohledně oživení růstu ve vyspělých zemích 
se v roce 2012 nenaplnila. Eurozóna zaznamenala pokles hospodářské 
aktivity, který byl v některých zemích doprovázen zhoršenou dostupností 
úvěrů pro privátní sektor. Nepříznivý příjmový vývoj nefinančních podniků 
a domácností ve vyspělých zemích napomáhají řešit značně uvolněné 
měnové politiky, které prostřednictvím nízkých úrokových sazeb snižují 
náklady na obsluhu dluhu. Velmi nízké krátkodobé úrokové sazby však 
mohou v některých ekonomikách podporovat přijímání nadměrného 
rizika v určitých segmentech finančního trhu. K poměrně citelnému po-
klesu ekonomické aktivity došlo v roce 2012 i v domácí ekonomice 
a hospodářské vyhlídky pro rok 2013 zůstávají také nepříznivé. Vzhledem 
ke stabilitě bankovního sektoru však nehrozí snížená dostupnost úvěrů 
a uvolněná úroková složka úvěrových podmínek bude nadále tlumit ná-
růst úvěrového rizika, které je zesilováno pokračující recesí. V ČR se rov-
něž nenaplňují podmínky pro hlubší rozvinutí procesu bilanční recese. 
Hlavním rizikem pro českou ekonomiku tak zůstává další zpomalení hos-
podářského růstu v Německu a dalších zemích, které jsou důležitými ob-
chodními partnery českých podniků, a to v důsledku pokračujících potíží 
eurozóny. 

Optimistická očekávání ohledně oživení světové ekonomiky se 
nenaplnila 
Ekonomická aktivita ve vyspělých ekonomikách v roce 2012 stagnovala  
a zůstala pod původními prognózami (Graf II.1). Horších než předpoklá-
daných výsledků dosáhly také rozvíjející se ekonomiky, které sice pokra-
čovaly v dynamickém růstu, ale jeho tempo meziročně zpomalilo 
(Graf II.2). USA tak jsou jedinou významnou vyspělou ekonomikou, jejíž 
oživení předčilo výhledy pro rok 2012 a v níž existují robustní známky 
zlepšení situace. Hospodářství eurozóny naopak pokračovalo 
v postupném poklesu. 

Prognózy na letošní rok počítají s pokračujícím poklesem reálného 
HDP eurozóny, delší výhled je velmi nejistý 
Předpovědi z konce loňského a začátku letošního roku počítají s dílčím 
oživením světové ekonomiky již v roce 2013. Obnovený růst by měl být 
tažen hlavně vývojem v rozvíjejících se ekonomikách (žlutý a šedý sloupec, 
Graf II.1 a Graf II.2), naopak v eurozóně je očekáván další mírný pokles 
ekonomické aktivity s možným oživením nejdříve ke konci roku 2013 
(v mezičtvrtletním vyjádření). Pro českou ekonomiku pozitivní příslib před-
stavovala převládající optimistická očekávání ohledně hospodářské situace 
v Německu, avšak výsledky dubnového šetření obchodních podmínek 
posunuly tato očekávání spíše směrem k pesimistickému vývoji. 
Ve vyspělých zemích zůstávají předstihové indikátory ekonomické aktivity 
i indikátory důvěry výrazně pod úrovněmi, které jsou obvyklé před nástu-
pem oživení. V Evropě přetrvává výrazně napjatá situace na trhu práce, 
o čemž svědčí nadále rostoucí míra nezaměstnanosti. Pro rok 2014 je 
očekáváno zvýšení reálného HDP prakticky ve všech regionech světové 
ekonomiky, z čehož by měly těžit zejména proexportně orientované ze-

GRAF II.2 

Hospodářský růst v rozvojových a rozvíjejících se zemích  
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 2011 a dubna 2013)  

 
Pramen: MMF (World Economic Outlook, April 2013) 
Pozn.: 2012f11 je prognóza pro rok 2012 z října 2011, resp. listopadu 2011. 
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GRAF II.1 

Hospodářský růst ve světě a ve vyspělých zemích  
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 2011 a dubna 2013)  

 
Pramen: MMF (World Economic Outlook, April 2013) a makroekonomická prognóza ČNB 

z května 2013 
Pozn.: 2012f11 je prognóza pro rok 2012 z října 2011, resp. listopadu 2011. 
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mě. Předpovědi pro rok 2014 se však mohou opět ukázat jako příliš op-
timistické. Globální oživení bude brzdit vysoká zadluženost vlád a privát-
ního sektoru ve vyspělých zemích, která je doprovázena rostoucí zadluže-
ností v rozvíjejících se ekonomikách. 

Česká ekonomika setrvává v recesi 
Domácí reálný HDP se v roce 2012 snížil o 1,2 %, přičemž pokles se 
v jednotlivých čtvrtletích meziročně prohluboval. Jediný pozitivní příspě-
vek k reálnému HDP vykázal čistý export, naopak nejvýznamněji tlumila 
poptávkovou stranu ekonomiky spotřeba domácností (viz část 2.3). Mezi 
faktory poklesu domácí poptávky v roce 2012 lze kromě nepříznivého 
příjmového vývoje řadit také převládající pesimismus a rostoucí míru 
úspor. Nepříznivý vliv na poptávku mělo rovněž zvýšení snížené sazby 
DPH (resp. očekávání zvýšení obou sazeb DPH od ledna 2013) a propad 
vládních investic. Aktuální prognóza ČNB z května 2013 předpokládá pro 
letošní rok další mírný pokles reálného HDP, který by měl být v roce 2014 
v souladu s vývojem v eurozóně vystřídán nástupem poměrně výrazného 
oživení. Vzhledem ke stávajícímu vývoji v eurozóně je však nutné počítat 
s rizikem, že česká ekonomika setrvá v recesi delší dobu. Na základě to-
hoto rizika byl pro vývoj ekonomické aktivity definován zátěžový scénář 
Vleklá deprese.  

Rizika spojená s bilanční recesí se v ČR zatím nenaplňují 
Bilanční recese1 je proces vznikající v důsledku splasknutí dluhově finan-
cované bubliny na trzích aktiv a následného výrazného zhoršení poměru 
mezi tržní cenou držených aktiv a splatných závazků. Na tento vývoj sub-
jekty reagují snahou ozdravit své bilance razantním umořováním dluhů 
(existuje zvýšená nabídka finančních přebytků, která není doprovázena 
adekvátním zvýšením poptávky po investicích). Tato snaha má většinou 
dlouhodobý charakter a může vyústit ve vleklou recesi doprovázenou 
deflačními tlaky. Přestože v domácí ekonomice nevznikla v předkrizových 
letech na trhu nemovitostí či jiných aktiv silná bublina, je vzhledem 
k zahraničnímu vývoji nezbytné ověřovat, zda se v ekonomice neobjevují 
znaky mírnější formy bilanční recese, kterou lze charakterizovat zhorše-
ním očekávaného poměru mezi diskontovanou hodnotou budoucích 
příjmů a splátkami dluhu. K tomuto účelu lze použít čtvrtletní data 
z národních účtů o finančních zůstatcích jednotlivých sektorů.2 

Jisté známky, které by mohly odpovídat scénáři bilanční recese, lze pozo-
rovat u domácností, kde se podíl finančních přebytků na HDP za poslední 
rok zvýšil o více než 3 procentní body (Graf II.3). Tento nárůst je v časové 
řadě velmi neobvyklý, a může proto představovat skutečnou změnu cho-

 
 
 
1  Bilanční recese patří v posledních letech mezi nejčastěji diskutované pesimistické scénáře 

budoucího vývoje. Koncept bilanční recese byl blíže vysvětlen a rozebírán v minulé Zprávě 
(ZFS 2011/2012, Box 1). 

2   Ekonomický termín finanční přebytek/deficit je použit jako ekvivalent k položce B.9, Čisté 
půjčky/výpůjčky, která přestavuje vyrovnávací položku kapitálového a zároveň finančního 
účtu. I když bilanční položka obou účtů by se měla v teorii rovnat, v praxi tomu tak 
v důsledku statistických diskrepancí a datových nesouladů není. Deficit vládního sektoru 
měřený pomocí čistých výpůjček není totožný s oficiálně reportovaným vládním deficitem 
(EDP), a to z důvodu mírně odlišného vymezení finančních nástrojů, které se do příslušného 
deficitu započítávají. 

GRAF II.3 

Finanční zůstatky podle sektoru 
(roční klouzavé úhrny k HDP, v %)  

 
Pramen: ČSÚ, ČNB 
Pozn.: FÚ a KÚ znamená vyrovnávací položku finančního, resp. kapitálového účtu. Obě 

vyrovnávací položky měří finanční zůstatky sektoru (přebytky/deficity) a v teorii 
by se měly rovnat. Rozdíly v hodnotách indikátorů jsou dány chybami měření a 
statistickými diskrepancemi. 
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vání domácností. Naopak u korporátního sektoru (nefinanční podniky 
a finanční instituce) aktuální hodnoty indikátorů – přes zvětšující se rozdí-
ly v dostupných statistikách – nenaznačují přítomnost dříve nepozorova-
ných změn v chování, které by šly nad rámec běžné cyklické recese. Cel-
kové vyhodnocení rizika vzniku bilanční recese je v důsledku nesouladu 
datových zdrojů nejednoznačné (Graf II.4). Přesto se lze spíše přiklonit 
k závěru, že výše uvedené údaje zatím nelze interpretovat jako naplňová-
ní scénáře bilanční recese, a to s ohledem na (v tomto případě zřejmě 
spolehlivější) data kapitálového účtu. Ta naznačují, že přebytky domác-
ností byly utraceny zvýšeným deficitem vládního sektoru, u kterého 
v posledním čtvrtletí 2012 došlo k prohloubení záporných finančních 
zůstatků. To lze interpretovat tak, že v současnosti nedochází k závažným 
výpadkům v domácí poptávce na úkor využití přebytků v zahraničí a pře-
bytky domácností byly v dostatečné míře využity sektorem vládních insti-
tucí. 

Měnové politiky vyspělých ekonomik pokračují v nastaveném 
uvolněném kurzu 
Klíčové centrální banky pokračovaly v roce 2012 v podpůrných politikách, 
případně je ještě dále rozšířily. Evropská centrální banka (ECB) představila 
program OMT (Outright Monetary Transactions), kterým deklaruje svou 
připravenost nakupovat na sekundárním trhu dluhopisy problémových 
zemí eurozóny v případě, že o to požádají a zavážou se k nápravným 
opatřením (viz část 3.1). ECB rovněž uvolnila některá pravidla pro přijímá-
ní kolaterálu v měnových operacích. Vedlejším efektem aktivního přístupu 
ECB je však vznik očekávání, že tato instituce je klíčem k řešení většiny 
problémů eurozóny, což snižuje tlak na politické struktury provádět ra-
zantní stabilizační opatření a strukturální reformy. Obdobně jako ECB 
reagoval americký Fed, který nejprve prodloužil program Twist na odkup 
dlouhodobých dluhopisů financovaný z prodeje cenných papírů kratších 
splatností a posléze program Twist nahradil přímým nákupem aktiv. Další 
sérii podpůrných operací s úmyslem zvýšit dlouhodobě velmi nízkou infla-
ci ohlásila na jaře 2013 i Bank of Japan. Bank of England prodloužila svůj 
program „Funding for Lending“ zaměřený na poskytování výhodných 
úvěrů privátnímu sektoru s cílem podpořit více sektor malých a středních 
podniků.  

Finanční prostředí eurozóny je fragmentováno  
V roce 2012 se dále zvýšila fragmentace některých segmentů finančního 
trhu eurozóny i EU jako celku. Navzdory společné měnové politice jsou 
podniky v různých zemích eurozóny schopny získat úvěr při značně odliš-
ných úrokových sazbách. Je to dáno tím, že banky v některých členských 
zemích čelí v důsledku krize důvěry zvýšeným nákladům na financování, 
které přenášejí na úvěrované podniky. Ty jsou pak ve větší míře ohroženy 
úpadkem nejen kvůli poklesu ekonomické aktivity, ale i kvůli zvýšeným 
nákladům na dluhovou službu. Průzkumy úvěrových podmínek v zemích 
eurozóny indikují výrazně přísnější úvěrové podmínky pro malé a střední 
podniky ve srovnání s těmi velkými. Fragmentován zůstává nadále také 
trh vládních dluhopisů, kdy některé země eurozóny financují své veřejné 
dluhy velmi levně, zatímco jiné naopak poměrně draze (viz část 3.1). 
Ne vždy lze přitom rozdíly v požadovaných výnosech vysvětlit v plném 

GRAF II.4 

Mezera mezi přebytky soukromého sektoru a finančním 
deficitem vlády 
(v % HDP) 

 
Pramen: ČSÚ (Kapitálový účet), ČNB (Finanční účet) 
Pozn.: Mezera je vypočtena jako rozdíl mezi finančními přebytky soukromého sektoru 

(domácnosti a korporátní sektor) a deficitem vládního sektoru. 
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GRAF II.5 

Meziroční růst úvěrů v soukromém sektoru  
(v %) 

 
Pramen:   Thomson Datastream, ČNB 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

03/05 03/07 03/09 03/11 03/13

EA DE IT SE
IE ES CZ



 

 

21 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 
 

rozsahu výší veřejného dluhu vůči HDP a dalšími determinantami svrcho-
vaného rizika. 

Úvěrování v části eurozóny je značně narušeno  
I přes podpůrnou měnovou politiku ECB a velmi nízkou hladinu úroko-
vých sazeb peněžního trhu výše úvěrů soukromému sektoru v eurozóně 
jako celku velmi mírně klesá, přičemž v některých zemích je pokles obje-
mu úvěrů poměrně značný (Graf II.5). Důvody stagnace úvěrování lze najít 
nejen na poptávkové, ale i na nabídkové straně. Ačkoli k hlavní vlně 
zpřísnění došlo podle Šetření úvěrových podmínek ECB (Bank Lending 
Survey) již na začátku roku 2012, k určitému zpřísňování dochází i v sou-
časnosti (Graf II.6). Úvěrová dynamika ve vyspělých evropských zemích 
mimo eurozónu je rovněž značně heterogenní, nicméně většinou vykazu-
je kladné přírůstky a přítomnost výrazných nabídkových omezení není 
pozorována.  

V ČR je situace na trhu s úvěry příznivá 
V domácí ekonomice byly podle Šetření o vývoji úvěrových podmínek 
bank (ŠVÚP) úvěrové podmínky pro nefinanční podniky v roce 2012 také 
mírně zpřísněny, přesto se však poptávka podniků po úvěrech mírně zvý-
šila. Podobný vývoj úvěrových podmínek bylo možno vysledovat 
i v prvním čtvrtletí tohoto roku. Domácnosti svou poptávku po úvěru 
během roku 2012 nezvýšily a její mírný nárůst byl zaznamenán až 
na počátku roku 2013. Asymetrickým jevem je uvolnění úvěrových pod-
mínek pro převažující úvěry na bydlení v minulém i současném roce, což 
je pravděpodobně dáno zejména konkurenčním bojem mezi poskytovateli 
tohoto typu úvěrů (Graf II.7). 

Dynamika příjmů zůstává i v ČR značně utlumená  
Makroekonomický vývoj nevytváří podmínky pro oživení úvěrového trhu 
a snížení úvěrového rizika. Dynamika nominálních příjmů silně zaostává 
za předkrizovými očekáváními, která odrážela tehdejší tempa růstu nomi-
nálního HDP (Graf II.8). Zatímco nefinanční podniky byly již v roce 2011 
schopny klesající nebo slabě rostoucí příjmy částečně kompenzovat pokle-
sem pracovních nákladů a často tak udržují dostatečnou úroveň ziskovos-
ti, domácnosti mají možností k přizpůsobení méně a výše popsaný vývoj 
na ně dopadá mnohem silněji. Situace domácností v roce 2013 se bude 
nejspíše nadále zhoršovat. Predikce ČNB z května 2013 předpokládá při 
růstu podílu nezaměstnaných osob (o 1,4 p.b. mezi roky 2012 a 2014) 
průměrný pokles reálných hrubých disponibilních důchodů domácností 
v letech 2013 a 2014 o 0,5 %. Tento vývoj bude pravděpodobně nejvíce 
dopadat na nízkopříjmové domácnosti (část 2.3). Při naplnění předpokla-
dů zátěžového scénáře Vleklá deprese by potom zmíněný pokles byl ještě 
mnohem silnější (fialové sloupce v Grafu II.9).  

Nízké úrokové sazby působí příznivě na náklady obsluhy dluhu 
Náklady na obsluhu dluhu v roce 2012 klesly u podnikových úvěrů i úvěrů 
poskytnutých domácnostem jak v ČR, tak i ve většině zemí eurozóny. 
Pokles těchto nákladů nastal u existujících (Graf II.10) i nových úvěrů 
(Graf II.11), a to díky uvolněným měnovým politikám a dostatečné nabíd-
ce úspor. Jedním z rizik současných příznivých úrokových podmínek – 
jakkoli odpovídají aktuálnímu vývoji inflace a ekonomické aktivity – může 

GRAF II.6 

Úvěrové podmínky v eurozóně dle Bank Lending Survey 
(rozdíl tržního podílu bank v p.b.) 

 
Pramen: ECB, Thomson Datastream 
Pozn.: Údaje reprezentují rozdíl mezi tržním podílem bank, které uvedly zpřísnění 

úvěrových podmínek, a bank, které uvedly jejich uvolnění v uplynulých třech 
měsících. 
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GRAF II.7 

Vývoj všeobecných úvěrových podmínek v ČR 
(rozdíl tržního podílu bank v p.b.) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Údaje reprezentují rozdíl mezi tržním podílem bank, které uvedly zpřísnění 

úvěrových podmínek, a bank, které uvedly jejich uvolnění v uplynulých třech 
měsících. Bližší informace o metodice ukazatele je možné nalézt na webových 
stránkách ČNB. 
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být vznik určité nominální iluze vedoucí u dlužníků k přecenění vlastní 
úvěrové kapacity. Toto riziko se týká nejen podniků a domácností, ale 
rovněž vlád (viz část 3.1). 

Pokračuje nárůst čisté zahraniční zadluženosti vlády 
Externí bilance ČR se v roce 2012 vyvíjela vcelku příznivě. Zlepšilo se krytí 
zahraničního dluhu zahraničními aktivy bank z 53 % na 59 %, obdobně 
se zvýšil i podíl čistých zahraničních aktiv k zahraničnímu dluhu z 68 % 
na 71 % (Graf II.12). Čistá investiční pozice se mírně zlepšila, čistá inves-
tiční pozice bez přímých zahraničních investic a vnějšího vládního zadlu-
žení potom zaznamenala dokonce výrazné zlepšení. Zároveň pokračovalo 
snižování čisté dlužnické pozice nefinančních podniků vůči zahraničí 
a zlepšování čisté věřitelské pozice bankovního sektoru (v posledních 
6 čtvrtletích se čistá dlužnická pozice bank zlepšila o více než 
100 mld. Kč). Naopak již čtvrtým rokem pokračoval trend růstu čistého 
zahraničního zadlužení vlády, které se mezi roky 2008 a 2012 zvýšilo 
z 291 mld. Kč na 548 mld. Kč (Graf II.13). Z dlouhodobého hlediska by se 
nárůst čistého zahraničního dluhu vlády mohl stát zdrojem systémového 
rizika (viz rovněž část 3.1 a tematický článek Fiskální udržitelnost a fi-
nanční stabilita). 

Vládní dluh v ČR roste jen pomalu… 
Rostoucí vládní dluh nadále představuje v Evropě jednu z hlavních hrozeb 
pro finanční stabilitu. Z hlediska úrovně i rychlosti zvyšování vládního 
dluhu dosahuje v současnosti česká ekonomika mezi rozvinutými evrop-
skými zeměmi příznivých hodnot a nízký zůstává rovněž podíl krátkodo-
bého dluhu, který je obecně považován za obtížněji refinancovatelný než 
ten dlouhodobý. Díky opatřením na příjmové i výdajové straně veřejných 
rozpočtů se domácí vládní deficit pohybuje na relativně nízkých úrovních 
a pokračovaní rozpočtové konsolidace by podle květnové predikce ČNB 
mělo v roce 2013 zajistit jeho pokles na 2,9 % HDP. V letech 2014 
a 2015 by se měl deficit dále mírně snižovat. O skutečné dynamice vlád-
ního dluhu však lépe než běžný schodek veřejných rozpočtů vypovídá 
schodek strukturální, tj. schodek očištěný o vliv hospodářského cyklu. Ten 
by měl i přes konsolidační úsilí vlády setrvat zhruba na úrovni 2 % HDP, 
a to minimálně do roku 2015. Lze očekávat, že podíl vládního dluhu 
na HDP překročí na konci roku 2015 hranici 48 % HDP (Graf II.13). Úro-
veň vládního dluhu se tak začne blížit úrovním, při nichž mohou za urči-
tých okolností vznikat pochybnosti o jeho dlouhodobé udržitelnosti (po-
drobněji viz tematický článek Fiskální udržitelnost a finanční stabilita). 
Strukturální charakteristiky českého vládního dluhu však toto riziko vý-
znamně snižují.  

… a fiskální situace ČR je hodnocena jako stabilní 
Současná fiskální situace ČR je tržními účastníky vnímána jako stabilní. 
Hrubá výpůjční potřeba vlády v roce 2012 dosáhla úrovně 309 mld. Kč3 – 
to znamená oproti roku 2011 asi pětinový nárůst, avšak tento nárůst byl 

 
 
 
3  Ministerstvo financí ČR, Strategie financování a řízení státního dluhu ČR 2013. 

GRAF II.9 

Vývoj příjmových makroekonomických agregátů v ČR při 
různých scénářích 
(průměrná meziroční tempa růstu v %) 

 
Pramen: ČSÚ, prognózy ČNB 
Pozn.: HDP – hrubý domácí produkt, HDD – hrubý disponibilní důchod. 
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GRAF II.10 

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

 
Pramen: ČNB 
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mimo jiné dán tvořením dluhové rezervy,4 která by se v letech 2013 až 
2015 měla dle odhadů Ministerstva financí ČR snížit zpět pod úroveň 
roku 2011. I když se cizoměnová expozice veřejného dluhu v ČR oproti 
předkrizovému stavu více než zdvojnásobila, ve srovnání s ostatními ev-
ropskými zeměmi je stále relativně nízká (odhad MF ČR pro konec roku 
2012 činí 10 % a dluhová strategie stanovuje adekvátně přísný strop 
na úrovni 15 %). Jak bylo uvedeno výše, rizikem pro finanční stabilitu by 
se tak mohla stát zejména snaha získávat v budoucnosti ve výrazně vět-
ším rozsahu zdroje pro financování vládního dluhu na zahraničních trzích. 

Stav veřejných financí v eurozóně zůstává silným zdrojem 
nejistoty 
Vývoj veřejných financí v eurozóně nevytváří nutné předpoklady pro rych-
lý konec dluhové krize. Podobně prozatím nezískal dostatečnou kredibili-
tu ani záměr narušit smyčku mezi veřejnými financemi národních vlád 
a národními bankovními sektory ustavením bankovní unie eurozóny 
(viz Box 1 v kapitole 4 a Box 2 v kapitole 5), a to zejména kvůli sporům 
a pochybnostem ohledně prosazení jeho některých klíčových prvků. I když 
země eurozóny podobně jako ostatní vyspělé ekonomiky deklarují, že 
budou v následujících letech pokračovat v konsolidačním úsilí, aktuální 
predikce Mezinárodního měnového fondu naznačují5, že úroveň jejich 
vládního dluhu k HDP se bude obecně dále zvyšovat.6 Tento vývoj může 
být do jisté míry zesílen také aktuálními tlaky na úpravu fiskálních plánů 
ve směru „konsolidace přátelské pro hospodářský růst“, která může jen 
obtížně proběhnout bez zvýšených nároků na dluhově financované vládní 
výdaje. Za této situace může v některých ekonomikách dojít k znovuob-
novení nepříznivé reakce finančních trhů a tím i projevů dluhové krize 
(viz část 3.1).  

Alternativní scénáře vývoje ekonomiky 
Možné varianty dalšího makroekonomického vývoje se staly spolu 
s identifikovanými riziky základem alternativních scénářů vývoje ekonomi-
ky. Tyto scénáře jsou použity zejména v části 4.2 k testování odolnosti 
českého finančního sektoru. Vývoj základních proměnných v jednotlivých 
scénářích dokumentují Grafy II.14 a–d.7 Vývoj dalších proměnných závis-
lých na vývoji makroekonomického prostředí, které jsou relevantní pro 
zátěžové testy (tempo růstu úvěrů, míra defaultu, podíl úvěrů v selhání8 
a vývoj cen nemovitostí), je postupně prezentován v dalších částech Zprá-
vy. 

 
 
 
4  Její dopad činil 1,8 % HDP. 
5  International Monetary Fund, Fiscal Monitor, April 2013. 
6  Výjimkou by podle zmíněné predikce mělo být např. Německo, jehož rozpočet byl přebyt-

kový již v roce 2012. 
7  Trajektorie pro Základní scénář je v prvních dvou letech založena na oficiální predikci ČNB, 

za tímto horizontem je použito její prodloužení směrem k předpokládaným dlouhodobým 
rovnovážným hodnotám. 

8  Míra defaultu i podíl úvěrů v selhání se vztahují k identické události, tj. k porušení platební 
morálky dlužníka. Důvodem pro používání anglického termínu u prvního indikátoru a čes-
kého u druhého je potřeba vyhnout se riziku potenciální záměny obou termínů. Zatímco 
míra defaultu je (zpravidla vpředhledící) tokový indikátor zaměřený na vývoj v průběhu urči-
tého časového horizontu (viz Slovníček), podíl úvěrů v selhání je stavový indikátor vypovída-
jící o úrovni úvěrů klasifikovaných jako v selhání v daném časovém okamžiku. 

GRAF II.12 

Podíl hrubého zahraničního dluhu ČR na HDP a jeho krytí 
zahraničními aktivy finančních institucí 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: U zahraničních aktiv bankovního sektoru (vč. ČNB) jde o údaje ze statistiky 

platební bilance a čistá zahraniční aktiva MFI pocházejí z měnového přehledu. 
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GRAF II.13 

Vývoj podílu vládního dluhu na HDP a hrubé výpůjční potřeby 
vlády 
(v % na levé ose, v mld. Kč na pravé ose) 

 
Pramen: ČSÚ, ČNB, MF ČR 
Pozn.: Byly použity odhady ČNB pro podíl dluhu na HDP pro 2013–2015 a odhady MF 

ČR pro výpůjční potřeby ústřední vlády. 
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GRAF II.14A 

Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP 
(meziročně v %)  

 
Pramen: ČNB 
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Základní scénář je založen na oficiální květnové makroekonomické pro-
gnóze ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2013 a předpokládá 
v letošním roce pokles ekonomické aktivity zapříčiněný celkovou slabou 
domácí poptávkou a jen mírně oživující poptávkou v zahraničí. Pro rok 
2014 se již předpokládá odeznění tlumících faktorů z předchozích let 
a návrat ekonomiky k poměrně robustnímu růstu. Obecná míra neza-
městnanosti bude v průběhu roku 2013 pokračovat v růstu a na zvýšené 
úrovni kolem 8 % se bude pohybovat do konce roku 2014. Prognóza 
dále počítá s tím, že inflace se bude i přes zvýšení nepřímých daní pohy-
bovat pod 2% cílem ČNB. S prognózou je zároveň konzistentní mírný 
pokles tržních úrokových sazeb a jejich postupný růst od konce roku 
2013. Kurz koruny vůči euru bude z oslabené výchozí úrovně na horizon-
tu prognózy velmi pozvolna posilovat. 

Zátěžový scénář Vleklá deprese předpokládá dlouhotrvající a výrazný 
pokles domácí ekonomické aktivity, který je zapříčiněn nízkou zahraniční 
poptávkou a poklesem domácí spotřeby a investic. Tento vývoj je spojen 
s přetrvávající nejistotou ohledně řešení dluhové krize eurozóny a ztrátou 
důvěry ve schopnost autorit zajistit oživení ekonomiky prostřednictvím 
hospodářské politiky. Pokračující zvýšená nejistota se odráží v nárůstu 
negativních očekávání privátního sektoru, což vede jak k vysoké rizikové 
averzi domácností a jejich snaze vytvářet opatrnostní úspory, tak 
i k dalšímu odkládání podnikových investic. Kombinace nízké zahraniční 
a domácí poptávky pak způsobí významný propad ekonomické aktivity 
v ČR, který dále doléhá především na sektor domácností z titulu rostoucí 
nezaměstnanosti a poklesu mezd. Dlouhotrvající nepříznivá ekonomická 
situace se projeví vyčerpáním zdrojů domácností i nefinančních podniků 
a zapříčiní výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet dříve přijaté závazky, 
čímž způsobí vysoké úvěrové ztráty bankovnímu sektoru. Situace se začne 
zlepšovat až v roce 2016, kdy dojde k obnovení hospodářského růstu. 
Měnová politika zůstává uvolněná a tříměsíční sazba PRIBOR setrvává 
na konstantní úrovni na celém horizontu testů. Intervence na devizovém 
trhu nejsou předpokládány. 

Zátěžový scénář Vleklá deprese je dále rozšířen o doplňující citlivostní 
analýzy, které rozšiřují škálu testovaných rizik a ilustrují odolnost vybra-
ných segmentů finančního sektoru (bank, pojišťoven a penzijních fondů) 
vůči dalším alternativám nepříznivého vývoje. Citlivostní analýzy předpo-
kládající ztrátu důvěry investorů vůči české ekonomice, odepsání části 
expozic bankovního sektoru vůči zadluženým zemím EU nebo zesílenou 
variantu Vleklé deprese jsou prezentovány v části 4.2. 

  

GRAF II.14B 

Alternativní scénáře: vývoj inflace 
(meziročně v %)  

 
Pramen: ČNB 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16

Základní scénář Vleklá deprese

inflační cíl 

GRAF II.14C 

Alternativní scénáře: vývoj 3M PRIBOR 
(v %)  

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.14D 

Alternativní scénáře: vývoj nezaměstnanosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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2.2 NEFINANČNÍ PODNIKY 

Nepříznivý hospodářský vývoj se promítl do horšících se finančních výsled-
ků podnikového sektoru a představuje hlavní rizikový faktor pro finanční 
stabilitu podniků v dalším období. Negativní signály se začínají objevovat 
také v odvětvích, které dříve patřily k těm, které ekonomiku táhly. 
S prodlužováním doby trvání nepříznivého vývoje lze očekávat další nárůst 
rizik a posun k jejich materializaci. Úvěrové riziko se v roce 2012 pohybo-
valo na přijatelné úrovni, ale předstihové indikátory naznačují jeho bu-
doucí nárůst. Ten může být dále znásoben některými formami podhod-
nocení úvěrového rizika napříč bankovním systémem a naplňováním 
předpokladů zátěžového scénáře Vleklá deprese. Omezené investiční 
příležitosti vedly k umírněnému vývoji celkové zadluženosti a přibrzdění 
úvěrové dynamiky. Nízké úrokové sazby přispěly ke zlepšení ukazatelů 
udržitelnosti dluhu a zabránily vyostření úvěrových problémů podniků. 
Další vývoj bude při rostoucí závislosti sektoru na vývozech z velké míry 
ovlivňován situací v zemích obchodních partnerů.  

Pokles ekonomické aktivity negativně ovlivňuje finanční výsledky 
sektoru… 
Obnovená recese vyústila u nefinančních podniků ve zhoršení ukazatelů 
jejich výkonnosti. Slábnoucí domácí poptávka a zpomalující čistý vývoz 
omezily skrze pokles marží prostor pro ziskový potenciál sektoru a vedly 
k poklesu rentability vlastního kapitálu i aktiv (Graf II.15). Klesající hodno-
ty indikátoru podnikatelské důvěry naznačují, že podniky ani v roce 2013 
neočekávají zlepšení situace a finanční zátěž se tak bude spíše zvyšovat. 
Prodlužování doby, po kterou sektor zůstává vystaven nepříznivým pod-
mínkám, může přiblížit materializaci nakumulovaných rizik a ohrozit 
zejména menší a středně velké podniky. V souladu s tím výsledky výběro-
vého šetření u nefinančních podniků předpokládají v tomto roce snižování 
investičních výdajů, omezený růst mezd a celkový pokles zaměstnanosti. 

Povaha samotných rizik se proti minulému roku příliš nezměnila a nepříz-
nivý hospodářský vývoj nadále představuje hlavní rizikový faktor pro fi-
nanční stabilitu sektoru. Délka trvání recese však posouvá úroveň rizik 
směrem vzhůru a vzhledem k nelineárnímu vztahu mezi finančním zdra-
vím sektoru a kumulujícími se riziky může v případě pokračujícího nepříz-
nivého vývoje dojít k rychlému a skokovému zhoršení podnikových roz-
vah. Podle předpokladů Základního scénáře by se měla situace podniků 
zlepšit až v roce 2014, k čemuž přispěje postupné oživování zahraniční 
poptávky ve druhé polovině roku 2013. S ohledem na současnou situaci 
v eurozóně je však tento vývoj zatížen značnými nejistotami. Nejistý vý-
hled se týká i domácí poptávky, která je vedle horšící se příjmové situace 
domácností (části 2.1 a 2.3) ovlivňována obtížně predikovatelným spotře-
bitelským sentimentem. 

Pokles výkonnosti sektoru na druhou stranu utlumil tempo růstu přijatých 
úvěrů a napomohl k umírněnému vývoji celkové zadluženosti. Vyostření 
úvěrových problémů bránily zejména nízké úrokové sazby, které přispěly 
ke zlepšení ukazatelů (krátkodobé) udržitelnosti dluhu (Graf II.15). Nefi-
nanční podniky díky nižším úrokovým sazbám vykázaly oproti roku 2011 
úsporu přes 3,5 mld. Kč a schopnost českých podniků obsluhovat dluh je 

GRAF II.15 

Vývoj základních finančních ukazatelů nefinančních podniků 
(2010 = 100, zvýšení indexu znamená zlepšení) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. 
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příznivá i v mezinárodním srovnání (viz také Tabulka indikátorů, řádek 
NP.7). Ztráta investičních příležitostí částečně vedla k akumulaci finanč-
ních prostředků, která se promítla do nárůstu celkové likvidity. 

… vedle stavebnictví hrozí pokles také odvětvím, která v minulých 
letech táhla ekonomiku 
Hospodářský pokles se přes rozdílnou situaci v jednotlivých segmentech 
dotkl ziskovosti téměř všech odvětví (Graf II.16). Významný propad opět 
zaznamenalo stavebnictví, které se již několik let potýká s nedostatkem 
zakázek, a to hlavně v oblasti inženýrského a pozemního stavitelství. Ob-
rat ke zlepšení není v nejbližším období příliš pravděpodobný a signály 
oživení nepřinášejí ani dílčí statistiky pro tento segment. Vývoj ve staveb-
nictví je na rozdíl od ostatních odvětví, ve kterých je preferována redukce 
pracovní doby, navíc spojen s výrazným úbytkem pracovních sil. Vleklým 
problémům čelí vedle stavebnictví také segment služeb, jejichž přidaná 
hodnota nepřetržitě klesá už od roku 2009. 

Výsledky z konce roku 2012 ukazují, že do sestupné fáze se vlivem po-
kračující recese začínají dostávat rovněž dříve silně rostoucí odvětví, včet-
ně zpracovatelského průmyslu. Ze strukturálního hlediska se pro budoucí 
období jako riziková jeví hlavně vysoká citlivost ekonomiky na automobi-
lový průmysl, který sice za celý rok 2012 ještě zaznamenal mírný růst, ale 
v posledním čtvrtletí již vykázal v rámci průmyslu nejvyšší propad. Za tímto 
vývojem stojí nepříznivé podmínky panující na zahraničních automobilo-
vých trzích, které se projevily výrazným poklesem zahraničních zakázek 
ve druhém pololetí 2012 a následným snižováním hodnoty vývozů. 
Známky zpomalení se už nicméně objevují také na domácím trhu, což 
dokládá citelný pokles počtu vyrobených, prodaných a registrovaných 
vozidel v ČR v počátečních měsících roku 2013. Dosavadní prodeje auto-
mobilů a jejich příslušenství jsou v současnosti navíc stimulovány za cenu 
klesajících obchodních marží a příznivých cenových podmínek pro konco-
vé spotřebitele. I když marže jsou ve srovnání s jinými odvětvími stále ještě 
poměrně vysoké a existuje tak alespoň částečný prostor pro jejich další 
pokles, může v blízké budoucnosti dojít k situaci, kdy prodejci narazí 
na své bariéry (Graf II.17). Vzhledem k výrazné orientaci českého průmys-
lu na toto odvětví9 by prohlubování obtíží vedlo k dlouhodobější stagnaci 
sektoru a značným ztrátám také u navázaných odvětví. V souvislosti 
s vývojem v automobilovém průmyslu lze již pozorovat pokles produkce 
v gumárenství a výrobě plastů. 

Indikátory úvěrového rizika zatím nevykazují výrazné zhoršení, ale 
v budoucnu budou růst 
Úvěrové riziko se navzdory obtížné ekonomické situaci vyvíjelo poměrně 
příznivě, avšak dosavadní tendence ve vývoji sledovaných ukazatelů nelze 
přeceňovat. Přestože v roce 2012 poměr úvěrů v selhání k celkovým úvě-
rům dále klesal (Graf II.18), v posledním období za tímto vývojem stojí 
zejména vyřazování špatných úvěrů z rozvah bank, nikoli nižší materiali-

 
 
 
9  Automobilový průmysl se podílí na celkové přidané hodnotě sektoru téměř 10 % a podíl 

na vývozu průmyslových výrobků přesahuje 50 %. 

GRAF II.16 

Vývoj RoE po zdanění ve vybraných odvětvích 
(v %) 

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

založeny na výběrovém souboru podniků, segment developerských projektů je 
zahrnut do výsledků stavebnictví. Automobilový průmysl zahrnuje podniky 
v odvětví NACE 29. 
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GRAF II.17 

Obchodní marže ve vybraných odvětvích 
(v % tržeb) 

 
Pramen: ČSÚ 
Pozn.: Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. Automobilový průmysl 

zahrnuje podniky v odvětví NACE 29. 
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GRAF II.18 

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

 
Pramen: ČNB 
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zace úvěrového rizika (blíže viz část 4.1). Slábnoucí schopnost splácet 
úvěry je indikována vývojem tokového ukazatele 12měsíční míry defaultu, 
jehož poslední (částečně odhadované) hodnoty ukazují na mírný nárůst 
úvěrového rizika u podnikového sektoru (Graf II.19). Tento vývoj je do-
provázen současným růstem počtu úvěrů, u kterých je evidováno prodlení 
v rozmezí 1–30 dní (Graf V.10). V předkrizovém období tento ukazatel 
indikoval zvyšující se napětí v podnikových rozvahách10 a s přibližně roč-
ním předstihem předznamenával budoucí nárůst úvěrů v selhání. Vzrůsta-
jící napětí se odráží rovněž v pokračujícím nárůstu počtu podaných insol-
venčních návrhů a vyhlášených konkurzů. 

V průběhu roku 2013 lze očekávat nárůst hodnot všech sledovaných 
indikátorů a další posun ke zhmotňování úvěrového rizika. Navzdory ne-
příznivým podmínkám by však zhoršení podle Základního scénáře mělo 
být spíše pozvolné a nepříliš silné. Naopak v případě naplňování podmí-
nek scénáře Vleklá deprese by se problémy se splácením úvěrů v sektoru 
stupňovaly a úvěrové riziko by začalo výrazně růst. Zlom v nepříznivé 
tendenci by byl zaznamenán až koncem roku 2014 v návaznosti na po-
stupné oživení ekonomiky. Úvěrové riziko by však zůstalo vysoké i v prů-
běhu dalších dvou let. 

Do celkové výše úvěrového rizika se i nadále promítá rozdílná výkonnost 
jednotlivých odvětví (Graf II.20). Vlivem nízké poptávky, klesajících marží 
a rostoucích cen vstupů patří mezi nejvíce ohrožená odvětví dlouhodobě 
stavebnictví (včetně oblasti developerských projektů). Vůči tomuto seg-
mentu však mají expozice zejména větší a kapitálově silné banky, které 
mají kapacitu případný nárůst rizik lépe vstřebat. Na rozdíl od předcho-
zích dvou let nedošlo v průběhu roku 2012 mezi odvětvími k prohlubová-
ní rozdílů a heterogenita sektoru zůstala z pohledu úvěrového rizika 
v podstatě nezměněna. 

Část bankovních půjček poskytnutých podnikům může mít vyšší 
než deklarovanou rizikovost 
Celková výše úvěrového rizika může být podhodnocena z důvodu rozdíl-
ně přísné úvěrové klasifikace u jednotlivých bank, která svědčí o rostoucí 
diferenciaci v jejich obezřetnostním chování (viz také část 4.1). I když 
v rámci jedné banky jsou všechny úvěry vůči jedinému klientovi zařazeny 
do kategorie úvěrů v selhání už v případě potíží u kteréhokoli z úvěrů, 
napříč bankami tomu tak vždy není a klient může být u dvou bank hod-
nocen z hlediska rizikovosti rozdílně. Data z Centrálního registru úvěrů 
(CRÚ) dokládají, že v současnosti existuje v bankovním systému téměř 
8,5 mld. Kč standardních (bezproblémových) úvěrů poskytnutých klien-
tům, kteří mají u některé z bank alespoň jeden úvěr v selhání (Graf II.21, 
modrá čára). To se může s jistým zpožděním odrazit také v kvalitě úvěro-
vého portfolia zbytku bankovního sektoru, neboť této části úvěrů hrozí 
z důvodu problémů dlužníka převedení do kategorie „v selhání“ v blízké 
budoucnosti. 

 
 
 
10  Protože zatím výrazněji roste pouze počet úvěrů v prodlení, a nikoli samotný objem, lze 

předpokládat, že se zatím do problémů dostávají hlavně menší podniky, které obecně čer-
pají úvěry s nižší hodnotou. 

GRAF II.19 

Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.20 

Podíl úvěrů v selhání ve vybraných odvětvích 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.21 

Hodnota úvěrů s rizikem brzkého přeřazení do kategorie 
úvěrů v selhání  
(v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: ESSK je zkratka pro ekonomicky spjatou skupinu. 
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Celkový objem úvěrů s potenciálním rizikem brzkého přeřazení do kate-
gorie v selhání se ještě zvýší, pokud jsou rozdíly ve vnímání rizikovosti 
posuzovány nikoli na úrovni jednotlivých klientů, ale na úrovni úvěrů 
poskytnutých ekonomicky spjatým skupinám. Takto vytvořené11 skupiny 
sdružují do větších ekonomických celků úzce majetkově a/nebo hospo-
dářsky propojené subjekty. V případě úvěrových obtíží subjektu patřícího 
do některé z vymezených skupin nenesou stejnou rizikovou klasifikaci 
úvěry vůči skupině nejen napříč bankami, ale ani v rámci jednotlivých 
bank. Opět tak hrozí, že část úvěrů vnímaných jako bezproblémové bude 
nutné v důsledku silného propojení firem a problémů u některých z nich 
v budoucnu překlasifikovat do kategorie úvěrů v selhání. Přestože celková 
úroveň těchto úvěrů v posledním období spíše klesala, stále se pohybuje 
nad hranicí 11 mld. Kč12 (Graf II.21). Bližší analýza dat prozrazuje, že 
nedostatečně přísnou klasifikaci mohou mít zejména úvěry poskytnuté 
firmám založeným pro realizaci jednotlivých developerských projektů, 
které majetkově patří do větší developerské skupiny. 

Za hypotetické situace, kdy by celá hodnota výše uvedených úvěrů 
(8,5 + 11 mld. Kč) byla přeřazena do kategorie úvěrů v selhání, vzrostl by 
poměrový ukazatel NPL o více než dva procentní body. I když je tento 
rizikový scénář nepravděpodobný a banky by dokázaly nárůst o tomto 
rozsahu absorbovat bez dramatických důsledků pro finanční sektor, před-
stavují data o rozdílné rizikové klasifikaci úvěrů v bankovním systému 
důležitý zdroj informací a ČNB se bude touto oblastí v budoucnu blíže 
zabývat. 

Vedle projevů podhodnocení úvěrového rizika lze u bank rovněž pozoro-
vat nárůst některých forem shovívavosti vůči klientům a tendence přiznání 
případného rizika odkládat. Na tuto praxi bank může poukazovat po-
stupný narůst objemu úvěrů, které jsou hodnoceny jako bezproblémové, 
i když celková splátka za poslední čtyři měsíce nepokrývá ani výši úroků 
z úvěru (Graf II.22). Přestože velká část těchto úvěrů představuje speciální 
druh půjček, u kterých jsou tyto podmínky zakotveny přímo v úvěrové 
smlouvě (tzv. baloon nebo bullet loans), další akcelerace rostoucího tren-
du a zvyšující se podíl takových úvěrů na celkových úvěrech nefinančním 
podnikům by mohly představovat určité riziko.13 Společně s tím roste 
průměrná doba mezi zařazením úvěru do kategorie sledovaných a ná-
sledným přeřazením do úvěrů v selhání. To sice na jedné straně může 
přispívat k lepší anticipaci budoucího úvěrového rizika podniků a umož-

 
 
 
11  Seznam skupin byl vytvořen samotnými bankami pro účely analýz úvěrového rizika 

a nemusí být zcela vyčerpávající. Dále prezentované výsledky je proto nutné brát jako ori-
entační. Ekonomicky spjatou skupinu mohou tvořit firmy s holdingovou strukturou, firmy 
se stejným vlastníkem, ale také podniky se značnou vzájemnou propojeností 
v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Informace o případném zařazení klienta do skupi-
ny je k dispozici v Centrálním registru úvěrů.  

12  Jedná se o součet úvěrů s rizikem potenciálního přeřazení do úvěrů v selhání, které byly 
poskytnuty subjektům v ekonomicky spjaté skupině v rámci jedné banky a napříč bankami. 
Celková hodnota může být podhodnocena, protože výčet ekonomicky spjatých skupin není 
vyčerpávající a nemusí zahrnovat všechny subjekty náležící do skupiny. Naopak celkový ob-
jem může být nadhodnocen, neboť vztahy mezi subjekty ve skupině nemusí v případě pro-
blémů jedné společnosti vždy nutně vést k problémům všech subjektů. 

13  Tento druh půjček podléhá speciální regulaci (viz Úřední sdělení ČNB ze dne 27. května 
2011). 

GRAF II.22 

Bankovní úvěry klasifikované jako standardní, u nichž splátky 
nepokrývají ani úroky 
(v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Očištěno neparametrickou trendovou funkcí. 
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Průměrná doba mezi zařazením úvěru do sledovaných a jeho 
přeřazením do úvěrů v selhání 
(v měsících) 

 
Pramen: ČNB 
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ňuje bankám se na případný default úvěru lépe připravit, na druhou stra-
nu však tato praxe může signalizovat riziko odkládání klasifikace špatných 
úvěrů, které by jinak již měly být zařazeny do úvěrů v selhání (viz také 
část 4.1). Průměrná doba mezi zařazením úvěrů do kategorie „sledované 
úvěry“ a jejich následnou reklasifikací do kategorie „úvěry v selhání“ se 
v posledních pěti letech u nefinančních podniků téměř zdvojnásobila 
(Graf II.23). 

Celková výše zadluženosti a struktura dluhu nepředstavují pro 
sektor rizikový faktor… 
V důsledku slabé úvěrové aktivity se celková zadluženost sektoru mezi-
ročně v zásadě nezměnila a díky nízkým úrokovým nákladům se nadále 
jeví jako udržitelná. Z hlediska splatnostního profilu dluhu výrazně převa-
žují úvěry s dlouhodobými splatnostmi, které umožňují stabilnější a bez-
pečnější způsob financování. V průběhu roku došlo k částečnému příklo-
nu k financování formou emise dluhových cenných papírů14 (Graf II.24), 
přičemž největším českým podnikům se podařilo na trh umístit dluhopisy 
za výhodných úrokových podmínek, což přispělo k optimalizaci nákladů 
na obsluhu dluhu. Okruh subjektů emitujících dluhopisy je však omezený 
a kapitálový trh hraje ve srovnání s financováním prostřednictvím půjček 
minoritní roli. V rámci sektorové struktury přijatých půjček dlouhodobě 
převažují úvěry poskytnuté bankovním sektorem, které obecně představu-
jí levnější alternativu k nebankovním zprostředkovatelům a jsou zároveň 
lépe monitorovány. 

… tempo růstu úvěrů i přes nízké úrokové sazby stagnuje 
Úrokové sazby nefinančním podnikům vykázaly další pokles na historická 
minima, ovšem ani toto snížení nepřineslo v pokračující recesi dostatečný 
stimul pro oživení úvěrové dynamiky (Graf II.25). Protože výsledky šetření 
u nefinančních podniků ukázaly, že nízké úrokové sazby byly doprováze-
ny obecně dobrou dostupností úvěrů ze strany bank, lze vývoj úvěrové 
dynamiky připsat na vrub slabé poptávky po úvěru.15 Tento stav (odrážejí-
cí špatnou investiční náladu a nejistotu ohledně budoucího vývoje) bude 
podle Základního scénáře nadále pokračovat a úvěrová dynamika zůstane 
i v příštím roce velmi slabá. V případě naplnění předpokladů scénáře Vlek-
lá deprese dojde při eskalaci obtíží s nedostatečnou poptávkou 
k výraznému propadu meziročního tempa růstu a posunu v úvěrovém 
cyklu směrem k sedlu recese. 

Citlivost sektoru na vývoj ve vnějším prostředí se zvyšuje 
I přes klesající výkonnost ekonomiky zaznamenal čistý vývoz ve všech 
čtyřech čtvrtletích roku 2012 kladné (i když postupně klesající) přírůstky. 
Proexportně orientovaným firmám tento vývoj umožnil dosáhnout relativ-
ně dobrých finančních výsledků (rentabilita vlastního kapitálu o 3 p.b. 
vyšší než sektor jako celek) a přispěl ve srovnání s celým sektorem 
k výrazně příznivějšímu průběhu materializace úvěrového rizika 

 
 
 
14  Do jisté míry této tendenci napomohly výhodné daňové podmínky pro emisi dluhopisů 

s jednokorunovou nominální hodnotou. 
15  Blíže tuto problematiku rozebírá rovněž tematický článek Modelování bankovních úvěrů 

poskytnutých nefinančním podnikům na konci této Zprávy. 

GRAF II.25 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.26 

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

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.24 

Struktura externího financování nefinančních podniků 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Externí zdroje nezahrnují kategorii ostatní závazky (obchodní úvěry, zálohy, 

daňové nedoplatky apod.). 
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(Graf II.26). Na druhou stranu posílení role vývozu na úkor ochabující 
domácí poptávky vedlo k zvýšení potenciálních rizik spojených s růs-
tem závislosti sektoru na podmínkách v zemích obchodních partnerů. 
Celosvětově se přitom situace v tradičně silných odvětvích, jako je auto-
mobilový průmysl, vyvíjí spíše nepříznivě. Pozitivním rysem je naopak silné 
tempo růstu vývozů do zemí mimo Evropskou unii16, které přispívá k vyšší 
teritoriální diverzifikaci a rozložení případných rizik na více geopolitických 
celků. Uspokojivý je rovněž vývoj v oblasti kurzového rizika. Během uply-
nulého roku nedošlo k závažným a nepředpokládaným výkyvům měnové-
ho kurzu a Základní scénář předpokládá jeho stabilitu i v dalším období. 
V souladu s tím zůstává v čase zhruba konstantní ukazatel přirozeného 
zajištění (podíl úvěrů čerpaných v cizích měnách) a také podíl vývozu 
zajištěný proti kurzovému riziku derivátovými operacemi. 

Zahraniční mateřské společnosti zvýšily investice do tuzemských 
podniků 
Nárůst expozic nefinančních podniků vůči zahraničí se projevil silným 
přílivem přímých zahraničních investic do českých podniků. V roce 2012 
došlo meziročně k výraznému nárůstu reinvestovaného zisku, který tak 
nebyl použit pro financování zahraničních mateřských společností. Sou-
časně s tím byl rovněž zaznamenán solidní příliv ostatního kapitálu 
ze zahraničí (např. ve formě půjček mateřských společností tuzemským 
dcerám). V současnosti tento stav přispívá k dobré kapitálové pozici čes-
kých dceřiných společností, avšak v dalších letech může jejich finanční 
kondice záviset ve zvýšené míře na finančním zdraví mateřských společ-
ností, a tedy i na hospodářském vývoji v zemi vlastníků.17 Současný uspo-
kojivý stav velkých podniků, které jsou téměř výhradně v rukou zahranič-
ních vlastníků, dokumentuje nízká úroveň úvěrového rizika u velkých 
úvěrů, které jsou těmito podniky v rámci domácího bankovního sektoru 
čerpány (Graf II.27). Zvýšené problémy velkých podniků – ať již způsobené 
problémy mateřských společností nebo problémy na domácím trhu – by 
se promítly výrazným způsobem do celkové úrovně úvěrového rizika. 

  

 
 
 
16  Zejména do Ruska a v prvním pololetí také do Číny. 
17  Je však možné, že část vlastníků bude řešit své případné finanční obtíže spíše prodejem 

české dceřiné společnosti než postupným odsáváním jejích zisků. 

GRAF II.27 

Členění úvěrů podle velikosti a vztah k úvěrovému riziku 
(v % z celkového počtu)  

 
Pramen:  ČNB 
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2.3 DOMÁCNOSTI 

V souladu s obecným vývojem ekonomiky se v roce 2012 zhoršila situace 
na pracovním trhu a opět se snížily reálné mzdy domácností. V reakci 
na horšící se příjmové podmínky domácnosti snížily svou spotřebu a ome-
zily čerpání nových úvěrů. Uvedený vývoj napomohl společně s nízkou 
úrovní úrokových sazeb ke stabilizaci úvěrového rizika domácností. Jeho 
budoucí výše bude ovlivněna zejména finanční situací mladých domác-
ností v Praze, Brně a okolí, které mají největší objem úvěrů. Splácení jejich 
závazků je zatím díky nadprůměrným příjmům relativně bezproblémové, 
ohroženy jsou tak v současnosti především nízkopříjmové domácnosti. 
Ty však z hlediska bilancí bank nepředstavují příliš velké riziko, protože 
celkový objem jejich závazků je nízký. 

V souladu s negativním vývojem na pracovním trhu se snížily 
reálné mzdy domácností 
Pokles ekonomické aktivity v roce 2012 se promítl nepříznivě do situace 
na trhu práce a obecná míra nezaměstnanosti mírně vzrostla. V některých 
krajích sice míra nezaměstnanosti zaznamenala pokles, avšak v krajích, 
které se již v roce 2011 potýkaly s vysokou mírou nezaměstnanosti, dále 
rostla a přispěla k prohloubení nepříznivého regionálního vývoje neza-
městnanosti. Zvýšení počtu nezaměstnaných osob bylo zároveň doprová-
zeno také poklesem počtu volných pracovních míst. Horšícím se podmín-
kám na trhu práce potom odpovídal vývoj příjmů domácností, když 
průměrná mzda reálně poklesla o 0,6 %18 (Graf II.28). Zhoršování situace 
na pracovním trhu doprovázené poklesem kupní síly je podle květnové 
predikce ČNB očekáváno i pro rok 2013 a bude pravděpodobně hlavním 
zdrojem rizik pro sektor domácností. Dílčím pozitivním signálem na trhu 
práce byl mírný růst zaměstnanosti, kterého bylo při rostoucí míře neza-
městnanosti dosaženo díky zvýšení počtu osob pracujících mimo hlavní 
pracovní poměr 

Zadlužení domácností rostlo jen mírně, což vedlo k značnému 
nárůstu čistých finančních aktiv 
Zadlužení domácností vůči jejich hrubým disponibilním důchodům vzrost-
lo v roce 2012 jen velmi mírně, když dosáhlo hodnoty 57,7 % (Graf II.29). 
Tato úroveň řadí ČR mezi vyspělými státy stále k zemím s nízkým zadlu-
žením sektoru obyvatelstva. Růst absolutní výše úvěrových závazků do-
mácností byl v minulém roce také velmi pozvolný (Graf II.30), přičemž 
největší dynamiku vykázaly úvěry na bydlení, které se v roce 2012 mezi-
ročně zvýšily o 4,8 %. Spotřebitelské úvěry a závazky vůči nebankovním 
finančním institucím naopak mírně klesaly. Růst objemu úvěrů domácnos-
tem by měl v budoucích dvou letech zpomalovat i jako celek a v případě 
naplnění scénáře Vleklá deprese by od roku 2014 dokonce dosahoval 
záporných hodnot (Graf II.30). Díky omezenému růstu zadlužení domác-
ností pokračoval při prakticky nezměněné úrovni nominálního HDP již 
čtvrtým rokem trend nárůstu ukazatele podílu čistých finančních aktiv 

 
 
 
18  Odlišná data poskytuje Statistika rodinných účtů ČSÚ, podle které reálné peněžní příjmy 

obsahující i mimomzdové složky vzrostly v roce 2012 o 1,6 %. 

GRAF II.28 

Vývoj nominálních a reálných mezd, míry nezaměstnanosti 
a zaměstnanosti 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Obecná míra nezaměstnanosti je sezonně očištěna. Přerušované čáry ukazují 

predikci ČNB.  
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GRAF II.29 

Ukazatele zadluženosti domácností 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  Údaje o čistých úrokových platbách nezohledňují nebankovní instituce. 
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na HDP, a to na hodnotu 69,6 % (na konci roku 2011 činil tento poměr 
64,7 %)19. Struktura finančních aktiv zůstala v roce 2012 téměř stejná 
jako v předešlém roce, když převládajícím finančním nástrojem je nadále 
položka oběživo a vklady, která ke konci roku 2012 představovala 
54,5 % finančních aktiv. Jistou změnu struktury finančních aktiv domác-
ností představuje nárůst podílu státních spořicích dluhopisů z 2,0 % 
na 3,3 %. 

Při zohlednění počtu členů domácnosti je podíl nízkopříjmových 
domácností s úvěrem vyšší 
V ZFS 2011/2012 byl prezentován vztah mezi podílem domácností 
s úvěrem a příjmovým kvintilem, ze kterého bylo patrné, že podíl domác-
ností s úvěrem poměrně silně roste v závislosti na výši příjmů. Výši příjmů 
domácnosti však lze definovat také vzhledem k počtu osob v domácnosti 
(resp. spotřebních jednotek definovaných OECD), neboť více členů do-
mácnosti znamená rovněž vyšší nezbytné výdaje. Alternativně proto byly 
v této Zprávě domácnosti rozděleny do příjmových kvintilů nejen podle 
výše absolutních čistých příjmů celé domácnosti, ale i podle čistých příjmů 
na spotřební jednotku. I když tento přístup také vede k závěru, že nízko-
příjmové domácnosti mají úvěry méně často, vztah mezi čerpáním úvěrů 
a příjmy již není tak silný (Graf II.31). Pro spotřebitelské či jiné úvěry do-
konce platí, že domácnosti z nejnižšího příjmového kvintilu mají častěji 
úvěr než domácnosti ve dvou vyšších kvintilech. Jedním z potenciálních 
vysvětlení může být, že tyto domácnosti využívají spotřebitelské úvěry 
k překlenutí aktuálního nedostatku finančních prostředků, protože jejich 
příjmová situace je v průměru ještě horší než v případě kvintilů získaných 
na základě absolutní výše příjmů. Právě úvěry poskytované tomuto typu 
domácností jsou nejrizikovější a mohou v budoucnu vést k defaultu. Do-
pady na finanční sektor by však byly výrazně tlumeny skutečností, že 
celková výše těchto úvěrů je v absolutním vyjádření poměrně nízká. 

Pro udržení nízké úrovně úvěrového rizika je podstatný finanční 
vývoj u mladých domácností v Praze, v Brně a jejich okolí  
Data obsažená ve Výběrovém šetření příjmů a životních podmínek do-
mácností (SILC) umožňují na základě podílu tzv. problémových úvěrů20 
zmapovat rozdělení úvěrů a úvěrového rizika v závislosti na kraji a věkové 
skupině. Podle očekávání byla nejvyšší míra úvěrového rizika zaznamená-
na v krajích, které jsou všeobecně známé vysokou mírou nezaměstnanosti 
– Karlovarský, Ústecký a Liberecký (podíl nezaměstnaných osob 8,0 %, 
10,0 %, resp. 7,4 % k 31. 12. 2012).21 Mezi nejméně rizikové kraje pak 
patří Středočeský kraj a Praha22 (Graf II.32), kde žije vysoký podíl vysoko-
příjmových domácností, které tradičně mají menší problémy se splácením 

 
 
 
19  Díky poměrně razantnímu růstu finančních závazků domácností mezi roky 2004 a 2008 

došlo v tomto období k přechodnému poklesu čistých finančních aktiv vůči HDP. 
20  Navržený ukazatel je konceptuálně podobný podílu NPL, avšak přímé srovnání s tímto 

ukazatelem není kvůli odlišné konstrukci odpovídající položky v SILC a ve výkazech ČNB 
možné. 

21  Naproti tomu Moravskoslezský kraj s tradičně vysokou mírou nezaměstnanosti se mezi 
regiony s vysokým podílem problémových úvěru nezařadil. 

22  Jednoznačné rozlišení mezi těmito kraji není možné, protože mnoho osob s trvalým poby-
tem ve Středočeském kraji jezdí za účelem sjednání úvěru do hlavního města Prahy nebo 
v Praze pracuje. 

GRAF II.30 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.31 

Podíl domácností s úvěrem podle různě definovaných 
příjmových kvintilů 
(v %) 

 
Pramen: SRÚ 2011, výpočty ČNB 
Pozn.: Příjmové kvintily byly vytvořeny jak podle absolutní výše příjmů – světle modré 

a oranžové sloupce, tak podle příjmů na spotřební jednotku (SJ) – tmavě modré 
a červené sloupce. SJ je definována dle OECD, kde celou spotřební jednotku tvo-
ří jen hlava domácnosti. 
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GRAF II.32 

Objem úvěrů domácnostem v členění podle krajů a úvěrové 
riziko 
(v mld. Kč, podíl problémových úvěrů v %) 

 
Pramen: SILC 2011, výpočty ČNB 
Pozn.: Objem úvěrů k 31. 12. 2011. Problémový úvěr byl během roku 2011 alespoň 

jednou po splatnosti. 
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svých závazků. Lze rovněž pozorovat negativní závislost mezi objemem 
úvěrů v daném kraji a jejich rizikovostí, což lze zřejmě vysvětlit tím, že 
vysokopříjmové domácnosti vykazují nižší úvěrové riziko a zároveň abso-
lutně nejvyšší objem závazků. Z hlediska věku jsou více rizikoví obyvatelé 
do 24 let, přičemž u ostatních věkových skupin se míra úvěrového rizika 
již příliš neliší (Graf II.33). Objem závazků je nejvyšší pro věkovou skupinu 
30–39 let. Data ze SILC ukazují, že pro finanční stabilitu sektoru je 
do budoucna podstatné udržení nízké úrovně úvěrového rizika domác-
ností ve věku 30–39 let v Praze, v Brně a v jejich okolí, které mají relativně 
vysoké mzdy a aktuálně nízkou míru nezaměstnanosti. Vývoj v tomto 
segmentu domácností je klíčový zejména vzhledem k dominantnímu 
podílu jejich závazků na celkovém dluhu sektoru.23 

Kromě věku a trvalého bydliště ovlivňují výši úvěrového rizika 
i další proměnné  
Datový soubor SILC obsahuje kromě věku a místa trvalého pobytu také 
další sociodemografické charakteristiky domácností, které je možné pou-
žít k identifikaci domácností se zvýšenou pravděpodobností nesplácení 
závazků. Pro účely této analýzy byly vytvořeny binární proměnné, které 
nabývají pouze hodnot 1, resp. 0, a to v závislosti na tom, zda je či není 
splněno předem specifikované kritérium (Tab. II.1). Volba tohoto typu 
proměnných umožňuje získat snadno interpretovatelné výsledky. Splnění 
podmínky dané dělicím kritériem v Tab. II.1 vždy znamená vyšší pravdě-
podobnost nesplacení úvěru. V posledním sloupci je uveden Giniho koefi-
cient, který ukazuje, jak dobře je schopna daná proměnná separovat 
domácnosti v prodlení od těch, které splácí své závazky včas. Giniho koe-
ficient ve výši 0 % znamená nulovou schopnost dané proměnné přispět 
k odlišení defaultující domácnosti od zbylých domácností a koeficient 
ve výši 100 % znamená absolutní schopnost proměnné dosáhnout sepa-
race obou skupin. Výsledky ukazují, že nejvhodnější proměnnou pro iden-
tifikaci domácností neschopných splácet své závazky je čistý příjem do-
mácnosti. Silným prediktorem problémů se splácením je také vlastnictví 
nemovitosti, ve které domácnost bydlí, a vzdělání hlavy domácnosti. Na-
opak je zřejmé, že věk hlavy domácnosti není příliš dobrým indikátorem 
problémů se splácením úvěrů. Domácnosti s hlavou mladší než 25 let sice 
vykazují velmi vysoké riziko nesplácení, avšak jejich podíl na celkovém 
počtu domácností s úvěrem je velmi nízký.24 Dále je patrné, že žádná 
proměnná nemá samostatně příliš vysokou schopnost predikovat (vysvět-
lit) nesplácení úvěrů. 

Úvěrové riziko domácností se zvýšilo již jen mírně 
Úvěrové riziko domácností z pohledu ukazatele 12měsíční míry defaultu 
v roce 2012 téměř stagnovalo (Graf II.34), a to jak v segmentu úvěrů 
na bydlení, tak u spotřebitelských úvěrů. Ukazatel podílu úvěrů v selhání 
v segmentu úvěrů na bydlení také setrval téměř na stejných hodnotách 
jako v roce 2011, avšak u spotřebitelských úvěrů vzrostl o více než 1 p.b. 

 
 
 
23  Tvoří zhruba polovinu celkového objemu úvěrů. 
24  Obdobně tomu tak je u domácností, které mají více než dvě děti. Tyto domácnosti sice jsou 

výrazně rizikovější, avšak jejich počet je příliš malý na to, aby počet dětí vyšší než dvě sám 
o sobě byl dobrým indikátorem rizikovosti domácnosti. 

GRAF II.33 

Objem úvěrů domácnostem v členění podle věkových skupin a 
úvěrové riziko 
(v mld. Kč, podíl problémových úvěrů v %) 

 
Pramen: SILC 2011, výpočty ČNB 
Pozn.: Objem úvěrů k 31. 12. 2011. Problémový úvěr byl během roku 2011 alespoň 

jednou po splatnosti. 
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TAB. II.1 

Významnost binárních proměnných pro úvěrové riziko 
domácností 

Proměnná Dělicí kritérium 
Giniho 

koeficient 
(%) 

Čistý příjem domácnosti < 21 000 Kč/měsíc 27,5 

Vlastnictví obývané  
nemovitosti NE 23,4 

Vzdělání hlavy domácnosti Bez maturity 20,0 

Existence partnera Hlava domácnosti 
nemá partnera 

19,8 

Pohlaví hlavy domácnosti Hlavou domácnosti 
je žena 15,6 

Kraj pobytu 
Nikoli Praha, Středo-
český, Pardubický, 
Vysočina 

12,1 

Zaměstnanost hlavy 
domácnosti 

Hlava domácnosti 
je nezaměstnaná 

11,6 

Zaměstnanost partnera Partner je 
nezaměstnaný 8,6 

Věk hlavy domácnosti < 25 let 2,3 

Pramen:  SILC 2011, výpočty ČNB 
Pozn.:  Splnění dělícího kritéria znamená vyšší riziko nesplacení úvěru. 
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Celkově tak podíl úvěrů v selhání pro úvěry domácnostem zaznamenal 
mírné zvýšení (Graf II.35). Stabilizace úvěrového rizika domácností byla 
do značné míry dána výjimečně nízkou úrovní úrokových sazeb z úvěrů 
na bydlení, které jsou nejvýznamnější složkou finančních závazků obyva-
telstva. Budoucí vysoký růst úrokových sazeb by v kombinaci s utlumenou 
dynamikou příjmů zřejmě znamenal značné zvýšení úvěrového rizika do-
mácností. Zátěžový scénář Vleklá deprese by implikoval nárůst obou uka-
zatelů úvěrového rizika o téměř 3 p.b. 

Spotřebitelské úvěry jsou výrazně rizikovější než hypotéky 
Zatímco podíl úvěrů v selhání pro úvěry na bydlení měl k 31. 3. 2013 
hodnotu 3,5 %, u spotřebitelských úvěrů činil 12,4 %. Z toho důvodu 
podíl spotřebitelských úvěrů na objemu úvěrů v selhání celého sektoru 
domácností činil ke stejnému datu přibližně 44 %, ačkoli podíl této složky 
úvěrů na celkových úvěrových závazcích domácností tvoří jen zhruba 
18 %. Větší úvěrové riziko je u spotřebitelských úvěrů zohledněno pro-
střednictvím nastavení úrokových sazeb (případně formou RPSN), které 
několikanásobně převyšují úrokové sazby z úvěrů na bydlení. Tento rozdíl 
je přitom výraznější než v případě vyspělých ekonomik eurozóny. Lze se 
domnívat, že se ze strany českých bank nejedná o nesprávné ocenění 
rizika, ale že výše úrokových sazeb ze spotřebitelských úvěrů odráží jejich 
skutečnou rizikovost. V Polsku a Maďarsku jsou jak úrokové sazby, tak 
podíly úvěrů v selhání spotřebitelských úvěrů na obdobných úrovních jako 
v ČR. Ačkoli mezi spotřebitelskými úvěry existuje určitá heterogenita, byly 
spotřebitelské úvěry ke konci roku 2012 tvořeny ze 73,2 % spotřebitel-
skými úvěry neúčelovými. Díky tomu byl podíl úvěrů v selhání pro všechny 
spotřebitelské úvěry ke konci minulého roku ve výši 12,3 % téměř totož-
ný s podílem úvěrů v selhání pro spotřebitelské úvěry neúčelové. 

Zátěžové testy ukazují, že nejzranitelnější jsou nízkopříjmové 
domácnosti25 
Oproti ZFS 2011/2012 byla metodika zátěžových testů domácností opět 
zdokonalena. Testy v této Zprávě využívají Statistiku rodinných účtů ČSÚ 
za rok 2011 a byly obohaceny zejména o druhou dospělou osobu 
v domácnosti a podrobnější model trhu práce, který přihlíží k sociodemo-
grafickým charakteristikám jednotlivých domácností. V testech jsou dále 
nově uvažovány úrokové šoky a došlo ke změně stanovení předlužené 
domácnosti, která je nyní definována podle měsíčního finančního přebyt-
ku nižšího než 0 Kč. 

Graf II.36 ukazuje výsledky testů v rozdělení podle příjmových kvintilů. 
Oproti výše uvedenému článku však rozděluje domácnosti do příjmových 
kvintilů podle čistých příjmů na spotřební jednotku definovanou OECD, 
nikoli podle absolutní výše čistých příjmů. Závěry jsou nicméně velmi po-
dobné a shodují se v tom, že nejčastěji jsou předlužené nízkopříjmové 
domácnosti. Domácnosti celkově vykazují rostoucí míru předlužení v čase 
a nejsou příliš citlivé na zvolený typ zátěžového scénáře, protože ten 

 
 
 
25  Jde o předběžné výsledky výzkumného projektu ČNB C1/11 (Hlaváč, Jakubík, Galuščák). 

Podrobněji jsou zátěžové testy rozebírány v tematickém článku Zátěžové testy domácností 
s využitím mikrodat v této Zprávě. 

GRAF II.34 

Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen: BRKI, ČNB 
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GRAF II.35 

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

 
Pramen: ČNB 
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GRAF II.36 

Podíl předlužených domácností podle příjmových kvintilů 
(v %) 

 
Pramen: Výpočty ČNB, SRÚ 2011 
Pozn.: Příjmové kvintily byly vytvořeny na základě výše čistých příjmů na spotřební 

jednotku (SJ). SJ je definována dle OECD. 
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představuje spíše zátěž z pohledu bankovního sektoru. Opět platí, že vůči 
povaze scénáře vykazují nejvyšší citlivost nízkopříjmové domácnosti. 
Na druhou stranu ztráty finančního sektoru vzniklé splněním předpokladů 
scénáře Vleklá deprese by byly vzhledem k relativně nízké hodnotě celko-
vé dlužné částky těchto domácností omezené. Rozdílem ve výsledcích 
proti verzi zátěžových testů použitých v tematickém článku je, že úroveň 
předluženosti se mezi jednotlivými příjmovými kvintily neliší tak výrazně 
jako v případě využití klasických příjmových kvintilů. 

Zvyšující se podíl hypoték s krátkou fixací by neměl přerůst 
ve významné riziko 
V důsledku velmi nízké výše krátkodobých úrokových sazeb se zvyšuje 
zájem domácností o refixace hypotečních úvěrů na kratší období (objem 
nových úvěrů s dobou fixace do 1 roku včetně úvěrů s variabilní úrokovou 
sazbou na celkovém objemu nových úvěrů byl na konci roku 2012 téměř 
10 %).26 Tomuto vývoji kromě nízké výše krátkodobých úrokových sazeb 
nahrával také vysoký počet hypotečních úvěrů s končící dobou fixace. 
Určitým rizikem by mohl být scénář, kdy by velký počet domácností refi-
xoval své úvěry na bydlení na velmi krátké období (s fixací do 1 roku, 
případně s variabilní úrokovou sazbou) při nízké hladině úrokových sazeb 
a následně by došlo k jejich výraznějšímu nárůstu. Současné tendence je 
však možno hodnotit stále jako převážně stabilizující. Při refixaci sazeb 
dosahují dlužníci v současnosti obecně výhodnějších úrokových podmínek 
a snížení nákladů na obsluhu hypotečních úvěrů snižuje riziko jejich de-
faultu. Navíc, pokud by došlo k postupnému růstu úrokových sazeb, ban-
ky i klienti by se pravděpodobně nové situaci přizpůsobili a nastal by od-
klon od krátkých fixací a variabilních úrokových sazeb. Růst hladiny 
úrokových sazeb by mohl mít negativní dopad zejména na domácnosti, 
jejichž úvěry mají vysoké hodnoty poměru LTV a LTI (viz kapitola 5).27  

K významnému nárůstu nesplácení v reakci na zvýšení hladiny úrokových 
sazeb by došlo pouze v případě, že by refixace na krátké období využívaly 
spíše nízkopříjmové domácnosti, které disponují pouze minimální finanční 
rezervou. Současně by musela nastat kombinace rychle rostoucích úroko-
vých sazeb a stagnujících nominálních příjmů, případně zvyšujícících se 
nezbytných výdajů domácností alespoň ve stejném objemu jako jejich 
příjmů. K tomu by mohlo dojít zejména při ztrátě důvěry v udržitelnost 
veřejných financí, která by vedla k nárůstu kreditních prémií (a tedy úro-
kových sazeb) i při nezvyšujících se měnověpolitických sazbách z důvodu 
nepříznivého vývoje ekonomické aktivity. Podíl hypotečních úvěrů s fixací 
do 1 roku na celkové hodnotě hypotečních úvěrů je stále relativně nízký 
(podle odhadu tržních účastníků se podíl hypotečních úvěrů na bydlení 
s variabilními úrokovými sazbami na celkové hodnotě hypotečních úvěrů 

 
 
 
26  V Rakousku bylo ve 3. čtvrtletí roku 2012 poskytnuto dokonce 87 % všech nových úvěrů 

domácnostem s dobou fixace do jednoho roku, viz Oesterreichische Nationalbank (2012): 
Financial Stability Report 24. 

27  Rizika hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou spojena se vzájemnou interakcí 
úvěrového a tržního rizika popisuje Breuer T., Jandacka M., Rheinberger K., Summer M. 
(2008): Compounding Effects between Market and Credit Risk: The Case of Variable Rate 
Loans, In Andrea Resti, editor, The Second Pillar in Basel II and the Challenge of Economic 
Capital. Risk Books. 
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pohybuje pod 5 %), proto se riziko zmíněného scénáře zatím jeví jako 
velmi omezené.28 Obdobně jako v případě refixací na krátké období by 
mohly nově poskytnuté hypotéky být v budoucnu více rizikové pro do-
mácnosti s minimální finanční rezervou za současných nízkých úrokových 
sazeb, a to v době, kdy skončí jejich původní fixace. K omezení tohoto 
rizika by banky měly při hodnocení bonity svých současných i potenciál-
ních klientů vycházet z historického vývoje úrokových sazeb, a ne pouze 
z jejich aktuálních nízkých úrovní.29 

 
 
 
28  Ačkoli je popsané riziko identifikováno v několika evropských zprávách o finanční stabilitě, 

žádná z těchto zpráv ho neidentifikuje jako významné.  
29  Tento princip je obsažen také v doporučeních FSB, viz Financial Stability Board (2012): FSB 

Principles for Sound Residential Mortgage Underwriting Practices. 
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