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CELKOVÉ HODNOCENÍ 

V létě letošního roku vstoupí světová ekonomika již do sedmého roku 
od začátku krize, avšak v Evropě ji zejména kvůli vývoji v eurozóně stále 
není možné označit za ukončenou. Extrémní napětí na finančních trzích 
z konce roku 2011 utlumila kombinace opatření ECB zaměřená 
na masivní dodávání dlouhodobé likvidity bankám. V létě 2012 byla 
finanční stabilita eurozóny ale znovu ohrožena prudkým zvýšením 
požadovaných výnosů ze státních dluhopisů Španělska a Itálie. Zklidnění 
přinesla opět až ECB prostřednictvím příslibu svého prezidenta udělat 
cokoli pro udržení eura a připravenosti provádět stabilizační intervence 
na trhu státních dluhopisů, bude-li to k dosažení tohoto cíle nezbytné. 
Přestože na finančních trzích došlo ke stabilizaci a obnovila se likvidita 
i na trzích rizikovějších aktiv, vyhlídky reálné ekonomické aktivity se 
naopak dále zhoršily. Situace proto zůstává značně napjatá, existující 
stabilita je velmi křehká a nelze vyloučit návrat silného napětí v důsledku 
vzájemné interakce mezi riziky v bankovních bilancích, klesající 
ekonomickou aktivitou a svrchovaným rizikem. Rizika pro finanční 
stabilitu v eurozóně zůstávají vysoká.  

Český finanční sektor zůstal i v roce 2012 proti vnějším rizikům vysoce 
odolný a v některých parametrech posílil svou robustnost. Návrat domácí 
ekonomiky do recese a výše uvedený vývoj v eurozóně přináší řadu rizik 
pro budoucí udržení finanční stability i v ČR. Hlavním rizikovým scénářem 
pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější 
propad ekonomické aktivity. Nepříznivé vyhlídky příjmové situace podniků 
i domácností související nejen s poklesem vnější poptávky, ale i se slabou 
domácí poptávkou, vytvářejí potenciál pro zvýšení úvěrového rizika. Toto 
riziko lze prozatím označit za krátkodobé až střednědobé. Nelze však 
vyloučit ani scénář, že evropská ekonomika bude vystavena dlouhodobější 
stagnaci hospodářského růstu. V některých zemích toto riziko vzniká 
v důsledku makroekonomických nerovnováh a poruch ve finančním 
systému, které mají své kořeny v předkrizových časech. V jiných 
ekonomikách, včetně české, převažují nepřímé dopady slabého růstu 
u obchodních partnerů a strukturální překážky, které brání vnitřní 
dynamizaci ekonomické aktivity. Toto riziko posilují také některé evropské 
regulatorní iniciativy i určité prvky projektu bankovní unie.  

VÝVOJ V ROCE 2012 A V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2013  

Optimistická očekávání ohledně oživení růstu ve vyspělých zemích se 
v roce 2012 nenaplnila. Na poklesu ekonomické aktivity v některých ze-
mích eurozóny se podílela i zhoršená dostupnost úvěrů pro soukromý 
sektor. Německá ekonomika pokračovala v hospodářském růstu, ale i zde 
byly na počátku roku 2013 zaznamenány signály zpomalení. Česká eko-
nomika v roce 2012 upadla opět do recese a podle předběžných údajů 
o vývoji HDP v prvním čtvrtletí 2013 v ní setrvává i nadále.  

Hlavní světové centrální banky udržovaly vzhledem k absenci poptávko-
vých inflačních tlaků své měnověpolitické sazby na historicky nízkých 
úrovních. Nad rámec standardních nástrojů pokračovaly v politice kvanti-
tativního uvolňování nebo zavedly specifické nástroje na podporu fungo-

Měnové politiky zůstaly uvolněné a klíčové 
centrální banky pokračují v nestandardních 
podpůrných opatřeních 

Vývoj světové i české ekonomiky byl v roce 
2012 zklamáním 
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vání segmentů finančních trhů či reálné ekonomiky. Kromě neoddiskuto-
vatelných stabilizačních účinků však tyto politiky mohou přispívat k přijí-
mání nadměrného rizika v určitých částech finančního trhu a mohou mít 
nepříznivé přeshraniční dopady. Zploštění výnosové křivky a související 
omezení tržních příležitostí vedlo k dalšímu poklesu aktivity na peněžních 
trzích. Měnověpolitické sazby ČNB se od listopadu 2012 nachází na úrov-
ni „technické nuly“. Vývoj na českém mezibankovním trhu zůstal klidný, 
což dokládá i nevyužívání dodávacích repo operací ČNB. 

Snížení ekonomické aktivity se negativně promítlo ve výkonnosti podni-
kového sektoru, především pak v poklesu marží a ve zhoršení ziskovosti. 
Platí to nejen v sektorech stavebnictví a služeb, které byly pod tlakem 
zhoršených finančních podmínek už v předchozích letech, ale nepříznivé 
signály se začínají objevovat i v odvětvích, která doposud rostla, a to 
včetně zpracovatelského průmyslu. Rizikovou se zde jeví především vyso-
ká citlivost ekonomiky na poptávku v automobilovém průmyslu, která je 
silně ovlivňována hospodářským cyklem v EU. Úvěrové riziko podniků se 
v roce 2012 sice vyvíjelo poměrně příznivě, když došlo k dalšímu poklesu 
podílu úvěrů v selhání, některé předstihové ukazatele však signalizují 
obnovení jeho nárůstu a lze vysledovat i mírné indikace odkládání přizná-
ní tohoto rizika. Celková zadluženost podnikového sektoru je ale v čase 
stabilní a také díky sníženým úrokovým nákladům se jeví jako udržitelná. 

Sektor domácností se v roce 2012 potýkal především se zhoršenou situací 
na trhu práce, kde došlo jednak k nárůstu míry nezaměstnanosti a pokle-
su počtu volných pracovních míst, jednak k poklesu reálných mezd. Podíl 
úvěrů v selhání poskytnutých domácnostem se i díky poklesu úrokových 
sazeb stabilizoval. Výjimkou je segment spotřebitelských úvěrů. Dopady 
do celkového úvěrového rizika jsou však omezeny poměrně nízkým a dále 
se snižujícím podílem těchto úvěrů na celkovém objemu úvěrů. Pro další 
vývoj úvěrového rizika sektoru domácností bude podstatná finanční situa-
ce mladých domácností v Praze, Brně a okolí, které mají největší objem 
úvěrů. Zátěžové testy sektoru domácností indikují citelně vyšší zranitelnost 
nízkopříjmových domácností a rostoucí míru jejich předlužení ve všech 
testovaných scénářích. 

Ceny rezidenčních nemovitostí pokračovaly i v roce 2012 v sestupném 
trendu minulých let, přičemž jejich poklesy byly v souladu s vývojem 
reálné ekonomiky. Pokles cen byl doprovázen snížením počtu a objemu 
nemovitostních transakcí. Zlepšení nenastalo ani v sektoru komerčních 
nemovitostí. Souběžně docházelo ke zlepšování ukazatelů udržitelnosti 
cen rezidenčních nemovitostí, což spolu s dalšimi odhady indikuje, že se 
ceny s největší pravděpodobností pohybují blízko svých fundamentálních 
hodnot. V rámci trendu poklesu aktivity na českém trhu nemovitostí je 
nicméně zřejmý diferencovaný vývoj cen i počtu transakcí podle různých 
regionů, kdy v Praze klesají mírněji než ve zbytku ČR nebo dokonce mírně 
rostou.  

Vývoj v roce 2012 byl z pohledu českého finančního sektoru pozitivní, 
nicméně vlivem poklesu ekonomické aktivity se snížil meziroční růst jeho 
bilanční sumy. V bankovním sektoru došlo ke zvýšení kapitálové 
přiměřenosti, ziskovosti a k nárůstu objemu klientských depozit 

Pokračoval pokles cen nemovitostí a snižování 
počtu nemovitostních transakcí  

Vývoj ve finančním sektoru byl v průběhu roku 
2012 i přes nepříznivý ekonomický vývoj 
pozitivní... 
 

Zhoršená příjmová situace domácností se zatím 
projevila v úvěrovém riziku jen mírně, 
nízkopříjmové domácnosti se však staly velmi 
zranitelnými 

Výkonnost a finanční pozice podnikového 
sektoru se zhoršila 
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domácností, přičemž jejich největší absolutní přírůstky zaznamenal 
segment malých bank vzhledem k průměrně vyšším úrokovým sazbám, 
které tyto banky nabízely. Z pohledu vzájemné provázanosti českých bank 
a jejich mateřských skupin byl vývoj v posledním období spíše příznivý 
a celkové expozice domácích bank na jejich mateřské skupiny poklesly, 
k čemuž přispěla i změna regulatorních limitů stanovených ČNB. 

Zvýšení počtu klientů spojené s významným růstem bilanční sumy zazna-
menal rovněž segment družstevních záložen, a to navzdory svému rizi-
kovějšímu profilu. U stavebních spořitelen pokračoval pokles tržního podí-
lu v oblasti úvěrů na bydlení, který je v rozhodující míře způsoben vyšší 
cenovou konkurenceschopností úvěrů na bydlení poskytovaných banka-
mi. Pojišťovny vykazují nadále solidní kapitálovou vybavenost a ziskovost, 
sektor penzijních fondů je ovlivněn změnami v návaznosti na důchodovou 
reformu, nicméně je i nadále vysoce stabilní. Fondy kolektivního investo-
vání přešly v roce 2012 po předešlých ztrátách do kladných zisků, naproti 
tomu nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv zaznamenali mírný 
pokles poskytnutých úvěrů, ale i mírné snížení úvěrového rizika. 

RIZIKA PRO FINANČNÍ STABILITU A HODNOCENÍ ODOLNOSTI 
FINANČNÍHO SEKTORU 

Ve vyspělých zemích a obzvláště v eurozóně přetrvává vysoká míra nejis-
toty ohledně dalšího vývoje reálné ekonomiky, zejména ohledně horizon-
tu, v němž dojde k obnovení hospodářského růstu. Situace na jaře 2013 
se tak příliš neliší od té, která panovala před rokem. Změnil se však čás-
tečně pohled na význam jednotlivých rizik. Silněji jsou akcentována ta, 
která souvisí se slabou ekonomickou aktivitou. Naopak se snížilo vnímání 
závažnosti svrchovaného rizika a začíná být akceptována nezbytnost 
zpomalit fiskální konsolidaci či ji dokonce odložit. Zároveň narůstají obavy 
ohledně stavu bilancí bank v eurozóně a jejich odolnosti vůči existujícím 
rizikům. Prohlubuje se zde nedůvěra ve vykazovanou kvalitu aktiv, zvyšují 
se pochybnosti o dostatečnosti opravných položek vytvářených oproti 
úvěrům v selhání a zvětšují se obavy, že dochází k systematickému odklá-
dání přiznání úvěrového rizika. Odrazem těchto obav jsou výzvy k prová-
dění přísných zátěžových testů a koordinovaných hodnocení kvality aktiv 
a následné rekapitalizaci či restrukturalizaci těch bank, které „nepro-
jdou“. 

Snižování nerovnováh, které vznikly v řadě evropských zemí v letech před 
krizí, probíhá pomalu. Míra a způsob nápravy těchto nerovnováh se mezi 
jednotlivými zeměmi významně liší. Pro některé je nadále charakteristická 
vysoká zadluženost soukromého sektoru bránící obnovení důvěry investo-
rů a spotřebitelů. V některých se k tomu přidává rostoucí zadluženost 
veřejného sektoru, kterou se v prostředí slabého hospodářského růstu 
nedaří nejen zastavit, natož pak snižovat. Pokud by se potřeba refinanco-
vání výrazně zadlužených států začala opět zvyšovat, mohly by se vrátit 
obavy ohledně dopadů svrchovaného rizika a obecný nárůst úrokových 
sazeb by mohl zabránit obnovení hospodářského růstu.  

Květnová prognóza ČNB předpokládá pro letošní rok další mírný pokles 
reálného HDP o 0,5 %, avšak v roce 2014 je očekáván nástup poměrně 

Skladba vnějších rizik se nezměnila, změnil se 
však pohled na jejich relativní význam: 
do popředí se dostala rizika spojená s poklesem 
ekonomické aktivity 

Vysoká zadluženost soukromých sektorů i vlád 
ve vyspělých zemích brání obnovení důvěry 
investorů a spotřebitelů 

... růst aktiv zaznamenaly téměř všechny 
segmenty finančního trhu, segment 
družstevních záložen však zůstává vysoce 
rizikový 

Česká ekonomika zůstane v roce 2013 v recesi, 
oživení v roce 2014 je nejisté  
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robustního oživení reprezentovaného zvýšením HDP o 1,8 %. Vzhledem 
ke stávajícímu vývoji v eurozóně je však nezbytné počítat s rizikem, že 
česká ekonomika setrvá v recesi delší dobu. Překážkou pro dynamičtější 
oživení domácí poptávky v nejbližším období bude napjatá situace na trhu 
práce a převládající pesimistická očekávání soukromého sektoru.  

Vývoj v některých vyspělých zemích vykazuje určité znaky bilanční recese 
v důsledku zvýšené nabídky úspor, po kterých neexistuje dostatečná po-
ptávka. V ČR vzniká potenciál pro bilanční recesi v sektoru domácností, 
jejichž finanční přebytky se citelně zvýšily. Nicméně tyto přebytky jsou 
zatím využity podnikovým a zejména vládním sektorem. Proti realizaci 
tohoto scénáře hovoří i poměrně příznivý vývoj úvěrových podmínek, 
obzvláště jejich úrokové složky. 

Vnější bilance ČR se v roce 2012 vyvíjela vcelku příznivě. Výjimkou je vývoj 
čistého zahraničního zadlužení vlády, které již čtvrtým rokem pokračovalo 
v trendovém nárůstu. I když z hlediska úrovně i rychlosti zvyšování vládní-
ho dluhu dosahuje v současnosti ČR mezi vyspělými evropskými zeměmi 
příznivých hodnot, rizikem pro finanční stabilitu by se v budoucnosti 
mohla stát právě snaha získávat zdroje pro financování vládního dluhu 
ve výrazně větším rozsahu na zahraničních trzích.  

U úvěrů na bydlení se v důsledku velmi nízké úrovně krátkodobých úro-
kových sazeb v minulém roce zvýšil podíl hypotečních úvěrů s krátkou 
fixací, což zvyšuje citlivost domácností na vývoj úrokových podmínek. 
Tento vývoj by však neměl přerůst ve významné riziko, neboť znamená 
snížení nákladů na obsluhu hypotečních úvěrů. Pokud by zároveň byl 
nárůst úrokových sazeb postupný, banky a jejich klienti by měli čas se 
změněné situaci přizpůsobit. Nárůst úrokových sazeb by znamenal vý-
znamnější riziko nesplácení pouze v případě, že by refixace na krátké 
období či variabilní sazby využívaly spíše nízkopříjmové domácnosti. 

V sektoru rezidenčních nemovitostí je vzhledem k výhledům reálné eko-
nomiky a demografickým faktorům v nejbližším období předpokládána 
stagnace nebo mírné poklesy cen bytů s tím, že k obnovení růstu cen by 
mohlo dojít v polovině roku 2014. Rizika pro vývoj cen nemovitostí jsou 
ale značná a vychylují se spíše na stranu nižšího růstu cen. Vzhledem 
k nárůstu rozdílu mezi výnosem z nájemného a úrokových sazeb z úvěrů 
na bydlení se otevírá možnost nákupu nemovitosti jako finanční investice. 
Pokud by tato možnost začala být ve větším rozsahu využívána, ve střed-
nědobém horizontu by mohlo dojít k nadhodnocení cen v některých regi-
onech. Toto nadhodnocení by přitom mohlo mít i charakter bubliny „ze-
zdola“, kdy by sice samotné ceny nemovitostí rostly mírnými tempy, 
souběžně by se ale zhoršovaly jejich fundamentální faktory (tj. situace 
na trhu práce, demografický vývoj atd.) a ceny by se tak stávaly dlouho-
době neudržitelnými. 

V době napětí na finančních trzích se mohou na trzích dluhopisů projevo-
vat efekty „útěku ke kvalitě a likviditě“, v důsledku kterých může dojít 
k neadekvátnímu vychýlení cen kvalitních státních a korporátních dluho-
pisů směrem nahoru. Případný skokový nárůst dlouhodobých úrokových 

Orientace finančních investorů na kvalitu 
a likviditu vytváří riziko fundamentálního 
nadhodnocení některých státních 
a korporátních dluhopisů  

Pravděpodobnost vzniku bilanční recese 
zůstává poměrně nízká  

Zkracování délky fixací u hypotečních úvěrů 
zvyšuje citlivost domácností na změny 
úrokového prostředí  

Rizika pro vývoj cen nemovitostí zůstávají 
vychýlena směrem dolů  

Rizikem českých veřejných financí by se mohlo 
stát rostoucí financování rozpočtového deficitu 
ze zahraničí vedoucí k nárůstu čistého 
zahraničního zadlužení vlády  
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sazeb by kromě tržních ztrát mohl vyvolat vlnu výprodejů a krizi tržní 
likvidity. 

Hlavní rizika pro bankovní sektor pramení z pokračujícího ekonomického 
zpomalení vedoucího k nárůstu úvěrových ztrát a k významnému poklesu 
ziskovosti bankovního sektoru. Poprvé od počátku krize dochází k mezi-
ročnímu (ačkoli jen mírnému) poklesu stabilních složek zisku – zejména 
úrokového zisku a zisku z poplatků a provizí – a tento vývoj lze očekávat i 
v následujících letech. Základní scénář předpokládá na horizontu scénáře 
další meziroční pokles úrokového zisku o cca 5 %.  

Rizikem pro český bankovní sektor zůstává výraznější zhoršení kvality 
úvěrového portfolia v důsledku nepříznivého vývoje reálné ekonomiky. 
Úvěrové riziko v bankovních bilancích, vyjádřené podílem úvěrů v selhání 
na celkových úvěrech rezidentům, pokračovalo v roce 2012 v pozvolném 
sestupném trendu posledních dvou let. Nepříznivé vyhlídky příjmové situ-
ace podniků i domácností ale vytváří potenciál pro jeho opětovné zvýšení. 
Z vývoje dynamiky úvěrů v selhání a tvorby opravných položek k nim lze 
dovodit, že příliv nově klasifikovaných úvěrů v selhání v posledních dvou 
čtvrtletích již mírně zrychlil, a lze předpokládat, že tento trend bude dále 
pokračovat.  

Nárůst úvěrového rizika naznačují i další doplňující ukazatele. V rámci 
úvěrů v selhání klesá podíl úvěrů bez faktického prodlení a pokračuje 
nárůst úvěrů, které jsou v prodlení se splácením více než tři měsíce. 
V následujícím období bude dále pokračovat migrace úvěrů v selhání 
do nejrizikovější kategorie ztrátových úvěrů. Ty v čase navíc vykazují mírně 
klesající míru zajištění. Riziko může představovat i současná úroveň krytí 
úvěrů v selhání opravnými položkami, která je v posledních letech téměř 
neměnná a nemusí tak plně korespondovat s popsaným vývojem riziko-
vosti bankovních úvěrů. V obezřetnosti krytí úvěrů v selhání existují navíc 
napříč bankami významné rozdíly. Rovněž současná úroveň úvěrových 
marží u některých typů úvěrů nemusí být konzistentní s adekvátním oce-
něním úvěrového rizika. 

Bilance českých bank se mohou při pokračování či dokonce prohlubování 
recese stát více citlivými na vývoj příjmové situace podniků a domácností, 
což by se mohlo odrazit v nelineárně rychlém nárůstu míry úvěrového 
selhání i ztrátovosti z pohledávek, u nichž k úvěrovému selhání dojde. 
Zatímco Základní scénář předpokládá mírný nárůst úvěrového rizika, setr-
valý ekonomický pokles předpokládaný ve scénáři Vleklá deprese by zna-
menal více než 2,5násobné zvýšení úvěrových ztrát bankovního sektoru 
na tříletém horizontu testů. Zároveň nelze opomenout, že v současnosti 
nízká hladina úrokových sazeb z úvěrů může do jisté míry maskovat na-
pjatou situaci řady dlužníků, pokud jde o schopnost obsluhovat dluhy při 
existujících příjmových tocích. 

Ve finančním sektoru pokračuje růst koncentrace portfolií bank, pojišťo-
ven i penzijních fondů na domácí státní dluhopisy, což dále zvyšuje pro-
pojenost finančního a vládního sektoru. Vzhledem k poklesu výnosů čes-
kých státních dluhopisů v průběhu roku 2012 tak domácí finanční 
instituce zaznamenaly nárůst zisků plynoucích z přecenění části těchto 

Hlavním rizikem pro bankovní sektor je 
pokračující recese vedoucí k citelnému poklesu 
ziskovosti  

Nadále se zvyšuje koncentrace portfolií bank, 
pojišťoven a penzijních fondů na domácí vládní 
dluhopisy 

S prodlužováním délky recese by se dopady 
úvěrového rizika mohly nelineárně zvyšovat  

Úroveň krytí úvěrů v selhání opravnými 
položkami nemusí zcela odpovídat růstu 
úvěrových rizik v bankovních bilancích 

Úvěrové riziko se v průběhu roku 2012 
stabilizovalo, ale výhled pro další období není 
příliš optimistický 
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nástrojů na reálnou hodnotu. Do budoucna tento stav může představovat 
riziko poklesu tržních cen držených cenných papírů s negativním dopa-
dem do ziskovosti institucí, pokud by se vývoj na finančních trzích náhle 
obrátil. 

I přes relativní meziroční zlepšení některých agregátních ukazatelů riziko-
vosti či míry krytí úvěrů v selhání družstevních záložen se vývoj těchto 
ukazatelů v prvním čtvrtletí roku 2013 podstatně zhoršil. Rizikem pro 
družstevní záložny je zejména udržování relativně vysokých úrokových 
sazeb na vkladech v současném období nízkých sazeb, což vytváří podnět 
poskytovat rizikové úvěry s vyšší úrokovou sazbou. Segment družstevních 
záložen zároveň vykazuje vysokou koncentraci poskytnutých úvěrů. Pří-
padné problémy se splácením závazků u významných klientů by mohly 
ohrozit stabilitu záložen. Některé instituce by také měly výrazně zvýšit 
obezřetnost svého podnikání a kvalitu řízení rizik. 

V návaznosti na výše identifikovaná rizika byla standardně hodnocena 
odolnost domácího finančního systému pomocí zátěžových testů bank, 
pojišťoven a penzijních fondů za použití Základního scénáře budoucího 
vývoje a zátěžového scénáře Vleklá deprese. Základní scénář představuje 
vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Zátěžový scénář za-
chycuje riziko dlouhotrvajícího a výrazného poklesu domácí ekonomické 
aktivity, který je zapříčiněn nízkou zahraniční poptávkou a poklesem do-
mácí spotřeby a investic. Dlouhotrvající nepříznivá ekonomická situace se 
projeví vyčerpáním finančních rezerv domácností i nefinančních podniků 
a zapříčiní výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet dříve přijaté závazky, 
což způsobí značné úvěrové ztráty bankovního sektoru. Tento scénář je 
v citlivostních analýzách doplněn o další šoky, např. o předpoklad nepříz-
nivého vývoje na finančních trzích, odpisy pohledávek za zadluženými 
zeměmi EU, pád největších dlužníků každé banky či předpoklad déletrva-
jící recese, která způsobí výrazný nárůst úvěrových ztrát bankovního sek-
toru. 

Provedené zátěžové testy dokládají, že bankovní sektor zůstává i v recesi 
vysoce odolný vůči scénářům nepříznivého vývoje. Banky disponují vyso-
kým kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat negativní šoky 
a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost sektoru dostatečně nad 8% 
regulatorní hranicí i v případě velmi nepříznivého scénáře. Banky obstály 
také v zátěžovém testu likvidity. Rovněž sektor pojišťoven vykázal díky 
svému vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru odolnosti vůči 
nepříznivému vývoji. 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. 

SYSTÉMOVÉ RIZIKO A MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA 

Domácí finanční sektor se v současné době nachází ve fázi finančního 
cyklu, v níž se v rozhodující míře projevují rizika, která souvisejí se slabou 
ekonomickou aktivitou v několika posledních letech. I když úvěrová kapa-
cita sektoru není omezena nedostatkem bilanční likvidity či kapitálu, zvý-
šená averze k riziku a absence optimistických očekávání nevytvářejí pod-
mínky pro zvýšenou úvěrovou aktivitu promítající se do přijímání 

Domácí finanční systém byl v zátěžových 
testech vystaven razantním šokům  

Družstevní záložny zůstávají vysoce rizikové 
a některé instituce by měly zvýšit obezřetnost 
svého podnikání 

Banky, pojišťovny a penzijní fondy jsou dle 
provedených zátěžových testů odolné vůči 
nepříznivému vývoji 

Fáze mírného úvěrového oživení skončila 
s nástupem recese a současná úvěrová 
dynamika je utlumená 
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nadměrného rizika. Fáze mírného pokrizového úvěrového oživení, kterou 
bylo možno pozorovat v letech 2010–2011, skončila s nástupem recese 
a poptávka po úvěrech a rizikových aktivech je nyní i přes historicky níz-
kou úroveň úrokových sazeb utlumená. Vzhledem k tomu tak pro český 
finanční sektor nevznikají rizika z titulu nadměrného růstu úvěrů a v pří-
padě možnosti využít proticyklický kapitálový polštář by ČNB pro období 
následujících dvou let nastavila jeho výši pro expozice v domácí ekonomi-
ce na nulovou hodnotu. 

Za pozitivní skutečnost lze označit to, že úroková složka úvěrových pod-
mínek se dále uvolnila, tlumí rizika spojená s poklesem ekonomické aktivi-
ty a působí tak proticyklicky. Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů 
dosahují historických minim u obou rozhodujících kategorií bankovních 
úvěrů a umožňují podnikům i domácnostem postupně přejít na nižší hla-
dinu nákladů na obsluhu dluhů, která odpovídá novému makroekono-
mickému prostředí. Jak však bylo uvedeno výše, velmi nízké úrokové saz-
by mohou někdy implikovat úvěrové marže, které nemusí být v souladu 
s vývojem úvěrového rizika. 

Zdrojem strukturální složky systémového rizika je vzájemná propojenost 
jednotlivých segmentů finančního trhu. V průběhu let 2011 a 2012 došlo 
k opětovnému zrychlení dynamiky většiny přímých vazeb mezi sektory. 
Nepřímé vazby prostřednictvím expozic vůči stejným sektorům byly posí-
leny rostoucí expozicí všech segmentů vůči vládnímu sektoru. Uvnitř sek-
toru finančních institucí pak lze v posledních letech vysledovat nárůst 
propojení mezi nebankovními finančními institucemi. Strukturální složku 
systémového rizika tlumí robustní likvidita bankovního sektoru. V prostře-
dí nízkých vkladových úroků však narůstá podíl závazků splatných 
na požádání na celkových závazcích, čímž se zvyšuje splatnostní trans-
formace. Celkově tak význam strukturální složky systémového rizika po-
zvolna narůstá. 

České banky mají významnou část aktiv umístěnou v domácích státních 
dluhopisech a mají tak značnou expozici vůči svrchovanému riziku. 
Vzhledem k tomu, že současná fiskální situace ČR je stabilní a udržitelná, 
nepředstavuje tato expozice i při svém rozsahu bezprostřední hrozbu pro 
finanční stabilitu. Přesto je u některých bank možno hovořit o zvýšeném 
riziku koncentrace. Ke zmírnění tohoto rizika může v případě potřeby 
regulátor požadovat po bance dodatečný kapitálový požadavek 
prostřednictvím Pilíře 2. Kromě svrchovaného rizika přináší držba státních 
dluhopisů i riziko úrokové. Nelze vyloučit, že současné velmi nízké výnosy 
z domácích vládních dluhopisů se ukáží být z dlouhodobého hlediska 
neudržitelně nízké. ČNB bude intenzitu tohoto rizika průběžně hodnotit, 
a pokud dojde k závěru, že kapitálový požadavek k pokrytí obecného 
úrokového rizika obchodního portfolia v rámci Pilíře 1 není přiměřený, 
zváží jeho navýšení v rámci Pilíře 2. 

I přes relativní stabilizaci situace na nemovitostním trhu a oživení prodejů 
rezidenčních developerských projektů přetrvává podíl úvěrů v selhání 
v tomto segmentu na vysokých úrovních. S tím do jisté míry kontrastuje 
asymetrické uvolnění úvěrových podmínek pro převažující úvěry na bydle-
ní v minulém i současném roce, což je pravděpodobně dáno konkurenč-

Propojenost mezi finančními institucemi se 
zvyšuje 

Pozornost vyžadují potenciální rizika spojená 
s držbou významné části aktiv bank ve státních 
dluhopisech  
 

Segment financování nemovitostí je pro banky 
významným zdrojem úvěrového rizika 

Úroková složka úvěrových podmínek působí 
proticyklicky 
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ním bojem mezi poskytovateli těchto úvěrů. Vzhledem k významnému 
podílu úvěrů na financování nemovitostí v bilancích bank ČNB připravuje 
sadu vhodných nástrojů, které umožní na případná rizika spojená s vývo-
jem cen nemovitostí i úvěrů do tohoto sektoru reagovat. 

Udržení vysoké míry důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého 
bankovního sektoru v současném nepříznivém ekonomickém prostředí 
vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální 
úvěrové a tržní ztráty. ČNB proto bude pokračovat v pravidelném 
vyhodnocování dostatečnosti vytvářených opravných položek pro krytí 
očekávaných ztrát i adekvátnosti kapitálových polštářů pro krytí ztrát 
neočekávaných, a to na individuální i konsolidované bázi.  

Obzvláště důležité je udržování robustních kapitálových polštářů u bank, 
které jsou systémově významné. Nedávno schválená směrnice EU 
o kapitálové přiměřenosti, známá pod zkratkou CRD IV, dává národnímu 
regulatornímu orgánu možnost částečně nastavit požadavky na domácí 
banky také v závislosti na jejich velikosti a významu, a tedy na výši 
důsledků, které by jejich pád měl na stabilitu finančního sektoru, 
potažmo celé ekonomiky. Pro systémově významné banky může národní 
regulátor stanovit dodatečné kapitálové přirážky. Vzhledem k dominantní 
roli bank v českém finančním sektoru a k vysoké koncentraci českého 
bankovního sektoru je ČNB připravena tyto kapitálové přirážky 
v budoucnosti využít. Směrnice CRD IV a nařízení CRR umožní ČNB 
v budoucnosti použít i další dříve nedostupné makroobezřetnostní 
nástroje. Překážky pro výkon makroobezřetnostní politiky v EU však 
mohou být vytvářeny některými prvky projektu bankovní unie. 

Banky by si měly zachovat vysokou schopnost 
absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty 

Odolnost systémově významných bank podpoří 
možnost regulátora stanovit specifické 
kapitálové přirážky 




