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SLOVNÍČEK POJMŮ 

Basel III Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, 
který stanovuje standardy pro kapitálovou přiměřenost bank a nově i jejich likviditu. Basel III 
obecně zavádí přísnější pravidla než jeho předchůdce a vznikl zejména jako reakce na pro-
běhlou finanční krizi. 

Běžná likvidita Výši tohoto ukazatele likvidity podniků lze spočítat jako poměr celkové hodnoty oběžných 
aktiv ku celkové hodnotě závazků. Obecně platí, že podnik má tím lepší likviditní pozici, čím 
vyšší je hodnota tohoto indikátoru. Viz též Pohotová a Okamžitá likvidita. 

Bilanční likvidita Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře. 

Bilanční recese  Situace způsobená snahou tržních subjektů o snížení zadluženosti, s tím spojeným poklesem 
poptávky po úvěrech a omezenými možnostmi monetární politiky povzbudit hospodářskou 
aktivitu. Nástup bilanční recese obvykle následuje po prudkém poklesu cen aktiv, kdy bilance 
tržních subjektů mohou vykazovat zápornou úroveň vlastního kapitálu, tj. hodnota aktiv ne-
dosáhne úrovně bilančních závazků. Typickým příkladem je období po prasknutí akciové 
a realitní bubliny v Japonsku v průběhu 90. let. 

CERTIS Platební systém zpracovávající v reálném čase veškeré tuzemské mezibankovní převody 
v českých korunách. Účastníky systému jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky 
zahraničních bank.  

Custody Banky poskytují klientům službu úschovy a správy cenných papírů (custody), vypořádání 
transakcí s cennými papíry, a to na domácím i zahraničních trzích. Klientovi je otevřen a ve-
den majetkový účet cenných papírů, na kterém banka dle klientových instrukcí provádí vypo-
řádání jeho obchodů na kapitálových trzích. Banka jakožto správce (custodian) vykonává čin-
nosti směřující k zachování práv spojených s cennými papíry ve správě.  

Čistá finanční aktiva  Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků. 

Default Událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky dlužníka. V regula-
torní terminologii (vyhláška ČNB č. 123/2007) se obvykle používá pojem selhání dlužníka, ke 
kterému dochází v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že nesplatí své závazky řádně a včas, 
aniž by věřitel přistoupil k uspokojení pohledávky ze zajištění, nebo alespoň jedna splátka (je-
jíž výše je věřitelem považována za významnou) je po splatnosti déle než 90 dnů. 

Deleveraging Název pro proces, který znamená snižování tzv. finanční páky, neboli zmenšování zadlužení, 
což se projeví ve snížené ziskovosti ekonomických subjektů, zároveň však v jejich snížené rizi-
kovosti. 

Developerské společnosti – developerské projekty 
 Společnosti, resp. projekty, jejichž cílem je komplexní výstavba rezidenčních i komerčních 

nemovitostí. Činnost developerských společností zahrnuje především vytipování vhodného 
území, zajištění tvorby projektu, získání všech potřebných povolení, vytvoření inženýrských sí-
tí, vlastní výstavbu a prodej nemovitosti. Developerské společnosti často rovněž klientům 
zprostředkovávají financování nákupu nemovitosti, nezřídka se podílejí na pronajímání či 
správě nemovitosti po ukončení výstavby (především u komerčních nemovitostí). Vzhledem 
ke kombinaci stavební činnosti a spekulačních nákupů nemovitostí jsou výsledky developer-
ských společností silně závislé na vývoji cen nemovitostí. 
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Dluhová deflace Jedná se o situaci, kdy v důsledku poklesu cen a příjmů roste reálná hodnota dluhu podniků 
a domácností. Dochází k ní zejména v situaci, kdy pokles nominálních úrokových sazeb není 
schopen kompenzovat rozsah poklesu tempa růstu příjmů.  

D-SIB hodnota Vyjadřuje relativní systémovou významnost dané banky pro domácí ekonomiku, tj. výši do-
padů, které by pro domácí ekonomiku mělo ohrožení této banky ve srovnání s dopady ohro-
žení ostatních bank. 

D-SIB kapitálová přirážka (D-SIB kapitálový polštář)  
 Navýšení regulatorního kapitálového požadavku pro danou banku odvozené od její D-SIB 

hodnoty. 

Efektivní růst HDP eurozóny 
 Růst HDP 14 zemí eurozóny vážený podle exportů ČR do těchto zemí. 

Eligible kolaterál Představuje akceptované aktivum zajišťující splnění závazku k centrální bance. 

Finanční represe  Politiky a nástroje, které umožňují vládě financovat levně svůj dluh na úkor domácích věřitelů 
tím, že si od nich půjčuje za uměle nízké úrokové sazby prostřednictvím bank, pojišťoven 
a penzijních fondů nebo tím, že na ně uvaluje inflační daň. 

Fondy kolektivního investování (FKI)  
 FKI zahrnují podílové a investiční fondy, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní 

investování, tzn. shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování. FKI 
se dělí jednak dle typu investorů na fondy určené veřejnosti (kde dominují otevřené podílové 
fondy) a fondy kvalifikovaných investorů a dle rizika aktiv, do kterých investují, na fondy pe-
něžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené a nemovitostní fondy a fondy fondů. Skupina 
fondy fondů v některých případech nebývá uváděna separátně, nýbrž je včleněna mezi zbý-
vající skupiny fondů podle typu fondů, do kterých investují. 

G-SIB hodnota Vyjadřuje relativní systémovou významnost dané banky pro světovou ekonomiku, tj. výši 
dopadů, které by pro světovou ekonomiku mělo ohrožení této banky ve srovnání s dopady 
ohrožení ostatních mezinárodně významných bank. 

Herfindahlův index (HI) Součet druhých mocnin tržních podílů subjektů působících na daném trhu. Vyjadřuje úroveň 
koncentrace daného trhu. Nabývá hodnot 0–10 000. Čím je HI nižší, tím méně je trh koncen-
trován. 

Hrubá výpůjční potřeba vlády  
 Čistá výpůjční potřeba vlády rozšířená o splátky a odkupy státních dluhopisů splatných 

v daném roce, splátky půjček EIB, zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů splatných 
v dalších letech a přecenění rezerv financování. 

Insolvence domácnosti  Situace, kdy domácnost není schopna krýt své běžné náklady svými běžnými příjmy a prode-
jem držených aktiv. V právní terminologii je insolvence upravena zákonem č. 182/2006 Sb. 
o úpadku a způsobech jeho řešení.  

Institucionální investor  Je za a) banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními instrumenty na kapitálovém 
trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna a za b) zahraniční oso-
ba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky jako osoby uvedené 
pod písmenem a). 



 

 

140 SLOVNÍČEK POJMŮ 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 
 

Jump-to-default riziko Riziko náhlého selhání, které nastane dříve, než jej trh stačí odrazit v cenách. 

Kapitálová přiměřenost Podíl regulatorního kapitálu a celkových rizikově vážených aktiv. Kapitálová přiměřenost Tier1 
vyjadřuje podíl kapitálu Tier1 a celkových rizikově vážených aktiv (viz též Tier1). 

Klesající likviditní spirála Inverzní vztah mezi rizikem tržní a bilanční likvidity (funding liquidity risk). Klesající likviditní 
spirálu může roztočit jedna finanční instituce, která má problémy s nedostatkem likvidity 
a není schopna si vypůjčit na peněžním trhu. V takovém případě se snaží prodat některá svá 
aktiva. V případě existence napětí na trhu daného aktiva může finanční instituce svou snahou 
agresivního prodeje razantně snížit cenu tohoto aktiva (tzv. loss spiral). Pokles cen aktiva do-
padá na bilance všech držitelů daného aktiva a vyvolává vlivem růstu tzv. haircuts a margin 
calls snahu o další a další prodeje následované dalšími a dalšími poklesy ceny (ztráty tržní li-
kvidity, tzv. margin spiral).  

Konektivita Indikátor míry propojení jednoho prvku v síti s ostatními prvky (např. v síti mezibankovních 
expozic); konektivita pro každou banku je počítána jako počet vztahů s ostatními bankami 
vůči maximálnímu možnému počtu vztahů a pohybuje se mezi 0 a 100 %. Průměrná konek-
tivita celé sítě je spočtena jako průměr přes všechny banky. 

Kreditní prémie Přirážka k výnosu z portfolia za úvěrové riziko.  

Kvantitativní uvolňování  Kvantitativní uvolňování (quantitative easing) je způsob provádění měnové politiky v situaci, 
kdy centrální banka již není schopna snižovat měnověpolitickou sazbu, neboť ji už snížila na 
hodnotu blízkou nule. Podstatou kvantitativního uvolňování jsou nákupy aktiv od komerčních 
bank ze strany centrální banky, které vytváří u komerčních bank poměrně vysokou zásobu 
volných rezerv. Smyslem tohoto typu politik je posílit bilanční i tržní likviditu bankovního sys-
tému a minimalizovat riziko nárůstu úrokových sazeb v důsledku nedostatečné likvidity. 
Kvantitativní uvolňování uplatňovalo v předcházející dekádě Japonsko a v současnosti provádí 
do jisté míry podobnou politiku např. americký Fed.  

Loan-to-value ratio (LTV) Poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. 

Loss Given Default (LGD) Ztrátovost ze selhání – jedná se o poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce 
dlužné v okamžiku selhání. Lze se také setkat s pojmem míra ztráty při (ze) selhání (též de-
faultu). 

Makroobezřetnostní politika  
 Klíčová součást politiky finanční stability. Je zaměřena na stabilitu finančního systému jako 

celku. Jejím hlavním cílem je přispět k prevenci vzniku systémových rizik. 

Marginální zápůjční facilita Facilita, jež umožňuje bankám vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu. 
Banka má na přístup do zápůjční facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu nejpozději 
25 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS. Minimální objem je 10 mil. Kč, část-
ky nad touto hranicí jsou poskytovány bez dalších omezení. Finanční prostředky v rámci této 
facility jsou úročeny lombardní sazbou. 

Míra defaultu 12měsíční míra defaultu je poměr mezi objemem závazků dlužníků, u kterých došlo k defaul-
tu v horizontu 12 měsíců od okamžiku sledování, a objemem závazků všech subjektů existu-
jících na počátku sledovaného období. Rovněž je možné míru defaultu definovat analogicky 
na základě počtu subjektů, u kterých došlo ve sledovaném období k defaultu. 



 

 

141 SLOVNÍČEK POJMŮ 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 
 

Monte Carlo simulace  Numerická technika založená na opakovaném náhodném výběru. Využívá velký počet simu-
lací určité náhodné proměnné k zjištění její přibližné distribuce a tím i nejpravděpodobnější 
hodnoty, kterou může nabývat.  

Nabídkové ceny nemovitostí 
 Ceny nabídek prodeje nemovitostí v realitních kancelářích. Nabídkové ceny by měly být vyšší 

než ceny převodů nemovitostí. V ČR jsou nabídkové ceny nemovitostí publikovány např. ČSÚ 
či Institutem regionálních informací (IRI; ten publikuje i nabídkové tržní nájemné). Viz též rea-
lizační ceny nemovitostí. 

Odkládání úvěrového rizika (forbearance)  
 Praxe, kdy banky namísto přiznání zhoršené kvality aktiv a přiznání ztrát úvěr „restrukturali-

zují“ např. tím, že rozloží jeho splácení do delšího horizontu, umožní dlužníkovi dočasně 
splácet pouze úroky nebo jinak upraví úvěrové podmínky, aby dlužník nemusel přiznat ote-
vřený default.  

Okamžitá likvidita Výši tohoto ukazatele likvidity podniků lze spočítat jako poměr celkové hodnoty peněžních 
prostředků na účtech a v pokladně ku celkové hodnotě krátkodobých závazků. Obecně platí, 
že podnik je v tím lepší likviditní pozici, čím vyšší je hodnota tohoto indikátoru. Viz též Poho-
tová a Běžná likvidita. 

Overnight segment Peněžní trh, kde se obchoduje s jednodenními finančními zdroji. 

Peněžní likvidita Peníze v širším slova smyslu (peněžní prostředky, krátkodobá aktiva rychle směnitelná 
za peníze apod.). 

Pohotová likvidita Výši tohoto ukazatele likvidity podniků lze spočítat jako poměr celkové hodnoty oběžných 
aktiv bez zásob ku celkové hodnotě závazků. Obecně platí, že podnik je v tím lepší likviditní 
pozici, čím vyšší je hodnota tohoto indikátoru. Viz též Okamžitá a Běžná likvidita. 

Přirozený přírůstek obyvatel  
Rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých obyvatel za stejné období a na stejném 
území. Viz též celkový přírůstek obyvatelstva. 

PRIBOR  Referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro prodej depozit, 
přičemž referenční banky kótující PRIBOR musí být významnými účastníky mezibankovního 
trhu. 

Price-to-income  Podíl ceny bytu (68 m2 ) a součtu roční mzdy v daném regionu za poslední čtyři čtvrtletí. 

Price-to-rent  Podíl ceny bytu a ročního nájemného. Ukazatel price-to-rent je převrácenou hodnotou výno-
su z nájemného. 

Realizační ceny nemovitostí  
Ceny skutečně realizovaných transakcí na trhu nemovitostí, které by měly být nejblíže sku-
tečným tržním cenám. Od roku 2011 ČSÚ publikuje dva typy dat o realizačních cenách ne-
movitostí. Historicky starším zdrojem jsou ceny pocházející ze statistik daňových přiznání pro 
daň z převodu nemovitostí MF ČR, které jsou publikovány ČSÚ. Tato data obsahují časové 
řady od roku 1998 a jsou dostupná v poměrně podrobném členění (regionální členění, dle 
rozsahu opotřebení, dle typu nemovitosti). Na druhou stranu zde však nejsou zahrnuty trans-
akce, které nejsou předmětem daně z převodu nemovitosti (tedy především transakce s no-
vými nemovitostmi) a index je publikován se zpožděním minimálně půl roku. Druhým novým 
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zdrojem údajů o realizačních cenách nemovitostí jsou data z šetření ČSÚ v realitních kancelá-
řích. Ta pokrývají i nové nemovitosti, na druhou stranu nejsou dostupná v tak dlouhé časové 
řadě a v tak podrobném členění. Viz též nabídkové ceny nemovitostí. 

Refinancování hypotéky Proces, kdy hypoteční dlužník přijme nový hypoteční úvěr u jiného subjektu, než u kterého 
měl úvěr do té doby, a z něj splatí svůj původní hypoteční úvěr. Stává se tak dlužníkem jiné-
ho subjektu, zpravidla však za výhodnějších podmínek. Tento postup je obvykle možný pouze 
na konci období fixace původního úvěru. 

Refixace hypotéky Proces, kdy na konci období fixace hypotečního úvěru dlužník zvolí délku nového období 
fixace a vyjedná s věřitelským subjektem nové podmínky pro toto období. Osoba věřitele se 
v tomto případě nemění. 

Return on equity Podnikový ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

Return on assets Podnikový ukazatel rentability celkových aktiv. 

Riziková prémie Rizikovou prémii investor požaduje u investic do riskantnějších finančních investic. 

Rozdělení bank podle bilanční sumy 
 V některých grafech a tabulkách ZFS je použito třídění podle skupin bank, které je založeno 

na velikosti bilanční sumy. Rozdělení bank do skupin je revidováno vždy na začátku každého 
kalendářního roku. V letech 2007 a 2008 byly za velké banky považovány banky s bilanční 
sumou nad 150 mld. Kč, za střední banky s bilanční sumou mezi 50 a 150 mld. Kč a za malé 
banky s bilanční sumou nižší než 50 mld. Kč. Od roku 2009 došlo ke zvýšení objemu bilanční 
sumy potřebné pro zařazení do skupiny velkých bank na 200 mld. Kč, střední banky byly 
v rozmezí 50 až 200 mld. Kč, hraniční hodnoty pro malé banky se nezměnily. Rozdělení bank 
podle bilanční sumy je od roku 2012 následující: velké banky s bilanční sumou nad 
250 mld. Kč, střední banky s bilanční sumou 50 až 250 mld. Kč a malé banky s bilanční 
sumou nižší než 50 mld. Kč. 

RTGS Neboli brutto zúčtování v reálném čase, což znamená, že zpracování a vypořádání každé 
operace se provádí kontinuálně v reálném čase. Na tomto principu funguje platební systém 
CERTIS. 

Saldo investiční pozice Přebytek finančních aktiv nad finančními pasivy rezidentů dané země vůči nerezidentům. 

Sekundární trh Trh, na kterém se obchodují existující cenné papíry. 

Svrchované riziko (Sovereign Risk) 
Jedná se o riziko defaultu vlády, kdy vláda není schopná dostát svým závazkům, čímž dojde 
ke státnímu bankrotu či restrukturalizaci vládního dluhu. 

SKD Systém vypořádání krátkodobých dluhopisů. Systém je využíván pro emisi a registraci zakni-
hovaných cenných papírů se splatností do jednoho roku a pro vypořádání obchodů s těmito 
cennými papíry. V SKD jsou v současné době registrovány státní pokladniční poukázky a po-
ukázky ČNB. Systém umožňuje provádět úplatné prodeje cenných papírů, repo operace a sell 
and buy operace, zástavy a výměny cenných papírů. 

Solventnost Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté pojistné závazky, tj. uhradit 
oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí. Solventnost II – Evropskou 
komisí projektovaný nový regulatorní rámec – směrnice (soubor pravidel) pro evropské pojiš-
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ťovny a zajišťovny obsahující kvantitativní požadavky, kvalitativní požadavky a obezřetnostní 
postupy, dodržování tržní disciplíny a informační povinnosti. 

Status zaručené záchrany (status „too big to fail“) 
 Tento status má finanční instituce, u níž trhy a veřejnost předpokládají, že je pro danou eko-

nomiku natolik významná, že v případě jejího ohrožení vynaloží stát veškeré úsilí a prostředky 
na to, aby ji zachránil (odvrátil její bankrot). 

Swap úvěrového selhání (CDS) 
 Jde o kreditní derivát, v rámci kterého se kupující kreditního zajištění zavazuje platit prodáva-

jícímu kreditního zajištění periodické fixní platby (tzv. swapovou prémii) po dobu životnosti 
kontraktu výměnou za podmíněnou platbu protistrany v případě výskytu kreditní události tzv. 
referenční entity, ke které se dohoda vztahuje. Pokud úvěrová událost nenastane, kontrakt 
ve stanovenou dobu zaniká a prodejce tak pouze získá prémii za podstoupení možného kre-
ditního rizika.  

Systémové riziko Riziko kolapsu celého finančního systému nebo trhu. 

Šetření o vývoji úvěrových podmínek (ŠVÚP) 
Šetření monitorující vývoj trhu bankovního úvěrování nefinančních podniků a domácností 
v ČR. Pilotní kolo proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2012. Cílem šetření je získat kvalitativní in-
formace ohledně aktuálního vnímání situace na nabídkové i poptávkové straně úvěrového tr-
hu.  

Technické rezervy Technické rezervy vytváří pojistitel podle zákona o pojišťovnictví k plnění závazků z pojišťova-
cí činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik jejich 
vzniku.  

Technická úroková míra Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v životním pojištění. Tech-
nická úroková míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, 
na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Maxi-
mální výše technické úrokové míry je stanovena vyhláškou. 

Tier 1 Nejkvalitnější a u bank v ČR současně nejvýznamnější část regulatorního kapitálu. Dominant-
ními složkami Tier1 jsou základní kapitál, nerozdělený zisk a povinné rezervní fondy. 

Tržní likvidita Míra schopnosti účastníků trhu realizovat finanční transakce s aktivy daného objemu bez 
toho, že by způsobili výraznou změnu v jejich cenách. 

Úrokové rozpětí Též úrokový diferenciál, rozpětí mezi úrokovou sazbou určitého kontraktu (vkladu, cenného 
papíru) a referenční úrokovou sazbou. 

Úrokový transmisní kanál Jeden z kanálů transmisního mechanismu měnové politiky. Působí tak, že např. zvýšení 
(resp. snížení) měnověpolitické úrokové sazby vede nejprve ke zvýšení (resp. snížení) úroko-
vých sazeb na mezibankovním trhu. V důsledku toho dojde ke zvýšení (resp. snížení) úroko-
vých sazeb vyhlašovaných bankami pro poskytování úvěrů a přijímání vkladů. Výsledkem je 
ochabnutí (resp. oživení) investiční aktivity jako součásti agregátní poptávky a nakonec osla-
bení (resp. posílení) tlaků na růst cenové hladiny. 

Úvěry v selhání Úvěry v kategoriích nestandardní, pochybné a ztrátové. Dříve též ohrožené úvěry, případně 
nesplácené úvěry. 
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Value-at-Risk Velikost ztráty s předdefinovanou pravděpodobností za určité období držení současného 
portfolia, kterou může banka utrpět při nepříznivém vývoji tržních faktorů (např. úrokových 
sazeb, měnových kurzů apod.). 

Vyrovnávací rezerva Vyrovnávací rezerva se tvoří k jednotlivým odvětvím neživotního pojištění a je určena na vy-
rovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které vzniknou kolísáním škodního průběhu 
v důsledku skutečností nezávislých na vůli pojišťovny.  

Výnos z nájemného Podíl ročního nabídkového nájemného a nabídkové ceny bytu. Jde o převrácenou hodnotu 
ukazatele price-to-rent. 

Výnosový spread Též výnosový diferenciál – jde o rozpětí mezi výnosem určitého dluhopisu a výnosem refe-
renčního (tzv. benchmarkového) dluhopisu. 

Výtěžnost úvěrů (Recovery Rate) 
 Procento z hodnoty úvěru, které je získáno věřitelem z úvěrů v selhání například pomocí 

prodeje zástavy.   




