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ÚVOD 

Česká národní banka předkládá veřejnosti v pořadí devátou Zprávu 
o finanční stabilitě (dále Zpráva), jejímž cílem je analýza a identifikace rizik 
pro finanční stabilitu České republiky. V letošním roce se Zpráva zaměřuje 
zejména na rizika, která mohou vznikat v souvislosti s možným pokračo-
váním recese a napjatou situací v zemích eurozóny.  

Zpráva vychází z pokročilého analytického a modelového rámce a její 
nedílnou součástí jsou zátěžové testy klíčových segmentů finančního 
sektoru (tj. bank, pojišťoven a penzijních fondů) a zátěžový test domác-
ností. Metodika všech testů je postupně zpřesňována a oproti minulé 
Zprávě došlo k několika úpravám. V případě testů bankovního sektoru byl 
doplněn výpočet úrokových zisků jednotlivých bank na základě vývoje 
úrokových sazeb a držených úvěrových portfolií. Došlo rovněž k úpravě 
a zpřísnění testů mezibankovní nákazy. V zátěžových testech pojišťoven 
a penzijních fondů jsou ve stále větší míře využívány individuální údaje 
za jednotlivé testované instituce. Hlavním zdokonalením zátěžového testu 
domácností je modelování pozice domácností na trhu práce nikoli jen 
v závislosti na vzdělání, ale i dalších sociodemografických proměnných. 
Nově jsou také do testu domácností začleněny šoky do úrokových sazeb. 

Odolnost finančního sektoru je testována na základě alternativního zátě-
žového scénáře makroekonomického vývoje s názvem Vleklá deprese. 
Scénář předpokládá déletrvající útlum ekonomické aktivity zapříčiněný 
výrazným poklesem spotřeby domácností a investic v domácí ekonomice 
a nízkou zahraniční poptávkou. Uvedený zátěžový scénář je porovnán se 
Základním scénářem, který vychází z oficiální květnové prognózy ČNB. 
Dopady obou scénářů jsou hodnoceny nejen z pohledu finančního sekto-
ru, ale také s ohledem na trh nemovitostí a sektor nefinančních podniků 
a domácností. 

V souvislosti se snahou postupně přeorientovat Zprávu na oblast makroo-
bezřetnostní politiky a jejích nástrojů dochází i k dílčím změnám v její 
struktuře. Jako v minulém roce je Zpráva rozdělena do čtyř hlavních kapi-
tol, které jsou následovány tematickými články. Kapitola Reálná ekonomi-
ka se věnuje zahraničnímu i domácímu makroekonomickému prostředí 
a dále analyzuje finanční situaci nefinančních podniků a domácností. 
Kapitola Trhy aktiv blíže rozebírá vývoj rizik v oblasti finančních trhů 
a trhu nemovitostí. V kapitole Finanční sektor jsou popsány klíčové ten-
dence charakterizující vývoj ve finančním sektoru a hlavní zdroje potenci-
álních rizik. Do druhé části kapitoly jsou však nově zařazeny i zátěžové 
testy jednotlivých segmentů finančního sektoru (bank, pojišťoven 
a penzijních fondů). Závěrečná kapitola se zaměřuje především na celkové 
vyhodnocení indikátorů finanční stability a rizik prezentovaných 
v předchozích kapitolách Zprávy. V návaznosti na provedené vyhodnocení 
přináší závěrečná kapitola dále informace o tom, jak lze na tato rizika 
reagovat nástroji makrobezřetnostní politiky, mikroobezřetnostní regulací 
nebo výkonem dohledu nad finančním trhem. 

Tematické články reagují na vybrané aktuální otázky týkající se problema-
tiky finanční stability. Článek s názvem Dodatečný kapitálový požadavek 
vázaný na stupeň domácí systémové významnosti banky se zaměřuje 
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na výpočet míry systémové významnosti bank, na jejímž základě kvantifi-
kuje dodatečné kapitálové přirážky pro jednotlivé banky v ČR. V článku 
Fiskální udržitelnost a finanční stabilita jsou diskutovány oboustranné 
vazby mezi finančním a vládním sektorem spolu s obezřetnostními politi-
kami ke snížení svrchovaného rizika v bilancích finančních institucí. Člá-
nek Zátěžové testy domácností s využitím mikrodat představuje uprave-
nou metodiku zátěžových testů, v rámci které zkoumá dopady makroe-
konomických scénářů na podíl předlužených domácností dle příjmových 
skupin. Článek Dopady vývoje cen nemovitostí do finanční situace do-
mácností zkoumá vliv cen nemovitostí na spotřebu a míru zadlužení do-
mácností v závislosti na typu bydlení. Ve studii Modelování bankovních 
úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům autoři zkoumají vliv poptáv-
kových a nabídkových faktorů na vývoj bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům a zároveň představují predikční model pro vývoj úvěrů 
v budoucnosti.  

Předkládaná Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou 
ČNB na jejím pravidelném jednání o otázkách finanční stability dne 
23. května 2013 a zveřejněna dne 18. června 2013. V elektronické verzi 
je dostupná na internetové adrese http://www.cnb.cz/. 




