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INDIKÁTOR FINANČNÍHO CYKLU V ČESKÉ EKONOMICE 

Miroslav Plašil, Jakub Seidler, Petr Hlaváč, Tomáš Konečný 

Tento článek se zabývá metodikou vyhodnocení pozice české ekonomiky v rámci finančního cyklu. Na základě vybraných 
ukazatelů sledujících vývoj rizik ve finančním sektoru i v reálné ekonomice je vytvořen indikátor, jehož úkolem je včas signali-
zovat vznik budoucích problémů. Výsledky ukazují, že indikátor je schopen zachytit jednotlivé fáze finančního cyklu a s před-
stihem šesti čtvrtletí předpovídat velikost budoucích úvěrových ztrát bankovního sektoru. Vyhodnocení aktuální pozice české 
ekonomiky ve finančním cyklu je jedním z nutných předpokladů pro správné provádění makroobezřetnostní politiky, obzvláš-
tě pro nastavení tzv. proticyklické kapitálové rezervy. 

1. ÚVOD 

Nepříznivá zkušenost z nedávné finanční krize vyvolala po-
třebu bližšího studia vztahů mezi finančním a reálným sekto-
rem. Tyto sektory není možné analyzovat odděleně, neboť 
s rostoucím významem finančního zprostředkování dochází 
k snadnějšímu přelévání problémů z jedné části ekonomiky 
do druhé, čímž se intenzita původního negativního šoku 
zesiluje. Vývoj světové ekonomiky v posledních letech nárůst 
významu tohoto propojení dobře ilustruje, když krize, která 
byla zpočátku spojována s trhem nemovitostí a jeho finan-
cováním, vedla následně ke krizi hospodářské, poté dluhové 
a bankovní, a tento vývoj zpětně významně omezoval mož-
nosti ekonomického oživení a obnovení finanční stability. 

Z uvedených zkušeností vyplývá, že vedle samotného hos-
podářského cyklu je nutné zabývat se také cyklem finanč-
ním, a to tím spíše, že základ finančních rizik a nerovnováh 
vzniká v dobách příznivého ekonomického vývoje doprová-
zeného optimistickými očekáváními. Expanzivní fáze finanč-
ního cyklu spojená s vysokým (či dokonce nadměrným) úvě-
rovým růstem bývá často následována zhoršenou schopností 
dlužníků splácet dříve přijaté závazky, růstem úvěrů v selhání 
a vysokými ztrátami v bankovním sektoru, které mohou 
v souhrnu vést k omezené schopnosti bank poskytovat úvěry 
na financování zdravé části reálné ekonomiky (blíže viz také 
Frait and Komárková, 2012, s. 12–14). 

Správné určení aktuální fáze finančního cyklu je proto ne-
zbytné pro úspěšnou identifikaci vznikajících rizik 
a pro včasnou realizaci případných preventivních opatření 
a stabilizačních politik. Mezi ně patří především makroobe-
zřetnostní politika, jejímž cílem je zamezovat vzniku, šíření a 
materializaci systémových rizik ve finančním sektoru a snížit 
tím pravděpodobnost vzniku finančních krizí. Vyhodnocení 
aktuální pozice ekonomiky v rámci finančního cyklu však 
v praxi naráží na problém jeho příliš obecného vymezení. 
Finanční cyklus je zpravidla popisován jen jako určitý latentní 
(přímo neměřitelný) proces, který nelze ztotožnit s jednou 
konkrétní proměnnou, jejíž vývoj lze sledovat. Za této situa-

ce je potřeba pro empirickou analýzu zkonstruovat vhodný 
indikátor, který postihuje souhrnnou tendenci finančního 
systému ke kolísání, a poskytuje tak informaci o pozici eko-
nomiky v rámci cyklu. 

Cílem tohoto článku je představit jeden z možných způsobů 
měření pozice ekonomiky ve finančním cyklu a posoudit 
jeho schopnost signalizovat s předstihem blížící se riziko 
finanční nestability. Výsledná podoba navrženého indikátoru 
bere v úvahu požadavek jeho praktické využitelnosti pro 
provádění makroobezřetnostní politiky, zejména pro rozho-
dování o nastavení proticyklické kapitálové rezervy.1 I když 
jediný indikátor nemůže zcela nahradit široké spektrum 
analýz, které jsou pro podobná rozhodnutí potřebná, může 
být brán jako výchozí orientační ukazatel charakterizující 
celkovou situaci. 

2. VYMEZENÍ KONCEPTU FINANČNÍHO CYKLU 

Definice finančního cyklu v tomto článku odpovídá vymeze-
ní, které bylo popsáno v dřívějších Zprávách o finanční stabi-
litě ČNB (viz Frait a Komárková, 2011) nebo např. v práci 
Borio (2012). V tomto pojetí je finanční cyklus chápán jako 
opakující se výkyvy ve schopnosti tržních účastníků vnímat 
finanční riziko. Klesající míra averze vůči riziku se zpravidla 
odráží v rychlém tempu růstu úvěrů, rostoucích cenách ak-
tiv, snadnosti přístupu k externímu financování a zvýšenou 
investiční aktivitou.  

S ohledem na výše uvedenou definici finančního cyklu je 
identifikace jeho fází dále založena výhradně na sadě pro-
měnných, které zachycují kolísání ve vnímání rizika od nad-

1  Tento požadavek je důležitý zejména z toho důvodu, že tradiční metoda 
pro zavedení a stanovení výše proticyklické kapitálové rezervy (která je 
implementována ve směrnici CRD IV a která vychází z odhadu dlouhodo-
bého trendu ukazatele stavu úvěrů k HDP pomocí HP filtru) není pro čes-
kou ekonomiku vhodná, protože její použití vede k značně zavádějícím 
závěrům (Geršl a Seidler, 2011). 
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měrného optimismu až k přílišnému pesimismu. Pro určení 
průběhu cyklu je přitom podstatné, že změny v sentimentu 
charakterizují obecné změny v chování všech tržních účast-
níků, a probíhají tak napříč různými oblastmi ekonomiky. 
Takto definovaný cyklus souvisí – ale není zcela totožný – 
s pojmem finanční podmínky, neboť ty spíše odrážejí úroveň 
finančního stresu a materializaci rizik (Ng, 2011). 

V souvislosti se změnami v rizikovém sentimentu je vhodné 
vzájemný vztah mezi cyklem podle uvedené definice a sa-
motnou materializací rizik blíže popsat. Vývoj indikátorů 
charakterizujících materializaci rizika bývá oproti výše vyme-
zenému cyklu opožděn či jsou jejich fáze dokonce zcela 
převráceny, neboť indikátory materializace dosahují 
v období akumulace rizik často nejoptimističtějších hodnot. 
Z tohoto pohledu je možné sadu proměnných charakterizu-
jících finanční cyklus chápat jako vpředhledící ukazatel ve 
vztahu k případným problémům v ekonomice. Identifikace 
finančního cyklu v našem pojetí proto do jisté míry souvisí 
s problematikou tzv. modelů včasného varování, kterým se 
věnovala v minulých dekádách řada studií.  

Modely včasného varování byly nejprve využívány pro určení 
měnových krizí či krizí platební bilance (viz např. Krugman, 
1979), dále pak byly rozšiřovány i pro identifikaci jiných typů 
krizí, například bankovních či dluhových (Kaminsky a Rei-
nhart, 1996; Reinhart and Rogoff, 2011). Globální finanční 
krize přinesla opět zvýšený zájem o tento typ analýz, což 
vedlo k využití nových empirických metod i podrobnějších 
a rozsáhlejších časových řad napříč zeměmi (např. Leaven a 
Valencia, 2010 nebo Babecký et al., 2012).   

Výsledky těchto studií obecně naznačují, že mezi vhodné 
indikátory budoucích krizí patří zejména veličiny spojené 
se změnami v averzi vůči riziku, jako je tempo růstu poskyt-
nutých úvěrů soukromému sektoru, zadlužení soukromého 
sektoru a jeho schopnost obsluhovat dluh, růst cen nemovi-
tostí, přísnost nastavení úvěrových podmínek a deficit běž-
ného účtu či zadlužení vlády.2  

Proměnné pro zachycení pozice v úvěrovém cyklu v českých 
podmínkách byly vybrány s přihlédnutím k výše uvedeným 
studiím, přičemž výsledná sada proměnných (viz část 2.1) 
byla volena také s ohledem na požadavek pokrýt co nejširší 
oblast ekonomiky, které se změny v rizikové averzi mohou 
dotknout, tj. poptávkovou i nabídkou stranu úvěrování, 

2  Vpředhledící indikátory se mohou v rámci různých studií odlišovat také 
v závislosti na tom, na jakou skupinu zemí jsou zaměřeny. Pro rozvíjející se 
ekonomiky pak můžeme často nalézt indikátory typu výše devizových re-
zerv či rovnovážný reálný měnový kurz (např. Frankel and Rose, 1996). 

udržitelnost zadlužení či obecnou náladu na finančních 
trzích. Indikátor měřící finanční cyklus by pak měl odrážet 
společné tendence ve zvolených proměnných. 

3. METODIKA KONSTRUKCE SOUHRNNÉHO 
INDIKÁTORU 

Získání souhrnné informace o společných pohybech více 
proměnných bývá nejčastěji založeno na faktorových mode-
lech (viz např. Ng, 2011). 3 Podstatou těchto metod je snaha 
vysvětlit pozorované korelace mezi proměnnými jako důsle-
dek existence v pozadí stojících veličin (faktorů) – v tomto 
případě jako důsledek působení finančního cyklu. V této 
práci je nicméně navržen jiný přístup vycházející z metodiky 
pro souhrnný indikátor systémového rizika CISS (Composite 
Indicator of Systemic Stress, Holló et al., 2012), který může 
být při volbě vhodných proměnných použitelný také pro 
vyhodnocení pozice v rámci finančního cyklu a pro vedení 
diskuze o nastavení proticyklické kapitálové rezervy (viz 
dále). Pro odlišení od indikátoru CISS je v dalším textu pro 
navržený indikátor finančního cyklu používána zkratka IFC 
(Indikátor finančního cyklu). 

Ve srovnání s faktorovými modely může mít navrhovaný 
postup několik výhod: 

• V případě krátkých časových řad, které jsou charakteris-
tické pro většinu transformujících se ekonomik včetně 
ČR, je obtížné ověřit (či zajistit) platnost statistických 
předpokladů, které jsou pro odhad faktorových modelů 
nutné. Konstrukce indikátoru IFC může být v tomto oh-
ledu méně problematická. 

• Výstup v podobě indikátoru IFC má intuitivnější povahu 
a interpretaci, proto je vhodnější pro komunikační účely. 
Navržený postup umožňuje snadný rozklad indikátoru 
na příspěvky jednotlivých složek a vliv korelací mezi 
proměnnými. 

• Konstrukce faktoru ve faktorovém modelu je podříze-
na požadavku věrně reprodukovat variabilitu původních 
dat, ale nijak přitom nezohledňuje skutečnost, zda od-
hadnutý faktor vykazuje dobré predikční vlastnosti vůči 
předem zvolené proměnné. Indikátor IFC naproti tomu 
umožňuje stanovit váhy u proměnných v jistém smyslu 
optimálně, např. vzhledem k odhadu budoucích úvěro-

3  V závislosti na povaze vstupních dat a splnění statistických předpokladů 
lze k odhadu faktorového modelu použít různých odhadových technik. 
Pravděpodobně nejčastěji je k odhadu faktoru charakterizujícího finanční 
cyklus využívána metoda hlavních komponent. 
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vých ztrát. Proměnné, které mají velký podíl na vysvětlení 
faktoru, mohou mít v případě indikátoru IFC minimální 
váhu, pokud nepřispívají k vysvětlení materializace úvě-
rového rizika. 

• Faktorové modely zpravidla předpokládají konstantní 
korelační strukturu v čase, a tedy neměnné vztahy mezi 
proměnnými. U indikátoru IFC naopak zachycení změn 
v korelační struktuře představuje jeden z důležitých vý-
stupů, který napomáhá lepší identifikaci jednotlivých fází 
finančního cyklu a vede k odhalení vzniku nelinearit. 

Postup konstrukce indikátoru IFC lze rozdělit do několika 
kroků. V prvním kroku je proveden výběr relevantních pro-
měnných zachycujících změny ve vnímání finančního rizika 
napříč různými segmenty ekonomiky. Ve druhém kroku jsou 
všechny vstupní proměnné transformovány, tak aby byly 
jejich hodnoty vzájemně srovnatelné. Na závěr jsou trans-
formované proměnné na základě jednoduchého agregační-
ho principu shrnuty do jediného indikátoru. Níže je prove-
den detailnější popis jednotlivých kroků. 

 Výběr proměnných 3.1
Základní kritéria pro výběr proměnných byla již uvedena na 
konci části 1, vedle věcného hlediska však bylo nutné vzít 
v úvahu také dostupnost a vypovídací schopnost časových 
řad směrem do minulosti. Při kompromisu mezi dostatečnou 
délkou a kvalitou dat vycházíme při konstrukci ukazatele IFC 
z časových řad za období 1Q 2000–3Q 2013. Tam, kde je to 
smysluplné, jsou vstupní proměnné sestaveny zvlášť 
za sektor nefinančních podniků a domácností, tak aby bylo 
možné snadno odlišit sektorové tendence od tendencí na 
úrovni celé ekonomiky (celého soukromého sektoru). 
Pro potlačení vlivu konvergence české ekonomiky jsou pro-
měnné, které ve sledovaném období vykazují trvalý trendový 
růst z důvodu nízké výchozí úrovně ukazatele, vyjádřeny ve 
formě meziročních změn. Přehled vstupních proměnných 
je společně s provedenými úpravami uveden v Tabulce 1, 
přičemž pořadí indikátorů v tabulce zohledňuje subjektivní 
hodnocení relevance uvedených proměnných pro identifika-
cí jednotlivých fází finančního cyklu a také kvalitu dat.4 
Stručná motivace pro zařazení uvedených proměnných 
do souhrnného indikátoru je popsána v následujících od-
stavcích. 

Vývoj (nových) úvěrů domácnostem a nefinančním 
podnikům 
Řada studií potvrdila, že nadměrný úvěrový růst patří mezi 
nejlepší vysvětlující proměnné budoucích problémů ve fi-

4  Toto pořadí je částečně využito při stanovení vah jednotlivých vstupních 
proměnných (blíže viz část 2.2). 

nančním sektoru (viz Drehmann a Borio, 2009 nebo Babec-
ký et al., 2012). Tato skutečnost souvisí s procykličností 
finančního sektoru, kdy se v době ekonomického růstu 
a optimistických očekávání stávají ekonomičtí agenti méně 
obezřetnými. Domácnosti i firmy jsou ochotny se více zadlu-
žovat s vyhlídkou rostoucích budoucích příjmů, stejně tak 
poskytovatelé úvěrů trpí jistou krátkozrakostí a jsou ochotni 
poskytovat úvěry rizikovějším klientům. Jako indikátor úvě-
rového růstu je použita hodnota nově poskytnutých ban-
kovních úvěrů za dané období, která na rozdíl od meziroční 
změny stavu úvěrů není ovlivněna vyřazováním špatných 
úvěrů z bilancí bank ani pravidelnými splátkami existujících 
úvěrů.  

Ceny nemovitostí (změny v indexu cen nemovitostí) 
Nerovnováhy na nemovitostním trhu spojené s prudkým 
nárůstem cen bydlení či komerčních nemovitostí jsou řadou 
studií považovány za faktor doprovázející vznik většiny fi-
nančních krizí, resp. za faktor, který jejich vznik významně 
urychluje (viz např. Giese et al., 2013; Drehmann et al. 
2012; nebo Allen a Rogoff, 2011). Levné financování v op-
timistické fázi finančního cyklu může zvýšit poptávku i ceny 
nad dlouhodobě udržitelnou úroveň, přičemž nárůst cen 
může stimulovat další úvěrovou expanzi v důsledku navýšení 
hodnoty zástavy a důchodového efektu na straně spotřebi-
telů (Bernanke a Gertler, 1995). Návrat k rovnovážným hod-
notám je potom obvykle doprovázen negativními dopady do 
bilancí bank a investičním pesimizmem. Obdobně jako v Ng 
(2011) je pro zachycení nerovnováh na nemovitostním trhu 
použita meziroční změna indexu cen nemovitostí (index 
zachycuje realizované ceny nemovitostí, které na základě 
daňových přiznání monitoruje ČSÚ). 

Udržitelnost dluhu (dluh domácností vůči hrubému 
disponibilnímu důchodu, dluh nefinančních podniků 
k hrubému provoznímu přebytku) 
Rychlý růst ukazatele dluhu domácností k hrubému disponi-
bilnímu důchodu může signalizovat nadhodnocená očeká-
vání ekonomických subjektů ohledně jejich schopnosti splá-
cet své závazky v budoucnosti. Vyšší tempo růstu závazků 
než disponibilního důchodu znamená, že domácnosti mo-
hou v budoucnu vydávat stále větší část svých příjmů na 
splácení svých úvěrů. Pokud se příjmová situace dlužníka 
následně vyvíjí hůře, než očekával, dostává se často 
do platební neschopnosti (vztah mezi růstem dluhu vůči 
disponibilnímu důchodu domácností a úvěrovým rizikem 
dokumentují např. Rinaldi a Arellano, 2006).  

Obdobná úvaha platí také pro indikátor dluhu nefinančních 
podniků vůči hrubému provoznímu přebytku. V tomto pří-
padě je navíc aspekt udržitelnosti splácení závazků umocněn 
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tím, že ve jmenovateli nefiguruje celkový zisk podniků, který 
může být ovlivněn variabilními či jednorázovými položkami. 
Protože v konvergující ekonomice relativní výše zadlužení 
soukromého sektoru stále roste, je v tomto případě klesající 
averze vůči riziku měřena pomocí meziročních změn, 
tj. pomocí rychlosti růstu dluhu vůči příjmovému agregátu. 
Z důvodu krátkých časových řad je celkový dluh aproximo-
ván pouze bankovními úvěry. Vzhledem ke skutečnosti, 
že bankovní úvěry představují hlavní zdroj externího finan-
cování reálného sektoru, by však měla zůstat vypovídací 
schopnost těchto indikátorů vysoká. 

Úvěrové podmínky 
Nastavení úvěrových podmínek charakterizuje vnímání fi-
nančních rizik na straně úvěrové nabídky a bývá řazeno mezi 
vhodné indikátory budoucích krizí (Giese et al., 2013). Ban-
ky v růstové fázi cyklu mohou prostřednictvím nízkých sazeb 
motivovat k čerpání úvěrů také méně bonitní a rizikovější 
klienty, přičemž míru neseného rizika mají tendenci podce-
ňovat. Naopak v době materializace rizik může být zpřísnění 
podmínek ze strany bank až příliš výrazné, což může vést 
k citelnému omezení financování zdravé části reálného sek-
toru (credit crunch). Z důvodu příliš krátké existence šetření 
o vývoji úvěrových podmínek v ČR jsou úvěrové podmínky 
aproximovány pomocí rozdílu mezi úrokovou mírou na nové 
úvěry domácnostem (resp. nefinančním podnikům) a třímě-
síční mezibankovní sazbou PRIBOR. Plašil et al. (2013) uka-
zují, že tato jednoduchá aproximace relativně spolehlivě 
reprodukuje výsledky šetření za eurozónu. 

Akciový index (PX 50) 
Některé studie naznačují (viz např. Borio, 2012), že kolísání 
v cenách akcií nemusí s finančním cyklem bezprostředně 
souviset, protože je určováno spíše průběhem hospodářské-
ho cyklu. Akciový index přesto může dokreslovat celkový 
obrázek o povaze očekávání tržních účastníků a odhalovat 
nadměrný optimismus ohledně budoucího vývoje cen aktiv. 

Upravený běžný účet k HDP 
Deficit běžného účtu platební bilance lze interpretovat tak, 
že v dané ekonomice je investováno více, než kolik uspoří 
dohromady soukromý sektor a vláda. To může indikovat 
vznik vnějších nerovnováh, přehřívání ekonomiky a nárůst 
budoucích problémů se splácením úvěrů financovaných 
kapitálovým přílivem ze zahraničí (Giese et al., 2013). Běžný 
účet zároveň obsahuje i bilanci výnosů s položkou reinvesto-
vaných zisků. Země, které v minulých letech přilákaly vysoký 
příliv přímých zahraničních investic jako ČR, se mohou potý-
kat s rostoucím deficitem běžného účtu platební bilance 
právě v důsledku růstu deficitu bilance výnosů. Pokud je 
však tento deficit tažen reinvestovanými zisky, jedná se spíše 
o optický nárůst, nikoli o zhoršování vnější rovnováhy, pro-
tože reinvestované zisky se formou přímých zahraničních 
investic vrací zpět do hostující ekonomiky, tj. jedná se 
o relativně bezpečný (i když ne zcela bezrizikový) zdroj kapi-
tálu. Součástí běžného účtu je i bilance běžných převodů 
(transferů), která je pak determinována zejména položkou 
příjmů vládního sektoru (často odrážející nahodilé vlivy ad-
ministrativního charakteru). Proto byl dílčí indikátor deficitu 
běžného účtu k HDP upraven o bilanci reinvestovaných zisků 
a zároveň bilanci transferů, aby nebyl zkreslován těmito 
faktory. 

 Transformace proměnných a způsob agregace 3.2
Vstupní proměnné jsou před agregací nejdříve transformo-
vány s využitím jádrového odhadu distribuční funkce (Gaus-
sovo jádro) na interval (0;1), tak aby nejnižší hodnota trans-
formované proměnné odpovídala sedlu a nejvyšší hodnota 
vrcholu cyklu (Graf 1). 5 Tento krok zajišťuje jistou homoge-
nitu a srovnatelnost vstupních proměnných. Transformace 

5  Původní indikátor CISS využívá o něco jednodušší transformaci, a to 
pomocí prosté empirické distribuční funkce. Některé proměnné (úrokové 
rozpětí, deficit běžného účtu k HDP) bylo nutné před samotnou transfor-
mací vynásobit koeficientem -1, tak aby nízká averze vůči finančnímu rizi-
ku u všech proměnných odpovídala jejich vyšším hodnotám. 

TAB. 1 

PŘEHLED VSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH A ZÁKLADNÍ ÚPRAVY 
 Indikátor Původní jednotky a provedené úpravy 

1 Nové bankovní úvěry domácnostem v mld. Kč, čtvrtletní součet měsíčních nových úvěrů 

2 Nové bankovní úvěry nefinančním podnikům v mld. Kč, čtvrtletní součet měsíčních nových úvěrů 

3 Ceny nemovitostí (inflace) meziroční změna cenového indexu 

4 Dluh domácností k hrubému disponibilnímu důchodu bank. úvěry / klouzavý roční úhrn, meziroční změna v % 

5 Dluh nefinančních podniků k hrubému provoznímu přebytku bank. úvěry / klouzavý roční úhrn, meziroční změna v % 

6 Rozpětí úrok. míry na nové úvěry domácnostem a 3M PRIBOR v % p.a., počítáno z čtvrtletního průměru daných měr 

7 Rozpětí úrok. míry na nové úvěry nefin. podnikům a 3M PRIBOR v % p.a., počítáno z čtvrtletního průměru daných měr 

8 Akciový index PX 50 tříměsíční průměr 

9 Upravený schodek běžného účtu k HDP v %, upraveno o vliv reinvestic a transferů 

Pramen:  Výpočty autorů s využitím dat ČNB a ČSÚ 
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na jednotkový interval může zároveň usnadnit pozdější věc-
nou interpretaci indikátoru IFC, neboť poskytuje jasnější 
představu o tom, co je nízká a co vysoká hodnota. 

Jedním ze základních rysů zvolené agregace je, že zohledňu-
je měnící se korelační strukturu dat. Indikátor IFC obecně 
dosahuje vyšších hodnot v dobách, kdy dochází k nárůstu 
optimismu napříč všemi sledovanými segmenty, a naopak. 
Čím silnější jsou korelace mezi všemi transformovanými 
proměnnými (dále subindikátory), tím silnější signál indikátor 
IFC vysílá ohledně změn nálad v průběhu cyklu. Tato vlast-
nost je výhodná i z hlediska stanovování proticyklické kapitá-
lové rezervy, neboť ta má být nastavena v případě obecného 
růstu rizik spojených s cyklem. V případě, že za růstem stojí 
pouze některý ze sledovaných segmentů (např. pouze růst 
hypotečních úvěrů u domácností), může být k eliminaci 
vznikajících rizik vhodnější využít jiný obezřetnostní nástroj. 

Vedle korelační struktury, která charakterizuje propojenost 
jednotlivých segmentů a odpovídá tak průřezovému pohle-
du na rizika, zachycuje výsledná agregace také časovou 
dimenzi rizika.6 Ta je dána velikostí samotných subindikáto-
rů, přičemž pomocí systému vah může být zohledněna jejich 
odlišná důležitost ve výsledné agregaci. Formálně lze způsob 
agregace vyjádřit pomocí následujícího vzorce (viz Holló et 
al., 2012) 

 𝐼𝐹𝐶𝑡 = (𝑤 ° 𝑠𝑡)′𝐶𝑡(𝑤 ° 𝑠𝑡), (1) 

6  Vymezení časové a průřezové dimenze rizika lze v přehledné formě nalézt 
v článku Frait a Komárková (2012). Průřezová dimenze rizika v tomto 
článku je nicméně vymezena trochu jinak. Zatímco původní pojetí definuje 
průřezovou dimenzi jako míru finančního propojení mezi ekonomickými 
subjekty, která může generovat finanční rizika, zde je průřezová dimenze 
chápána jako míra propojení mezi různými aspekty finančního rizika, kte-
rá může celkovou úroveň finančního rizika zesilovat. 

GRAF 1 

TRANSFORMACE VSTUPNÍCH PROMĚNNÝCH S VYUŽITÍM JÁDROVÉHO ODHADU DISTRIBUČNÍ FUNKCE 
(hodnota transformovaného indikátoru, 0 = minimum, 1 = maximum) 

 

   

   

   

Pramen:  ČNB a ČSÚ, výpočty autorů 
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kde w = (w1,w2,…,w9) je vektor vah udávající relativní důle-
žitost jednotlivých subindikátorů, st = (s1,t, s2,t,…, s9,t) je vek-
tor hodnot subindexů v čase t a (𝑤 ° 𝑠𝑡) představuje součin 
těchto vektorů násobených prvek po prvku (tzv. Hadamar-
dův součin). Matice 𝐶𝑡 obsahuje hodnoty párových korelač-
ních koeficientů 𝜌𝑡,𝑖𝑗 určujících těsnost závislosti mezi subin-
dikátorem i a j v čase t. Při použití agregace (1) je výsledkem 
souhrnný indikátor definovaný na intervalu (0;1), přičemž 
platí, že čím vyšších hodnot dosahuje, tím je obecně 
v ekonomice pozorována vyšší míra tolerance tržních účast-
níků vůči finančnímu riziku. 

Hodnoty korelačních koeficientů byly odhadnuty rekurzivně 
metodou EWMA (exponentially weighted moving average) 
s parametrem útlumu 𝜆 = 0,94 (RiskMetrics, 1996). Je-li 
známa hodnota kovariance 𝜎𝑖𝑗 a rozptylu 𝜎𝑖2 (resp. 𝜎𝑗2) 
v čase t–1, lze hodnotu korelačního koeficientu 𝜌𝑡,𝑖𝑗 aproxi-
movat s využitím následujících vztahů 

 𝜎𝑡,𝑖𝑗 = 𝜆𝜎𝑡−1,𝑖𝑗 + (1 − 𝜆)�̃�𝑡,𝑖�̃�𝑡,𝑗   

 𝜎𝑡,𝑖
2 = 𝜆𝜎𝑡−1,𝑖

2 + (1 − 𝜆)�̃�𝑡,𝑖�̃�𝑡,𝑖   

 𝜌𝑡,𝑖𝑗 = 𝜎𝑡,𝑖𝑗/(𝜎𝑡,𝑖𝜎𝑡,𝑗)  

kde �̃�𝑡,𝑖 = (𝑠𝑡,𝑖 − 0,5) označuje hodnoty jednotlivých subin-
dikátorů po odečtení jejich „teoretického“ mediánu. Počá-
teční hodnota korelačních koeficientů v čase t = 1 byla rov-
něž odhadnuta pomocí metody EWMA, avšak aplikované na 
časové řady s obráceným pořadím od nejnovějšího pozoro-
vání k nejstaršímu. 

Relativní váha jednotlivých subindikátorů (vektor vah w) byla 
určena pomocí simulačních technik, kdy bylo simulováno 
30 000 různých rozdělení vah a byl vybrán ten vektor, který 
po dosazení do rovnice (1) vedl z pohledu ukazatele RMSE 
(root mean square error) k nejlepším predikcím budoucích 
úvěrových ztrát ze znehodnocení v tuzemském bankovním 
sektoru7 na 6 čtvrtletí dopředu. Zvolený počet čtvrtletí odráží 
skutečnost, že v případě vyhlášení nenulové proticyklické 
kapitálové rezervy potřebují banky na její implementaci ob-
dobí alespoň jednoho roku, ke kterému je nutné dále přičíst 
jisté zpoždění v publikaci vstupních dat a čas potřebný na 
rozhodnutí kapitálovou rezervu zavést. Z důvodu vyloučení 
neintuitivních výsledků byla při odhadu finálních vah vzata 
v úvahu apriorní expertní znalost. Apriorní omezení na vek-

7  Alternativně byly určeny váhy také vzhledem k predikční schopnosti 
indikátoru IFC vůči 12 měsíční míře defaultu v sektoru nefinančních pod-
niků a vůči první diferenci podílu úvěru v selhání na celkových úvěrech 
v soukromém sektoru. Výsledky byly obdobné. 

tor vah je možné vyjádřit ve formě nerovnosti, kdy všechna 
simulovaná rozdělení vah musela splňovat podmínku 

 𝑤1 ≥ 𝑤2 ≥ 𝑤3 ≥ ⋯ ≥ 𝑤9,  

kde indexy odpovídají pořadí indikátoru v Tabulce 1. Aprior-
ní hodnocení relevance jednotlivých proměnných nicméně 
nevylučuje možnost stejných vah pro všechny proměnné. 

Vlastností indikátoru IFC je účelné demonstrovat na zjedno-
dušeném příkladu. V případě, že by souhrnný indikátor vy-
cházel pouze z agregace tří subindikátorů, lze jeho výsled-
nou hodnotu rozepsat do formy 

𝐼𝐹𝐶𝑡 = �𝑤1𝑠𝑡,1 + 𝑤2𝜌𝑡,12𝑠𝑡,2 + 𝑤3𝜌𝑡,13𝑠𝑡,3�𝑤1𝑠𝑡,1 + 
+ �𝑤1𝜌𝑡,12𝑠𝑡,1 + 𝑤2𝑠𝑡,2 + 𝑤3𝜌𝑡,23𝑠𝑡,3�𝑤2𝑠𝑡,2 + 
+ �𝑤1𝜌𝑡,13𝑠𝑡,1 + 𝑤2𝜌𝑡,23𝑠𝑡,2 + 𝑤3𝑠𝑡,3�𝑤3𝑠𝑡,3 

(2) 

       
 

 
Váha charakterizující  
průřezovou dimenzi  

finančního rizika 

Váha charakterizující 
časovou dimenzi 
finančního rizika 

Z výrazu (2) je zřejmé, že celková váha subindikátoru je 
kromě samotných vah w dána také hodnotou výrazu 
v závorce, jehož výše je závislá na velikosti korelací daného 
subindikátoru s ostatními proměnnými v uvažovaném sys-
tému. Pokud by například subindikátor s3 nebyl korelován 
s indikátory s1 a s2, bude jeho příspěvek k hodnotě IFC nižší; 
v případě silné negativní korelace dokonce potenciálně zá-
porný. Z této ilustrace vyplývá, že největší vliv na váhu cha-
rakterizující průřezovou dimenzi mají proměnné, které mezi 
sebou vykazují silnou pozitivní korelaci. To je možné v jistém 
smyslu interpretovat tak, že indikátor IFC obdobně jako 
faktorový model umožňuje částečně zachytit působení skry-
tého faktoru, které společný pohyb v proměnných vyvolává.  

Speciálním případem je situace, kdy hodnota korelací mezi 
všemi subindikátory je rovna jedné (perfektní korelace), 
a indikátor IFC tak dosahuje vzhledem k hodnotám subindi-
kátorů své horní meze. Porovnání aktuální hodnoty souhrn-
ného indikátoru s jeho hypotetickou maximální hodnotou 
napomáhá určit, do jaké míry ovlivňují výsledek vzájemné 
korelace, resp. jak velkou „ztrátu“ způsobuje nedokonalá 
synchronizace subindikátorů v rámci cyklu. Celkovou hodno-
tu indikátoru IFC tak lze rozložit na příspěvky dané hodno-
tou subindikátorů a na negativní příspěvek (ztrátu), který je 
závislý na korelační struktuře dat. Velikost negativního pří-
spěvku je přitom (v absolutní hodnotě) tím větší, čím nižší 
jsou pozorované korelace mezi subindikátory. 
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4. VÝVOJ INDIKÁTORU IFC 

Odhadnuté hodnoty vah8 w = (0,35 0,27 0,09 0,08 0,07 
0,05 0,05 0,02 0,02) potvrzují v souladu s dřívější literatu-
rou, že úvěrová dynamika poskytuje hlavní signál pro před-
pověď materializace finančních rizik, když úvěry domácnos-
tem a nefinančním podnikům mají v souhrnném indikátoru 
dohromady váhu přes 60 %. S využitím odhadnutých vah w 
a korelací C je možné hodnoty indikátoru IFC získat podle 
(1). Vývoj indikátoru (černá čára) je společně s rozkladem na 
jednotlivé příspěvky (sloupcový graf) zachycen v Grafu 2. 

Výsledky ukazují, že zhruba do konce roku 2005 nabýval 
indikátor IFC velmi nízkých hodnot. Do tohoto vývoje se 
promítala vysoká averze vůči finančnímu riziku související 
s bankovní krizí na konci 90. let a s návaznou konsolidací 
bankovního sektoru, ukončenou prakticky až na počátku 
tohoto století. Období mezi roky 2005 až 2008 lze označit 
za expanzivní fázi finančního cyklu, kdy společně 
s hospodářským oživením postupně docházelo také 
k nárůstu optimismu a míry tolerance vůči riziku. K expanzi 
mimo jiné přispěla rostoucí popularita hypotečních úvěrů 
doprovázená poměrně silným stavebním boomem a růstem 
cen nemovitostí.9 V tomto období klienti bank vykazovali 
vyšší ochotu zadlužit se, a to navzdory rizikům spojeným 
s budoucí obsluhou dluhu. Tato ochota byla postupem času 
podporována také samotnými bankami prostřednictvím stále 
měkčích úvěrových podmínek. Za vrchol cyklu je možné 
označit přelom let 2008 a 2009, po němž nastal v důsled-
ku dopadů finanční krize na českou ekonomiku rychlý obrat 
směrem k sestupné fázi cyklu. Poslední hodnoty potom 
naznačují, že česká ekonomika se již delší dobu pohybuje 
po dně finančního cyklu a nevykazuje známky akumulace 
cyklických rizik.10 

Průběh indikátoru IFC z pohledu korelační struktury a jejích 
příspěvků naznačuje, že v prvotní fázi expanze (tj. zhruba 
období 2005–2007) dochází k poměrně smíšenému vývoji 
jednotlivých subindikátorů a celková korelace mezi nimi je 
relativně nízká. Tento fakt bránil rychlejšímu nárůstu sou-
hrnného indikátoru a projevuje se velkým rozdílem mezi 

8  Hodnoty vah jsou uvedeny v pořadí, které odpovídá řazení proměnných 
v Tabulce 1. Váhy jsou uvedeny po zaokrouhlení, přičemž pro výpočet in-
dikátoru IFC byly použity již zaokrouhlené hodnoty. 

9  Na určité nadhodnocení na trhu nemovitostí v letech 2007 a 2008 upo-
zorňují i Hlaváček a Komárek (2009). Do tohoto vývoje mimo jiné promít-
lo také předem avizované zvýšení DPH na výstavbu rezidenčních nemovi-
tosti. 

10  Hodnoty indikátoru IFC jsou navíc v posledních letech ještě nadhodnoceny 
kvůli fenoménu refinancování hypoték, který zvyšuje celkový objem nově 
poskytnutých úvěrů domácnostem. Tento vliv zatím nelze na základě do-
stupných statistik zcela odfiltrovat. 

horní mezí indikátoru (viz část 2.2) a jeho skutečnou hodno-
tou (Graf 2). Vrcholná fáze cyklu (2008/2009) je potom 
naopak doprovázena kromě růstu samotných příspěvků 
jednotlivých subindikátorů také postupným nárůstem kore-
lací. I ve vrcholné fázi expanze se nicméně indikátor IFC 
pohybuje kolem hodnoty 0,6, což není vzhledem 
k přípustnému intervalu hodnot (0,1) příliš dramatická hod-
nota. Korelace ještě dále rostou během akutní fáze recese, 
kdy všechny subindikátory souhrnně padají. 

 Indikátor IFC a proticyklická kapitálová rezerva 4.1
Jedním ze zvažovaných makroobezřetnostních nástrojů, 
které mají plnit stabilizační roli v rámci finančního cyklu, je 
tzv. proticyklická kapitálová rezerva (dále CCB, counter-
cyclical capital buffer). Tato rezerva by měla být bankami 
vytvářena v období nadměrného úvěrového růstu, čímž by 
měla zvýšit odolnost bankovního systému v období poklesu 
ekonomické aktivity doprovázeného rostoucími úvěrovými 
ztrátami. Vyšší odolnost bank a možnost částečně či zcela 
„rozpustit“ vytvořenou proticyklickou kapitálovou rezervu 
má zároveň snížit riziko prudkého propadu úvěrové nabídky 
a přenosu šoku z finančního sektoru do reálné ekonomiky. 

Protože výchozí metodika pro určení výše CCB dle Basilej-
ského výboru pro bankovní dohled, kterou bude muset ČNB 
v souvislosti se směrnicí CRD IV zveřejňovat, není v případě 
ČR a řady dalších transformujících se ekonomik příliš vhodná 

GRAF 2 

INDIKÁTOR IFC A JEHO ROZKLAD 
(minimum indikátoru IFC = 0, maximum = 1) 

 
Pramen:  Výpočty autorů s využitím dat ČNB a ČSÚ 
Pozn.:  Negativní příspěvek korelační struktury k hodnotě indikátoru IFC (ztráta vlivem nedokonalé 

korelace subindikátorů) je dán rozdílem mezi jeho aktuální hodnotou a (potenciální) horní 
mezí. Vysoce záporné příspěvky svědčí o obecně slabé korelaci mezi subindikátory, naopak 
hodnoty příspěvků blízké nule ukazují na rostoucí propojenost v jednotlivých oblastech fi-
nančního rizika. 
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(viz Geršl a Seidler, 2011), lze indikátor IFC využít pro získání 
souhrnné informace o vývoji rizik v tuzemské ekonomice. 
V tomto kontextu je však nutné ověřit, zda souhrnný indiká-
tor poskytuje včasný signál ohledně budoucí materializace 
rizik a ztrát bank, které má proticyklická kapitálová rezerva 
krýt.  

Pro jednoduchost je dále prezentován pouze triviální model 
mezi mírou materializace rizika a indikátorem IFC, který má 
formu 

 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐹𝐶𝑡−6 + 𝑢𝑡, (3) 

kde míra materializace rizik v čase t (meziroční rozdíly 
v hodnotě úvěrů v selhání soukromému sektoru11) závisí 
pouze na zpožděné míře indikátoru IFC o 6 čtvrtletí, para-
metry 𝛽0 a 𝛽1 představují regresní koeficienty a 𝑢𝑡 je náhod-
ná složka modelu. 

Průběh uvedených řad naznačuje (Graf 3), že finanční cyklus 
měřený pomocí indikátoru IFC s budoucí materializaci rizik 
úzce souvisí, přičemž průběh materializace je oproti kolísání 
ve vnímání finančního rizika přibližně o 6 až 8 čtvrtletí 
opožděn. Tento závěr formálně potvrzuje také odhad mode-
lu (3), který je přes svou značnou jednoduchost schopen 
s dostatečnou přesností předpovídat budoucí změny 
v hodnotě úvěrů v selhání12, a to zejména v období, kdy jsou 
tyto změny kladné a znamenají nárůst materializace rizik. 
Na druhé straně jistá opatrnost v interpretaci výsledků je na 
místě, neboť zkoumané období pokrývá pouze jeden fi-
nanční cyklus a predikční vlastnosti indikátoru se mohou 
v budoucnu změnit. 

Uvedené výsledky jsou vzhledem k možnosti využít indikátor 
IFC pro nastavení nenulové proticyklické kapitálové rezervy 
příznivé a naznačují, že by mohl nalézt v této oblasti své 
uplatnění. Díky své jednoduchosti a dobrým predikčním 
vlastnostem může indikátor IFC sloužit jako výchozí bod pro 
zevrubnější hodnocení akumulace finančních rizik a také 
jako vhodný komunikační nástroj. 

11  Tato míra byla vybrána z důvodu její snadné implementace do existujících 
zátěžových testů bank, které mohou být použity ke stanovení nutné kapi-
tálové injekce, a tedy i k určení výše CCB. Dobrá predikční schopnost in-
dikátoru IFC je však robustní napříč možnými mírami materializace rizika, 
jako 12M defaultu a výše úvěrových ztrát bank. 

12  Koeficient determinace R2 je roven 0,82. 

5. ZÁVĚR  

Úspěšná makroobezřetnostní politika vyžaduje správné vy-
hodnocení pozice ekonomiky v rámci finančního cyklu. Ten-
to článek se zabývá konstrukcí souhrnného indikátoru, který 
zachycuje akumulaci rizik ve finančním sektoru a 
s předstihem upozorňuje na jejich potenciální materializaci. 
Za tímto účelem byla vybrána sada ukazatelů, která dle 
předchozích studií a expertního úsudku vyjadřuje cyklické 
kolísání ve vnímání finančního rizika ve  finančním a reálném 
sektoru. Jedná se o ukazatele charakterizující růst úvěrů, 
vývoj cen nemovitostí, úvěrové podmínky, udržitelnost dluhu 
nefinančních podniků a domácností, vývoj cen aktiv a upra-
vený schodek běžného účtu k HDP. 

S využitím těchto proměnných byl zkonstruován souhrnný 
indikátor IFC, který zohledňuje měnící se korelační strukturu 
mezi proměnnými a dosahuje vyšších hodnot v dobách, kdy 
dochází k nárůstu synchronizace mezi sledovanými proměn-
nými charakterizujícími různé aspekty finančního cyklu. Váhy 
jednotlivých proměnných v rámci souhrnného indikátoru 
jsou kalibrovány tak, aby indikátor co nejlépe identifikoval 
úvěrové ztráty ze znehodnocení pozorované v tuzemském 
bankovním sektoru, tj. rizika ve fázi materializace. 

Vývoj hodnot navrženého indikátoru naznačuje, že indikátor 
s předstihem přibližně šest až osm čtvrtletí upozorňuje na 
případnou budoucí materializaci úvěrových rizik. Jednodu-
chá konstrukce a interpretace činí indikátor vhodným po-

GRAF 3 

INDIKÁTOR IFC A MATERIALIZACE RIZIK 
(hodnota indikátoru IFC; pravá osa v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty autorů 
Pozn.:   Odhad indikátoru pro změny v podílu úvěru v selhání nezahrnuje období před rokem 2003, 

kdy byl tento podíl významně ovlivněn převodem špatných úvěrů bank do konsolidační ban-
ky/agentury. Koeficient determinace v modelu (3) je roven 0,82. 
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mocným nástrojem pro identifikaci fází finančního cyklu 
v ČR, která je nezbytná pro provádění makroobezřetnostní 
politiky, zejména pak pro stanovení proticyklické kapitálové 
rezervy (viz kapitola 5 této Zprávy). 
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