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4 FINANČNÍ SEKTOR 

4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 

Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 2013 převážně pozitivní. 
Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční 
pokles zisků je nadále dostatečně ziskový a celkově je dobře připraven na 
nová evropská regulatorní pravidla. Obdobně pojišťovny vykazují solidní 
kapitálové vybavení, také však zaznamenaly pokles zisků. U fondů 
kolektivního investování vzrostl zájem klientů zejména o smíšené fondy. 
Nepříznivý byl v roce 2013 naopak vývoj v segmentu družstevních 
záložen, kde mj. došlo k odnětí licence do té doby největší instituci. 
Segment družstevních záložen jako celek zůstává značně rizikový a jeho 
regulace vyžaduje změny. Sektor fondů penzijních společností je stabilní, 
ale nezaznamenal dostatečný zájem o účast v druhém pilíři, a jeho 
nastavení tak bude pravděpodobně vyžadovat úpravy. 

Hlavní rizika pro finanční sektor pramení především z případného 
nedostatečného ekonomického oživení či obnovení recese. Pokračující 
pokles ekonomické aktivity by znamenal opětovný nárůst úvěrového 
rizika a významnější pokles ziskovosti bankovního sektoru. Ačkoliv se 
úroveň uvěrového rizika v průběhu roku 2013 stabilizovala a v některých 
aspektech i zlepšila, stále přetrvává na zvýšené úrovni. Je proto nezbytné, 
aby banky nadále postupovaly obezřetně jak při svých úvěrových 
aktivitách, tak při následné klasifikaci úvěrů a tvorbě opravných položek. 
Mezi jednotlivými institucemi přetrvávají podstatné rozdíly, a to jak v míře 
odolnosti vůči rizikům, tak v jejich přístupu při poskytování rizikovějších 
typů úvěrů. 

Ačkoli reálná ekonomika v roce 2013 pokračovala v poklesu, aktiva 
finančního sektoru vzrostla 
I přes pokračující pokles ekonomické aktivity v roce 2013 došlo z pohledu 
aktiv finančního sektoru k meziročnímu růstu bilanční sumy téměř napříč 
všemi jeho segmenty. Pouze segment družstevních záložen v absolutním 
vyjádření poklesl, což byl důsledek prosincového odejmutí licence do té 
doby největší družstevní záložně. Po očištění tohoto efektu však bilanční 
suma segmentu vzrostla o více než 7 %. K výraznějšímu růstu aktiv došlo 
u fondů kolektivního investování. Nejvýznamnější meziroční nárůst za-
znamenal bankovní sektor, a to o více než 500 mld. Kč. Více než 50 % 
tohoto růstu lze však přičíst listopadové intervenci ČNB a dalších zhruba 
20 % pak sloučení slovenské a české UniCredit Bank. Banky jsou nadále 
nejvýznamnějším segmentem finančního sektoru s podílem dosahujícím 
téměř 80 % celkových aktiv a jeho nejpodstatnější část aktivní strany bi-
lance tvoří poskytnuté úvěry domácnostem a podnikům (viz Tabulka indi-
kátorů, ř. FS.2). 

Úvěrové riziko v portfoliích domácích bank vyjádřené podílem 
úvěrů v selhání rezidentům mírně kleslo... 
Úvěrové riziko v bilancích bank vyjádřené podílem úvěrů v selhání (NPL) 
na celkových úvěrech rezidentům se v průběhu roku 2013 mírně snížilo 

GRAF IV.1 

Úvěry v selhání v českém bankovním sektoru 
(v mld. Kč; pravá osa v %; klientské úvěry rezidentům) 

 
Pramen:  ČNB 
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a ke konci roku dosáhlo 5,5 % (Graf IV.1). Pokles podílu NPL zaznamenal 
jak sektor nefinančních podniků, tak sektor domácností, kde v obou pří-
padech došlo k meziročnímu poklesu o 0,2 p.b. a podíly NPL ke konci 
roku 2013 dosáhly úrovně 7,2 %, resp. 5 %. Zatímco v první polovině 
roku 2013 bylo snížení podílu NPL v obou sektorech způsobeno relativně 
vyšší dynamikou růstu objemu poskytnutých úvěrů, v druhé polovině roku 
měl významnou roli i absolutní pokles objemu úvěrů v selhání. Ačkoli je 
pokles objemu úvěrů v selhání částečně způsoben i odpisem těchto úvěrů 
z bilancí bank, míra odpisování byla v roce 2013 nejmenší za poslední 4 
roky.1 Objem i podíl úvěrů v selhání nerezidentům však v průběhu roku 
pokračovaly v růstu, a to zejména objem úvěrů v selhání nerezidentům, 
jelikož podíl úvěru v selhání nerezidentům byl snižován vysokou úvěrovou 
dynamikou tomuto sektoru.2 

... kvalita portfolia úvěrů v selhání se však nadále zhoršuje 
V souladu s analýzou migrace úvěrů v loňské ZFS 2012/2013 pokračuje 
migrace úvěrů v selhání do nejhorší kategorie, tzv. ztrátové. Ke konci ro-
ku 2013 dosáhl podíl úvěrů zařazených do kategorie ztrátové přibližně 
60 % z celkového objemu úvěrů v selhání (Tab. IV.1), nárůst tohoto podí-
lu byl však oproti předešlým rokům méně výrazný. Zhoršující se kvalita 
úvěrů v selhání je patrná i z toho titulu, že klesá podíl úvěrů v selhání, 
které jsou bez faktického prodlení se splácením (42 % ke konci roku 
2013). Navíc podíl úvěrů v selhání, které jsou v prodlení více než tři měsí-
ce, se celkově v období 2011–2013 zvýšil o více než třetinu a v roce 2013 
překročil hranici 50 %. 

Úroveň krytí úvěrů v selhání opravnými položkami nemusí být 
z agregátního pohledu dostatečně obezřetná... 
Zhoršující se kvalita portfolia úvěrů v selhání zvyšuje pravděpodobnost, že 
tyto úvěry nebudou v budoucnu řádně splaceny a banky z nich zazname-
nají ztráty. Je tedy žádoucí, aby přizpůsobily tvorbu opravných položek 
v návaznosti na migraci úvěrů do rizikovějších podkategorií v rámci úvěrů 
v selhání. Ačkoli se celkové krytí úvěrů v selhání opravnými položkami 
dlouhodobě pohybuje na úrovni kolem 50 % a meziročně mírně vzrostlo, 
přetrvává značný rozdíl mezi skutečnou tvorbou opravných položek a její 
výší vypočtenou dle metody koeficientů (Graf IV.2).3 Tento výpočet sice 
nezohledňuje míru zajištění úvěrů v selhání, která výši potřebných oprav-
ných položek snižuje, vývoj tohoto ukazatele nicméně nelze opomíjet i 
vzhledem k poklesu podílu dobře zajištěných úvěrů v selhání a růstu podí-
lu zcela nezajištěných úvěrů v selhání (Tab. IV.1, horní část tabulky). 

1  Průměrná výše odpisů v roce 2013 činila 7,7 % z objemu úvěrů v selhání, v roce 2012 
necelých 9 %, v letech 2011 a 2010 pak 10,5 %. 

2  Podíl úvěru poskytnutých tuzemskými bankami nerezidentům se v průběhu roku 2013 
zvýšil o 2,4 p.b. a na konci roku 2013 přesahoval 11,4 %. Podíl úvěrů v selhání nereziden-
tům byl ke konci roku 2012 i 2013 na obdobné výši kolem 9,1 %. 

3  Dle vyhlášky 123/2007 par. 201 (obdobně dle nové vyhlášky 23/2014, par. 78) mohou 
banky stanovit ztráty ze znehodnocení pomocí i) diskontování očekávaných budoucích pe-
něžních toků, ii) metody koeficientů nebo iii) statistických modelů. Metoda koeficientů sta-
novuje ztrátu ze znehodnocení jako 1 % ze sledovaných, 20 % z nestandardních, 50 % 
z pochybných a 100 % ze ztrátových pohledávek. Koeficienty se však aplikují pouze na ne-
zajištěnou část pohledávky, což nebylo možné v uvažované analýze učinit z důvodu nedo-
statečných informací ohledně hodnoty zajištění úvěrů v selhání. 

TAB. IV.1 

Struktura úvěrů v selhání 
(v %) 

Úvěry v selhání dle zajištění 

  

Dobře zajištěné 
úvěry domác-
nostem a pod-

nikům 

Zcela nezajiště-
né úvěry do-
mácnostem a 

podnikům 

Ostatní 
úvěry 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

2010 35,1 31,5 33,4 100,0 

2011 36,8 30,6 32,6 100,0 

2012 35,5 29,4 35,1 100,0 

2013 32,1 30,8 37,1 100,0 

Úvěry v selhání dle kategorizace 

  
Nestandardní Pochybné Ztrátové 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

2010 39,2 13,4 47,4 100,0 

2011 32,6 14,0 53,5 100,0 

2012 27,0 14,3 58,7 100,0 

2013 26,4 14,3 59,3 100,0 

Úvěry v selhání dle délky prodlení 

  
Bez prodlení Prodlení do 3M Prodlení 

nad 3M 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

2010 51,6 9,9 38,5 100,0 

2011 46,1 9,4 44,5 100,0 

2012 43,6 9,5 46,9 100,0 

2013 41,8 6,7 51,5 100,0 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Dobře zajištěné úvěry = úvěry na bydlení + úvěry podnikům zajištěné nemovitos-

tí a alespoň dalšími dvěma typy zajištění (zástavy pohledávek, movitých věcí, 
cenných papírů, ručení, záruky apod.). Ostatní úvěry zahrnují úvěry, které nebyly 
zahrnuty do kategorií Dobře zajištěné a Zcela nezajištěné úvěry. 

GRAF IV.2 

Opravné položky a krytí úvěrů v selhání opravnými položkami 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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... přičemž některé banky zůstávají v oblasti krytí výrazně pod 
průměrnými hodnotami sektoru  
Při bližším pohledu na meziroční vývoj ukazatele míry krytí u jednotlivých 
bank s tržním podílem přesahujícím 1 % je patrné, že banky v roce 2013 
udržely – nebo dokonce navýšily – míru krytí NPL opravnými položkami. 
Pouze jedna z nich zaznamenala nežádoucí kombinaci výrazného poklesu 
míry krytí NPL opravnými položkami a nárůstu podílu NPL. I přes celkové 
meziroční zlepšení ukazatele krytí a podílu NPL napříč sektorem však na-
dále existují banky s mírou krytí významně pod sektorovým průměrem 
(Graf IV.3). 

Úvěrové riziko může být v bilancích bank částečně 
podhodnoceno... 
Přes pokles úvěrů v selhání existují v bilancích bank úvěry, které doposud 
nejsou kategorizovány jako úvěry v selhání, i když u nich existuje riziko 
nesplacení. Jedná se o úvěry klientům, kteří mají úvěr u více bank, při-
čemž některé banky již pohledávky za těmito klienty kategorizují jako 
úvěry se selháním, zatímco jiné banky úvěry těchto klientů stále vedou 
jako úvěry bez selhání. Vzhledem k tomu, že kategorizace úvěrů na úvěry 
se selháním a bez selhání vychází z pohledu na situaci klienta, je pravdě-
podobné, že klient, jehož úvěry jsou v selhání u jedné banky, se časem 
dostane do problémů se splácením i u ostatních bank.4 Úvěry takovým 
klientům kategorizované jako bez selhání představují možné podhodno-
cení úvěrů v selhání, tj. i úvěrového rizika v bilancích bank. 

S využitím dat centrálního registru úvěrů (CRÚ) bylo na konci roku 2013 
identifikováno podhodnocení úvěrů v selhání nefinančním podnikům 
v objemu 7,3 mld. Kč (Graf IV.4).5 Ačkoli tento objem meziročně klesl 
přibližně o 1 mld. Kč – což je zřejmě důsledek celkového meziročního 
poklesu rizik úvěrového charakteru v bilancích bank – jedná se o téměř 
12 % objemu úvěrů v selhání nefinančním podnikům. V případě započí-
tání tohoto podhodnocení do celkového objemu úvěrů v selhání by se 
podíl úvěrů v selhání nefinančním podnikům na konci roku 2013 zvýšil 
o 0,8 p.b. na 8 %. 

... a navýšení úvěrů v selhání hrozí i prostřednictvím některých 
podrozvahových položek 
Úvěrové riziko plyne rovněž z podrozvahových položek, zejména 
z poskytnutých záruk a neodvolatelných úvěrových příslibů. V případě 
plnění z poskytnutých záruk a neodvolatelných úvěrových příslibů budou 
pohledávky vzniklé z plnění nově představovat bilanční pohledávky banky 
za klienty. Za účelem kvantifikace úvěrového rizika plynoucího 
z podrozvahových položek byly s využitím dat CRÚ vypočteny tzv. rizikové 
záruky a rizikové úvěrové přísliby, které představují objem záruk a neod-
volatelných úvěrových příslibů poskytnutých nefinančním podnikům, kte-
ré mají bankovní úvěr zařazený do kategorie úvěrů v selhání. Tento kon-
cept vyjadřuje rizikové podrozvahové položky, ze kterých mohou 

4  V tomto ohledu dochází k určitému nadhodnocení rizik, jelikož část úvěrů kategorizovaná 
jako v selhání není v prodlení se splácením (viz Tab. IV.1). 

5  Obdobná analýza pro segment domácností není z důvodu nedostupnosti dat možná. 

GRAF IV.3 

Meziroční změna krytí úvěrů v selhání napříč bankami 
(šipka vyjadřuje změnu z roku 2012 na rok 2013) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Zelená barva ukazuje meziroční zlepšení, červená meziroční zhoršení pozice a 

modrá nejednoznačný vývoj. Zahrnuty byly banky (bez poboček zahraničních 
bank) s tržním podílem >1 %. Přerušovaná čára označuje průměrnou hodnotu 
krytí analyzovaných bank na konci roku 2013 odpovídající 50,6 %. 
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GRAF IV.4 

Podhodnocení úvěrů v selhání, rizikové úvěrové přísliby a 
záruky 
(v mld. Kč; nefinanční podniky; rezidenti) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Podhodnocení úvěrů v selhání = objem úvěrů poskytnutých klientům, který není 

součástí kategorie úvěrů v selhání (NPL), ačkoliv existuje banka, která úvěry po-
skytnuté daným klientům do této kategorie již zařadila. Rizikové záruky / úvěrové 
přísliby = objem poskytnutých záruk a ručení / neodvolatelných úvěrových přísli-
bů klientům, kteří mají u dané či jiné banky úvěr v selhání.  
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vzniknout rozvahové položky s horší úvěrovou kvalitou.6 Vývoj rizikových 
úvěrových příslibů a záruk nefinančním podnikům od konce roku 2010 
naznačuje klesající uvěrové riziko podrozvahových položek, nicméně při 
plné materializaci tohoto rizika by došlo k dalšímu nárůstu úvěrů v selhání 
o 6,8 mld. Kč. Se započtením i výše uvedeného podhodnocení úvěrového 
rizika v bilancích bank by podíl úvěrů v selhání nefinančním podnikům ke 
konci roku 2013 dosáhl celkem 8,7 %. 

Poskytování nových úvěrů se zvýšilo především u bank s nižším 
podílem úvěrů v selhání 
Analýza týkající se poskytování nových úvěrů nefinančním podnikům na-
značuje, že meziroční procentní nárůst nových úvěrů v roce 2013 zazna-
menaly zejména banky s nižší úrovní NPL a vyšší mírou krytí NPL oprav-
nými položkami. Pokleslo rovněž úvěrování do rizikových úvěrových 
segmentů, a to zejména ze strany bank s vyšší úrovní NPL (Graf IV.5). Na 
trhu však existují určité výjimky s relativně agresivním obchodním mode-
lem, které mohou ve svých portfoliích akumulovat poměrně rizikové úvě-
ry. 

Agregátní rizikové váhy klesaly… 
Při posuzování rizikovosti portfolií bank lze využít i implicitní rizikové váhy, 
které jsou vypočítány jako poměr rizikově vážených aktiv (RWA) a expozi-
ce při selhání (EAD).7 Rizikové váhy – očištěné o expozice vůči vládě – 
v letech 2011 až 2013 poklesly o 7,9 p.b. na současných 64 %, což by 
mělo naznačovat odklon bank od rizikovějších expozic. Klesající trend po-
sledních let byl přitom patrný především pro střední a velké banky (Graf 
IV.6). 

... pokles rizikovosti bankovních portfolií může být však pouze 
zdánlivý 
I přes uvedený pokles rizikových vah očištěných o vládní expozice je otáz-
kou, do jaké míry tento vývoj odráží skutečné snížení rizikovosti portfolií 
bankovního sektoru. Dekompozice změny rizikových vah ukazuje, že je-
jich pokles v případě velkých a částečně i středních bank doprovázel ná-
růst expozic bez výraznějšího zvýšení RWA nebo dokonce s poklesem 
RWA (Graf IV.7).8 Toto zjištění naznačuje, že za snížením rizikových vah 
nemusel být pouze odklon od rizikových expozic. Další důvod mohl souvi-
set se snahou bank o maximální využití možností v rámci stávajících pra-
videl regulace (tzv. optimalizaci), jež zahrnují rozšíření přístupu IRB na no-
vé segmenty, zohlednění dosud málo využívaných parametrů při výpočtu 
kapitálových požadavků, ale také rekalibraci stávajících modelů. Porovná-

6  Viz též ZFS 2011/2012 (str. 63–64) a 2012/2013 (str. 53–54). 
7  Hodnotu EAD pro jednoduchost aproximujeme hodnotou expozic v rámci investičního 

portfolia. 
8  Analýza rizikových vah u devíti bank s celkovým tržním podílem kolem 90 % úvěrového 

trhu navíc ukazuje, že i v rámci relativně homogenních úvěrových segmentů existují 
v rizikových váhách mezi bankami značné rozdíly, např. v segmentu poskytnutých úvěrů na 
bydlení se rizikové váhy pohybují v rozmezí 21 % až 33 %. Pro úvěry poskytnuté podniko-
vým klientům se rizikové váhy pohybují v intervalu 37–81 %, u spotřebitelských úvěrů pak 
mezi 49–91 %. 

GRAF IV.7 

Vývoj rizikových vah a jeho dekompozice 
(v %; meziroční změny) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Rizikové váhy jsou definovány jako podíl rizikově vážených aktiv (RWA) a expozi-

ce při selhání (EAD), která je aproximovaná hodnotou expozic v rámci investiční-
ho portfolia po odečtení vládních expozic. Součet příspěvku RWA a EAD je roven 
vždy 100 %. 
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GRAF IV.5 

Kvalita úvěrového portfolia bank a poskytování úvěrů do 
rizikových segmentů 
(meziroční změna objemu úvěrů do rizikových segmentů v %; k 31.12.2013) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Rizikové úvěrové segmenty jsou definovány dle úvěrů poskytnutých nefinančním 

podnikům s nejvyšší mírou defaultu v letech 2010 až 2012. Segmentace rozlišuje 
odvětví, obrat a počet zaměstnanců daného podniku. Do analýzy byly zahrnuty 
banky (bez poboček zahraničních bank) s tržním podílem >1 %. 
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GRAF IV.6 

Rizikové váhy dle velikosti bank 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Výpočet rizikových vah zohledňuje pouze tradiční bankovní obchody (tzv. inves-

tiční portfolio) po odečtení vládních expozic. Hodnoty jsou spočteny jako klouza-
vé průměry za posledních šest měsíců.   
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ní rizikových vah s hodnotami vypočtenými dle pravidel Basel I 9 ukazuje 
na prohlubující se rozdíly v implikované rizikovosti portfolií bank v letech 
2011–2013 (Graf IV.8). Výsledky tak poukazují na relativní flexibilitu stá-
vajících pravidel Basel II/III, která může podstatně omezovat srovnatelnost 
rizik v bankovních portfoliích.10 

Kapitálová přiměřenost bankovního sektoru roste...  
Z pohledu kapitálové přiměřenosti je český bankovní sektor dobře vyba-
ven. V průběhu roku 2013 kapitálová přiměřenost sektoru Tier 1 (CAR 
Tier 1) vzrostla na 16,9 % a všechny banky dosahují minimálních hodnot 
8 % CAR Tier 1, která je pro český bankovní sektor téměř shodná s nově 
požadovaným kmenovým kapitálem Tier 1 – Common Equity Tier 1 (Graf 
IV.9). Bankovní sektor splňuje nová kapitálová pravidla dle CRD IV/CRR 
s dostatečnou rezervou, což dokládá i skutečnost, že ke konci roku 2013 
měly kapitálovou přiměřenost Tier 1 vyšší než 15 % banky reprezentující 
více než 83 % aktiv sektoru. 

… což je způsobeno nejen růstem kapitálu, ale i poklesem 
rizikových vah 
Výše zmíněný trend klesajících rizikových vah má dopad i na výpočet kapi-
tálové přiměřenosti, kterou tak může zvyšovat i bez odpovídajícího růstu 
kapitálu. Například ve druhé polovině roku 2012 kapitálová přiměřenost 
sektoru rostla, ačkoliv absolutní velikost kapitálu klesla. Pokud bychom 
odhadli kapitálovou přiměřenost sektoru s využitím rizikových vah ke 
konci roku 2010, než začal jejich trendový pokles, byla by výše Tier 1 ka-
pitálové přiměřenosti sektoru ke konci roku 2013 o 1,5 p.b. nižší, než je 
její současná hodnota. 

Alternativně lze na kapitálovou přiměřenost nahlížet pomocí 
pákového poměru… 
Pro očištění vlivu rizikových vah je vhodné na kapitálovou přiměřenost 
nahlížet alternativně i pomocí tzv. pákového poměru (leverage ratio), kte-
rý poměřuje kapitál a rizikově nevážená aktiva. Výhodou tohoto ukazatele 
je jeho relativní jednoduchost a robustnost vůči případným snahám bank 
optimalizovat výpočet rizikových vah (resp. kapitálových požadavků) 
a rovněž skutečnost, že se vyvíjí oproti kapitálové přiměřenosti více cyklic-
ky (Graf IV.10). V časech ekonomického růstu, kdy dochází k vyšší úvěro-
vé aktivitě bank, pákový poměr klesá rychleji než kapitálová přiměřenost. 
Zavedení minimálního limitu na pákový poměr předpokládané v Basel III 
proto může být nástrojem schopným vytvořit horní limit pro expanzi bi-
lancí v optimistické fázi finančního cyklu a tím zabránit akumulaci nad-
měrných systémových rizik cyklického charakteru.11  

9  Obezřetnostní pravidla Basel I zařadila rozvahová a podrozvahová aktiva do čtyř hlavních 
skupin s rizikovými vahami ve výši 0 %, 20 %, 50 % a 100 %. Riziková váha 0 % byla při-
řazena např. nástrojům vlád zemí OECD, váha 20% mezibankovním půjčkám, váha 50 % 
úvěrům na bydlení, a váha 100 % zahrnovala ostatní úvěry soukromému sektoru. 

10  Viz např. materiál EBA (2013): Interim report on the consistency of risk-weighted assets in 
the banking book, únor 2013. 

11  Nevýhodou případného zavedení samotného limitu na pákový poměr je skutečnost, že by 
instituce mohly být motivovány nahrazovat neriziková aktiva ve svých bilancích těmi rizi-
kovějšími. Proto je potřeba limit na pákový poměr využívat jako komplement ke stávajícím 

GRAF IV.8 

Poměr rizikových vah dle pravidel Basel II k rizikovým vahám 
dle Basel I 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Analýza byla provedena na vzorku devíti bank využívajících metodu IRB (vlastní 

interní ratingové systémy – Internal Rating Based) s celkovým tržním podílem ko-
lem 90 % úvěrového trhu. 
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GRAF IV.9 

Vývoj kapitálové přiměřenosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Aktiva sektoru = aktiva bank bez poboček zahraničních bank. Jedná se o banky 

aktivní ke konci roku 2013. 
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GRAF IV.10 

Cyklický vývoj pákového poměru a kapitálové přiměřenosti 
(osa y: mezikvartální změna pák. poměru a kap. přiměřenosti v %) 

  
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Data za individuální banky bez poboček zahraničních bank od 1. čtvrtletí 2003 do 

4. čtvrtletí 2013.  
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… který se v tuzemském bankovním sektoru vyvíjí také příznivě 
Agregátní pákový poměr domácího bankovního sektoru definovaný jako 
podíl kapitálu Tier 1 k rizikově neváženým aktivům12 je na úrovni 7,7 % 
a výrazně tak převyšuje předběžně stanovený minimální regulatorní limit 
ve výši 3 %. Regulatorní implementace tohoto poměru se očekává až od 
roku 2018.13 Způsob výpočtu i samotná výše limitu se proto může 
v budoucnosti ještě změnit. Pákový poměr lze alternativně definovat jako 
kapitál Tier 1 k zadlužení bank, přičemž vývoj tohoto ukazatele má pro 
tuzemský bankovní sektor podobnou dynamiku (Graf IV.11). 

Možným rizikem zůstává nízký pákový poměr některých bank 
Ačkoli je na agregátní úrovni vývoj pákového poměru příznivý a u většiny 
bank je jeho hodnota výrazně nad předběžným 3% limitem, mezi ban-
kami je patrná značná heterogenita a některé z nich se nacházejí blízko 
uvedené hranice – jedna banka dokonce pod ní (Graf IV.12). Tyto banky 
by proto měly úroveň svého kapitálu postupně plynule navyšovat nebo 
upravit své bilance, aby byly schopné limit v čase zavedení bezpečně spl-
nit. 

Bankovní sektor je připraven na zpřísnění kapitálových pravidel 
Z výše uvedeného plyne, že tuzemský bankovní sektor je dobře kapitali-
zován jak z pohledu kapitálové přiměřenosti, tak pákového poměru, a je 
tak připraven i na přísnější kapitálovou regulaci související s novými evrop-
skými předpisy. ČNB v průběhu roku 2013 oznámila čtyřem vybraným 
bankám, že po nich bude nově vyžadovat dodatečnou kapitálovou rezer-
vu ke krytí systémového rizika, a to ve výši od 1 do 3 % (podrobněji viz 
část 5.3). 

Domácí banky si udržely dobrou ziskovost… 
Domácí bankovní sektor je dlouhodobě ziskový a z pohle-
du mezinárodního srovnání výrazně převyšuje průměr států eurozóny.14 
Pro ziskovost sektoru je určující především výkonnost segmentu velkých 
bank, které tvoří téměř 60 % aktiv sektoru a které dosáhly v roce 2013 
návratnosti aktiv 1,7 % (Graf IV.13). Významnější meziroční pokles ná-
vratnosti aktiv zaznamenal segment středních bank, ale i stavebních spo-
řitelen, a segment malých bank vykázal opětovně ztrátu. V roce 2013 
dosáhla návratnost aktiv bankovního sektoru jako celku 1,3 %, což před-

limitům na rizikově vážená aktiva (limit kapitálové přiměřenosti), více viz např. Wagman, K. 
(2013): The leverage ratio–what is it and why do we need it?, Sveriges Riksbank Economic 
Commentaries 5/2013. 

12  Jedná se pouze o odhad pákového poměru dle definice Basel III, kde by jmenovatel páko-
vého poměru měl kromě bilančních aktiv zahrnovat i mimobilanční položky jako jsou úvě-
rové přísliby nebo deriváty. V textu použitý ukazatel proto pákový poměr mírně nadhodno-
cuje. Hodnoty pákového poměru k 4. čtvrtletí 2013 dle definice Basel III získané od 
vybraných bank reprezentujících přibližně 85 % aktiv tuzemského bankovního sektoru na-
značují, že toto nadhodnocení je přibližně 1 p.b.  

13  Limit na pákový poměr je již v různých formách v platnosti např. v USA (4 %), Kanadě 
(5 %), Číně (4 %), Švýcarsku (3 % na konsolidované úrovni a 4 % na sólo úrovni pro 2 
velké banky, nezahrnuje domácí úvěry), UK (3 % pro 2 vybrané banky). Některé země plá-
nují zavést limity vyšší, než je navrhovaná 3% hranice (např. Turecko, 5 % od roku 2015; 
Nizozemsko 4 % pro systémově významné banky). OECD doporučuje minimální limit 5 %. 

14  Viz Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2013, str. 85–86. 

GRAF IV.11 

Vývoj pákového poměru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Aktiva i dluh sektoru jsou spočteny bez poboček zahraničních bank. 
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Kapitálová přiměřenost a pákový poměr napříč bankami 
(osa y: pákový poměr v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.13  

Rentabilita aktiv (RoA) 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Klasifikace bank dle velikosti aktiv se vztahuje vždy k roku, ke kterému je hodno-

ta ukazatele RoA reportována. Horizontální čára znázorňuje hodnotu RoA pro 
bankovní sektor jako celek za rok 2013.   
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stavuje meziroční pokles o 0,1 p.b. Čistý zisk sektoru meziročně poklesl 
o 4,5 %.15 

… již druhým rokem však zaznamenaly pokles úrokového zisku 
Pokles ziskovosti sektoru byl způsoben zejména nižším úrokovým ziskem, 
který je klíčovou komponentou ziskovosti domácích bank a klesá již dru-
hým rokem (Graf IV.14). Tento vývoj je v souladu s očekáváním z loňské 
ZFS 2012/2013 a souvisí s obdobím nízkých úrokových sazeb a omezenou 
možností některých bank dále snižovat úrokové sazby na pasivní straně. 
Obdobně druhým rokem mírně klesl i zisk z poplatků a provizí. I přes po-
zitivní ekonomický růst v Základním scénáři se však nadále pro následující 
dva roky předpokládá meziroční pokles ziskovosti o přibližně 5 %. 

Objem vkladů v bankovním sektoru i přes pokles úrokových sazeb 
vzrostl  
I přes celkový mírný pokles průměrné úrokové sazby z vkladů 
o 0,2 p.b. došlo k navýšení bankovních vkladů rezidentů v roce 
2013 v obdobném rozsahu jako v předešlém roce, tj. zhruba o 190 
mld. Kč. Stejně jako v roce 2012 vklady domácností nejvíce vzrostly u ma-
lých bank, které nabízely v průměru nejvyšší sazby. U středních bank byla 
v roce 2013 pozorována větší heterogenita ve výši nabízených depozit-
ních sazeb, a to zejména pro vklady domácností. Odliv vkladů zazname-
naly pouze pobočky zahraničních bank a stavební spořitelny (Graf IV.15).  

Banky si udržují značný likviditní polštář... 
Likviditní situace bankovního sektoru je nadále velmi dobrá, a to zejména 
díky přebytku klientských depozit vůči poskytnutým klientským úvěrům, 
který na konci roku 2013 dosahoval 130 % (Graf IV.16). Klientské vklady 
a úvěry jsou převážně denominovány v korunách (89 % vkladů a 82 % 
úvěrů), přičemž 96 % vkladů a 89 % úvěrů je vůči rezidentům. Likviditní 
přebytky působí pozitivně na držbu likvidních aktiv, jejichž podíl na bilanci 
bank se v posledních třech letech zvyšoval. Největší část rychle likvidních 
aktiv tvoří české vládní dluhopisy (47 %), hotovost a pohledávky za ČNB 
(45 %) a mezibankovní pohledávky splatné na požádání (4 %). Dobrá 
likviditní pozice umožní bankám plnit likviditní regulaci podle nově platné 
bankovní regulace CRR (viz část 4.2) a zachovává i prostor pro podporu 
úvěrové aktivity při ekonomickém oživení. 

… pouze stavební spořitelny umisťují likviditu v rámci svých 
bankovních skupin na delších splatnostech 
Nejnižší likviditní polštář drží stavební spořitelny (Graf IV.17), které své 
likviditní přebytky zpravidla ukládají u svých domácích mateřských bank 
v podobě vkladů delších splatností, popřípadě investují do cenných papírů 
emitovaných mateřskými bankami, které nejsou součástí rychle likvidních 
aktiv. Vzhledem k tomu, že domácí stavební spořitelny tvoří takzvané re-

15  Část zisku tuzemských bank tvoří i vyplacené dividendy jejich dceřiných společností. Jejich 
výše činila v roce 2012 více než 6,5 mld. Kč a v roce 2013 dále vzrostla na 8,8 mld. Kč. Po-
kud bychom odečetli tento nárůst vyplacených dividend, ziskovost bankovního sektoru by 
meziročně klesla o cca 8 %.  

GRAF IV.14 

Vývoj klíčových komponent zisku z finanční činnosti 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.15 

Změna objemů vkladů v roce 2013 a průměrné sazby 
(v %; pravá osa: vklady rezidentů v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Klasifikace velikost bank dle velikosti aktiv k 31. 12. 2012. 
  NP = nefinanční podniky; Dom = domácnosti celkem. Vklady NP u stavebních 

spořitelen představují vklady bytových družstev a společenství vlastníků. Vklady 
NP na celkových vkladech u stavebních spořitelen zaujímají méně než 0,5 %. 
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gulované konsolidační celky16 se svými mateřskými bankami, neexistují 
limity na vzájemné expozice mezi těmito domácími subjekty.17 Na konci 
roku 2013 činila hrubá expozice stavebních spořitelen na své domácí ma-
teřské banky 460 % regulatorního kapitálu spořitelen (respektive 22 % 
jejich aktiv), přičemž 45 % expozice bylo ve formě držby hypotečních zá-
stavních listů a 55 % ve formě ostatních pohledávek. Toto mimo jiné na-
značuje, že systém stavebního spoření se nedá považovat za zcela uza-
vřený, jelikož značná část vkladů uložených ve stavebních spořitelnách 
v rámci stavebního spoření je dále poskytnuta obchodním bankám 
v rámci bankovních skupin. 

Bankovní skupiny jsou aktivní i v jiných formách finančního 
zprostředkování… 
Domácí bankovní skupiny nejsou aktivní pouze v bankovnictví, potažmo 
ve stavebním spoření prostřednictvím svých dcer, ale tvoří poměrně roz-
sáhlé konsolidační celky, které umožnují bance zapojit se i do aktivit 
v méně regulovaných odvětvích (např. nebankovní společnosti poskytující 
spotřebitelské půjčky). 

… přičemž mezi bankou a jí ovládanými subjekty existuje nejen 
majetková, ale i úvěrová propojenost... 
Mezi subjekty bankovních skupin dochází nejen k propojení majetkového 
charakteru, kdy domácí mateřská banka vlastní akcie nebo podíly ovláda-
ných subjektů ve skupině, ale rovněž k propojení úvěrového charakteru. 
Úvěrová propojenost největších domácích bank vůči svým ovládaným sub-
jektům se od roku 2010 zvýšila, a to jak na aktivní straně, tak na pasivní 
straně (Graf IV.18).18 Domácí mateřské banky jsou v pozici dlužníka 
zejména ve vztahu ke stavebním spořitelnám, které jsou součástí těchto 
bankovních skupin. Pohledávky stavebních spořitelen vůči svým mateř-
ským bankám představují 86 % celkových závazků mateřských bank vůči 
všem ovládaným subjektům. Domácí mateřské banky jsou naopak v pozici 
věřitele vůči subjektům nebankovního zprostředkování financování aktiv, 
jejichž závazky vůči mateřským bankám tvoří přibližně 88 % celkových 
pohledávek mateřských bank vůči všem ovládaným subjektům. Jedná se 
zejména o financování společností zprostředkovávajících leasing, spotřebi-
telské financování či faktoringové služby. V rámci domácích bankovních 
skupin tak dochází k efektivnímu přelévání likvidity mezi subjekty 
s rozdílnou kvalitou úvěrového portfolia.19 

16  Regulované konsolidační celky upravené vyhláškou 123/2007. Nově je obezřetnostní kon-
solidace upravena v nařízení CRR. 

17  Výjimku představuje Wüstenrot stavební spořitelna, která není dceřinou bankou tuzemské 
banky. Wüstenrot stavební spořitelna tvoří regulovaný konsolidační celek s Wüstenrot hy-
poteční bankou. 

18  Graf nezahrnuje úvěrovou propojenost mezi ČSOB a její dceřinou Hypoteční bankou, která 
ve skupině ČSOB poskytuje hypoteční úvěry. V důsledku toho existuje úzká propojenost 
mezi danými subjekty, kdy majoritním zdrojem financování Hypoteční banky jsou úvěry od 
ČSOB, popřípadě hypoteční zástavní listy, které Hypoteční banka vydala a ČSOB je drží ve 
své bilanci.  

19  Podíl úvěrů se znehodnocením na celkových klientských úvěrech za bankovní sektor na 
konci roku 2013 činil 9,7 % na konsolidované bázi za regulovaný konsolidační celek a 
8,6 % na sólo bázi, což naznačuje vyšší úvěrové riziko subjektů spadajících do konsolidač-
ních celků ve srovnání s úvěrovým rizikem bank na sólo bázi. 

GRAF IV.16 

Likviditní ukazatele v čase 
(v %; RLA = rychle likvidní aktiva) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Poměr vkladů a úvěrů zahrnuje rezidenty i nerezidenty. 
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GRAF IV.17 

Likviditní situace v bankovním sektoru 
(v %; RLA = rychle likvidní aktiva; k 31. 12. 2013)  

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnota pro střední banky nezahrnuje Hypoteční banku a Českou exportní banku 

vzhledem k jejich specifickému modelu financování. Přerušovaná čára značí hod-
notu za bankovní sektor. Poměr vkladů/úvěrů zahrnuje rezidenty i nerezidenty. 
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… zvyšující komplexnost finančního zprostředkování a možnost 
nákazy reputačního charakteru 
Z výše uvedeného vyplývá, že domácí bankovní skupiny přispívají k prová-
zanosti finančního sektoru, a tím zvyšují i jeho komplexnost a strukturální 
složku systémového rizika. Ačkoliv nebankovní subjekty v konsolidačních 
celcích bankovních skupin nejsou zcela neregulované subjekty, protože 
podléhají dohledu na konsolidovaném základě, větší komplexnost konso-
lidačních celků může snižovat možnost efektivně a včasně rizika ve skupi-
nách identifikovat. Propojení mezi subjekty bankovních skupin může tak 
mimo jiné představovat kanál pro nákazu reputačního charakteru. Zvyšo-
vání komplexnosti by mělo být proto spojeno se zvyšováním transparence 
bank v oblasti uveřejňování informací zejména o své činnosti, rizikovosti, 
struktuře a propojení (viz Box 3). 

BOX 3: INICIATIVY K POSÍLENÍ TRANSPARENCE BANK 

Hospodaření bank je kromě samotných dohledových autorit de-
tailně sledováno také investory, finančními analytiky, ekonomic-
kými odborníky a médii (dále jen odborná veřejnost), čímž zároveň 
tyto subjekty vykonávají implicitní dohled nad finančními institu-
cemi a posilují tak tržní disciplínu. Schopnost odborné veřejnosti 
adekvátně hodnotit rizikový profil a odolnost bank je však ovlivně-
na zejména rozsahem, kvalitou a aktuálností dostupných informa-
cí. Domácí banky v ČR proto zveřejňují nad rámec výročních zpráv 
ve čtvrtletní periodicitě povinné informace o své finanční situaci, 
vývoji hlavních obezřetnostních indikátorů, o své organizační 
struktuře, vztazích s akcionáři, vedením a s mateřskými a dceřiný-
mi podniky.20  

Na posílení transparence bank v rámci tzv. Pilíře 3 se zaměřuje 
i nová regulace CRR účinná od počátku roku 2014, která určuje 
požadavky na veřejné zpřístupňování informací. CRR usiluje o po-
sílení harmonizace uveřejňovaných informací bankami v EU 
v minimální periodicitě jednou ročně, přičemž roční uveřejnění 
informací dle CRR má korespondovat se zveřejněním účetní závěr-
ky. V rámci CRD je ponechána diskrece národním orgánům do-
hledu ve zvýšení četnosti a ve stanovení termínů zveřejňování. CRR 
se však zaměřuje na transparentnost na úrovni evropských mateř-
ských institucí na konsolidovaném základě a méně na úrovni dce-
řiných bank v členských státech, které v ČR tvoří většinu aktiv do-
mácího bankovního sektoru. Na dceřiné banky v ČR s podstatným 
významem pro svůj místní trh se proto bude vztahovat snížený 

20  Viz povinné informace k uveřejnění podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. a vyhlášky č. 23/2014 
Sb. Odkazy na povinné informace jednotlivých institucí jsou souhrnně uvedeny na webové 
stránce ČNB: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/uverejnov
ani_banky.html 

GRAF IV.18 

Úvěrová provázanost v rámci domácích bankovních skupin 
(v % regulatorního kapitálu domácích mateřských bank) 

 
Pramen:  Povinné informace k uveřejnění podle vyhlášky 123/2007 
Pozn.:  Graf znázorňuje agregátní propojenost největších domácích bank, tj. České 

spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Raiffeisenbank. Unicredit Bank je zahrnuta 
pouze v obdobích, kdy ovládala subjekty. 
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rozsah uveřejňovaných informací dle CRR.  

ESRB dále v kontextu finanční stability zdůrazňuje možné přínosy 
pravidelného sběru standardizovaných informací v rámci Pilíře 3, 
který by umožnil srovnání informací v průběhu času a napříč ban-
kami a zeměmi.21 Do budoucna proto navrhuje – po vzoru ob-
dobné databáze v USA22 – vytvoření evropské veřejné databáze 
harmonizovaných informací uveřejňovaných v rámci Pilíře 3.  

ČNB v souladu s touto myšlenkou podporuje zveřejňování infor-
mací domácími bankami v rámci jednotných formátů, které po-
rovnání v čase a napříč bankami umožní. Jednotné formáty do-
stupné na webu ČNB v české – a od léta 2014 i v anglické verzi – 
mají zvýšit přehlednost a snadnou zpracovatelnost údajů zejména 
kvantitativního charakteru a umožnit přístup k těmto informacím 
i zahraničním investorům a analytikům.23 To je v souladu 
s doporučením EBA, aby instituce volily jazykové mutace zveřejňo-
vaných informací zohledňující potřeby uživatelů těchto informa-
cí.24 

 

Domácí banky se staly čistým dlužníkem zahraničních mateřských 
skupin… 
Angažovanost pěti největších domácích bank25 vůči zahraničním mateř-
ským skupinám pokračovala několikátým rokem v poklesu a na konci ro-
ku 2013 hrubá expozice investičního a obchodního portfolia dosahovala 
42 % jejich regulatorního kapitálu, což je o 7 p.b. méně než na konci 
roku 2012 (Graf IV.19). Zatímco domácí bankovní sektor byl dlouhodobě 
čistým věřitelem zahraničních mateřských skupin a existovala obava z od-
livu likvidity z domácího bankovního sektoru do zahraniční spojená i s 
riziky úvěrového charakteru, ke konci minulého roku došlo ke změně po-
zice domácích bank na pozici čistého dlužníka, když zahraniční banky 
pomáhaly v průběhu intervencí ČNB v listopadu 2013 uspokojovat po-
ptávku po eurech.  

21  ESRB (2013): Benefits of a standardised reporting of Pillar 3 information, ESRB Staff note, 
leden 2013. 

22  V USA jsou informace zveřejňované bankami uložené ve veřejné databázi a ve struktuře 
odpovídající pravidelnému dohledovému reportingu  
(viz https://cdr.ffiec.gov/public/Default.aspx). 

23  Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. dubna 2014 včetně jeho příloh č.1 a č.2. 
24  EBA (2013): Follow-up review of banks’ transparency in their 2012 Pillar 3 reports, EBA 

Report, prosinec 2013. 
25  Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank (Hypoteční ban-

ka dosahuje vyšší hodnoty aktiv než Raiffeisenbank, nebyla však zohledněna z toho důvo-
du, že jde o dceru ČSOB a zároveň nemá přímé expozice vůči zahraniční mateřské bance 
KBC). 

GRAF IV.19 

Hrubá a upravená expozice vůči mateřské skupině  
(v %; expozice k regulatornímu kapitálu) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Graf zachycuje agregátní expozici pěti největších bank v ČR, které mají zahranič-

ní matky v eurozóně. Hrubá expozice zahrnuje zejména pohledávky ve formě po-
skytnutých úvěrů mateřské skupině, pohledávky z derivátových operací a jiných 
podrozvahových položek v rámci investičního i obchodního portfolia. Upravená 
expozice = hrubá expozice mínus závazky v podobě přijatých vkladů či úvěrů od 
zahraniční mateřské banky. Hodnoty v grafu nezohledňují případné zajištění. 
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… nicméně čistá pozice bankovního sektoru ve vztahu ke všem 
zahraničním subjektům je stále pozitivní 
Z důvodu vysokého objemu depozit rezidentů je tuzemský bankovní sek-
tor jako celek dlouhodobě nezávislý na zahraničních zdrojích financování 
a jeho čistá zahraniční pozice se v průběhu roku 2013 pohybovala kolem 
8 % HDP. V posledním čtvrtletí 2013 se důsledkem devizové intervence 
ČNB čistá zahraniční pozice sektoru jednorázově snížila o zhruba 
140 mld. Kč na 180 mld. Kč, stále je však pozitivní a ke konci roku 2013 
činila 5 % HDP. 

Družstevním záložnám dále rostou vklady i přes nepříznivý vývoj 
v tomto segmentu... 
Rok 2013 byl z pohledu segmentu družstevních záložen nepříznivý. Jedné 
instituci bylo odňato povolení působit jako družstevní záložna. Jedné in-
stituci pak byla pozastavena možnost přijímat nové vklady a byly omezeny 
některé její další činnosti. I přes tento negativní vývoj pokračoval v roce 
2013 u ostatních družstevních záložen nárůst přijatých vkladů a jejich ob-
jem meziročně narostl o 7,3 %. Segment družstevních záložen představu-
je pouze nepatrnou část finančního sektoru – podíl na aktivech finanční-
ho sektoru činil ke konci roku pouhých 0,5 %. Zkušenost z roku 2013 
však potvrzuje, že problémy i malých institucí mohou mít nepříznivé re-
putační dopady a snižovat vysokou míru důvěry veřejnosti vůči ostatním 
úvěrovým institucím. 

... a jejich značnou rizikovost ukazuje i srovnání s bankami  
Z agregátního pohledu zůstává segment družstevních záložen v porovná-
ní s bankami více rizikový (Tab. IV.2). Meziročně výrazně vzrostl podíl úvě-
rů v selhání na celkových úvěrech, a to o necelých 9 p.b. na 22,7 %. Vli-
vem tvorby opravných položek k těmto úvěrům pak došlo meziročně k 
propadu zisku, a tedy ukazatelů rentability. K mírnému zlepšení došlo z 
pohledu koncentrace největších úvěrů – průměrný podíl pěti největších 
poskytnutých úvěrů na kapitálu klesl ze 102 % na 93 %. Analýza kon-
centrace dle odvětví dále naznačuje, že největší úvěry v segmentu záložen 
byly poskytnuty podnikům s velmi obdobnou klasifikací ekonomických 
činností26 – převážně developerských projektů a činností v oblasti nemovi-
tostí – což představuje riziko koncentrace v případě zhoršujících se pod-
mínek v těchto odvětvích. Objem těchto úvěrů představuje 60 % celko-
vého objemu patnácti největších expozic jednotlivých družstevních 
záložen. ČNB se bude situací v segmentu družstevních záložen nadále 
zabývat a dávat podněty k regulatorním změnám, které povedou ke sní-
žení rizikovosti tohoto segmentu, viz Box 6 Současný a očekávaný regula-
torní rámec družstevních záložen v části 5. 

Vývoj reálné ekonomiky se v roce 2013 nepříznivě projevil na 
pojistném trhu 
Dle očekávání z loňské ZFS došlo v oblasti životního pojištění ke stagnaci 
předepsaného pojistného, a to především z titulu poklesu pojistného 
z nově uzavřených smluv (Graf IV.20). Stagnace předepsaného pojistného 

26  Dle předmětu podnikání nebo jiné činnosti uvedeném v Registru ekonomických subjektů. 

TAB. IV.2 

Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s 
bankami  
(v %; konec roku 2012 a 2013; družstevní záložny aktivní k 31. 12. 2013) 

 

2012 2013 

 

Družst. 
záložny 

Banky 
Družst. 
záložny 

Banky 

Průměrný úrok na klient-
ských úvěrech (1) 8,0 4,8 7,8 4,2 

Průměrný úrok na klient-
ských vkladech (2) 2,9 1,1 3,0 0,8 

Úroková marže (1)–(2) 5,1 3,8 4,8 3,3 

Klientské vklady/úvěry 
(bez vládních vkladů) 

125 119 115 118 

Podíl klientských úvěrů v 
selhání 14,0 6,2 22,7 6,1 

Podíl rychle likvidních 
aktiv na aktivech celkem 

18,2 28,8 18,6 30,6 

Krytí úvěrů v selhání 
opravnými položkami 16,2 49,5 16,6 51,6 

Kapitálová přiměřenost 
Tier 1 

12,8 15,9 13,1 16,8 

RoE 4,5 20,7 0,3 16,9 

RoA 0,5 1,4 0,0 1,2 

Podíl sektoru na úvěrech 
klientům 0,8 99,2 1,0 99,0 

Podíl sektoru na vkladech 
klientů 

0,9 99,1 0,9 99,1 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Meziroční srovnání hodnot je provedeno bez záložny Metropolitní spořitelní 

družstvo, které byla odebrána licence v prosinci 2013. Účetní období v rámci 
segmentu družstevních záložen není pro všechny subjekty sjednocené, proto byly 
pro některé subjekty příslušné údaje anualizovány. 

GRAF IV.20 

Vývoj základních finančních ukazatelů v pojišťovacím sektoru 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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je navíc z důvodu dožívání pojistných smluv doprovázena dalším růstem 
nákladů na pojistná plnění. V oblasti neživotního pojištění došlo 
k mírnému růstu objemu předepsaného pojistného mimo jiného i díky 
příznivějšímu vývoji v segmentu pojištění odpovědnosti za škodu z provo-
zu vozidla a v havarijním pojištění. Růst nákladů na pojistná plnění ply-
noucí z pojištění škod na majetku v roce 2013 negativně ovlivnil hospoda-
ření pojišťoven v neživotním pojištění a přispěl k mírnému poklesu 
výsledku technického účtu k neživotnímu pojištění. Výše uvedené faktory 
a rovněž významný pokles zisku z finančního umístění (viz dále) tak při-
spěly v roce 2013 k celkovému meziročnímu poklesu hospodářského vý-
sledku i rentability kapitálu v pojišťovacím sektoru (Tabulka indikátorů, 
řádek NI.6). 

Vývoj na finančních trzích vedl k meziročnímu poklesu 
realizovaných zisků a zisků z přecenění 
Investiční strategie tuzemských pojišťoven je poměrně konzervativní. 
V jejich portfoliích převládají české státní dluhopisy, přičemž aktuální re-
gulace neobsahuje limity pro investice do dluhopisů, jejichž emitentem je 
vláda nebo centrální banka zemí OECD. Vzhledem k tomu, že velká část 
dluhových cenných papírů držená pojišťovnami je zařazena do tržně pře-
ceňované části portfolia (viz kapitola 3, Graf III.18), znamenal pokles vý-
nosů českých dluhopisů v průběhu roku 2012 pro pojišťovny nárůst zisků 
plynoucích z přecenění těchto nástrojů na reálnou hodnotu. Vývoj na fi-
nančních trzích v roce 2013 spojený s růstem výnosů naopak vedl k po-
klesu realizovaných zisků i zisků z přecenění. 

Omezená výnosnost některých aktiv vede pojišťovny k hledání 
alternativních investic 
V umístění aktiv v životním pojištění převládají dluhové cenné papíry del-
ších splatností (Graf IV.21), ovšem pro segment tradičního životního pojiš-
tění je charakteristická také dlouhá splatnost závazků, která splatnost ak-
tiv zpravidla převyšuje. Nízký či dokonce záporný rozdíl tržních a smluvně 
garantovaných nominálních výnosů snižuje prostor pro zisk z těchto pro-
duktů (Graf IV.22), což motivuje pojišťovny hledat výnosnější investice. Na 
straně aktiv pojišťoven lze již sledovat určité změny ve struktuře finanční-
ho umístění. Přestože v jejich aktivech stále dominují státní dluhopisy a 
dluhopisy emitované mezinárodními organizacemi, lze pozorovat, že nyní 
jsou volné prostředky více investovány do výnosnějších typů aktiv, jako 
jsou dluhopisy vydané bankami a nefinančními podniky (Graf IV.23). 

Negativní dopady finančního cyklu jsou částečně zmírněny 
regulatorními pravidly 
Ke zmírnění dopadů finančního cyklu na hospodaření pojišťoven přispívá 
na straně aktiv možnost oceňovat kvalitní vládní dluhopisy (s ratingem 
stejným nebo vyšším, než má ČR) držené do splatnosti naběhlou hodno-
tou. Na straně závazků pak regulace tvorby statutárních technických re-
zerv, jejichž výše je stanovena s využitím technické úrokové míry (TUM). 
Pravidelné testování postačitelnosti technických rezerv se při změnách 
úrokových sazeb projevuje tvorbou nebo rozpouštěním dodatečných re-

GRAF IV.21 

Splatnostní profil aktiv a pasiv v životním pojištění 
(v mld. Kč; k 31. 

 12. 
 2012) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnota úrokově citlivých aktiv zahrnuje též finanční aktiva držená do splatnosti 

vykazovaná v naběhlé hodnotě. Y je zkratka pro rok. 
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Vývoj maximální technické úrokové míry a výnosů českých 
státních dluhopisů 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, Thomson Reuters 
Pozn.:  Hodnota úrokově citlivých aktiv zahrnuje též finanční aktiva držená do splatnosti 

vykazovaná v naběhlé hodnotě. Údaje ze vzorku 11 pojišťoven účastnících se 
společných zátěžových testů. 
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Skladba dluhopisového portfolia pojišťoven 
(v % celku; na základě nominální hodnoty) 
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zerv. Průměrná výše TUM činila ke konci roku 2012 přibližně 2,9 %,27 
zatímco výnos pětiletého českého státního dluhopisu pouze 1,12 % 
(průměrná splatnost držených dluhopisů je přibližně 7 let). Horní hranice 
TUM pro nově uzavřené smlouvy ke konci roku 2013 činila 1,9 % (Graf 
IV.22). Toto omezení částečně snižuje konkurenční tlak na nabídku neú-
měrně vysokých garantovaných výnosů u tradičních produktů životního 
pojištění, a tím i riziko nedosažení garantovaného výnosu z investic.  

Sektor penzijních společností přešel v roce 2013 na nová pravidla 
dle schválené reformy... 
Sektor penzijních fondů začal od 1. ledna 2013 fungovat dle nových pra-
videl, která se mimo jiné projevila transformací penzijních fondů na pen-
zijní společnosti s oddělenou správou obhospodařovaných prostředků 
a majetku společnosti. Penzijní společnosti (PS) spravují prostředky jak 
v rámci II. pilíře (důchodové fondy), tak v rámci III. pilíře penzijního systé-
mu, který umožňuje dobrovolné doplňkové penzijní připojištění (trans-
formované fondy a účastnické fondy). Ke konci roku 2013 dosáhla celko-
vá bilanční suma sektoru fondů penzijních společností 297 mld. Kč, kdy 
dominantní pozici zaujímají transformované fondy, které obhospodařují 
původní prostředky účastníků III. pilíře.  Aktiva účastnických fondů dosáh-
la k danému datu 0,4 mld. a u důchodových fondů 1,3 mld. Kč. Uložené 
prostředky v nových fondech PS ani počet účastníků ve II. pilíři tak za prv-
ní rok nenaplnily očekávání ohledně využití tohoto typu investování a 
v následujících letech lze pravděpodobně očekávat další úpravy II. pilíře.28 

... a začal nabízet účastníkům nové možnosti investic 
V průběhu roku 2013 zaznamenaly transformované fondy nárůst vlast-
ních příspěvků účastníků, což odráží změnu v nastavení zákonných pod-
mínek pro získání státního příspěvku a uplatnění daňových odpočtů (Graf 
IV.24).29 K dosažení výrazně vyššího salda mezi přijatými a vyplacenými 
prostředky přispěla jak vkladová, tak výdajová složka. Úroveň vyplacených 
prostředků se v roce 2013 snížila na předkrizovou úroveň a je tažena pře-
devším poklesem vyplácených jednorázových vyrovnání. Zároveň se zasta-
vily přechody mezi jednotlivými penzijními společnostmi. Tento vývoj od-
ráží systémové změny, ke kterým došlo v rámci legislativních úprav 
III. pilíře a podobný vývoj lze očekávat i v budoucích letech. Přechody 
účastníků III. pilíře z transformovaných fondů do nových účastnických 
fondů, které nabízí možnost volby investiční strategie, byly v roce 2013 
minimální (1,3 tis. klientů dle MF ČR). Volba klientů nových účastnických 

27  Průměrná výše TUM je spočítána jako průměr TUM u vzorku pojišťoven, které se účastní 
pravidelných společných zátěžových testů, vážený hodnotou závazků kapitálového životní-
ho pojištění daných pojišťoven. 

28  Zákonné podmínky k výkonu činnosti penzijních společností stanoví, že po uplynutí 
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření povinného konzervativního fondu musí 
počet účastníků v dané penzijní společnosti dosahovat alespoň 10 000 účastníků. A záro-
veň ve stejné lhůtě musí hodnota majetku v účastnickém fondu obhospodařovaném pen-
zijní společností dosahovat nejméně 50 mil. Kč; to neplatí pro povinný konzervativní fond. 

29  Od 1. 1. 2013 se zvýšila minimální částka měsíčního vkladu účastníka, ke které je vyplácen 
státní příspěvek, a to ze 100 Kč na 300 Kč. Možnost daňových odpočtů se nově vztahuje 
pouze na měsíční vklady v rozmezí 1 001–2 000 Kč, oproti původním 501–1 000 Kč. Ma-
ximální výše měsíčního státního příspěvku nyní činí 230 Kč a od základu daně z příjmu lze 
v ročním zdaňovacím období odečíst nejvýše 12 000 Kč. 

GRAF IV.24 

Přijaté a vyplacené prostředky v transformovaných fondech PS  
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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Počet účastníků v nových fondech II. a III. pilíře penzijního 
systému podle typu fondu 
(v tis. osob) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Nejedná se o celkový počet účastníků v daném fondu, jelikož jeden klient může 

být účastníkem ve více fondech současně. Důchodové fondy zahrnují prostředky 
shromážděné v rámci důchodového spoření, tj. II. pilíř penzijního systému. 
Účastnické fondy zahrnují prostředky účastníků doplňkového penzijního připojiš-
tění, tj. tzv. III. pilíř. 
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fondů mezi konzervativními a rizikovějšími fondy byla rovnoměrná (Graf 
IV.25).  

Nadále převládá konzervativní umístění investic, dochází však 
k rozšíření struktury portfolia 
Většina přijatých prostředků je u transformovaných fondů nadále investo-
vána do českých státních dluhopisů (Graf IV.26). V roce 2013 však došlo 
k nárůstu investic do dluhopisů emitovaných českými bankami 
a obchodními společnostmi, což je stejně jako u pojišťoven spojeno se 
snahou investovat do aktiv poskytujících vyšší zhodnocení, než aktuálně 
nabízí investice do státních dluhopisů (viz část 3.1). Nové fondy, a to jak 
účastnické, tak důchodové prozatím drží značnou část přijatých prostřed-
ků ve formě hotovosti. 

Fondy kolektivního investování zaznamenaly již druhým rokem 
zvýšený zájem veřejnosti 
Zájem veřejnosti o investice prostřednictvím fondů kolektivního investo-
vání přetrvává a objem aktiv spravovaných otevřenými podílovými fondy 
tak ke konci roku 2013 dosáhl 140 mld. Kč, což představuje meziroční 
nárůst o 22 mld. Kč. Kromě fondů peněžního trhu zaznamenaly všechny 
ostatní typy fondů příliv prostředků (Graf IV.27). Tento vývoj korespondu-
je s aktuálními podmínkami na finančních trzích, kdy nízké sazby neu-
možňují výraznější zhodnocení peněžních fondů. Naopak rostoucí akciové 
trhy a příznivé očekávání budoucího vývoje zvyšují investice v akciových a 
smíšených fondech. Právě smíšené fondy investující jak do státních dlu-
hopisů, tak do rizikovějších cenných papírů zaznamenaly v roce 2013 nej-
větší zájem veřejnosti. 

Nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv zaznamenali 
nepatrný pokles poskytnutých úvěrů domácnostem  
Celkový objem úvěrů poskytnutých nebankovními zprostředkovateli fi-
nancování aktiv (NZFA) zaznamenal v průběhu roku 2013 nepatrný pokles 
a jeho hodnota ke konci roku 2013 činila 243,3 mld. Kč (Graf IV.28). 
Uvedený vývoj byl způsoben poklesem objemu úvěrů poskytnutých do-
mácnostem na spotřebu. Naopak objem úvěrů nefinančním podnikům, 
které tvoří přibližně dvě třetiny objemu celkových poskytnutých úvěrů 
NZFA, mírně vzrostl.30 Přesun aktivit od finančního k operativnímu leasin-
gu nebyl tak výrazný jako v předchozích letech. Podle dat České leasingo-
vé a finanční asociace objem nových úvěrů financovaných operativním 
leasingem pouze mírně vzrostl a jejich podíl na celkové financované část-
ce ke konci roku 2013 činil 42 %.31  

30  Výpočet dynamiky poskytnutých úvěrů zohledňuje pouze subjekty aktivní ke konci roku 
2012 a 2013. V případě zahrnutí všech subjektů je pozorován pokles i pro úvěry nefinanč-
ním podnikům, viz Tabulka indikátorů. 

31  Operativní leasing umožňuje užívat movitou či nemovitou věc, na rozdíl od finančního 
leasingu však nedochází k převodu podstatných rizik a požitků spojených s vlastnictvím ak-
tiva. Operativní leasing je tedy de facto pronájem a není zahrnut do statistik ČNB týkajících 
se finančního zprostředkování. Zatímco v roce 2011 operativní leasing představoval nece-
lých 32 % objemu financované částky nových obchodů, v roce 2012 šlo již o 41 %. 

GRAF IV.26 

Umístění aktiv transformovaných fondů PS 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 

69,7 

3,0 

7,9 

4,0 

10,1 

5,3 

Dluhové cenné papíry ČR

Ostatní vládní dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry vydané bankami

Dluhové cenné papíry vydané obch. společ.

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

Ostatní aktiva

GRAF IV.27 

Dekompozice změny čistých aktiv otevřených podílových 
fondů určených veřejnosti  
(v mld. Kč; za rok 2013)  
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Tržní podíl nebankovních zprostředkovatelů neroste a jejich velká 
část je propojena s bankami 
V souvislosti s přísnějšími regulatorními pravidly bankovního sektoru v EU 
se poukazuje na riziko přesunu poskytování úvěrů směrem 
k neregulovanému sektoru nebankovních zprostředkovatelů. Tržní podíl 
NZFA na úvěrech poskytnutých nefinančním podnikům i domácnostem je 
však v ČR relativně stabilní a spíše mírně klesá (Graf IV.28). Zároveň se 
ukazuje, že zhruba 70 % všech úvěrů poskytnutých NZFA bylo poskytnu-
to společnostmi, které patří do skupiny s domácí nebo zahraniční bankou 
(tzv. bankovními NZFA), a v rámci konsolidovaného přístupu 
k bankovnímu dohledu se tak nejedná o ryze neregulované jednotky.  

Rizikovost půjček poskytnutých NZFA se v roce 2013 významně 
nezměnila  
Data z Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a z úvěrového 
registru fyzických osob sdružení SOLUS naznačují, že úvěrové riziko 
v bilancích NZFA se v průběhu roku 2013 výrazně nezměnilo. Obecně 
však platí, že riziko nesplácení úvěrů poskytnutých NZFA je ve srovnání 
s bankami vyšší (Graf IV.29).32 Pokud by bylo umožněno neplatícím dluž-
níkům vymazat své záznamy z nebankovních registrů, mohla by se míra 
nesplácení v budoucnu dále zvýšit, a to nejen v subsektoru NZFA, ale i 
v sektoru bank. 

 

  

32  Šetření provedené ČLFA mezi svými členy naznačuje, že podíl úvěrů v selhání pro úvěry 
poskytnuté členy ČLFA nefinančním podnikům byl ke konci roku 2013 řádově na obdobné 
úrovni, jako u úvěrů poskytnutých bankami, a naopak byl ve srovnání s bankami podstatně 
vyšší pro spotřebitelské úvěry. 

GRAF IV.28 

Půjčky nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv 
(mld. Kč; pravá osa v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Tržní podíl NZFA na celkových úvěrech rezidentům poskytnutých dohromady 

bankami a nebankovními zprostředkovateli. Tržní podíl nezávislých NZFA je vzta-
žen pouze k úvěrům rezidentům poskytnutým všemi NZFA. 
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GRAF IV.29 

3M míra defaultu úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi 
(v %) 

 
Pramen:  CBCB, CNCB, SOLUS, ČNB 
Pozn.:  Míra defaultu úvěrů poskytnutých NZFA domácnostem je spočtena jako průměr 

z dat z NRKI a SOLUS. Pro úvěry nefinančním podnikům a úvěry celkem je využit 
pouze NRKI. 
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4.2 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANK, POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ 

Provedené zátěžové testy dokládají vysokou odolnost bankovního sektoru 
vůči zvoleným scénářům nepříznivého vývoje. Banky disponují vysokým 
kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat negativní šoky 
a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost dostatečně nad 8% 
regulatorní hranicí i v případě velmi nepříznivého scénáře. Banky obstály 
i v zátěžovém testu likvidity. Rovněž sektor pojišťoven vykázal díky svému 
vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru odolnosti vůči 
nepříznivému scénáři. Sektor penzijních společností zůstává citlivý na 
volatilitu cen držených cenných papírů a uvažovaný nepříznivý scénář by 
tomuto sektoru způsobil nezanedbatelné ztráty. 

Zátěžové testy jsou založeny na nepříznivém scénáři Evropa 
v deflaci, který je rozšířen o další citlivostní analýzy 
Pro zhodnocení odolnosti bank, pojišťoven a penzijních společností byly 
provedeny makrozátěžové testy, které využívají Základní scénář nejprav-
děpodobnějšího budoucího vývoje a zátěžový scénář Evropa v deflaci re-
prezentující hypotetický silný propad ekonomické aktivity v ČR, návrat 
recese ve tvaru „V“ a propad ekonomiky do deflace (viz část 2.1). Vývoj 
reprezentovaný nepříznivým scénářem je rozšiřován o další citlivostní ana-
lýzy, které zesilují dopady nepříznivého vývoje a ilustrují tak odolnost sek-
torů vůči případným relevantním rizikům. 

Metodika zátěžových testů bank se pravidelně aktualizuje 
V letošních zátěžových testech nedošlo k  zásadní metodické změně. Tra-
dičně byly testy zpřesněny zejména z pohledu využívaných satelitních 
modelů, které byly znovu odhadnuty na nejnovějších časových řadách. 
Tak jako v minulém roce byly testy bankovního sektoru provedeny na da-
tech ke konci 1. čtvrtletí daného roku. Z důvodu přechodu na jednotné 
vykazovací rámce však došlo v prvním pololetí 2014 k oddálení vykazová-
ní bank ohledně kapitálové přiměřenosti, testy proto využívají hodnoty 
kapitálu z konce roku 2013.33 Zátěžové testy pojišťoven a penzijních spo-
lečností byly provedeny na datech ke konci roku 2013.  

V Základním scénáři dochází k mírnému snížení úvěrových rizik 
a pokračuje pokles ziskovosti sektoru 
Zátěžové testy bankovního sektoru patří tradičně mezi důležité nástroje 
pro hodnocení potenciálních rizik ohrožujících stabilitu českého finanční-
ho sektoru. Pozornost je věnována zejména úvěrovému riziku, které před-
stavuje v domácím bankovním sektoru nejpodstatnější riziko. Vývoj úvě-
rového rizika úzce souvisí především s vývojem v sektoru domácností 
a podniků. Ekonomický výhled předpokládající poměrně zřetelné oživová-
ní ekonomické aktivity se tak projevuje vyšší schopností domácností 
i podniků splácet své dříve přijaté závazky, tj. nižší úrovní úvěrového rizika 
(viz části 2.2. a 2.3). Míra defaultu, klíčový ukazatel úvěrového rizika, 

33  Data o kapitálové přiměřenosti budou k dispozici v rámci nového výkazu sestaveného na 
základě jednotného vykazovacího rámce COREP (COSIFE10, COS 10-04) až od druhé polo-
viny roku 2014. 

TAB. IV.3 

Vývoj klíčových proměnných v jednotlivých scénářích 
(průměrné hodnoty pro uvedené roky) 

Skutečnost  Základní scénář Evropa v deflaci 

 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Makroekonomický  
vývoj 

              

HDP (yoy %) -0,9 2,6 3,3 1,7 -1,0 -3,4 -1,0 

Inflace (%) 1,4 0,8 2,2 1,9 0,1 -2,3 -2,0 

Nezaměstnanost (%) 7,0 6,7 6,6 6,3 7,4 9,5 10,3 

Růst nominálních  
mezd (%) 

0,1 2,3 4,3 4,9 -0,7 -5,1 -0,3 

Efektivní růst HDP  
eurozóny (%) 

0,5 1,6 2,1 1,8 0,5 -0,9 -0,3 

           
Růst úvěrů (%)           
Celkem 4,7 6,0 8,6 10,5 -0,4 -7,2 -5,9 

Podniky 1,8 2,9 5,1 5,8 -1,2 -4,5 -4,0 

Domácnosti 3,9 4,7 5,3 6,6 0,6 -4,5 -3,8 

           
Míry defaultu  
(PD, %) 

    
  

  
  

Podniky 1,7 1,6 1,3 1,2 4,8 5,9 4,3 

Úvěry na bydlení 2,5 2,2 2,0 1,9 5,7 6,6 5,4 

Spotřebitelské úvěry  7,1 6,3 5,9 6,2 9,8 10,4 8,6 

           
Ztrátovost ze  
selhání (LGD, %) 

    
  

  
  

Podniky 45,0 45,0 45,0 45,0 50,7 53,9 53,7 

Úvěry na bydlení 22,0 22,0 22,0 22,0 27,0 38,4 49,9 

Spotřebitelské úvěry  55,0 55,0 55,0 55,0 57,6 67,2 68,7 

 
    

  
  

  
Trhy aktiv (%)           
3M PRIBOR 0,5 0,4 0,9 1,6 0,4 0,4 0,4 

5Y výnos 1,2 1,2 1,7 2,2 2,7 4,0 4,1 

3M EURIBOR 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 0,6 

5Y EUR výnos 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 2,3 2,2 

Změna cen rezid.  
nemovitostí 

0,0 1,0 2,3 3,7 -0,8 -9,7 -10,1 

Změna cen akcií -4,8 -5,0   -30,0 
 

 
    

  
  

  
Výnosy bank           
Upravený provozní   
zisk (yoy %) 

-1,6 -5,1 -5,1 -3,3 -19,7 -16,9 -3,6 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB, BRKI 
Pozn.:  V roce 2013 došlo k metodickému zpřesnění výpočtu míry defaultu pro bankovní 

úvěry poskytnuté obyvatelstvu na bydlení a pro spotřebitelské úvěry. Tato změna 
způsobila oproti historickým údajům pokles míry defaultu pro úvěry na bydlení a 
nárůst míry defaultu pro spotřebitelské úvěry. 
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v Základním scénáři na tříletém horizontu scénáře postupně klesá, a to 
jak v sektoru nefinančních podniků, tak domácností (Tab. IV.3). Déletrva-
jící prostředí nízkých úrokových sazeb snižuje tradiční úrokové výnosy 
bank a vede k celkovému poklesu zisků sektoru. Vzhledem 
k očekávanému vývoji úrokových sazeb se v Základním scénáři předpo-
kládá  pokračování pozorovaného trendu poklesu upravených provozních 
zisků bank, a to zhruba o 5 % ročně.34 

Bankovní sektor zůstává v Základním scénáři velmi dobře 
kapitálově vybaven 
I přes méně příznivý výhled ziskovosti zůstává bankovní sektor na celém 
tříletém horizontu testů odolný a disponuje dostatečnými kapitálovými 
rezervami. Celková kapitálová přiměřenost sektoru se pohybuje na úrovni 
kolem 16 %, tedy výrazně nad 8% regulatorním limitem. Kapitálová při-
měřenost Tier 1 se pohybuje řádově jen o 0,3 p.b. pod celkovou kapitálo-
vou přiměřeností, což dále ilustruje dobrou kapitálovou vybavenost sekto-
ru.35 I přes tuto skutečnost se v Základním scénáři dostávají dvě banky 
(reprezentující necelé 1 % aktiv sektoru) do situace nedostatečné kapitá-
lové přiměřenosti. V tomto případě se jedná o důsledek nastaveného ob-
chodního modelu bank, který je z pohledu metodiky zátěžových testů 
hodnocen z dlouhodobějšího hlediska jako neudržitelný, což bude vyža-
dovat jeho změnu nebo navýšení kapitálu bank (Tab. IV.4, 1.sloupec). 

Zátěžový scénář Evropa v deflaci by implikoval výrazné účetní 
ztráty bankovního sektoru... 
Zátěžový scénář Evropa v deflaci předpokládá, že výrazně negativní vývoj 
v zemích EU by vedl k výraznému propadu ekonomické aktivity ČR, str-
mému růstu nezaměstnanosti a turbulencím na finančních trzích vedou-
cím k významnému skokovému růstu výnosů vládních dluhopisů EU. 
Vzhledem k tomu, že by tento negativní šok následoval po již několikale-
tém nepříznivém vývoji tuzemské ekonomiky, došlo by k vyčerpání fi-
nančních rezerv části domácností a podniků a dalšímu skokovému zhor-
šení splácení dříve přijatých závazků reálného sektoru. Uvedený vývoj by 
se odrazil ve znatelném růstu míry defaultu jak v sektoru nefinančních 
podniků, tak domácností a v celkovém růstu úvěrových ztrát bankovního 
sektoru. Ty by na tříletém horizontu testů byly oproti Základnímu scénáři 
více než trojnásobné. Vzhledem k předpokládanému růstu výnosů vlád-
ních dluhopisů ČR i dalších zemí EU by banky zaznamenaly také tržní 
ztráty z titulu poklesu hodnoty těchto dluhových nástrojů (Tab. IV.4, 2. 
sloupec). Uvedené úvěrové a tržní ztráty sektoru vedou společně 
s poklesem jeho provozního zisku k účetní ztrátě sektoru a podstatnému 
poklesu jeho kapitálové přiměřenosti. 

34  Upravený provozní zisk do značné míry odpovídá provoznímu zisku před započtením ztrát 
ze znehodnocení (tzv. pre-provision profit), na rozdíl od něj však nezahrnuje dopady úro-
kových a měnových zisků/ztrát. 

35  Jak bylo diskutováno v části 4.1, kapitálová přiměřenost Tier 1 je pro domácí bankovní 
sektor v podstatě shodná s nově požadovaným kmenovým kapitálem Tier 1 – Common 
Equity Tier 1. 

TAB. IV.4 

Dopad alternativních scénářů na bankovní sektor 

 

Základní scénář Evropa v deflaci 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Očekávané úvěrové ztráty  
(ztráty s minusem)       

v mld. Kč -21,0 -21,3 -21,4 -41,8 -79,2 -65,2 

v % aktiv -0,4 -0,4 -0,4 -0,8 -1,6 -1,4 

Zisky/ztráty z tržních rizik 

 
  

  v mld. Kč -0,4 -3,8 -5,2 -17,8 -2,9 0,1 

v % aktiv 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 0,0 

Výnosy ke krytí ztrát 
(upravený provozní zisk)   

  v mld. Kč 72,5 68,7 66,5 61,3 50,9 49,1 

v % aktiv 1,4 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 

Zisk/ztráta před zdaněním 

 
  

  v mld. Kč 51,1 43,6 39,9 1,6 -31,4 -16,5 

v % aktiv 1,0 0,8 0,7 0,0 -0,6 -0,4 

Kapitálová přiměřenost (CAR) 
ke konci období v %   

  celková CAR 16,1 16,2 15,5 14,9 12,8 12,6 

CAR Tier 1 15,8 15,9 15,3 14,6 12,6 12,3 

Kapitálové injekce 

  
  

  v mld. Kč 
 0,3 

 
  12,1 

 v % HDP  0,01 
 

  0,3 
 Počet bank  

pod 8 % CAR 
2     11   

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 

 

GRAF IV.30 

Dopad alternativních scénářů na kapitálovou přiměřenost 
bankovního sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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... celková kapitálová přiměřenost sektoru by však zůstala 
dostatečně nad regulatorní hranicí 
I přes tento nepříznivý vývoj neklesá kapitálová přiměřenost bankovního 
sektoru v zátěžovém scénáři Evropa v deflaci pod 12 % (Graf IV.30). Ač-
koli se hodnota kapitálové přiměřenosti udržuje dostatečně nad regula-
torním minimem, jedenácti bankám reprezentujícím zhruba 17 % aktiv 
sektoru klesá kapitálová přiměřenost pod regulatorní minimum a tyto 
banky by kapitál musely posílit. Celková potřebná výše kapitálových injek-
cí je rovna zhruba 12 mld. Kč, což představuje 0,3 % HDP (Tab. IV.4, 2. 
sloupec). Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná 
o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu. Základem 
stability bankovního sektoru je jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která 
ve srovnání s předchozím rokem nadále vzrostla o 0,7 p.b., a jeho schop-
nost generovat výnosy ke krytí ztrát i v případě silně nepříznivého vývoje. 

Doplňující citlivostní analýza scénáře Evropa v deflaci hodnotí 
dopady odpisu části expozic vůči zadluženým zemím 
V rámci scénáře Evropa v deflaci je provedena citlivostní analýza předpo-
kládající částečně znehodnocení veškerých držených expozic tuzemských 
bank vůči zemím EU se zadlužením přesahujícím 60 % jejich HDP. Určité 
znehodnocení expozic se předpokládá již v samotném scénáři Evropa 
v deflaci, a to prostřednictvím poklesu hodnoty vládních dluhopisů zemí 
EU, včetně ČR, z důvodu růstu jejich trhem požadovaných výnosů. Dopl-
ňující citlivostní analýza k tomuto základnímu znehodnocení přidává ještě 
dodatečné znehodnocení všech expozic tuzemských bank vůči zadluže-
ným zemím dle výše, která je odvozena od průměrných ratingů daných 
zemí (Tab. IV.5). Zmíněný předpoklad generuje bankovnímu sektoru do-
datečné ztráty ve výši 26 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost sektoru zůstává 
na horizontu testů nad 11,5 % (Graf IV.30, Evropa v deflaci zesílená o 
riziko země), velikost kapitálových injekcí vzroste na necelých 18 mld. Kč 
(téměř 0,5 % HDP). 

Test koncentrace portfolií představuje silnou zátěž... 
Poslední citlivostní analýza v rámci scénáře Evropa v deflaci je zaměřena 
na testování rizika koncentrace předpokládající selhání největších dlužníků 
každé banky. Ačkoli je koncentrace klientských úvěrových expozic (měře-
ná podílem tří největších expozic v portfoliu úvěrů právnickým osobám) 
dlouhodobě relativně konstantní a pohybuje se kolem 13 %, největší úvě-
ry nemusí být v některých případech dostatečně zajištěny. To dokládá 
i skutečnost, že podíl zcela nezajištěných pohledávek na objemu úvěrů 
třem největším dlužníkům ke konci roku 2013 činil 53 %.36 V případě 
selhání těchto dlužníků by se úvěrové ztráty bank mohly dostat k vysokým 
hodnotám. 

... bankovní sektor však odolává i tomuto výraznému šoku 
Test koncentrace je proveden ve dvou variantách. První předpokládá pád 
náhodných tří dlužníků každé banky z jejího portfolia dvaceti největších 

36  Podíl zcela nezajištěných pohledávek nefinančním podnikům na objemu úvěrů pěti největ-
ším dlužníkům ke konci roku 2013 činil 49 %. 

TAB. IV.5 

Míry znehodnocení (haircuts) expozic zemí EU 
(v %) 

Země 
Znehodnocení (haircut) 

v % 

Belgie 7 

Francie 4 

Chorvatsko 31 

Irsko 23 

Itálie 23 

Kypr 49 

Maďarsko 30 

Malta 18 

Německo 0 

Nizozemsko 1 

Portugalsko 33 

Rakousko 1 

Řecko 48 

Slovinsko 24 

Španělsko 25 

Velká Británie 2 

Pramen:  Ratingové agentury, výpočty ČNB 
Pozn.:  Míry znehodnocení jsou vypočteny s využitím ratingů hlavních agentur z počátku 

května 2014 pro země EU se zadlužením přesahujícím 60 % HDP. 

GRAF IV.31 

Dopad pádu tří největších dlužníků každé banky 
(v %; v rámci scénáře Evropa v deflaci; LGD = 50 %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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dlužníků. Druhá, přísnější, předpokládá pád tří největších dlužníků každé 
banky. Vzhledem k uvedenému podílu zcela nezajištěných pohledávek 
největším klientům se v obou případech uvažují ztráty z těchto expozic ve 
výši 50 %. Uvedený šok má výrazný dopad na výši úvěrových ztrát ban-
kovního sektoru a jeho kapitálovou přiměřenost. Ta ke konci roku 2014 
klesá k 12 % pro pád tří největších dlužníků, dopad pádu třech náhod-
ných velkých dlužníků každé banky způsobí méně razantní pokles kapitá-
lové přiměřenosti, a to pod 14 % (Graf IV.31). Z pohledu zátěže je test 
koncentrace silně zátěžový a výslednou kapitálovou přiměřenost bankov-
ního sektoru na základě takto výrazného šoku lze proto hodnotit pozitiv-
ně. 

Testy bilanční likvidity domácích bank potvrzují jejich odolnost 
vůči šokům do likvidity 
Součástí hodnocení odolnosti bankovního sektoru je makrozátěžový test 
bilanční likvidity, jehož dvoukolová metodika byla představena v ZFS 
2010/2011. Test se zjednodušeně zaměřuje na odolnost likvidního polštá-
ře vůči případným šokům do likvidity bank. První kolo dopadu zahrnuje 
vznik potenciální mezery v bilanci bank vyvolané zvýšeným požadavkem 
na financování aktiv při nižších zdrojích (Tab. IV.6, první dvě položky), a to 
za současného snížení hodnot některých aktiv (ostatní položky) bez rozdí-
lu v jejich účtování (přecenění dopadá i na aktiva držená do splatnosti). 
Druhé kolo šoků vzniká následkem zvýšení reputačního a systémového 
rizika způsobeného reakcemi bank ve snaze uzavřít vytvořenou mezeru a 
je vyjádřeno prostřednictvím dodatečných ztrát z přecenění cenných papí-
rů. Celkově se jedná o scénáře s velmi vysokou mírou zátěže. 

Scénář byl aplikován jednotlivě na 23 bank se sídlem v ČR na horizontu 
jednoho a tří měsíců. Pro hodnocení odolnosti byl vybrán jako ukazatel 
likvidní polštář37 (LB), který byl vypočítán ve své počáteční hodnotě a po 
aplikaci obou kol šoků (Graf IV.32). Počáteční likvidní polštáře (plné 
sloupce) vypovídají o poměrně vysoké úrovni udržovaných pohotových 
aktiv v bankovním sektoru jako celku (nad 20 %), přičemž dlouhodobě 
nejnižší počet pohotových aktiv drží stavební spořitelny. 

Dopady negativních šoků do bilancí sledovaných skupin bank byly po-
měrně rozdílné (Graf IV.32). V průměru by byly na obou horizontech nej-
více zasaženy malé banky a stavební spořitelny. Likvidní polštář by těmto 
bankám klesl v případě aplikace měsíčního horizontu o zhruba tři čtvrtiny, 
v případě aplikace tříměsíčního horizontu o více než 90 %. To je způso-
beno nastavením parametrů systému stavebního spoření, kde významnou 
část termínovaných vkladů tvoří právě vklady s tříměsíční výpovědní lhů-
tou. Plně by likvidní polštář vyčerpaly v případě měsíčního testu tři banky 
a v případě tříměsíčního testu šest bank. 

37  Likvidní polštář je pro horizont jednoho měsíce dán součtem pokladní hotovosti, pohledá-
vek za centrální bankou, státních dluhopisů a pohledávek splatných do jednoho měsíce, za-
tímco pro tříměsíční horizont jsou brány v úvahu pohledávky splatné do třech měsíců. Li-
kvidní polštář je pro tříměsíční horizont shodný nebo vyšší než likvidní polštář pro 
jednoměsíční horizont. 

GRAF IV.32 

Výsledky testu likvidity  
(%; podíl na celkových aktivech) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  LB = likvidní polštář; 1M = jednoměsíční; 3M = tříměsíční. 
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TAB. IV.6 

Typ scénáře a velikost šoku v likviditním zátěžovém testu 
bank  

Typ scénáře Hodnota 

Odliv vkladů do 1, resp. 3 měsíců  
(průměr za banky, v %) 11/19* 

Čerpání z příslibů (úvěrové linky, v % objemu) 10 

Podíl krátkodobých pohledávek vůči bankám,  
které se stanou nedostupnými (v %) 50 

Podíl krátkodobých pohledávek vůči ostatním  
klientům, které se stanou nedostupnými (v %) 30 

Snížení hodnoty vládních dluhopisů použitelných  
jako zástava v dodávacích operacích ČNB (v %) 25 

Snížená hodnota ostatních cenných papírů (v %) 30 

Snížení hodnoty aktiv prodaných před splatností 
 (průměr za banky, v %) 49** 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:   *První číslo platí pro jednoměsíční test, druhé číslo pro tříměsíční test.  
  **Odliv depozit a snížení hodnot aktiv prodaných před splatností jsou odvozeny 

od výsledků jednotlivých bank v rámci zátěžových testů solvence. Banky s vyššími 
účetními ztrátami čelí většímu odlivu depozit. Při prodejích nelikvidních aktiv je 
zohledněna kvalita aktiv dané banky měřená rizikovými náklady úvěrového port-
folia. 

 

 

 



 

72 

 
4 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014 
 

Zdůvodnění nabízí typ obchodního modelu, který jednotlivé banky volí, 
a celkový objem a skladba držených pohotových aktiv (Tab. IV.7). Ta se 
oproti loňskému roku mírně změnila, zejména pak v případě velkých 
bank. Významnější průměrné váhy v jejich polštáři dosáhly pohledávky za 
centrální bankou, které nepodléhají zátěži. Toto navýšení souvisí 
s realizací devizových intervencí na oslabení české koruny. V jejich důsled-
ku vzrostla celková měnová likvidita v českém finančním systému, která 
byla následně sterilizována v rámci standardních měnověpolitických ná-
strojů ČNB. Naopak mírně pokleslo zastoupení státních dluhopisů. Jejich 
držba však stále představuje nejvýznamnější položku likvidního polštáře, 
přičemž portfolio je koncentrováno do českých státních dluhopisů. V pří-
padě aplikace scénáře obdobného řecké krizi, kdy by český vládní dluh 
podléhal vysokým odpisům z důvodu materializace svrchovaného rizika, 
by dopadly výsledky testů bilanční likvidity výrazně hůře.  

Přestože podmínky scénáře testu bilanční likvidity byly nastaveny relativně 
přísně, testované banky přestály simulovanou zátěž a byly by schopny ve 
stanoveném termínu do jednoho a třech měsíců odstranit potenciální me-
zeru i za předpokladu zhoršených tržních podmínek. 

Dobrou likviditní pozici tuzemských bank potvrzuje i šetření o 
krytí likvidity 
Dobrou likviditní pozici domácích bank dokládá také šetření týkající se 
plnění basilejského standardu likvidity (nazývaného zkráceně LCR – Liqui-
dity Coverage Ratio) provedené ČNB na vzorku 16 bank (Graf IV.33). 
Podle basilejského doporučení by měly banky držet dostatečnou rezervu 
likvidních aktiv, aby byly schopny čelit případné nerovnováze mezi příto-
kem a odtokem likvidity za vážných krizových podmínek po dobu jedno-
ho měsíce. 

LCR představuje v podstatě další způsob zátěžového testování bilanční 
likvidity bankovního sektoru. V rámci tohoto testu se předpokládá, že 
dojde k odlivu vkladů a omezení přílivu zdrojů. Vzniklá nerovnováha 
(tj. čistý odliv likvidity) se pokryje rezervou likvidních aktiv, která se tržně 
přeceňuje. Z logiky testování je na krátkodobé a nepojištěné vklady apli-
kována nejvyšší míra odtoku (např. závazky za jinými úvěrovými institu-
cemi) a na krátkodobé pohledávky nejnižší omezení přílivu. Zjednoduše-
ně, čím dlouhodobější a stabilnější zdroje financování na straně pasiv 
a čím krátkodobější pohledávky na straně aktiv, tím nižší míra zátěže. Na-
víc příliv likvidity se započítává jen do výše 75 % jejího odlivu. LCR je rov-
něž součástí regulatorních pravidel CRD IV/CRR jako požadavek krytí li-
kvidity. Bude se zavádět postupně s tím, že od roku 2015 by velikost 
likvidní rezervy měla pokrývat alespoň 60 % čistého odlivu, od 1. ledna 
2018 pak plných 100 %. 

Z výsledků provedeného šetření vyplynulo, že LCR je u většiny testovaných 
českých bank plněn s dostatečnou rezervou. Hodnota agregovaného LCR 
dosahuje více než 280 % a i při zpřísnění srážek o 20 p.b. u všech aktiv 
v rezervě dosahuje stále vysokých hodnot (243 %). Důvodem je přede-
vším skutečnost, že testované banky drží většinu rezervy ve formě aktiv 
nejvyšší kvality a likvidity, na která je uplatňována nejvyšší váha (resp. nej-
nižší srážka). 

TAB. IV.7 

Meziroční srovnání skladby likviditního polštáře u splatnosti 
pohledávek do 1 měsíce  
(v % na celkovém likviditním polštáři)  

Skladba polštáře 

Velké  
banky 

Střední 
banky 

Malé  
banky 

Stavební 
spořitelny 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Pokladní  
hotovost 

2,5 2,1 0,3 0,3 0,9 1,7 0,0 0,0 

Pohledávky vůči  
centrálním  
bankám 

21,7 33,3 24,2 21,9 21,5 32,0 11,0 5,1 

Pohledávky vůči  
úvěrovým  
institucím  

7,0 5,0 13,3 9,5 3,7 12,7 7,1 19,5 

Pohledávky vůči  
vládním  
institucím 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pohledávky vůči  
ostatním  
klientům 

15,3 11,6 13,8 10,8 9,7 4,6 0,2 0,2 

Státní dluhopisy 62,6 44,2 31,9 30,5 50,1 47,1 61,6 58,2 

Cenné papíry  
vydané centrální  
bankou 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Likvidní polštář /  
celková aktiva 

33,7 36,2 30,5 30,7 43,1 36,1 19,1 22,9 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnoty v tabulce vyjadřují medián za příslušné banky. 

GRAF IV.33 

Agregované výsledky šetření požadavků krytí likvidity 
(v %; výběr bank) 

 
Pramen:  ČNB 
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BOX 4: VÝSLEDKY SPOLEČNÝCH ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ ČNB 
A VYBRANÝCH BANK 

Kromě makrozátěžových testů (top-down) bankovního sektoru 
provádí ČNB od roku 2009 ve spolupráci s vybranými tuzemskými 
bankami i tzv. mikrozátěžové testy (bottom-up). Jde o typ zátěžo-
vého testu, který v současnosti probíhá u největších bank v EU 
v rámci komplexní prověrky prováděné ECB a EBA (viz část 5.6). 
Mikrozátěžové testy se od makrozátěžových liší především v tom, 
že dopady nepříznivého vývoje na kapitálovou přiměřenost bank 
počítají na svých portfoliích samotné banky. Mikrozátěžové testy 
tak využívají mnohem podrobnější informace o jednotlivých port-
foliích, než má k dispozici ČNB při výpočtech makrozátěžových 
testů. Scénář nejpravděpodobnějšího vývoje i nepříznivého vývoje 
v obou typech testů však stanovuje ČNB.  

Desátého kola mikrozátěžových testů na datech ke konci roku 
2013 se zúčastnilo celkem devět největších tuzemských bank, kte-
ré reprezentují necelých 90 % aktiv bankovního sektoru ČR.38 Za-
tímco předchozí kola mikrozátěžových testů byla zaměřena na 
testování úvěrového rizika, které je z pohledu tuzemského ban-
kovního sektoru nejvýznamnější, v desátém kole byla škála testo-
vaných rizik rozšířena o úrokové riziko celého portfolia banky 
a specifické úrokové riziko domácích státních dluhopisů.  

Vzhledem k tomu, že příprava scénářů pro mikrozátěžové testy 
probíhá o jedno čtvrtletí dříve než pro testy makrozátěžové uve-
dené v této Zprávě, nejsou scénáře obou testů zcela srovnatelné. 
Základní scénář mikrozátěžových testů (dále jen Baseline) je zalo-
žen na makroekonomické prognóze ČNB zveřejněné ve Zprávě 
o inflaci I/2014, a ve srovnání se Základním scénářem této Zprávy 
předpokládá méně robustní oživení ekonomické aktivity 
v následujících letech. Zátěžový scénář mikrozátěžových testů (dále 
jen Adverse) předpokládá ve srovnání s nepříznivým scénářem Ev-
ropa v deflaci této Zprávy méně prudký pokles tuzemské ekono-
mické aktivity, a je tak do určité míry méně zátěžový (Graf IV.1 
Box). 

Předpokládaný makroekonomický vývoj v rámci scénářů Baseline 
a Adverse determinuje vývoj parametrů úvěrového rizika. Vzhle-
dem k tomu, že mikrozátěžové testy jsou počítány pro jednoletý 
horizont, je předpokládán rychlejší přenos úvěrových rizik do bi-
lancí bank než v testech makrozátěžových. Pro scénář Baseline lze 
na jednoletém horizontu pozorovat mírný pokles úvěrového rizika 
pro podnikové expozice a naopak jeho slabý nárůst pro retailová 

38  Banky byly vybrány dle toho, zda mají schválen speciální přístup IRB pro výpočet kapitálo-
vého požadavku k úvěrovému riziku. 

GRAF IV.1 BOX 

Rozdíl ve vývoji reálného HDP 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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portfolia. Ve scénáři Adverse je – v souladu s nepříznivým vývojem 
ekonomické aktivity – patrné výrazně vyšší úvěrové riziko, které je 
vyjádřeno plošným nárůstem jak pravděpodobnosti selhání (PD), 
tak i ztrátovosti ze selhání (LGD) ve všech testovaných úvěrových 
segmentech (Tab. IV.1 Box). 

Výsledky mikrozátěžových testů pro scénář Baseline poukazují na 
mírný nárůst kapitálových požadavků bank a na pokles meziroční-
ho zisku o necelá 3 %. Agregátní kapitálová přiměřenost Tier 1 
testovaných bank by vzrostla o jeden procentní bod na 18,3 %. 
Ve scénáři Adverse dochází k výraznému navýšení kapitálových 
požadavků, a to o 42,6 %, a k celkovému poklesu zisku o více než 
35 %. I přes tento nepříznivý vývoj zůstává agregátní Tier 1 kapi-
tálová přiměřenost testovaných institucí na jednoletém horizontu 
výrazně nad 8% minimální hranicí a klesá k 12,9 % (Tab. IV.2 
Box). 

Výsledky mikrozátěžových testů potvrzují vysokou odolnost testo-
vaných bank vůči scénářům nepříznivého vývoje, což je v souladu 
s výsledky makrozátěžových testů bankovního sektoru. Výsledky 
a jednotlivé parametry nicméně nejsou zcela srovnatelné nejen 
z důvodu mírně odlišných makroekonomických scénářů, ale také 
kvůli rozdílnému vzorku testovaných institucí a odlišné-
mu horizontu testů, který vede k rozdílným předpokladům o rych-
losti přenosu rizik do portfolií bank. 

Nad rámec scénářů Baseline a Adverse byla v rámci tohoto kola 
mikrozátěžových testů také provedena citlivostní analýza obecné-
ho úrokového rizika a specifického úrokového rizika CZK státních 
dluhopisů. Při testování úrokového rizika byla uplatněna ekono-
mická logika testu, a byl tak potlačen vliv účetních kategorií na 
přeceňování aktiv a závazků bank. Citlivostní analýza se týkala 
celého portfolia bank (bankovní a obchodní knihy), pro kterou 
byly využity čtyři scénáře. Scénář (1) předpokládá  paralelní posun 
výnosové křivky o 3 p.b., scénář (2) rozšíření spreadu pro CZK 
státní dluhopisy o 3 p.b. vůči výnosové křivce IRS, scénář (3) výraz-
nější růst sklonu výnosové křivky39 a scénář (4) obsahuje kombina-
ci mírnějšího růstu sklonu výnosové křivky a rozšíření spreadu pro 
CZK státní dluhopisy o 2 p.b vůči výnosové křivce IRS.40  

Výsledky citlivostní analýzy úrokového rizika ukazují, že růst úro-

39  Pro splatnost nad 5 let byl předpokládán posun o 5 p.b., ve splatnostech do 3M byla křivka 
ponechána a pro posun ve splatnosti 3M–5 let byla využita lineární interpolace. 

40  Růst sklonu výnosové křivky: pro splatnost nad 5 let byl předpokládán posun o 3 p.b., ve 
splatnostech do 3M byla křivka ponechána a pro posun ve splatnosti 3M–5 let byla využita 
lineární interpolace. Rozšíření spreadu pro CZK státní dluhopisy: pro splatnost nad 5 let by-
lo předpokládáno rozšíření o 2 p.b., ve splatnostech do 3M nebylo předpokládáno rozšíření 
a ve splatnostech 3M–5 let byla využita lineární interpolace. 

TAB. IV.1 BOX 

Rizikové parametry pro testované úvěrové segmenty a 
scénáře 
(v %; váženo velikostí expozic, EAD) 

 

Skutečnost k  
31.12.2013 

Baseline 
31.12.2014 

Adverse 
31.12.2014 

  PD LGD PD LGD PD LGD 

Podnikové expozice 1,8 36,1 1,7 36,1 3,7 42,2 

- velké podniky 1,1 35,9 1,0 35,8 2,3 42,0 

- malé a střední podniky 2,6 34,9 2,4 34,8 5,2 40,7 

- specializované úvěrové  
  expozice 2,0 39,3 1,9 39,2 4,0 45,8 

Retailové expozice 2,6 30,4 2,7 30,6 3,8 39,4 

- retail small business 6,0 42,8 5,4 42,7 11,2 48,2 

- úvěry na bydlení 2,0 22,6 2,0 22,7 2,7 32,2 

- ostatní úvěry fyzickým  
  osobám 3,5 48,9 3,7 50,1 4,8 57,9 

Instituce 0,1 32,8 0,2 32,8 0,3 37,7 

Centrální vlády 0,0 16,5 0,0 16,5 0,0 24,6 

Pramen:  ČNB 

TAB. IV.2 BOX 

Kapitálové požadavky  a kapitálová přiměřenost 
(v %) 

 
Skutečnost                
31.12.2013 

Baseline 
31.12.2014 

Adverse 
31.12.2014 

Kapitálové požadavky                      
(meziroční změna) - 2,4 42,6 

Regulatorní kapitál                         
(meziroční změna) - 9,1 5,6 

Kapitálová přiměřenost Tier 1 17,3 18,3 12,9 

Kapitálová přiměřenost 17,5 18,6 12,9 

Pramen:  ČNB 
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kových sazeb by měl napříč testovanými bankami rozdílný dopad 
(Graf IV.2 Box). V případě scénáře 1 by se dopad paralelního po-
sunu výnosové křivky pohyboval mezi -13 a 3,5 % kapitálu41, při-
čemž citlivost bank na rotaci výnosové křivky v rámci scénáře 3 
dále roste a dopad do kapitálu nejvíce exponovaných bank vůči 
úrokovému riziku činí -20 až 7 %. Scénář 2 předpokládá rozšíření 
spreadu CZK státních dluhopisů z důvodů zvýšení požadovaného 
výnosu investory. Silně negativní dopad tohoto scénáře je způso-
ben významnou expozicí domácích bank vůči domácím státním 
dluhopisům. Při zohlednění účetních principů a odklonění od čistě 
ekonomického pohledu je však dopad testu výrazně mírnější, a to 
z toho důvodu, že domácí banky drží téměř polovinu domácích 
státních dluhopisů v účetní kategorii do splatnosti (viz Graf III.18 
v části 3.1), a tedy tyto dluhové cenné papíry nepřeceňují na reál-
nou hodnotu.  

Zátěžové testy pojišťoven a transformovaných fondů penzijních 
společností hodnotí odolnost sektorů na jednoletém horizontu 
Provedené zátěžové testy pojišťoven a transformovaných fondů penzijních 
společností (PS) se zaměřují na hodnocení rizik sektorů na horizontu jed-
noho roku. Společně se Základním scénářem byla testována odolnost sek-
torů vůči zátěžovému scénáři Evropa v deflaci, který zachycuje nepříznivý 
ekonomický vývoj spojený s nárůstem tenzí na finančních trzích. Tento 
nepříznivý scénář se projeví výrazným poklesem nemovitostních i akcio-
vých trhů, znehodnocením měnového kurzu a  skokovým růstem výnosů 
dlouhodobých českých i zahraničních státních dluhopisů. Zejména růst 
výnosů dluhopisů, který je však velmi málo pravděpodobný, může před-
stavovat pro pojišťovny a transformované fondy penzijních společností, 
které drží významnou část portfolia v dluhových cenných papírech, pod-
statné riziko. 

Sektor penzijních společností je v Základním scénáři odolný, 
v zátěžovém scénáři je však citlivý na úrokové riziko…  
Letošní zátěžové testy sektoru penzijních společností pokrývají transfor-
mované fondy penzijních společností, což je srovnatelný vzorek testova-
ných institucí jako v loňských zátěžových testech.42 Nově je kumulativní 
dopad všech uvažovaných rizik posuzován ve vztahu k legislativně stano-
venému kapitálovému poměru (definovanému jako podíl kapitálu ke kapi-
tálovým požadavkům) a pro zjednodušení se v testech předpokládají ne-
měnné kapitálové požadavky. Zatímco v Základním scénáři se kapitálový 

41  Dle vyhlášky 123/2007 a 23/2014 je banka povinna přijmout opatření k nápravě v případě, 
kdy celkový dopad úrokového šoku by mohl způsobit pokles ekonomické hodnoty banky o 
více než 20 % součtu původního (složka Tier 1) a dodatkového (složka Tier 2) kapitálu, při-
čemž testován je dopad paralelního posunu výnosové křivky o 200 bazických bodů na in-
vestiční portfolio banky.  

42  Zátěžové testy nezahrnují nově fungující důchodové a účastnické fondy, neboť tyto fondy 
jsou dle bilanční sumy prozatím relativně nevýznamné. Zároveň tyto nové fondy drží větši-
nu prostředků ve formě hotovosti, což snižuje význam testovaných rizik.    

TAB. IV.8 

Výsledky zátěžových testů transformovaných fondů PS 

  

Základní 
scénář 

Evropa v 
deflaci 

Vlastní kapitál 
(k začátku období) 

mld. Kč 10,1 10,1 

% aktiv 3,4 3,4 

      

Kapitálový poměr  
(vlastní kapitál / kapitálové 
požadavky)  
(k začátku období) 

% 175,5 175,5 

      

Ztráty z úrokového rizika 
mld. Kč -0,2 -2,7 

% VK -1,7 -26,7 

      

Zisky / ztráty ze změn hod-
noty akcií a podílových listů 

mld. Kč -0,2 -1,2 

% VK -2,3 -11,5 

      

Kurzové zisky / ztráty 
mld. Kč -0,7 -2,2 

% VK -7,0 -21,8 

      

Zisky / ztráty ze změn  
hodnoty nemovitostí 

mld. Kč 0,01 -0,1 

% VK 0,1 -0,5 

      

Dopad rizik do vlastního 
kapitálu 

mld. Kč -1,10 -6,12 

% aktiv -0,37 -2,1 

      

Vlastní kapitál  
(ke konci období) 

mld. Kč 9,02 3,91 

% aktiv 3,1 1,32 

      

Kapitálový poměr  
(vlastní kapitál / kapitálové 
požadavky) ke konci období 

 % 160,0 69,0 

      

Kapitálová injekce mld. Kč - 2,2 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  VK = vlastní kapitál. 

GRAF IV.2 BOX 

Citlivostní analýza úrokového rizika 
(v % regulatorního kapitálu Tier 1 a Tier 2) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Banky zahrnuté do mikrozátěžových testů, bez stavebních spořitelen. Ve scénáři 

2 (bez kategorie HTM) jsou zohledněny účetní principy, a tedy CZK státní dluho-
pisy držené do splatnosti nejsou přeceněny na reálnou hodnotu. HTM = držené 
do splatnosti. 
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poměr PS pohybuje na úrovni kolem 160 %, tedy výrazně nad 100% re-
gulatorní hranicí, zátěžový scénář Evropa v deflaci naznačuje vysokou cit-
livost tohoto sektoru vůči nepříznivému vývoji (Tab. IV.8). Nejvýznamnější 
riziko pro transformované fondy PS představuje přirozeně růst úrokových 
sazeb. To je dáno složením portfolia transformovaných fondů PS, ve kte-
rém převládají dluhové cenné papíry citlivé na změny úrokových sazeb. 
V nepříznivém scénáři by růst sazeb způsobil transformovaným fondům 
ztráty ve výši téměř 3 mld. Kč. Naopak riziko poklesu akcií nepředstavuje 
výraznější ztráty, což odráží skutečnost, že v průběhu roku 2013 došlo ze 
strany transformovaných fondů PS k dalšímu poklesu investic do akcio-
vých titulů i podílových listů. Nemovitostní riziko je nadále v případě čes-
kých fondů PS téměř zanedbatelné.  

… a jeho kapitálový poměr klesá pod regulatorní minimum 
Celkový dopad šoků v rámci scénáře Evropa v deflaci by PS způsobil po-
kles vlastního kapitálu z 10 na 4 mld. Kč a jejich agregovaný kapitálový 
poměr by poklesl k  69 %. To by vyžadovalo  navýšení kapitálu ze strany 
akcionářů PS, výše potřebných kapitálových injekcí by činila zhruba 
2 mld. Kč. Při odhadu dopadů rizik se předpokládá stabilní struktura port-
folia. Lze však předpokládat, že v případě růstu výnosů by transformova-
né fondy PS opět zvýšily podíl státních dluhopisů OECD klasifikovaných 
jako držené do splatnosti, což by velikost dopadu šoku snížilo a velikost 
kapitálových injekcí by klesla zhruba na 1,5 mld. Kč. 

Zátěžové testy pojišťoven potvrdily silnou kapitálovou pozici 
sektoru...

 43 
V Základním scénáři zaznamenaly pojišťovny mírné ztráty z přecenění ak-
cií a státních dluhopisů (Tab. IV.9). Tyto ztráty by však byly kompenzovány 
ziskem z přecenění ostatních úrokově citlivých aktiv a pasiv, nemovitostí a 
ziskem z pojišťovací činnosti. Agregovaná míra solventnosti by se tak na 
konci roku 2014 měla v Základním scénáři pohybovat na mírně vyšší 
úrovni než ke konci roku 2013. Tento scénář však nepředpokládá vý-
znamné přírodní katastrofické události. 

V rámci nepříznivého scénáře by pojišťovny nejvíce zatížily ztráty plynoucí 
z poklesu hodnoty akcií a podílových listů ve výši 1,7 % aktiv. Další vý-
znamné ztráty by vyplývaly z úrokového rizika (1,8 % aktiv) a v neposled-
ní řadě též z poklesu hodnoty držených dluhopisů. Kumulativní dopad 
všech uvažovaných rizik do disponibilní míry solventnosti by v případě 
tohoto scénáře činil 4,7 % aktiv. Při očekávaném zisku ve výši 
14,4 mld. Kč a plánované výplatě dividend v hodnotě přibližně 
10,7 mld. Kč by disponibilní míra solventnosti poklesla z původních 
60 mld. Kč (15 % aktiv) na 45,4 mld. Kč (11,5 %). Uvedený vývoj by způ-
sobil pokles agregátního solventnostního poměru z 311 % na 236 %, 
což je stále dostatečně vysoko nad regulatorním minimem 100 %. Jedna 
pojišťovna by se v případě uvažovaného nepříznivého vývoje dostala pod 

43  Testy jsou provedeny pro jedenáct institucí zapojených do projektu společných zátěžových 
testů ČNB a vybraných pojišťoven, které představují 89 % aktiv sektoru tuzemských pojiš-
ťoven. Testy využívají interní data ČNB ke konci roku 2013 doplněné o informace 
z výsledků společných zátěžových testů.  

TAB. IV.9 

Výsledky zátěžových testů pojišťoven 

 
  

Základní 
scénář 

Evropa 
v deflaci 

Akciové riziko 
mld. Kč -0,77 -7,10 

% aktiv -0,20 -1,80 

Nemovitostní riziko mld. Kč 0,22 -0,66 

% aktiv 0,06 -0,17 

Měnové riziko mld. Kč -0,05 -0,04 

% aktiv -0,01 -0,01 

Úrokové riziko mld. Kč 1,04 -6,64 

% aktiv 0,26 -1,68 

Riziko  
kreditního spreadu 

mld. Kč 0,05 -1,23 

% aktiv 0,01 -0,31 

Riziko poklesu cen SD mld. Kč -0,38 -1,57 

% aktiv -0,10 -0,40 

Riziko pojistného mld. Kč 0,00 -1,13 

% aktiv 0,00 -0,29 

Dopad rizik do DMS 
mld. Kč 0,12 -18,38 

% aktiv 0,03 -4,65 

Výchozí zisk/ztráta  
před aplikací šoků 

mld. Kč 14,43 14,43 

% aktiv 3,65 3,65 

Plánované dividendy  
k vyplacení v roce 2014 

mld. Kč -10,67 -10,67 

% aktiv -2,70 -2,70 

Ostatní dopady  
(daňové) 

mld. Kč 3,34 3,85 

% aktiv 0,85 0,97 

DMS ke konci roku 2013 mld. Kč 59,93 59,93 

% aktiv 15,16 15,16 

DMS ke konci roku 2014 mld. Kč 63,39 45,40 

% aktiv 16,04 11,49 

Solventnostní poměr 
2012 311 % 311 % 

2013 329 % 236 % 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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zmíněnou minimální hranici solventnosti, přičemž hodnota potřebných 
kapitálových injekcí by činila 98 mil. Kč. I přes výše zmíněná rizika je mož-
né sektor pojišťoven hodnotit v uvažovaném horizontu jako stabilní a 
odolný vůči nepříznivému vývoji. 

BOX 5: VÝSLEDKY SPOLEČNÝCH ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ ČNB A 
VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN 

V dubnu 2014 proběhlo páté kolo společných zátěžových testů 
ČNB a vybraných pojišťoven. Cílem zátěžového testu je vyhodno-
cení schopnosti pojišťoven absorbovat dopady případného nega-
tivního vývoje ekonomiky. Test je opakován na roční bázi, 
v letošním roce se ho opětovně účastnily pojišťovny, jejichž podíl 
na tuzemském trhu na základě hrubého předepsaného pojistného 
činil v roce 2013 přes 90 %.  

V zátěžovém testu je v ročním horizontu vyhodnocován vliv vý-
znamných změn rizikových parametrů na hodnotu aktiv a pasiv 
pojišťovny, a odtud na disponibilní míru solventnosti v souladu 
s principy Solventnosti I.44 Výchozím datem v testu je 31. 12. 2013, 
základní metodika testu se oproti minulému roku nezměnila. 
V rámci investičních rizik byl zahrnut dopad pro akciové riziko, 
úrokové riziko aktiv a pasiv, nemovitostní riziko, měnové riziko, 
kreditní riziko a riziko poklesu cen státních dluhopisů, v rámci ne-
životních pojistných rizik pak riziko pojistného pro odvětví pojištění 
motorových vozidel a riziko katastrofických škod způsobených 
přírodním živlem. Použitý scénář byl odvozen od nepříznivého 
scénáře využitého pro zadání desátého kola mikrozátěžových testů 
bankovního sektoru a doplněn o rizikové faktory relevantní pro 
pojišťovny.45 Tento scénář byl, stejně jako v minulém roce, rozšířen 
o 10% pokles předepsaného pojistného pro odvětví pojištění mo-
torových vozidel při současném zachování stejné výše nákladů jako 
v roce 2013. Rozšířený scénář pak navíc testoval, jak by byla kapi-
tálová vybavenost pojišťoven ovlivněna při současném výskytu po-
vodní. 

Agregované výsledky opětovně potvrzují, že sektor jako celek re-
prezentovaný zúčastněnými pojišťovnami by vzhledem k dostateč-
né kapacitě disponibilního kapitálu absorboval dopady i výrazného 
nárůstu rizikových faktorů, a to včetně současného výskytu po-
vodní (Graf IV.3 Box), neboť i po dopadu těchto šoků se sektor 
nachází relativně vysoko nad hranicí solventnostního poměru 

44  Vzhledem k tomu, že 1. ledna 2016 nabude účinnosti nová regulace v pojišťovnictví Sol-
ventnost II, bude již v následujícím roce 2015 zátěžový test pojišťoven plně realizován v 
souladu s principy Solventnosti II. 

45  Byl předpokládán 35% pokles hodnoty akcií, 18% pokles cen nemovitostí, růst swapové 
(IRS) křivky o zhruba 1,5 p.b., růst výnosové křivky státních dluhopisů o zhruba 2,5 p.b., 
depreciace koruny o 7 % a nárůst spreadu korporátních dluhopisů v závislosti na jejich ra-
tingu. 

GRAF IV.3 BOX 

Solventnostní poměr pro zátěžový scénář a scénář rozšířený 
o povodně 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.4 BOX 

Změna disponibilní míry solventnosti  
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  V rámci sloupce Dopad scénářů je šrafováním vyznačen dopad povodní. 
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GRAF IV.5 BOX 

Podíl jednotlivých rizik na poklesu disponibilní míry 
solventnosti způsobené dopadem šoku 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 

31,6% 

9,0% 

0,0% 

36,3% 

3,4% 

9,5% 

10,2% 

Akciové riziko

Nemovitostní riziko

Měnové riziko

Úrokové riziko a riziko
poklesu cen SD

Riziko kreditního spreadu

Riziko pojistného pro pojištění
motorových vozidel

Riziko katastrofických škod
způsobených povodněmi

 

 



 

78 

 
4 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014 
 

100 %. Vliv na výslednou disponibilní míru solventnosti v ročním 
horizontu měl v testu nejen dopad šoků, a odtud generovaná 
ztráta pojišťoven, ale také výše hodnoty dividend, které jsou plá-
novány k vyplacení v průběhu roku 2014, a výchozí zisk z pojistné 
činnosti pro rok 2014 (Graf IV.4 Box). V rámci aplikovaného scé-
náře měl nejvýznamnější vliv na pokles disponibilní míry solvent-
nosti souhrnný dopad šoků pro úrokové riziko a riziko poklesu cen 
státních dluhopisů (Graf IV.5 Box). Dopad těchto šoků ve srovnání 
s loňským testem vzrostl především v důsledku významnějšího po-
sunu swapové úrokové křivky v zátěžovém scénáři. U jednotlivých 
pojišťoven je nicméně dopad těchto šoků významně ovlivněn po-
dílem státních dluhopisů účetně klasifikovaných jako držených do 
splatnosti oceňovaných amortizovanou hodnotou (část 4.1). I když 
se podíl akciových instrumentů na finančním umístění oproti před-
chozímu roku mírně zvýšil, dopad šoku pro akciové riziko mezi-
ročně poklesl vzhledem ke snížení velikosti akciového šoku. Vzhle-
dem k prostředí nízkých úrokových sazeb pojišťovny hledají další 
investiční možnosti. V této souvislosti byl zaznamenán růst podílu 
investic do nemovitostí. V návaznosti na zvýšení velikosti nemovi-
tostního šoku se tak v pojistném sektoru stává nezanedbatelným 
rovněž dopad zátěžového scénáře pro nemovitostní riziko. Rela-
tivně příznivý výsledek šoků pro riziko povodní ve srovnání 
s ostatními riziky potvrzuje, že pojišťovny mají vzhledem 
k testovanému scénáři sjednány kvalitně strukturované zajistné 
programy pro katastrofické škody způsobené povodněmi. 
Z výsledků zátěžového testu dále vyplývá, že pojišťovny disponují 
i po aplikaci šoků dostatečnou výší finančního umístění ke krytí 
technických rezerv (Graf IV.6 Box). 

Součástí zátěžového testu byl stejně jako v předchozím roce rov-
něž ekonomický pohled na citlivost aktiv a pasiv pojišťovny vůči 
pohybu úrokových sazeb a výnosu státních dluhopisů, tj. přístup 
konzistentní s oceněním dle principů Solventnosti II. Na straně 
aktiv byly v ekonomickém pohledu všechny dluhopisy, tj. i dluho-
pisy klasifikované jako držené do splatnosti oceňované amortizo-
vanou hodnotou, oceněny reálnou hodnotou a vystaveny šoku. 
Na straně pasiv byla odhadnuta úroková citlivost minimální hod-
noty pojistných závazků. Pro aktiva a pasiva samostatně se v rámci 
ekonomického pohledu značně zvyšuje vliv šoků pro úrokové rizi-
ko a riziko poklesu cen státních dluhopisů, ovšem výsledný dopad 
na změnu kapitálu je za zúčastněné pojišťovny jen mírně vyšší než 
v rámci Solventnosti I (Graf IV.7 Box). U jednotlivých pojišťoven se 
však výsledky liší vlivem odlišné míry sladění časové struktury aktiv 
a pojistných závazků a odlišné účetní klasifikace aktiv. 

V testu byla rovněž zahrnuta citlivostní analýza aktiv a pasiv na 
další pokles sazeb a kvalitativní vyhodnocení důsledků případného 
déletrvajícího prostředí nízkých úrokových sazeb. Při poklesu úro-
kových sazeb je negativní dopad u tradičního kapitálového život-

GRAF IV.7 BOX 

Srovnání dopadu scénáře pro úrokové riziko a riziko poklesu cen 
státních dluhopisů na změnu kapitálu v závislosti na přístupu k 
ocenění 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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Krytí technických rezerv finančním umístěním pro zátěžový 
test 
(mld. Kč) 
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ního pojištění tlumen pozitivním dopadem u investičního životního 
pojištění a rizikového pojištění a připojištění. Ke zmírnění rizika 
nedostatečných výnosů z finančního umístění (viz část 4.1) volí 
pojišťovny převážně strategii změny produktové skladby. Touto 
změnou je zejména vyšší orientace na investiční životní pojištění, 
u kterého nese investiční riziko pojistník, a dále pokles garantova-
ných sazeb u nových pojistných smluv. Pojišťovny obecně nepřed-
pokládají v případě déletrvajícího prostředí nízkých úrokových sa-
zeb potřebu významnější změny investiční strategie. 

 

 




