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2 REÁLNÁ EKONOMIKA 

2.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 

Jednotlivé regiony světové ekonomiky vykázaly v minulém roce velmi roz-
dílnou ekonomickou výkonnost. Ve většině evropských zemí se počáteční 
očekávání ohledně oživení ekonomického růstu opět nenaplnila, nicméně 
v roce 2014 by se vyspělé evropské země již měly k růstu HDP vrátit. 
To platí také pro domácí ekonomiku, v níž bylo riziko deflace odvráceno 
uvolněním měnové politiky ČNB. Riziko všeobecného poklesu cen je však 
velmi aktuální v jiných zemích EU, na což zřejmě zareaguje ECB uvolně-
ním měnové politiky. Vedlejším efektem však může být zvýšení rizik souvi-
sejících s honbou za výnosem a přijímáním zvýšených rizik při investicích 
na trzích aktiv. Další rizika pro vývoj v EU přicházejí zejména z rozvíjejících 
se ekonomik, které v řadě případů vykazují známky nerovnovážného vý-
voje. Předpokládané snížení růstu v části těchto ekonomik se může ne-
příznivě projevit na českých exportech, především na těch směřujících 
do Německa. Brzdit hospodářské oživení bude ve vyspělých zemích vyso-
ké zadlužení. To mírně roste i v ČR, avšak z nízkých úrovní. Zahraniční 
dluh ČR v roce 2013 vzrostl, ale vzrostlo také jeho krytí zahraničními akti-
vy a devizovými rezervami ČNB. Vládní dluh ČR se vůči HDP stabilizoval 
a neměl by se výrazněji zvyšovat ani v následujících dvou letech. 

Ekonomická aktivita se napříč regiony světové ekonomiky vyvíjela 
velmi rozdílně… 
Optimističtější očekávání z počátku roku ohledně ekonomického růstu 
ve světové ekonomice se v roce 2013 opět nenaplnila, a to téměř v žád-
ném z jejích regionů. Mírně lepšího výsledku oproti očekávání dosáhlo 
z velkých ekonomik pouze Japonsko.1 Přes všeobecné nenaplnění růsto-
vých očekávání však byl minulý rok charakterizován nevyrovnaným vývo-
jem. Ve vyspělých zemích rostl HDP v průměru jen velmi mírně (Graf II.1), 
naopak rozvíjející se země zaznamenaly ve většině případů opět rychlý 
růst (Graf II.2), který ovšem v některých případech vykazoval znaky dlou-
hodobé neudržitelnosti.2 Rovněž v eurozóně, která je hlavním obchodním 
partnerem domácí ekonomiky, se situace nadále vyvíjela heterogenně, 
kdy v zemích postižených dluhovou krizí převládala utlumená ekonomická 
aktivita s nepříznivou situací na trhu práce. Přesto bylo v eurozóně dosa-
ženo mírně lepších výsledků než v roce 2012. Podnikům i domácnostem 
v USA a ve Velké Británii se daří lépe než v zemích eurozóny snižovat rela-
tivní zadluženost, k čemuž přispěly i měnové politiky, případně slabší mě-
na. Obě ekonomiky v roce 2013 procházely viditelným oživením, které 
však mělo z hlediska vývoje na trhu práce odlišné charakteristiky. Zatímco 
poptávka po zaměstnancích v USA zůstala utlumená, ve Velké Británii 
nečekaně rychle narostla. 

1  Velkou ekonomikou je míněno 5 států s nejvyšším nominálním HDP, tedy USA, Čína, Ja-
ponsko, Německo a Francie. 

2  Jedná se o deficity běžného účtu platební bilance, bubliny na trhu nemovitostí, výrazné 
inflační tlaky, deficity veřejných financí apod. Tento vývoj je však heterogenní a netýká se 
všech rozvíjejících se ekonomik. 

GRAF II.1 

Hospodářský růst ve světě a ve vyspělých zemích  
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 2012 a dubna 2014)  

 
Pramen:  MMF (World Economic Outlook, duben 2014) a makroekonomická prognóza 

ČNB z května 2014 
Pozn.:  2013f12 je prognóza pro rok 2013 z října 2012, resp. listopadu 2012. 
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GRAF II.2 

Hospodářský růst v rozvojových a rozvíjejících se zemích  
(meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 2012 a dubna 2014)  

 
Pramen:  MMF (World Economic Outlook, April 2014) 
Pozn.:  2013f12 je prognóza pro rok 2013 z října 2012, resp. listopadu 2012. Položka 
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… tentokrát mají očekávání návratu vyspělých zemí Evropy k růstu 
reálnější základy 
Výsledky za poslední čtvrtletí minulého roku, předstihové indikátory typu 
PMI i samotné odhady ekonomického růstu naznačují, že v letošním roce 
(žluté sloupce v Grafu II.1) by mělo ve vyspělých zemích pokračovat po-
zvolné oživení při zachování velmi nízké inflace. Výhledy zároveň nazna-
čují, že recese v eurozóně by měla skončit. I když většina prognóz 
z přelomu roku byla v předcházejících letech rovněž poměrně optimistic-
ká, nyní mají příznivá očekávání realističtější základ. 

Domácí ekonomická aktivita se v roce 2013 odlepila ode dna 
hospodářského cyklu a v dalších dvou letech by měla poměrně 
robustně růst 
Česká ekonomika vykázala v roce 2013 pokles HDP o 0,9 %, když všech-
ny složky poptávky kromě vládní spotřeby vykázaly negativní příspěvek 
k růstu. Výraznější negativní příspěvek se však týkal pouze tvorby hrubého 
fixního kapitálu. Vývoj v průběhu roku byl značně nevyrovnaný, přičemž 
pokles ekonomické aktivity kulminoval na počátku roku a posléze byl vy-
střídán nevýrazným oživením ve druhém a třetím čtvrtletí. To přešlo 
v posledním loňském čtvrtletí ve znatelný meziroční i mezičtvrtletní růst 
hrubého domácího produktu. Průmyslová produkce se začala zvyšovat již 
ve třetím čtvrtletí minulého roku a za celý rok 2013 vykázala růst 
o 0,5 %. Květnová prognóza ČNB předpovídá pro domácí ekonomiku pro 
letošní rok poměrně robustní oživení (růst HDP o 2,6 %), které by mělo 
být podpořeno zvýšením zahraniční poptávky a uvolněním měnové politi-
ky prostřednictvím oslabení kurzu koruny při již mírně expanzivní domácí 
fiskální politice. Slabší měna zlepšuje cenovou konkurenceschopnost do-
mácí produkce a skrze snížení reálných úrokových sazeb posílí soukromou 
spotřebu a investiční výdaje. V roce 2015 by pak měla ekonomická aktivi-
ta ještě dále zesílit a růst HDP by měl dosáhnout 3,3 %. Bankovní rada 
ČNB při projednávání květnové prognózy vyhodnotila její rizika jako mírně 
protiinflační a v diskuzi o ní konstatovala, že se zvyšuje pravděpodobnost 
pozdějšího opuštění kurzového závazku. 

Rizikem pro hospodářský růst je zejména vývoj v eurozóně 
Hlavním rizikem pro hospodářský růst české ekonomiky zůstává stejně 
jako v minulosti případné obnovení či prohloubení nepříznivého vývoje 
ekonomické aktivity v zemích, do kterých směřuje nejvíce českého expor-
tu. Takové události by přibližně odpovídaly realizaci zátěžového scénáře 
Evropa v deflaci, který je popsán na konci této kapitoly. Dalším význam-
ným, ale obtížně kvantifikovatelným zdrojem rizik pro domácí ekonomiku 
je vývoj v Rusku a na Ukrajině, který se může projevit v poklesu vývozu 
z EU a domácí ekonomiky do těchto zemí a také ve snížení dostupnosti 
a v nárůstu cen energetických komodit (viz také část 2.2). 

V eurozóně vznikají obavy z deflace, na které může ECB reagovat 
rozšířením nestandardních politik 
Přestože centrální banky ve velkých vyspělých zemích již řadu let aplikují 
výrazně podpůrné měnové politiky, zůstávají inflační tlaky značně utlu-
mené. V některých zemích, obzvláště v eurozóně, se v průběhu roku 
2013 začala prohlubovat rizika vzniku deflace. Při nedostatečné poptávce 
a vysoké zadluženosti soukromých i veřejných sektorů by vznik výrazněj-
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ších deflačních očekávání či dlouhodobější otevřené deflace mohl mít sil-
ně negativní dopad do ekonomické aktivity i finanční stability. Projevily by 
se zejména prvky dluhové deflace, při níž zůstává nominální hodnota dlu-
hů stejná, ale při poklesu nominálních příjmů se reálná zadluženost zvyšu-
je. Deflace by tak působila proti zlepšení spotřebitelské poptávky i po-
ptávky po investicích nejen prostřednictvím odkládání výdajů do bu-
doucnosti v důsledku očekávání nižších cen, ale i kvůli vyšší reálné dlu-
hové službě a snaze rychleji splácet stávající dluhy. Při klesajících 
nominálních disponibilních příjmech by zároveň docházelo k redistribuci 
příjmů a majetku od zadlužených domácností s vysokým sklonem ke spo-
třebě k věřitelským domácnostem s nízkým sklonem ke spotřebě. Napříč 
členskými zeměmi lze pozorovat poměrně jasný trend klesající inflace 
(Graf II.3). V některých zemích se již deflace stala reálnou hrozbou a ani 
eurozóna jako celek od ní není příliš vzdálena. V souvislosti s tímto rizi-
kem začaly na počátku letošního roku z ECB přicházet signály o možném 
spuštění kvantitativního uvolňování. 

Hrozba deflace v eurozóně souvisí rovněž s vývojem na úvěrovém 
trhu  
Na rostoucích obavách z deflace v eurozóně se podílí také skutečnost, že 
úvěry do soukromého sektoru celkově nerostou a někde naopak klesají 
(deleveraging). V některých zemích se projevuje snížená dostupnost úvěrů 
pro podnikový sektor, obzvláště pro malé a střední podniky. Nabídková 
strana trhu s úvěry může být v některých regionech eurozóny částečně 
podvázána i tím, že v rámci příprav na vznik společného dohledového 
mechanismu (část 5.6) se banky připravují na hodnocení kvality aktiv 
(AQR, Asset Quality Review) a celoevropské zátěžové testy. Některé z nich 
se mohou v obavě před výsledky těchto prověrek snažit o posílení kapitá-
lové pozice, což ovšem může mít i formu omezování úvěrování. 

Podpůrné měnové politiky mohou zároveň vytvářet rizika pro 
finanční stabilitu  
V souvislosti s dlouhodoběji výrazně uvolněnou měnovou politikou začal 
být v roce 2013 diskutován rozdíl mezi jejím vlivem na reálnou ekonomi-
ku a na finanční sektor. Nízké úrokové sazby a kvantitativní uvolňování 
nepochybně do jisté míry podpořily spotřebitelskou a investiční poptávku. 
Ještě silnější však může být jejich účinek na aktivitu na finančních trzích.3 
V souvislosti s globálně nízkými nominálními výnosy se začaly rozšiřovat 
různé formy honby za výnosem (search for yield), což může vést k vytvá-
ření zárodků bublin na některých trzích aktiv jako například na trhu ev-
ropských rezidenčních i komerčních nemovitostí, o čemž svědčí vyjádření 
centrálních bank či přijímaná obezřetnostní opatření v Německu, Švédsku 
apod. (podrobněji část 5.4). Z globálního hlediska je za největší riziko po-
važován trh dluhopisů (viz část 3.1). Riziko nadhodnocení dluhopisů ne-
musí být nicméně akutní, protože ústup od podpůrných měnových politik 

3  Tímto tématem se zabývají např. Stein, J.: Overheating in Credit Markets: Origins, Mea-
surement, and Policy Responses. přednáška na výzkumném symposiu Federální rezervní 
banky v St. Louis. 7. února 2013; Shin, H. S.: The Second Phase of Global Liquidity and Its 
Impact on Emerging Economies, přednáška na konfeenci Federerální rezervní banky v San 
Francisco, 7. listopadu 2013; Haldane, A.: Ambidexterity, přednáška na konferenci Americ-
ké ekonomické asociace v Philadelpii, 3. ledna 2014.  

GRAF II.3 

Meziroční změny harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v zemích EU 
(v %) 

 
Pramen:  Eurostat 
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bude buď pozvolný (v případě USA či Velké Británie), nebo se bude dále 
odkládat (v případě Japonska). Při slabém růstu poptávky zůstane inflace 
nadále nízká a míra úspor zvýšená. Dlouhodobé úrokové sazby tak mo-
hou setrvávat na historicky nízkých úrovních po delší dobu, ačkoli 
u některých dluhopisů se i tak jejich současné výnosy jeví jako neadekvát-
ně nízké. Obavy z nadhodnocení se týkají rovněž akcií. Ty v roce 2013 
celosvětově zaznamenaly velmi dobrý rok, poměrně slabé investice do 
fyzického kapitálu však otevírají otázku, zda jsou současné zisky nefi-
nančních podniků dlouhodoběji udržitelné.4 

Signály bilanční recese v české ekonomice v průběhu roku 2013 
zesilovaly 
V souvislosti s pozorovanou nízkou inflací v Evropě a možnými deflačními 
tlaky (viz zátěžový scénář Evropa v deflaci) je často diskutováno riziko 
tzv. bilanční recese. To je stav, kdy soukromý sektor v důsledku nesouladu 
mezi výší dluhů a krizí sníženou hodnotou aktiv vytváří pro ozdravení 
svých rozvah vysoké finanční přebytky, které nejsou ostatní sektory 
ochotny či schopny utratit.5 Za této situace může dojít k výpadku v agre-
gátní poptávce, vleklé recesi a deflačním tlakům, přičemž návrat k pl-
nému oživení je většinou velmi pomalý. Pro identifikaci rizika bilanční re-
cese v české ekonomice je možné použít data o finančních zůstatcích 
podle sektoru (Graf II.4). Přestože obrázek není na základě dostupných 
zdrojů dat zcela jednoznačný, lze v roce 2013 pozorovat postupný nárůst 
finančních zůstatků korporátního sektoru (nefinanční podniky a finanční 
instituce) při současném poklesu deficitu sektoru vládních institucí a mír-
ně klesajících finančních přebytcích domácností. Mezera mezi přebytky 
soukromého sektoru a deficitem vládních institucí (někdy také nazývaná 
deflační mezera) potom v roce 2013 překmitla podle dat kapitálového 
účtu ze snižujících se deficitů do kladných hodnot a podle údajů finanční-
ho účtu byla dokonce nejvyšší za dobu sestavování této statistiky. Kladná 
mezera přestavuje přebytek domácích finančních zdrojů, který mohl být 
domácími subjekty spotřebován (resp. investován) a použit na zvýšení 
domácí poptávky. Uvedený vývoj proto naznačuje, že v průběhu roku 
2013 postupně docházelo k jistým výpadkům v agregátní poptávce, které 
lze považovat za signály rizika bilanční recese, resp. její mírnější formy, 
kdy dochází k nesouladu mezi očekávanou hodnotou budoucích příjmů 
a výdajů. Pro přesnější vyhodnocení těchto signálů bude důležitý zejména 
vývoj v nejbližších čtvrtletích, který může přinést díky hospodářskému oži-
vení zvrat v současné tendenci, nebo může naopak současné signály jas-
něji potvrdit. Použití měnového kurzu jako nástroje měnové politiky 
a oslabení koruny, které vedly k eliminaci deflačních očekávání a k uvol-

4  Nárůst cen akcií v roce 2013 lze považovat za standardní reakci na proticyklickou měnovou 
politiku a za odraz růstu podnikových zisků na konci recese. Za růstem cen akcií může stát 
také trendově rostoucí podíl zisků na národních důchodech. Nejistota ohledně dlouhodobé 
udržitelnosti vysokých cen akcií je spojena zejména s tím, že řada velkých podniků vytváří 
značné přebytky hotovosti, ale místo investic je vrací akcionářům. Za touto situací může 
stát zvýšený význam bonusů odvíjejících se od cen akcií, který vede k tomu, že manažeři 
nezřídka volí krátkodobě úspěšné přístupy, ale zároveň vystavují podniky dlouhodobému 
riziku: sníží investice a vyšší zisky vytvářejí přes zvýšené marže, což postupně může vést 
ke ztrátě tržního podílu. Tato hypotéza implikuje, že řada akcií může být vzhledem ke stá-
vající míře zadluženosti podniků nadhodnocená. 

5  Podrobněji byl scénář bilanční recese představen v ZFS 2011/2012, Box 1. 

GRAF II.4 

Finanční zůstatky podle sektoru a deflační mezera 
(roční klouzavé úhrny k HDP; v %)  

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Vyrovnávací položka kapitálového i finančního účtu (KÚ, resp. FÚ) měří finanční 

zůstatky sektoru v daném období (přebytky/deficity). V teorii by se měly obě po-
ložky rovnat, pozorované rozdíly jsou dány chybami měření a statistickými dis-
krepancemi. Deflační mezera je rozdíl mezi finančními zůstatky soukromého sek-
toru a sektoru vládních institucí. 
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GRAF II.5 

Podíl exportů do dané země na celkovém exportu Německa 
(v %; údaje za rok 2013) 

 
Pramen:  Německý statistický úřad 
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nění měnových podmínek podporujících oživení růstu HDP, riziko bilanční 
recese významně oslabily. Měnová politika tak přispívá ke snižování rizik 
pro finanční stabilitu. 

Nová rizika pro ekonomickou aktivitu v EU přicházejí z externího 
prostředí 
Evropské ekonomiky v současnosti čelí řadě rizik z externího prostředí, 
přičemž část z nich nově přichází z rozvíjejících se ekonomik. Kromě ros-
toucí úrovně zadluženosti soukromých sektorů i vlád lze u řady z nich po-
zorovat deficity běžného účtu platební bilance a veřejných financí. Kromě 
toho mohou být rozvíjející se trhy vystaveny výkyvům kapitálových toků, 
a to oběma směry. Pokud by se úrokové sazby ve vyspělých zemích ještě 
dále snížily, mohlo by dojít k obnovení přílivu krátkodobého kapitálu do 
rozvíjejících se ekonomik. Pokud by naopak úrokové sazby vzrostly, např. 
v důsledku přehodnocení rizikových prémií, nastal by odliv kapitálu 
z rozvíjejících se ekonomik vedoucí k depreciaci jejich měn. Tyto tendence 
bylo možné pozorovat na konci minulého a počátku letošního roku u Tu-
recka, Jihoafrické republiky, Brazílie, Ruska, Indie či Indonésie. 

Oslabení hospodářského růstu v rozvíjejících se ekonomikách 
ovlivní i české podniky 
Snaha rozvíjejících se ekonomik zastavit rychlý růst úvěrů nebo stabilizo-
vat měnu prostřednictvím přísnější měnové politiky přispěje ke zpomalení 
dosud velmi rychlého hospodářského růstu v této skupině zemí. Toto bu-
de mít zpětný dopad rovněž na exporty vyspělých zemí. To se týká rovněž 
českých exportů, které jsou silně závislé na aktivitě a exportu německých 
podniků. Německé exporty ovlivňuje podobně jako v případě ČR zejména 
vývoj ekonomické aktivity v sousedních zemích. Podíl exportu do rozvíjejí-
cích se zemí v případě Německa přesahuje mírně 20 %, přičemž 11 p.b. 
připadá na země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), 2 p.b. na Turecko 
a 8 p.b. na ostatní rozvíjející se ekonomiky (Graf II.5). Negativní dopad na 
český vývoz mělo samozřejmě zhoršení situace na Ukrajině a v Rusku (část 
2.2). Pro země EU by mohl mít tento konflikt negativní důsledky také skr-
ze bankovní expozice. Konsolidované bankovní statistiky Bank for Interna-
tional Settlements (BIS) však ukazují, že tyto expozice jsou v řádech jedno-
tek mld. EUR vůči Ukrajině a desítek mld. EUR vůči Rusku, což 
nepředstavuje v souhrnu ani 0,5 % aktiv evropských bank. 

Zadluženost eurozóny klesá příliš pomalu 
Za hlavní překážku oživení spotřebitelské poptávky6 i poptávky po novém 
bydlení v mnoha vyspělých zemích lze označit vysokou zadluženost sou-
kromého sektoru. K oddlužení (tj. k poklesu dluhů v relaci k příjmům) při-
tom dochází obzvláště v případě eurozóny u soukromých subjektů velmi 
pomalu, v případě USA naproti tomu toto zadlužení od svých maxim již 

6  Jednou ze strukturálních příčin oslabené spotřebitelské poptávky ve vyspělých i rozvíjejících 
se ekonomikách může být rostoucí příjmová nerovnost a zvyšující se podíl kapitálu v relaci 
s prací na národních příjmech. Ve vyspělých zemích se tento faktor výrazně projevil poté, 
co vypadla poptávka dočasně financovaná rostoucím dluhem. Na význam tohoto faktoru 
upozorňuje uznávaná studie bývalého hlavního ekonoma Mezinárodního měnového fondu 
a současného guvernéra centrální banky Indie R. Rajana. Viz Rajan, R. (2010): Fault Lines: 
How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy, Princeton University Press.  

GRAF II.6 

Poměr úvěrů do soukromého nefinančního sektoru k HDP 
(credit-to-GDP ratio) 
(v %) 

 
Pramen:  Bank for International Settlements, Fed 
Pozn.:  Úvěry do soukromého sektoru zahrnují všechny závazky vůči všem finančním 

institucím, nikoli jen bankám. 
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GRAF II.7 

Nominální HDP ve vybraných zemích 
(průměrná meziroční tempa růstu v %) 

 
Pramen: OECD 
Pozn.:  Pro období 2014–2015 je použita prognóza. 
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GRAF II.8 

Vývoj všeobecných úvěrových standardů v ČR 
(rozdíl tržního podílu bank v p.b.) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Údaje reprezentují rozdíl mezi tržním podílem bank, které uvedly zpřísnění 

úvěrových standardů, a bank, které uvedly jejich uvolnění v uplynulých třech mě-
sících. Bližší informace o metodice ukazatele je možné nalézt na webových 
stránkách ČNB. 
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značně kleslo (Graf II.6). Vysoká zadluženost se týká především domác-
ností, ale v eurozóně jsou silně zadluženy také podniky. Pokud by se např. 
v důsledku obnovení napětí na finančních trzích zvýšily úrokové sazby 
z úvěrů, aniž by vzrostla dynamika příjmů, došlo by k nárůstu míry defaul-
tu v obou sektorech. Vývoj nominálních příjmů (aproximovaný vývojem 
nominálního HDP) po roce 2008 splácení úvěrů přijatých před krizí neu-
snadňuje (Graf II.7). V dalším období bude jedním z rozhodujících faktorů 
vývoj relativních nákladů na obsluhu dluhu, které se v řadě zemí zvýšily. 

V ČR je situace na trhu s úvěry relativně příznivá, i když dynamika 
příjmů zůstává utlumená 
V domácí ekonomice se na rozdíl od většiny států eurozóny objem úvěrů 
v roce 2013 zvýšil, když hlavním zdrojem tohoto růstu byly úvěry domác-
nostem na bydlení. V jejich případě úvěrové standardy zůstaly obdobné 
jako v roce 2012, zatímco pro ostatní druhy úvěrů se mírně zpřísnily 
(Graf II.8). ČR patří k zemím s nízkou úrovní bankovních úvěrů na HDP7, 
ale dlouhodoběji rovněž s nízkou dynamikou příjmů (Graf II.9). Je nicmé-
ně součástí menšiny zemí, v nichž náklady na obsluhu dluhu v posledních 
letech zároveň klesly a zůstávají nízké (Graf II.10). Podíl úroků a splátek 
jistiny na příjmech nedosahuje 20 %. To je dáno zejména značným pokle-
sem úrokových sazeb z úvěrů na bydlení, který je spojen s uvolněním mě-
nové politiky ČNB i konkurenčním bojem poskytovatelů hypotečních úvě-
rů. 

Zahraniční dluh ČR vzrostl, avšak je více kryt zahraničními aktivy 
bank  
Hrubý zahraniční dluh domácí ekonomiky vůči HDP v roce 2013 vzrostl 
z 51 % na 57 % (Graf II.11), na čemž se ovšem částečně podílí statistický 
efekt slabší koruny po listopadových devizových intervencích ČNB. Tento 
nárůst je tak třeba vnímat v tomto kontextu a posoudit spíše podle krytí 
zahraničního dluhu zahraničními aktivy bank, které naopak vzrostlo ze 
70 % na 78 %. Důvodem je zvýšení devizových rezerv ČNB. Schodek in-
vestiční pozice klesl v roce 2013 o 104 mld. Kč, po očištění o saldo pří-
mých zahraničních investic zůstávají hodnoty obdobné. Pokračovalo zvy-
šování čistého zahraničního zadlužení vlády zhruba stejným tempem jako 
v předešlých letech. Mezi roky 2008 a 2013 se toto zadlužení podle sta-
tistiky platební bilance více než zdvojnásobilo na 620 mld. Kč8 (Graf II.12) 
a z dlouhodobého hlediska by další růst mohl být zdrojem systémového 
rizika. 

Vládní dluh se v poměru k HDP stabilizoval 
Deficit veřejných rozpočtů k HDP činil v roce 2013 1,5 %. Podíl vládního 
dluhu na HDP se v témže období snížil ze 46,2 % na 46 % (Graf II.12). 
Pokles hrubé výpůjční potřeby vlády9 byl dán zapojením rezervy z emisní 
činnosti a její hodnota se v příštích letech vrátí přibližně ke svým původ-

7  Proto není v ČR na rozdíl od eurozóny potřebný pokles zadluženosti soukromého sektoru. 
8  Při definici zahraničního vládního dluhu jako dluhu emitovaného v zahraničí (jak činí MF 

ČR) je tato hodnota 393 mld. Kč. 
9  MF ČR nově vypočítává hrubou výpůjční potřebu vlády včetně splátek státních pokladnič-

ních poukázek. V minulosti tomu tak však nebylo. Pro lepší srovnatelnost hodnot v časové 
řadě používáme původní metodiku. 

GRAF II.9 

Vývoj příjmových makroekonomických agregátů v ČR při 
různých scénářích 
(průměrná meziroční tempa růstu v %) 

 
Pramen:  ČSÚ a prognózy ČNB 
Pozn.:  HDP – hrubý domácí produkt, HDD – hrubý disponibilní důchod. 
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GRAF II.10 

Dluhová služba soukromého sektoru k HDP 
(v %) 

 
Pramen:  BIS Annual Report 2012/2013, SRÚ 2012, ČNB 
Pozn.:  Údaje pro ČR jsou pouze odhady. Dlouhodobý průměr pro ČR je za období 2004–

2007. Dluhová služba zahrnuje kromě úroků i splátky jistiny. 
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ním úrovním z let 2009–2012. Výše vládního zadlužení i rychlost jejího 
zvyšování vykazují v evropském kontextu příznivé hodnoty. Problematická 
může být výše strukturálního schodku. Ta sice v minulém roce dosáhla 
nejnižší úrovně za několik posledních let (zhruba 0,5 % HDP), avšak 
v budoucnu by se podle prognózy ČNB měla dále zvyšovat ke 2 % HDP. 
Vládní dluh v poměru k HDP by měl být v letech 2014 a 2015 stabilní ko-
lem 46 % a v roce 2016 vzrůst na hodnotu kolem 47 %. Hodnota kolem 
50 % může mezi investory do vládních dluhopisů vzbuzovat otázky oh-
ledně dlouhodobé udržitelnosti takové výše dluhu. Strukturální charakte-
ristiky českého vládního dluhu jsou však příznivé, čímž je toto riziko sní-
ženo. 

Alternativní scénáře vývoje ekonomiky 
Možné varianty dalšího makroekonomického vývoje se staly spolu s iden-
tifikovanými riziky základem alternativních scénářů vývoje ekonomiky. 
Tyto scénáře jsou použity zejména v části 4.2 k testování odolnosti české-
ho finančního sektoru. Vývoj základních proměnných v jednotlivých scé-
nářích dokumentují Grafy II.13A–D.10 Vývoj dalších proměnných závislých 
na vývoji makroekonomického prostředí, které jsou relevantní pro zátěžo-
vé testy (tempo růstu úvěrů, míra defaultu, podíl úvěrů v selhání11 a vývoj 
cen nemovitostí), je postupně prezentován v dalších částech Zprávy. 

Základní scénář je založen na květnové makroekonomické prognóze 
ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2014 a předpokládá v letošním roce 
růst ekonomické aktivity o 2,6 %, který bude podpořený jak růstem za-
hraniční, tak domácí poptávky. Pro rok 2015 se předpokládá návrat eko-
nomiky k poměrně robustnímu růstu, a to ve výši 3,3 %. Obecná míra 
nezaměstnanosti bude dle prognózy v průběhu roku 2014 stagnovat na 
úrovni kolem 6,8 % a od následujícího roku začne pozvolna klesat. Cel-
ková inflace se v průběhu letošního roku zvýší ze svých nízkých hodnot 
a na začátku roku 2015 se bude pohybovat na úrovni 2% inflačního cíle. 
S prognózou je konzistentní stabilita tržních úrokových sazeb a jejich po-
zvolný nárůst od začátku roku 2015. Kurz koruny je v průběhu roku 2014 
nadále využíván jako nástroj uvolňování měnových podmínek. 

Zátěžový scénář Evropa v deflaci předpokládá výrazný pokles ekono-
mické aktivity v Evropě např. v důsledku negativních očekávání ohledně 
vývoje globální ekonomiky a obecného růstu rizikové averze investorů 
vůči rozvíjejícím se ekonomikám nebo obnovení problémů v eurozóně. 
Z důvodu poklesu zahraniční poptávky se česká ekonomika dostává opět 
do recese, což posílí pesimistická očekávání soukromého sektoru ohledně 

10  Trajektorie pro Základní scénář je v prvních dvou letech založena na oficiální predikci ČNB 
z května 2014. Za tímto horizontem je použito její prodloužení směrem k předpokládaným 
dlouhodobým rovnovážným hodnotám. 

11  Míra defaultu i podíl úvěrů v selhání se vztahují k identické události, tj. k porušení platební 
morálky dlužníka. Důvodem pro používání anglického termínu u prvního indikátoru a čes-
kého u druhého je potřeba vyhnout se riziku potenciální záměny obou termínů. Zatímco 
míra defaultu je (zpravidla vpředhledící) tokový indikátor zaměřený na vývoj v průběhu urči-
tého časového horizontu (viz Slovníček), podíl úvěrů v selhání je stavový indikátor vypovída-
jící o úrovni úvěrů klasifikovaných jako v selhání v daném časovém okamžiku. 

 

GRAF II.11 

Podíl hrubého zahraničního dluhu ČR na HDP a jeho krytí 
zahraničními aktivy bank 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Jedná se o zahraniční aktiva bankovního sektoru (vč. ČNB) ze statistiky platební 

bilance a čistá zahraniční aktiva MFI z měnového přehledu. 
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GRAF II.12 

Vývoj podílu vládního dluhu na HDP, hrubé výpůjční potřeby 
vlády a čistého zahraničního zadlužení vlády 
(levá osa v %; pravá osa v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB, MF ČR 
Pozn.:  Byly použity odhady ČNB pro podíl dluhu na HDP pro 2014–2016 a odhady MF 

ČR pro výpůjční potřeby ústřední vlády. Výpůjční potřeba je uvedena bez splátek 
státních pokladničních poukázek. 
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GRAF II.13A 

Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP 
(meziročně v %)  

 
Pramen:  ČNB 
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dalšího ekonomického vývoje a zvýší odkládání spotřeby domácností 
a investic podniků. Kombinace útlumu zahraniční a posléze i domácí po-
ptávky zapříčiní citelný propad ekonomické aktivity v ČR na celém tříle-
tém horizontu a způsobí recesi ve tvaru „V“. Zároveň se naplní scénář 
dluhové deflace, kdy z důvodu poklesu ekonomické aktivity, nárůstu ne-
zaměstnanosti a poklesu mezd dochází vlivem cenové deflace k reálnému 
nárůstu dluhu soukromého sektoru. Navíc dlouhodobě nepříznivá eko-
nomická situace trvající od roku 2009 povede k vyčerpání finančních 
zdrojů domácností i nefinančních podniků, což v kombinaci s růstem re-
álného zadlužení zapříčiní výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet své 
závazky. Potíže v reálném sektoru dopadají posléze i na finanční sektor, 
který zaznamená značné úvěrové ztráty a zároveň citelný pokles zisků. 
Měnová politika zůstává uvolněná, když tříměsíční sazba PRIBOR setrvává 
na velmi nízké úrovni na celém horizontu testů a měnový kurz oslabuje. 
Dlouhodobé výnosy dluhopisů však skokově vzrostou z titulu nárůstu glo-
bální averze k riziku a přehodnocení bezpečnosti některých aktiv. 

 

 

 

 

  

GRAF II.13C 

Alternativní scénáře: vývoj 3M PRIBOR 
(v % p.a.)  

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.13D 

Alternativní scénáře: vývoj nezaměstnanosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.13B 

Alternativní scénáře: vývoj inflace 
(meziročně v %)  

 
Pramen:  ČNB 
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2.2 NEFINANČNÍ PODNIKY 

Sektor nefinančních podniků zaznamenal v souladu s hospodářským oži-
vením na konci roku 2013 růst výkonnosti. Doznívají zde nicméně nepříz-
nivé efekty dlouhé recese a výkonnost jednotlivých odvětví zůstává nadále 
značně rozdílná. Celková výše dluhu sektoru příliš nevzrostla, aktuální 
hodnoty zisku a růst reálných úrokových sazeb však mírně snížily schop-
nost podniků obsluhovat dluh. Nízký nárůst celkového dluhu lze vysvětlit 
především poptávkovými faktory, naopak úvěrovou nabídku je možné 
hodnotit jako uspokojivou. Úvěrové riziko se v souhrnu vyvíjelo příznivě, 
avšak vývoj napříč sektorem je silně heterogenní a některá odvětví za-
znamenala jeho další růst. Velké rozdíly v úvěrovém riziku existují také 
z hlediska velikosti podniku, přičemž nejvíce postiženy nedávnou recesí 
byly zejména nejmenší podniky. Hlavním rizikovým scénářem pro sektor 
zůstává nepříznivý vývoj v zemích obchodních partnerů a opětovný návrat 
do recese. Vedle vývoje v eurozóně mohou mít na finanční situaci sektoru 
vliv také rizika spojená s eskalací rusko-ukrajinské krize. 

Hospodářské oživení ke konci roku 2013 se do finančních výsledků 
sektoru zatím plně nepromítlo… 
Výkonnost sektoru se v průběhu roku 2013 postupně zvyšovala a čtvrté 
čtvrtletí přineslo signály viditelného oživení. V souhrnu je však nutné vý-
sledky sektoru nefinančních podniků za rok 2013 i přes příznivá data 
v jeho závěru hodnotit opatrně. Nadále doznívají nepříznivé tendence 
spojené s dlouhým obdobím zvýšené finanční zátěže, kdy se ekonomika 
nacházela v recesi a finanční rezervy podniků klesaly. Toto prostředí stále 
vytváří na část podniků silně negativní tlak, který ohrožuje jejich ziskový 
potenciál.12 Zatímco u podniků, jejichž rentabilita se pohybovala kolem 
mediánu, zůstala ziskovost v roce 2013 obdobná jako v roce předchozím 
(Graf II.14), rostoucí rozdíl mezi mediánovou a průměrnou rentabilitou 
dokládá, že u ostatních podniků došlo k jejímu poklesu nebo prohloubení 
ztrát. Podíl ztrátových podniků se již pohyboval na obdobné úrovni jako 
v krizovém roce 2009. O současné kondici a ziskovosti sektoru vypovídá 
rovněž klesající míra investic i marže (Graf II.15), byť čtvrté čtvrtletí se vyví-
jelo z pohledu obou měr příznivě. Podle Základního scénáře by měla ros-
toucí zahraniční poptávka ve spojení s oslabením měnového kurzu a lep-
šícím se domácím sentimentem přispět k celkovému zlepšení finanční 
situace. Zpoždění mezi nastartováním hospodářského růstu a jeho přeno-
sem do finanční kondice sektoru však zřejmě bude negativně ovlivňovat 
ještě výsledky v průběhu letošního roku. 

… povaha hlavních rizik se příliš nezměnila… 
Hlavní rizika pro další vývoj sektoru zůstávají spojena s robustností oživení 
na trzích obchodních partnerů. Úroveň rizik by se v případě naplnění ne-
příznivého scénáře Evropa v deflaci dále zvyšovala a vzhledem ke zten-
čujícím se finančním rezervám by mohla přinést skokové zhoršení situace. 
K výraznému zesílení problémů by došlo, pokud by se ke zhmotnění hlav-

12  Mezi nejohroženější část sektoru patří vedle vybraných odvětví zejména malé a střední 
podniky (MSP). Situací v segmentu MSP se podrobněji věnuje Box 1. 

GRAF II.14 

Vývoj RoE po zdanění a procento nefinančních podniků 
ve ztrátě 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. 
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GRAF II.15 

Míra marže a míra investic 
(v % hrubé přidané hodnoty sektoru; počítáno z ročních klouzavých úhrnů) 

 
Pramen:  ČSÚ, čtvrtletní národní účty 
Pozn.:  Míra marže = hrubý provozní přebytek k hrubé přidané hodnotě sektoru. Míra 

investic = tvorba hrubého fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě sektoru. 
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ních rizik přidalo také přehodnocení rizikových prémií (viz část 2.1), které 
by vedlo k růstu úrokových sazeb a zhoršené schopnosti obsluhovat dluh. 
Vedle těchto faktorů se významně zvýšilo také geopolitické riziko 
v podobě možných sankcí ohrožujících export na východní trhy (Rusko, 
Ukrajina), který v posledních letech sílil. Odvetná opatření ze strany Ruské 
federace by naopak mohla značně zvýšit ceny dovážených komodit, pře-
devším zemního plynu. 

… nadále přetrvávají také rozdíly mezi výkonností odvětví 
Přes hospodářské oživení zůstávají některá odvětví v silném útlumu a čelí 
problémům se slabou poptávkou. Rozdílnou výkonnost potom dokumen-
tuje asymetrický vývoj jejich ziskovosti (Graf II.16). Pro nejbližší vývoj fi-
nanční stability je důležité, že se ze sestupné fáze dokázala vymanit klíčo-
vá odvětví s vysokým podílem na přidané hodnotě sektoru, zejména pak 
zpracovatelský – a v jeho rámci automobilový – průmysl. I když v auto-
mobilovém průmyslu došlo v roce 2013 k poklesu obchodních marží 
(Graf II.17) a rentabilita za celý rok poklesla (Graf II.16), druhá polovina 
roku 2013 se již nesla ve znamení obnovené poptávky ze zahraničí 
a částečně také v domácí ekonomice. Přílišná závislost hospodářského 
růstu na vývoji v automobilovém průmyslu však může být z dlouho-
dobého hlediska problematická a krátkodobé pozitivní efekty nemusejí 
znamenat příliš robustní typ stability sektoru. 

V kontrastu se zklidněním napětí ve zpracovatelském průmyslu pokračuje 
dlouhodobá krize v segmentu stavebnictví, jehož propad je značný také 
v celoevropském srovnání. Velký útlum se týká zejména pozemního stavi-
telství, které je postiženo dramatickým úbytkem veřejných zakázek. Vedle 
stavebnictví se oživení zatím příliš nepromítlo ani do situace v oblasti slu-
žeb. V delším horizontu vyvstávají závažná rizika v oblasti energetiky, vý-
roby elektrické energie a dobývání uhlí. Příčinou je neuspokojivý stav celé 
evropské energetiky a její nízká konkurenceschopnost zejména ve srov-
nání s USA.13 Přestože známky přímého ohrožení nemusejí být u českých 
energetických společností zatím příliš patrné, již v současné době lze po-
zorovat podstatnou redukci plánovaných investic, snižování produkce 
a dlouhodobější pokles rentability odvětví (Graf II.16). V případě, že ceny 
energií budou v Evropě ve srovnání se zbytkem světa dlouhodobě vyšší, 
bude to zřejmě nakonec znamenat také snížení konkurenceschopnosti 
evropského, a tedy i českého průmyslu. 

Úvěrové riziko v souhrnu mírně klesá…  
S přihlédnutím k délce trvání recese a nepříznivým podmínkám, kterým 
byl sektor nefinančních podniků vystaven, je možné vývoj úvěrového rizi-
ka hodnotit vcelku pozitivně. Ukazatel 12měsíční míry defaultu bankov-
ních úvěrů v průběhu roku 2013 pozvolna klesal (Graf II.18) a obdobně se 
vyvíjel rovněž podíl bankovních úvěrů v selhání na celkových úvěrech ne-

13  Ke ztrátě konkurenceschopnosti dochází zejména z důvodu vysokých dotací na obnovitelné 
zdroje. Pokud by však došlo k přehodnocení současného kurzu a jejich zrušení, bude nao-
pak postižena oblast energetiky, která je na obnovitelných zdrojích založena (např. fotovol-
taika). Současná úvěrová expozice českých bank vůči podnikům zabývajících se fotovoltai-
kou se pohybuje kolem 35 mld. Kč. 

GRAF II.16 

Vývoj RoE po zdanění ve vybraných odvětvích 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a kanalizační vody. Výsledky jsou založeny 

na výběrovém souboru podniků, segment developerských projektů je zahrnut do 
výsledků stavebnictví. Automobilový průmysl zahrnuje podniky v odvětví NACE 
29. Nemovitosti zahrnují podniky provádějící činnosti v oblasti nemovitostí. 
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GRAF II.17 

Obchodní marže ve vybraných odvětvích 
(v % tržeb) 

 
Pramen:  ČSÚ 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. Automobilový průmysl 

zahrnuje podniky v odvětví NACE 29. 
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GRAF II.18 

Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
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finančních podniků (Graf II.19). Spolu s tím zaznamenali zlepšení kvality 
podnikových úvěrů také nebankovní finanční zprostředkovatelé (viz část 
4.1). Negativním jevem ve vývoji úvěrového rizika naopak je, že přeřazení 
úvěrů do kategorie v selhání se netýká pouze starších úvěrů poskytnutých 
v době předkrizového úvěrového boomu, ale postihuje také nejnovější 
úvěry, které se tak do selhání dostávají velmi rychle (Graf II.20). To může 
indikovat, že část nově financovaných projektů nese zvýšenou míru rizika 
a některé banky jsou ochotny vlivem dostatečné likvidity či zvýšené kon-
kurence úvěrovat také rizikovější projekty (viz část 4.1). 

I přes lepšící se makroekonomická data o české ekonomice nelze v nej-
bližší době očekávat další výraznější pokles úvěrového rizika. Podle Zá-
kladního scénáře by mělo úvěrové riziko ještě asi rok přibližně stagnovat 
a později mírně klesnout. V případě, že se pozorované oživení ukáže pou-
ze jako dočasné a dojde k naplnění podmínek nepříznivého scénáře Evro-
pa v deflaci, úvěrové riziko by zaznamenalo strmý nárůst. Opětovný po-
kles by nastal až v průběhu roku 2015, avšak riziko by i tak nadále 
zůstávalo na zvýšených úrovních (Graf II.19). 

… ve vybraných odvětvích a u malých podniků však situace 
zůstává krajně nepříznivá 
Souhrnný vývoj úvěrového rizika zakrývá velké rozdíly mezi rizikovostí 
jednotlivých odvětví a může vyznívat až příliš optimisticky (Graf II.21). 
Úroveň úvěrového rizika napříč odvětvími kopíruje jejich diferencovanou 
výkonnost v posledních letech. Mezi nejvíce postižené segmenty patří na-
dále především stavebnictví, kde úvěrové riziko dále výrazně vzrostlo 
a dosahuje již téměř čtyřnásobně vyššího podílu úvěrů v selhání, než je 
tomu za celý sektor. Vzhledem k vývoji konjunkturních ukazatelů ve sta-
vebnictví, které poukazují na další negativní výhled, lze předpokládat, že 
úvěrové riziko v tomto odvětví ještě nemuselo dosáhnout svého vrcholu. 
Jistý nárůst rizik je možné pozorovat také u zpracovatelského průmyslu, 
a to především v důsledku jeho horší výkonnosti v první polovině roku 
2013. Na rozdíl od stavebnictví však aktuální data naznačují obrat ke 
zlepšení celkové situace a úvěrové riziko by tak v tomto odvětví už nemě-
lo výrazněji růst.  

Délka hospodářské recese měla kromě rozdílně silného dopadu na jed-
notlivá odvětví také výrazně asymetrický vliv na rizikovost úvěrů z hlediska 
velikosti nefinančních podniků. Zatímco velké podniky byly schopny ne-
příznivou situaci dlouhodobě unést a úvěrové riziko u nich spíše klesalo, 
nejmenší (mikro) podniky byly spolu se živnostníky vystaveny podstatně 
vyšší finanční zátěži. To se promítlo do nárůstu jejich úvěrového rizika 
a odlišného průběhu sledovaných ukazatelů v posledních letech 
(Graf II.22). V nejbližším období pravděpodobně zůstane úvěrové riziko 
u nejmenších podniků na velmi vysokých úrovních a návrat k běžným 
hodnotám bude jen velmi pozvolný. Tento stav může vzhledem k vy-
sokému podílu těchto podniků na celkové zaměstnanosti představovat 
riziko také pro budoucí vývoj příjmové situace domácností (více Box 1). 

GRAF II.19 

Podíl bankovních úvěrů v selhání v sektoru nefinančních 
podniků 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.20 

Bankovní úvěry v selhání v členění podle roku poskytnutí 
úvěru 
(v %; bankovní úvěry k 31. 12. 2013) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.21 

Podíl bankovních úvěrů v selhání ve vybraných odvětvích 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 
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BOX 1: SITUACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

Finanční zdraví malých a středních podniků (MSP) a jejich přístup 
k externímu financování se v posledních letech staly v Evropě vý-
znamným tématem. Vzhledem k jejich vysokému podílu na celko-
vé zaměstnanosti i přidané hodnotě sektoru v ČR (asi 70 %, resp. 
50 %)14 má případný nepříznivý vývoj v tomto segmentu značné 
dopady na výkonnost celé ekonomiky a zvyšuje rizika pro finanční 
stabilitu. Hlavně v pokrizovém období se proto začalo více disku-
tovat riziko asymetrického vlivu ekonomických podmínek na zdraví 
MSP a velkých podniků, kdy MSP mají tendenci být méně odolné 
vůči působení velkých jednorázových šoků, stejně jako vůči pro-
středí mělké, ale dlouhotrvající recese. Finanční kondice MSP může 
být také více citlivá na nadměrné omezení úvěrové nabídky či na 
příliš drahý přístup k externímu financování. Cílem tohoto boxu je 
ukázat, nakolik jsou tato rizika relevantní pro situaci v české eko-
nomice a jaký vývoj lze u MSP očekávat v nejbližším období. 

Závislost mezi velikostí podniků a výkonností není v české ekono-
mice příliš překvapivá a do značné míry je determinována vysokým 
podílem vývozů na HDP a dominantním postavením velkých firem 
v odvětvích s nízkou cenovou elasticitou poptávky. Zatímco ex-
portní výkonnost, která je obecně spojena s produkcí větších pod-
niků, byla v posledních letech vcelku uspokojivá, domácí poptáv-
ka, která ovlivňuje především lokálně působící malé podniky (jichž 
je v rámci MSP většina), se vyvíjela nepříznivě. Při déletrvající recesi 
potom hraje významnou roli také velikost vytvořených rezerv, kte-
rá bývá u větších podniků vyšší, a to i díky vlastnické struktuře, kdy 
některé větší podniky jsou schopny získat relativně levné financo-
vání ze zahraničí od svých mateřských společností. Na pozadí těch-
to faktů je možné skutečně pozorovat velké rozdíly ve výkonnosti 
jednotlivých typů podniků v krizovém roce 2009 i v celém pokrizo-
vém období (Graf II.1 Box a II.2 Box). Nejvíce postižené jsou přitom 
zejména nejmenší (tzv. mikro) podniky, které mají v populaci MSP 
více než 90% zastoupení.15  

Tento vývoj ukazuje, že ekonomická situace v posledních letech 
dopadla zejména na menší podniky v rámci MSP velmi tvrdě a je-
jich nízká výkonnost představuje významný faktor tlumící celkový 
rozsah oživení v sektoru nefinančních podniků. Z pohledu finanční 
stability potom vytváří nepříznivá situace v segmentu MSP citelný 
zdroj růstu úvěrového rizika, které je především u mikro podniků 
velmi vysoké (Graf II.22). Dalším negativním důsledkem špatné 

14  Tato čísla odpovídají roku 2010, pramen ČSÚ. 
15  Vysoký podíl firem ve ztrátě u mikro podniků v roce 2009 a jeho postupný pokles může 

naznačovat, že mikro podniky jsou citlivé zejména na jednorázový silně negativní šok, za-
tímco malé podniky mají spíše obtíže ustát dlouhé období, po které se ekonomika nachází 
v recesi. 

GRAF II.1 BOX 

Vývoj RoE po zdanění podle velikosti podniku 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. Mikro podniky = 0–9 

zaměstnanců + obrat do 50 mil. Kč, malé podniky = 10–49 zaměstnanců + obrat 
do 250 mil. Kč, střední podniky = 50–249 zaměstnanců + obrat do 1 250 mil. Kč, 
velké podniky = ostatní. 
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GRAF II.2 BOX 

Podíl podniků ve ztrátě v členění podle velikosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. Mikro podniky = 0–9 

zaměstnanců + obrat do 50 mil. Kč, malé podniky = 10–49 zaměstnanců + obrat 
do 250 mil. Kč, střední podniky = 50–249 zaměstnanců + obrat do 1 250 mil. Kč, 
velké podniky = ostatní. 
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GRAF II.22 

Podíl bankovních úvěrů v selhání v členění podle velikosti 
nefinančního podniku 
(v % dané kategorie) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Členění dostupné v databázi CRÚ neumožňuje zcela přesné vymezení jednotli-

vých kategorií podniků v souladu s platnými definicemi. Kategorie jsou proto 
aproximovány pomocí následujících kritérií. Mikro podniky: 1–9 zaměstnanců + 
obrat do 50 mil. Kč, malé podniky: 10–49 zaměstnanců + obrat do 300 mil. Kč, 
střední podniky: 50–249 zaměstnanců + obrat do 1 mld. Kč, velké podniky: 
ostatní. 
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kondice malých podniků je vzhledem k vysokému podílu na za-
městnanosti pokles reálných mezd v tomto segmentu, zhoršení 
příjmové situace zaměstnanců a přenos úvěrového rizika na sektor 
domácností. 

V souvislosti se špatnými finančními výsledky a rostoucím úvěro-
vým rizikem u segmentu MSP se významným tématem stala otáz-
ka, zda za stagnací čerpaných úvěrů stojí pouze nedostatečná po-
ptávka po úvěru, nebo ji také negativně ovlivnilo zpřísnění 
úvěrových standardů, které může problémy MSP dále vyostřovat. 
Ve druhém případě by potom dávala smysl opatření zacílená pří-
mo na politiku bank vůči MSP. Dostupná data naznačují, že 
v případě české ekonomiky bude pravda spíše na straně zastánců 
hypotézy, že jde především o problém nedostatečné poptávky. 
Absenci zásadních omezení na straně úvěrové nabídky potvrzují 
jak banky v rámci kvalitativního šetření ŠVÚP, tak samotné podni-
ky, které napříč všemi velikostmi hodnotí dostupnost úvěrů jako 
dobrou.16 Přijmeme-li zjednodušený předpoklad, že malé podniky 
obecně čerpají menší úvěry a velké podniky spíše větší úvěry, lze se 
na úrokovou složku úvěrových podmínek podívat také prostřed-
nictvím vývoje rozpětí úrokových sazeb pro velké a malé úvěry 
(Graf II.3 Box). Je zřejmé, že větší podniky obecně mají přístup 
k levnějšímu financování, avšak rozpětí zůstává v posledních letech 
relativně stabilní nebo mírně klesá, což nenaznačuje jednostranné 
zpřísnění úrokové složky pro segment MSP. Velikost rozpětí po-
tom zhruba odpovídá také výši, kterou pro segment MSP potvrdily 
banky v rámci ŠVÚP (tj. 0,4 až 1,2 p.b. s postupným sbližováním 
sazeb během roku 2013). Banky dále uvedly, že podobné pod-
mínky by měly platit také v průběhu celého příštího roku. 

Pomalé snižování úrokového rozpětí může být do jisté míry pře-
kvapivé, neboť nůžky mezi úvěrovým rizikem malých a velkých 
podniků se příliš neuzavírají. To signalizuje, že ochota bank úvěro-
vat segment MSP se ani při rostoucích rizicích (např. vlivem ros-
toucí konkurence na trhu) příliš nemění. Banky nicméně zpřísnily 
neúrokovou složku úvěrových podmínek a aktuálně mají vyšší po-
žadavky na kvalitu a hodnotu zástavy, případně vyžadují vyšší míru 
spoluúčasti na financování ze strany MSP. 

16  Vetší rozdíly v hodnocení dostupnosti úvěrů existují spíše napříč odvětvími než napříč pod-
niky s různou velikostí (viz výše). Empirická literatura jistá finanční omezení pro zdravou 
část segmentu MSP identifikovala v bezprostředně pokrizovém období (viz Pospíšil a 
Schwarz, 2014: Bankruptcy, Investment and Financial Constraints: Evidence from a Post-
Transition Economy, ČNB WP 1/2014). 

GRAF II.3 BOX 

Úrokové rozpětí mezi průměrnými sazbami na nové malé 
a velké úvěry 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Úrokové rozpětí 1: rozdíl mezi průměrnými sazbami na úvěry do 7,5 mil. Kč a nad 

30 mil. Kč. Úrokové rozpětí 2: rozdíl mezi průměrnými sazbami na úvěry do a nad 
30 mil. Kč. 
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GRAF II.4 BOX 

Hodnocení ekonomické situace v průmyslových podnicích 
v závislosti na jejich velikosti 
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Pramen:  ČSÚ 
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Určitý obrázek o současném vnímání ekonomické situace a jejím 
budoucím vývoji ze strany MSP mohou poskytnout pravidelné 
konjunkturní průzkumy ČSÚ.17 Ty ve shodě s ostatními indikátory 
poukazují na to, že větší průmyslové podniky hodnotí v posledních 
letech svou kondici obecně příznivěji než malé podniky a větší op-
timizmus u nich vládne také ohledně ekonomické situace v nej-
bližším období (Graf II.4 Box).18 V delším výhledu by se potom mě-
la s obnovením domácí poptávky postupně zlepšovat také situace 
v segmentu MSP a mělo by tak dojít k jeho stabilizaci. Nejistoty 
spojené s budoucím vývojem MSP však zůstávají poměrně vysoké 
a vyvolávají potřebu tento segment nadále detailně monitorovat. 

Celková výše zadluženosti sektoru může za současných podmínek 
vyvolávat rostoucí potíže… 
I když celková zadluženost nefinančních podniků se příliš nezvýšila 
(Graf II.23), klesající ziskovost omezuje schopnost sektoru generovat do-
statek prostředků pro bezpečnou obsluhu dluhu.19 Na schopnost obslu-
hovat dluhy mají v současnosti nepříznivý dopad také efekty nízkoinflač-
ního prostředí a s nimi spojený nárůst reálných úrokových sazeb z úvěrů 
(Graf II.24). Přestože nominální úrokové sazby zůstávají na rekordně níz-
kých úrovních či dokonce zaznamenávají mírný pokles, příliš nízká inflace 
se promítla do nárůstu reálných nákladů na dluh, který vývoj nominálních 
sazeb nebyl schopen plně absorbovat. Proti nadměrnému vyostření dlu-
hových problémů podniků naopak působí transformace splatnostního 
profilu dluhu směrem k dlouhodobějším splatnostem, čímž dochází 
k rozložení úrokových nákladů do více let a bezpečnějšímu způsobu fi-
nancování. Při souběhu negativních tendencí, kdy by sektor v blízké bu-
doucnosti nezaznamenal obrat ke zlepšení ve finančních výsledcích a kdy 
by při stabilním splatnostním profilu došlo k dalšímu růstu reálných úro-
kových sazeb, se může současná hladina dluhu stát nadměrnou zátěží. 
Takový scénář by nastal v případě dalšího návratu ekonomiky do recese, 
který by byl doprovázen deflačními tlaky a prudkým nárůstem rizikových 
prémií. Pravděpodobnost nastání tohoto scénáře se však po devizových 
intervencích ČNB znatelně snížila. 

… samotná struktura dluhu se jeví jako udržitelná 
Sektorová struktura věřitelů i složení dluhu z pohledu finančních nástrojů 
si dlouhodobě udržují poměrně stabilní charakter a nevykazují posun 
směrem k rizikovějšímu způsobu financování. Vedle obchodních úvěrů, 

17  Členění v konjunkturních průzkumech je založeno pouze na kritériu počtu zaměstnanců, 
které je jiné než definice MSP. Z pohledu segmentu MSP tak sice jde o hrubé členění, ale 
výsledky dobře dokreslují celkovou situaci. 

18  Zajímavou skutečností je, že u stavebních podniků aktuálně vykazují nejlepší ekonomickou 
situaci právě nejmenší podniky s 1–19 zaměstnanci. To je dáno tím, že stavebnictví trpí 
především velmi malou poptávkou po větších stavebních celcích, které jsou realizovány vel-
kými firmami (viz výše). 

19  Viz Tabulka indikátorů, řádek NP.7 a také Graf 1 v tematickém článku Indikátor finančního 
cyklu v české ekonomice publikovaném v této Zprávě.  

GRAF II.23 

Dynamika půjček poskytnutých nefinančním podnikům 
a dynamika emitovaných dluhopisů 
(v mld. Kč; meziroční změna) 

 
Pramen:  ČNB, čtvrtletní finanční účty 
Pozn.:  Nárůst půjček od ostatních finančních zprostředkovatelů při téměř identickém 

poklesu půjček od nefinančních podniků v posledních letech má čistě metodický, 
nikoli ekonomický charakter. Se vznikem holdingových struktur dochází 
v souladu s metodikou ESA 95 k postupné sektorové reklasifikaci holdingových 
(mateřských) společností ze sektoru nefinančních podniků do subsektoru finan-
čních institucí Ostatní finanční zprostředkovatelé. 
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GRAF II.24 

Srovnání nominální a reálné sazby u bankovních úvěrů 
poskytnutých nefinančním podnikům 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Průměrné sazby na korunové úvěry, stavy obchodů. Reálná úroková sazba je 

získána ex post deflováním nominální úrokové sazby pomocí míry inflace měřené 
indexem spotřebitelských cen (CPI) a cen průmyslových výrobců (PPI). 
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které mají při četnosti odběratelsko-dodavatelských vztahů tradičně vyso-
ký podíl na závazcích sektoru, představují nadále klíčový zdroj externího 
financování úvěry poskytnuté bankovním sektorem. Ve střednědobém 
výhledu dochází při získávání externích zdrojů k posilování role emise dlu-
hových cenných papírů (Graf II.23). Tento trend se však týká hlavně vy-
braných velkých podniků v odvětvích s vysokými investicemi. Ukazatele 
koncentrace dokládají, že trh s emisemi českých podnikových dluhopisů 
nadále zůstává z pohledu emitentů vysoce koncentrovaný (Graf II.25), 
a to i přesto, že počet emitentů dluhopisů významně vzrostl (Graf II.26). 
Nárůst nově registrovaných emisí dluhopisů byl převážně motivován vý-
hodnými daňovými podmínkami,20 bližší pohled však prozrazuje, že sku-
tečná emise byla k dnešnímu dni realizována asi jen ve čtvrtině případů. 
Určitá rizika v oblasti emise dluhopisů vyvstávají z důvodu odvětvové kon-
centrace. Mezi nejvýznamnější emitenty, jejichž zadlužení formou dluho-
pisů dynamicky vzrostlo, patří zejména společnosti z oblasti energetiky, 
která se ve střednědobém výhledu může stát problematickým odvětvím 
(viz výše). Na druhé straně držiteli těchto dluhopisů zpravidla nejsou rezi-
dentské subjekty, proto by dopady těchto rizik na český finanční sektor 
byly v případě jejich materializace poměrně omezené. 

Dostupnost úvěrů je dobrá, úvěrová dynamika stagnovala 
především kvůli nízké poptávce po úvěru… 
Výsledky výběrového šetření ČNB a Svazu průmyslu a dopravy u nefi-
nančních podniků ukázaly, že většina oslovených podniků vnímá 
v současné době dostupnost úvěrů jako standardní či velmi dobrou 
a pouze 6 % firem pociťuje omezení na straně úvěrové nabídky.21 Zpřís-
nění úvěrových podmínek nenaznačují ani výsledky ŠVÚP u bank 
(část 2.1) a proti zpřísnění úrokové složky úvěrových podmínek svědčí 
také relativně konstantní úroková marže na nové úvěry.22 Nízkou úvěro-
vou dynamiku v roce 2013 lze proto vysvětlit převážně poptávkovými fak-
tory, které odrážely slabou investiční aktivitu. Obrat ve vývoji poskytova-
ných úvěrů byl zaznamenán až ve čtvrtém čtvrtletí a korespondoval 
s vysokým růstem investic do nových strojů a zařízení. Podle Základního 
scénáře bude úvěrová dynamika postupně růst, i když ani v nejbližších 
letech nedosáhne předkrizových úrovní a ve srovnání s nimi bude poměr-
ně umírněná (Graf II.27). Naopak pokud by došlo k naplnění předpokladů 
scénáře Evropa v deflaci, vykázalo by tempo růstu úvěrů silně negativní 
přírůstky a úvěrový cyklus by se posunul zpět směrem do svého sedla. 

… roste dynamika a podíl úvěrů v cizích měnách 
Ve srovnání s nízkým tempem růstu celkových úvěrů zaznamenalo po-
měrně výrazný růst čerpání úvěrů v cizích měnách, které se projevilo 
ve zvýšení jejich podílu na celkových úvěrech (Graf II.28). Částečně se do 
tohoto vývoje promítl nárůst korunové hodnoty úvěrů v důsledku devizo-
vých intervencí a nízká srovnávací základna. Nárůst cizoměnových úvěrů 

20  U dluhopisů registrovaných do konce roku 2012, jejichž nominální hodnota je jedna koru-
na, je daň z úrokových výnosů zaokrouhlena na celé koruny dolů, tj. na nulu. 

21  Dostupnost úvěrů je silně závislá na odvětví. Většina z firem, které dostupnost hodnotí jako 
špatnou, působí ve stavebnictví. 

22  Marže jsou počítány jako rozdíl mezi úrokovou sazbou na nové úvěry pro nefinanční pod-
niky a 3měsíční sazbou PRIBOR. 

GRAF II.26 

Počet nefinančních podniků emitujících dluhopisy 
(v jednotkách právnických osob) 

 
Pramen:  ECB CSDB, ČSÚ 
Pozn.:  CSDB je databáze spravovaná ECB a obsahuje mj. informace o cenných papírech 

emitovaných v rámci Evropské unie nebo papírech obchodovaných v tomto teri-
toriu. Údaje za ČR jsou verifikovány pomocí dat z Centrálního depozitáře cen-
ných papírů a.s. Počet emitentů z výběrových dat ČSÚ obsahuje také podniky 
s vydanými směnkami. 
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GRAF II.27 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 

 

-10

-5

0

5

10

15

03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/17

Základní scénář Evropa v deflaci

GRAF II.25 

Míry koncentrace dluhopisů emitovaných českými 
nefinančními podniky 
(maximum = 1) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. C(10) index ukazuje 

podíl deseti největších emitentů na celkově emitovaných dluhopisech. Jako 
vstupní data do Herfindahlova-Hirschmanova indexu vstupují čtverce podílů jed-
notlivých emitentů na celkových emitovaných dluhopisech. Hodnoty indexu nad 
0,25 jsou obecně považovány za příznak velmi vysoké míry koncentrace. 
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bylo možné pozorovat již v období před devizovými intervencemi, a může 
tak souviset spíše s financováním plánovaných investic (viz také část 3.2). 
Úvěry v cizí měně jsou tradičně čerpány hlavně podniky zaměřenými na 
vývoz, které je používají jako prostředek přirozeného zajištění proti kurzo-
vému riziku. Protože se ale měnové složení úvěrů u exportérů příliš ne-
změnilo (Graf II.28), je pravděpodobné, že na části růstu úvěrů v cizích 
měnách se podílely také podniky s otevřenou devizovou pozicí, což se 
může v budoucnu projevit nárůstem kurzového rizika a vyšší citlivostí části 
podniků na kurzové změny. 

Závislost sektoru na vývoji ve vnějším prostředí se zvyšuje 
Vlivem nedostatečné domácí poptávky míří stále vyšší procento domácí 
produkce na zahraniční trhy, přičemž podíl vývozů na HDP aktuálně do-
sahuje přibližně 80 %. Dobré výsledky vývozců se odrážejí v jejich nízkém 
úvěrovém riziku, které se pohybuje hluboko pod úrovní celého sektoru 
(Graf II.29).23 Posilování exportní orientace české ekonomiky ale dále pro-
hlubuje závislost výkonnosti sektoru na vývoji ve vnějším prostředí. Vzhle-
dem ke geografické struktuře vývozů je sektor nefinančních podniků vy-
staven zejména riziku vyhrocení problémů v zemích EU (scénář Evropa 
v deflaci) a riziku eskalace rusko-ukrajinské krize. Podíl vývozů do Ruské 
federace a Ukrajiny se mezi lety 2009 až 2013 zhruba zdvojnásobil 
a hodnota vývozů v současnosti dosahuje téměř 150 mld. Kč (resp. 4,7 % 
na celkových vývozech zboží a služeb). Uvalení ekonomických sankcí by 
zřejmě přineslo výrazný propad této hodnoty a také ohrožení aktuálně 
realizovaných investic, zmrazení aktiv či riziko nesplacení současných po-
hledávek z obchodního styku. Materializace těchto rizik by pro podniky se 
silnou orientací na tento region znamenala závažné důsledky. Naproti 
tomu nelze v případě zavedení sankcí vyloučit riziko omezení dodávek 
zemního plynu a ropy (zhruba 5 % celkových dovozů), což by vedlo 
k podstatnému zvýšení cen výrobních vstupů a následně vyústilo do zhor-
šení kondice celého sektoru. 

  

23  Protože největší exportéři patří většinou mezi velké podniky, existuje zde zřejmá souvislost 
s úvěrovým rizikem velkých podniků, které mají větší rezervy k tlumení dopadů nepříznivé-
ho ekonomického vývoje (viz Graf II.22). Srovnání měr úvěrového rizika mezi skupinou nej-
větších exportérů a celým sektorem může být touto skutečností zkresleno. 

GRAF II.28 

Meziroční tempo růstu úvěrů v cizích měnách a jejich podíl na 
celkových bankovních úvěrech nefinančních podniků 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.29 

Podíl bankovních úvěrů v selhání u skupiny 1 000 největších 
exportérů 
(v %)  

 
Pramen: ČNB 
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2.3 DOMÁCNOSTI 

Situace na trhu práce se pro domácnosti v minulém roce nezlepšila, když 
stagnovala nebo dokonce vzrostla míra nezaměstnanosti a opět klesly 
reálné mzdy. Podíl domácností s úvěrem zůstal podobný jako 
v předchozích letech a stav jak hypotečních, tak spotřebitelských úvěrů se 
v roce 2013 meziročně mírně zvýšil. Další pokles úrokových sazeb 
z hypotečních úvěrů pak znamenal, že se mírně snížil podíl čistých úroko-
vých plateb domácností vůči jejich disponibilním příjmům. To se projevilo 
i přes snížení reálných příjmů v mírném poklesu úvěrového rizika, který by 
měl pokračovat i v tomto roce. Hlavním rizikem pro sektor domácností je 
růst úrokových sazeb z hypotečních úvěrů v kombinaci s poklesem příjmů, 
což je vývoj obdobný zátěžovému scénáři Evropa v deflaci. Zatíženost 
domácností splátkami je napříč příjmovými skupinami relativně rovno-
měrná, což je pro finanční stabilitu pozitivní. Naopak průměrný poměr 
mezi hodnotou hypotečních úvěrů a hodnotou zastavené nemovitosti je 
napříč jednotlivými kraji heterogenní. Zdokonalené zátěžové testy ukazují, 
že předluženost domácností vzrostla poměrně výrazně v roce 2012, za-
tímco v minulém a současném roce by měla naopak mírně klesnout. 
V případě realizace zmíněného scénáře Evropa v deflaci by však předluže-
nost domácností výrazně vzrostla, a to zejména u nízkopříjmových do-
mácností, které mají zároveň nejvyšší výchozí míru předluženosti. 

Reálné mzdy domácností opět klesly při stagnující míře 
nezaměstnanosti 
Pokračování recese se v roce 2013 projevilo negativně na trhu práce. 
Průměrná nominální mzda přibližně stagnovala (+0,1 %), což znamenalo 
pokles průměrné reálné mzdy (nominální mzdy byly deflovány meziroč-
ním růstem CPI) o 1,4 % již druhým rokem v řadě (Graf II.30).24 Všeobec-
ná míra nezaměstnanosti (ILO) zhruba stagnovala. Alternativní indikátor 
nezaměstnanosti však poskytuje odlišný obrázek, když podíl nezaměstna-
ných osob sledovaný MPSV vzrostl v minulém roce o 1 p.b. Pozitivně však 
lze vnímat fakt, že celková zaměstnanost mírně vzrostla, což bylo na roz-
díl od roku 2012 dáno zejména jejím zvýšením mezi zaměstnanci, nikoliv 
mezi živnostníky. Díky očekávanému oživení všeobecné ekonomické akti-
vity by v roce 2014 měly reálné mzdy vzrůst o 1,5 %, což by mělo ale-
spoň částečně utlumit hlavní zdroj rizika úvěrového selhání v sektoru do-
mácností. Díky devizovým intervencím ČNB a následnému oslabení české 
koruny by se měla v tomto roce situace na trhu práce postupně zlepšovat, 
ačkoliv prozatím spíše přechodem částečných úvazků na plné úvazky než 
vznikem nových.  

Pokles úrokových sazeb z hypotečních úvěrů a jen mírný růst 
zadluženosti domácností vedl opět ke snížení podílu čistých 
úrokových plateb na HDD 
Závazky domácností vůči hrubému disponibilnímu důchodu (HDD) se 
v roce 2013 mírně zvýšily a dosáhly hodnoty 61,6 % (Graf II.31). Zadlu-

24  Průměrné čisté příjmy domácností dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ obsahující i mimo-
mzdové položky pak reálně klesly o výraznějších 2,5 %, obdobně reálný HDD domácností 
klesl o 2,9 %. 

GRAF II.30 

Vývoj nominálních a reálných mezd, míry nezaměstnanosti 
a zaměstnanosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Obecná míra nezaměstnanosti je sezonně očištěna. Přerušované čáry ukazují 

vývoj proměnných při realizaci Základního scénáře.  
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GRAF II.31 

Ukazatele zadluženosti domácností 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  Údaje o čistých úrokových platbách nezohledňují nebankovní instituce. 
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žení českých domácností však zůstává vzhledem k jejich příjmům a v po-
rovnání s vyspělými zeměmi relativně nízké. Absolutní výše úvěrů zazna-
menala v roce 2013 obdobný nárůst jako ve dvou předešlých letech 
o 4,5 % (Graf II.32). To bylo dáno zejména růstem hypotečních úvěrů 
o 5,2 %. V případě spotřebitelských úvěrů dosáhl růst 2,1 %, což ovšem 
znamenalo zastavení poklesu z roku 2012. Růst úvěrů domácnostem by 
měl v budoucích několika letech zrychlovat, avšak v případě naplnění zá-
těžového scénáře Evropa v deflaci by zmíněné úvěrové agregáty zazna-
menaly pokles (Graf II.32). 

Z hlediska podílu domácností, které měly ke konci roku 2012 nějaký úvěr, 
v jednotlivých příjmových kvintilech nedošlo oproti předchozím rokům 
k žádnému výraznějšímu posunu a stále tak platí, že úvěry měly přede-
vším vysokopříjmové domácnosti. Rozdíl je pak výraznější u hypotečních 
úvěrů, které mělo na konci roku 2012 téměř 39 % domácností v nej-
vyšším příjmovém kvintilu, zatímco jen 7 % domácností v nejnižším pří-
jmovém kvintilu. V případě spotřebitelských nebo jiných úvěrů pak byly 
nízkopříjmové domácnosti zadlužené také méně často, avšak při rozdělení 
domácností do kvintilů dle příjmů na spotřební jednotku měly zmíněný 
druh úvěrů zhruba stejně často jako domácnosti vysokopříjmové 
(Graf II.33). 

Přes uvedené zvýšení absolutní hodnoty zadlužení domácností však jejich 
čisté úrokové platby bankovním institucím v roce 2013 v poměru 
k hrubému disponibilnímu důchodu stejně jako v roce 2012 mírně klesly, 
což bylo dáno dalším poklesem úrokových sazeb z hypotečních úvěrů, 
které dosáhly svých historických minim. Domácnosti jako celek také díky 
pomalému růstu svých závazků mírně zvýšily své relativní bohatství, když 
se podíl čistých finančních aktiv k HDP zvýšil o 1,1 p.b. V tomto ohledu je 
však vývoj pravděpodobně značně heterogenní napříč příjmovými skupi-
nami domácností. Struktura finančních aktiv domácností zůstává obdob-
ná jako v minulosti, lze však vysledovat pokračující trend zvyšujícího se 
podílu spořicích státních dluhopisů (z 3,4 % na 4,1 %) a snižujícího se 
podílu termínovaných vkladů (z 19,5 % na 17,7 %). 

Zatížení domácností splátkami úvěrů je napříč příjmovými 
skupinami velmi homogenní 
Analýza na datech ze Statistiky rodinných účtů ČSÚ ukazuje, že hetero-
gennost domácností z hlediska jejich příjmů a zatížení splátkami úvěrů 
není příliš vysoká. Jak lze vidět z Tab. II.1, poměr měsíčních splátek úvěrů 
domácností k jejich čistému měsíčnímu příjmu (debt-to-income ratio) je 
napříč příjmovými decily i v čase velmi stabilní a pohybuje se okolo 13 %. 
Pro posouzení rovnoměrnosti rozložení samotných čistých příjmů se po-
užívá Giniho koeficient.25 Hodnota Giniho koeficientu za všechny české 
domácnosti za rok 2012 činila 28,6 %, čímž se řadíme k zemím s velmi 

25  Tento koeficient hypoteticky nabývá hodnoty 100 %, pokud všechny příjmy v ekonomice 
má pouze jedna domácnost a ostatní nemají žádné příjmy (absolutní nerovnost příjmů), a 
hodnoty 0 %, pokud mají všechny domácnosti stejné příjmy (absolutní rovnost příjmů).  

GRAF II.32 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.33 

Podíl domácností s úvěrem podle různě definovaných 
příjmových kvintilů 
(v %) 

 
Pramen:  SRÚ 2012, výpočty ČNB 
Pozn.:  Příjmové kvintily byly vytvořeny jak podle absolutní výše příjmů (světle modré 

a světle červené sloupce), tak podle příjmů na spotřební jednotku (tmavě modré 
a tmavě červené sloupce). Spotřební jednotka (SJ) je definována dle OECD, kde 
celou spotřební jednotku tvoří jen hlava domácnosti, děti do 13 let mají váhu 0,5 
SJ a ostatní osoby 0,7 SJ. 
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vysokou rovností příjmů.26 Pozitivně pro finanční stabilitu vyznívá fakt, že 
rovnost příjmů je vyšší pro domácnosti, které mají nějaký úvěr (hodnota 
Giniho koeficientu pro rok 2012 činí 24,8 %), což přispívá k omezení 
úvěrového rizika. Z Tab. II.1 dále vyplývá, že (ne)rovnost čistých příjmů je 
v čase téměř konstantní. 

Hodnoty výše hypotečních úvěrů v poměru k hodnotě nemovitosti 
jsou napříč kraji značně heterogenní 
Díky možnosti použít nově data z bankovního registru klientských infor-
mací (BRKI) a propojit je s údaji ze šetření životních podmínek domácností 
(SILC) lze přibližně odhadnout průměrné hodnoty poměru loan to value 
(LTV) u hypotečních úvěrů v závislosti na kraji, kde byly poskytnuty, a vě-
ku osoby, které byly poskytnuty. V odhadu ukazatele LTV byla v čitateli 
použita průměrná částka financovaná hypotečním úvěrem. To znamená, 
že tento odhad spíše odpovídá poměru LTV při poskytnutí úvěru, nikoli 
aktuálním hodnotám LTV zohledňujícím již uskutečněné pravidelné splát-
ky či splátky mimořádné.27 Vyšší LTV mají spíše kraje s vyšší nezaměstna-
ností a nižšími mzdami (Graf II.34), kde průměrný žadatel o hypotéku ne-
stačil pravděpodobně uspořit příliš velkou částku, která je do koupě 
nemovitosti vložena jako vlastní prostředky. Variabilita LTV mezi kraji je 
značná, když nejnižší průměrné LTV má Středočeský kraj s hodnotou 
zhruba 46 % a nejvyšší Plzeňský kraj s LTV přibližně 77 %. Obdobným 
způsobem byly odhadnuty hodnoty ukazatele LTV pro jednotlivé věkové 
skupiny. Skupiny uprostřed věkového spektra mají spíše nižší než průměr-
né hodnoty LTV, zatímco skupiny na krajích spektra vykazují spíše vyšší 
než průměrné LTV. Vyšší LTV u mladších osob lze opět vysvětlit nižším 
podílem vložených vlastních prostředků, které mohly tyto osoby uspořit. 

Výše poskytnutého hypotečního úvěru je dobrým indikátorem 
úvěrového rizika 
V ZFS 2012/2013 bylo upozorněno na negativní vztah mezi celkovým ob-
jemem závazků v daném kraji a průměrnou mírou problémových úvěrů.28 

Data získaná z BRKI umožňují spočítat průměrnou financovanou částku 
v daném kraji, která se ukazuje být silněji negativně korelovaná s podílem 
problémových úvěrů (Graf II.35) než absolutní výše hypotečních závazků 
domácností, a to i pokud zohledníme kromě dělení domácností podle 
krajů také dělení podle věku. Vysvětlením je zřejmě fakt, že domácnosti s 
vyšší hypotékou mají rovněž v průměru vyšší příjmy. 

26  Je třeba mít na paměti, že odlišné hodnoty obdržíme, pokud je Giniho koeficient počítán 
na úrovni jednotlivců a před zdaněním a sociálními dávkami. Pro posouzení skutečnosti je 
však podstatné brát v potaz to, že lidé žijí v domácnostech, a zohlednit daně a transfery.  

27  Zároveň však je ve jmenovateli průměrná hodnota nemovitosti u domácností s úvěrem 
v daném kraji k 31. 12. 2012, což může znamenat mírné podhodnocení jmenovatele oproti 
stavu v době poskytnutí úvěru, kdy byly obecně ceny nemovitostí vyšší. Odhadnuté hodno-
ty počátečního LTV jsou tak pravděpodobně nadhodnoceny a měly by být chápány jako 
orientační a využitelné zejména pro porovnání mezi kraji. 

28  Ukazatel tzv. problémových úvěrů sloužící k porovnání úrovně úvěrového rizika je koncep-
tuálně podobný podílu NPL u úvěrů, avšak s tímto ukazatelem nemůže být přímo srovná-
ván kvůli odlišné konstrukci výkazů BRKI a ČNB.  

TAB. II.1 

Vývoj podílu splátek k čistým příjmům domácností podle 
příjmových decilů a rovnoměrnost rozdělení čistých příjmů 
mezi domácnostmi 
 (v %) 
 2010 2011 2012 

Decil Splátky / čistý příjem 
1. 15,0 10,9 11,1 
2. 13,1 13,6 14,7 
3. 12,3 15,5 15,1 
4. 13,5 11,1 11,3 
5. 14,7 12,1 15,6 
6. 12,5 14,9 14,4 
7. 12,5 13,5 15,6 
8. 13,2 13,4 13,5 
9. 13,3 14,7 14,0 
10. 10,9 13,7 12,7 

Celkem 12,5 13,7 13,8 
Domácnosti Giniho koeficient čistých příjmů 

s úvěrem 24,9 24,1 24,6 
všechny 27,8 27,7 28,5 

Pramen:  Statistika rodinných účtů ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Průměrný podíl splátek k čistým příjmům je uveden pro domácnosti s nějakým 

úvěrem. Do příjmových decilů jsou domácnosti rozděleny bez ohledu na to, jestli 
mají úvěr. Giniho koeficient čistých příjmů nabývá hodnoty 0 % až 100 %, nižší 
hodnota znamená větší rovnost čistých příjmů. 

 
GRAF II.34 

Závislost podílu problémových úvěrů na průměrné výši 
hypotečního úvěru v krajích 
(osa x: průměrná výše hypotéky v mil. Kč; osa y: podíl problémových úvěrů v %) 

 
Pramen:  Bankovní registr klientských informací, výpočty ČNB 
Pozn.:  Stav k 31. 12. 2013. Problémový úvěr byl k uvedenému datu 90 nebo více dní po 

splatnosti. 
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GRAF II.35 

Průměrný LTV poměr hypotečních úvěrů v krajích při 
poskytnutí úvěru 
(v %) 

 
Pramen:  Bankovní registr klientských informací, SILC 2012, výpočty ČNB 
Pozn.:  Stav k 31. 12. 2012. 
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Úvěrové riziko domácností mírně kleslo, což by mělo pokračovat 
i nadále 
Úvěrové riziko domácností podle ukazatele 12měsíční míry defaultu v ro-
ce 2013 mírně kleslo (Graf II.36). Takový vývoj by měl pokračovat podle 
Základního scénáře i v dalších letech. Pokles uvedeného ukazatele byl vý-
raznější v segmentu úvěrů na bydlení než u spotřebitelských úvěrů. To 
obecně odpovídá relativní necitlivosti úvěrového rizika a úrokových sazeb 
u spotřebitelských úvěrů na hospodářský či finanční cyklus. Ukazatel podí-
lu úvěrů v selhání také poklesl (Graf II.37). Toto momentální snížení úvě-
rového rizika domácností v roce 2013 bylo dáno zejména rekordně níz-
kou úrovní úrokových sazeb z hypotečních úvěrů, které mají na celkovém 
stavu úvěrů domácnostem většinový podíl.29 Do budoucna by rizikem 
mohl být hlavně růst úrokových sazeb z těchto úvěrů doprovázený pokra-
čováním poklesu reálných mezd. Takový vývoj by zhruba odpovídal mate-
rializaci zátěžového scénáře Evropa v deflaci, během kterého by 12mě-
síční míra defaultu v tříletém horizontu vzrostla přibližně o 2 p.b., což by 
se projevilo zvýšením podílu úvěrů v selhání o více než 2,5 p.b. 
(Graf II.37). 

Zátěžové testy domácností ukazují na vysokou citlivost 
nízkopříjmových domácností na zátěžový scénář 
Metodika zátěžových testů domácností byla oproti ZFS 2012/2013 dále 
zdokonalena např. o kalibraci modelových toků na trhu práce podle sku-
tečně pozorovaných.30 Obecně je předluženost31 domácností vyšší u níz-
kopříjmových domácností a napříč příjmovými kvintily značně vzrostla 
v roce 2012 na úroveň, na které pravděpodobně přibližně zůstala i v roce 
2013 a měla by zůstat při předpokládaném vývoji i v roce 2014 
(Graf II.38). Podíl předlužených domácností nejvíce narostl v roce 2012, 
kdy klesly reálné mzdy a zároveň vzrostla míra nezaměstnanosti, což se 
nejsilněji projevilo u prvních dvou nízkopříjmových kvintilů. V loňském 
roce podíl domácností neschopných plnit své závazky spíše stagnoval 
a podobně by tomu mělo být i v roce 2014.32 K tomu by měla vést obec-
ně nízká úroveň úrokových sazeb z hypotečních úvěrů a obnovený růst 
reálných mezd. Nejvyšší citlivost na zátěžový scénář Evropa v deflaci pak 
vykazují stejně jako v minulosti nízkopříjmové domácnosti. Podíl jejich 
závazků na celkovém stavu úvěrů domácností je však relativně nízký 
a vysokopříjmové domácnosti vykazují nízkou citlivost na zátěž, a proto 
by případná realizace zmíněného scénáře měla mít omezený dopad do 
bankovních rozvah. 

Dopady razantního skokového zvýšení úrokových sazeb do 
předluženosti domácností by byly relativně mírné 
Rámec zátěžových testů domácností byl využit i pro simulaci dopadu sko-
kového zvýšení úrokových sazeb o 3 p.b. v případě, že by všechny úroko-

29  Z dlouhodobého hlediska mohou nízké úrokové sazby z úvěrů podněcovat k přijímání 
nadměrných rizik a vést naopak k růstu podílu úvěrů v selhání. 

30  Detailně je popsána v ČNB Working Paper 2/2014. 
31  Tento pojem je definován ve výše uvedeném Working Paperu. 
32  Údaje za rok 2013 jsou pouze odhadnuté, přestože makroekonomické údaje za tento rok 

jsou již ve většině případů známé. Na úrovni jednotlivých domácností jsou totiž nejaktuál-
nější dostupná data z roku 2012. 

GRAF II.36 

Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen:  Bankovní registr klientských informací, výpočty ČNB 
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GRAF II.37 

Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu obyvatelstva 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.38 

Podíl předlužených domácností podle příjmových kvintilů 
(v %) 

 
Pramen:  Statistika rodinných účtů 2011 a 2012, výpočty ČNB 
Pozn.:  Jde o podíly u domácností, které mají nějaký úvěr. Příjmové kvintily jsou však 

vytvořeny na základě celého vzorku domácností. 
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vé sazby z úvěrů domácnostem byly plně variabilní.33 Dopady této simula-
ce na předluženost domácností jsou uvedeny pro hypoteční a nehy-
poteční úvěry samostatně (Graf II.39). Při určení toho, zda daná domác-
nost selže ve splácení hypotečního nebo nehypotečního úvěru (nebo 
obou) v případě, že má oba druhy úvěrů, bylo nutno z důvodu nedostat-
ku dat použít zjednodušující předpoklad, že domácnost svůj finanční pře-
bytek34 po zaplacení nezbytných výdajů použije vždy nejprve na splacení 
(i částečné) hypotečního úvěru, ačkoliv má i spotřebitelský úvěr, který by 
šlo ze zmíněného přebytku plně pokrýt. Simulace ukazuje, že více než 
polovina zvýšení podílu předlužených domácností by byla dána nespláce-
ním hypotečních úvěrů. Poněkud překvapivé je, že na nárůst úrokových 
sazeb jsou více citlivé domácnosti z nejvyššího příjmového kvintilu než 
domácnosti ze čtvrtého příjmového kvintilu (druhý nejvýše příjmový). Cel-
kové zvýšení předluženosti domácností by mělo při zmíněném šoku hod-
notu 1,38 p.b., což lze vzhledem k síle daného šoku považovat za relativ-
ně mírné. Dopad do bilancí bank by byl ztlumen tím, že nízkopříjmové 
domácnosti, u kterých by vzrostla předluženost nejvíce, mají relativně níz-
kou absolutní hodnotu závazků. 

Značný objem nových hypotečních úvěrů nepředstavuje pro 
bankovní sektor takové riziko, jak by se mohlo zdát 
V rámci tzv. nových hypotečních úvěrů jsou vykazovány i úvěry, které nejsou 
nové v pravém slova smyslu. Znamenají pouze nové zafixování úrokové saz-
by, a to buď u původní banky dlužníka (refixaci), nebo u banky jiné (refinan-
cování). Podle předběžných údajů35 oba druhy těchto úvěrů tvořily v prvním 
čtvrtletí letošního roku zhruba polovinu všech úvěrů vykazovaných jako no-
vé, avšak fakticky neznamenají ve většině případů růst pohledávek bankov-
ního sektoru jako celku za domácnostmi.36 Dlužníci spojení s těmito úvěry 
navíc v minulosti již prokázali schopnost hypoteční úvěr splácet, což je urči-
tou indikací jejich platební morálky také do budoucna. Veřejně citovaná čísla 
o objemech nových hypotečních úvěrů tak mohou být ve značném množství 
případů zavádějící (protože nejsou očištěna o případy refixací a refinancová-
ní), což lze obecně říci i o obavách z růstu bankami přijímaných úvěrových 
rizik. Nová data také ukazují, že malé a střední banky jsou schopny v rámci 
konkurenčního boje poměrně úspěšně přesvědčit klienty jiných bank, aby 
svůj hypoteční úvěr refinancovali u nich. Jejich podíl na refinancovaných úvě-
rech je totiž podstatně vyšší než v případě refixovaných nebo reálně nových 
úvěrů (červené sloupce, Graf II.40). To se odráží ve vysokém podílu refinan-
covaných hypotečních úvěrů na všech nových hypotečních úvěrech malých 
a středních bank, což může znamenat zmírnění úvěrového rizika u těchto 
subjektů, které jsou vůči němu zpravidla méně odolné než velké banky. 

33  Tento předpoklad je v souladu s konzervativní povahou zátěžových testů, skutečné dopady 
simulovaného šoku by byly menší. Tento předpoklad jsme přijali, protože Statistika rodin-
ných účtů neobsahuje údaje o tom, jestli domácnost má variabilně úročený úvěr. Možným 
způsobem řešení tohoto problému by bylo simulovat dopady šoku pro určité typické do-
mácnosti. Určení těchto typických domácností by však bylo značně arbitrární. Simulace do-
padu úrokového šoku na všechny domácnosti dává představu o tomto dopadu na „prů-
měrnou domácnost“ v jednotlivých příjmových kvintilech. 

34  Viz již zmíněný WP ČNB 2/2014. 
35  Oficiální údaje budou publikovány v červenci 2014. 
36  V některých případech je však součástí refinancování nebo refixace i dohoda banky 

s dlužníkem o navýšení původní financované částky. V rozsahu tohoto navýšení pak vzros-
tou i pohledávky bankovního sektoru za klienty. 

GRAF II.39 

Nárůst podílu předlužených domácností v reakci na zvýšení 
úrokových sazeb z úvěrů o 3 p.b. 
(v p.b.) 

 
Pramen:  Statistika rodinných účtů 2012, výpočty ČNB 
Pozn.:  Nárůsty podílů předlužených domácností jsou vztaženy ke všem domácnostem 

s úvěrem, nikoli jen k domácnostem s daným typem úvěru. 
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GRAF II.40 

Nové hypoteční úvěry obyvatelstvu podle typu banky 
(v % ze všech nových úvěrů daného segmentu trhu; údaje za 1. čtvrtletí 2014) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Údaje jsou pouze předběžné. Velké banky zahrnují Komerční banku, ČSOB, 

Českou Spořitelnu, Hypoteční banku a UniCredit Bank. Ostatní banky zahrnují 
malé a střední banky. Refixované úvěry byly refixovány u stejné banky. Refinan-
cované úvěry byly refixovány u jiné banky. 
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