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3 FINANČNÍ SEKTOR 

3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 

Vývoj českého finančního sektoru byl v roce 2014 převážně příznivý. 
V prostředí ekonomického oživení zvýšil bankovní sektor ziskovost, posílil 
kapitálový poměr a likviditu. S rezervou plní nová evropská regulatorní 
pravidla. Pojišťovny jsou dobře kapitálově vybaveny a většina z nich 
udržuje stabilní ziskovost. Výsledek sektoru byl však nepříznivě ovlivněn 
vývojem v zahraničí. Dynamicky se rozvíjí investiční fondy, které nabízí 
alternativu k bankovním vkladům v prostředí nízkých úrokových sazeb. 
Pokračoval proces stabilizace segmentu družstevních záložen a byly 
schváleny legislativní změny upravující jejich činnost v souladu s principy 
družstevnictví. Sektor fondů penzijních společností je rovněž stabilní. 
Po zrušení druhého pilíře spoří účastníci v tradičních transformovaných 
a nových účastnických fondech, které mohou mít rizikovější profil. 

Hlavním rizikovým scénářem pro finanční sektor je obnovení ekonomické 
recese vedoucí k  prudkému zhoršení jeho ziskovosti. Rozhodujícím 
zdrojem systémového rizika zůstává úvěrové riziko. V oblasti úvěrů 
rezidentům se úvěrové riziko snížilo. Složitá geopolitická situace však 
přináší zvýšená rizika u úvěrů nerezidentům, ale i rezidentům se silnými 
přímými či nepřímými ekonomickými vazbami na zranitelné regiony. 

Oživení ekonomiky doprovázel růst aktiv finančního sektoru, 
dynamicky se rozvíjely fondy kolektivního investování 
K meziročnímu nárůstu bilanční sumy došlo téměř u všech segmentů fi-
nančního trhu (Graf III.1). Nejvyšší absolutní nárůst aktiv vykázal bankovní 
sektor (168 mld. Kč, resp. 3,3 %). Ten zůstává dominantním segmentem 
českého finančního trhu s podílem téměř 80 % celkových aktiv. Nejvyšší 
tempo růstu aktiv zaznamenaly investiční fondy (46 mld. Kč, 
resp.  18,8 %) a penzijní fondy (37 mld. Kč, resp.  12,4 %). Velikost seg-
mentů pojišťoven a nebankovních zprostředkovatelů finančních aktiv se 
výrazněji nezměnila. Bilanční suma družstevních záložen již druhým ro-
kem poklesla (0,3 mld. Kč, resp.  0,9 %), a to znovu v souvislosti s ode-
jmutím povolení k činnosti jednomu ze subjektů. 

Snížení úvěrového rizika vyjádřeného podílem úvěrů v selhání u 
rezidentů doprovázelo jeho zvýšení u nerezidentů 
Úvěrové riziko v bilancích bank vyjádřené podílem úvěrů v selhání (NPL) 
na celkových úvěrech nepříznivě ovlivnil skokový nárůst v segmentu nere-
zidentů v březnu 2014, který oproti únoru 2014 zvýšil objem úvěrů 
v selhání o 10,8 % (Graf III.2).1 Podíl NPL se tak ke konci roku 2014 zvýšil 
oproti konci roku 2013 o 0,1 p.b. na 6,0 %. U rezidentů však meziročně 
klesl o 0,4 p.b. a ke konci roku dosáhl 5,1 %, z toho v sektoru nefinanč-
ních podniků se snížil o 0,5 p.b. na úroveň 6,6 % a v sektoru domácností 
o 0,3 p.b. na hodnotu 4,7 %. Zlepšení v obou sektorech bylo způsobeno 

 
1  Důvodem změny byla zejména reklasifikace úvěrů Českou exportní bankou.  

GRAF III.1 

Meziroční změna aktiv jednotlivých segmentů finančního 
sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.2 

Úvěry v selhání v českém bankovním sektoru 
(v mld. Kč a v %, klientské úvěry) 
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kombinací růstu objemu poskytnutých úvěrů a absolutního poklesu ob-
jemu NPL. Ačkoli je pokles objemu NPL částečně dán i odpisem těchto 
úvěrů z bilancí bank, byla míra odpisování ve srovnání s posledními pěti 
lety na nízké úrovni.2 Podíl NPL nerezidentům se naopak výrazně navýšil 
o 4,0 p.b. na 13,1 % a v souvislosti s geopolitickým vývojem může 
u některých bank dále růst.3 

Kvalita portfolia úvěrů v selhání se nadále zhoršuje 
Migrace NPL do nejhorší, tj. ztrátové, kategorie dosahovala v roce 2014 
přibližně stejného tempa jako v roce 2013 (nárůst ve srovnání 
s prosincem 2013 o 0,5 p.b. na 59,7 %), přičemž významně vzrostl podíl 
úvěrů v hraniční kategorii nestandardní (o 2,7 p.b. na 29,2 %). Z hlediska 
délky prodlení v roce 2014 mírně klesl podíl NPL, které jsou bez faktické-
ho prodlení se splácením (41,1 % na konci roku 2014) a růst podílu NPL 
s prodlením více než tři měsíce se zastavil. Mírné zlepšení struktury NPL 
však bylo v rozhodující míře způsobeno již zmíněným jednorázovým sko-
kovým navýšením nerezidentských úvěrů v selhání v březnu 2014. 
Po odečtení tohoto vlivu se ve srovnání s trendem z minulých let zrychluje 
tempo migrace NPL do kategorie ztrátové i prodlužování délky prodlení. 
Rozdělení úvěrů podle zajištění se také mění v neprospěch dobře zajiště-
ných úvěrů (Tab. III.1). 

Úroveň krytí úvěrů v selhání opravnými položkami mírně 
vzrostla… 
Pokračující posun portfolia úvěrů v selhání do kategorie ztrátových by 
měly banky promítnout do tvorby opravných položek. Během roku 2014 
mírně vzrostlo celkové krytí NPL opravnými položkami o 1 p.b. 
na 52,6 %.4 Toto zvýšení lze vnímat příznivě zejména v souvislosti s výše 
zmíněným pokračujícím poklesem podílu dobře zajištěných NPL. Růst po-
dílu kategorie ztrátových NPL dále prohlubuje divergenci mezi skutečnou 
tvorbou opravných položek a její konzervativní výší vypočtenou „mecha-
nicky“ dle metody koeficientů, v níž nejsou odhady ztrát ze znehodnoce-
ní odhadovány na základě modelů, ale stanoveny na základě vyhláško-
vých koeficientů (Graf III.3).5 Tento výpočet sice nezohledňuje míru 
zajištění úvěrů v selhání, která výši potřebných opravných položek snižuje, 
vývoj tohoto ukazatele však nelze opomíjet vzhledem k poklesu podílu 
dobře zajištěných a růstu zcela nezajištěných úvěrů v selhání (Tab. III.1). 

 
2  Průměrná výše odpisů v roce 2014 činila 8,1 % z objemu úvěrů v selhání, v roce 2013 

7,7 %, v roce 2012 necelých 9 %, v letech 2011 a 2010 pak 10,5 %. 
3  Viz tematický článek Odvětvová koncentrace úvěrového portfolia a její implikace pro kapi-

tálové požadavky a citlivostní analýza – riziko země v části 3.2. 
4  Do výpočtu nebyl zahrnut jednorázový nárůst NPL v portfoliu České exportní banky 

v březnu 2014. Po jeho započtení by se celkové krytí úvěrů v selhání snížilo na hodnotu 
47,8 %. 

5  Dle vyhlášky 163/2014 par. 86 mohou banky stanovit ztráty ze znehodnocení pomocí 
i) diskontování očekávaných budoucích peněžních toků, ii) metody koeficientů nebo iii) sta-
tistických modelů. Metoda koeficientů spočívá v tom, že ztrátu ze znehodnocení stanovuje 
jako 1 % ze sledovaných, 20 % z nestandardních, 50 % z pochybných a 100 % ze ztráto-
vých pohledávek. Koeficienty se však aplikují pouze na nezajištěnou část pohledávky, což 
v uvažované analýze nebylo možné učinit z důvodu nedostatečných informací ohledně 
hodnoty zajištění úvěrů v selhání.  

TAB. III.1 

Struktura úvěrů v selhání 
(v %) 

Úvěry v selhání dle kategorizace 

  

Nestandardní Pochybné Ztrátové 
Úvěry v 
selhání 
celkem 

2011 32,7 13,9 53,4 100,0 

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

2013 26,5 14,3 59,2 100,0 

2014 29,1 11,2 59,7 100,0 

2014* 25,8 9,0 65,2 100,0 

Úvěry v selhání dle délky prodlení 

  

Bez prodlení Prodlení do 3M 
Prodlení 
nad 3M 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

2011 46,2 9,1 44,7 100,0 

2012 43,6 9,2 47,2 100,0 

2013 42,0 6,7 51,3 100,0 

2014 41,1 8,2 50,7 100,0 

2014* 35,8 8,8 55,4 100,0 

Úvěry v selhání dle zajištění 

  

Dobře zajištěné 
úvěry domác-

nostem a 
podnikům 

Zcela nezajiš-
těné úvěry 

domácnostem 
a podnikům 

Ostatní 
úvěry 

Úvěry v 
selhání 
celkem 

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

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

2013 32,1 30,6 37,3 100,0 

2014 28,3 28,2 43,5 100,0 

2014* 31,2 31,1 37,7 100,0 

Pramen:  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. 

  * Po vyjmutí jednorázového nárůstu NPL v portfoliu České exportní banky 
v březnu 2014. 

GRAF III.3 

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

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Do výpočtu nebyl zahrnut jednorázový nárůst NPL v portfoliu České exportní 

banky v březnu 2014.  
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... některé banky však zůstávají v oblasti krytí dlouhodobě pod 
průměrnými hodnotami sektoru 
Při bližším pohledu na meziroční vývoj ukazatele míry krytí NPL opravnými 
položkami u jednotlivých bank s tržním podílem přesahujícím 1 % je pa-
trný převážně příznivý vývoj v průběhu roku 2014. Nežádoucí kombinaci 
poklesu míry krytí NPL opravnými položkami a nárůstu podílu NPL však 
zaznamenala jedna velká banka a jedna stavební spořitelna. Zároveň 
i nadále existují banky s mírou krytí dlouhodobě hluboko pod sektorovým 
průměrem (Graf III.4). Přiměřenost krytí u těchto bank je předmětem indi-
viduálního posuzování v rámci dohledové činnosti. 

Dílčí ukazatele naznačují pokles skrytého rozvahového úvěrového 
rizika… 
V bilancích bank existují 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, přičemž některé banky již pohle-
dávky za těmito klienty kategorizují jako úvěry se selháním, zatímco jiné 
banky úvěry těchto klientů stále vedou jako úvěry bez selhání. Úvěry ta-
kovým klientům kategorizované jako bez selhání představují možné pod-
hodnocení NPL, tj. i úvěrového rizika v bilancích bank. S využitím dat cen-
trálního registru úvěrů (CRÚ) bylo na konci roku 2014 identifikováno 
podhodnocení NPL nefinančním podnikům (rezidentům) v objemu 
5,5 mld. Kč (Graf III.5).6 Tento ukazatel meziročně klesl o více než 26 % 
(1,9 mld. Kč), ale objem podhodnocení NPL u nefinančních podniků (rezi-
dentů) stále tvoří asi 9,4 % objemu NPL v tomto segmentu. Pokles ukaza-
tele může být částečně důsledkem celkového snížení NPL u nefinančních 
podniků (rezidentů) v bilancích bank, tempo tohoto poklesu je ale výraz-
ně vyšší než tempo, kterým klesají NPL. To naznačuje vyšší konzistenci 
v kategorizaci úvěrů napříč bankami. I přes pozitivní vývoj výše podhod-
nocení by jeho započítání do celkového objemu NPL znamenalo zvýšení 
podílu NPL nefinančním podnikům (rezidentům) na konci roku 2014 
o 0,6 p.b. na 7,2 %. 

… i podrozvahového úvěrového rizika  
Za účelem kvantifikace úvěrového rizika plynoucího z podrozvahových 
položek byly s využitím dat CRÚ vypočteny tzv. rizikové záruky a rizikové 
úvěrové přísliby. Ty představují objem záruk a neodvolatelných úvěrových 
příslibů poskytnutých nefinančním podnikům, které mají u některé z bank 
bankovní úvěr zařazený do kategorie NPL. Vývoj od konce roku 2010 na-
značuje klesající uvěrové riziko podrozvahových položek, nicméně při plné 
materializaci tohoto rizika by došlo k dalšímu nárůstu NPL o 4,7 mld. Kč. 
Se započtením podhodnocení úvěrového rizika v rozvahách i podrozva-
hách bank by podíl NPL nefinančním podnikům ke konci roku 2014 do-
sáhl celkem 7,8 %. 

 
6  Obdobná analýza pro sektor domácností není z důvodu nedostupnosti dat možná. 

GRAF III.4 

Meziroční změna krytí úvěrů v selhání napříč bankami 
(osa y: krytí úvěru v selhání opravnými položkami v %; šipka vyjadřuje změnu mezi kon-
cem roku 2013 a koncem roku 2014) 

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

modrá nejednoznačný vývoj. Zahrnuty byly banky (bez poboček zahraničních 
bank) a stavební spořitelny s tržním podílem (měřeným objemem celkových po-
skytnutých úvěrů) > 1 %. Přerušovaná čára označuje průměrnou hodnotu krytí 
ke konci roku 2014 odpovídající 52,6 %.  
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GRAF III.5 

Podhodnocení úvěrů v selhání, rizikové úvěrové přísliby a 
záruky 
(v mld. Kč, nefinanční podniky, rezidenti) 
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Ukazatele rizika nových úvěrů nefinančním podnikům vykazují 
příznivé tendence 
Analýza týkající se poskytování nových úvěrů nefinančním podnikům na-
značuje, že meziroční procentní nárůst nových úvěrů v roce 2014 zazna-
menaly zejména banky s nižší úrovní NPL.7 Většina bank s významným 
tržním podílem rovněž snížila úvěrování do rizikových segmentů 
(Graf III.6). Úvěrování do těchto segmentů pokleslo i u skupiny bank 
s větším než 1% podílem na trhu jako celku a míry selhání úvěrů poskyt-
nutých bankami nefinančním podnikům v roce 20138 vykázaly nižší hod-
noty ve srovnání s novými úvěry z předchozích let.9 

Zastavil se dlouhodobý pokles souhrnných rizikových vah 
Rizikovost portfolií bank lze posuzovat rovněž s pomocí rizikových vah 
spočtených jako poměr rizikově vážených expozic (RWE) pro úvěrové rizi-
ko a úvěrových expozic při selhání (EAD).10 Souhrnné rizikové váhy – očiš-
těné o expozice vůči vládě – se meziročně zvýšily o 2,3 p.b. na 52,5 % 
a pokračovaly tak v růstu, který začal v druhé polovině roku 2013. Nárůst 
v roce 2014 byl tažen především velkými bankami (nárůst o 3,0 p.b. 
na 51,3 % v porovnání s koncem roku 2013). Rizikové váhy u malých 
bank v porovnání s koncem roku 2013 naopak klesly o 4,7 % a u střed-
ních bank stagnovaly (Graf III.7). Dekompozice změny rizikových vah dále 
ukazuje, že v případech, kdy došlo ke zvýšení vah, překonal růst rizikově 
vážených expozic výrazně růst EAD, a naopak (Graf III.8). Analýzou vlivů 
působících na výši a vývoj rizikových vah v letech 2009–2014 se podrob-
něji zabývá Box 2.  

BOX 2: ANALÝZA VLIVŮ PŮSOBÍCÍCH NA RIZIKOVÉ VÁHY 
ČESKÝCH BANK A JEJICH VÝVOJ MEZI LETY 2009 A 2014 

V textu analyzujeme vliv regulatorního přístupu, obchodního mo-
delu a hospodářského cyklu na výši a vývoj rizikových vah pro úče-
ly kapitálových požadavků k úvěrovému riziku, jejichž srovnatel-
nost a konzistence je v poslední době předmětem zvýšené 
pozornosti.11 

Výši rizikových vah ovlivňuje regulatorní přístup… 
Současný regulatorní rámec CRD IV/CRR umožňuje při stanovení 
rizikových vah pro účely kapitálových požadavků 
k úvěrovému riziku použití standardizovaného přístupu (STA) 
a přístupu založeného na interních modelech (IRB). STA přístup při 

 
7  Údaje pro sektor domácností nejsou pro tento typ analýzy k dispozici. 
8  Míra selhání se zde měří pro každý rok jako selhání v příštích 6, 12, 18 měsících atd., 

a není proto dostupná pro úvěry poskytnuté v roce 2014. 
9  Viz tematický článek Využití centrálního registru úvěrů pro potřeby finanční stability publi-

kovaný v této Zprávě. 
10  Rizikové váhy se vztahují pouze na úvěrové riziko a zohledňují rozvahové i podrozvahové 

položky. Výpočty používají data z výkazů v rámci jednotného rámce COREP na individuál-
ním základě. 

11  EBA (2015): Joint committee report on risks and vulnerabilities in the EU financial system, 
březen 2015, str. 5. 

GRAF III.6 

Kvalita úvěrového portfolia bank a poskytování úvěrů do 
rizikových segmentů  
(osa y: meziroční změna objemu úvěrů do rizikových segmentů v %; k  31. 12. 2014) 

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

podnikům s nejvyšší mírou defaultu v letech 2011 až 2013. 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 III.7 

Rizikové váhy pro úvěrové portfolio bank 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Výpočet rizikových vah zohledňuje úvěrové riziko po odečtení vládních expozic. 

Do výpočtu byly zahrnuty relevantní expozice v obchodním portfoliu, investičním 
portfoliu a podrozvaze.   
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GRAF III.8 

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

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Rizikové váhy jsou definovány jako podíl rizikově vážených expozic (RWE) a 

expozice při selhání (EAD), která je aproximovaná hodnotou expozic v rámci in-
vestičního portfolia po odečtení vládních expozic. Dekompozice změny rizikových 
vah je konstruována tak, aby součet absolutních hodnot příspěvků RWE a EAD 
byl vždy roven 100 %. 
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stanovení rizikových vah zohledňuje typ expozice, případně její 
externí rating a kvalitu zajištění. IRB přístup je založen na interním 
ratingu stanoveném bankou a zohledňuje vnímanou rizikovost 
jednotlivých tříd aktiv v daném ekonomickém prostředí. V České 
republice IRB přístup využívají všechny velké a některé střední 
banky s celkovým podílem na trhu kolem 80 %. Úroveň rizikových 
vah12 u bank používajících STA a IRB přístup se pro hlavní třídy 
aktiv liší (Tab. III.1 Box), přičemž daný rozdíl roste s rizikovostí třídy 
aktiv. Odlišnost je dána povahou IRB přístupu, při jehož používání 
banka rizikové váhy implicitně odvozuje na základě vlastního po-
souzení rizikovosti portfolia, tj. na základě vlastních modelových 
odhadů pravděpodobnosti selhání protistrany (PD) a ztráty spoje-
né se selháním (LGD). Ve standardním ekonomickém prostředí je 
potom u IRB bank riziková váha nižší než v případě STA bank 
s výjimkou expozic vůči centrálním vládám.  

… obchodní model banky…  
Obchodní model bank pro účely tohoto textu klasifikujeme 
na základě struktury úvěrových expozic vůči hlavním tržním seg-
mentům (Tab. III.1 Box). Analyzované banky13 se dle této klasifika-
ce člení do čtyř skupin. U první (Graf III.1 Box, označena modře) 
převažují ve struktuře úvěrových expozic obecně méně rizikové 
expozice vůči centrálním vládám a institucím a banky v ní zahrnuté 
vykazují nejnižší rizikové váhy. U dalších skupin bank převažují 
obecně rizikovější expozice vůči podnikovému sektoru a retailu 
v různém vzájemném poměru. Banky, u kterých převažují expozice 
vůči podnikovému sektoru, jsou zařazeny do druhé skupiny 
(Graf III.2 Box, označena červeně) a vykazují nejvyšší rizikové 
váhy.14 Banky, u kterých v rámci převažujících retailových expozic 
převládají hypoteční úvěry, jsou zařazeny do třetí skupiny 
(Graf III.3 Box, označena zeleně) a vykazují obecně nižší rizikové 
váhy. Banky, u kterých převládají ostatní retailové úvěry, jsou zařa-
zeny do čtvrté skupiny (Graf III.3 Box, označena oranžově) a vyka-
zují obecně vyšší rizikové váhy. Lze proto konstatovat, že výše rizi-
kové váhy je výrazně ovlivněna obchodním modelem banky, 
přičemž u IRB bank se riziková váha pohybuje níže než u STA bank 
s obdobným obchodním modelem. 

 
12  Rizikové váhy použité v tomto Boxu se vztahují pouze na úvěrové riziko a zohledňují jen 

rozvahové položky. 
13  Jedná se o všechny banky vyjma České exportní banky a Českomoravské záruční a rozvojo-

vé banky, které během celého roku působily na českém trhu. Zahrnuty nejsou také poboč-
ky zahraničních bank a stavební spořitelny. 

14  Vývojem obchodního modelu banky je opodstatněný i pohyb rizikových vah ve sledovaném 
období u jednotlivých institucí. Pouze u jedné z STA bank s převažujícími expozicemi vůči 
podnikovému sektoru (Graf III.2 Box) došlo k poklesu rizikové váhy i přes nárůst podílu ex-
pozic vůči podnikovém sektoru v rámci obecně rizikovějších expozic. U této banky však byly 
expozice vůči retailu nahrazeny zejména expozicemi vůči centrálním vládám, a proto riziko-
vá váha poklesla. 

GRAF III.2 BOX 

Banky s převládající expozicí vůči podnikovému sektoru 
v rámci obecně rizikovějších expozic 
(osa y: riziková váha v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Propojení označuje shodnou banku v letech 2009 a 2014. Banky, u kterých 

ve sledovaném období došlo ke změně obchodního modelu dle uvedené klasifi-
kace, jsou označeny písmenem Z.   
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GRAF III.1 BOX 

Banky s převládající expozicí vůči centrálním vládám 
a institucím 
(osa y: riziková váha v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Propojení označuje shodnou banku v letech 2009 a 2014. Banky, u kterých 

propojení chybí, vstoupily na trh po začátku roku 2009 (označeny písmenem N).  
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TAB. III.1 BOX 

Rizikové váhy pro hlavní třídy aktiv u IRB a STA bank v roce 
2014 
(v %) 

 

Centrální 
vlády Instituce Retail 

Podnikový 
sektor 

IRB STA IRB STA IRB STA IRB STA 

Vážený průměr 
RW 

2 0 29 43 38 37/74** 65 92 

Historicky nejvyšší 
RW IRB (2009-

2014) 
6   35   43   79   

Regulatorní RW 
STA*   0   20   35/75**   100 

Směr. odchyl. RW 
u IRB 

1   3   2   6   

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  * Jedná se  o obvyklou RW v daném segmentovém portfoliu u expozic, ke kterým 

není přidělen externí rating. Skutečnou rizikovou váhu může vedle externího ra-
tingu ovlivnit i kvalita zajištění expozice. 

  ** První číslo odpovídá rizikové váze pro hypoteční úvěry a druhé číslo rizikové 
váze pro ostatní retailové úvěry. 
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… a jeho vývoj…  
Rizikové váhy českých bank od roku 2009 poklesly (Graf III.4 Box). 
V případě IRB bank došlo mezi roky 2009 a 2014 k poklesu váže-
ného průměru rizikových vah ze 44 % na 35 %, v případě STA 
bank k poklesu ze 72 % na 52 %. Změna struktury úvěrových 
expozic směrem k méně rizikovým aktivům je významným fakto-
rem vysvětlujícím pokles rizikových vah. V souhrnné rozvaze IRB 
bank došlo k nárůstu podílu obecně méně rizikových expozic 
o 4 %, u STA bank dokonce o 13 %. Ve struktuře obecně rizi-
kovějších expozic došlo u IRB bank k nárůstu podílu retailu o 1 %, 
u STA bank o 9 %. V retailovém portfoliu došlo u IRB bank k ná-
růstu váhy méně rizikových hypotečních úvěrů na úkor ostatních 
úvěrů o 9 %, u STA bank o 6 %. Změna struktury rozvahy tak 
vysvětluje i relativně větší pokles rizikových vah u STA bank. 

... a roli hraje i hospodářský cyklus, zejména u podnikových 
expozic IRB bank  
Vývoj rizikových vah úvěrových expozic vůči hlavním tržním seg-
mentům se mezi roky 2009 a 2014 u IRB a STA bank výrazně lišil 
(Graf III.4 Box). Zatímco u IRB bank došlo u expozic vůči podniko-
vému sektoru k poklesu segmentových rizikových vah o 14 %, 
u STA bank to bylo pouze o 2 %. U retailového portfolia vykázaly 
STA banky pokles segmentových rizikových vah o 20 %, kdežto 
IRB banky nárůst o 4 %. Z pohledu dopadu na kapitálovou vyba-
venost IRB bank je významný zejména pokles a vysoký rozptyl rizi-
kových vah u expozic vůči podnikovému sektoru (Tab. III.1 Box). 
Pravděpodobnost selhání u podnikových expozic úzce souvisí 
s vývojem hospodářského cyklu, který tak ovlivňuje výši rizikové 
váhy. To dokumentuje korelace mezi mírou selhání těchto expo-
zic15 a HDP (Graf III.5 Box), která v letech 2004 až 2013 činila  
-0,51 a v letech 2004 až 2011 dokonce -0,72. Pokles rizikových 
vah lze tedy do jisté míry vysvětlit jako důsledek probíhajícího oži-
vení české ekonomiky. Pro objektivnější posouzení rozptylu riziko-
vých vah podnikových expozic lze použít metodu srovnávacího 
(benchmark) portfolia,16 při které jednotlivé banky stanovují rizi-
kové váhy ke shodnému vzorku expozic. Na základě této metody 
je možno posoudit dopad případného modelového zkreslení na 
úroveň kapitálového požadavku k úvěrovému riziku IRB bank. 
S ohledem na zásadní význam výše rizikových vah pro dostatečnou 
vybavenost bank kapitálem věnuje ČNB této oblasti významnou 

 
15  Data ohledně míry selhání podnikových expozic za rok 2014 budou k dispozici až koncem 

roku 2015. 
16  Blíže viz EBA (2015): Final Draft Regulatory Technical Standards on benchmarking portfolio 

assessment standards and assessment sharing procedures under Article 78 of Directive 
2013/36/EU (Capital Requirements Directive – CRD IV). 

GRAF III.4 BOX 

Vážený průměr RW u dílčích segmentových portfolií  STA a IRB 
bank 
(riziková váha v %) 
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GRAF III.3 BOX 

Banky s převládající expozicí vůči retailu v rámci obecně 
rizikovějších expozic 
(osa y: riziková váha v %) 
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ve sledovaném období došlo ke změně obchodního modelu dle uvedené klasifi-
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pozornost. Problematika vývoje rizikových vah je diskutována 
i na mezinárodní úrovni, přičemž BCBS v současné době připravuje 
revizi přístupů ke stanovení rizikových vah.17 

Kapitálový poměr se vyvíjí příznivě… 
Český bankovní sektor pokračuje v posilování kapitálového poměru. 
V průběhu roku 2014 vzrostl celkový regulatorní kapitál o 29 mld. Kč 
a ke konci roku dosáhl úrovně 397 mld. Kč. Celkový kapitálový poměr 
sektoru vzrostl na 18,0 %, zatímco kapitálový poměr Tier 1 je na úrovni 
17,5 % (Graf III.9).18 Bankovní sektor tak splňuje nová kapitálová pravidla 
CRD IV/CRR s dostatečnou rezervou. To dokládá i skutečnost, že ke konci 
roku 2014 měly kapitálový poměr Tier 1 vyšší než 15 % banky reprezen-
tující více než 73 % aktiv sektoru a nejnižší individuální úroveň kapitálo-
vého poměru Tier 1 činila 9,5 %. 

… a pákový poměr dosahuje dostatečných hodnot 
Na kapitálový poměr lze nahlížet i pomocí tzv. pákového poměru (le-
verage ratio), který je dle Basel III definován jako podíl kapitálu Tier 1 
k rizikově neváženým expozicím. Výhodou tohoto ukazatele je jeho rela-
tivní jednoduchost a robustnost vůči případným snahám bank optimalizo-
vat výpočet rizikových vah, resp. kapitálových požadavků. V rámci nové 
směrnice CRD IV se očekává implementace pákového poměru od roku 
2018 (část 4.6). Agregátní pákový poměr českého bankovního sektoru byl 
ke konci roku 2014 dle předběžných údajů na úrovni 7,2 % a výrazně tak 
převyšoval předběžně stanovený minimální regulatorní limit ve výši 3 %. 
Ačkoli byla u většiny bank hodnota pákového poměru výrazně nad 3% 
limitem, mezi bankami byla patrná značná heterogenita. Některé z nich 
se ke konci roku 2014 nacházely blízko 3% hranice a dvě banky dokonce 
pod ní (Graf III.10). Nízký pákový poměr u první z těchto bank je do znač-
né míry způsoben vysokou koncentrací svrchovaných expozic v bilanci 
banky, zatímco druhá banka má velkou koncentraci podrozvahových ex-
pozic. Příčiny neplnění pákového poměru dobře dokreslují jeden ze směrů 
zamýšleného působení pákového poměru, kterým je omezení nadměrné-
ho růstu bilance a podrozvahy. 

Ziskovost bankovního sektoru zůstává nadále vysoká... 
Domácí bankovní sektor je dlouhodobě ziskový a z pohledu mezinárodní-
ho srovnání míra ziskovosti významně převyšuje průměr zemí eurozóny.19 
V roce 2014 dosáhla návratnost aktiv bankovního sektoru jako celku 
1,2 % (průměr za země EU v roce 2013 činil 0,2 %), což představuje me-
ziroční pokles o 0,1 p.b. Mezi jednotlivými segmenty bankovního sektoru 

 
17  Viz BIS (2014): Capital floors: the design of a framework based on standardised approa-

ches – consultative. document; BIS (2014): Revisions to the standardised approach for cre-
dit risk – consultative document. 

18  Kapitál Tier 1 je pro český bankovní sektor téměř shodný s nově požadovaným kmenovým 
kapitálem Tier 1 – Common Equity Tier 1. 

19  Viz ČNB (2014): Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, 
str. 94.  

GRAF III.5 BOX 

Vztah meziročního vývoje HDP, rizikových vah podnikových 
expozic a 12M míry defaultu  
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
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GRAF III.9 

Kapitál a kapitálový poměr v českém bankovním sektoru 
(v mld. Kč; pravá osa v %) 
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GRAF III.10 

Kapitálový poměr Tier 1 a pákový poměr napříč bankami ke 
konci 2014 
(osa y: pákový poměr v %) 
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však přetrvávají významné rozdíly. Pro ziskovost sektoru je zásadní výkon-
nost velkých bank, které tvoří 57,1 % aktiv bankovního sektoru. Návrat-
nost aktiv velkých bank zůstává nadále vysoká (Graf III.11) i přes meziroč-
ní snížení o 0,2 p.b. na 1,5 %. Pozitivním signálem je zlepšení ukazatele 
v segmentu středních bank o 0,3 p.b. a dosažení kladné návratnosti aktiv 
0,1 % v segmentu malých bank, který se vymanil z dva roky trvající ztráty. 
Vývoj ziskovosti stavebních spořitelen nepříznivě ovlivňuje jejich legislativ-
ní rámec, který omezuje možnost rychlé reakce na pokles úrokových sa-
zeb. 

... po dvouletém poklesu došlo k nárůstu úrokového zisku 
Čistý zisk sektoru meziročně vzrostl o 4,0 %20 (Graf III.12) zejména 
v důsledku nižší tvorby opravných položek a vyššího úrokového zisku, kte-
rý je klíčovou složkou jeho tvorby. V roce 2014 došlo k obratu trendu po-
klesu čistého úrokového zisku z minulých let. Za růstem úrokového zisku 
stály vedle růstu objemu úvěrů také stabilizace úrokových sazeb z úvěrů 
nefinančním podnikům a spotřebitelských úvěrů při pokračujícím snižová-
ní úrokových sazeb z vkladů. Zisk z poplatků a provizí pokračoval již tře-
tím rokem v mírném poklesu, což odráží přetrvávající konkurenční tlak 
na trhu úvěrů, vkladů a dalších bankovních služeb. Meziročně se snížil 
také zisk z finančního přecenění.21 Dlouhodobě přetrvávající prostředí 
nízkých úrokových sazeb však může mít negativní vliv na ziskovost ban-
kovního sektoru (Box 3).  

BOX 3: RIZIKA DLOUHODOBĚ NÍZKÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB 
PRO DOMÁCÍ BANKOVNÍ SEKTOR 

Prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb může mít význam-
ný dopad na úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů, které předsta-
vují nejdůležitější složku zisku domácího bankovního sektoru. 
Od roku 2008 došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb úvěrů 
nefinančním podnikům, se zpožděním poté i úvěrů domácnostem 
(Graf III.6 Box). Tento vývoj nebyl plně kompenzován odpovídají-
cím poklesem úrokové sazby vkladů, což se odrazilo v poklesu 
čistých úrokových marží u rozhodujících součástí úvěrového port-
folia bank (Graf III.7 Box). Spolu s tím docházelo ke stagnaci stavu 
úvěrů nefinančním podnikům a spotřebitelských úvěrů (Graf III.8 
Box), což mělo za následek snížení čistých úrokových výnosů na-
příč bankovním sektorem. 

Pokles výnosů byl dosud vyvažován odpovídajícími změnami 
v nákladech. Mezi lety 2009 a 2014 soustavně klesal poměr pro-
vozních nákladů k celkovým aktivům. Ve stejném období, 

 
20  Část zisku tuzemských bank tvoří i vyplacené dividendy jejich dceřiných společností. Jejich 

výše v roce 2013 činila 8,8 mld. Kč a v roce 2014 poklesla na 6,7 mld. Kč. Pokud bychom 
nezahrnuli do výpočtu zisk z vyplacených dividend, ziskovost bankovního sektoru by mezi-
ročně vzrostla o 8,6 %. 

21  Finanční přecenění obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z finančních aktiv a závazků k ob-
chodování a kurzových rozdílů. 

GRAF III.11 

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 2014.   
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GRAF III.12 

Vývoj klíčových komponent zisku z finanční činnosti 
(v mld. Kč) 
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GRAF III.6 BOX 

Úrokové sazby na přijaté vklady a poskytnuté vklady 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Úvěry zahrnují pouze nové poskytnuté úvěry rezidentům. Vklady zahrnují všechny 

vklady od rezidentů. 
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především v jeho první polovině, došlo také k poklesu poměru 
ztrát ze znehodnocení k celkovým aktivům (Graf III.9 Box). Z toho 
důvodu mělo snižování čisté úrokové marže a úrokových výnosů 
pouze mírný dopad na ziskovost bankovního sektoru měřenou 
rentabilitou aktiv (Tabulka indikátorů, řádek BS.43), která zůstává 
na vysoké úrovni také v mezinárodním srovnání. Výjimkou je seg-
ment malých bank, který v důsledku své cenové politiky22 proza-
tím zůstává zranitelný. Nižší míru přizpůsobivosti vykazuje také 
segment stavebních spořitelen, kde existuje malý prostor pro další 
snižování provozních nákladů. Úroveň úrokových sazeb z vkladů je 
v tomto segmentu podstatně vyšší než u zbytku trhu, jelikož zá-
konný rámec stavebního spoření omezuje možnost rychlé úpravy 
úrokových sazeb nebo změn obchodního modelu (Graf III.6 Box). 
Tento vývoj se nepříznivě odráží na konkurenceschopnosti staveb-
ních spořitelen při poskytování úvěrů, což dokumentuje i relativně 
nízký poměr úvěrů ke vkladům, který v prvním čtvrtletí 2015 činil 
61,1 %.23 

Ke konci roku 2014 plynuly bankám nejvyšší úrokové výnosy 
z úvěrů domácnostem na bydlení (40 %), v menší míře poté 
ze spotřebitelských úvěrů a úvěrů nefinančním podnikům (shodně 
30 %; Graf III.10 Box). Nepříznivě se na výši úrokového výnosu 
odráží především pokles úrokové sazby nových úvěrů na bydlení 
(včetně refinancovaných) a jejich postupná refixace na nižší úroko-
vé sazbě (viz Box 1, část 2.3). Tento vliv je částečně kompenzován 
růstem stavu úvěrů (Graf III.8 Box). Významný dopad na úrokový 
výnos by mohl mít náhlý pokles úrokové sazby ze spotřebitelských 
úvěrů, která je dlouhodobě výrazně vyšší než sazba u ostatních 
typů úvěrů.24 Tento rozdíl je v ČR větší než v případě vyspělých 
ekonomik eurozóny (Graf III.11 Box). Riziko poklesu sazeb u spo-
třebitelských úvěrů by mohlo být prohloubeno zesílenými konku-
renčními tlaky ze strany zahraničních bank a jejich poboček v ČR 
nebo ze strany nebankovních zprostředkovatelů. Nízká úroveň 
úrokových sazeb z vkladů domácností i nefinančních podniků 
(Graf III.6 Box) navíc omezuje prostor pro další vyvažování poklesu 
úrokových sazeb úvěrů.  

Jak naznačují provedené simulace (Graf III.12 Box), 25 další pokles 
tržních úrokových sazeb by mohl vést ke snížení úrokového výno-

 
22  Malé banky sledují agresivnější cenovou politiku než ostatní banky, která je zaměřená 

na získání většího podílu na trhu. 
23  Poměr úvěrů ke vkladům celého bankovního sektoru činil v tomtéž období 76,1 %. 
24  Vyšší úroveň úrokových sazeb reflektuje vyšší rizikovost spotřebitelských úvěrů, jak bylo 

uvedeno v ZFS 2012/2013, str. 34. 
25  K simulaci je využit ekonometrický model, který vysvětluje čistý úrokový výnos bank pro-

střednictvím proměnných specifických pro jednotlivé banky a úrokových sazeb. Výsledná 
citlivost na změny v úrokových sazbách umožňuje zhodnotit dopad vybraných scénářů 
na čistý úrokový výnos. Simulace je provedena pro velké a střední banky a stavební spoři-
telny. Z důvodu omezeného množství dat pro malé banky je tato skupina ze simulace vy-
jmuta. Malé banky jsou však vzhledem k současné nízké ziskovosti obecně významně zrani-
telné. 

GRAF III.7 BOX 

Čistá úroková marže z nových bankovních úvěrů podle 
sektoru dlužníka 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Čistá úroková marže je vypočtena jako úroková sazba na nově poskytnuté úvěry 

po odečtení sazby na stávající vklady bank. 
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GRAF III.8 BOX 

Vývoj stavu bankovních úvěrů podle sektoru dlužníka 
(v mld. Kč) 
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GRAF III.9 BOX 

Vývoj skladby výnosů a nákladů bank v ČR 
(v % aktiv brutto) 

 
Pramen:  ČNB 
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su bank. Citlivěji na tento vývoj reagují stavební spořitelny, méně 
citlivě poté velké a střední banky. To dokumentuje relativní odol-
nost velkých a středních bank na změny v úrokovém rozpětí (roz-
dílu mezi dlouhodobými a krátkodobými sazbami). 26 Ani v jedné 
z provedených simulací by se bankovní sektor jako celek 
v důsledku poklesu úrokových výnosů neocitl ve ztrátě. V případě, 
kdy by klesly dlouhodobé sazby výrazněji do záporných hodnot 
a banky by nedokázaly včas zareagovat změnou své obchodní 
strategie, by však mohlo dojít k mnohem významnějšímu snížení 
čistého úrokového výnosu, a tudíž i ziskovosti bank. 

Objem vkladů v bankovním sektoru vzrostl, úrokové sazby dále 
klesají 
Dynamika růstu objemu vkladů se oproti roku 2013 snížila. Objem koru-
nových bankovních vkladů domácností a nefinančních podniků (reziden-
tů) vzrostl v roce 2014 o 2,9 %, tj. o 70 mld. Kč (Graf III.13). Objem vkla-
dů uložených domácnostmi zaznamenal růst o 3,1 % při poklesu 
průměrných úrokových sazeb o 0,16 p.b. na 0,78 %. Vklady nefinančních 
podniků vzrostly o 2,4 %, přičemž průměrná úroková sazba poklesla 
o 0,11 p.b. na 0,22 %. Největší část nových vkladů domácností získaly 
velké banky a nikoliv banky malé, jak tomu bylo v předchozích dvou le-
tech. U vkladů domácností u středních bank byla stejně jako v roce 2013 
pozorována výrazná odlišnost ve výši nabízené úrokové sazby. Odliv vkla-
dů domácností zaznamenaly již druhým rokem pouze stavební spořitel-
ny,27 a to i přesto, že nabízely nejvyšší míru zhodnocení vkladů. Nefinanč-
ní podniky snížily objem vkladů u poboček zahraničních bank. 

Banky dále navyšují likviditní polštář... 
Bankovní sektor vykazuje dlouhodobě dobrou likviditní pozici s význam-
ným přebytkem klientských depozit vůči poskytnutým klientským úvěrům. 
Množství úvěrů však v roce 2014 rostlo rychlejším tempem než množství 
vkladů, a proto poměr mezi vklady a úvěry poklesl o 2,5 p.b. na 128 % 
(Graf III.14). Klientské vklady (88 %) i úvěry (81 %) jsou nadále 
v převažující míře denominovány v českých korunách. I přes pokles pře-
bytku objemu vkladů nad úvěry došlo k dalšímu zlepšení ukazatele rychle 
likvidních aktiv na 31 %. Na jeho nárůst mělo vliv zejména navýšení ob-
jemu vládních dluhopisů držených do splatnosti v bilancích českých bank 
o 26 %. Daný likviditní polštář, který mohou domácí banky využít 
v případě výskytu likviditního šoku (část 3.3) i pro účely plnění nové likvi-
ditní regulace podle CRR (část 4.2), ponechává zároveň dostatečný pro-
stor pro rozvoj úvěrových aktivit. 

 
26  Dlouhodobé sazby jsou aproximovány výnosy z 10letých státních dluhopisů, krátkodobé 

sazby poté 3měsíční mezibankovní sazbou PRIBOR. 
27  Pokles objemu vkladů u stavebních spořitelen může souviset se snížením roční státní pod-

pory ze stavebního spoření v roce 2011 i obecným odklonem od termínovaných vkladů. 

GRAF III.10 BOX 

Podíl jednotlivých typů úvěrů na celkovém úrokovém výnosu 
z úvěrů podle typu banky 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Celkové úrokové výnosy i úrokové výnosy připadající na jednotlivé složky úvěro-

vého portfolia jsou vypočteny jako součin stavu poskytnutých úvěrů k danému 
období a vážené úrokové míry na tyto úvěry. Banky celkem zahrnují také staveb-
ní spořitelny, jejichž převážná část úrokových výnosů připadá na úvěry domác-
nostem na bydlení. 
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GRAF III.11 BOX 

Úrokové sazby na nové bankovní spotřebitelské úvěry v ČR 
a zahraničí 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, ECB 
Pozn.:  Úroková míra na úvěry domácnostem na spotřebu v Německu a Rakousku 

zahrnuje úvěry s plovoucí sazbou a s fixací do 1 roku. 
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Simulace změny čistého úrokového výnosu v reakci na změnu 
tržních úrokových sazeb na horizontu 3 let 
(změna oproti počátečnímu období v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Zploštění výnosové křivky – úrokové rozpětí se snižuje na 5 bazických bodů. 

Negativní úroková sazba – dlouhodobé sazby klesnou na -0,8 při stabilní výši 
krátkodobé sazby na hodnotě 0,05. VS = velké a střední banky, SS = stavební 
spořitelny 
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... stavební spořitelny trvale umísťují likviditu v rámci svých 
bankovních skupin 
Nižší likviditní polštář vykazují tradičně stavební spořitelny (Graf III.15). 
Ukazatel rychle likvidních aktiv meziročně vzrostl o 0,3 p.b. a od roku 
2011 se pohybuje okolo úrovně 17 %. Relativně nižší likviditní polštář 
ve srovnání s ostatními segmenty bankovního sektoru plyne z nastavení 
systému stavebního spoření. Stavební spořitelny totiž ukládají své likviditní 
přebytky u svých domácích mateřských bank v podobě vkladů s delšími 
splatnostmi. To je umožněno tím, že se svými mateřskými bankami tvoří 
tzv. regulované konsolidační celky, pro které nejsou uplatňovány limity 
na vzájemné expozice. 

Bankovní skupiny jsou aktivní i v dalších oblastech finančního 
zprostředkování a zvyšují tak jeho komplexnost… 
Domácí bankovní skupiny nejsou aktivní pouze v bankovnictví, 
resp. ve stavebním spoření prostřednictvím svých dcer, ale vytváří 
v některých případech poměrně rozsáhlé konsolidační celky podléhající 
dohledu na konsolidovaném základě. Zapojují se do aktivit v méně regu-
lovaných odvětvích (např. nebankovní společnosti poskytující půjčky, fi-
nanční pronájem apod.) a přispívají tak k provázanosti finančního sektoru, 
zvyšují jeho komplexnost a strukturální složku systémového rizika. To mů-
že omezovat efektivní a včasnou identifikaci rizik spojených zejména 
s úvěrovou propojeností a přeléváním likvidity ve skupinách a zvyšovat 
riziko nákazy reputačního charakteru. 

… úvěrová provázanost v rámci domácích bankovních skupin se 
však významně nemění 
V rámci skupin největších domácích bank došlo k poklesu jejich závazků 
vůči ovládaným subjektům. Čistá dlužnická pozice bank se snížila 
o 13 mld. Kč a koncem roku 2014 dosahovala pouze 7 mld. Kč 
(Graf III.16). Domácí mateřské banky jsou v pozici dlužníka zejména 
ve vztahu ke stavebním spořitelnám ve skupině. Tyto závazky tvořily 83 % 
celkových závazků mateřských bank vůči všem ovládaným subjektům a 
meziročně došlo k jejich mírnému poklesu. Mateřské banky jsou věřiteli 
především vůči nebankovním zprostředkovatelům financování aktiv 
(NZFA), mezi něž patří společnosti zprostředkovávající leasing, spotřebitel-
ské úvěrování či faktoringové služby. Podíl pohledávek vůči těmto společ-
nostem představuje 90 % celkových pohledávek vůči všem ovládaným 
subjektům a meziročně došlo k nárůstu tohoto podílu o 2 p.b. Pohledáv-
ky za NZFA v rámci skupiny zároveň zpravidla patří mezi největší expozice 
bank. Objem a vývoj úvěrové provázanosti ukazuje, že strukturální složka 
systémového rizika se v posledních letech snižuje. 

Největší domácí banky se vrátily do pozice čistého věřitele svých 
mateřských skupin… 
Po poklesu v předchozích letech došlo v průběhu roku 2014 k nárůstu 
hrubé expozice pěti největších domácích bank vůči svým zahraničním 
matkám. Hrubá expozice narostla o 9,6 p.b. na 51,6 % regulatorního 
kapitálu (Graf III.17). Mezi jednotlivými subjekty však existují významné 
rozdíly a hodnota ukazatele u jedné ze sledovaných bank přesáhla 100 % 
regulatorního kapitálu. Upravená expozice, která zohledňuje některé zá-
vazky domácích bank vůči matkám, se ke konci roku 2014 dostala do 

GRAF III.13 

Změna objemů vkladů v roce 2014 a průměrné sazby 
(sazby v %; vklady rezidentů v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  NP = nefinanční podniky; Dom = domácnosti celkem, SS = stavební spořitelny.  

Vklady NP u stavebních spořitelen představují vklady bytových družstev a spole-
čenství vlastníků. Vklady NP na celkových vkladech u stavebních spořitelen zau-
jímají méně než 0,5 %. 
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Likviditní ukazatele v čase 
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Pramen:  ČNB 
Pozn.:  RLA = rychle likvidní aktiva. Poměr vkladů a úvěrů zahrnuje rezidenty i nerezi-
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GRAF III.15 

Likviditní situace v bankovním sektoru 
(v %; k 31. 12. 2014)  

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  RLA = rychle likvidní aktiva. Hodnota pro střední banky nezahrnuje Hypoteční 

banku a Českou exportní banku vzhledem k jejich specifickému modelu financo-
vání. Přerušovaná čára značí hodnotu za bankovní sektor. Poměr vkladů a úvěrů 
zahrnuje rezidenty i nerezidenty. 
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kladných hodnot. Odezněl tak efekt devizových intervencí z listopadu 
2013 spojený s poptávkou domácích bank po eurech. 

… a čistá pozice bankovního sektoru ve vztahu k zahraničním 
subjektům zůstává mírně kladná 
Vysoký objem depozit rezidentů zajišťuje nezávislost tuzemského ban-
kovního sektoru jako celku na zahraničních zdrojích financování. Čistá 
zahraniční pozice vyjadřující rozdíl mezi pohledávkami a závazky vůči za-
hraničí je tak dlouhodobě kladná. Od roku 2013 však dochází k jejímu 
postupnému snižování a na konci roku 2014 činila 54 mld. Kč.  

Družstevní záložny zůstávají rizikové… 
Bilanční suma aktivních družstevních záložen v průběhu roku 2014 dále 
rostla. Jednomu ze subjektů byla v tomto období odebrána licence, aktiva 
ostatních subjektů však meziročně narostla o 15,2 % na 31 mld. Kč. Me-
ziroční růst vkladů, které tvoří většinu pasiv družstevních záložen, dosáhl 
17,4 %. Vývoj ukazatelů rizikovosti segmentu družstevních záložen byl 
v průběhu roku 2014 smíšený. K dalšímu zhoršení došlo především z po-
hledu výše podílu NPL, jehož hodnota vzrostla o 4 p.b. na 29,9 % a zů-
stává tak i nadále mnohonásobně vyšší v porovnání s bankami (Tab. III.2). 
Na nízké úrovni zůstává i rentabilita kapitálu, jejíž hodnota meziročně 
mírně vzrostla na 2,2 %. Výše tohoto ukazatele se však značně liší mezi 
jednotlivými subjekty. K mírnému zlepšení došlo u ukazatele podílu pěti 
největších úvěrů na kapitálu, který poklesl o 3 p.b. na 90 %. Taktéž se 
mírně zvýšilo krytí NPL opravnými položkami.  

… byla však schválena legislativa zpřísňující obezřetnostní 
pravidla pro jejich fungování 
Dosavadní nedostatečný legislativní rámec pro fungování družstevních 
záložen vedl v předchozích letech k úsilí o zpřísnění regulatorních podmí-
nek. V průběhu roku 2014 tak došlo ke schválení zákona č. 333/2014 Sb. 
zpřísňujícího některá obezřetnostní pravidla. Zákon mimo jiné zavádí 
do budoucna limit na velikost bilanční sumy družstevní záložny, omezuje 
velikost jednotlivých poskytnutých úvěrů a zvyšuje příspěvek záložen 
do Fondu pojištění vkladů. Dochází také k zavedení tzv. pravidla 1:10 sta-
novujícího poměr členského vkladu k úročeným depozitům. Toto opatření 
slouží k posílení principu družstevnictví a zvyšuje motivaci vkladatelů podí-
let se aktivně na řízení družstevní záložny. 

Většina pojišťoven udržuje stabilní ziskovost, výsledek sektoru 
však nepříznivě ovlivnil vývoj v zahraničí 
V roce 2014 pokračovalo mírné oživení v segmentu neživotního pojištění 
v podobě nárůstu předepsaného hrubého pojistného a současného po-
klesu hrubé výše nákladů na pojistná plnění (Graf III.18). V důsledku zvý-
šené tvorby pojistných rezerv na rizika zahraničních obchodních transakcí 
v odvětví pojištění úvěru však došlo k celkovému poklesu výsledku tech-
nického účtu k neživotnímu pojištění. 

Prostředí nízkých úrokových sazeb ovlivňuje hospodaření 
pojišťoven…  
V oblasti životního pojištění pokračoval nárůst nákladů na pojistná plnění 
(daný zejména maturováním pojistných smluv) při zachování předepsané-

GRAF III.16 

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

 
Pramen:  Povinné informace k uveřejnění podle vyhlášky 123/2007 a vyhlášky 163/2014 
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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GRAF III.17 

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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ho pojistného v přibližně stejné výši jako v předcházejícím roce. Celkový 
výsledek v tomto segmentu byl však kompenzován mírným nárůstem zis-
ku z finančního umístění a zůstává tak srovnatelný s výsledky z minulých 
let. Nárůst zisku z finančního umístění byl důsledkem významného mezi-
ročního poklesu výnosové křivky a souvisejícího přecenění dluhopisového 
portfolia. Extrémně nízká úroveň a zplošťující se tvar výnosové křivky však 
mají negativní dopad na finanční výsledky v segmentu životního pojištění. 
Význam tohoto rizika pak závisí na rozdílu výnosnosti finančního umístění 
a garantované výnosnosti u pojistných produktů (tzv. technické úrokové 
míry, TÚM), rozdílech ve splatnostním profilu aktiv a pasiv a na produkto-
vé skladbě konkrétní pojišťovny.  

… a vede pojišťovny k hledání alternativního obchodního modelu
Průměrná durace aktiv pojišťoven byla na konci roku 2013 přibližně 
4,8 let, zatímco durace pojistných závazků činila přibližně 5,4 let. 
To zjednodušeně znamená vyšší úrokovou citlivost závazků oproti pohle-
dávkám, přičemž v případě některých pojišťoven je tato citlivost výrazně 
nad průměrem sektoru. Rozdíl výnosů bezpečných aktiv a TÚM ilustruje 
Graf III.19. Z něj vyplývá, že v uplynulých letech byl výnos dlouhodobých 
státních dluhopisů, tj. typické investice českých pojišťoven, hluboko pod 
výnosností garantovanou klientům ve smlouvě tradičního životního pojiš-
tění průměrnou českou pojišťovnou. Prohlubování tohoto nesouladu 
zmírňuje regulace maximální výše TÚM u nově sjednávaných smluv. 
Od roku 2012 je však i tento limit výrazně nad stávajícím výnosem čes-
kých státních dluhopisů. Některé subjekty tak musely dle regulace tvořit 
dodatečné rezervy ke krytí závazků ze smluv tradičních produktů životní-
ho pojištění. Obecně pak toto prostředí vede pojišťovny k výrazným změ-
nám v nabídce pojistných produktů a v investiční strategii. Přestože ta 
zůstává v případě tuzemských pojišťoven stále poměrně konzervativní 
(hlavní roli v ní hrají investice do českých státních dluhopisů), lze pozoro-
vat nárůst podílu výnosnějších typů aktiv, jako jsou dluhopisy nefinanční 
podniků a majetkové cenné papíry a investice do nemovitostí (Graf III.20). 
V případě státních dluhopisů pak lze sledovat i jistou diverzifikaci tohoto 
portfolia, neboť roste podíl expozic vůči zemím jiným, než je Česká re-
publika (9,2 % na konci loňského roku oproti 6,4 % na konci roku 
2012). 

Na straně závazků se pojišťovny přizpůsobují prostředí dlouhodobě níz-
kých úrokových sazeb nejčastěji snižováním TÚM a celkovou změnou 
skladby nabízených produktů. Omezují nabídku tradičních pojistných 
produktů s dlouhodobými garancemi výnosnosti a více se zaměřují 
na produkty s vyhlašovanou garancí a na produkty investičního životního 
pojištění (IŽP), kde je nositelem investičního rizika pojistník. Podíl IŽP (vy-
jádřeno jako podíl na finančním umístění) vzrostl od roku 2011 ze 14 % 
na nynějších cca 17 %. 

Vedle vývoje na finančních trzích budou hrát významnou roli 
i regulatorní změny 
Do letošního roku mají pojišťovny podle pravidel Solventnosti I možnost 
oceňovat kvalitní vládní dluhopisy (s ratingem stejným nebo vyšším než 
má ČR) držené do splatnosti naběhlou hodnotou. Od roku 2016, kdy 
vstoupí v účinnost pravidla Solventosti II, bude však pro regulatorní účely 

GRAF III.18 

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

Pramen:  ČNB 
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TAB. III.2 

Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s 
bankami 
(v %; konec roku 2013 a 2014, družstevní záložny aktivní k 31. 12. 2014) 

2013 2014 

Družst. 
záložny 

Banky 
Družst. 
záložny 

Banky 

Průměrný úrok na klient-
ských úvěrech (1) 7,8 4,0 8,3 3,9 

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

Úroková marže (1)–(2) 5,0 3,2 5,9 3,2 

Klientské vklady/úvěry 
(bez vládních vkladů) 118,2 114,6 131,0 115,7 

Podíl klientských úvěrů v 
selhání 

25,3 6,1 29,9 6,3 

Podíl rychle likvidních 
aktiv na aktivech celkem 17,4 30,7 23,8 31,0 

Krytí úvěrů v selhání 
opravnými položkami 

16,1 51,6 18,4 47,8 

Kapitálový poměr Tier 1 12,4 16,5 12,8 17,3 

RoE -0,1 17,1 2,2 16,6 

RoA 0,0 1,2 0,2 1,2 

Podíl sektoru na úvěrech 
klientům 0,7 99,3 0,7 99,3 

Podíl sektoru na vkladech 
klientů 0,8 99,2 0,8 99,2 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Meziroční srovnání hodnot je provedeno bez záložny WPB Capital, spořitelní 

družstvo, které byla odebrána licence v červnu 2014. Účetní období v rámci seg-
mentu družstevních záložen není pro všechny subjekty sjednocené, proto byly 
pro některé subjekty příslušné údaje anualizovány. 
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tato možnost oceňování zrušena. V důsledku tržního přeceňování by 
mohlo být hospodaření některých pojišťoven ovlivněno nadměrnými výky-
vy na finančních trzích. Proto jsou součástí schválené evropské implemen-
tace nových pravidel i opatření ke snížení citlivosti na některá tržní rizika, 
souhrnně označovaná jako „Long Term Guarantee Package“. Patří k nim 
zejména vyrovnávací úprava („matching adjustment“) a koeficient volatili-
ty („volatility adjustment”). První umožňuje zmírnit dopad volatility tržní-
ho přecenění portfolia aktiv přiřazeného vybraným portfoliím závazků, 
která splňují předepsaná kritéria na očekávané peněžní toky. Druhé 
umožňuje úpravu bezrizikové výnosové křivky o část rozdílu ve výnosu 
použité křivky a výnosu referenčního portfolia zahrnujícího širší skladbu 
finančních aktiv. Upravenou křivku společně s původní bezrizikovou křiv-
kou vypočítává a zveřejňuje jednou měsíčně Evropský orgán pro pojišťov-
nictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). I přes tato opatření však 
budou muset tuzemské pojišťovny zdokonalit řízení aktiv a pasiv,  posílit 
systém řízení rizik a vyhodnocovat rizika i ve střednědobém horizontu.  

Sektor penzijních společností prošel legislativními změnami a dále 
roste 
Vývoj v sektoru penzijních společností byl ovlivněn změnami v jejich legis-
lativním rámci. V průběhu roku 2014 bylo rozhodnuto o zrušení II. pilíře 
(důchodových fondů) s platností od roku 2016. Vedle státního důchodu 
v I. pilíři tak přetrvává možnost dobrovolného spoření v transformovaných 
a účastnických28 fondech v rámci III. pilíře. I přesto, že do transformova-
ných fondů nemohou podle zákona vstoupit noví účastníci a počet členů 
soustavně mírně klesá, bilanční suma vzrostla meziročně o 12,4 % 
na 333 mld. Kč. Došlo u nich k meziročnímu poklesu salda přijatých 
a vyplacených prostředků o 15 % na 32 mld. (Graf III.21), kdy nárůst vý-
dajů na jednorázová vyrovnání doprovázel mírný pokles vlastních příspěv-
ků účastníků. Účastnické fondy vznikly teprve v roce 2013 a bilanční 
suma 4,9 mld. Kč, která meziročně vzrostla o 288 %, představuje zatím 
nepatrnou část sektoru. Účastnické fondy s výjimkou konzervativních vy-
kazují oproti transformovaným fondům v souladu se svým zaměřením 
rizikovější strukturu bilance (Graf III.22).  

Investiční fondy zaznamenaly značný příliv nových prostředků…  
Bilanční suma investičních fondů meziročně vzrostla o 19 % a koncem 
roku 2014 činila 291 mld. Kč. Z této částky tvoří přibližně 60 % fondy 
kolektivního investování, jejichž charakteristikou je investování peněžních 
prostředků shromážděných od veřejnosti. Nejvyšší příliv prostředků mezi 
fondy kolektivního investování zaznamenaly stejně jako v roce 2013 smí-
šené fondy, jejichž portfolio je tvořeno současně akciemi, dluhopisy i dal-
šími nástroji finančního trhu (Graf III.23). 

 
28  Transformované fondy vznikly na základě důchodové reformy v roce 2013 přeměnou 

z penzijních fondů. Vstup do těchto fondů byl podmíněn sjednáním smlouvy o penzijním 
připojištění do 1. 12. 2012. Na rozdíl od transformovaných fondů spoření v účastnických 
fondech není podmíněno datem uzavření smlouvy a nabízí různě rizikové investiční strate-
gie. 

GRAF III.19 

Vývoj technické úrokové míry a výnosů českých státních 
dluhopisů 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Údaje průměrné TÚM ze vzorku 11 pojišťoven účastnících se společných zátěžo-

vých testů. 
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GRAF III.20 

Změny ve finančním umístění ke krytí ŽP (bez IŽP) 
(v p.b.; změna mezi 31. 12. 2011 a 31. 12. 2014) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Kategorie SD zahrnuje státní dluhopisy vydané členským státem OECD nebo 

institucemi EIB, ECB, EBRD nebo IBRD. 
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… a domácnosti jsou tak vystaveny ve vyšší míře novým rizikům 
Více než polovina pasiv všech investičních fondů je tvořena závazky vůči 
sektoru domácností a na konci roku 2014 hodnota těchto závazků činila 
154 mld. Kč (Graf III.24). Po propadu bilanční hodnoty investičních fondů 
v roce 2008 se podíl expozic domácností vůči investičním fondům na čis-
tých aktivech domácností pohyboval pod 4 %. V posledních třech letech 
však dochází k zrychlení růstu tohoto podílu, jehož hodnota byla koncem 
roku 2014 těsně pod 5 %. Domácnosti tak zvyšují podíl svého bohatství 
ukládaného do výnosnějších, ale relativně rizikovějších aktiv ve formě po-
dílů v investičních fondech.  

Pozice nebankovních zprostředkovatelů se výrazně nezměnila 
Celkový objem úvěrů poskytnutých nebankovními zprostředkovateli fi-
nancování aktiv (NZFA) v průběhu roku 2014 mírně vzrostl na hodnotu 
247,5 mld. Kč (Graf III.25). Vzrostly především úvěry nefinančním podni-
kům o 6 mld. Kč, úvěry domácnostem na spotřebu se zvýšily pouze mírně 
o 2,7 mld. Kč. Tržní podíl NZFA na úvěrech poskytnutých nefinančním 
podnikům i domácnostem na spotřebu v ČR zůstává stabilní a ke konci 
roku byl 16,3 %, resp. 25,8 %. Zvýšený zájem zažívá podle dat České 
leasingové a finanční asociace operativní leasing29 určený domácnostem. 
Objem financovaný členy asociace v roce 2014 tímto způsobem však zů-
stává nepatrný (2 mld. Kč). Podíl úvěrů podnikatelským subjektům finan-
covaných operativním leasingem na celkovém objemu leasingů nepatrně 
poklesl na 40,7 %. Podle dat z Nebankovního registru klientských infor-
mací a z úvěrového registru fyzických osob sdružení SOLUS došlo v prů-
běhu roku 2014 k poklesu úvěrového rizika v bilancích NZFA (Graf III.26). 
Jeho úroveň však zůstává i nadále vyšší v porovnání s bankami. 

  

 
29  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. 

GRAF III.21 

Přijaté a vyplacené prostředky penzijních fondů 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.22 

Umístění aktiv fondů penzijních společností 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.23 

Dekompozice změny čistých aktiv fondů kolektivního 
investování určených veřejnosti 
(v mld. Kč, za rok 2014) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.24 

Expozice domácností vůči investičním fondům 
(mld. Kč; pravá osa v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.25 

Půjčky nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv 
(stav úvěrů v 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 III.26 

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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3.2 ZÁTĚŽOVÉ TESTY SOLVENTNOSTI 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 udr-
žet celkový kapitálový poměr dostatečně vysoko nad 8% regulatorní hra-
nicí i v případě velmi zátěžového scénáře. Rovněž sektor pojišťoven vyká-
zal díky svému vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru 
odolnosti vůči nepříznivému scénáři. Sektor penzijních společností je citli-
vý na volatilitu úrokových sazeb a nárůst korunových sazeb by se 
za určitých okolností mohl nepříznivě odrazit na jeho ziskovosti a solvent-
nosti. 

Zátěžové testy jsou založeny na Nepříznivém scénáři rozšířeném 
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 hypotetický Nepříznivý scénář repre-
zentující silný a setrvalý pokles ekonomické aktivity v ČR, který je dopro-
vázen propadem ekonomiky do deflace (část 2.1). Vývoj reprezentovaný 
nepříznivým scénářem je rozšiřován o další citlivostní analýzy, které zesilují 
dopady nepříznivého vývoje a ilustrují tak odolnost sektorů vůči případ-
ným relevantním rizikům. 

Metodika zátěžových testů bank se pravidelně aktualizuje 
V zátěžových testech nedošlo k zásadní metodické změně. Tradičně byly 
parametry testů zpřesněny prostřednictvím satelitních modelů, které byly 
znovu odhadnuty na nejnovějších časových řadách. Tak jako v loňské 
Zprávě byly testy bankovního sektoru provedeny na datech ke konci 
1. čtvrtletí daného roku.30 Nově jsou testy založeny na výkazech z jednot-
ných evropských vykazovacích rámců COREP a FINREP. Zátěžové testy 
pojišťoven a penzijních společností byly provedeny na datech ke konci 
roku 2014. 

V Základním scénáři stagnují úvěrová rizika a pokračuje pokles 
ziskovosti sektoru 
Zátěžové testy patří tradičně mezi důležité nástroje pro hodnocení odol-
nosti bankovního sektoru vůči potenciálním rizikům ohrožujícím stabilitu 
českého finančního sektoru. Pozornost je věnována zejména úvěrovému 
riziku, které je v domácím bankovním sektoru nejpodstatnější. Jeho vývoj 
úzce souvisí s vývojem v sektoru domácností a podniků. Ekonomické oži-
vení se projevuje vyšší schopností domácností i podniků splácet své dříve 
přijaté závazky, tj. sníženou úrovní úvěrového rizika (části 2.2. a 2.3). Míra 
defaultu, klíčový ukazatel úvěrového rizika, setrvává v Základním scénáři 
na historicky nízkých hodnotách, a to jak v sektoru nefinančních podniků, 
tak domácností (Tab. III.3). Déletrvající prostředí nízkých úrokových sazeb 
snižuje tradiční úrokové výnosy bank (Box 3 v části 3.1). Vzhledem k oče-

 
30  Z důvodu nedostupnosti dat o kapitálových poměrech v čase provádění testů jsou v testech 

použity hodnoty kapitálu z konce roku 2014. 

TAB. III.3 

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

Skutečnost  Základní scénář Nepříznivý scénář 

 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Makroekonomický  
vývoj 

              

HDP (yoy %) 2,0 2,6 3,2 3,5 -0,9 -3,7 -2,8 

Inflace (%) 0,4 0,2 1,7 1,9 -0,4 -2,1 -2,6 

Nezaměstnanost (%) 6,2 5,4 5,0 4,4 5,6 7,0 9,1 

Růst nominálních  
mezd (%) 

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

Efektivní růst HDP  
eurozóny (%) 

1,1 1,8 2,2 2,0 -0,1 -0,6 -0,4 

           
Růst úvěrů (%)     

  
  

  
Celkem 5,1 6,0 7,0 7,9 2,5 -5,0 -8,3 

Podniky 1,1 3,8 4,8 5,4 0,6 -4,3 -5,8 

Domácnosti 4,8 5,1 5,7 6,2 2,6 -1,8 -4,5 

           
Míry defaultu  
(PD, %) 

    
  

  
  

Podniky 1,7 1,5 1,5 1,5 4,0 5,3 5,5 

Úvěry na bydlení 2,8 2,6 2,4 2,3 5,1 6,2 6,5 

Spotřebitelské úvěry  6,7 6,4 6,5 6,5 8,7 10,1 10,8 

 
    

  
  

  
Ztrátovost ze  
selhání (LGD, %) 

          

Podniky 45,0 45,0 45,0 45,0 51,9 58,9 57,6 

Úvěry na bydlení 22,0 22,0 22,0 22,0 25,6 37,9 46,3 

Spotřebitelské úvěry  55,0 55,0 55,0 55,0 60,2 64,4 71,8 

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

5Y výnos SD 0,5 0,1 0,1 1,5 2,4 3,9 4,0 

3M EURIBOR 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

5Y EUR výnos SD 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 2,4 2,4 

Změna cen rezid.  
nemovitostí 

2,2 4,1 5,0 6,2 0,0 -8,1 -9,0 

Změna cen akcií -4,3 -5,0   -30,0 
 

 
    

  
  

  
Výnosy bank           
Upravený provozní  
zisk (yoy %) 

-1,1 -2,0 -2,0 0,0 -13,7 -20,3 -19,4 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB, BRKI 
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kávanému vývoji úrokových sazeb se v Základním scénáři předpokládá 
v letech 2015 a 2016 pokračování pozorovaného trendu poklesu uprave-
ných provozních zisků bank, a to zhruba o 2 % ročně.31 

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. Celkový kapitálový poměr sektoru se pohybuje na úrovni ko-
lem 17 %, tedy výrazně nad 8% regulatorním limitem. Kapitálový poměr 
Tier 1 se pohybuje řádově jen o 0,4 p.b. pod celkovým kapitálovým po-
měrem, což ilustruje také kvalitu kapitálové vybavenosti sektoru. I přes 
tuto skutečnost se v Základním scénáři dostávají tři banky (reprezentující 
však zhruba jen 1,5 % aktiv sektoru) do situace nedostatečného kapitálo-
vého poměru, což do budoucna znamená úpravu jejich obchodního mo-
delu či potřebu navýšení kapitálu.32 

Nepříznivý scénář by měl za následek výrazné účetní ztráty 
bankovního sektoru... 
Nepříznivý scénář předpokládá, že výrazně negativní vývoj v zemích EU by 
vedl ke značnému propadu ekonomické aktivity ČR, strmému růstu ne-
zaměstnanosti a turbulencím na finančních trzích, které by se odrazily 
ve významném skokovém růstu výnosů vládních dluhopisů EU. Vzhledem 
k tomu, že tento negativní šok by měl za následek záporný růst tuzemské 
ekonomiky na celém horizontu testů, došlo by k vyčerpání finančních re-
zerv části domácností a podniků a zhoršení splácení dříve přijatých závaz-
ků reálného sektoru. Uvedený vývoj by se odrazil v podstatném růstu míry 
defaultu jak v sektoru nefinančních podniků, tak domácností. Celkové 
úvěrové ztráty bankovního sektoru by na tříletém horizontu testů byly 
oproti Základnímu scénáři téměř trojnásobné. Vzhledem k předpokláda-
nému růstu výnosů vládních dluhopisů ČR i dalších zemí EU by banky za-
znamenaly také tržní ztráty z titulu poklesu hodnoty těchto dluhových 
nástrojů (Tab. III.4, 2. sloupec). Uvedené úvěrové a tržní ztráty vedou spo-
lečně s poklesem provozního zisku k účetní ztrátě sektoru a výraznému 
poklesu jeho kapitálového poměru. 

... celkový kapitálový poměr sektoru by však zůstal dostatečně nad 
regulatorní hranicí 
I přes tento nepříznivý vývoj by kapitálový poměr bankovního sektoru 
v Nepříznivém scénáři neklesl pod 12,5 % (Graf III.27). Ačkoli se hodnota 
agregátního kapitálového poměru udržuje dostatečně nad 8procentní 
hranicí, deseti bankám reprezentujícím zhruba 12 % aktiv sektoru klesá 
kapitálový poměr pod regulatorní minimum a tyto banky by kapitál muse-

 
31  Upravený provozní zisk je tvořen čistým úrokovým ziskem a ziskem z poplatků a provizí, 

od kterých jsou odečteny správní náklady a odpisy. Upravený provozní zisk do značné míry 
odpovídá provoznímu zisku před započtením ztrát ze znehodnocení (tzv. pre-provision pro-
fit), na rozdíl od něj však nezahrnuje dopady tržních (úrokových a měnových) zisků/ztrát. 

32  Banky se do situace nedostatečného kapitálového poměru mohou dostat i z toho důvodu, 
že metodika zátěžových testů hodnotí jejich obchodní model z dlouhodobějšího hlediska 
jako neudržitelný. Tato metodika nicméně vychází z modelu univerzální banky a u speciali-
zovaných bankovních institucí nemusí být zcela přesná. ČNB proto u jednotlivých institucí 
hodnotí výsledky testu s ohledem na jejich specifické charakteristiky. 

TAB. III.4 

Dopad alternativních scénářů na bankovní sektor 

 

Základní scénář Nepříznivý scénář 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Očekávané úvěrové ztráty  
(ztráty s mínusem)       

v mld. Kč -19,3 -24,7 -25,9 -42,6 -74,4 -78,8 

v % aktiv -0,3 -0,4 -0,4 -0,8 -1,4 -1,6 

Zisky/ztráty z tržních rizik 

 
  

  v mld. Kč 5,1 -0,9 -14,7 -24,1 -2,4 -0,3 

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

Výnosy ke krytí ztrát 
(upravený provozní zisk)   

  v mld. Kč 74,4 72,9 73,0 65,5 52,2 42,1 

v % aktiv 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 0,8 

Zisk/ztráta před zdaněním 

 
  

  v mld. Kč 60,2 47,3 32,4 -1,5 -25,4 -37,1 

v % aktiv 1,1 0,8 0,5 0,0 -0,5 -0,7 

Kapitálový poměr  
ke konci období v %   

       celkový 17,5 17,4 17,1 16,4 14,2 13,2 

     Tier 1 17,1 17,0 16,7 16,0 13,8 12,8 

Kapitálové injekce 

  
  

  v mld. Kč  0,7 
 

  9,0 
 v % HDP  0,02 

 
  0,2 

 Počet bank s kapitálovým 
poměrem pod 8 % 

3 
 

  10 
 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 

GRAF III.27 

Dopad alternativních scénářů na kapitálový poměr 
bankovního sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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ly doplnit. Celková potřebná výše kapitálových injekcí je rovna zhruba 
9 mld. Kč, což představuje 0,2 % HDP (Tab. III.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 vysoký kapitálový poměr, který ve srovnání s předchozím rokem na-
dále vzrostl o 0,9 p.b., a schopnost generovat výnosy ke krytí ztrát i v pří-
padě silně nepříznivého vývoje.  

Kapitálový poměr klesá zejména kvůli vysokým ztrátám a 
výraznému nárůstu rizikových vah 
Dekompozice změny kapitálového poměru přehledně ilustruje dopady 
hlavních faktorů ovlivňujících vývoj kapitálového poměru v zátěžových 
testech. V Základním scénáři zvyšují výnosy českého bankovního sektoru 
kapitálový poměr na horizontu testů o 10,7 p.b.33 Část těchto výnosů je 
použita ke krytí očekávaných úvěrových a tržních ztrát (-3,5 p.b.) 
a k výplatě dividend a daní (-4,7 p.b.).34 Oživení ekonomické aktivity vede 
k nárůstu expozic bank, které snižují kapitálový poměr o 2,8 p.b. Změna 
rizikových vah z důvodu změny struktury úvěrů dále sníží kapitálový po-
měr o 1 p.b. na hodnotu 16,8 % ke konci tříletého horizontu testů 
(Graf III.28).35 

Banky jsou i v Nepříznivém scénáři schopné generovat výnosy ke krytí 
ztrát (+9,6 p.b.). Ty však nedokážou na horizontu testů úplně pokrýt veš-
keré očekávané ztráty (-10 p.b.). Dividendy a daně vyplácené zejména ze 
zisků za rok 2014 přispívají ke snížení kapitálového poměru o 1,7 p.b. 
Banky dále reagují na zhoršení situace snížením objemu úvěrů, které 
zmírňuje pokles o 1,9 p.b. Zhoršení ekonomického prostředí a materiali-
zace úvěrového rizika zvyšuje úroveň rizikových vah, a tím tak přispívá 
k výraznému snížení kapitálového poměru bankovního sektoru o 5 p.b. 
na úroveň 12,7 % k poslednímu období testů (Graf III.29). 

Doplňující citlivostní analýza Nepříznivého scénáře hodnotí 
dopady odpisu části expozic vůči zadluženým zemím 
V rámci Nepříznivého scénáře je provedena citlivostní analýza předpoklá-
dající částečné znehodnocení veškerých držených expozic tuzemských 
bank vůči zemím EU se zadlužením přesahujícím 60 % jejich HDP. Určité 
znehodnocení expozic se předpokládá již v samotném Nepříznivém scéná-
ři, a to prostřednictvím poklesu hodnoty vládních dluhopisů zemí EU, 
včetně ČR, z důvodu růstu jejich výnosů. Doplňující citlivostní analýza 
k tomuto základnímu znehodnocení přidává ještě dodatečné znehodno-
cení všech expozic tuzemských bank vůči zadluženým zemím dle výše, 
která je odvozena od průměrných ratingů daných zemí (Tab. III.5). Zmíně-
ný předpoklad generuje bankovnímu sektoru dodatečné ztráty ve výši 

 
33  Výnosy ke krytí ztrát zahrnují zisk z roku 2014 a očekávané výnosy z let 2015 a 2016. 
34  V zátěžových testech se předpokládá, že banky které dosáhnou v předchozím finančním 

roce zisk, rozhodnou o jeho rozdělení ve druhém čtvrtletí následujícího roku. Výše vypláce-
ných dividend pak závisí na rozdílu aktuálního kapitálového poměru v daném čtvrtletí 
a cílovaného kapitálového poměru. 

35  V Základním scénáři je očekáván vyšší růst úvěrů domácnostem než růst úvěrů podnikům. 
Úvěry domácnostem, zejména spotřebitelské úvěry, mají vyšší míru rizikovosti (míry defaul-
tu jsou vyšší), což vede k nárůstu průměrných rizikových vah. 

GRAF III.28 

Dekompozice změny kapitálového poměru bankovního 
sektoru v Základním scénáři 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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GRAF III.29 

Dekompozice změny kapitálového poměru bankovního 
sektoru v Nepříznivém scénáři 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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27 mld. Kč. Kapitálový poměr sektoru zůstává na horizontu testů nad 
11,5 % (Graf III.27, Nepříznivý scénář zesílený o riziko země), velikost ka-
pitálových injekcí vzroste na 18 mld. Kč (zhruba 0,4 % HDP).  

Test koncentrace portfolií představuje silnou zátěž... 
Poslední citlivostní analýza v rámci Nepříznivého scénáře 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 2014 činil 59 %.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 
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 
bankovního sektoru a jeho kapitálový poměr. Ten ke konci roku 2015 
klesá k 15 % pro pád tří náhodných velkých dlužníků, dopad pádu tří 
největších dlužníků každé banky způsobí ještě razantnější pokles kapitálo-
vého poměru, a to na úroveň 13 % (Graf III.30). Test koncentrace je silně 
zátěžový a výsledný kapitálový poměr bankovního sektoru na základě tak-
to výrazného šoku lze proto hodnotit pozitivně. 

BOX 4: SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÝCH (BOTTOM-UP) 
ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ ČNB A VYBRANÝCH BANK 

Vedle makrozátěžových testů (top-down) bankovního sektoru 
provádí ČNB od roku 2009 ve spolupráci s vybranými tuzemskými 
bankami tzv. mikrozátěžové testy (bottom-up). Jde o typ zátěžo-
vého testu, který v roce 2014 proběhl u největších bank v EU 
v rámci komplexní prověrky prováděné ECB a EBA. Mikrozátěžové 
testy se liší od makrozátěžových především v tom, že dopady ne-
příznivého vývoje na kapitálový poměr bank počítají na svých port-
foliích samotné banky. Využívají přitom mnohem podrobnější in-
formace o jednotlivých portfoliích, než má k dispozici ČNB při 
výpočtech makrozátěžových testů. Scénář nejpravděpodobnějšího 
vývoje i nepříznivého vývoje v obou typech testů však stanovuje 
ČNB. 

 
36  Podíl zcela nezajištěných pohledávek nefinančním podnikům na objemu úvěrů pěti největ-

ších dlužníků ke konci roku 2013 činil 53 %. 

GRAF III.30 

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

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
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TAB. III.5 

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

Země Znehodnocení (haircut) 

Belgie 7 

Francie 5 

Chorvatsko 32 

Irsko 18 

Itálie 24 

Kypr 43 

Maďarsko 30 

Malta 18 

Německo 0 

Nizozemsko 1 

Portugalsko 31 

Rakousko 2 

Řecko 49 

Slovinsko 22 

Španělsko 23 

Velká Británie 2 
Pramen:  Ratingové agentury, výpočty ČNB 
Pozn.:  Míry znehodnocení jsou vypočteny s využitím ratingů hlavních agentur z počátku 

května 2015 pro země EU se zadlužením přesahujícím 60 % HDP. 
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Jedenácté kolo mikrozátěžových testů bylo provedeno na datech 
ke konci roku 2014 a zúčastnilo se jej devět největších tuzemských 
bank, které reprezentují 73 % aktiv bankovního sektoru ČR.37 
Zaměřené bylo zejména na testování uvěrového rizika, které je 
z pohledu domácího bankovního sektoru nejvýznamnější. V roce 
2014 došlo k rozšíření mikrozátěžových testů o testování klíčových 
tržních rizik a jejich součástí je tak citlivostní analýza úrokového 
rizika celého portfolia banky a specifického úrokového rizika 
u 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 a horizont mikrozátěžového testu je pouze 
jednoletý, nejsou scénáře ani výsledky obou testů zcela srovnatel-
né. Základní scénář mikrozátěžových testů (dále jen Baseline) je 
založen na makroekonomické prognóze ČNB zveřejněné ve Zprá-
vě o inflaci I/2015 a předpokládá obdobné tempo růstu české 
ekonomiky ve srovnání se Základním scénářem této Zprávy. Zátě-
žový scénář mikrozátěžových testů (dále jen Adverse) předpokládá 
ve srovnání s Nepříznivým scénářem této Zprávy výraznější pokles 
ekonomické aktivity v prvním roce, zatímco v následujících letech, 
které jsou za časovým horizontem testu, je pokles nižší (Graf III.13 
Box).  

Předpokládaný makroekonomický vývoj v rámci scénářů Baseline 
a Adverse určuje vývoj parametrů úvěrového rizika. Vzhledem 
k tomu, že mikrozátěžové testy jsou počítány pro jednoletý hori-
zont, je předpokládán rychlejší přenos úvěrových rizik do bilancí 
bank než v testech makrozátěžových. Pro scénář Baseline lze 
na jednoletém horizontu pozorovat mírný nárůst úvěrového rizika 
pro podnikové expozice i pro retailová portfolia. Ve scénáři Adver-
se je, v souladu s nepříznivým vývojem ekonomické aktivity, patrné 
výrazně vyšší úvěrové riziko. To je vyjádřeno plošným nárůstem jak 
pravděpodobnosti selhání (PD), tak i ztrátovosti ze selhání (LGD) 
ve všech testovaných úvěrových segmentech kromě segmentu 
centrálních vlád, u kterého zůstává parametr PD roven nule (Tab. 
III.2 Box).

Výsledky mikrozátěžových testů pro scénář Baseline poukazují 
na mírný nárůst kapitálových požadavků bank a na pokles mezi-
ročního zisku o 10 %. Agregátní kapitálový poměr Tier 1 testova-
ných bank by zůstal nezměněn na úrovni 18,2 %. Ve scénáři Ad-
verse dochází k výraznému navýšení kapitálových požadavků, a to 
o 52,2 %, a k celkovému poklesu zisku o více než 42 %. I přes
tento nepříznivý vývoj zůstává agregátní kapitálový poměr Tier 1 

37  Banky byly vybrány dle toho, zda mají schválen přístup IRB pro výpočet kapitálového poža-
davku k úvěrovému riziku. 

GRAF III.13 BOX 

Rozdíl ve vývoji reálného HDP 
(v %) 

Pramen:  ČNB 

-6

-4

-2

0

2

4

03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18

Základní scénář makrozátěžových testů

Nepřiznivý scénář makrozátěžových testů

Základní scenář mikrozátěžových testů (Baseline)

Nepřiznivý scénář mikrozátěžových testů (Adverse)

TAB. III.3 BOX 

Kapitálové požadavky a kapitálový poměr 
(v %) 

Skutečnost           
31. 12. 2014 

Baseline 
31. 12. 2015 

Adverse 
31. 12. 2015 

Kapitálové požadavky 
(meziroční změna) 

- 4,4 52,2 

Regulatorní kapitál 
(meziroční změna) 

- 5,4 -4,0 

Kapitálový poměr Tier 1 18,2 18,2 11,9 

Kapitálový poměr 18,5 18,6 12,1 

Pramen:  ČNB 

TAB. III.2 BOX 

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

Skutečnost k  
31. 12. 2014 

Baseline 
31. 12. 2015 

Adverse 
31. 12. 2015 

PD LGD PD LGD PD LGD 

Podnikové expozice 1,6 36,4 1,7 36,8 3,6 45,7 

- velké podniky 0,9 37,1 1,0 37,1 2,1 46,7 

- malé a střední podniky 2,3 34,7 2,3 34,8 5,0 43,4 

- specializované úvěrové  
expozice 2,1 40,2 2,2 40,3 4,7 50,3 

Retailové expozice 1,9 23,3 2,1 23,6 3,1 31,2 

- retail small business 5,0 37,8 4,8 36,7 10,4 46,3 

- úvěry na bydlení 1,2 15,5 1,4 15,7 1,9 22,0 

- ostatní úvěry fyzickým  
osobám 3,4 44,7 3,8 44,8 4,9 56,5 

Instituce 0,2 26,7 0,2 26,7 0,4 30,8 

Centrální vlády 0,0 10,2 0,0 10,2 0,0 15,1 

Pramen:  ČNB 
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testovaných institucí na jednoletém horizontu výrazně nad 8% 
minimální hranicí a klesá k 11,9 % (Tab. III.3 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 odlišnému horizon-
tu testů, který vede k rozdílným předpokladům o rychlosti přenosu 
rizik do portfolií bank. 

Nad rámec scénářů Baseline a Adverse byla provedena citlivostní 
analýza obecného úrokového rizika a specifického úrokového rizi-
ka korunových státních dluhopisů. Při testování úrokového rizika 
byla uplatněna ekonomická 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 kni-
hy), pro kterou byly využity čtyři scénáře. Scénář (1) předpokládá 
paralelní posun výnosové křivky o 3 p.b., scénář (2) rozšíření spre-
adu pro korunové státní dluhopisy o 3 p.b. vůči výnosové křivce 
IRS, scénář (3) výraznější růst sklonu výnosové křivky38 a scénář (4) 
obsahuje kombinaci mírnějšího růstu sklonu výnosové křivky 
a rozšíření spreadu pro korunové státní dluhopisy o 2 p.b. vůči 
výnosové křivce IRS.39 

Výsledky citlivostní analýzy úrokového rizika ukazují, že růst úro-
kových sazeb by měl napříč testovanými bankami rozdílný dopad 
(Graf III.14 Box). V případě scénáře 1 by se dopad paralelního po-
sunu výnosové křivky pohyboval mezi -16,1 a 3,7 % kapitálu, 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 -23 až 9,4 %. Scénář 2 předpokládá rozší-
ření spreadu korunových státních dluhopisů z důvodů zvýšení po-
žadovaného výnosu investory. Silně negativní dopad tohoto scéná-
ře je způsoben významnou expozicí domácích bank vůči českým 
státním dluhopisům. Při zohlednění účetních principů a odklonění 
od čistě ekonomického pohledu je však dopad testu výrazně mír-
nější, a to z toho důvodu, že domácí banky drží téměř polovinu 
domácích státních dluhopisů v účetní kategorii do splatnosti, 
a tedy tyto dluhové cenné papíry nepřeceňují na reálnou hodnotu. 
V rámci scénáře (4) se dopad pohybuje mezi -20,1 až 0 %. 

 
38  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–5Y byla využita lineární interpolace. 
39  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–5Y byla využi-
ta lineární interpolace. Rozšíření spreadu pro CZK státní dluhopisy: pro splatnost nad 5Y 
byl předpokládán posun o 2 p.b. a pro posun ve splatnosti 3M–5Y byla využita lineární in-
terpolace mezi 3M a 5Y. 

GRAF III.14 BOX 

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

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Banky zarhnuté 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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Zátěžové testy transformovaných fondů penzijních společností  
hodnotí odolnost sektoru na jednoletém horizontu 
Provedené zátěžové testy penzijních společností (PS) se zaměřují na hod-
nocení rizik sektoru na horizontu jednoho roku. Vedle zhodnocení dopa-
du Základního scénáře byla testována odolnost sektorů vůči Nepříznivému 
scénáři, který zachycuje nepříznivý ekonomický vývoj spojený s nárůstem 
tenzí na finančních trzích. Nepříznivý scénář se projeví výrazným pokle-
sem nemovitostních i akciových trhů, znehodnocením měnového kurzu 
a skokovým růstem výnosů dlouhodobých českých i zahraničních státních 
dluhopisů. Zejména výrazný nárůst výnosů dluhopisů může vzhledem ke 
skladbě portfolia těchto institucí představovat podstatné riziko. 

Metodika zátěžových testů penzijních společností se dále 
zpřesňuje 
V letošních zátěžových testech došlo ke zpřesnění metodiky zátěžového 
testování penzijních společností. Vzhledem k významnému zastoupení 
korunových cenných papírů v bilancích transformovaných fondů je nově 
uvažováno tržní přecenění těchto instrumentů.40 To přináší pro fondy 
možné výrazné zvýšení zátěže ve srovnání se zátěžovými testy v minulých 
letech. Dále je u korporátních a státních cenných papírů uvažován 
v Nepříznivém scénáři pokles ceny v závislosti na stupni úvěrové kvality 
a délce splatnosti. U měnového a úrokového rizika je detailnějším způso-
bem uvažováno zajištění, které snižuje míru expozice fondů vůči těmto 
rizikům. Klíčovým prvkem testu je přenesení zátěže od transformovaných 
fondů41 na příslušné PS. Legislativní úprava42 totiž stanovuje, že v případě 
poklesu hodnoty aktiv transformovaných fondů pod hodnotu závazků43 
musí příslušná penzijní společnost doplnit rozdíl z vlastních zdrojů. Tato 
hodnota se odečítá od kapitálu PS. 

Transformované fondy jsou citlivé především na úrokové riziko… 
Dopad uvažovaných rizik do výsledků transformovaných fondů a PS shr-
nuje Tab. III.7. Nejvýznamnější vliv mají úrokové sazby ovlivňující hodnotu 
držených dluhopisů. Zatímco v Základním scénáři je celkový dopad úroko-
vého rizika díky poklesu sazeb kladný, v Nepříznivém scénáři předpoklá-
dajícím nárůst sazeb dochází k poklesu hodnoty aktiv o 5,9 %. Nejvíce 
zasaženy jsou fondy držící velkou část aktiv v pevně úroče-
ných korunových dluhopisech s delší průměrnou dobou do splatnosti. 
Měnové riziko je u všech fondů zajištěno, a proto i výrazné oslabení kurzu 
koruny má na aktiva fondů minimální vliv. Dopad změn cen akcií a nemo-
vitostí je omezený z důvodu malého zastoupení těchto typů investic. 

 
40  S výjimkou portfolia vykázaného jako držené do splatnosti, které podle platné legislativy 

nesmí činit více než 30 % hodnoty aktiv. 
41  Zátěžové testy nezahrnují důchodové a účastnické fondy, neboť v případě důchodových 

a účastnických fondů nesou celé investiční riziko účastníci těchto fondů a nikoli penzijní 
společnosti. Navíc bilanční suma důchodových a účastnických fondů dosahuje pouze 2 % 
aktiv segmentu. 

42  § 187, odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
43  Zejména naspořená částka účastníků včetně minulého zhodnocení a připsané státní podpo-

ry. 

TAB. III.7 

Výsledky zátěžových testů penzijních společností 

    
Základní 
scénář 

Nepříznivý 
scénář 

Vlastní kapitál 
penzijních společností 
(k začátku období) 

mld. Kč 8,3 8,3 

Kapitálový poměr  
 (k začátku období) 

 % 139,8 139,8 

Změna hodnoty aktiv - 
úrokové riziko 

mld. Kč 2,1 -19,5 

% aktiv TF 0,6 -5,9 

       

Změna hodnoty aktiv - 
měnové riziko 

mld. Kč 0,0 0,2 

% aktiv TF 0,0 0,0 

 
      

Změna hodnoty aktiv - 
akciové riziko 

mld. Kč -0,2 -1,4 

% aktiv TF -0,1 -0,4 

 
      

Změna hodnoty aktiv - 
nemovitostní riziko 

mld. Kč 0,1 -0,1 

% aktiv TF 0,0 0,0 

       

Celkový dopad rizik na 
hodnotu aktiv transfor-
movaných fondů 

mld. Kč 1,9 -20,8 

% aktiv TF 0,6 -6,3 

Zisk transformovaných 
fondů mld. Kč 4,5 2,2 

Vlastní kapitál 
penzijních společností 
(ke konci období) 

mld. Kč 9,0 1,3 

Kapitálový poměr 
(ke konci období)  % 151,2 22,5 

Kapitálová injekce mld. Kč 0,0 4,6 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  TF = transformované fondy. Kapitálový poměr je podíl vlastního kapitálu PS 

a kapitálového požadavku, který je pro celé období uvažován neměnný. 
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… přesto i v Nepříznivém scénáři zůstávají ziskové 
Změna hodnoty aktiv transformovaných fondů má pouze částečný dopad 
na jejich účetní zisk, neboť jen část investic je v příslušném období reali-
zována. Proto za předpokladu realizace 10 % potenciálního zisku či ztráty 
i výrazný pokles hodnoty aktiv v Nepříznivém scénáři stále vede ke klad-
ným ziskům transformovaných fondů a nenulovému zhodnocení pro je-
jich účastníky. 

V Nepříznivém scénáři by velké části penzijních společností poklesl 
kapitálový poměr 
V Nepříznivém scénáři by v důsledku nutnosti doplnit zdroje do transfor-
movaných fondů poklesl kapitálový poměr šesti z osmi PS pod požadova-
nou úroveň. Pro tři z nich by pokles vedl až k záporné hodnotě kapitálu. 
Velikost kapitálové injekce, kterou by museli vlastníci společností vložit 
pro splnění kapitálového poměru, je 4,6 mld. Kč. To představuje 55 % 
hodnoty vlastního kapitálu PS ke konci roku 2014. V momentu, kdy hod-
nota aktiv transformovaného fondu opětovně vzroste, si může penzijní 
společnost vložené zdroje odčerpat. Je však patrné, že povinnost PS dopl-
nit zdroje do transformovaných fondů znamená v případě velmi nepřízni-
vého vývoje na trzích podstatnou zátěž pro penzijní společnosti a jejich 
vlastníky. 

Výprodej portfolií v situaci nižší tržní likvidity by mohl zátěž ještě 
prohloubit 
K zesílení popsaného efektu může dojít v případě hromadných výprodejů 
aktiv, v jehož důsledku by již tak nízké tržní ceny předpokládané 
v Nepříznivém scénáři dále poklesly. Zejména v prostředí nižší tržní likvidi-
ty by tento pokles mohl být nezanedbatelný (část 2.1). To by vedlo 
ke spirálovému efektu dalšího poklesu hodnoty držených aktiv v bilancích, 
nutnosti dalšího doplnění zdrojů penzijními společnostmi a další kapitálo-
vé injekci vlastníků PS. 

BOX 5: SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÝCH (BOTTOM-UP) 
ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ ČNB A VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN 

V dubnu 2015 proběhlo šesté kolo společných zátěžových testů 
ČNB a vybraných pojišťoven. Cílem tohoto zátěžového testu je 
vyhodnocení schopnosti pojišťoven absorbovat dopady případné-
ho negativního vývoje ekonomiky. Test je opakován na roční bázi, 
v letošním roce se ho účastnilo 10 pojišťoven, jejichž podíl na tu-
zemském trhu na základě hrubého předepsaného pojistného činil 
v roce 2014 přibližně 91 %.  

Vzhledem k nabytí účinnosti regulace Solventnost II k 1. lednu 
2016 došlo oproti roku 2014 ke změně metodologie testu, který 
byl již realizován plně v souladu s principy Solventnosti II. Podle 
nové regulace by pojišťovny měly disponovat dostatečnými zdroji 
vzhledem ke skutečným rizikům, kterým jsou vystaveny. Solvent-
nost II přináší oproti dřívějším pravidlům odlišné oceňování aktiv 

TAB. III.4 BOX 

Dopad zátěžového scénáře 

    

Zátěžový scénář 
včetně rizika po-

vodní 

Akciové riziko 
mld. Kč -10,36 

% aktiv 2,50 

Nemovitostní riziko 
mld. Kč -3,44 

% aktiv 0,83 

Měnové riziko 
mld. Kč -0,19 

% aktiv 0,05 

Úrokové riziko 
mld. Kč -7,06 

% aktiv 1,70 

Riziko kreditního spreadu 
mld. Kč -1,08 

% aktiv 0,26 

Riziko poklesu cen SD 
mld. Kč -8,31 

% aktiv 2,01 

Pojistné riziko v pojištění 
motorových vozidel 

mld. Kč -2,22 

% aktiv 0,54 

Pojistné riziko přírodních 
katastrof 

mld. Kč -2,43 

% aktiv 0,59 

Celkový dopad rizik do pou-
žitelného kapitálu 

mld. Kč -35,09 

% aktiv 8,47 

Ostatní dopady (daňové) 
mld. Kč 5,44 

% aktiv 1,31 

Použitelný kapitál ke konci 
roku 2014 

mld. Kč 93,12 

% aktiv 22,49 

Použitelný kapitál po aplikaci 
testu 

mld. Kč 63,47 

% aktiv 15,33 

Solventnostní poměr 

2014 212 % 

2015 
(zátěžový test) 

144 % 

Pramen: ČNB 

GRAF III.15 BOX 

Solventnostní poměr pro zátěžový a scénář rozšířený 
o povodně 
(v %) 
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a pasiv, přičemž změna nastává zejména v oceňování technických 
rezerv. Jejich hodnota bude pro regulatorní účely nově stanovena 
jako diskontovaná očekávaná hodnota budoucích peněžních toků 
plynoucích z pojištění navýšená o rizikovou přirážku. Změna 
ve výši technických rezerv oproti Solventnosti I se projeví růstem 
použitelného kapitálu pro krytí rizik. Zásadní změnou je způsob 
stanovování solventnostního kapitálového požadavku (SCR), který 
vychází z rizikového profilu pojišťovny. SCR odpovídá výši kapitálu, 
který pokryje významné neočekávané ztráty pojišťovny v horizontu 
jednoho roku s pravděpodobností 99,5 %. Takto stanovený kapi-
tálový požadavek dle Solventnosti II je ve srovnání s dosavadní 
regulací obvykle významně vyšší. V souvislosti s uvedenými změ-
nami došlo ke znatelnému snížení výchozího solventnostního po-
měru, tj. poměru použitelného kapitálu k SCR, oproti zátěžovému 
testu provedenému v minulém roce. Výchozí solventnostní poměr 
k 31. 12. 2013 dle Solventnosti I před aplikací zátěžového testu 
činil 311 %, přičemž disponibilní míra solventnosti činila 
59,9 mld. Kč a požadovaná míra solventnosti činila 19,2 mld. Kč. 
Výchozí solventnostní poměr dle Solventnosti II k 31. 12. 2014 
činil 212 %, když použitelný kapitál ke krytí SCR ve výši 
44 mld. Kč činil 93,1 mld. Kč. Použitelný kapitál rovněž zohledňuje 
plánovanou výplatu dividend za rok 2014. 

V zátěžovém testu je vyhodnocován vliv významných změn riziko-
vých parametrů na hodnotu aktiv a pasiv pojišťovny dle ocenění 
pro účely Solventnosti II, a odtud na solventnostní pozici pojišťov-
ny v souladu s principy Solventnosti II k 31. 12. 2014. Za účelem 
usnadnění vypracování zátěžového testu nebyl požadován přepo-
čet SCR po realizaci testu a změna hodnoty aktiv a pasiv tak měla 
v testu vliv pouze na výši použitelného kapitálu k plnění SCR. Stej-
ně jako v minulém roce byl v rámci investičních rizik testován do-
pad pro akciové riziko, úrokové riziko aktiv a pasiv, nemovitostní 
riziko, měnové riziko, úvěrové riziko a riziko poklesu cen státních 
dluhopisů, v rámci neživotních pojistných rizik pak riziko pojistné-
ho pro odvětví pojištění motorových vozidel a riziko katastrofic-
kých škod způsobených přírodním živlem. Použitý scénář byl 
odvozen od scénáře nepříznivého makroekonomického vývoje, 
ze kterého ČNB vycházela při testování odolnosti bankovního sek-
toru s rizikovými faktory relevantními pro pojišťovny.44 Tento scé-
nář byl dále pro pojišťovny doplněn o 10% pokles předepsaného 
pojistného pro odvětví pojištění motorových vozidel při současném 
zachování stejné výše nákladů jako v roce 2014. Rozšířený scénář 
navíc testoval, jak by byla kapitálová vybavenost pojišťoven ovliv-
něna při současném výskytu povodní.  

 
44 Byl předpokládán 41% pokles hodnoty akcií, 24% pokles cen nemovitostí, růst bezrizikové 

křivky o zhruba 2,5 p.b., pokles cen státních dluhopisů v průměru o 6,3 %, depreciace ko-
runy o 10 % a nárůst rozpětí podnikových dluhopisů v závislosti na jejich ratingu. 

GRAF III.16 BOX 

Změna použitelného kapitálu 
(v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: V rámci sloupce "Dopad scénářů" je šrafováním vyznačen dopad povodní. 
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Podíl jednotlivých rizik na poklesu disponibilní míry 
solventnosti způsobeném dopadem šoků 
(v %) 

 
Pramen: ČNB 

29,5 

9,8 

0,5 

20,1 

23,7 

3,1 6,3 
6,9 

Akciové riziko

Nemovitostní riziko

Měnové riziko

Úrokové riziko

Riziko poklesu cen SD

Riziko kreditního spreadu

Pojistné riziko v pojištění
motorových vozidel
Pojistné riziko přírodních
katastrof



 

 

64 

 
3 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 
 

Agregované výsledky potvrzují, že sektor jako celek reprezentova-
ný zúčastněnými pojišťovnami by díky dostatečné kapacitě použi-
telného kapitálu absorboval i v novém regulatorním režimu Sol-
ventnost II dopady značného nárůstu rizikových faktorů, a to 
včetně současného výskytu povodní (Tab. III.4 Box, Graf III.15 Box). 
I po aplikaci významných šoků by se sektor nacházel relativně vy-
soko nad hranicí solventnostního poměru 100 % (solventnostní 
poměr by činil 144 %). Souhrnný dopad šoků na výši použitelné-
ho kapitálu k plnění SCR (35,1 mld. Kč) byl v testu zmírněn o vliv 
daně z příjmu ve výši 5,4 mld. Kč (Graf III.16 Box).  

V rámci aplikovaného scénáře by mělo vzhledem k velikosti šoku 
nejvýznamnější vliv na pokles použitelného kapitálu akciové riziko 
(Graf III.17 Box). Významný by byl rovněž dopad šoku pro riziko 
poklesu cen státních dluhopisů. To je částečně dáno i tím, že sou-
částí testu jsou také státní dluhopisy účetně klasifikované jako dr-
žené do splatnosti oceňované amortizovanou hodnotou, které 
jsou dle principů Solventnosti II oceněny reálnou hodnotou. Do-
pad šoku pro úrokové riziko v letošním roce již plně zohledňuje 
ekonomický pohled na úrokové riziko pasiv. Jeho rozsah je u jed-
notlivých pojišťoven ovlivněn zejména sladěním splatnostního pro-
filu aktiv a pasiv. Stejně jako v minulém roce je znatelný dopad 
zátěžového scénáře pro nemovitostní riziko, neboť pojišťovny 
v posledních letech vzhledem k prostředí nízkých úrokových sazeb 
hledají další dlouhodobé investiční příležitosti. Relativně příznivý 
výsledek šoků pro riziko povodní ve srovnání s ostatními riziky po-
tvrzuje, že pojišťovny mají sjednány kvalitně strukturované zajistné 
programy pro katastrofické škody způsobené povodněmi.  

V souvislosti s přetrvávajícím prostředím nízkých úrokových sazeb 
byl zátěžový test doplněn o vedlejší scénář zaměřený na testování 
dopadu tohoto prostředí a o kvalitativní vyhodnocení reinvestiční-
ho rizika v případě jeho dlouhodobějšího trvání.45 Celkový dopad 
tohoto vedlejšího scénáře na agregovanou hodnotu použitelného 
kapitálu zúčastněných pojišťoven byl minimální. Jinak tomu bylo 
v případě individuálních pojišťoven, kdy záleželo na vzájemné sla-
děnosti toků aktiv a pasiv. Pojišťovny obecně čelí v déletrvajícím 
prostředí nízkých úrokových sazeb riziku nedostatečných investič-
ních výnosů z finančního umístění k pokrytí garantované technické 
úrokové míry (část 3.1). Z výsledků kvalitativního hodnocení vyplý-
vá, že ke zmírnění tohoto rizika volí pojišťovny převážně strategii 
změny produktové skladby. To znamená zejména vyšší orientaci 
na investiční životní pojištění, u kterého nese investiční riziko po-
jistník, orientaci na rizikové životní pojištění a dále pokles garanto-
vaných sazeb u nových pojistných smluv. Sektor obecně nepřed-

 
45 V rámci tohoto scénáře byla předpokládána plochá bezriziková výnosová křivka s výnosem 

0,26 % (resp. 0,39 %) na desetileté (resp. patnáctileté) splatnosti. 
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pokládá v případě déletrvajícího prostředí nízkých úrokových sazeb 
potřebu významné změny investiční strategie. V nejbližších letech 
by prostředí nízkých úrokových sazeb nemělo tuzemským pojiš-
ťovnám přinést významnější kapitálové problémy. ČNB se v rámci 
dohledu bude tomuto tématu nadále intenzivně věnovat a bude 
trvat na důsledném zaměření pojišťoven na toto riziko, na jeho 
řízení a posouzení úrokového rizika nejen izolovaně, ale v kontex-
tu dalších investičních rizik, úvěrového rizika zajistitelů, rizika sto-
ren a dalších pojistných rizik, a na zkvalitnění výkonu ALM.  

3.3 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LIKVIDITY BANK A REGULACE LIKVIDITY 

Banky obstály v zátěžových testech likvidity. Jak makrozátěžový test ČNB, 
tak šetření o krytí likvidity prokázaly vysokou odolnost českých bank 
na likviditní šoky. Negativní charakteristikou likvidity sektoru zůstává nízká 
diverzifikace likvidní rezervy, která se skládá zejména z domácích státních 
dluhopisů. Případná zvýšená rizikovost tohoto aktiva by tak byla spojena 
s nárůstem likviditního rizika. 

Metodika testu likvidity se mírně změnila v návaznosti na LCR… 
Součástí hodnocení odolnosti bankovního sektoru je makrozátěžový test 
bilanční likvidity. Původně dvoukolová metodika představená v ZFS 
2010/2011 byla z důvodu možnosti srovnání výsledků testu s ukazatelem 
krytí likvidity (tzv. LCR) mírně upravena. Nyní pracuje se dvěma úrovněmi 
likvidní rezervy. Užší pojetí likvidní rezervy (úroveň 1) zůstává definováno 
dle původní metodiky.46 Širší pojetí (úroveň 2) se více přibližuje likvidní 
rezervě definované v LCR, a zahrnuje navíc další volně převoditelná aktiva 
jako zahraniční státní dluhopisy, korporátní cenné papíry či akcie. Ty však 
podléhají vzhledem k nižší likviditě a úvěrové kvalitě vyšším zátěžovým 
srážkám, stejně jako při výpočtu likvidní rezervy pro LCR. Doposud použí-
vaný ukazatel hodnocení odolnosti v podobě likvidní rezervy vůči aktivům 
byl doplněn indikátorem likvidity definovaným jako poměr likvidní rezervy 
pro jednotlivé úrovně vůči hrubému odlivu likvidity. Limitní hodnota indi-
kátoru činí stejně jako v případě LCR alespoň 100 % (část 4.2). 

… zůstává dvoukolová pro měsíční i tříměsíční horizont  
Bankovní sektor byl již tradičně testován na jednoměsíčním a tříměsíčním 
horizontu, a to primárně z důvodu nižší citlivosti sektoru stavebních spoři-
telen na některé šoky na horizontu jednoho měsíce (což potvrzují i vý-
sledky z odhadovaného LCR, viz níže). Scénář byl aplikován na 23 bank 
se sídlem v ČR a datech ke konci loňského roku. V rámci prvního kola 
dopadu byl generován odliv likvidity za krizové období 30, resp. 90 dnů 

 
46  Likvidní rezerva úrovně 1 je pro horizont jednoho měsíce dána součtem pokladní hotovosti, 

pohledávek za centrální bankou (bez započtení povinných minimálních rezerv), domácích 
státních dluhopisů a pohledávek splatných do jednoho měsíce, zatímco pro tříměsíční hori-
zont jsou brány v úvahu pohledávky splatné do třech měsíců. Likvidní rezerva je pro třímě-
síční horizont shodná nebo vyšší než pro jednoměsíční horizont. 

TAB. III.8 

Typ scénáře a velikost šoku v zátěžovém testu likvidity 
(v %) 

Typ zátěže Míra zátěže 

Odliv nepojištěných/nezajištěných vkladů od FI 
mimo CB 

20/25* 

Odliv nepojištěných/nezajištěných vkladů od 
nefinančních subjektů 

15/20* 

Odliv zajištěných/pojištěných vkladů 5/10* 

Zmaturování emitovaných dluhopisů ** 100 

Čerpání z příslibů vůči ÚI 20/30* 

Čerpání z příslibů vůči nefinančním subjektům 
mimo vládu 

10/20* 

Nedostupné pohledávky vůči ÚI ** 30/50* 

Nedostupné pohledávky vůči ostatním klientům 
mimo vládu a CB** 

20/40* 

Snížení hodnoty dluhopisů emitovaných domácí 
vládou nebo ÚI v CZK 

15 

Snížení hodnoty dluhopisů emitovaných domácí 
vládou nebo ÚI v cizí měně 

25 

Snížení hodnoty dluhopisů emitovaných zahraniční 
vládou nebo ÚI 

25 

Snížení hodnoty dluhopisů vydaných nefinančními 
podniky 

35 

Snížení hodnoty kapitálových nástrojů 50 

Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  *První číslo platí pro jednoměsíční test, druhé číslo pro tříměsíční test. 

**Pohledávky/závazky do 1, resp. 3 měsíců. ÚI = úvěrová instituce, FI = finanční 
instituce. 
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vyvolaný zvýšeným požadavkem na financování aktiv při nižších zdrojích, 
a to za současného snížení hodnot některých aktiv bez rozdílu v jejich 
účtování (Tab. III.8). Druhé kolo zátěže postihuje následky zvýšení re-
putačního a systémového rizika způsobeného reakcemi bank ve snaze 
pokrýt vygenerovaný odtok a je vyjádřeno prostřednictvím dodatečných 
ztrát z přecenění použitých aktiv. Celkově se jedná o scénáře s vysokou 
mírou zátěže. 

Test bilanční likvidity potvrzuje odolnost bank vůči likviditním 
šokům 
Z výsledků testu vyplývá, že bankovní sektor jako celek by simulovanou 
zátěž přestál a je schopen v horizontu jednoho i třech měsíců pokrýt náh-
lý odliv likvidity. Je to zejména díky tomu, že počáteční likvidní rezervy 
jsou drženy na vysoké úrovni (Grafy III.31 a III.32). Dlouhodobě nejnižší 
objem pohotových aktiv v úrovni 1 drží stavební spořitelny, drží však rela-
tivně významnou část pohotových aktiv úrovně 2. Jejich celková rezerva je 
na jedné straně diverzifikovanější, na druhé straně může podléhat vyšším 
ztrátám hodnot u rizikovějších aktiv v krizovém období. 

Dopady negativních šoků do bilancí sledovaných skupin bank byly napříč 
nimi i horizonty rozdílné. Při měření dopadu pomocí agregovaného po-
klesu celkové likvidní rezervy byly nejvíce zasaženy univerzální banky (více 
než 50% pokles na obou horizontech), jejichž zastoupení je nejvyšší mezi 
velkými a malými bankami (Grafy III.31 a III.32). V případě stavebních spo-
řitelen je patrný nízký dopad při zátěži na měsíčním horizontu (zhruba 
23% pokles celkové rezervy) a poměrně vysoký na tříměsíčním horizontu 
(téměř 53% pokles). Na individuální bázi při měření počtu bank 
s vyčerpanou rezervou byly nejvíce zasaženy specializované banky, které 
většinou nedrží téměř žádná pohotová aktiva. Na horizontu jednoho mě-
síce by vyčerpala všechna aktiva z likvidní rezervy úrovně 1 „pouze“ jedi-
ná banka, nicméně odliv by byla schopna pokrýt dodatečnými aktivy 
z rezervy úrovně 2. U žádné banky by se tak nedostal indikátor likvidity 
pod 100 %. Na horizontu tří měsíců by likvidní rezervu úrovně 1 plně vy-
čerpalo osm bank, z nichž třem by nestačila k pokrytí odlivu ani likvid-
ní rezerva úrovně 2. Tyto banky by tak mohly v případě silné likviditní kri-
ze čelit potížím s likviditou. Jedná se však o specializované banky s velmi 
specifickým obchodním modelem.47 

Nově jsou výsledky testů doplněny výsledky z LCR… 
Výsledky makrozátěžového testu doplnily a potvrdily výsledky získané 
ze šetření o krytí likvidity (odhadované LCR). Oproti indikátoru likvidity 
z makrozátěžového testu ČNB se ukazatel LCR liší. Zejména v samotném 
výpočtu poměru, kdy namísto hrubého odlivu bere v období zátěže 
v úvahu i očekávané přítoky likvidity (i když maximálně do výše 75 %, 
resp. 90 % odtoků). Rovněž složení likvidní rezervy je jiné, neboť LCR ne-
započítává do své rezervy krátkodobé pohledávky a pro zahrnutí jednotli-
vých typů převoditelných aktiv platí přísnější pravidla. Makrozátěžové tes-

 
47  Velmi specifické obchodní modely, kde proti sobě stojí dlouhodobá aktiva financovaná 

emisí vlastních cenných papírů, s držbou minimální likvidní rezervy (v průměru pod 5 % bi-
lance), nemohou z definice při simulované zátěži obstát. 

GRAF III.31 

Výsledky testu likvidity bank na měsíčním horizontu 
(v % k bilanční sumě jednotlivých skupin bank) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Sloupec "Před" vždy vyjadřuje velikost nezatížené likvidní rezervy, sloupec "Po" 

velikost likvidní rezervy po dvoukolové zátěži. Sloupec "Odliv" vyjadřuje odtok 
likvidity na horizontu 30 dnů. 
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GRAF III.32 

Výsledky testu likvidity bank na tříměsíčním horizontu 
(v % k bilanční sumě jednotlivých skupin bank) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Sloupec "Před" vždy vyjadřuje velikost nezatížené likvidní rezervy, sloupec "Po" 

velikost likvidní rezervy po dvoukolové zátěži. Sloupec "Odliv" vyjadřuje odtok 
likvidity na horizontu 90 dnů. 
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ty jsou však přísnější ve scénáři, neboť na rozdíl od srážek aplikovaných 
u LCR nevylučují ze zátěže žádná aktiva (ani státní dluhopisy). Rozdíly 
ve výpočtu jsou pak patrné z porovnání agregátních výsledků ukazatele 
LCR s indikátorem likvidity (Graf III.33), zejména pak u středních bank 
s vyšším bilančním podílem krátkodobých pohledávek za ostatními úvěro-
vými institucemi. Na individuální bázi se však výsledky do značné míry 
shodují. Výsledky z šetření LCR a z makrozátěžových testů se tak velmi 
vhodně doplňují, neboť umožňují celkový monitoring citlivosti jednotli-
vých modelů bank na různé typy likviditních šoků. 

… potvrzující odolnost bankovního sektoru  
Odhad LCR provedený na datech ke konci roku 2014 u všech 23 bank 
působících v ČR48 dosahuje agregátní hodnoty 192 %49 a potvrzuje tak 
vysokou míru odolnosti domácího bankovního sektoru. Vzhledem 
k horizontu uvažované zátěže (30 dní) je odhad LCR nejvyšší u stavebních 
spořitelen a vysoký také u malých bank. Nejnižší hodnoty dosahuje ukaza-
tel u skupiny velkých bank. I v tomto případě však jsou agregované hod-
noty na úrovni 180 % (Graf III.33). Celkově by likvidní rezerva definovaná 
dle LCR nepokryla očekávané čisté odtoky likvidity pouze u dvou bank. 
Požadavek na LCR ve výši 60 %, vyžadovaný od října 2015, by nesplnila 
na individuálním základě pouze jedna banka. Opět se jedná o banku se 
specifickým obchodním modelem, která nedrží téměř žádná likvidní akti-
va. 

Vzhledem k univerzální působnosti tohoto požadavku na úvěrové institu-
ce v EU je vhodné zhodnotit dopady nastavení této regulace na český 
bankovní sektor. To je zjednodušeně možné porovnáním poměrů likvid-
ních aktiv a zůstatků odtoků a přítoků likvidity na bilanční sumě jednotli-
vých typů bank spolu se zohledněním vážených průměrných vah, které 
jsou na tyto skupiny položek při výpočtu LCR aplikovány. Tyto váhy vyja-
dřují, v jaké míře jsou v bilancích bank zastoupeny položky podléhající 
vysokým tržním srážkám a očekávaným odtokům, resp. přítokům 
v období zátěže (Tab. III.9). 

Téměř všechna aktiva z likvidní rezervy LCR jsou domácími bankami drže-
na ve formě likvidních aktiv úrovně 1,50 na která nejsou uplatňovány sráž-
ky z tržní hodnoty. Očekávané odtoky jsou u stavebních spořitelen a ma-
lých bank představovány hlavně retailovými vklady splatnými do třiceti dní 
a retailovými  vklady s vyššími odtoky (u obou odtok maximálně 15 %). 
U velkých a středních bank jsou očekávané odtoky tvořeny především ne-
operačními vklady finančních institucí a neoperačními nepojištěnými vkla-
dy ostatních klientů (odtok 100, resp. 40 %). Rozdíl mezi hodnotou LCR 

 
48  Vzhledem k tomu, že konečná podoba Nařízení EK upravujícího LCR není dosud známa, 

byl pro výběrové šetření použit výkaz o krytí likvidity z konzultačního materiálu 
EBA/CP/2014/45. 

49  Výše LCR za celý bankovní sektor i skupiny bank byla získána agregací položek napříč ban-
kami, avšak při zohlednění limitů na jednotlivé položky ve výpočtu platné pro jednotlivé 
banky individuálně. 

50  Nařízení EK 2015/61 vymezuje čtyři kategorie likvidních aktiv - aktiva úrovně 1, aktiva 
úrovně 2A, aktiva úrovně 2B a sekuritizace úrovně 2B. Mezi aktiva úrovně 1 zjednodušeně 
patří expozice vůči centrálním bankám, státní dluhopisy a kryté dluhopisy mimořádně vyso-
ké kvality. 

GRAF III.33 

Srovnání výsledků testu likvidity s výsledky šetření pro LCR 
(v %, váženo aktivy jednotlivých skupin bank) 

  
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Indikátor je poměrem likvidní rezervy úrovně 1 nebo 2 k odlivu likvidity vygene-

rovaného v rámci zátěžového testu. 
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TAB. III.9 

Srovnání dopadů LCR na jednotlivé skupiny 
(v % k bilanční sumě jednotlivých skupin bank; míry v %) 

 
Banky Stavební 

 
 

Velké Střední Malé spořitelny Celkem 

Likvidní rezerva 29 19 35 16 26 

Likvidní aktiva všech 
úrovní 

29 19 35 17 26 

Vážená průměrná míra  
uznatelnosti po aplikaci 
srážek* 

99 100 99 98 99 

Očekávané odtoky 26 14 16 5 21 

Zůstatky odtoků 98 62 91 30 83 

Vážená průměrná  
míra odtoku* 26 23 18 17 25 

Očekávané přítoky 10 4 4 2 7 

Zůstatky přítoků 12 14 7 3 11 

Vážená průměrná  
míra přítoku* 

80 29 50 88 65 

LCR 180 184 268 561 192 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  *Míry, v jaké jsou v bilancích zastoupeny položky podléhající srážkám, odtokům 

nebo přítokům v době zátěže. 
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stavebních spořitelen a velkých bank je tak dán především výrazně nižším 
odtokem likvidity vzhledem k výši  likvidní rezervy u stavebních spořitelen. 
U velkých a malých bank je rozdíl mezi hodnotou LCR dán relativně 
vyšším objemem likvidní rezervy u malých bank. Očekávané přítoky likvidi-
ty jsou vzhledem k velikosti očekávaných odtoků u domácích bank málo 
významné. 

Složení likvidní rezervy  
I přes odhadované plnění LCR zůstává negativní charakteristikou likvidity 
českého bankovního sektoru nadměrná homogenita složení jeho likvidní 
rezervy. Většinu z ní totiž tvoří vybratelné rezervy u centrální banky a pře-
devším domácí státní dluhopisy. Ty mají na likvidní rezervě celého sektoru 
více než 60% podíl. V případě nepříznivého vývoje veřejných financí 
by tak riziko nadměrné koncentrace svrchovaných expozic (část 4.5) moh-
lo být doprovázeno i likviditním rizikem. 

Nařízení Evropské komise dalo vyšší uznání pro kryté dluhopisy 
v rámci LCR 
Zvýšit diverzifikaci likvidních portfolií umožnilo rozsáhlejší uznání krytých 
dluhopisů za aktiva tvořící likvidní rezervu dle LCR. Pro toto uznání však 
musejí dle Nařízení splňovat několik kvantitativních a kvalitativních kritérií 
včetně minimální velikosti emise, srážky při ocenění či přezajištění. Naří-
zení vychází z analýzy EBA, dle které patří mezi významné faktory ovlivňu-
jící tržní likviditu krytých dluhopisů rating emise, doba do splatnosti, veli-
kost emise a kvalita regulace.51 Likvidnost aktiv musí být navíc testována 
pravidelným zpeněžením jejich reprezentativního vzorku.  

V ČR je volně k obchodování jen malý objem krytých dluhopisů… 
V ČR jsou kryté dluhopisy tvořeny téměř výhradně HZL. K prosinci 2014 
jich bylo emitováno 256 titulů v objemu 412 mld. Kč, což představuje 
téměř 7,8 % bilanční sumy domácího bankovního sektoru. Největší ob-
jemy emitovaných HZL připadají na střední banky, přičemž emise probíhají 
zejména v rámci bankovních skupin (Grafy III.34 a III.35). Co se týká účet-
ních kategorií odrážejících záměry investorů ohledně nakládání 
s drženými HZL, nejsou mezi nimi výrazné rozdíly (Graf III.35). 
Z agregátních hodnot za bankovní sektor je patrné, že téměř všechny HZL 
představují investice s delším horizontem neurčené k obchodování (67 %) 
nebo držené jako realizovatelné (k dispozici k obchodování, 31 %). Pouze 
necelá 2 % jsou zařazena do obchodního portfolia. Převážná část HZL je 
držena domácím bankovním sektorem (246 mld., 89 %). Zbývající část 
připadá na domácí pojišťovny (26 mld. Kč) a fondy penzijních společností 
(4 mld. Kč). I zde platí, že pouze zanedbatelný podíl se drží za účelem 
obchodování. Na trhu je tak volně dostupný jen velmi malý objem HZL. 

… a to se projevuje v jejich nízké tržní likviditě 
Pomocí tří základních indikátorů tržní likvidity – obrat (turnover), poměro-
vý obrat (turnover ratio) a podíl dnů s nulovou obchodní aktivitou (zero-

 
51  EBA (2013): Report on appropriate uniform definitions of extremely high quality liquid 

assets (extremely HQLA) and high quality liquid assets (HQLA) and on operational require-
ments for liquid assets under Article 509(3) and (5) CRR. 

GRAF III.34 

HZL držené a emitované domácími bankami 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.35 

Držba HZL a dalších typů dluhových cenných papírů dle 
sektoru 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  HTM = drženo do splatnosti. 
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https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+BS+2013+413+Report+on+definition+of+HQLA.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+BS+2013+413+Report+on+definition+of+HQLA.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+BS+2013+413+Report+on+definition+of+HQLA.pdf
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trading days) – byla porovnána relativní likvidita HZL s likviditou krytých 
dluhopisů na evropském trhu a státních dluhopisů na českém a evrop-
ském trhu, a to na datech za období 1. 1. 2008–30. 9. 2014.52 Analýza 
ukázala, že pro všechny indikátory i srovnávané investiční příležitosti vy-
kazují české HZL nižší likviditu (Tab. III.10). Nižší hodnoty ukazatele obratu 
jsou důsledkem zejména nižších objemů emitovaných HZL v porovnání 
s trhem krytých dluhopisů na evropském trhu. Nicméně i v poměru 
k emitovanému objemu je obrat pětkrát nižší než na evropském trhu kry-
tých dluhopisů. Rovněž ukazatel podílu dnů s nulovou obchodní aktivitou 
naznačuje nízkou likviditu domácího trhu HZL, když jsou domácí HZL zob-
chodovány pouze v 1 % obchodních dnů, tedy průměrně jednou za 4,5 
měsíce. Mezi jednotlivými emisemi nicméně existují podstatné rozdíly 
ve frekvenci, neboť některé z nich jsou obchodovány v průměru ve 25 % 
obchodních dnů, některé však nikdy. 

České HZL nesplňují kritéria pro zařazení do likvidní rezervy  
České HZL nemohou být zařazeny do likvidní rezervy dle LCR nejen 
z důvodu nedostatečné tržní likvidity, jejíž regulatorní testovací pravidlo 
by mohlo být za určitých okolností pouze formálně splněno realizací úče-
lových transakcí. České HZL nesplňují ani požadavky na kvalitu vyplývající 
z nařízení EK, a to zejména v kritériu zákonné povinnosti minimálního 
přezajištění. Dále je ze srovnání regulatorních rámců napříč vybranými 
zeměmi EU zřejmé,53 že stávající regulace krytých dluhopisů v ČR je 
ve většině oblastí klíčových pro likviditní a úvěrovou kvalitu méně specific-
ká a s doporučovanými prvky pro nastavení regulace se v řadě aspektů 
nekryje. Mezi tyto prvky patří například stabilní podíl hypotečních úvěrů 
zajištěných rezidenčními a komerčními nemovitostmi, stanovení minimál-
ního přezajištění a řešení všech rizik spojených s krytými dluhopisy v rámci 
regulace. Z tohoto důvodu je změna regulace pro kryté dluhopisy žádou-
cí. Pokud v budoucnu bude možné uvažovat o HZL jako o likvidních akti-
vech pro účely LCR, rozšíří se tím možnosti diverzifikace dnes víceméně 
homogenní likvidní rezervy. 

 
52  Výpočty za EU byly převzaty z analýzy provedené EBA. Jelikož dokumenty EBA nezmiňují 

některé detaily v metodice ovlivňující základnu dat pro výpočty, může být vzájemné porov-
nání naměřených hodnot do určité míry zkreslené. Metodické odlišnosti výpočtů na čes-
kých datech mohly vycházet v neprospěch HZL, jelikož byl v případě nejasností při jejich vý-
počtech využit vždy konzervativnější přístup. EBA ve své analýze předložila i další měřítka 
likvidity odvozená od volatility tržních cen. Z důvodu malého počtu kótovaných emisí neby-
la tato měřítka pro HZL vypočtena. 

53  EBA (2014): EBA Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment. 

TAB. III.10 

Srovnání likvidity trhu krytých dluhopisů a státních dluhopisů 
v EU a v ČR 

Typ cenného 
papíru 

Obrat 
(mld. CZK) 

Poměrový 
obrat 

Podíl dnů bez 
obchodní 
aktivity 

SD (EU) 
98,171 0,131 0,792 

(467,458) (0,489) (0,334) 

SD (CZ) 
2,908 0,098 0,506 

(1,534) (0,078) (0,153) 

KD (EU) 
4,232 0,059 0,884 

(22,577) (0,29) (0,218) 

HZL 
0,462 0,012 0,989 

(1,466) (0,036) (0,025) 

Pramen:  ČNB, EBA 
Pozn.:  KD = kryté dluhopisy. V závorkách je uvedena směrodatná odchylka indikátorů. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/534414/EBA+Report+on+EU+Covered+Bond+Frameworks+and+Capital+Treatment.pdf

